
Categorieën:

Geachte heè[

Hierbij bevestig ik dat ik aanwezig zal zijn bij de expertbijeenkomst op 9 april a.s.

Ik begrijp dat het belangrijk is de groep personen niet te groot te maken, maat ik heb toch eenconcrete suggestie om iemand toe te voegen.
Ik werk met E j aan dit dossier en hij zou graag participeren1 is ats Nederlander advocaat in New York, werkt sinds zeer recent bij het Amerikaansekantoor (dat vaak optreedt voör plaintiffs), maar werkte tot voor kort bij hetkantoor dat vaak optreedt voor Defendants, en kent vanuit dien hoofde de beide zijden• van de medaille. Daarnaast is hij bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Leiden met de LeerstoelComparative Civil Procedure, en vanuit academische perspectief zeer geïnteresseerd en betrokken bijde ontwikkeling van het collectief verhaalsrecht in Nederland.

Ik denk dat hij een waardevolle toevoeging is voor de discussie gezien zijn academische achtergrond(“hoe kan het dan wel”- in het Nederlandse systeem van de wet, iets waar hij en ik mee bezig zijn, ende vraagstelling van deze bijeenkomst dacht ik) en zijn praktische ervaringen in de VS.

IK hoor graag uw reactie.

Mei vriendelijke groet,

1

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Uerdag 26 februari 2015 9:3

RE: wv afwikkeling massachade in een collectieve actie.

0.

______________________

_J Senior Advisot Responsibie Invcstment 1 PGGM Investmentsi tLEZZ.ZZ 1
NoDrdweg Noord 150, 3704 JG Zelsi, The Netherlands 1 www.pggrn,nI

Van:[

___

Verzonden: dinsdag 24 februari 2015 17:24
Aan:r
Onderwerp: wv afwikkeling massachade in een collectieve actie.

From: DWJZI2 - DWJZ
Sent: dinsdag 3 februari 2015 15:24

______

Cd
Subject: wv afwikkeling massachade in een collectieve actie.
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ierloop van de Ronde Tafel is het verzoek om per ingestuurde reactie, bij voorkeur één maar
maximaal twee personen als afvaardiging te sturen.

Graag zouden wij door middel van een reply op deze e-mail van u willen vernemen, wie van u
aanwezig zal zijn op deze expertbijeenkomst. Daarnaast ontvangen wij graag de contactgegevens van

• deze personen. Verzoeken voor parkeergelegenheid kunnen helaas niet worden gehonoreerd, omdat
de benodigde voorzieningen hiervoor ontbreken. Vergeet u niet een geldig Identificatiebewijs mee te

• nemen.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen, als u verdere informatie nodig heeft.

Met vriendelijke groet,

r-— - -

Q
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. indien u niet de geadresseerde bent of dit
beticht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt
met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Veiligheid en Justitie

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The
State accepts no liability for damage of any kind resutting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.

Minitry of Security and ]uslicc

Zie voor PGGJ\’i emai1 voorwaarden:

t

Please seê for PGGI\4 e-mail conditions:

1
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Categorieën:

1
., .. -

WoenSdag 25 februari 2015 8:43

FW: wv afwikkeling massachade in een collectieve actie.

Deze mail was helaas niet bij ons aangekomen i.v.m. het vertrek van!______________1 januari 2015 niet meet.
Ik begreep dat u al contact heeft gehad met!

_________

dat zij en ik vanuit Eumedion bij de bijeenkomst zijn.

..,,

-
.

/

4. «

____

15:24

In vervolg op onze eerdere mail over de planning van een expertmeeting in het voorjaar van 2016,kunnen wij u melden dat deze expertrneeting op 9 april aanstaande zal plaatsvinden, in deAmalia-zaal (Z-01-39), bij het Ministerie van Veiligheid en 3ustitie, Turfmarkt 147, DenHaag van 14:00 uur tot 16:30 uur, met een kleine borrel nadien. Een officiële uitnodiging en eendiscussiedocurnent zullen binnenkort volgen. Gelet op de beschikbare plaatsen en liet gestructureerd

Geachte heer!________

Zijn mailadres fungeert sinds

Zou u eventuele vervolgmails naar mij willen sturen?

Met vriendelijke groet,

rver de expertmeeting. Het is de bedoeling

Directeur

Stichting Eumedion
Zuid Holtandlaan 7

Tf

W www.eurnedion,nl

From: DWJZI2 - DW]Z
Sent: dinsdag 3 februari 2015

4 :-.
2 - - --

Subject: wv afwikkeling massachade in een collectieve actie.

L. S.
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This time, the SAM meeting will take place at the offices
(for directions please see attached).
We are looking forward to seeing you on 10 March from 4-6PM.
Kind regards,

T:

M

NautaDutilh 290 years 1 1724 - 2014
Cavi Firm of the Year: The Netherlands 1 Chambers Europe Awards 2013
Law Firm of the Year: The Netherlands IFLR Europe Awards 2011 and 2012

. NautaDutllh N.V.
Advocaten Notarissen Belastingadviseurs
Lawvers Civil law notaries Tax advisers

L
VV WW WW. IOUtO.JUtIH 1 t.LJI IT

NautaDutith NV.; corporate seat Rotterdam: Irade register no. 24338323; further infonnatron avaitabte at wwwnautpduWh.com/in(o. This e-mait, induding
attachments, Is confidential and may be subject to professtonal privtlege. It may not be used. disciosed, copted, disltlbuted or retained by anyone other than
the Intended addressee. Ir you have received this e-maii by mistake, please notify LJS mmedialely and return It to us without retatning a copy. Eiectronic
communtcations are not secure and may be tntercepted, minipulated, infected, detayed er misdirected, eg. by viwses and spam filters Nautaf)utilh NV. is
not Iiabicr en any tegel ground for damago resulting from en)’ such ccciii
Alt tegat relationahips are suhject to NautaDutith NV’s general terras and conditions (see v.iw.iiauI.drCnicon1erms), which inciude a timitalion of iiabiUiy
ctause, have heen Wed with the Rotterdam Distrtcl Cola-t and witt be providod free of charge upon request. Dutch taw is appticable and disputes shell ho
stihrnitted exciusivety to the Amsterdam District Cot,rl. For Information concerning the proc.ecsing of your personal data we reter to our privacy poticy
v/w’,Il4:adlrIHf m/privav.

Pteaso consicter the environment betore prinhing this e-mail.
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Categorieën:

From:I______________________
Sent: dinsdag 24 februari 2015 17:01:49
To:fl

1

l—c

su

Dear all,

______

As announced be back in the Netherlands in Marchand Stichting Afwikkeling Massaschade, a think tank on group litigation and settlernents comprised of 5cholars andpractitioners from both the clairnant and defence sides of the arena, would like to use this opportunity to host anextraordinary invitation-only meeting on the topic “A brief introduction into third party funding” on 10 March, 4-6PM in Amsterdam. The meeting Is extraordïnary because guests who are not affiliated with SAM are also invited toattend SAM has chosen this topic for a number of reasons, besides the obvious one that L ZZ] tTswritten extensively about litigation funding. The European Commission has addressed the topic in itsrecommendation on collective redress in a way that has been heavily criticized by the European Law Institute,whereas considerations on issues of funding and adequate financial incentives are lacking in the most recent Dutchproposal on collective actions for damages. So far in Europe, only the UK seems to have addressed the topic oflitigation funding in a consistent and systemic way.
The purpose of the meeting is to become more familiar with TPF. There are different business models and providersand different ways to deal with potential conflict of interest issues. Moreover, the practices in various jurisdictionsvary. It is essential to have a proper understanding of this phenomenon to be able to address policy issues related toTPF in a way that is both effecttve and consistent with the cultural traditions of the respective jurisdictions.In addition to

______

we ve invited a senior representative of Bentham turope the itigation funder thatrecently opened offices in Condon and the Hague. He will give an introduction into the UK litigation funding marketand related initiatives.
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insdag 24 februari 2015 22:00

FW; Invitation-only Meeting Stichting Afwikkeling Massaschade 10 March 2015
Routebeschrjving NO Amsterdam_NL.pdf Routebeschrjving NO
Amsterdam_ENG.pdf

Sent with Good (www.good.com)

Raadadviseur Sector Privaatrecht
Directie Wetgeving en Jüridische Zaken

Ö Ministerie van Veiligheid en Justitie
Email:
Tel: 00
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Categorieën:

Hoi[

Mooi hoor! Even overleggen?

Groet,

Raadadviseur
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Wetgeving en Juridische Zaken
sector privaatrecht
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 20301 1 2500 EH 1 Den Haag

ËZli
www rik,overh±d.nhJvenj ‘‘

Voer een veilige en rechtvaardioc samenleving

Van:
t Verzonden:

Aan:

Onderwerp:
Bijlagen:

motie dijksma - ARTIKEL I.docx ontvankeljkheid
ARTIKEL Ldocx

221



4

2/1812015 Have ycu gat a piece o( Us Iawstit? - Earr Fetres

purport to document that the remediations were performed as contemplated and competently. The last Texaco pitremediation was completed in 1998, at which point Ecuadorlan offidats tormally released Texaco from all furtherenvironmental liability to It. WhiIe It may be true, as Hlnton says, that some pits “continue to contaminate the solI and water,”that is, Chevron maintains, because Ecuador has stili never remediated many of the pits for which It took responsibilityunder the 1995 agreement.

The demonstration that Hinton alludes to in her letter—in which a plaintiffs’ reptesentative, drilling into the ground wfth anauger, found remnants of weathered crude about 8-10 feet beneath the surface of a remediated pit site—did not, on itsface, prove any violation of the 1995 agreement, which did not require removal of every trace of hydrocarbons from any sitebut, rather, removal of most of them and stabihzation of the remainder, so they could not pollute groundwater.
1fl had mentioned the 15.8 billion gallons of produced water that the joint venture released into rivers and streams duringthe period of Texaco’s involvement, 1 would also have mentioned Chevron’s contention, based on statistics kept byPetroecuador, that another 16.5 billion gallons of produced water were released into those same rivers and streams byPetroecuador after Texaco left—a practice that Petroecuador allegedly did not fully discontinue until about 2006, sixteenyears after Texaco’s departure.

Similarly, 1fl had addressed any of the afleged wrongdoing of which Hinton accuses Chevron, 1 would have tried to do soresponsibly. For instance, 1 would have explained that what Hinton characterizes as “evidence that the oil giant doctored. sampling resuits to undercount contamination in the Ecuador trial” consists, in reality, of unsworn claims by an individualwho has, subsequently, at least twice recanted those claims undor oath. 1 would have also mentioned that a lawyer whomHinton’s team retained to assess this individual’s atlegations described them as “bombast from a trash-tatker,” andcharacterized the individual himself as “incredible,” “a grifter,” and “an ali-around bad guy.”
Hinton’s other relevant accusations suffer from comparable weaknesses, and some are actually disproven by a closeteading of the very documents she purports to rety upon.

0

tJMeb.ardive.argtweW2O1312O1
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phevron.

While Parloif spent several days n Ecuadors rainforest viewing the contamination, he wrote not one word desccibing it. He
viewed several of the 900 plus gigantic oh pits that Chevron built to store permanentiy the toxic oh and chemicai-iaced water
eft over from its driHing activity from 1964 to 1990. Today those unlined pits continue to contaminate the soli and water.
‘arloff saw the production stations that Chevron buift and designed wÏth huge pipes that intentiânaiiy pumped 16 to 18
billion gallons of untreated water tainted with cardnogens directly into streams and waterways that the residents then and
pow use for cooking, bathing and washing clothes. We took Padoft to one pit that Chevron claimed It cleaned before filling
the pit with dirt. Even though Parloif witnessed the uncovenng of oil after we shoveled soli from the pit, he failed to include
this evidence against Chevron in his article.

Parloft harps on the “ethics’ of litigation financing, but writes nothing about Chevrons repeated public defiance of any court
in any country that tnes to make them pay the judgment, promising to “never pay” and a “lifetime of litigation.”

While professing to be concerned about full disciosure to investors on the risks associated wïth litigation, he writes nothing
about Chevron’s misconduct that shareholders and Fortune readets ate likely not aware of: evidence that the oH giant
doctored sampling resuits to undercount contarnination in the Ecuador triai engaged in a sharn remediation; paid a retired

Ecuadorian military official to help delay the trial; lobbied the U.S. government to cancel Ecuador’s trade preferences in
retahation for the lawsuit; offered money to a U.S. journalist to spy on the plaintiffs; used a convicted American drug
trafficker and a seif-proclaimed “dirty tricks” operative to mount a sting operation against an Ecuadorian judge.

Parloif also neglected to disclose that the Third Circuit Court of Appeals hearing an appeal of one of the 30 lawsuits filed
against the Ecuadorians stated emphatically that the appeals court had seen no evidence of fraud related to the Ecuador
trial only Chevron’s altegations of fraud — none of which has been proven in anyone’s court anywhere. The Third Circuit
also cautioned the Roger Parloffs of the world who are quick to criticize other countries judiciary systems. They, the court
wrote, should “understand that other countries may organize their judicial systems as they see fit.”

The fact is Chevron is the onty party in this lawsuit that has been found guilty. You wouldn’t know it, though, from reading
Pariofts article,

--Karen Hinton, spokesperson for Ecuadorians suing Chevron

Roger Parloff replies

1 did visit Ecuador in March. Because the story ended up having a ditferent tocus—alternate litigatiori finanêe—l did not
specificafly refer in t to whot either the plaintiffs’ representatives (Hinton herself was never presenh or Chevron’s showed

toe whiie 1 was there.

Had 1 mentioned Hinton’s claim that “overwhelming evidence’ supports their case, 1 would have nientioned Chevron’s

contention that the Ecuadorian court ruling which found t so shows signs of having been written with the clandestine

C .tince of the piainttffs lawyers themselves. (See New fraud aliegations in the Chevron Lago Agrio case) 1 woLlid

have also mentioned that, even putting aside the fraud that U.S. Judge Lewis Kaplan tentatively found the piaintiffs Iawyers

to have orchestrated, Chevron contends that 76 percent of the plaintiffs soli and water sampies were analyzed hy a lab that

wa not then certified or equipped to perform tito tests t was purporting to perform, and that piaintiffs repeatedly prevented

Chevron from inspecting that ah (inciuding once on film) notwithstanding Chevron’s having obtained court orders permitting it

to do so.

Had 1 mentioned the waste pits Hinton refers to, t would have explained that they were rnostiy created by a joint ventcire

hetween Texaco and the state petroleum company of Ecuador, now known as Petroecuador. Thouqh Texaco was the

operating partner until 1990, Ecuador was the majority partner through most of the venture’s revenue-producing life.

Ecuador was also, of course, the on-site governmental authority [hrouqhout all of the venture’s life.

tifI, “‘5 hIoQ. h,Iu’, cflr o,’O1 1fD.16 veynu.,- ps cÖht Xtjon that her

t t mtslabeletl to make
1 t up t ‘15 years after

Petroecuador assumed control of operations

Jl, rrsponsibiiity for
remediating the former joint venture’s pits. Texaco’s remediations were performed by an outside IJS. contractor chosen
from a list approved hy Ecuador. The process did not occur in the dead of night, but rather during daylight hours over a

three-year period, with Ecuadorian officials signing off on each site upon its compietion. Chevron has produced photos that

http:I 6(7
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and hedge funds are investing secretly in litigation is a different one than we’re accustomed to, and one that yields frequentnasty surprises.

Last December, when Donziger was first asked in a deposftion to identify the hedge fund that was investing in the case,Donziger’s aftorney objected that the question was irrelevant, Max Gitter, the special master appointed to preside over thedeposition, wied that Donziger should answer, if for no other reason than that the parties could be assured that all the U.S.judges around the country who were headng aspects of the case had no relationship with the investor that might disqualifythem from acting in those roles. When Donziger identified Burford, Gitter announced that, “as if to prove the wisdom of myruling,” he now needed to make a disclosure himself. Burford’s chief investment adviser, Jon Molot, “was a co-counsel ofmme, may still be”; another member of Burford’s board was a friend and longtime former colleague; and Molot had onceinvited Gitter to consider joining Burford’s board. Though Gitter did not think It necessary to recuse himself, he said, “1 think Itdoes prove that It is imperative for lawyers to insist that clients disclose who the investors are.”

1 asked Burford about Gitter’s commnt. ‘You raise a common misconception about titigation funding,” the firm spokesmanreplied. ‘There is no suggestion in litigation that it ... should be disclosed 1f a party is paying for its litigation expenses with acredit line from Citibank. Burford is simply another provider of corporate finance.” Hmm.

It’s not just lawyers who need to come to grips with the new world we are living in. Consider the documentary filmmaker]oseph Berlinger, whose movie about the Lago Agrio case, Crude, caused so many unanticipated problems for Donziger.. Berlinger’s producer for the movie was Internet poket entrepreneur Russ DeLeon. Not long after funding Berlinger’s movie,DeLeon sank more than $2.3 million into the Lago Agrio litigation itself in exchange for about a 1.75% stake in the recovery.In an interview Berlinger says that the first he knew about DeLeon’s for-profit investment in the case was when he read aboutIt this January in a Forbes.com article by Daniel Fisher (who was also the first to report Burford’s investment). ThoughBerlinger stresses that he always had complete creative control over the movie, he acknowledges some “perceptionaldamage.”

Maybe the Puritans were right

The confidentiality -- secrecy — that currently envelops investments in litigation is what’s so intolerable Yes, there are somegood reasons for confidentiality, but they’re just not good enough. Confidentiality prevents oversight from bar authorities,judges, and the public. It also seems to be a critical component of the business plan of companies like Burford, Would apublicly traded company have invested in the Lago Agno case — after four U.S. courts had raised red flags of possible fraud-- if it had to do so transparently? (Burford may have decided not to fork over the remaining $11 million of its $15 millioncommitment to the Lago Agrio plaintifts, inasmuch as their Iawyer, Tyrreil, has been telling courts since late April that hisclients can no longer pay lijm. Burford declines to comment.)

White the Lago Agrio oase is an extierne example, eveiy litigation is contentious. Many investors would get squc-amish if theyknew exactly which cases made up their portfolios. They’d begin worrying about messy c400stiom like, Am 1 supporting theright side?

Dress it up as you like, there’s somethino about all this secret meddling in other people’s bitterest disputes and nrofilingfrom them that doesn’t sit well. You begin to sense why those benighted Puritans of yore banned these practices.

-ï -,This article appeared in the June 13 issue of [ortune magazine. A shorter version of t oriyinalty appeared onËortune.com on May 31, 2011. After itwas published, a spokesperson for the Ecuadorians suing Chevronresponded. Here is her letter to the editor, and Roger Parloff’s response:

To the editor

Roger ParloWs June l3th articte about the $18 bition judgment against Chevron for massive oil contamination in theEcuadorian rainforest failed to disclose Chevron’s long hislory of misconduct in the eco-disaster lawsuit and theoverwhelming evidence presonted to an Ecuador court against the company. t is this evidence that bas attricted investorsto the case, but it is the misconduct that forced the impoverished Ecuadorian indigenocis tribes suing Chevron to seekinvestors in the first place. Desperate to distract attention away from the evidence, Chevron bas undertaken a full frontalattack on the Ecuadorians in U.S. courts, filing over 30 lawsuits against the ptaintiffs and their experts in over a dozendifferent court jurisdictions to try and stop enforcement of the $18 billion judgrnent Unlike Chevron, the Ecuadorians do nothave unlimited cesources to finance a defense. They must raise the money. Parloft is outraged by the temerity of theEcuadorians tribes and their supporters to seek financitig against the third largest corporation in the United States, but isunmoved by the difficulty pour people face in defending themselves against powerful and profitable companies, such as

httpi
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complaint was then lodged in Lago Agno in 2003, and that’s the case Burford invested in last November. Ves, there have
been ancillary proceedings in the U.5., and Chevron brought an arbitration against Ecuador in the Hague, but those have
largely been efforts by Chevron to expose, halt, or punish what it regards as fraud by the plaintiffs’ lawyers, and the

plaintiffs’ main response to these actions has been to try, unsuccessfufly, to squelch them.

Another set of questions provoked when we lift the veil of secrecy on the contract relates to two meaty recumng issues in
t htigation finance. They are, first, whether the funder should get actively involved in legal strategy and, second, whether
Iawyers and funders, because they are repeat players in the litigation arena, might form loyalties to one another that could
conceivably entice thern to serve their own best interests tather than those of the clients. (For instance, a working group of
the ABA ethics committee is now studying -- among a wide range of knotty issues raised by litigation finance -- whether It is
okay for funders to pay finder’s fees to lawyers who steer cases their way.)

How much control a hedge fund shouTd have over a case It is financing is no simple question. 1f a lender is going to invest
millions in a suit, he has to have some say over how his money will be used, doesn’t he? Yet if he does have control,
conflict-of-interest issues come roaring into the picture. The funder’s duty is to his investors. The tawyer’s duty is to the
dient. To the extent the lawyer cedes control to the funder, the sacrosanct attorney-client relationship gets diluted.

