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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

maandag 16 maart 2015 13:09

wetsvoorstel motie Dijksma

Geachte mevrouw[

Graag zou ik nog aanmelden voor dc Experthijeenkomst wetsvoorstel uitvoering motie Dijksma op 9 april a,s. dat bij

o op het Ministerie van 14h00 16h30 plaatsvindt. Zou u mij kunnen laten weten of dit nog mogelijk is. Alvast veel

dank voor uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Van:1 —_____________

Verzonden: donderdag 17 april 2014 ,
Aan:.
Onderwerp: R1: collectieve schadevergo€

Geachtehee 1

Ik weet niet waarom er een_foutmelding komt, maar ik heb je bericht ontvangen. Ik kom er na cwerleg met

mijn collega terug: wij zijn samen t,ezi met het ctvoorstel ter uitvoering van de motie

Dijksina. dus ie mderzuek is voor ons zehti interessant.

i)irectie Wewe ing en Jw idische Zaken
Ministe;ie tan Veiligheid en Justitie -

Ë ‘---— .--—-—jj *

EZ ZEZ

t)riginal Message
From: -- 1
Sent: lhursday, April 17. 2(114 t)4: 14 PM W. Epe Standard_Time

l’o:,

_____

hm
Subject: FW: collectieve sehadevergoedingsactie

[

Groet,

z1

Sent with Goud f\’,\.ut!nLnm)
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Na een foutmetding, verstuur ik nogmaals mijn email. Groeten,)____________

Van:

_______________________________

Verzonden: woensdag 16 april 2014 15:42
.:Aanj___________________________Onderwerp collectieve schadevergoedintie

Geachte)___________________________________

Op dit moment hcn ik bezig met onderzoek naar hoe d Mot üijksma in he Nederlands recht zou kunnen wordenomgezet door invoering van collectieve schadevergoeding. Een artikel van mijn hand over de buitengerechtelijkebevoegdheden (stuiting verjaring en conservatoir beslag) van een 3O5aorganisatie zal in het volgende nummer vanOndernemingsrecht verschijnen. Ik gebruik bij mijn onderzoek ter inspiratie de recente Franse collectieve actiewetvan 12 maart 2014 en het Belgische wetsvoorstel dat in maart door de Kamer van Volksvertegenwoordigers isaanvaard.
Van uw en mijn collega) _J begreep ik vorige week dat u op dit moment bezig bent met het(ontwerp) wetsvooistel hierover. Hij deed mij de suggestie met u hierover van gedachte te wisselen. Zou ikbinnenkort een keet met u hierover (telefonisch) kunnen spreken. Alvast zeer veel dank voor uw reactie.
Met vnendclijke groet,

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 ook, die verband houdtmet risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Veiligheid en Justitie

fbi-; messac may conlain miolynation that is not inended For vnu. 1F you are not the addressee or i thismessage was sent to you hy mistake. you we requested to inform the sender and delete the message. FheState accepb no liabilit\ for damage ol any kind resuhine From the riskr inhcrent in the electronicIransmission of messaes.

,MinisuY of Securitv and .Justicu
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Van:
Verzonden:
Aan:
cc:
Onderwerp:

()

Geachte heet t

Hoewel uw inbreng erg op prijs hebben gesteld, hebben wij ervoor gekozen om alleen de partijen uît

te nodigen, die op de openbare consultatie hebben gereageerd.

Anders is het voor ons niet mogelijk om een effectieve bijeenkomst te hebben. Ook is de capaciteit in

de zaal zeer beperkt.
Als u zich wilt aanmelden, namens een van deze partijen, bent ii van harte welkom. Zoals in de

uitnodiging is aangegeven, kunnen per uitgenodigde partij 1 â 2 afgevaardigden komen.

Met vriendelijke groet,

L

•Et vn Ultjke groet,

r
L —z z

Van:

_____________

Verzondn:donchrdgi7aprH 2014 1/:3’
Aan: 1

Onderwerp: RE: collectieve schadevergoedingsaçiç

Geachte he’i, -

____

Graag zou ik nog aanm’iUen voor de Expertbitakoms wetvoorst€’ uitvoering motk Dijksma op 9 april as. tiat

o op het Ministerie van 4hC)O — 1h30 plaatwindt. Zou ii mij kunnen laten weten of dit nag tno-gelijk iv Alvast veel

dank ‘oor uw mactie.

Ik vect niet waarom er een toutmeldmg komt, maar ik heb je bericht ontvangen. ik kom er na uverieg itiet

imin cc?IlcL;a op terut ii ziin sarnLn hiit mci he’ w c ts oot %teÏ Li uit Ot t me tn dc nJutlL

i)ijksm dus ïe onderzoek is voor ons ?Cker interessant.

( iroct.

F —
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!
maandag 16 maart 2015 13:17

--

Categorieën:

RE: wetsvoorstel motie Dijksma

From: L_________________
Sent:
To:q
Cc:f -

Subject wetjpoPstel motie jk

Geacha mevrouw



Geachte

-

_________

___________________

:?

__________

—

Op dit moment hen ik bezig met onderzoek naar hoe de Motie-Dijksma in het Nederlands recht zou kunnen wordenomgezet door invoering van collectieve schadevergoeding. Een artikel van mijn hand over de buitengerechtelijkebevoegdheden (stuiting verjaring en conseivrtoir beslag) van een 305e-organisatie zal in het volgende nummer vanOn&rnemtrgsrecht verschijnen. Ik gebruik hij mijn onderzoek ter inspiratie de recente Franse collectieve acti@wevan 12 maart 2014 en het Belgische wetsvoorstel dat in maart door de Kamer van Volksvertegenwoordigers isaanvaard.
Van uw en mijn collega, begreep ik vorige week dat u op dit moment bezig bent met het(ontwerp) wetsvoorstel hierover. Hij deed mij de suggestie rtiet Li hierover van gedachte te wisselen. Zou ikbinnenkort een keer met u hierover (telefonisch) kunnen spreken. Alvast zeer veel dank voor uw ieactie.
Met vriendelijke groet,

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of ditbericht abusievelijk aan u is toegezonden, t’ ordt u verzocht dat aan de afzender le melden en hei bericht teverwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade. van welke aard ook. die verband houdtmet risicos verbonden aan het elel:tmnisch verzenden van berichten.

Ministerie van Veiligheid en .tustitic

1 his mcssage ma’ contain information that is not intenclec{ foi you. 1f von are not the eddressce or ik thismessage was sent to you hy mistake, von are requested to iuhwm the sender and delete the messrtge. TheState accepts no liabilitv for damage of anv kind resulting from the risks inherent in the electronictransmission of messaces.

DIrectie Wetgeving en Juridische Zaken
Ministerie van Veiligheid en Justitie

Sent tvith Good (vwgood.com)

.-----Original Message
Frorn:[
Sen(: Thursdav. April 17. 2014 04:14 PM ‘W. Europe Standard Time

_______________

__-__

_
_
_
_
_

$u hjcct: FW: collectieve schadevergoedingsactie

Na een foutmelding, verstuur ik nogmaals mijn email. Gtoeter7

Van:_______
Verzonden: woensdag_16 april 2014 15:42Aan. i_________Onderwerp: collectieve schadevergoedingsactie

t..... ‘s
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Van:
Verzonden:
Aan:
cc:
Onderwerp:

maandag 16 maart2015 17:06

RE: wv afwikkeling massachade in een collectieve actie.

Categorieën:

Geachte mevrouw[

Dank voor uw e-rnall en de mogelijkheid om met drie personen naar de expert meeting te komen. Hierbij meld ik

graag 1 kHouthoff Buwma’ fstibbe) en Z (NutaDutilh) aan

voor de expert meeting. Hieronder stuur ik u hun contactgegevens:

Geach1etE]

Wij begrijpen uw verzoek maar hebben ook te maken met beperkte zaalruimte. Vijt mensen extra is

daarom niet goed mogelijk. Welictt kunt u onderling en selectie maken zodat maximaal drie

personen deelnemen aan de expert meeting? Graag horen wij dan nog welke doe personen dit zii.

Groet,

105

.