To help me sort out these Issues, 1 asked Burford to what degree it gets invotved in legal strategy. ‘We dont control
litigation strategy or litigation decisions in any cases that we finance” the Burford spokesman rephied without further

J •
That position echoed the one Burford took in February in a letter to the ABA working group. “Burford does not hire or fire the
lawyers, direct strategy, or make settiement decisions,” t said. “Burford is a purely passive provider of nonrecourse
financing to a corporate party. A car lease is not a bad comparison: The leasing firm simply provides finance — It does not
telI the driver how to drive the car.”

Yet the very terms of the Lago Agrio contract — penalizing the plaintiffs 1f they seWe for less than $1 billion by forcing them
to stifl pay Burford as 1f they had received $1 billion -- will affect settlement decisions. In addition, Burford’s marketing
pitches suggest that it does get involved in legal strategy. “We do not just write checks,” its website says. “Our goal is ... to
improve the oUds of a favorable outcome.” In a PowerPoint presentation made to the 1 ago Agrio plaintiffs’ lawyers in June
2010-- five months befoie Burford and the plaintiffs signed the funding agreement -- Burford stressed that It had been
working with the ptaintiffs’ team since October 2009; that t had already made for the team “countless introductions to
respected professionals in the U.S. and internationally’: that t had “been active in case strategy”; and that It had ‘a special
relationship with Ptton Boqgs and Ihadi introduced the firm, and Jim Tvrrdll, to the case”

]ames Tyrretl ]r., a promFnent Nov.’ York Itigator with the law firm Patton Boggs, becarne a lawyer for the Lago Agrio plaintiffs

in 2010. Tyrreil is a former colleague of turford chairman Seidel from the days when hoth wero top partners af Latham &
WatLins. During the period when Btirlord negotiated its Lago Agrio investrnent, Burford subleased its office space from
Patton Boggs’s New York office, which Tyrrelt heads Moreover, Burfard is a dient of Tyrroil’s.

Depite Tyrrelts web of ties to Burford -- or rnaybe hocause of them -- Burford’s funding contract witli the Lago Agno
plaintiffs specifies that Tyrrell wilt be the Lago AgrÈo plaintiffs’ Iawyer designated to administer the Burford funds and
contract, and that he can he replaced onty with the “Funder’s approval (which shell not be unreasonably withhetd) “ (So,
notwithstanding what flurfordtold the ABA, t does seem to have a hand in the hiring and firin of tawyer, doesn’t t?)

The contract then specifies that t will be Tyrreli and his firm, acting as attorneys for the Lago Agrio plaintiffs, who will decide
the delicate, risky question of whether attorney-client privileged materials must be Uisclosed to Burford -- a question where
Burford’s and the plaintiffs’ best interests could easily clash. Do Tyrrell’s multiple hats hete create any conflïct for hirn?
Tyrreli declined to comment, white Burford said, “That is entirely a matter for lonqstanding and well-developed conflicts rules

There is nathing unique about [atternative litiqation funding] in this regard”

The contract also gives Tyrreit considerable voice over the plaintiffs’ tawyers’ pocketbook, which he hadn’t had prior to
Btirford’s arrival. No Buford funds can be dishursed for any ptaintifts team expense unless they are approved hy Tyrrelt

Which makes perfect sense, in a way. It outsiders are going to be funding litigation, most are goitig to insist 0fl having sorne
assurances about how thei money will be spent. But such provisions mean that the financers will get some control; they are

not likely to be the “purely passive provider of nonrecourse financing,” analogous to a car-leasing firm, that Burford has
assured the bar committee that t is.

Though legal experts have been working to resolve some of the fine ethicat conundrums posed by litigation finance, there are
public policy questions that a broeder swath of society really ought to be weighing in on too. A world in which individuals

httpï
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plaintiff has a flnite amount of money left, for instance, he may try to deplete the plaintiff ‘s funds through stalling tactics.
‘In Febwary, after a disgwnUed dient filed a federal suit against ]undica and appended a copy of the funding contract to hiscomplaint, Jundica succeeded in having not only the contract sealed, but the whole complaint. In April ft also won dismissalof the suit in favor of confidential arbitration, as had apparently been envisioned in the confidential funding agreement. Thecourt also rejected the plaintiWs contention that there was anything unconscionable about requinng the arbitration to takeplace in Guernsey - off the coast of France — notwithstanding that the plaintiff, his Iawyers, the relevant Juridica principals,and the funded litigation wete all in the U.S,

Burford’s agreement with the Lago Agrio plaintiffs was subject to confidentiality restrictions at least as severe, which wetesupposed to last for seven yeacs after the contract’s termination. But thanks to lead U.S. plaintiffs’ lawyer Steven Donziger,it’s now come to light. Whan Donziger invited that moviemaker into his strategy and bull sessions in 2006, he inadvertentlywaived the attorney-client privilege to everything that took place there and more. After viewing hair-raising outtakes fromthe documentary (subpoenaed by Chevrpn) along with other evidence, three U.S. judges found that privileges protectingother documents had also been waived under an exception that applies when lawyers might be involved in a fraud or crime.Finally, Judge Kaplan ruled that Donziger had waived privileges to stil! other information through gamesmanship inresponding to Chevron’s subpoenas.

For students of litigation finance, Donziger’s Keystone Kounse! act has been a godsend. It has lifted the vel! on practices that. are usually pondered only as sterile abstractions. Burford is, moreover, “the largest and most experienced internationaldispute funder in the world,” as its promotional materials state, so we’re not Iooking here at some aberrational outlier in thefield. Since launching in 2009, Burford has raised $300 million in two public offerings on the London Stock Exchange’s AIMmarket for emerging companies. Burford’s investment advisory group boasts an all-star management team: lts CEO, ChrisBogart, is a former general counsel of Time Wamer (TWX) (Fortune’s pub)ishets patent); its nonexecutive chairman,Selvyn Seidel, founded the New York office of Latham & Watkins, a top-drawer U.S. law firm; and its “special ethicscounsel” is Geoffrey Hazard Ir., a Sterling professor of law emeritus at YaIe Law School and “perhaps the primary figure inlegal ethics in the country today,” according to Burford’s website. For those reasons, we can be assured that Burford’sconduct probably represents the very best practices the young industry has to offer.

More questions than answers

As soon s the vel! of secrecy Iifts, though, John 0. Public is apt to have some questions about Burford’s investment. Tobegin with, the judgment that Burford is hoping to get a piece of here was entered in the Provincial Court of Sucumbios — acourt wliose inegrity is hardly unimpeachahie Investiiig in tavsuits being heard by duhicus ttibunals can take on ovrtunsof extortion.

In March, Judge Kaplan found that the Ecuadorian court systern, at least when handling politicized cases, had heen deeplycompromised in recent years, devolving into tittie more than a tool of Ecuadotian President Rafael Correa, a stronachampion of the p!aintiffs’ cause Kaplan noted that in December 2004 the country’s three highest courts were all purged.thcough extra-constitutionai means; that its Suprerne Court was disbanded again in April 2005: that in 2007, after Correabecame President, a majority of representtives in the F:cuadorian Congress were Uismissed and then replaced: that thecountry’s highest constitutional court, when It snught to reverse that action, was also purged and replaced; that a nowCorrea-controlled constitutional assemh!y was thee elected; and that the assembiy then passed a mandate undor whichjudges who mle against the assemhly’s dictates face removal and criminal prosecution. A new cnnstitution was adopted in2008, and, since then, judges who have ruled against the government’s interests have been threatened with violence. fined,removed, and c.riminally investigated, according to experts and press accounts cited by Kaplan. The then-president of theEcuadorian Supreme Court stated in 2008, “There is no tule of law in this country,” and in 2009 the World Bank’s WoridwideGovernance Indicators for “Rule of Law” rated Ecuador lower than North Korea.

Yet if not for Donziger’s cinematic asptrations, Burford investors would stil! have no idea that their money had been investedin a case pending in such a court system “Ir, the short term,” Burford told them in an October 2009 diselosure statement, “theCompany intends to focus its activities on commercial disputes in the United States and on international arbitration matters;in the medium term, the Company may expand its focus to other atttctve and suitable jurisdictions.”
In March, 1 asked Burford 1f it had expanded its focus more rapidly than expected. sinpe the Lago Agrto case wasn’t a U.S.case or an international arbitration. A Burford spokesmon reptied, ‘We don’t agree with your interpretation hete. The LagoAgrio case was commenced in U.S. federal court against a IJS corporate defendant and there is obviously meanirigfulU.S. titigation and international arbitration under way hete.”

Bui-ford is correct that in 1993 -- 78 years ago -- a versïon of this suit was filed as a prospective class action in federal courtin Manhattan, But the US. courts dismissed that case in 2002, with instwctions that It could be refiled in Ecuador. A new
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1Lago Agrio case has been dribbling into public view since December, thanks to a series of wildly improbable events, which
we’ll get to later. For anyone cunous about the young, controversial, and highly opaque field of litigation finance. this
fortuitous development provides a rare opportunity to see how it works in practicé.

So Iets have a look under the hood, shail we?

According to Burford’s funding agreement, the deal goes like this: It Burford ponies up the full $15 million and the plaintiffs
end up recovering $1 bllion, Burford will get $55 million. 1f the plaintiffs recover $2 billion, Burford gets $111 million, and so
on. But heres the best part for investors: 1f the plaintiffs recover less than $1 biltion -- all the way clown to a mathematical
floor of about $69.5 million -- Burford stili gets the same payout it would have received 1f there had been a $1 biliion rocovery.
In other words, 1f there were a $69.5 million recovery, Burford would stili get $55 million, though that sum would, under the
circumstances, constitute almost 60% of the pot. In that event, by the way, the remaining 20% would not go to the plaintiffs;
rather, t would go to other investors, who are also supposed to get their returns on investment (not just their
capital outlays) before the plaintiffs start seeing a dime. In fact, under the “distribution waterfali” set up by the 75-page
contract, t is only after eight tiers of funders, attorneys, and “advisers” (including the plaintitfs’ e-discovery contractor) have
fed at the trough that “the balance (1f any) shail be paid to the claimants.”

Did the plaintiffs sign off on this “distribution waterfall’? Well, the contract says they did, though the mechanics of their
approvals are not described. The plaintiffs in the Lago Agrio case, remember. are 47 Ecuadorian peasants or ram-forest

( • Indians, many of whom authorized their lawyets to sue by signing with a

Wait a minute, 1 hear many readers protesting. Is any of this even legal?

That’s a very fair question. Let’s take a big step back. This industry has sneaked U on most of us.

Litigation funding goes legit

For most of our country’s history -- and going back to medieval times in England = investing in litigation was a crime. It and
related practices were outlawed under common-law doctrines known as “champerty” and “maintenance.” Basicatly,
financing someone else’s lawsuit was considered immoral because “intermeddling” in the disputes of others fomented
discord for pecuniary gain.

Though these practices may stilt carry a stigma with otder lawyers, about half the 50 states have either repealed the laws er
shredded thern with exceptions. Meanwhile, England and Australia have embraced Iitiqation financing even more
enthusiastically than America has The majority view in the U.S. today seems to be that bans on third-party funding are
Puritanical archaisms,

To be sure, special categories of third-party funding, like contingent-fee lawyers financing clients’ tnd cases or insutance

companies financing the defense of policyhotders, have long been accepted in the U.S. And 1f t’s okay for contingent-fee,lawyers to finance a case. the new industry’s champlons arguc. why give that small fraternity a monopoty on the market?

O Offering ptaintiffs more sources of thtrcl-party funding -- or alternative htigation financing (ALF), as it’s called -- will, t is said,
ncrease access to justice by enabling more poor and rniddle-class plainhffs to pursue vahd claims against deep-pocketed
corporate defendants. In a scholarly law review arbcle, Georgetown law school professor Jonathan Molot argues that ALF
will also inorease the “accuracy” of sett{ement vatuations by equalizing the parties’ bargaining power Motot is currently on
leave from Georgetown so that he can spend more time wearing his other hat: Burford’s chief nvestment officer

Only the U.S. Chamber of Commerce seems to be trying to break up this party, and, frankly, few people seem to be taking
the Chamber scriously. That group sees “access to justice” as a euphemism for the power to bring merittess suits against
businesses, imposing nonrecovereble litigation defonse costs and thereby forcing nuisance settiements. Yada, yada, yada
Most people dismiss the Chamber’s objections as self-serving

So there has arisen in recent years an array of litigation-finance husinesses that serve a variety of niche markc-ts At east six
companies, according to a 2010 Rand Institute for Civil Justice study, now specialize in making investrnents in “cornmercial
disputes,” which Rand analyst Steven Garber defines as ‘business-against-business” cases. In addition to Burford, they are
Juridica Capital (another Guernsey-based publicly traded hedge fund), Calunius Capital, Juris Capital. ARCA Capital, and
IMF fan Australian-based publicly traded fund). Some diversified financial institutions, like Credit Suisse (OS), Allianz, and
Deutsche Bank (DB), also have units that specialize in litigation financing.

Litigation financers ordinarily keep the identities of the cases they’re involved in strictly confidentiaL Nondisciosure
agieements bar revealing any aspect of the negotiations process (including their existence), while conl1UenLatity clauses
protect any agreernent reached And there are some good reasons for confidentiality. 1f the defendant finds out that the
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The bitter environmental suit against Chevron in Ecuador opens a window on a troubling new business:speculating in court cases.

By Roger Parloff, senior editor

FORTUNE — Many readecs will have already heard about the bifterly contested
$18.2 hillion environmentaljudgment handed down against Chevron in
February by a judge in Sucumbios province in northeastern Ecuador, an.Amazon jungle region where Colombian narcoterrorists go tot R&R. The
judgment was entered in the rough-and-tumbie oil outpost known as Lago
Agrio en behaif of Ecuadorians who live in the area where Texaco, acquired byChevron in 2001, drilled for oil from 1964 to 1990.

What few readers may yet appreciate is that, for much of the past six months,
this controversial case has been financed by a great many investors who don’t
even reahze they’ve been performing that service for the plaintiffs — maybe
even you. Well explain how in a moment.

Some unsuspecting investors will doubtless be delighted to team of their participation. They may see the suit as a noble,groundbreaking effort by impoverished Ecuadorians to redress environmentat crimes committed by a catlous multinationalwhose drilting practices are said to have contaminated ground water and caused unusually high instances of cancer in theregior.

Others, though, wilt be chagrined to learn of their support for, and stake in, the case. They would inciude almost anyonewho has read Manhattan federal judge Lewis Kap!an’ 131-page, 434-footnote opinion of March 7, handed down inn clviiracketeering suit Chevron fCVX) filed in February against the end plaintiffs’ lawyers bringing the Lage Agrio oase. JudgeKapian ptetiminarily enjoined those tawyers from enforcing the 1.ago Agrio judgment anywhere outside of Ecuador.Referiinq to e-mails, memos, depositions, and, mest rernarkably, video of the plaintiffs’ lawyers’ meetings — filmed by a,docurnentary moviemaker at the tawyerc own behest -- Kaplan found ‘ample evidence” that they had fabricated evidence,intirnidated judges, cottuded with Ecuadorian officials to bring trumped-up criminal charges against Chevron in heuselawyers, and perpetrated an elaborate muiti-year fraud. Specificatly, he found that they had ptannod, executed, andghostwritten “all or much ot a key evidentiary report that was passed off as the werk of an independent court-appointedexpert te Eciadorian and U S, couds, government officials, and media.

Now, who are all these peopie we say have been investing in this matodorous case without even realizing it? Well, some areAmerican er British high rollers who put their money into aggressive hedge funds like Reservoir Capital of New York or EtonPark of London, others, however, seem to be mainly British mums and dads who held mutual funds managed by trustednames like Fidelity International, Invesco Perpetual, Baillie Gifford, or Scottish Widows. These six institutions together ownabout 80% of a publicly listed investment firm catled Burford Capital. based on the British island of Guemnsey. Burford, inturn, invested $4 milllon in the Ecuadorians’ case against Chevron last November in exchange for a 1.5% stake in anyrecovery, with the stated goal of increasing its outlay to $15 mitlion, entitlinq it to a 5.5% share.

At the time Burford investëd, four US. courts had already issued rutings that found evidence of fraud by the plaintifls’lawyers. In tact, three months betore Burford invested, a law firm for the plaintiffs advised the fund that the Ecuadorianjudgment would be hard to enforce in the US. because of the “jaundiced eye” with which U.S. courts were viewing theoase. These Iawyers weme nevertheless optimistc that if the plaintiffs threatened to disrupt Chevron’s opetations bypeppering it with enforcement actions around the globe -- trying to, say, seize Chevron’s tankers in the Philippines omSingapore and its wetls and pipetines in Chad om Kazakhstan -- they coutd stitl pressume t into settling.

Though the identity of inenstments is usuatly kept confdential by Burford and companies like ii, Burford’s involvement in the

Have you got a piece of this lawsuit?
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ANNEX l — Fragmenten uit Claimcode en EU aanbeveling over TPLF.

II. Behartiging van collectieve belangen zonder winstoogmerk

Principe
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
werkzaamheid en de governance van de stichting blijkt dat de stichting en de aan de stichting
rechtstreeks of middellijk verbonden (rechts) personen geen winstoogmerk hebben bij de
uitoefening van de stichtingsactiviteiten.

Uitwerking
1. Uit de governance van de stichting blijkt dat een natuurlijk persoon noch een rechtspersoon,

geheel of gedeeltelijk, over het vermogen en inkomsten van de stichting kan beschikken als ware
het zijn, of haar eigen vermogen en inkomsten.

2. In de statuten van de stichtingwordt ten aanzien van de bestemming van een eventueel batig
liquidatiesaldo bepaald dat dit zoveel mogelijk in overeenstemming is met het doel van de
stichting en ten goede dient te komen aan de deelnemers van de stichting.

Fratment uit dc aanbeveling van de EU van 11 iuni 2013

Financiering

14. De eisende partij moet worden verplicht bij de aanvang van de procedure voor de rechtbank de
oorsprong aan te geven van de middelen die zij zal gebrtiiken Ier ondersteuning van de
rcchtsvordering.

15. 1)e rechter moet de behandeling van dc zaak kunnen schorsen wanneer er, ingeval tnanciële
middelen van een derde partij worden gebruikt,

a) een belangencuuflict twstaat tussen de derde paitij en de eisende partij en haar leden;

h) de derde partij over onvoldoende middelen beschikt om te voldoen aan haar financiële
verplichtingen tegenover de eisende partij die de collectieve vot dering instelt;

c) de eisende parlij over onvoldoende middelen bcschikt om eventuele kosten van de tegenpartij te
dragen. wanneer cle collectieve vordering wordt afgewezen.

It). Dc lidstaten zorgen crvoot dat wanneer een collccteve vordering door een private derde pallU

Q wordt gefinaiicierd. het die privatu derde i)a.i verboden is:

a) invloed uit te oefenen Oj) de procedurele beslissingen van de eisende partij, met inbegrip van
schikkingcn:

b) een collectieve vordering te financieren tegen een verweerder die een concurrent is van de financier
of tegen een verweerder waarvan de financier afhankelijk is;

c) buitensporige rente aan le rekenen op dc ter beschikking gestelde financiële middelen.



Raadadv1seur
Ministerie van Ve1llheid en Justitie
Dlrøctle Wetaaving en Juridische Zaken
sedbr prlvaatrecht
Turfmarkt 147 1 2511 DP l Den Haag
Postbus 20301 l 2500 EH 1 Den Haag

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Van: L

__________________

Verzondeöriig 1 1Tbrua1:12
Aan: Ç -

_________________

cc [ZZZZZ
Onderwerp: concept verslag overleg VNO-MKB d.d. 2 februari ji. (massaschade)

Met vriendelijke groet,

_______

Secretaris Consumentenzaken
VNO-NCW - MKB-Nederland

rz
Website: www,vno ncwnl - wv,w.inkb.nij

,Twitter: @vnoncw - @mkbnl LinkedTn: VNO-HC’W - MKB
Eezuiclenlioutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 M Den Haacj 0.

I)it bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of ditbericht ahusieveUjk aan u is toegezonden. wordt ii verzocht da aan de afzender te melden en het bericht teverwijderen. De Staat aanvaindi geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook. die verband houdtmet verbonden aan het elektronisch verzenden van beiichten.

Ministerie van Veiligheid en Justitie

This message may contain information that is not intended for ou. 1f you are not the addressee or if thismessage WaS sent to you hy mistake, you are requested to infbfrn the sender and delete the message. TheState acecpts no liability for damage of any kind rcsulting from the risks inherent in the electronictransrnission of messaces.

•Bestel_______

Bijgaand het conceptverslag over ons overleg vorige week. Nogmaals hartelijk dank voor jouw aanwezigheid.Aanstaande maandag praten wij in werkgroepverband verder en zullen we proberen tot concrete suggesties voorjullie te komen. Als er dingen in het verslag staan die niet kloppen, hoor ik het graag (dan pas ik het uiteraard aan).

Î\linistrv of Security and Justice



Van:
Verzonden:
Aan:
cc:
Onderwerp:
Bijlagen:

Categorieën:

Beste

donderdag 19 februari 2015 2002

t

RE: concept verslag overleg VNO-MKB d.d. 2 februarijl. (massaschade)
Suggesties wetsontwerp - feb 2015docx; Have you got a piece of this lawsuit_ -

Fortune Features.pdf

Bijgaand enkele - beargumenteerde suggesties voor de vraagstukken ontvankelijkheid, binding en scope tule t.b.v.
jullIe afwegingen / discussienotitie.