Houthoff Buruma
E_ZZ
Postbus 75505, 1070 AM Amsterdam

Stibbe
-

Postbus 75640, 1070 AP Amsterdam

NautaDutilh

Postbus 7113, 1007 JC Amsterdam

Vnendelijke groet

EZJ Z%
NautaDutifh N.V

Advocaat / Attorneyat-law
T:

____

a.

___

t
NiutaDutilh Since 1724
Law Firm ot the Year: The Nethrlands 1 IFLR Enrope Awards 2012 and 2014
l.aw Firm of the Year: The Netherlands Chambers Etirope Awards 2073

- - -----— --
--

______ ___

From —

_____________ __________

Sent FriJa’ 13 M3rrh 2D1 13 21
To

____

Cc:[ 1
Subjct: RE-: wv afwikkeling inassachude in een collectieve actie.



‘4

Ii 1
Raadadviseur
Ministerie van Veiligheid en JustitieDirectie Wetgeving en Juridische Zakensector privaatrecht
Turfmd<t 147 2S11 DP Den Haq
Pcj5us 20301 2SUi EF Inc

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Van [

_________

—

—_______Verzonden: vrijdag 13 maart 2015 10:24. Aan; DW]Z12 - DWJZ
CC:!
Onderwerp: RE: wv afwikkeling massachade in een collectieve actie.

Geachte mevrouwT
. ZZ_J

Dank nog voor uw uitnodiging voor 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 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 vijl inmiddels te horer gekregen dat hij niet aanweza kan zijn, dUS het gaat om rna>.irnaal vijf personen) danhet nu beperkte aantal van één tot twee personen naar deze expert meeting zouden mogen komen. Graag verneernik of dit rnogelk is, en met hoeveel personen wij eventueel naar deze expert meeting kunnen komen
Bij voorbaat dank.

Vriendelijke groet.

Nautafinih 11 J.

Advocaat / Attorney-at-iaw.
‘
-

“*_--
Nar rtDirti!h Sinoe 1724
Law Firm of the Year: The Netherlands) IFLR Europe Awards 2012 and 2014Law Firm of the Year: The Netherlands Chambers Europe Awards 2013

From:L
February 2015 I54

____

L_____

a’’
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Cc:j_______________________________________________________

SL,bject: wv afwikkeling massachade in een collectieve actie.

LS.

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 (1-01-39), 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

dicussiedocumcnt zuflen b!nnnkort vnlqen Gelet op d he-chikbare nlatsen en hot gestrur,tureerd

verloop van de Ronde Tafel is het verzoek om per ingestuurde reactie, bij voorkeur eën rnar

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,

,j: •j- -.

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

hricht abusievelijk aan ti is toegezonden, wordt u verzucht 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 risicos crb’nJen aan het elektronisch verzenden van het ichten.

Ministerie van Veilitheid en Justitie

This messace may contain ittibnnalinn that is not intended for von. t’ you are nt the adduessee or ifthis

message was sent te you bv mistatke. vnu are rei:iuested to inform the sender and de1et the message. ‘l’hc

•Stute aecepts no liahi ijtY lor dainage ofany kind res1llt Ing flo;n the nsks inherent in the clcctronie

transmtssion ei IilesSagCS.

Minitrv of Seduriiy and Justice

NautaDutilh N.V.
Advocaten Notarissen Belastingadviseurs
Lawyers Civit law notaries Tax advisers

Weena 750, 3014 DA Rotterdam, the Netherlands
P O Box 1110. 3000 BC Rotterdam, the Netherlands
e, nautacftitilh corn

Nautau.h N ‘..; corprrato eai Roherdam, t,adt, r€’gistcr no. 24338323, further information avaitabie aL. -‘‘ ,taifc. ‘this ernst, ucLdinj

ahaUiments, is ccnlidona! and may be SUbJeCI to pro[ession& priiiege t may not bc used. disciosed, copted distnbute;J er retatned hy anyane other than

the nnndei addressee. ii yau have reDfried this cnla by nitake, pleriie retify os irnnedatc-ly and return t to os witho.it retaining a copy Etectronic

communications are not sneuru and may be ritercepted. rnanipriiaied, infected, dalayed er nsdirected o g liv vtruaes and sam filters NautaDutitli N V. is

not libi en any tegal ground for damage resutbrig honi any sucti tvent. At leai reialionship are subjer_tto l’tautautilh NV’s general terrns and conditions

(see -vi ldt It cn l n which inciude a timitation of licht ity dause havr. been lied with the Rotte d, Dist ct Cour’ and will be provided free of

chargo open request. Dutch icw i app!icable and dtsputes shalt be subrnitted eciustveiy to the Amsterdam D’strict Court tot information concern’nq the

rccsin of your perscr.aI data we rnfcrto our privacy poticy: v.v.. : duIii ro.’prï,

Pirrase consider Iiie eii-airoriment before prin!ing this email
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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 ook, die verband houdt
met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ihis message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if thismessage was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. TheState accepts no liability for darnage of any kind resulting from the risks inherent in the electronictransmission of messages.

Ministry of Security and Justice

NautaDutdh N V
Advocaten Notarissen BelastingadviseursLawyers Civil law notaries Tax advisers

‘. Weena 750 3014 DA Rotterdam the NetherlandsP,O. Box 1110, 3000 BC Rotterdam, the Netherlandswww nautadutilh corn

NautnDutilh NV., Cor tirSte uut ROtterdam, irade r istet tin 24338323, further infomrarton availabie at ry This cmatI, tncludtng attachrnents, is

confidential and may be subjcct to profrssiosal privilege It may not be used disctoscd, copied, distributed om retained by anyone other than the intended addressee t[yuu

have receivcd this e-mail hy mistake, picase notify os itismediatety ad return t to us without retaining n copy Ekctronic communicattons are not seeure and may be

interccpted, asanipulated, infected, &Iaycd or misdtrccted, c g b viruscs and spam filters NautaDutilh N V is not liable os any kgal ground for darnage rcsultisg from any

such escnt All legal rdationshtps are ubjevt to NautaDuttlh N \ s t,cncral terrns and condittons (sea yyyti t lithO cr15 iii ) s’.htctt indudi.. a Itmitatton ofttahtht

clause, have heers tited ssith the Rotterdam District Couri and isiti [ie provided free of charge opus request Dutch mw is appltcahte and disputee shali be ssthmttted

csctustselv to the Amsterdam Dtstnct Con’s For ititomratron concenirnr the proccasingofvour persnaI data ‘ee meter to our pnvacy policy nw.duOlhçs1ioPleaso consider the environment belore printing this emait.
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

Categorieën:

estE7j

II

dinsdag 17 maart 2015 1447

RE: wetsvoorstel motie Dijksma
1

Met vriendelijke groet,

r

Van

_____

Verzonden: maandag 16 maft 2015 13:17
Aan:i -

CC: -
-

—

Onderwerp: RE: wetsvoorstel motie DUksma

• -

Alvast dank voor deze eventuele mogelijkheid later nog eens te spreken over het wetsvoorstel. Graag zou ik hiervan

gc’hruik maken.

Öv 1

_____

Verzonden: Uinsq4g 17 maart 2015 14:01

_____

Onderwerp: RE: wetsvoorstel motie Dijksma

Beste 1

Dat is natuurlijk te begrijpen. Wellicht dat wij op een later moment nog eens een atspraak kunnen

plannen?

Mt vneridehjke qroet,

EZ -

-- ‘-- .

From:f ---.-—--------.—-----—----—————-——1
Seit dii ,Ucij 1/ maart 2015 13 59

Cc:c
..---

Subject: RE: wetsvoorstel motie Dksrna

Geachte hoor 1

Dank voor uw reactie Uiteraard alle begrip Ik hen op dit moment hezig met het mogrijk samertel!cn van een

hun±1 over collectieve zictie, vandaar mijn interesse in deze expcrthijo-nkomst.