Hartelijke groet,

. t
Secretaris Consumentenbeleid

VNO-NCW - MKB-Nederland

E
Website: www.vno-ncw.nl - www.mkb.nl

Van:
Verzonden: dindag 17 februari 2015 9:34
Aan
CC:
Onderwerp: RE: concept verslag overleg VNO-MKB d.d. 2 februari ji. (massaschade)

,L)ink torjouw aanvullingen. Gisteren is de werkgroep weer bijeen geweest en hebben we over iriogelijke

5uggcsties gediscussieerd. Vandaag zet ik de resultaten van deze discussie op papier, en die worden via de mail

afgestemd met de werkp,roep. Donderdag krijgen jullie van ons concrete suggesties t.b.v. ontvankelijkheid, binding

en scope rule

Groeti______________

Van ËZJ

__

Verzonden: vrijdag 13 februari 2015 13:]2
Aan:E
CC:L____]
Onderwerp: RE: concept verslag overleg VNO-MKB d.d. 2 februari ji. (massaschade)

Bestef_____________

Bijgaand het verslag met een enkele aanvulling/verduidelijking van mijn kant.

Groet,
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Categorieën:

Ha________

Heb (ten koste van [ rèceptie) nog doorgewerkt aan een nieuwe versie van het wetsvoorstel.In grove lijnen nu aï past aan wat we eerder bespraken. Zou jij eens willen kijken? Dan kunnen webepalen welke elemente we nog in de ronde tafel willen voorleggen.

Groet,

Raadadviseur
Ministerie van Veiligheid en 3ustitie
Directie Wetgeving en Juridische Zaken
sector ptlvaatrecht
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 20301 1 2500 EH Den Haag

T
5)

____________________

WV’f iL&L1

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

donderdag 19 februari 2015 17:10

Onderwerp: 2015-02 Voorstel Titel 14a sv 305a versie na consultatie schoon!.docxBijlagen: 2015-02 Voorstel Titel 14a sv 305a versie na consultatie schoon!.docx
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Raadadviseur
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Wetgeving en Juridische Zaken
sector privaatrecht
Turfmarkt 147 1 2511 Di’ 1 Den Haag
Postbus 20301 t 2500 EH t Den Haag

VjPvrI_eifi.rijJjj

Voor een veiiie en rechtvaardige samenleving

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
BÏjlagen:

Categorieën:

woensdag 18 februari 2015 18:15

i5-01 Voorstel Titel 14a sv 305a versie na consultatie.docx
2015-01 Voorstel Titel 14a sv 305a versie na consuttatie.docx

Hoir

Nieuwe opzet voot artikel 1018b-1018f. 1 feest alvast de analyse.

Groet,



1
Van:
Verzonden: dinsdao 17 februari 2015 IS:33
Aan:

Hou

_____

Fart. 3 Wob

__________

j’.lisschien kun jij alvast eens kijken naar dit stuk waar dus nogniet de voorstellen en discussiepunten in zijn uitgewerkt maar waarvoor ik wel stukken en zinnen uitjouw discusslepuntenstuk heb gebruikt. We kunnen straks dan misschien even bespreken of jij jeideeën voor de toelatingseisen bijvoorbeeld hierin zou willen zetten en hoe we dat verder aanpakken?Ik was zelf lig wel blij dat Ik na mijn 11 pagina’s analyse toch weet als een soort logische indeling uitkon komen bij wat we hadden voor het bespreken van voorstellen en discussiepunten. Ik hooruiteraard heel graag of je denkt dat dit een basis kan vormen voor het rond te sturen discussiestuk.

1 1

L
Raacladviseur
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Wetgeving en Juridische Zaken
sector privaatrecht
Turfmarkt 147 T 2511 OP 1 Den Haag
Postbus 20301 1 2500 EH 1 Den Haag

L____. -—___

LWXlJiiLVfl]

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Onderwerp:
Bijlagen:

Categorieën:

2015 Uitgangspunten voor voorstel collectieve schadevergoedingsactie.docx
2015 Uitgangspunten voor voorstel collectieve schadevergoedingsactie.docx

.
Groet,

227



t3eniham IMI made A$8 million from a subsequent landmarkjudgement by the Federal Court in
November 2012 that found S&P deceived 12 local government councils that bought credit
derivatives, saying they shoutd never have been given triple-A ratings.

An appeal by S&P and ABN Amro against that ruling is expected to be decided within two to
three months, Walker said, while the Netherlands case is dtie to run for a couple of years.

A second Australian class action lawsuit against S&P was filed in April last year.

($1 = 1.0933 Australian dollars)

.



Litigation funder Bentham IMF expands to Europe
t Svati Pandev
t By $wati Pandey

473 words
26 March 2014
17:02
Reuters News
LBA
Engtish
(c) 2014 Reuters Limited

SYDNEY, March 26 (Reuters) - Australian litigation funder Bentham Ij[ Ltd said onWednesday it will start funding lawsuits in Europe in the next two to three nonths after signing ajoint venture with U.S.-based investment advisory firm Elliott Management Corp.

Sydney-based Bentham IMI is already backing lawsuits in the Netherlands related to billions ofdollars of toxic decivatives created by Royal t3ank of Scotland and rated triple-A by Standardand Poot’s (S&P).

Litigation funders provide financing for lawsuits in exchange for a share of any settlement orjudgment and have been invotved in cases against Chevron (‘orp and Apple me among others. 1fthe titigant foses, it does not have to repay the financia] investor.

BentlimIMI’ has been credited tvith pioneering the titigation funding industry in Australia,where a favourahie regulatory environment and a nwnber of high-claim class actions haveproved highty profitable in recent cats.

‘Enrope is a lot bigger market than Australia,’t Bentham IMF Executive Director .IohnWakertold Reuters by phone. ‘Over time we want to develop human resources and expertise in Europeand do sirnitar things as we are doing in Austratia, funding claims against hanks. insurancecompanies and other large corporates.”

Walker. who will head l3entham 1 MI ‘s invotvement in the joint venture, declined to give theinitial budget for the joint venture. Ik also declined to give details on the potential cases andwhether they would inciude flu [her claims against S&P.

t3enthamlMF and Eltiott Management will jointly fund cases in Asia Pacific with an initialbudget of more than A$8.5 million ($7.77 million).

The litigation fundet’s case portfolio stood at 29 cases with an estirnated claim value of about $2hillion at the end of 2013.

It kicked off the international legal action against X&P and ABN Amro in Australia where thecase it filed in the Federal Court marked the first time a rating agency had faced trial over thecomplex financiat products widely cited as one of the factors that triggered the 2008 globatfinancial crisis.



Van:
Verzonden:
Aan:

Onderwerp: Voorbeelden van funders (TPLF) in Nederland
Bijlagen: Press release 03 2014 - IMF Aus expands in Europe.docx; East West Debt.pdf

Categorieën:

Bestel l’
N.a,v. de vraag over third party litigation funders die in Nederland actief zijn, kan ik de volgende informatie geven:

art. 10, tweede lid, onder G

.

.

Er zijn ongetwijfeld andere funders actief, maar omdat er geen enkele verplichting tot transparantie is voor deze

clubs, weten we vaak niet of ze actief zijn.

Groetf
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Van:

_________________________

Verzonden: donderdag 5 maart2015 14:57

Aan:
Onderwerp: Expertmeeting motie Dijksma.docx

Bijlagen: Expertmeeting motie Dijksma.docx

-

. .

:j•

•

-‘ .‘ ‘
-

—

Categorieën: L i

Hoi 10

Hierbij de laatst bijgewerkte versie.

Met vriendelijke groet,

•

1E7



Van: —ç

Verzonden: dônderdag 5 maart 2015 15:04Aan:
Onderwerp:

Categorieën:

Geachte heer/mevrouw,

Wetgevingsjurist

FW: wv afwikkeling massachade in een collectieve actie.

U heeft gereageerd op de consultatie van een voorontwerp van het wetsvoorstel afwikkelingmassaschade in een collectieve actie. Helaas hebben wij nog geen reactie ontvangen op onderstaande
uitnodiging voor deelname aan een expertmeeting.Zou u ons kunnen laten weten of en wie namens uw organisatie zullen deelnemen aan dezebijeenkomst.

Met vriendelijke groet,e

_
_
_
_
_
_
_
_
_

H

Ministerie van Veiligheid en JustitieDirectie Wetgeving
Sector Privantrc-cht
Tuifmarkt 1’7 1 2511 DP Den HaagPostbus 20301 2500 EH Den Haag

Tt t

EL__

from: DWJZ 12- DWJZ
Sent: dinsdag 3 februari 2015 35:24

________________________

___________

_
_
_
_
_
_

—

Subject: wv afwikkeling masschade in een collectieve actie.

L.S.

In veivolg op onze eerdete mail over de planning van een expertnieetinq in het voorjaar van 2015,
kunnen wij u melden dat de?e expertrneetinq op 9 april aanstaande zat Diaatsvinden, iii deArnaliazaaI (Z—0l—39), hij het t4inisterie van Veiligheid en Justitie, Turtmarkt 147e Den
Haag van 14:00 uur tot 1:30 uur, met een kleine borrel nadien. Een offtciële uitnodiaing en een
discussiedocumerit zullen binnetifort volgen. Gelet op de beschikbare plaatsen en het gestructureeid
verloop van de Ronde Tafel s het verzoek om per ingestuurde reactie, bij voorkeur éen maarmaximaal twee personen als afvaardiging te sturen.

Graag zouden wil door middel van een reply ‘p deze e-mail van u willen vernemen, wie van uaanwezig zat zijn op deze expe fbiieenkomst, Raarnaast ontvangen wij graag de contaclgegeveris van
;8S



deze personen. Verzoeken voor parkeergelegenheid kunnen helaas niet worden gehonoreerd, omdat

de benodigde voorzieningen hiervoor ontbreken. Vergeet u niet een geldig dentiflcatlebeWiJs mee te

nemen.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen, als u verdere informatie nodig heeft.

Met vriendelijke groet,

‘- r. --: - - - _v -
ç_

----: -‘ ..---‘--, -.- -

4

-—---

:
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-
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Van:
Verzonden: donderdag 5 maart 2015 15:05Aan:

_____________________

Onderwerp: FW: wv afwikkeling massachade in e collectieve actie.
Categorieën:

Geachte heer/mevrouw,

U heeft gereageerd op de consultatie van een voorontwerp van het wetsvoorstel afwikkelingmassaschade in een collectieve actie. Helaas hebben wij nog geen reactie ontvangen op onderstaandeuitnodiging voor deelname aan een expertrneeting.Zou u ons kunnen laten weten of en wie namens uw organisatie zullen deelnemen aan dezebijeenkomst.

Mét vriendelijke groet,

-
_

Wetgev i ngsj u ri St

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Wetgeving
Sector Privaatrecht
Turfrnarkt 147 2511 DP Den Haag
Postbus 20301 2500 EH Den Haag

From: DWIZ12 DWJZ
.-Sent: dinsdag 3 februari 2D15 15:24V

____________
_________

Cc:[
Subject; wv afwikkeling massachade in een collectieve actie.

In vervolg op onze eerdere mail over de ptannincj van een expertmeetine in het voorjaar van 2015,kunnen wij u meiden dat dEze expermeeling op 9 april aanstaande zal plaatsvinden, in deAmalia-zaal (.-01-39), hij het Ministerie van Veilïgheid en 3ustitie, Turfmarkl 147. DenHaag van 14:00 uur tot 16:30 uur, met en kleine borrel nadien, Een officiële uitnodiging en eendiscussiedocument zullen bmnenkort volgen. Gelet op de beschikbare plaatsen en het oestruclureerdverloop van de Ronde Tafel is het verzoek om per ingestuurde reCctie, bil voorkeur én maarmaximaal twee personen als afvaardiging te sturen.

Graag zouden wh door middel van een reply op deze e-marl van u willen vernemen, wie van uaanwezig zal ;:ijn op deze expertbijeenkomst. Daarnaast ontvangen wij oraag de contactqegevens van

c
:: ;

- -

-- l

L.S.
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deze personen. Verzoeken voor parkeergelegenheid kunnen helaas niet worden gehonoreerd, omdat
de benodigde voorzieningen hiervoor ontbreken. Vergeet u niet een geldig iientificatiebewijs mee te
nemen.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen, als 11 verdere informatie nodig heeft.

Met vriendelijke groet,

.

1 —
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Van:
Verzonden:
Aan:

donderdag 5 maart 2015 15:15

Onderwerp:

Categorieën:

Geachte heerLZJ

RE: wv afwikkeling massachade in een collectieve actie.

Wat fijn dat u mij er nog aan herinnert; de uitnodiging was even aan mijn aandacht ontsnapt.Ik bericht u zo spoedig mogelijk.

Met vriendelijke groet,

Van:
Verzonden: donderdag 5 maart 2015 15:04
Aan:[ 1
Onderwerp: FW: wv afwikkeling massachade in een collectieve actie.

1

Geachte heer/mevrouw,

U heeft gereageerd op de consultatie van een voorontwerp van het wetsvoorstel afwikkelingmassaschade in een collectieve actie. Helaas hebben wij nog geen reactie ontvangen op onderstaandeuitnodiging voor deelname aan een expertmeeting.Zou u ons kunnen laten weten of en wie namens uw organisatie zullen deelnemen aan dezebijeenkomst,

Met vrïendehjke groet,

c czzi
W etg cv ng sj u r st

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Wetgeving
Sector Privaatrecht
Turfrnarkt i’17 2511 OP Den Haag
Postbus 20301 200 ËH Den Haag

_______

1
From: DWJZY2 DWJZ
Sent: dinsdag 3 februari 2015 15:24

0
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Cc: 1
Subject: wv afwikkeling massachade in een collectieve actie.

L. S.

In vervolg op onze eerdere mail over de planning van een expertmeeting in het voorjaar van 2015,
kunnen wij u melden dat deze expertmeeting op 9 april aanstaande zal plaatsvinden, In de
Amalîa-zaal (Z-O1-39), bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Turfmarkt 147, Den
Haag van 14:00 uur tot 16:30 uur, met een kleine borrel nadien. Een officiële uitnodiging en een

disctsjdnrument zullen binnenkort ‘olgen. Gelet op de hesrhikhre plaatsen en het oestructureerd
v.n c Scodt. 1dft s et LC)C. u Lestoe tcc1 c, ij curkeur

maximaal twee personen als afvaardiging te sturen.

Graag zouden wij door middel van een reply op deze e-mail van u willen vernemen, wie van u
aanwezig zal zijn op deze expertbijeenkomst. Daarnaast ontvangen wij graag de contactgegevens van
deze personen. Verzoeken voor parkeergelegenheid kunnen helaas niet worden gehonoreerd, omdat
de benodigde voorzieningen hiervoor ontbreken. Vergeet ii niet een geldig identiticatiehewijs mee te
nemen.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen, als u verdere informatie nodig heeft.

Met vriendelijke groet,

_____

I)it bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
be;icht abusievelijk aaii U j5 toegezonden, vordt u ver,:ocht dat aan cle afzender te melden en het bericht te
verwijderen. l)e Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt
met risicos verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

4inisterie van Veiligheid en Juf;tiiie

This mesage ma contain information that is nul intended for von. lfvou are not the addressee or if this
;nCSSnL!e WaS Sefli to \‘Otl bv jnistake, vnu are requested to infoim the .enc1er and delete the es;nce The
State aucepts no liability for dainage of uny kind resultig from the risks inherent in the eiectmnie
tiansinission ef messages.

Ministrv of Seeuritv and Justice

informatie van de Raad VOOt de rechtspraak. de rechtbanken, de gerechtshoven en de bijzondere
colieges vindt ii op ww.rechtspraak nl



Van:

______________________________

Verzonden: donderdag 5 maart 2015 16:22Aan:

_________________________

Onderwerp: RE: 2015 Çonsultatiedocument expertbijeenkomst Motie Dijksma (suggesties

______[docx

Catcgoricn:

Hal____

We komen er wel!

Ik ga er mC)rgeflochtêfld doorheen en wil het dan graag bespreken. ik zag al wel dat door te werken in truckChanges er dubbele punten en spaties etc in waren blijven staan. Ook vist ik niet hoe ik jouw fancy lay Outmoest toepassen, maar ik neem aan dat jij daar wel uitgekomen bent.

• art.

Wat denk je?

Omdat ik morgen om iets voor één uur in de trein naar Parijs moet zitten, heb ik niet heel veel tijd. Maar hetlilkt me genoeg om het af te ronden.

Gmcr,

Lzzz

Sent .1th Good (wwv.oocLcom)

,zzzzjzz c‘Ruauadviseu Secttn lrivuati echt
Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Ministerie van Veilie,heid en Justitie
1 iwnl — —

—

Fel

Frori LZ

___________

Sent: donderdag 5 maart 2015 I5:59:6

Subtect: 2015 Consultatiedocurnent expertbijeenkomst Motie Dijksma (suggesties Wynand).doo

Ha

Ik heb het stuk doorgenomen. Zelf vind ik het nu een goed te lezen en overzichtelijk stuk, waarbij debelangrijkste vragen aan bod komen.

Op een paar punten heb ik de fotmulering iets positiever proberen te maken. Wat mij betreft leggenwe het zo aan LÏvoor.

17?



- -
_-‘ -;-

[

‘erder hebben we inmîddels 19 â 20 deelnemers aan de expertbljeenkomst. Ik wacht nog op een

reactie van deE —— ZZ -_____E
De buitenlandse partijen heb ik niet meet gerappelieerdJ gaat aan de slag met de openstaande

praktische zaken.

L Morgen alles even kort bespreken’

Hartelijke groet,

1
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ategoneën:

Hit t

Namens VNO-MKB zal sowieso t _] deelnemen Van

_______
_____

heb ik nog geen bevestiging,maar zonder tegenbericht kun je ervan uitgaan dat hij onze tweede vertegenwoordiger is

Seide hebben 9 april de middag al gereserveerd in hun agenda’s.

Met vriendelijke groet,

Vamt
tVerzonden: donderdag 5 maart 2015 12:59

Aan

___

Onderv1erp: Expertbijeenkomst wetsvoorstel uitvoering motie Dijksma

HOILJ

Heb jij voor mij het e-mailadres van de beide deelnemers aan de experibijeenkomst of moet ik de emails steeds aan jou blijven richten?

Met vriendelijke groet,

Dit bericht kan mformatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of ditbericht abusievelijk aan u is toegezonden. wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht leverwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid vnor schade. van welke aard ook. die verband houdt.rnt t iSICO’S vcrboncic aan het elektronisch Ver?CfldCfl van berichten.

Ministerie van Veiligheid en Justitie

This messaac may contain information that is nut iniended lor ou. 1f you are not the addressee or if thismessage was sent to you hy mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. TheState nccepts no 1 iabilitv for damage of any kind resulting from the FJSKS inherent in the eleetronictrausnussion of messages.

Ministrv of Secut ity and Justice

Van:
Verzonden:

t Aan:
cc:
Onderwerp:

t t
vrjaag 6 maart 2015 10:32

t t
RE: Expertbijeenkomst wetsvoorstel uitvoering motie Dijksma
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Van:

1

L_
Raadadviseur
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Wetgeving en Juridische Zaken
sector privaatrecht
Turfmarkt 147 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 20301 2500 EH J Den Haag

ri4_ r’i

Voor een veilige en rechtvaardige snnienloving

Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

Categorieèn:

vrijdag 6 mart 2015 11:59

2015 Consul tatiedocument expertbijeenkomst 9-4 Motie Dijksma.docx
2015 Consultatiedocument expertbijeen komst 9-4 Motie Dijksma.docx

Beste 1

Hierbij gaat een concept consultatiedocument voor de expertmeeting op 9 april 2015. Graag horen
fJen ik of je akkoord bent.

Groet,

t
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Categorieën:

8este
4

vrijdag 6 maart 2i5 16:6

E-mail adres 1

1>

_________

vindt het prima als jullie hem rechtstreeks datavoorstellen/stukken sturen Lv.m. de bijeenkomst van deExpertmeeting wetsvoorstel afwikkeling massaschade in een collectieve actie.

Zijn e-mail adres is

Goed weekend!

Met vriendelijke groet,

eur/CoÖrd wetgevingsadvisering

Afdeling Strategie

ÇJww7rraak.n

de R.echtsçrcak

Rd voo’ cie
recIcs.pfa

• *

Informatie van de Raad voor de rechtspraak, de rechtbanken, de gerechtshoven en de hijzbndececccliege vindt ci op wwwrechtspraak nI.

» s:».»

-
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$I
R a da dvi se u r
Minisl.erie van Veiligheid en ustftie
Directie Wetgeving en Juridische Zaken
sector priviatrecht
lurfmarkt 147 25fl UP J Den Haag
Pothus 20301 2509 ËHDen Haag

Voor een ‘eiiige en rechtvaardige samenltvinq

,Van:

___________________________________

i Verzonden: maandag 9 maart 2015 12:21
Aan:
CC:

Onderwerp Overleg over uitvoering motie D!)ksma

Categorieën: t

Geachte heen -

viaTJZEJ van de Raad voor de rechtspraak hebben wij uw emailadres gekregen.