Met vit- n o!ike groet,
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Geachtef

Hoewel uw inbreng erg op prijs hebben gesteld, hebben wij ervoor gekozen om alleen de partijen uitte nodigen, die op de openbare consultatie hebben gereageerd.Anders is het voor ons niet mogelijk om een effectieve bijeenkomst te hebben. Ook is de capaciteit inde zaal zeer beperkt.
Als u zich wilt aanmelden, namens een van deze partijen, bent u van harte welkom. Zoals in deuitnodiging is aangegeven, kunnen per uitgenodigde partij 1 2 afgevaardigden komen.
Met vriendelijke aroet,

.

(itachte heerF

[Z

Directie Weteeving en Juridische Zaken
Miiiiierïe van Veilij’hcid ri .Justitie_LZJZ ZZZ

t zzzz-zzzj
Sent with Ciood (v’’vuoo±com)

From:

_________________

Sent: maandag 16 maart 2015 13:09
To
Cc:[
Subject: wetsvoorstel motie Dijksma

Geachte
-

—
—. t

Graag zou ik nog aanmelden voor de Expertbijeenkomst wetsvoorstel uitvoering motie Dijksma op 9 april as. dat biju op het Ministerie van 14h00 — 16h30 plaatsvindt. Zou u mij kunnen laten weten of dit nog mogelijk is. Alvast veeldank voor uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Van’
-

_
_
_
_
_

Ver 7oncIe rhnrJerdg 17 ?pIl 2014 1? 39

Onderwerp: PEt collectieve schadvergoedingsactie

Ik weet niet waaieni er een totitmcldin komt, maar ik heb je bericht ontvangen. Ik kom er na overleg metsIlll collega
- op let tI ij 71]I S imcn he7lk Okt h t \ t oo ict uits Oc ring v n dt motieDijksma dus je onderzoek is voor ons zeker interessant.
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-----Original Message----
From ,.

., 1
Sent: Thutsday,Aprll 17, 2014 04:14 PMW. Europe Standard Time
To:Ç
Subject: FW: collectieve schadevergo&lingsactie

Na een foutmelding, verstuur ik nogmaals mijn email. Groeten, f

Van:4
Verzonden: tg16 aprfl 2014 15:42
Aan
Onderwerp cdHe’ësëhéVërgoedingsactie

Geachte rL

Op dit moment hen ik bezig met onderzoek naar hoe de Motie-Dijksma in het Nederlands recht zou kunnen worden

omgezet door invoering van collectieve schadevergoeding. Een artikel van mijn hand over de buitengerechtelijke

bevoegdheden (stuiting verjaring en conservatoir beslag) van een 305a-organisatie zal in het volgende nummer van

Ondernemingsrecht verschijnen. Ik gebruik bij mijn onderzoek ter inspiratie de recente Franse collectieve actiewet. van 12 maart 2014 en het Belgische wetsvoorstel dat in maart door de Kamer van Volksvertegenwoordigers is

aanvaard.

; Van uw en mijn collega, begreep ik vorige week dat u op dit moment bezig bent met het

(ontwerp) wetsvoorstel hierover. Hij deed mij de suggestie met u hierover van gedachte te wisselen. Zou ik

binnenkort een keer met u hierover (telefonisch) kunnen spreken. Alvast zeer veel dank voor uw reactie.

Met vriendelijke groet,

I)it bericht kan inftuniatie heV3ttefl die niet voor u is bestemd. indien u niet de geadresseertlc bent of dit

beTicht abusievelijk aan u is toege’onden, wordt u verzocht dat aan cle afzender te melden en het bericht te

vcrv’ijde en. 1)e Staat aanvaardt geen aalsprakelijl..heid voor schade. van welke aard ook. die verband houtlt

met risico’s verbonden aan het elektronisch ver:enden van berichten.

M inistcie van Veiligheid en Justit

‘Ihis message may contain information that is net intended Ibi you. 1f vnu are not the addressee or if this

message was sent to oti 1w nustake. you are rt.tjucsted 1f) 1 ntbnn the sender and delete the message. The

State accepts no liahility for damage ofany kind resulting from the risks inherent in the cleetronic

transinission of messages.

Ministrv of Seeurity and ]ustice

1)it bericht kan informatie bevatten die niet voor ti IS bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit

her icht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u vcrincht di aan cle afzender te melden en het berithi te

verwijderen. I)e Staat aanvaarch geen aansprakelijkheid voor schade. van welke aard ook. die verband houdt

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

Ministerie van Veiliheid en .1 ustitie

‘1 his messane may e tntain infiwination that is not inlended for vnu. 1f von are not the addressee or 1f this

103



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

Dit bericht Kan intbinatic bevatten diê niet vooi u is uestend. indien u iiet cie geadresseerde bent of dit
ber•icht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. Dc Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt
met risic&s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Veiligheid en Justitie

This messare may contain information that is no 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 liabilit for darnage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmi ssion of messages.

• Ministry of Security and

:..,,

% %.

:
.
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].

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen

Categorieën:

Beste,

dinsdag 17 maart2015 15:47,

Expertmeeting 9 apni aanstaande
Deelnemers Expertmeeting motie Dijksma (versie 10 maart 2015) (2).docx;

Geannctpcrde acend Vornerkunn.docx

Bijgaand de gewijzigde deelnemerslijst voor de bijeenkomst op 9 april aanstaande.

Verder moeten er nog de volgende dingen gebeuren:

- Geannoteerde agenda maken (opzetf,j1

_____

- Regelen borreli f is er mee bezig, als ze morgen niet beter pakt jhet op)

- Regelen naambordjes (idem)
- Aanmelden personen (idem)
- Plannen voorbesprekingr doornemen tegels (i

Van belang is dat de zaal vol zit, volgens mij omdat er in totaal 27 mensen kunnen p)aatsnemen

exclusief de kant voor ons.

Groet,

1
100
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Verzonden: dinsdag 17 maart 2015 15:55Aan:

CC:
Onderwerp:
E ijlag en:

Categorieën:

Geachte heren,

Van:

,1

.

Expertbijeenkomst wetsvoorstel uitvoerinq motie Djksma2015 Diswssiedocument expertbijeenkomst 9-4 Motie Dijksma.pdf Programmaexpertbijeenkomst 9-4 Motie Dijksma.pdf; j-21883-routebeschrjving-mvenj-2.pdf

Ik begreep van de heer frat jullie namens de reactie van defence /awyers deelnemen aan deexpertbijeenkomst.
Bijgaand de gegevens ter voorbereiding van deze bijeenkomst.

Met vriendelijke groet,

Wetgevingsjurist

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Di ectie J’ejjevi g
Swr rivac,trecht
Turfmarkt 147 251] DPI Den Hang
Pestbas 0n3 1 EH Den Hang

Ëz
— ,

“

—-

______

‘

___

______

—

-

t.
Verz’nden maandag 16 ma3rt 2015 10 15

Ond Wifkdrnst wetsvonrstel uitvoering motie Dijksma

Geachte heer/mevrouw,

U heeft zich opgegeven als deelnemer aan de expettbijeenkomst op 9 april aanstaande over hetwetsvoorstel uitvoering motie Dijksrna.
De bijeenkomst zal plaatsvinden in de Amalia-zaal (Z-0I.-39), bij hel. Ministerie van Veiligheid enJustitie, Turfmarkt 147, Den Haag van 14:00 uur tot 16:30 uur.
Hei. programma van de expertbijeenkornst en een routebeschrijvng zijn bijgevoegd evenals eendiscussiedocument voor de bijeenkomst. Dit document bevat een aantal vraagpunten die in deconsultatie 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 eerst reactie op het discussiedocument. Uiteraard staat het u vrij dezereactie mondeling verder toe te lichten en eventueel aan te passen naar aanleiding van de bespreking.98



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-mailadres.

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

Wij hopen op een constructieve bijeenkomst.

:;:..:

Met vricrdeUjke groet,

S.

•

• ï’.:-14’. .

.

.,••••

.5. -•

S:
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

r
dinsdag 17 maart 2015 16:08

Hulp bij onderzoek toezicht claimentiteiten en schikkingsdwang

Lia.