Wij hebben begrepen dat u nauw betrokken bent geweest bij het opstellen van de reactie op het

‘ voorontwerp ter uitvoering van de motie Dijksma. Naar aanleiding van die reactie leek het ons nuttig

hierover nader van gedachten te wisselen j zouden bijvoorbeeld kunnen op

maandag 23 maart of woensdag 25 maart aan het begin van de middag in Den Haag. Als een andere

locatie u beter schikt, kan dat ook als de afspraak niet vroeg in de ochtend of laat in de middag wordt

gemaakt.

Graag hoor ik of een van de voorgestelde tijdstippen u schikt.

Met vriendelijke groet,

169



r

Van:
Verzonden:

t Aan;
Onderwerp:

Categorleèn:

maandag 9 maart 2015 13:40

RE: Vërhuisd naar Londen - continueer werk voor TLR - 9 april ronde tafel

Ik meld jou dan aan voor de bijeenkomst, mochten er nog meer mensen willen komen, dan verneemik dat graag.

Sent with Good (www.good.com)

From:L...J
Sent: maandag 9 maart 2015 13:22:27

•
10:1

_______________________

Cc: LJ.
Subject: RE: Verhuisd naar Londen - continueer werk voor ILR - 9 april ronde tafel
Bestel______

Dank voor je e-mail. Geen problem, ik denk dat ik er dan zal zijn namens de US Chambers ILR.MochtL__j willen komen, dan zullen we zelf voor een tolk zorgen.

Ik neem aan dat de uitnodigingen binnenkort de deur uitgaan ?

Met vriendelijke groet,

-----Oril M€ssqe-______________________

_____

From:l

_______________

Sent 06 March 2015 7 01
Io:F --*— 1Subject: RE: Verhuisd naur Londen - continueer werk voor ILR - 9 april ronde tafel
ues..e L

_____

Dank ‘oor je bericht. Helaas beschikken wij riet cver de faciliteiten om voor jullie te tolken, De helebijeenkomst in het Engels te laten plaatsvinden, lijkt ons ook wat veelgevraagd. Het is echter welmogelijk dat jullie Engels spreken en dat er iemand van de delegatie toikt voor de partijen dieNederlands spreken.

Is dat mogelijk?

Met vriendelijke groet,

0

Sent with Good (www.good.com)

From: t
167



Sent: vrijdag 6 maart 2015 11:26:47
To:I -—

Subject: Wrhulsd naar Londen - continueer werk voor 1CR - 9 april ronde tafël

Beste t____________________

Graag zou Ik jullie op..de hoogte willen brengen dat ik naar Londen ben verhuisd en sinds begin
februari nu voor ). Aangezien de US Chamber’s
Insitute for Legal aeform (ILR) van agency wilde wisselen en nu meti werkt, blijf ik werken
voor deze interessante klant. Naast het VK en t3russei, za! ik me blijven richten op Nederland, maar
nu dus vanuiL Londen. We hebben goede eunLueten in Nederland upgebuuwd in de atgdopLn juten Cit

ILR en Ik stellen ook de samenwerking met jullie zeer op prijs.

Ik heb begrepen dat erop 9 april a.s. een ronde tafel bijeenkomst door jullie zal worden georganiseerd
over de juli 2014 amendementen ter uitvoering van de Motie Dijksma. 1t..Rls geinteresseerd om
daaraan deel te nemen, als dat mogelijk is, maar wilde graag weten of er ook vertaald zal worden
vanuit het Nederlands naar Engels? Ik zag dat ook andere stakehoiders hun commentaar op de
amendementen In het Engels hebben ingezonden, dus wellicht is dit mogelijk.

Ik hoop dat ik het juiste e-mail adres van[JZZ1heb gebruikt, zonietJi, zou jij dan zo
vriendelijk willen zijrt deze e-mail aan_ _Jte forwarden. Sorry hiervoor, ik moet mIjn Rolodex
nog verder updaten.

Met vriendelijke groet,
EZZZ1 - -

[imai -

-

w -

___________ _______________-

- -_____

Dii bericht ken informatie bevatten die niet voor u is beslenirl. Indien u niet de oeodresseerde bent of

dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het
bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook,
die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Veiligheid en Justitie

( This ntessage may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if
this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the
messaqe. The state accept5 no liahility for dainage of anv kind resulting from the risks inherent in the
electronic transmission of messages.

Minisiry of Security and Justire

-

t-’
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Van:
Verzonden:
Aan:
cc:
Onderwerp:

Cetogoricën:

‘woi
maandag 9 maart 2015 15:03

1 1
VEUO
RE: wv afwikkeling massachade in een collectieve actie. [BR-M.F1D14071]

cJ

Geachte heer/mevrouw,

U heeft gereageerd op de Lonsuttabe van een voorontwerp van het wetsvoorstel afwikkelingmessaschade in een collectieve actie, Helaas hebben wij nog neen reactie ontvannen op onderstaandeuitnodiging VOOF deelname aan een expertmeeting.Zou e ons kunnen laten weten oF en wie namens uw organisatie zullen deelnerin aan dezebijeenkomst

Geachte mevcouwl
, .•

Hartelijk dank voor de uitnoUiging Namens de VEUÔ za) de heer[bijeenkomst op 9 april aanstaande.

Met vriendelijke groet,

,l.
secretariaat VEUO

.

] graag deelnemen aan deze

4

- - — — - —

—r
From:

_______________

_______________________

Bent: donderdag S maart 2015 15:05
To: VEUO)
Subject: FW: wv afwikkeling massachade in een collectieve actie.

Met vriendehjke groet,

1

__

Wetgevingsjurist

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Wetgevitw
Sector Privaatrecht
lui fmarkt 147 2511 DP Den Flaag
Postbus 20301 j 2500 EH Den Haag

T 1

.0

From: DW)Z12 - DW]Z
ent: dinsdag 3 februari 2015 1S:2’l
To: t
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In vervolg op onze eerd’re mail over de planning van een expertmeetinq in het voorjaar van 2015,
Lumea vnj u meiden dat deze experlint op ii aanstaande zal plaatsvinden, in d
Amalia-zaal CZ-01-39), bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Turfmarkt 147, Den
Haag van 14:00 uur tot 16:30 uur, met een kleine borrel nadien. Een officiële uitnodiging en een
discussiedocument zullen binnenkort volgen. Gelet op de beschikbare plaatsen en het gestructureerd
verloop van de Ronde Tafel is het verzoek om per ingestuurde reactie, bij voorkeur één maar
maximaal twee personen als afvaardiging te sturen.

Graag zouden wij door middel van een roply op deze e-rnail van u willen vernemen, wie van u
aanwezig zal zijn op deze expertbijeenkomst. Daarnaast ontvangen wij graag de contactgegevens van
deze personen. Verzoeken voor parkeergelegenheid kunnen helaas niet worden gehonoreerd, omdat
de benodigde voorzieningen hiervoor ontbreken. Vergeet u niet een geldig identificatiehewijs mee te
nemen.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen, als u verdere informatie nodig heeft.

Met vriendelijke groet,

-.-.
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L.S.

liii bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bstemd. Indien ii niel cle ccadresseerde bern of dit

bericht abu deveijik aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het het icht te

vi v ijL ei en. De Staat aanvaardt geelt aansp;akelikheicl voor schade, van welke aard ook. die verband houdt

met risico’s verbonden aan liet elektronisch verzenden van berichten.

Miniteric van Veilieheid en Justitie

This message may contain inidrmnation that is not intendecÏ for voo. 1f you are not the adciressee or if this
message was sent It) you 1w mistake. you are requested to infirmn the sender and delete the message. 1’Iie
State aeëepts no liahility lom damage o anv kind resulting ii om the risks inherent iii the cicctronic
transmissiOn Ot rnessages.

Ministmv of Securitv and Justice

Tht c )rrrnunb,ahoi is f. usc ont hy Vm ritenIed add’essee t may coqtdn ce fioerfiei or :v.’ed form,ton

II yc’ are no thc amed addressea nf ttii cemmin tease jnform u ua’,diteiy uak vat

De Urcer.’. Foc One Wuclaa:c’ N V. Anterdam is regsteed wth the TTade Register ii tr Nettertands uijler no 17171 9 2

Al ses.e and athr wolk are çacred out 1ds St SnPiuTCnt o nstiuclion (oveeenkomst san opd cliO wit n Elratiw Rteckstone Westbroek N V.
The areenenI is su[eçI to the General Condiîrnn whrOr tasc L’r’n faed wth the revstrar cl the Ditirç Goud cl Amr-Ierdan and ccrntair. a tmtan o
la)rt’ty
Axpy of th? Gnr Conltionr u: be Orwardccl pen reqic s
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Van:
Verzonden:
Aan:
cc:
Onderwerp:

Geachtef

maandag 9 maart 2015 15:14

Belgische Wet collectief herstel

Wij spraken elkaar vorig jaar op het colloquium over massaschade in Zûrich waar wij beiden een
voordracht hielden, u over het Belgische systeem en Ik over het voorontwerp voor een Nederlandse
collectieve schadevergoedingsactie. Graag zou ik u een paar vragen willen voorleggen naar aanleiding
van uw interessante bijdrage in het Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging over de Belgische wet voor
collectief herstel in consumentenzaken.

Zo vroeg ik mij af of u bekend is of zich al zaken hebben voorgedaan onder de nieuWe Belgische wet.

In de consultatie op het Nederlandse voorontwerp was onder meer veel kritiek op het criterium dat
een belangenorganisatie ‘deskundig’ moet zijn omdat dit te vaag en niet door de rechter te toetsen
zou zijn. Ik vroeg mij af hoe men in België omgaat met het evenmin erg precieze criterium van
geschiktheid van de groepsvertegenwoordiger.

Daarnaast was ik nieuwsgierig naarde mate waarin aangesproken partijen zich verweten tegen een
keuze van de groepsvertegenwoordiger voor een opt out. In de verdere uitwerking van het
voorontwerp zijn wij de binding van de gedupeerden nader aan het invullen. Daarbij vragen wij ons
onder meer af of een opt out ook tegen de wens van de aangesproken partij moet worden doorgezet,
vanwege de daaraan voor deze verbonden nadelen van oneigenlijke druk en blackmail setUements.
Het voordeel van opt out is natuurlijk dat zo finaliteit kan worden bereikt.

Ook ben ik hernieuwd oF ii meent dat er voor het —door u bekritiseerde — openstellen van hoqer beroep
tegen de beslissing op de ontvankelijkheid, een goed alternatiet bestaat en hoe dit er dan uit zou zien.
Voor d Nederlandse procedure worstel ik ni. met_dezelfde vraaqH: riL•d J
[ari. heerste Ina

Alvast hartelijk dank voor uw reactie.

Met vriericelijke groet,

Categorieën: t

Raadadviseur
Ministerie van Veîlighcid en Justitie
Directie Wetgeving en Juridische Znken
sector privaatrecht
Turtmarkt 147 1 251 1 DP 1 Den Haan
Pcstbi 20301 1 2500 EH t Den Haag
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

Categorieën:

Bestel_______

dinsdag 10 maart 2015 12:33

RE: Massaschade

Sent with Good (www.good.com)

Raadadviseur Sector Privaatrecht
I)ireetie Wetgeving en Juridische Zaken
Ministerie van Veilitheid en Justitie

—

__

t—

___

-

From
—

Sent: dinsdag 10maart 2015 1:23:4S
in: Ç
Subiect: Massaschade

GroetE

Injirli 2014 is over een voorontwerp geconsulteerd nav ‘de motie Dijksma uit 2011 waarin om een
collectieve schadevergoedingsactie werd verzocht. Op dit mornen werken wij aan het wetsvoorstel op basis! van de reacties in de consultatie. Ï)it moet voor de zomer naar de RvS,

Groet

ii.

BesteLJ

Van EZJ vernam ik dat het dossier massaschade weer is opoepakt (of weer in een versnelling s
gekomen, dat kan natuurlijk ook). Graag blijven wij vanuit de rechtsbijstandshoek aangesloten. Kun jij
kort schetsen wat er op dit moment gebeurt?

çL3
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

Legoneèn:

Geachte FE

1•
dinsdag 10 maart 2015 12:48

RE: Overleg over uitvoering motie Dijksma

Het is juist dat ik mede verantwoordelijk ben geweest voor de reactie op het voorontwerp. Graag ben ik beschikbaarom met u van gedachten te wisselen. MIJ komen 23 en 25 beide goed uit. Ik heb een lichte voorkeur voor woensdag25 maart a.s. begin middag, zeg ILLOO uur. Als u naar Amsterdam vult komen bent ii natuurlijk welkom, hetzij bij mijthuis of op het hof.

•I
Met vriendelijke groet,

From L_

______

Sent: maandag 9 maart 2015 12:21
To:I

____________________

Cc: E
Subject: Overleg over uitvoering motie Dijksma

_______________________

Geachte heer______

Met vriendelijke groet,

—I

Graag hoor ik of een van de voorgestelde tijdstippen u schikt.

\‘iaEi de Raad voor de rechtspraak hebben wij uw eme,iladres oekregen.

WIJ hebben begrepen dat u nauw betrokken bent geweest bij het opstellen van cle reactie cp hetvoorontwe’p ter uitvoering van de motie Dgksrna, Naar aan!edng van die reactie leek het ons nuttighierover nader van gedachten te wlsselen.r J en IV zouden bijvoorbeeld kunnen opmaanddg 23 maart of woensdag 25 maart can hel begin van de middrg in Den Haac. Als een anderelocatie ci beter schiht, kan dat ook als de afspraak niet vroeg in de ochtend of laat in de rniodaq wordtgemaakt.

-

4

,. .4
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Raad adviseur
Mlnir.terie van Veiligheid en Justitie
Directie Wetgeving en Juridische Zaken
sector privaatrecht
Iurfrnarkt i’? 1 2511 OP t Den Heeg
Postbus 20301 l 2500 CH 1 Den Heag

EZZZ_Z
a2JtLi frfI11flI’V t



Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijdrren, De Staat aanvaardt neen ‘insprieTijHvid voor schade, van welke aard ook. die verband houdt
met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Veiligheid en Justitie

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or 1f this
message was sent to you hy mistake, you are requested to inforin the sender and delete the inessage. The
State acccpts no liahility for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmissi on of messages.

Ministry of Security and Justice

q.

Dit e-mailbericht bevat geen virussen en maware omdat avast! Antivirus actief is.
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Van:
Verzonden:
Aan:

]

1
dinsdag 10 maart 2015 15:26

Onderwerp: FW: Overleg over uitvoering motie Dijksma

(ateeerien: -I

Wat vind jij? Beter den haag of Amsterdam?

Sent wi th (lood (www.good.com)

Raadadvise ur Sector Privaatrecht
Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Email:

From:L.__________________
Sent: dinsdag 10 maart 2015 12:47:42

_____________

To:
Cc:j
SuJécc:ïË: ÖVeg âHgmo1è Dijksrna

Geachte rne’rouwLZZ

.—. ‘, - :

$

... c
-.

4..,, .,
-

,.$,

.:

Het is juist dat t. mede verantv.oorclelijk ben ‘..v’ei vom de reactie op het voorontwerp. Graag hen ik beschikbaarom met u van gedachten te wisselen Mij komen 23 en 25 beide goed uit Ik heb een lichte voorkeur voor woensdag25 maart as. begin middag, zeg 1400 uur, Als u naar Amsterdam wrft komen bent u natuurlijk welkom, hetzij bij mijthuis of op het hot

Mc t vriendelijke groet,

From: - —— - -
-

Sent: rnandag 9 maart 2015 12:2 1
To:’ Z

____

Cc:F
Snbject: Overleg over uitvoering motie Uijksma

Geachte heer

Via L

________j

van cle Raad voor de rechtspraak hebben wij uw emailadres gekregen.
Wij hebben begrepen dat u nauw betrokken bent geweest bij het opstellen van de reactie op hetvoorontwerp ter uitvoering van de motie Dijksma. Naar aanleiding van die reactie leek het ons nuttighierover nader van gedachten te wisselen. ZJ en ik zouden bijvoorbeeld kunnen opmaandag 23 maart or woensdag 25 maart aan het begin van de middag in Den Haag. Als een andere
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(ocatie u beter schikt, kan dat ook als de afspraak niet vroeg in de ochtend of laat in de middag wordt
ge maakt.

Graag hoor ik of een van de voorgestelde tijdstippen u schikt.

Raadadvtseur
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Wetgeving en Juridische Zaken
sector privaatrecht
Turfmarkt 147 1 2511 DP t Den Haag
Postbus 20301 1 2500 EH 1 Den Haag

t- 1
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt
met riswo’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministeie van Veilitheid en Justitie

This message may eontaii inlonnatitu that is not intended for you. 1f YOU are not tIk’ ddrssce er ii this
mes;age was sent to you hv misiake. en are requsied to inform the sendet and delete the message. TI
State aCCepts no liahilit lor damagt’ Ot all Lid resulung iiOfll the risks inherent in the cLctronic
transmission of mea.

flhIflSt Dit e mailbencht hcv3t geen virussen cn ii aIar omdat uVclSt ritVius actief IS

- 1

i56

Met vriendelijke groet,
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Van:
Verzonden:
Aan:

dinsdag 10 maart 2015 15:33

Onderwerp: RE: Overleg over uitvoering motie Dijksma

Cateqorleën:

Zal ik hem antwoorden woensdag 25 bij hof Amsterdam waar wellicht nog andere - bijv. wcarnrechter kanaanschuiven?

r
Raadadviseur Sectof Privaatrecht
Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Ministerie van Veiligheid en Justitie

1

From:
-.

Sent: dinsdag 10 maart 2015 15:27:46ro:r

___

Subject: RE: Overleg over uitvoering moUe Dijksma

1 aten we ,uaar naar hem t neLaan iaar niet hij hem thu s?

Sent tiGoodiLmojii)
-

lrom:I
-

______

Sen: dnsde 10 manrt 2015 15:25:49
To:

___

—

Subect: FW: Overleg over uitvuering motie llijLsiua

\Vai vind jij? I3eter den liaa of Amsterdam?

Sent with Goud (1Ciji)

ZZJ EZZZ Z
Raadadviseur Sector Privaatrecht
Directie \Veteeving en iuri±schc Zaken
Miiijteric van Veili2heid en ]u;titte
tmaiI:t___ __J
Tel: 1

Sent with G ooti (www.good.com)

Ö

c

From:
Sent: dinsdan 10 maart 2015 12:47:42
To L
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Cc:Z
Subject: RE: Overleg over uitvoering motie Dij1çs1ii

Geachte mevrouw f

Het is juist dat ik mede verantwoordelijk ben geweest voor de reactie op het voorontwerp. Graag ben ik beschikbaar om met u
van gedachten te wisselen. Mij komen 23 en 25 beide goed uit. Ik heb een lichte voorkeur voor woensdag 25 maart a.s. begin
middag, zeg 14.00 uur. Als u naar Amsterdam wilt komen bent u natuurlijk welkom, hetzij bij mij thuis of op het hof.

Met vriendelijke groet,

From: -

Sent: maan’ag 9 maan 2015 12:21
Tol
Cc: ZZZZZZZZ
Subject: Overleg over uitvoering motie Dijksma

Geachte heet [J 1

Via

_______

Jvan de Raad voor de rechtspraak hebtien wij uw emailadres gekregen.

Wij hebben begrepen dat u nauw betrokken bent geweest bij het opstellen van de reactie op het voorontwerp ter uitvoering van de
motie Dijksma. Naar aanleiding van die reactie leek het ons nuttig hierover nader van gedachten te wisseIen.L 1 en ik
zouden bijvoorbeeld kunnen op maandag 23 maart of woensdag 25 maart aan het begin van de middag in Den haag. Als een
andere locatie u beter schikt, kan dat ook aTs de afspraak niet vroeg in de ochtend of laat in de middag wordt gemaakt.

Graag hoor ik of een van de voorgestelde tijdstippen u schikt.

Met vriendelijke groet,

1a:idadvi,eur
Ministerie van \‘eit,eleid en Justitie
Directie \\‘ett ing en Juridische Zaken
sector pns aatrecht
‘1 urfmarkt 347 25)11 )P Den 1 Iaat
Postbu 20301! 2500 [t Den Itnee.

Ministeuc van Veihgheid en Justitie

luis rnessage may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or ifthis message was sent to von
by mistake, ou are requested to inform the sender and delete the message. 1 he State accepts no liabitite for damage of anv kind
resulting from the rkks inherent in the eleetronie transmission of messages

EZZZJJ
- --

- _...

dc.,

.‘- :.-.

-

___________zzzzjzz:i

5O.

Ir
Voor een veilige en rechtvaardigt samenleving

Dit bericht kan inforniatic heatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abm,ievelijk aan u
is toeeetonden. wordt ii verzocht dat aan de afzender te meitten en het beticht te erwijderen. De Staat amvaardt geen
aansprakelri.heid vonr-chade, van sselke aard ook, die verhen) houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van
berichten
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Minïstiy of Security and Justice

[http: ‘static.a ast.corn ‘einaik’avast-mall-starnp.pn] <htLp:/t .avast corn
Dit e-maitbericht bevat geen virussen en malware omdat avast! Antivirus<http:/i vw.avast.corn actief is.
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

Categorieën:

Geachte heer[

dinsdag 10 maart 2015 16:00

RE: Overleg over uitvoering motie Dijksma

Zijn er eventueel nog andere rechters die daarbij vanuit hun expertise op het terrein van massaclaims hij
zouden willen aansluiten?

Met vriendelijke groet,

Sent with Good (www.good.com)

Raadadviseur Sector Privaatrecht
1 )irectie Weteeviiw en .T ridische Zaken
‘vtinisle; i’ \‘Hfl \Ciiieh2id en Justitie
Fmail:EZ

________

1%
From:
WSent: dinsdag 10 maart 201h 12:47:42

To:

1

____

Geachte .€‘ :

—

Cc:
Suliject: RE: Ove[ over uitvoering motie Dijksrna

Het is juist dat ik mede verantwoordelijk oen geweest voor de reactie op het voorontwerp. Graag ben ik beschikbaar
m met u van gedachten te wiscien. Mij kernen 23 en 25 beide goed uit. Ik heb een lichte voorkeur voor weesdag
25 maart as. begin middag, zeg 4.00 uur. Als u naai Amsterdam wiit komen bent u natuurhjk weom. hrtzij uij mij
t huis of op het hof.

Met vrierdeTj (: groet,

F’ 7

From:{
Sent: maandag 9 maart 2015 1221

Tol “ ‘‘1
150

—

- ‘.ç--’ - -

- .—i ‘&

• — -- ;4’ -.

Wij kunnen op woensdag 25 maart 20] 5 bijvoorbeeld om 14 uur naar hof Amsterdam komen voor een
overleg.

EZÏZEZ

L

5--”

“,•

---T



Cc:
SubJect: Overleg over uitvoering motie Dijksma

Geachte heen_________

Via[ Jvan de Raad voor de rechtspraak hebben wij uw emalladres gekregen.
Wij hebben begrepen dat u nauw betrokken bent geweest bij het opstellen van de reactie op hetvoorontwerp ter uitvoering van de motie Dijksma. Naar aanleiding van die reactie leek het ons nuttighiero’ er n’der van gedachten te t çrfpnr

-
— en zouden bttoorbeed 1 unnet o1inanci 23 maart of woensdag 25 maart aan het begin van de middag in Den Haag. Als een anderelocatie u beter schikt, kan dat ook als de afspraak niet vroeg in de ochtend of laat in de middag wordtgemaakt.

Graag hoor ik of een van de voorgestelde tijdstippen u schikt.

Met vriendelijke groet,

--

Raadadviseur
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Wetgeving en Juridische Zaken
sector privaatrecht
Turrmarkt 147 1 2511 DP Den Haag
Postbus 20301 1 2500 ËH 1 Den Haag

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

-, c
4

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet dc e,eadressecrde bent ol’ ditbericht ahusievel L aan u is toecezonden, wo; dt ii veryoeht dat aan de afzender te t doen en hel berir tetL td fth 1 tdt r ic ;dt en dflSp;at ettjkLid om sehauc n id ool tk \ uh md houdttact risicos verbonden aan het dektmniseh verzenden van berichten.

Ministerie van Veiligheid en Justitie

This messace maY contain infoimation that is net intended for you. f you are not the addressee er 1f thismessage was sent to you by mistake, you are tequested to infom the sender and delete the message. TheState aeccpts no liahilitv for damage of any kind resultine from the risks inherent in the electronictransm ission of inessages.

Ministry of Seeurity and Justice

:niit[ Dit e rnaiiber icht bevat geen virussen en rnalware omdat avast Antivirus actief is.t r
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Geachte mevrouwi_______________

Woensdag 25 maart 2015 om 14 uur in het hof Amsterdam is prima. Als jullie willen kunnen wij misschien ook iets

eerder, onze kantine met het uitzicht over Amsterdam is Ofl?C trots. Dan om 13.00 uur? Laat maar weten.

Ik zal kijken wie eventueel van het hof verder aanwezig kan zijn. Ik denk bijvoorbeeld aanF t die

zeer thuis is in de WCAM zaken,

Met vriendelijke groet,

From:L - —

-

__________

.

Sent_dinsdag 10 maart2015 1600

_____

Cc

_______

Subject: Rk: Overleg over uitvoering motie Dijksma

Ciearhte heeti

Wij kunnen op woensdag 25 maart 201 5 bijvoorbeeld om 14 uur naar hol’ Amsterdam komen ‘oor een

zzzzz:z
1< tladvisur Sector Privaatrecht
1 tirectic Weteeving en Juridische Laken
Ministerie van Veiligheid en Justitie

E- ---j -

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

Categorieën:

dinsdag 10 maart 2015 16:25

LZ’

RE: OverI or uitvoering motie

j

tverieu,

/ijn er eventueel nog andere rechters dic daarbij vanuit hun ‘‘.per’.ise ot het terrein van massaclaims lii
zouden willen aansluiten?

Met vriendelijke ;ruet,

L ÏZZZZZZEZZZ

Sein vîth (lood t’.Lç)

.‘,
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FromzI_____
Sent: dinsdag 10 maart 2015 12:47:42
To:!___________________________cc:I________________
Subject: RE: Overleg over uitvoering motie Dijksma

Geachte mevrouw!

Het is juist dat ik mede verantwoordelijk ben geweest voor de reactie op het voorontwerp. Graag ben ik beschikbaarom met u van go-dachten te wisselen, Mii tornen 23 en 25 heide goed uit. l heb een ich te voori:eur voor woen.dais maart a.s. begin middag, zeg 14.00 uur. Als u naar Amsterdam wilt komen bent u natuurlijk welkom, hetzij bij mijthuis of op het hof.

Met vriendelijke groet,

Geachte heert

Via 1 1 van de Raad voor de rechtspraak hebben wij uw emailadres gekregen.

Wij hebben begrepen dat u nauw betrokken bent geweest bij het opstellen van de reactie op hetvoorontwerp ter uitvoering van de motie Dijksma. Naar aanleiding van die reactie leek het ons nuttighierover nadei van gedachten te wisselen t en ik zouden bijvoorbeeld kunnen opmaandag 23 maart of woensdag 25 maart aan het begin van de middag in Den Haag. Als een anderelocatie u beter schikt, kan dat ook als de afspraak niet vroeg in de ochtend of laat in de middag wordtgemaakt.

Graag hoor ik of een van de voorgestelde tijdstippen ti schikt.

Met vriendelijke groet,

_____

P.aadadviseur
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Wetcevins en Juridische Zkn
sector privaatrecht
Turfrnark 47 1 2511 OP 1 Den Haag
Postbus 20301 2500 CH 1 Den Haag

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

from:[
Sent: maandag 9 maart 2015 12:21
Tol__

_____

.Cc:LSubject: Overleg over uitvoering motie Dijksma

]

___

[)it bericht kan intbrmatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit

1’18



bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt
met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Veiligheid en Justitie

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The
S’tnte accepts no ]li!itv amare of anv kind resultin’ from the ri’ inher’nt in the eleetronic
transmission of messages.

Ministry of Security and Justice

b

Dit e-mailbericht bevat geen virussen en malware omdat avast! Antivirus actief is.

____ __

-

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien ii niet de geadresseerde bent of dit
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. I)e Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt
met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Veiligheid en Justitie

This message may contain inFormation that is not intended {w you. 1f you are not the addressee or if this
Inessage Was sent to you bv mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The
State accepis no Iiahilii for dtimage ofany kind resuHint from the risks inherent in the electronic
Hansmission of niessaaes.

Mjnistrv of Securitv and Justice

Dit e mailbericht bevat geen virussen en malware omdat vast! Antivirus actief is.
—-

W6
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Geachte heerl________

Ik zou de trots van hof Amsterdam niet graag aan mij voorbij laten gaan. Mijn colIcga Jhceftin de ochtend nog een andere afspraak maar ik denk dat wij 13 uur we] halen.ik bericht u morgen definitief.

(iroct.

Sent with Good (www.good.com)

Raadadviseur Sector Privaatrecht
Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Ministerie van Veiligheid en Justitie 1

; ••‘
G

•4t

.

Fram:C
Sent: dinsdag 10 maart 2015 16:24:33

______

ToLJ
CcE

Subject: RE: Overteg over urtvoering motie Dijksma

Geachte nrevruu’.[ S

-.5

Woensdag 15 maart 2025 om 14 uur in het hof Amsterdam is orima. Als jullie wiken kunnen wij misschien ook ietseerder. onze kantme met het uitzicht over Amsterdam is onze trots. Dan om 13.00 uur? Laat maar weten.

ik zal kijken wie eventueel van het hof verder aanwezig kan zijn. Ik denk bijvoorbeeldzeer thuis is in de VJ( AM zaken.

Met vriendelijke groet,

EZZZZ
— _______,-_.ç_. 3

From
-

___

Sent: dinsdag 10 maart 2015 16:00

143

S

Van:
Verzonden:
Aan:
cc:
Onderwerp:

dinsdag 10maart 2015 16:40 -.

RE: Overleg over uitvoering motie Dijksma



Cc:I___________________________________________
SubJect: RE: Overleg over uitvoering motie Dijksma

Geachte heeij -

Wij kunnen op woensdag 25 maart 2015 bijvoorbeeld om 14 uur naar hof Amsterdam komen voor een

overleg.

7iin er eventueel nop nndre rechters die dtH vanuit hrm expertise op het terrein van massaclaims hij
zouden willen aansluiten?

Met vriendelijke groet,

Gea chte

Geachte heer L J

Via L van de Raad voor de rechtspraak hebben wij uw emailadres gekregen.

Wij hebben becrepen dat ti nauw betrokken bent geweest bij het opsteflen van de reactie op het
voorontwerp ter uitvoering van de motie Dijksma. Naar aanleiding van die reactie leek het ons nuttig

Sent with Good (vvd.com)

Raadadviseur Sector Privaatrecht

• Directie Wetgeving en Juridische Zaken

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Sent: dinsdag 10 maart 2015 12:47:42

_____

TOE

___ ______ ________

Ccfl

______

Subject; RE: OverIe over uitvuecing motie Dijksma

E
-•

H:t i jaist dat ik mrde veanrwaordelijk her geweest voor d reactie op het vnmn!werp. Graag ben ik beschikbaar

om met u van gedachten te wisseicn Mb komen 23 en 25 beide goed uit. k heb een lichte voorkcu voor wûensdag(25 maart as, begin rn!ddag, zej 14 00 uur. fds nn.aar Amsterdam wilt komen bent u !1attirlijk welkom, hetiij hij mij

thuis of op het hof

Mei vriendelijke gtoc’t,

From
Sent: maandag 9 maart 2015 12:21
10: t

__________________________

— •

Cc:

________

Subject: Overleg over u1g motie [)ijksrna
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hierover nader van gedachten te wisseten.j Ien ik zouden bijvoorbeeld kunnen opmaandag 23 maart of woensdag 25 maart aan het begin van de middag in Den Haag. Als een anderelocatie u beter schikt, kan dat ook als de afspraak niet vroeg in de ochtend of laat in de middag wordtgemaakt.

Graag hoor Ik of een van de voorgestelde tijdstippen u schikt.

Met vriendelijke groet,

L___ - -

Raaddvlseur
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Wetgeving en Juridische Zaken
sector privaatrecht
Turfmarkt 147 2511 OP 1 Den Haag
Postbus 20301 1 2500 EH Den Haag

•

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

N1i;1iserie van \‘e;ligheid en .Iustitic

Ministry oF Security and .JusUce

Ministerie van Veiligheid en Justitie

‘e’

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of ditbericht abusievelijk aan u is toegezonden. wordt u verzocht dat aan dc afzender te melden en het bericht teverwijderen. De Staat aatwaarcit geen aansprakelijkheid voor schade. van welke aard ook. die verband houdtmet risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

t his fl1eSSttL nisy contain information that is not intendeci for you. 1F you are not the uddvessee ur it thismessace was sent to you hv mistake, you are requested to inform the scnder and delete the message, 1 heState accepts no 1 inhility for dama’e of any 1< bid resub ing from he risks inherent in the elecironict ransmissioli of messages.

Dit e-mailhericht bevat geen virussen en malwate omdat avastt Antivirus actief is,i- J,-4

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. indien ii niet de geadresseerde bent of ditbericht abusievelijk aan u is toegezonden. wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en hei bericht teverwijderen. De Staat aanvaardt ueen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook. die verband houdtmet risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
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This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to infonn the sender and delete the message. The
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.

Ministry of Security and Justice

c C1UQL! Dit e-mailbericht bevat geen virussen en malware omdat avast! Antivirus actief is.
t. r’•4
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.

woensdag 11 maart 2015 11:25

Van:

____________________________

Verzonden:
Aan:
Onderwerp: Deelnemers Expertmeeting motie Dijksma (versie 10 maart 2015) f2).docxBijlagen: Deelnemers Expertmeeting motie Dijksma (versie 10 maart 2015) f2).docx

Ct1tjQrIcc-r:
-

Hoil 1

Hierbij de bijgewerkte lijst met deelnemers.

Ik stuur je zo een concept-mail met een discussiedocument.

Zou jij al deze mensen kunnen aanmelden?

Groet,
.



.

Lategorii:

Hot L 1

Kijk jij nog even of je zoakkoord bent?

[art 11. eerste lid

•Lz:I

Raadadviseur
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Dltectie Wetgeving en Juridische Zaken
sector privaatrecht
Turfmarkt 147 2511 OP Den Haag
Postbus 20301 2500 EH 1 Den Haag

E

1

Aan:

Van:
Verzonden: woensdag 11 maart 2015 11:43

Onderwerp:
Bijlag en:

2015 Discussiedocument expertbijeenkomst 9-4 Motie Dijksma,docx

2015 Dïscussiedocument expertbijeenkomst 9-4 Motie Dijksmadocx

Groet,

iç

‘_‘.
.v.

:-

L.
Vöot en veHîe on rcrhtvaardige samenleving

i.

- --:
:- •-

‘
—

-‘

3
-

•

•,•
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Van:
Verzonden:
Aan:

woensdag 11 maart 2015 13:30
CC:
Onderwerp:

Geachte heer t
-

RE: Overleg over uitvoering motie Dijksma

Ik kan u bevestigen datL_ jen ik op 25 maart 2015 om 13 uur bij hof Amsterdam kunnen
zijn.

ô

Groet,

.—.———.

Raadadviseur
Ministerie vn Veiligheid en JustitieDirectie Wetgeving en juridische Zakenctor privaatrecht —

Voor een veilipe en rechtvaardige samenleving

‘an Ë
—Verzenden: dinsdaq 10 maart 2015 16:25Aan:F

_________
_____________

cc [

___

,Onderverp; Rk: Overleg o’er uitvoering motie Dijksma

Geachte mevrouw[

Woensdag 25 maart 2015 om 14 uur in het hot Amster dam is prima. Als jullie willen kunnen wtj misschien ook etseerder, onze kantine met het uitzicht over Ariisterdam is onze trots. Dan om 13.00 uur? laat maar weten,

From: [
Sent: dinsdag 10 maart 2015 16:00
To

_____

4

Met vriendeiijke groet,

Ik zal kijken wie eventueel van het hof verder aanwezig kon zijn. Ik denk bijvoorbeeld aanzeer thuis is in de WCF\M zak’: n. [‘EEEZZ jie

Subject: RE: Overleg over uitvoering motie Dijksrna
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Geachtet

Wij kunnen op woensdag 25 maart 2015 bijvoorbeeld om 14 uur naar hof Amsterdam komen voor een

overleg.

Zijn er eventueel nog andere rechters die daarbij vanuit hun expertise op het terrein van massaclaims bij

zouden willen aansluiten?

From:
Sent: maandag 9rnrt 2015 12:21 -

To. -

_______

Cc; ‘ —

___________

Sub] ect: Overleg ovef’UflvoerTiig nUëDïjrff

Geachte LZZZZZZ
Via’lvan de Raad voor de rechtspraak hebben wij uw emailadres gekregen.

Wij hebben begrepen dat u nauw betrokken bent geweest bij he opstellen van de reactie op het

voorontwerp ter uitvoering van de motie Dijksma. Naar aanleiding van die reactie leek het ons nuttig

hierover nader van gedachten te wisselen.F i ik 7OUdefl bijvoorbeeld kunnen op

maandag 23 maart of woensdag 25 maartaari hitbbgiTï ‘.‘an de middag in Den Haag. Als een andere

Met vriendelijke groet,

t —__ 0

Sent xvitli (lood (\\\sw.enod.com)

I

Ç Raadadviseur Sector Privaatrecht
I)irectie Wetgeving en Juridische Zaken
Ministerie van Veiligheid en Justitie

EZ__________
EZZ 7

:-

FromI_______________________
Sent: diri1D maart2015 12:4:4

______

Cc:

_______

Subject: RE: Qleg over uitvoering motie Dijksma

Geachte

ê,..Met ‘‘nendehjke g: oct,

Het is juist daLik mede verantwoordelijk hen geweet voor de reactie op hc vcoontworp Graag ben ik heschikhar

om met u wn gedachten te wisselen. Mij komen 23 en 25 beido gued uit. Ik lb een lichte voor keur voor woensdag

25 maart as. begin nddag, zeg 1400 uur. Als 11 naar Amstrdm wiP komen bent u natuurlijk welkom, hetzij bi mij

thuis of op het hot.

LZZZZ_Z
-
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focatie u beter schikt, kan dat ook als de afspraak niet vroeg In de ochtend of laat in de middag wordt
gemaakt.

Graag hoor ik of een van de voorgestelde tijdstippen u schikt.
Met vriendelijke groet,

c
-

Raadadviseur
Ministerie van Veiligheid en JustitieDirectie Wetgeving en Juridische Zakensector privaatrecht
Tuctmarkt 147 2511 DP 1 Den HaagPnstbus 20301 t 2500 EH 1 Den Haag

-fl

•Voor een veilige en re tvaardigesamenlevin

J ‘--

..- c
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of ditbericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht teverwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard nok. die verband houdtmet risico’s verbonden aan hei. elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van \‘eiliheid en Justitie

This sage ma’. coniaki in rnation that is not intended for von. 1f yori a;e not the addressee cw if thismessage \\ Seflt to YOU by illistake. YOU 01C recmcsted tO inform the sender and delete the message TheState accepts no liability for damage of any kind rcsu1tiig bom the 1 isk inhtcnt in the clectronictransmission nfmessagcs.

mist rv of Securitv and .1 1lstice

Li
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd, Indien u niet de geadresseerde bent of ditbericht abusievelijk aan u is toegezonden. wordt u verzocht dat aan cle afzender le melden en het bericht teverwijderen. J)e Staal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van \\ elke aard ook. clie verband houdtmet risico’s verbonden aan het elektronisch verienden van berichten.

Dit e-rnaiihericht bevat geen viruseri en maiware omdat avast Antivirus actief is.
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Ministerie van Veiligheid en Justitie

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.

Ministry of Security and Justice

$; .t;

,ç, >‘ •r$

‘;,:3

t.
Dit e-maiibericht bevat geen virussen en malware omdat avast! Antivirus actief is.
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Categorieën:

1
wonsdag 11 maart 2015 15:54

Expertbijeenkomst wetsvoorstel uitvoering motie Dijksma2015 Discussiedocument expertbijeenkomst 9-4 Motie Dijksma.pdf; Programmaexpertbifeenkomst 9-4 Motie Diksmi.pdt; 1 2183-routébe5chrijvin9 iiivenj-2.pdî

HoiJ

Zou jij deze e-maf! en de aangehechte documenten kunnen versturen aan da aangemelde deelnemersvoor de expertbijeenkomst?
Graag deze e-mailadressen in de bcc en onze adressen en die van

[__ tin de cc.
Het groet,

U heeft zich opgegeven als deelnemer aan de expertbijeenkomst op 9 april aanstaande over hetwetsvoorstel uitvoering motie Dijksma.
De bijeenkomst zal plaatsvinden in de AmalÎa-zaal (Z-01-39), bij liet Ministerie van Veiligheid enjustitie, iurfmarkt 147, Den Haag van 14:00 uur tot 16:30 uur.
Het proqramma van de expertbijeenkornst er een routebeschrijving zijn bijgevoegd evenals eendiscussiedocument voor de bijeenkomst. Dit document bevat een aantal vraagpunten die in deconsultatie naar varen zijn gekomen en die wij graag verder met u willen bespreken.Om de bijeenkomst zelf zo goed mogelijk te laten verlopen, ontvangen wij graag één week voor deb]m n rrnst chnftchjk uw eerste reache op heL oiscu c,tedocument tJfteraard siaat het u nj dezeçeaçtie mondeling verder toe te lichten en eventueei aan te passen naar aanleiding van de bespreking.

Gelet op de beperkte capaciteit van de zaal en de beveiligingsmaatregelen willen wij u dringend dochvriendelijk verzoeken eventuele wijzigingen in de ufvaadiging naar de expertbijeenkomst tijdig aanons voor te leggen. Dit kan via een reactie op dit e-rnailadres.

Vergeet u niet om een geldig identiteitsbewijs mee te nemen om toegang te krijgen tot ons ministerie.
Wij hopen op een constructieve bijeenkomst.

liet vriendelijke groet,

Geachte heer/mevrouw,

:

131



Programma expertbijeenkomst 9 april 2015 “wetsvoorstel
uitvoering motie Dijksma”

VoorzItter: ](Hoofd sector Prlvaatrecht, directie wetgeving en

jtirldlche zaken, Ministerie van VelHaheld en Justitie)

Locatie: Amalia-zaal (Z-O1-39), Ministerie van Veiligheid en Justitie, Turfmarkt 147, Den

Haag

Programma

14:00-14:30 uur: Ontvangst

14:30-16:30 uur: Bespreking discussiedocument naar aanleiding van de inbreng

16:30-17:30 uur: Afronding en borrel

Toegang tot het Ministerie van Veiligheid en Justitie is alleen mogelijk op vertoon van een

geldig identiteitsbewijs. U bent aangemeld en kunt direct doorlopen naar de zaal, die zich

op de le verdieping bevindt In de Zuldtoren. Bij problemen met uw aanmelding, kunt u

contact opnemen rnett Zij zal u dan naar de z&

begeleiden.

1 :



Discussiedocument expertbijeenkomst 9 april 2015 “wetsvoorstel
uitvoering motie Dijksma”

L Inleiding en voorontwerp

Van 1 juli tot 15 oktober heeft een consultatie plaatsgevonden over een voârontwerp teruitvueling van de tiioüe Dijksrna. Deze motie van de huidige staatssecretaris vanEconomische Zaken is met brede steun van de Tweede Kamer aangenomen en verzoektde regering om de mogelijkheden van slachtoffers om collectief hun schade vergoed tekrijgen te verbeteren door Invoering van een collectieve schadevergoedingsactie.

Het voorontwerp gaat uit van een verzoekprocedure in stappen, gericht op het bereikenvan een schikking. Als partijen daar niet in slagen, ook niet nadat aansprakelijkheid Isvastgesteld en de rechter zo nodig aanvullende beslissingen heeft gegeven overbijvoorbeeld causaliteit of eigen schuld, gaat de rechter over tot het vaststellen van eencollectieve schaderegeling, mede op basis van een voorstel daartoe van partijen. Hetvoorontwerp stelt aanvullende ontvankelijkheidseisen voor een collectieveschadevergoedingsactie, naast de eisen van artikel 3:305a lid 1 BW.
Individuele gedupeerden worden volgens het voorontwerp gebonden doordat zij nadateen collectieve schikking Is bereikt, een derdenbeding aanvaarden, of nadat een derechter een collectieve schadeverqoedinasreqeling heeft vastgesteld door aanvaardingvan de daarin voor hen voorziene regeling. De rechter kan gedupeerden vragen zich tecommlUeren voordat hij zijn uitspraak doet, maar hoeft dit niet te doen. Tegenbesiissingen van de rechter over de ontvankelijkheid, aansprakeiijkheid en tegen diensdeelbeslissingen staan hoger beroep en cassatie open. Tegen een door de rechtervastgestelde collecbeve schaderegc-ing nie[. Het voorontwerp voorziet in eenproceskostenreaeling op basis van de gewone.. regels dat de verliezer betaalt op basis vanhet geldende tarief en puntenstelsel.

II. Uitkomsten consultatie

Het beeld dat uit cle consultatie naar voren komt is dat er steun is voor de invoering vaneen collectieve schadevergoedingsactie als “stok achter de deur”. Uit de consultatie iseveneens gebleken dat er behoefte is aan een stroomlijning van de procedure, eenverduidelijking van de regels inzake ontvankelijkheid van belangenorganisaties en eenaanscherping van de regels voor de binding van gedupeerden

1



jfcussiedocument expertbijeenkomst 9 april 2015 “wetsvoorstel
uitvoering motie Dijksma”

11.1 Herziene vôrmaevinu van de Drocedure

De WIÏ7P waarop de collectieve schodevergoedingsactie In het voorontwerp Is

vormgegeven heeft de nodige, kritische, reacties opgeroepen.

Vrijwel alle reacties vinden de procedure zoals beschreven In het voorstel (te)

Ingewikkeld. Veel reacties menen dat het voorontwerp op dit punt niet Is geslaagd. Zij

menen dat de procedure teveel stappen heeft en daardoor te stroperig wordt. DIt brengt

een efficiënte afwikkeling in gevaar. Ook missen sommigen een duidelijke beslisboom

voor de rechter over alle aspecten (causaliteit, eigen schuld, omvangschade) van de

massaschade, hoewel de mogelijkheid tot het vragen van deelbeslissingen hierin op

zichzelf wel voorziet. Veel reacties suggereren dat de procedure eenvoudiger kan door

stappen te schrappen.

Ook de keuze voor de verzoekschriftprocedure stuit op kritiek. Sommige partijen achten

een collectieve schadevergoedingsactie bij uitstek een vorderingsprocedure en vinden de

voordelen van de verzoekschriftprocedure (ruImere reglemogelijkheden voor de rechter)

niet opwegen tegen de nadelen. Het ontbreken van de mogelijkheid tot vrijwaring wordt

daarbij expliciet als bezwaar genoemd.

Daarnaast is ei be.waar tegen de keuze om geen rechtsrniddcl open te stenen tegen de

uiteindelijke vaststeiling van een rgehnq voor de afwikkeling van massasd;acie. Veel

respondenten menen dat deze besiissin vin de rechter zo belangrijk is dat hiertegen

beroep moet open staan.

t,
Ten slotte is er in de consultatie op gewezen dat de rol van de rechter in de procedure

odiiUehk is. Een aanti reacties merkt op dat het voor de rechter heel lastig zal zijn

een collectieve schadevergoedingsregeling vast te stellen en dat onUuidelik Is op basis

van welke normering hij dit moet doen en wat het karakter ervan Is (opgelegde schikking

of rechterlijk oordeeJ). Sommige reacties vragen zich af of de rechter v:eJ geschikt is om

enerzijds de rol te spelen van procesbegeleider in het bereiken van een schikking en

anderzijds de rol van beslisser. Daarnaast zijn er vragen over de tol van de rechter bij

het vaststellen van een regeling voor collectieve schadevergoeding. Beschikt de rechter

wel over voldoende relevante informatie om dit te kunnen, gezien het complexe karakter

van een collectieve schadeafwikkeling en cie betrokkenheid van derden (zoals

verzekeraars) bij dit proces? Ook twijfelen sommige reacties of cie rechter een regeling

vaststelt/zou moeten vaststellen die vooral gebaseerd is op een redelijkheidstoets voor

2
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Discussiedocument expertbijeenkomst 9 april 2015 “wetsvoorstel
uitvoering motie Dijksma”

wat betreft de hoogte van de aan gedupeerden per categorie toegekende vergoeding ofdat de rechter een volledige Juridische vaststelling van de omvang van de schade entoekenning van schadeverqoedlng per categorie doet/zou moeten doer. Ten slottevragen sommigen zich af of de schadeafwikkeling zelf niet onder regie van bijvoorbeeldeen rechter-commissaris zou moeten plaatsvinden.

Discussiepunten

inrichting procedure

De opmerkingen in de consultatiereacties dat de procedure in stappen zoals
uitgeschreven in het voorontwerp, ingewikkeld en stroperig is roept de vraag op hoedeprocedure kan worden ingericht om efficiënt en effectief te kunnen zijn voor decollectieve afwikkeling van massaschade. Sommige stappen zuilen in elk geval nodig zijnom tot een collectieve afwikkeling van de massaschade te komen. Andere stappen

Vhoeven misschien niet te worden uitgeschreven of kunnen geheel worden gemist. Devraag is dan wèlke stappen noodzakelijk onderdeel van een collectieve
schadevergoedingsactie zijn en wèlke stappen kunnen of moeten worden geschrapt.

De keuze in het voorontwerp voor een verzoekschriftprocedure was mede ingegeven omde grote regierol van de rechter extra en de gezamenlijke verantwoordelijkheid vanpartijen in de procedure te benadrukken. De vraag is of de inrichting van rIo procedureals een dagvaardirigspocedure, moer recht doet aan de contentieuze elementen van eencollectieve schadevergoedingsactie. Als hiervoor wordt gekozen, kunnen elementen uithet voorstel worden geschrapt, Denk bijvoorbecid aan de bepalingen over let tootsinovan hel verweer dat de Nederlandse rechi:er geen rechtsmacht heeft (artikel iOi8c, lid 3,Ru,) en de bepaling over de mogelijkheid om hangende de procedure een voorlopigevoorzieningte vragen (artikel 01 gc, lid 7, Rv) Daarnaast biedt de
dagvaardirigsprocedure de mogelijkheid om partijen In vrijwaring op te roepen, eenmogelijkheid die niet was opgenomen In het voorontwerp. Ook kent de
öagvaardinqsprocedure een regeling voor verstek en verzet.

In het voorontwerp is ervoor gekozen om de procedure te stroomlijnen door uitsluitingvan hoger beroep en cassatie tegen de rechterlijke vaststelling van een collectieveschadeafwikkelingsregeling en door de termijnen voor hoger beroep en cassatie voor hetoverige in te korten. Het doel daarvan was een langdurige en complexe rechtsgang tevermijden. Zo wordt immers voorkomen dat in een hogere instantie het debat over deschade(vergoeding) volledig opnieuw wordt gevoerd. 1-let nadeel van uitsluiting van

3



Discussiedocument expertbijeenkomst 9 april 2015 “wetsvoorstel
uitvoering motie Dijksma”

hoger beroep en cassatie tegen de rechterlijke vaststelling van een collectieve

schadeafwikkelingsregeling is dat partijen de uitkomst van hun geschil op een heel

belangrijk punt niet aan een hogere rechter kunnen voorleqqen. De vraag is daarom of

hoger beroep en/of cassatie tegen deze rechterlijke vaststelling toch moet worden

opengesteld.

1

__ __ ___

Rol van de rechter in de procedure

Uit de reacties op het voorontwerp komt het beeld naar voren dat niet voor iedereen

duidelijk is welke rol de rechter op welk moment in de procedure speelt. Het voorstel

vranot van tie rechter om zowel een rol te spelen als geschulheslechter als een rol als

regisseur van het proces. Dit roept de vraag op in hoeverre de rol van de rechter in een

collectieve schadevergoedingsactie wezenlijk anders is dan de rol van de rechter In een

reguliere procedure. Ook daarin wordt van de rechter zowel een storende reglerol

verwacht als het gaat om de voortgang en het verloop van de procedure en het proberen

partijen tot een schikking te bewegen, als een rol als heslisser van het inhoudelijke

geschil dt partijen verdeeld houdt.

[inewel de procedure partijen aanspoort tot afwikkeling ven een massaschade door een

collectieve schikking tussen hen, heeft deze procedure niet tot doel dat de rechter mede

.onderhandelaar of mediator wordt. Wel draagt de rechter een verantwoordelijkheid om

- -. L3r

.
1. Zijn er elementen of stappen In de procedure die kunnen worden geschrapt?

2. Welke soort procedure, verzoekschrift of dagvaarding, leent zich het best

voor een collectieve schadevergoedingsactie?

3. Hoe moet worden omgegaan met de mogelijkheid tot hoger beroep/cassatie

tegen de rechterlijke vaststelling van een collectieve

schadeafwikkelingsregeting? Volstaat het openstellen van cassatIe om op te

komen tegen de Juridische beoordeling van de schade(vergoed!ng)? Of is (ook)

het hoger beroep een noodzakelijk rechtsmiddel?

4



Discussiedocument expertbijeenkomst 9 april 2015 “wetsvoorsteluitvoering motie Dijksma”
de procedure samen met partijen in goede banen te leiden. Samen met hen moet hijzorgen dat het debat zo wordt ingericht dat zo snel mogelijk duidelijkheid komt over dehoofdvragen als de ontvankelijkheid van de belangenorganisatie, de aansprak.ehikheidcie ainesproken persoon en de vraag voor wie een collectieve schadeafwikkelingmoet worden vastgesteld en dat detailvragen over bijvoorbeeld de hoogte van de schadevoor een bepaalde (groep) gedupeerde pas later In het debat aan de orde komen. Ditdoet de vraag rijzen of de rechter op basis van de huidige regels over voldoendemogelijkheden beschikt om deze regierol te vervullen, Volstaan de huidige wettelijkemogelijkheden in het Wetboek van Burgeilljl-e Rechtsvotdering of heeft de rechteraanvullend Instrumentarium nodig?

1. Zijn er onderdelen in de procedure, die een afwijkende regelingrechtvaardigen ten opzichte van een reguliere schadevergoedingsprocedure enwaarom?

Gevraaqde oordeel

Een vofeend punt dat aandacht behoeft is de vraag of het de rec1ite in de verschillendefases in de procedure voldoende duidelijk is op basis van welke normen hij zijn beslissingmoet nemen, Wij hebben in ieder geval twee stappen geidentificeerd, waarin de rechtermeer houvast moet worden geboden bij de vraag op basis waarvan hij een uitspraak zalmoeten doen, Dit betreft het oordeel over de ontvankelijkheid van eenhelongenorgariisatie (zie hierover 112) en de vaststelling van een collectieveschadeafwikkelinqsregeling,

De vraag die tijdens de consultatie is opgeworpen is de vraac wat een rechter preciesdient te doen bil het vaststellen van een collectieve schadeafwikkelingsregeling. Is heteen uitspraak zoals in een reguliere schadeprocedure of is het vergelijkbaar met eenvaststellingsovereenkomst zoals thans gebruikelijk In de Wet Collectieve AfwikkelingMassaschade? Deze beslissingen vragen een ander soort toetsing van de rechter. Bij devraag of een collectieve vaststellingovereenkomst verblndend kan woiden verklaardtoetst de rechter aan de eisen van de .WCAM, waaronder de eis dat de hoogte van devergoeding redelijk is. Wanneer een concreet oordeel over de schadevergoeding moet



Discussiedocument expertbijeenkomst 9 april 2015 “wetsvoorstel
uitvoering motie Dijksma”

worden gegeven in een individuele zaak zal de rechter de schade moeten begroten en in

concrete moeten kijken hoeveel schade een individu heeft geleden om de hoogte van de

ctdeverooedlnq te kunnen vaststellen. De rol van de rechter verdient op dit punt

verduidelijking.

De In het voorontwerp gewekte Indruk dat de rechter een schikkingsovereenkomst‘ oplegt, willen we wegnemen. Evenmin Is het zo dat de rechter In alle gevallen waarin hij

een regeling voor een collectieve schadeafwikkellng moet vaststellen, een regeling op

basis van volledige schadevergoeding per individuele gedupeerde kan vaststellen. De

rechter geeft In de uitspraak waarbij hij een collectieve schadeafwikkelingsregeling

vaststelt een juridisch oordeel over de schade en schadevergoeding. Hij doet dit mede op

• basis van daartoe overgelegde voorstellen voor een collectieve afwikkeling van elk van

partijen en zo nodig met hulp van een deskundige. Hij stelt niet een schadevergoeding

per individu vast, maar per schadecategorie. In dat verband rijst mede op basis van de

reacties de vraag of Boek 6 EW de rechter voldoende ruimte biedt om op deze wijze tot

een vaststelling van een collectieve schadeafwikkelingsregeling in categorieën te komen.

.1. ELdt Boek 8W voldoende ruimte aan de rechter 00? eCn regeling voor een

collectieve schadeafwikkeffng vast te stetten op basis van categorieën?

——_____________________ -

-

JL2 Nadere mvtifling togangse:sen en binding geduptrden

In de consultatie zijn er veel reacties gekomen op de eisen die zijn gesteld aan de

ontvankelijkheid van belangenorganisaties die een collectieve schadevergoedingsactie

Instellen en op de wijze en het moment van binding van gedupeerden. Er is brede kritiek

op de formulering van de ontvankelijkheidseisen die te vaag en te algemeen zou zijn en

daardoor niet goed toetsbaar door de rechter. Het voorontwerp zou volgens een aantal

reacties te makkelijk toegang bieden tot de collectieve schadevergoedingsprocedure. Dit

zou ertoe kunnen leiden dat belangenurgamsaties waarvan onduidelijk is in hoeverre de

belangen van gedupeerden Uaadierkelijk worden behaiigd, toch toegang tot de

procedure kunnen krijgen. Naast de suggestie dat de eisen specifieker moeten worden

6



Discussiedocument expertbijeenkomst 9 april 2015 “wetsvoorsteluitvoering motie Dijksma”
geformuleerd, eventueel in aansluiting op de Claimcode1, is door sommigen geopperd datbeter met vooraf goed gekeurde organisaties of met certificering voor de dudr van deprocedure kan worden gewerkt.

Ook Is geopperd te werken met een lead plaintiff. Daarbij kan de rechter selecterenwelke organisatie het meest geëigend Is om het voortouw te nemen bij de collectieveschadevergoedingsactie. Volgens sommigen zouden andere organisaties zich daarbij aanmoeten kunnen sluiten. Ook is de vraag gesteld op welke wijze moet wordenomgesprongen met belangenorganisaties waarvan tijdens de procedure blijkt dat zijonvoldoende deskundig zijn. Tegelijkertijd pleit een aantal reacties van partijen die in deregel opkomen voor gedupeerde partijen, ervoor de lat voor ontvankelijkheid niet tehoog te leggen. Ten slotte is in het kader van de ontvankelijkheld wel gewezen op hetrisico dat later in de procedure een belangenorganisatie alsnog nIet zal voldoen aan deontvankelijkheidselsen.

Een tweede punt dat veel aandacht In de consultatie krijgt, is de mogelijkheid tot hetfinancieren van collectieve schadevergoedingsacties, met behulp van derdenfinanciering(Third Party Litiqation Funding). Een aantal reacties pleit voor regulering met strengeeisen voor Third Party Litigation Funding, bijvoorbeeld in navolging van de Aanbevelingvan de Europese Commissie2 of een verbod op deze vorm van financieren vanwege hetrsico van een tegenswjdicj belang tussen de tundet van een belangenorganisatie die eenpercentage van het schikkingsbedrag ontvangt en de henadLelden zelf, die ook gebaat
:.kunnen zijn bil een andere oplossing dan een volledige schadevergoeding. Ook isvuorg-rio markftog ingsesen en doorlokend i nz’cht op dan ientiteitcn in te s-llenAnderen achten zorgen nver deze vorm van f:nanciering ongegrond en financiële prikkelsnoodzakelijk om massaschadezaken te financieren. Zij mei ken op dat inzage in deafspraken de onderhandelingspositie van de eiser ernstig benadealt.

.‘

Een laatste punt betreft de regels voor (het moment van) binding van gedupeerden diemoeten worden opgenomen. Veel opmerkingen in de consultatie gaan over de wijze vanbinding van gedupeerden aan de procedure en het resultaat ervan en over dewenselijkheid van finaliteit. Veel respondenten wensen een eerder tijdstip van bindingvan gedupeerden, liefst aan het begin van de procedure. Daarbij wijzen de reacties ook

‘De Claimcode is te vinden op: http://www.consumentenhond nl/moreho-bestanden/pdt-algerneen2013/compijuniclaimcodecornm2Oll.pdf.
Aanbeveling van de Commissie van 11juni 2013 ver de gemeenschappelijke hecinselen voor mechanismenvoor collectieve vorderingen tot staking en tot schadevergoeding in de lidstaten betrettende schendingen vanaan het FU-reht ontieende rechten (2o13/396/Eu), P660 ?013, 1 201/60, beginselen 14-16 en 3?.
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op de Europese Aanbeveling voor collectief verhaal van 2013 waarin de Europese

Commissie een voorkeur uitspreekt voor opt in vooraf boven opt out. Daarnaast wensen

sommigen de moqelijkheld dat de uitkomst van de procedure bindend Is voor alle

gedupeerden om meer finaliteit te bereiken en free riders zoveel mogelijk te voorkomen.

Ook is geopperd dat de rechter het resultaat zelf op basis van de WCAM (maar zonder

een verzoek daartoe en zonder betrokkenheid van het gerechtshof Amsterdam)

; verbindend kan verklaren voor alle gedupeerden. De mogelijkheid voor de rechter om

gedupeerden voor wie de verzoeker opkomt, zich ter griffie te laten melden alvorens een

schaderegehng op te leggen (artikel 1018g lid 6 Rv), achten sommigen (veel) te laat.

Anderen (Consumentenbond, Rvdr) achten deze mogelijkheid niet In het belang van

gedupeerden en daarom niet wenselijk. De Consumentenbond wil juist dat gedupeerden

zich pas op basis van het eindresultaat uitspreken over de vraag of zij gebonden willen

zijn. De mogelijkheid dat niet per se voor alle gedupeerden van een bepaalde

gebeurtenis maar slechts voor een beperkte groep wordt opgekomen en dat de

procedure en het resultaat zIch tot die groep beperken, lijkt door de meeste reacties

wenselijk te worden geacht.

ltY

DiscussieDtlnten

Nadere in vulling ontvank&ijkheidseisen

De ontankeijkheicisesen in het voorontwerp vragen up t)asis van de consultatiereacU1s

om verduidelijking en nadere invullinq. Daarbij Sttat VODrUf) dat deze

ontvankelijkheidseisen de rechter in staat stellen een belangenoraanisatie die van

onvoIdoende kwaliteit. Is af die oovoldoende de be;angen van de gedupeerden vooc wie zij

opkomt, waarborgt, te weren. Dt betekent dat de cntvarmkelijkheidseisen normatmef

voldoende streng moeten zijn om een belangenorganisatie die een gebrekkige

organisatie heeft of die mcci opkomt vurr liar eigen belang in plants van het belang van

de gedupeerden, eruit te fiiteren. Daarnaast betekent het dat de ontvankelijkheidseisert

goed toetsbaar door dc’ rechter moeten zijn, Dit uitgangspunt van effectiviteit en

toetsbaarheid van de ontvankeiiikheidseisen coidt ongeacht voor welke nadere Invulling

ervan wordt gekozen.

In een aantal reacties wordt er gepleit voor de introductie van het begrip

‘representativiteit” als ontvankelijkheidsvoorwaarde. Onder het begrip

“representativiteit” kunnen meerdere betekenissen schuilgaan. Dit kan zowel hel rekMnq

hebben op de kwaliteit van de belangenorganisatie, als op de kwantiteit, de omvang van

de groep waarvoor wordt opgekomen. De vraag Is of het vereiste van representativiLet

8
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uitvoering motie Dijksma”

we) houvast biedt voor een rechterlijke toetsing In het kader van een collectieveschadevergoedingsactie en of er daarnaast of in plaats daarvan nog andere eisen nodigzijn.

Een daarbij hotende vraag Is op welk terrein deze eisen moeten liggen. Gaat het vooralom eisen aan de kwaliteit van belangenorganisaties? Zou dat bereikt kunnen wordendoor het stellen van nadere eisen aan het bestuursmodel en de transparantie vanbelangenorganisaties of zijn er andere kwaliteitseisen denkbaar? Of gaat het meer omnadere invullIng van inhoudelijke eisen aan de ontvankelijkheid, zoals de numerosity-elsuit het voorontwerp? Deze eis is nu opgenomen in artikel 3:305a, lid 5, sub d, BW, maarer is niet nader ingevuld op welke manier deze norm getoetst kan worden. Denumerosity-eis ziet bovendien uitsluitend op de getaismatige representativiteit van debelangenorganisatie. Zouden naast het vereiste van voldoende gewaarborgde belangenuit artikel 3:305a lid 2, nog andere inhoudelijke ontvankelijkheidselsen moeten wordengesteld?

Th/t d Party Litiqation Fut iding
Op dit moment is er slechts geringe ervaring met Th/rU Party Litigation Funding. in hetvoorontwerp is aangegeven dat de rechter in het kader van de onivankellikheidstoetsinginzage moet kunnen krijgen in de financienngsovereenkomst om te bekijken hoe daarinde invloed van de financier op de procedure is geregeld en of die regeling niet in de weg

1. Kan de introductie van ‘represen tatMteit’ als ontvankeljkheldsvereistetoegevoegde waarde hebben?

2. Welke normen lenen zich om ais kwalitatieve ontvankelijkheidseis teworden opgenomen, vanuit hot oogpunt van effectiviteit en toetsbaarheid?

3. Welke normen lenen zich om als inhoudelijke ontvankefijkheidscisopgenomen te worden, vanuit het oogpunt van effectiviteit en
toetsbaarheid?

4. Hoe kan een numerosity-eis in het kader van de ontvankelijkheid wordenaangetoond?

9
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staat aan een zorgvuldige behartiging van de belangen van de benadeelden om de

financiering In zijn afweging mee te nemen.

De Aanbeveiing van de Europese Commissie stelt strengere eisen dan het wetsvooislel.

De Aanbeveling adviseert de lidstaten om belangenorganisaties wettelijk te verplichten

de rechter inzage te geven in de oorsprong van de middelen die zij gebruiken om een‘ collectieve vordering te financieren. Daarnaast moet de rechter de behandeling van een

zaak kunnen schorsen, wanneer er een beiangenconflict bestaat tussen de financier en

de belangenorganisatie, of wanneer de financier over onvoldoende middelen beschikt om

te voldoen aan verplichtingen ten opzichte van de belangenorganisatie of de verweerder.

Voorts adviseert de Aanbeveling de lidstaten ervoor te zorgen dat financiers geen

rechtstreekse invloed kunnen uitôefenen op de procedurele beslissingen van de eisende

partijen, of het financieren van vorderingen tegen concurrenten, dan wel buitensponge

rente in rekening te brengen op de ter beschikking gestelde financiële middelen. Third

Party Litigation Funding kan een bijdrage leveren in het vergroten van toegang tot de

rechter. Anderzijds moet voorkomen worden dat er misbruik van wordt gemaakt.

--

1. Is er een noodzaak tot hef opnemen van nadere eïsen voor Third Party

Litigation funding? Wie zouden er moeten worden beschermd door deze eisen?

2. Welke eisen anuden moeten worden aesteld? Lenen de eisen van de

Commissie zich wet of niet voor overname en waarom wel? Zijn de normen

toetsbaar door de rechter?

3. Wanneer zou de toetsing van deze eisen moeten plaatsvinden?

-

Binding van gedupeerden

De binding van gedupeerden en de wijze waarop Invulling wordt geqeven aan een

numerosity-eis hij de beoordeling van de ontvankelijkheid hangen met elkaar samen,

maar zijn niet één op één hetzelfde. Bij de vraag naar de binding van gedupeerden gaat

het erom op welk moment de aangesproken partij weet voor wie een collectieve

schadeafwikkeling is of wordt vastgesteld. Ook als strenge eisen zouden worden gesteld

10
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voor de numerosfty-els is de vraag relevant hoe en wanneer binding van gedupeerdenplaatsvindt. Zou dit al aan het begin van de procedure moeten? Of juist op een latermoment?

L Op welk moment in de procedure zou duidelijkheid moeten bestaan overde vraag voor wie een collectieve schadeafwikketing is/wordt vastgesteldwaarmee deze personen ook aan de uitkomst zijn gebonden?

. c

fl

ii



Van:

Met vriendelijke groet,

Informatie van de Raad voor de rëchtspraak, de rechtbanken, de gerechtshoven en de bijzondere

coIlees vindt ii op www.mchtspraak fl1.
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woensdag 11 maart 2015 16:05Verzonden:
Aan:
cc:
Onderwerp: n.a.v. expert meeting

Categorieën: L.

Dag!_____

Zie hierbij mijn contactgegevens, als beloofd.
Mijn collega [ te bereiken via het adres in de cc.

:9 .

.

•team handel de Rchtsprak

P ww.çc1ipraaJ ni
Bereikbaar maandag tlm donderdag

• -..



Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Categorieën:

L.S.

donderdag 12 maart 2015 12:55

-.

In vervolg op onze eerdere mail over de planning van een expertmeeting in het voorjaar van 2016,kunnen wij u melden dat deze expertmeeting op 9 april aanstaande zal plaatsvinden, in de Amalla-zaal(Z-01-39), bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Turfmarkt 147, Den Haag van 14:00 uur tot16:30 uur, met een kleine borrel nadien. Een officiële uitnodiging en een discussiedocument zullenbinnenkort volgen. Gelet op de beschikbare plaatsen en het gestructureerd verloop van de Ronde Tafelis het verzoek om per ingestuurde reactie, bij voorkeur één maat maximaal twee personen alsafvaardiging te sturen.

Graag zouden wij door middel van een reply op deze e-mail van u willen vernemen, wie van uaanwezig zal zijn op deze expertbijeenkomst. Daarnaast ontvangen wij graag de contactgegevens vandeze personen. Verzoeken voor parkeergelegenheid kunnen helaas niet worden gehonoreerd, omdatde benodigde voorzieningen hiervoor ontbreken. Vergeet u niet een geldig identificatiebewijs mee tenemen.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen, als u verdere informatie nodig heeft.
Met vriendelijke groet,

-

•2

Seni. from my BlackBerry 10 smartphone.

*
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t ...:

U heeft zich opgegeven als deelnemer aan de expertbijeenkomst op 9 april aanstaande over het

wetsvoorstel uitvoering motie Dijksrna.
De bijeenkomst zal plaatsvinden in de Amalia-zaal (Z-01-39), bij het Ministerie van Veiligheid en

Justitie, Turfmarkt 147, Den haag van 14:00 uur tot 16:30 uur.

Het programma van de expertbijeenkomst en een routebeschrijving zijn bijgevoegd evenals een

discussiedocument voor de bijeenkomst. Dit document bevat een aantal vraagpunten die in de

consultatie naar voren zijn gekomen en die wij graag verder met u willen bespreken.

Om de bijeenkomst zelf zo goed mogelijk te laten verlopen, ontvangen wij graag één week voor de

bijeenkomst schriftelijk uw eerste reactie op het discussiedocument. Uiteraard staat het u Vrij deze

reactie mondeling verder toe te lichten en eventueel aan te passen naar aanleiding van de bespreking.

Gelet op de beperkte capaciteit van de zaal en de beveiligingsmaatregelen willen wij u dringend doch

vriendelijk verzoeken eventuele wijzigingen in de afvaardiging naar de expertbijeenkomst tijdig aan

ons voor te leggen. Dit kan via een reactie op dit e-rnailadres.

Vergeet u niet om een geldig identiteitsbewijs mee te nemen om toegang te krijgen tot ons ministerie.

Wij hopcn op eun constructieve bijeenkomst.

S..

S.
• ,..:

-S. — ‘ ‘S -

.. SSSCS.•

S - SS.

‘ .‘ —
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ddag 12 maart 2015 14:45
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Categorieën:

Geachte heer/mevrouw,

FW: Expertbijeenkomst wetsvoorstel uitvoering motie Dijksma

2015 Discussiedocument expertbijeenkomst 9-4 Motie Dijksma.pdf; Programma

extwrthiieenkomst 9-4 Motie Diikm.pdf; j-21883-routebeschrijving-mveni-2.pdf

7.

Met vi iendetijke groet,

1WS.

S. —



Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

Beste_____________

[art. 11, eerste Hd

art. 11, eerste lld

Nogmaals veel dank.

liaitelijl’

--

L___

___________

t
donderdag 12 maart 2015 16:45

RE: Be’gische Wet collectief herstel
r—

c
j We zullen nog zien waar

Zeer veel dank voor uw snelle en uitvoerige reactie. Heel nuttig om kennis en ervaringen te kunnenwisselen met de buren.

Heel interessant dat ook de Belgische rechter gehouden is tot een heel inhoudelijke ontvankelijkheidstoets.Dat is een punt waarover men hier in de consultatie heel kritisch is omdat men zich afvraagt ofde rechtervoldoende houvast heeft.

wij voor Nederland op uit komen.

Ik hotid mij aanbevolen ‘oor verdere gedachtewisseling.

Sent with (ood (wx vood.com)

Raadadeiseur Sector Privaatrecht
Directie Wetgeving en .Juridische Zaken
Ministerie van Veiligheid en ]tistitic

t - z-
From:
Sent: woensdao 11 maart 2015 21:56:26ro:E

--

Cc;

____

-

-

______

Subject; RE: Belqische VJet collectief herstel

Oprechte dank voor uw bericht.

l3este.
.___ 7

2
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Vooreerst bezorg ik u in bijlage een meer uitvoerig artikel die ik schreef met een Leuvense collega.

Wat uw vragen betreft:

1. De wet trad in werking op 1 september 2014. Op vandaag zijn er nog geen zaken ingeleid voor de
Brusselse rechtbank van eerste aanleg of de Brussetse rechtbank van koophandel.

2. Ook in Pelgi wordt de geschiktheid van de groepsvertegenwoordiger (discretîonair) door de rechter
bcouakeid. Dc wetgever heeft bevus gcei to singser1tciii wiliit opsumnlen. Lleineateii \vaaumec dt.
rechter m.i. rekening kan houden, zijn hv. professionalisme, integriteit, expertise en ervaring van de
vereniging, de representativiteit ten opzichte van de beoogde groep en het beschikken over de nodige
middelen en fondsen ter dekking van de kosten van de procedure.

3. In dc Belgische regeling kan de rechter kiezen tussen een opt-in of opt-out. De verweerder kan zich
daartegen erzettLn maar finaal beslist de rechter ïöj oF art 11 e eÏicTl k

tart. 1 0, lid 2, onder G, art. 11, eerste lid

_________Ftbt1ts1u1tendöhüëhT-

ëhadegevaHen, zijnde rooischadegëaTTëi Hiervoor leent een opt-in zich veel minder. Enkel in
bepaalde gevallen (bv. groepsleden die gewoonlijk niet in België verblijven of wanneer het voorwerp
van de rechtsvordering tot collectief herstel strekt tot herstel van lichamelijke of morele collectieve
schade) moet een opt-in worden opgelegd. De vrees voor blackmail settlements of oneigenlijke druk
overtuigt mij niet. Ik denk dat de rechter, die elke schikking finaal goedkeurt, hier een belangrijke
filterfunctie te vervullen heeft en eventuele misbruiken zal herkennen en beteugelen. Ook van belang is
dat in l3elgië en Nederland enkel verenigingen optreden als groepsvertegenwoordiger. In de VS is een
van de oorzaken van die blackmail settlements het feit dat class actions vooral lawyer driven zijn. Het
belangrijkste argument om een opt-out toch toe te laten heeft te maken met de door u aangehaalde
finatity of closure: ondernemingen willen in één keer van dc volledige zaak af zijn.

4. Wat de devolutieve werking van het hoger beroep betreft, is de oplossing in.i. eenvoudig. Er kan met
name een uitzondering worden voorzien in die zin dat dc appelrechter de zaak bil bevestiging van dc
ontvankeliikheidsbeslissintz tcrugsttturt naar de eerste rechter. In liet Belgisch recht bestaat dit in de
collectieve schuldenregeling (iii Nederland heet dit schuÏdsanering voor natuurlijke personen) .Art.
1675/14, § 2, eerste lid van het Gerechtelijk \\‘etboek bepaalt dat le zaak ingeschreven blijft op de rol
van dc aiheidsrechtbank (dit is de eerste rechter), ook in geval van beschikking van toelaatbaarheid in

hoger beroep, tot het einde of cle herroeping van de regeling. hen soortgelijke bepaling had in de
Belgische class action wet kunnen worden voorzien.

hoop hiermee op uw vragen te hebben geantwoord.

Aarzel iriet om me te contacteren als u verdere info nodig hebt. Van mijn kant volg ik de Nederlandse
evol ritjes met heel veel belangstelling.

1 lartelijke groet,

:zzi

-

_______

.--.---—+-.---s- - zz_z_Ez_ _ .--.

Van:[ —

____-

-—--.-,,—- -

Verzonden: t
— ] “-

Aan
—-

1
CC:L - -

Onderwerp: Belgische Wet collectief herstel

Geachte z*z*

]

— ‘. -
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Vij spraken elkaar vorig jaar op het colloquium over massaschade in Zürich waar wij beiden eenvoordracht hielden, u over het Betgische systeem en Ik over het voorontwerp voor een Nederlandsecollectieve schadevergoedingsactie. Graag zou Ik u een paar vragen willen voorleggen naar aanleidingvan uw Interessante bijdrage in het Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging over de Belgische wet voorcollectief herstel In consumentenzaken.

Zo vroeg ik mij af of u bekend is of zich al zaken hebben voorgedaan onder de nieuwe Belgische wet.In de consultatie op het Nederlandse voorontwerp was onder meet veel kritiek op het criterium dateen belangenorganisatie ‘deskundig’ moet zijn omdat dit te vaag en niet door de rechter te toetsenzou zijn. Ik vroeg mij af hoe men in België omgaat met het evenmin cm precieze criterium vangeschiktheid van de groapsvei tc wo Jiçj.

Daarnaast was ik nieuwsgierig naar de mate waarin aangesproken partijen zich verweren tegen eenkeuze van de groepsvertegenwoordiger voor een opt out. In de verdere uitwerking van hetvoorontwerp zijn wij de binding van de gedupeerden nader aan het Invullen. Daarbij vragen wij onsonder meer af of een opt out ook tegen de wens van de aangesproken partij moet worden doorgezet,vanwege de daaraan voor deze verbonden nadelen van oneigenlijke druk en blackmail settlements.Het voordeel van opt out is natuurlijk dat zo finaliteit kan worden bereikt.
Ook ben ik benieuwd of ii meent dat er voor het —door u bekritiseerde - openstellen van hoger beroeptegen de beslissing op de ontvankelijkheid, een goed alternatief bestaat en hoe dit er dan uit zou zien.Voor de Nederlandse procedure worstel Ik nI. met dezelfde vraag. Daarbij is de afweging of de. beslissing over de ontvankelijkheid niet zo essentieel is dat hiertegen hoger beroep moet kunnenworden ingesteld en liefst vâôrdat alle kosten en moeite worden gedaan van het vervolg van deprocedure. Maar ook naar Nederlands procesrecht kennen we de devolutieve werking van het hogerberoep.

Alvast hartelijk dank voor uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Raadadviseur
Ministeile vn Veiligheid en JustftiL
Directie b ctgvin9 ai Jut iJhchc Zaken
sector privaatrecht

•• •
-

Turtmarlt ir i 2511 DP 1 Dn Haag
Posthuç 20301 1 2500 CH 1 Dn Haag

-- ——

——

1 1

Voor een veilige en rechtvaa rUige samenleving

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor ti is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of ditbericht abusievelijk aan tI is toegezonden. wordt ti verzocht dat aan de afzender te meiden en het bericht teverwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook. die verband houdtmet nsicos verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Veiligheid en Justitie

This message may contain information that is not intended for you. 1f ou are not the addressee or if thismessage was sent to you hv mistake. you are requested to inform the sender and deicte the message. The
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State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronjc
transmission of messages.
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Van:

4:
-

Sent tvith Good (www.good.com)
‘

From:ZZZj1
Sent: donderdag 12 maart 2015 17:29:40

___

Subject: RE: ExperWijeenkomst wetsvoorstel uitvoering motie Dijksma

Beste t

Ik ben er de 9d bij als AFM’er. Mocht hier om de een of andere reden wÏjzinging in worden aangebracht omdat erbijvoorbeeld ook een andere collega nog meegaat en ik als wetenschapper ook kan deelnemen aan de bijeenkomstdan laat ik jullie dit op tijd weten.

Hartelijk dank.

Vriendelijke groet,

[—-__

From:L
.

=-—_

.Sent: donderdag, maart 12, 2015 14:45
To

__]

Subject: F\t E):pcrbijec’nkomst wetsvoor.tel uitvoering motie Dijksrna

Geachte heer/mevrouw,

U heeft zich opgegeven als deelnemer aan cle exoertbijeenkomst op 9 april aanstaande over hetwetsvoorstel uitvoering motie Dijksma.
De bijeenkomst zal plaatsvinden in de Amalia-zaal (Z-01-39), bij het Ministerie van Veiligheid en)ustitie, Turfmarkt 147, Den Haag van 14:00 uur tot 16:30 uur.

Het programnia van de expertbijeenkomst en een routebeschrijving zijn bijgevoegd evenals eendiscussiedocurnent voor de bijeenkomst. Dit document bevat een aantal vraagpunten die in deconstiltalie naar voren zijn gekomen en die wij graag verder met u willen bespreken.Om de bijeenkomst zelf zo goed mogelijk te laten verlopen, ontvangen wij graag één week voor debijeenkomst schriftelijk uw eerste reactie op liet discussiedocument. Uiteraard staat het u vrij dezeeactie mondeling verder toe te lichten en eventueel aan te passen naar aanleiding van de bespreking.
Gelet op de beperkte capaciteit van de zaal en de beveiligingsmaatregelen willen wij u dringend dochvriendelijk verzoeken eventuele wijzigingen in de afvaardiging naar de expertbijeenkomst tijdig aanons voor te leflgen. Dit kan via een reactie op dit e-rnailadres.

Vergeet u niet om een geldig identiteitsbewijs mee te nemen om toegang te krijgen tot ons ministerie.

Aan:
Onderwerp:

Verzonden; vrijdag 13 maart 2015 8:29

Categorieën:
-

1W: Expertbijeenkomst wetsvoorstel uitvoering motie Dijksma

c
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Wij hopen op een constructieve bijeenkomst.

Met vriendelijke groet,

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt
met risieo’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Veiligheid en Justitie

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The
State accepts no tiability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.

Ministry of Security and Justice

De informatie verzonden met dit e-maiihericht is vertrouwelijk en
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde, indien u als niet—
geadt’csseerde dit bericht ontvantt, wordt u verzocht direct de
afrender hierover te infbrmeren en het bericht te vernietigen.
Gebruik van infnnnatie door ()fll)eVoe[dCn. openbaarmaking of
vel mnc’m’vuiuiging is verboden cmi kon leiden int

aon’prmiLelijkheit1. I)c a rvender is niet aansprakelijk wanneer
ummatic in defe e—mnai mde eorreQ(_ OnVOlledig of niet tijdig

overkomt.

‘1 lie information eontaine.l in this enunil message is confidential
and cxeiusivelv intended for the addressee. 1f von have icceived
this messamie without l)einp the addressee. Vt)U are requested to
infimu the scnder immediateh and to destwv the mnessage. Use
of the inlbrmation 1w tmauthorised petSOflS or cliselosure or
reprocluclion of sucli infot fliation iS prohihited and may lead to

liabilitv. l’he sendem will nut he held liable if information in this
email is transmnilted ineurreetlv or ineompletety er if it is not
tmansnuitted (iii 11!1ll.

•

3

:‘
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Verzonden: vrijdag 13 maart 2015 10:24
Aan:

_____

Ccr_ --

Onderwerp: RE: wv afwikkeling massachade in een coHectieve actie.

Geachte mevrouwr

_______

Bij voorbaat dank.

Vriendejke groet

.:
,-

Dank nog voor uw uitnodiging voor de expert meeting van 9 april a.s. Zoals u weet is de door mij ingezonden reactieop het voorontwerp opgesteld door meerdere personen die werkzaam zijn bij zes verschillende advocatenkantoren.Ter voorkoming dat het ministerie met meerdere inhoudelijke reacties zou worden geconfronteerd, hebben wij uitefficiency overwegingen er voor gekozen om een gezamenlijke reactie in te dienen. Hoewel wij ons kunnenvoorstellen dat uit efficiency overwegingen het aantal aanwezigen voor de expert meeting beperkt is, zouden wijgraag bij de expert meeting een zo volledig mogelijke inhoudelijke bijdrage willen leveren. Om een zo inhoudelijkmogelijke bijdrage te leveren, vroegen wij ons af of het mogelijk is dat wij met meer mensen (van één persoonhebben wij inmiddels te horen gekregen dat hij niet aanwezig kan zijn, dus het gaat om maximaal vijf personen) danhet nu beperkte aantal van één tot twee personen naar deze expert meeting zouden mogen komen. Graag verneemik of dit mogelijk is, en met hoeveel personen wij eventueel naar deze expert meeting kunnen komen.

Nautaflutilh Since 1724
Law Firm of the Year: Thc Netherlands IFLR Europo Awards 2012 and 2014Law Firm of the Vear: The Netherlands Chambers Europe Awards 2013

__

NautaDuUlk NV.

Adec.caat 1 Attorneyat-law

From:L__
Sent: Tuesday 3 February 2015 15:24

Subject: wv afwikkeling massachade in een cotledieve actie.

L.S.

t

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Categorieën:

FW: wv afwikkeling massachade in een collectieve actie.

Zie hieronder
..

----—-

Van:{
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1

In vervolg op onze eerdere mail over de planning van een expertmeeting in het voorjaar van 2016.

kunnen wij u melden dat deze expertmeeting op 9 april aanstaande zal plaatsvinden, in de
Amalia-zaal (Z-01-39), bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Turfmarkt 147, Den

Haag van 14:00 uur tot 16:30 uur, met een kleine borrel nadien. Een officiële uitnodiging en een

discussiedocument zullen binnenkort volgen. Gelet op de beschikbare plaatsen en het gestructureerd

verloop van de Ronde Tafel is het verzoek om per ingestuurde reactie, bij voorkeur één maar

maximaal twee personen als afvaardiging te sturen.

Graag zouden wij door middel van een reply op deze e-mail van u willen vernemen, wie van u
crwezig zal ijh op c1e experbijeentomst. Daarnaast nntvanrten wij graan de cnntactqecovens van

deze personen. Verzoeken voor parkeergelegenheid kunnen helaas niet worden gehonoreerd, omdat

de benodigde voorzieningen hiervoor ontbreken. Verget u niet een geldig identificatiebewijs mee te

nemen.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen, als u verdere informatie nodig heeft.

Met vriendelijke groet,

--

-

__

1

Ï)it bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit

bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan dc afzender te melden en het bericht te
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt

met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Veiligheid en Justitie

‘fItis message may i’ontain information that is not intended fot nu. 1f YOU are not the nddressee Dr if this

nstne was sent to you 17v mistake. you are requesled to itform the serider and delete the inessage. The
Xtate accepts no lialtility ibr damane of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transi nission (lf Inessages.

Miitistry of Secut itv and Justice

NautaDutilh N.V.
Advocaten Notarissen Belastingadviseurs
Cawver Civil law notaries Tax advisers

Weena 750, 3014 DA Rotterdam, the Netherlands
P0. Box 1110, 3000 BC Rotterdam, the Netherlands
V.’W’A tiaiitadutiI corn

NautaUt:ilt, N.V r.o’prte 5at Rit’itdarn ttadc regisler no. 24338323; fuÏher ttcmiitno avsi;at4e atw.’•. ; mis e-mriL inctudlng

attachments, is confidentiat and may be subject to professionat prMtege. t may not be used, disdosed. copied, distebuled er rotairied hy anyorie other than

the interided addiossee t you have moeived this e-maii by mistake, please nobfy us rnrmdiately And return it to us without retalning S copy. Etectronic

comm,nications are not secure and may ho htercepted. maniputated, intectd, delnyed er rnidironted, e.g by viruses and spam filters. Nautaflotdh N.V ts

not tch. en iOy tegat ground to demage lesuitilig from an such evnt. Alt c’gat rcDlioitships are sjbjecf to NautaDetuili N.’,’.s generatterms and condtions

(5e ww — t
—

whi Ii nctuoe a t ii dtlun of ia5i dausa [ beer ee vit tn To erdd n District Cort ‘md wi’ Iie rovided free of

charge uren request. DutrJ 5w Is apptisahfa and dmsputcs shal! ho ,ubmitted exduiviy to the Amsterdam Dmstdct Ceort For nfomiatmoo cunerninci the

iuc’sshi;; of your personal data we teler to our privacy policy. w-. rwtii’rcÖrn/priv’

Ptease constder the environinent L’efore prtnting this e-maii.
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

vrijdag 13 maart2015 13:24
4’

RE: wv afwikkellng massachade in een collectieve actie.

Geachte heer[

Wij begrijpen uw verzoek maar hebben ook te maken met beperkte zaalruimte. Vijf mensen extra isdaarom niet goed rnoaelijk. Wellicht kunt u onderling een selectie maken zodat maximaal driepersonen deelnemen aan de expert meeting? Graafl horen wij dan nog welke drie personen dit zij.
Groet,

Raadadviseur
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Wetgeving en Juridische Zaken
sector privaatrecht
Turfmarkt 147 1 2511 DP Den Haag
Postbus 20301 J 2500 fl1 1 Den Haag

Voor een veiiie en rechtvaardige somenlovina

________

Verzonden: vrijdag 13 maart 2015 10:2’
Aan
CC:

—

Ondenverp: RE: vv afwikkeling massachade in een collectieve actie.

Geachte
[___ -:

Dank nog VODt uw uitnodiging V0O de expert meeting van 9 april as. Zoals u weet is de door mij ingezonden reactieop het voorontwerp opgesteld door meerdere personen die werkzaam zijn bij zes verschillende advocatenkantorenTer voorkoming dat het ministerie met meerdere inhoudelijke reacties zou worden geconfronteerd, hebben wij uitetficiency overwegingen er voor gekozen om een gezamenlijke reactie in te dienen. Hoewel wij ons kunnenvoorstellen dat uit efficiency overwegingen het aantal aanwezigen voor de expert meeting beperkl is, zouden wijgraag bij de expert meeting een zo volledig mogelijke inhoudelijke bijdrage willen ieveren. Om een zo inhoudelijkmogelijke bijdrage te leveren, vroeger wij ons af of het mogelijk is dat wij met meer rnensc-n (van één persoonhebben wij inmiddeis te horen gekregen dat hij niet aanwezig kan ziJn, dus het gaat om maxiniaal vijf personen) danhet nu beperkte aantal van één tot twee personen naar deze expert meeting zouden mogen komen. Graag verneemik of dit mogelijk is, en met hoeveel personen wij eventueel naar deze expert meeting kunnen komen.
Bij voorbaat dank

Ö
]

E
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Vriendelijke groet,

NautaDutilh NV.

Advocaat / Attomey-at-Iaw

NautaDutilh Since 7724
Law Firm of the Year: The Netherlands IFLR Europe Awards 2072 and 2014
Law Firm of the Year: The Netherlands Chambers Europe Awards 2013

-________

From:1 .. JZL
Sent: Tuesday 3 February 2015 15:24

• Subject: W’V a wikkellng massachad neeiÏtieve adi.

L.S.

in vervolg op onze eerdere mail over de planning van een expertrneeting in het voorjaar van 2076,

kunnen wij u melden dat deze expertrneeting op 9 april aanstaande zal plaatsvinden, in de

Amalia-zaat (Z-01-39), bij het Ministerïe van Veiligheid en Justitie, Turfmarkt 147, Den

Haag van 14:00 uur tot 16:30 uur, met een kleine borrel nadien. Een officiële uitnodiging en een

discussiedocument zullen binnenkort volgen. Gelet op de beschikbare plaatsen en het gestructureerd

verloop van de Ronde Tafel is het verzoek om per ingestuurde rea:Uu, bij voorkeur één maar
maximaal twee personen als afvaardiging te sturen.

Graag zouden wij door middel van een rply oo deze e-mad van u wiflen vernemen, wie van u

aanwezig zal zijn op det.e experWijeenkomsL Daarnaast ontvangen wj graag de contntqegevëns van

deze peisonon. Verzoeken voor parkeergelegenheid kunnen helaas niet worden gehonoreerd, omdat
de henodiade voorzieningen hiervoor out breken. \Jerect u niet eeri geldig idcoitificaliobowijs mee te

ncrnn.

,trZl n;et om contact met ons op te riemen, als u eerdere’ informatie né’ög hefL

• let vriendelijke groet,

I)it bericht kun infwmatre bevatten die met VOOf U is bestemd, indien u niet de geadresseerde bent oidit
bericht ahusieveliik aan u is toegezonden. wordt u verzocht dat aan dv al’zender te meiden en het bericht te

verwijderen. t)e Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid ‘ uur schade. van welke aard ook, clie verband houdt

Wiel risico’s verhc)nden aan het elektronisch ver zenden van berichten.

Ministerie van VeilicLheid en Justitie

1 his mCSSaL may contain inForruatirm that is not intended fbr you. 1f you are not the acidressce er ii’ this

message was sent to you hy mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. 11w

• _

).,‘..‘ V,-ç.

tt’,.
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State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronictransmission of messages.

Ministry of Security and Justice

NautaDutIlh N.V.
Advocaten Notarissen Belastingadviseurs
Lawyers Clvii taw notaries Tax advisers

Weena 750, 3014 DA Rctterdm, the Nethrands‘.Û. Box 1UÜ, 3000 BC Rotterdam, the Netherlandswww.nautadutHh_corn

NautaDutllh N.V.; corporate seat Rotterdam; trade register no. 24338323; further Information available at wwnautaduti{h comrinfo. This e-mall, Induding
attachmerîts, Is confidential and may be subject to professionat privitege. It may not be used, disdosed, copled, distributed or retained by anyone other than
the intec,ded addressee. It you have received this emait by mistake. please notify us Immediately and return It to us without retaining a copy. Electronlc
communlcaflons are not secure and may be Intercepted, maniputated, infected, delayed or misdirectad, eg. by viwses and spam fiers. NautaDutilh NV. Is
not Iable on any legat ground tot damage resulting from any such eveni. All legal relationsbips are subjocl to NautaDulilh N.Vs general terms and conditions

/ ‘iluhfl rur ) which nulude a hmi%ton of labilty clause hie been filed with tl. Roltrdam Dlstrct Court and wil be provdr’d free o
charge upee roQueet Dut:h law I oppllcahie and disputus shalt be submitted excfu.siveiy to the Amsterdam District Court For Information concerning the
processing of your personal data we refet to our privacy policy: yv:.pauladullt_cog.y.

Please consider the environrnent betore prinhing this e-mail

• E

• . . •.

• -

.:;ç

• --S’

.45t - —
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Categorieën:

vrijdag 13 maart 2015 13:38

RE: w afwikkeling massachade in eercollectieve actie.

art. 11, eerste lid

t.. —

Raadadviseur
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Wetgeving en Juridische Zaken
sector privaatrecht
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 20301 1 2500 EH 1 Den Haag

L.ZZZ]
www. rij ksove rheid.nh/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Oorspronkelijk bericht----

Verzonden: vrijdag maart 2015 13:37
Aan4
Onderwerp: RE: wv afwikkeling massachaie in een collectieve actie.

Te lid

C.
Sent wlth Good (www.goodcorn)

- ..-.t’... .‘--

From: -J
Sent: vrijdag 13 maart 2015 13:24:18

________

To

____ _____

_z__i=
Cc:[____ Z_i .

Subject: RE: wv afwikkeling niassachade in een collectieve actie.

Geachte heertZ z
Wij begrijpen uw verzoek maar hebben ook te maken met beperkte zaalruimte. Vijf mensen extra is
daarom niet goed mogelijk. Wellicht kunt u onderling een selectie maken zodat maximaal drie
personen deelnemen aan de expert meeting? Graag horen wij dan nog welke drie personen dit zij.

Groet,

-

EZ:

-:

4
- t,.-.

.

-_



Raadadviseur
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie wetgeving en Juridische Zaken

.sector privaatrecht
Turfmarkt 147 t 2511 DP t Den Haag
Postbus 20301 1 2500 EH Den Haag

www. rijksoverheid. n l/venj <http : //www. rijksoverheid .nI/venj>

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Van: -
— -—

_____________

Verzonden: vrijdag 13 maart 2015 10:24
Aan: DWJZ12 - DWJZ

• CC:’ ,

Onderwerp: RE: wv afwikkeling massachade in een collectieve actie.

Geachte mevrouw

____________

______

_____

Dank nog voor uw uitnodiging voor de expert meeting van 9 april a.s. Zoals u weet Is de door mijingezonden reactie op het voorontwerp opgesteld door meerdere personen die werkzaam zijn bij zesverschillende advocatenkantoren. Ter voorkoming dat. het ministerie met meerdere inhoudelijkereacties zou worden geconfronteerd, hebben wij uit efficiency overwegingen er voor gekozen om eengezamenlijke reactie in te dienen. Hoewel wij ons kunnen voorstellen dat uit efficiency overwegingenhet aantal aanwezigen voor de expert meeting beperkt is, zouden wij graag bil de expert meeting eenzo volledig mogelijke inhoudelijke bijdrage willen leveren. Om een zo Inhoudelijk mogelijke bijdrage televeren, vi oegen wij ons af 0f het mogelijk is dal wij met meer mensen (van één persoon hebben wijinmiddels te horen gekregen dat hij niet aanwezig kan zijn, dus het gaat om maximaal vijf personen)dan het nu beperkte aantal van één tot twee personen naar deze expert meeting zouden mogenkomen. Graag verneem ik of dit mogelijk is, en met hoeveel personen wij eventueel naar deze expertmeeling kunnen komen.

voorbaat dank.

Vriendelijke groet,

NautaDutilh N.V.

Advocaat / AtVorney-at-law •---

________________

L__

_

IJautaDuUih 1 Since 1724
Law Firm of the Year: The Netherlands IFLR Europe Awards 2012 and 2014 Law Firm of the Year:The Netherlands Chambers Ëurope Awards 2013

From: DWJZ12 - DWJZ [mailto:dwjzl2@rninvenj.nl]Sent: Tuesday 3 February 2015 15:24
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Subject:”wv afwikkeling massachade In een collectieve at1e.

L.S.

In vervolg op onze eerdere mail over de planning van een expeftmeeting In het voorjaar van 2016,

kunnen ‘ u melden dat 1eze ulmeetlnq op 9 april aanstaande zal plaatsvinden, in de Amaliaza&

(Z-01-39), bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Turfmarkt 147, Den Haag van 14:00 uur tot

16:30 uur, met een kleine borrel nadien. Een officiële uitnodiging en een discussiedocument zullen

binnenkort volgen. Gelet op de beschikbare plaatsen en het gestructureerd verloop van de Ronde Tafel

Is het verzoek om per ingestuurde reactie, bij voorkeur één maat maximaal twee personen als

afvaardiging te sturen.

Graag zouden wij door middel van een reply op deze e-maii van u willen vernemen, wie van u

aanweziq zal zijn op deze expertbijeenkomst. Daarnaast ontvangen wij graag de contactgegevens van

deze personen. Verzoeken voor parkeergelegenheid kunnen helaas niet worden gehonoreerd, omdat

de benodigde voorzieningen hiervoor ontbreken. Vergeet u niet een geldig identificatiehewijs mee te

nemen.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen, als u verdere informatie nodig heeft.

Met vriendelijke groet,

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u Is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of

Uit bericht abusievellik aan u is tooqezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het

bericht te verwijderen. De Stnt aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook,

die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch ver7erlden van berichten.

Ministerie van Vniliqheid en Justie

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addrossee or if

his message was zent to yprr by mistake, you are requestc-U to inform the sender and delete the

message. The State accepts no liahility for damage of any kind resulting from the risks inherent in the

elertronir transmission of mossanes.

Ministry of Security and Justice

NautaDuhlh (‘LV.
Advocaten Notarissen Belastingadviseurs
Lawyers Clvii law notaries Tax advisers

Weena 750, 3014 DA Rotterdam, the Notherlands P0. Bnx 1110, 3000 BC Rotterdam, the Nëtlwrlands

www.nautadutilh.com < http ://www. nautadutilh.corn/>

NautaDuulh N.V.; corpcrate seat Rotterdam; trade register no. 24333323; turther information

available at www.nautadutilh.com/info<http://www.nautadutilh.com/info>. This e-maiI, inciuding

nttachments, is confidential and may be subject to prbfessional privilege. It may not be used,

disciosed, copied, distributed or retained by anyone other than the intended addressee. 1f you have

received this e-mail hy mistake, please notify us immediately and return It to us without retaining a

copy. Etectronic communications are not secure and may be intercepted, manipulated, infected,

delayed or misdirected, e.g. by viruses and sparn filters. NautaDutllh N.V. is not liable on any legal

ground for darnage resulting from any such event. All legal relationships are subjecl to NautaDutilh
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N.V.’s general terms and conditions (seewww.nautadutilh.com/terms<http://www.nautadutilh.com/terms>), which inciude a limitation ofliability clause, have been filed with the Rotterdam District Court and will be provided free of chargeupon request. Dutch law is appilcable and disputes shall be submitted exclusively to the AmsterdamDistrict Court. For information concerning the processing of your personal data we refer to our privacy
poilcy: www. nautadutilh .com/privacy< http://www.nautadutilh.com/privacy>.
Please consider the environment before printing this e-mail.
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Onderwerp:

Hol r

1 1
maandag 16 maart 2015 11:03

RE: Implementatie richtlijn

Ik heb dit even aan mijn collega’s voor gelegd. Zij willen je bedanken voor het aanbod. Zij zijn nu nog

in een verkennend stadium met de implementatie en zien daarom niet direct een noodzaak voor een

gesprek.

Voor mijn eigen begrip: dit betreft toch de uitspraak van het Oberlandesgerïcht in Düsseldorf dat de

voimachtsconstructie van CDC nietig was omdat het in strijd met de “gute Sitten’ was?

Ik zie zelf niet direct het verband met de richtlijn, omdat dit uitleg van nationaal recht betreft

waanioor niets In de richtlijn is geregeld. In Nederland is in de Parafinewax-zaak toch gewoon

geoordeeld dat de volmachtverlening naar Duits recht in orde was?
Dat de Duitse zaak mogelijk implicaties kan hebben voor de Nederlandse zaak, Is toch een gevolg van

de Nederlandse regels van internationaal privaatrecht?

Met vriendelijke groet,

L__ 1
Wetgevingsjurist

Minister van Veiligheid en Justitie
Directie Wetgeving
Sector Privaatrecht
Turfmarkt 147 2511 DP J Den Haag
Postbus 20301 j 2500 EH 1 Den Haag

•T4 —--1

Zouden jullie een ontmoeting/introductie voor mij willen regelen met jullie collega die daarover gaat

voor woensdag as?

Grddg nodig ik hem/haar voor lunch uit — de meLst recente ontvikkelingen in

Duitsland te delen naar aanleiding van cement kartel en het Duiste procesrecht

fproceskostenveoordeling van verliezende eiser in de hoofdzaak in eventuele vrijwaringen). Implicates

zijn belangrijk en goed om naar aanleiding daarvan de Nl situatie te analyseren. GowoDnkoffle/thee

afspraak in de ochtend is ook prima uiteraard. Ik stel lunch voor, omdat Ik weet dat

Van:
Verzonden:
Aan:

Categorieen:

Onginal Message----.
From
Sent: maandag 16 maart 2015 9:59
To:
Subject: imnplernentatie richtlijn

Dame, heet,

-
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lunc en daarna met mij mee naar A’dam. Als ik ook een lunch afspraak maak,
dan zijn we tegelfjkefj klaar.

Ik hoor graag.

Sent from my Blackser,,, 10 Smartphone
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