Beste’__________

Vanuit mijn rol als toezichthouder (om precies te zijn strategisch beleidsmedewerker bij j__________ jag ik jemijn hulp aanbieden m.b.t, het doen van onderzoek naar het systeem in de UK. m.b.t. regulering vanclaimstichtingen/entiteiten en het verder uitdenken van de schikkingsdwangbevoegdheid. E.e,a. is daar namelijkbelegd bij toezichthouders zoals een aparte Claimregulator en de FCA.

We kunnen bijvoorbeeld samen een rondje Londen maken en de organisaties bezoeken met bijbehorende personendie nodig zijn om een goed vergelijkend beeld te krijgen van hoe en waarom altes in de UK. is vormgegeven.
Laat maar weten of je behoefte hebt aan mijn ondersteuning. Het lijkt mij in ieder geval heel gezellig en nuttig om ersamen heen te gaan!

Groet,

J)e informatie verzonden met dit e-mailbcrieht is vertmuweliik entusluiwnd bestemd voor de geadresseerde. Indien u als niel—geadresseerde dit bericht ontvangt. v ordt ii \erzeht direct deafzender hierover te informei en en liet her ichi le vei nietigei
Gebruik van informatie door onbevoegclen, openbaarmaking ofvermenigvutdicing is verboden en kon leiden tol
aansprakelij Lheid Den fzender is niet nansprakel ij: wanneerinforrnaiie in deze e—maiÎ niet correct. onvolledie of niet tijciieoverkomt.

The information con{ainc-d in this emali message is eonhdenUaland exelusively inteiwÎed for the addressee. ]fvou have receivedthis message without being the addiessec, you are requested toinform the sender immediately and to desuoy the message. Useof the information by unauthorised ersons or disc losure or
reproduction of SUCI1 information is prohul3ited and may lead to
!iability. The sender will not be held tiahie ifinformation in thisemail is transmitted incorreetly or incornpletelv or if it is not
transtuitted on time.

0
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

atea ori&n:

maart 2015 9:53

FW: Expertmeeting 9 april aanstaande
Deelnemers Expertmeeting motie Dksma (versie 10 maart 2015) (2).docx

Hou

_____

De e-mail met de stukken is inmiddels rondgestuurd.

Bijgaand de een nieuwe lijst met deelnemers. Zou jïj hen kunnen aanmelden?

Is het nog gelukt met de borrel?

Ik heb metLj fgesproken dat er per groep een naarnbordje zal worden gemaakt.

Misschien is het dan wel praktisch om nog een hadge te maken voor de individuele deelnemers.

•:-

9€;



Van:
Verzonden: woensdag 18 maart 2015 9:53

Expertbijeenkomst wetsvoorstél uitvoering motie Dijksma
2015 Discussiedocument expertbijeenkomst 9-4 Motie Dijksma,pdf; Programmaexpertb[jeenkomst 9-4 Motie Dijksmapdf; j-21883-routebeschrijving-mvenj-2.pdf

Verzonden: maandag 16 maart 2015 10:15
Aan,

-

Onderwerp: lW: E etbijeenkoiîs. vcsvoorstel uitvoering motie Dijksrna

Geachte heeiVrnevrouw,

U heeft zich opgegeven als deelnemer aan de expe;tbijeenkornst 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 enJustitie, Tcufrnarkt 147, Den Haag van 14:00 uur tot 16:30 uur.

Het programma van de expertbijeenkomst en een routebeschrijving zijn bijgevoegd evenals eendiscussiedocument voor de bijeenkomst. Dit document bevat een aantal vraagpunten die in deconsultatie 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 het discussiedocument. Uiteraard staat liet u Vrij dezereactie mondeling verder toe te lichten en eventueel aan te passen naar aanleiding van de bespreking.

1- BD/DWJZ/BMO

Aan:
Onderwerp:
Bijlag en

Categorieën:

Geachte heren,

.

Ik begreep van de heerjj dat jullie namens de reactie van defence lawyers deelnemen aan deexpertbijeenkomst.
Bijgaand de gegevens ter voorbereiding van deze bijeenkomst.

Met vriendelijke groet,

Wetgevi ngsj urist

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Wetgeving
Sector Privaatrecht
1 urmrkt ] 7 251 1 UP 1 Den Hang

JI Deu Haag



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

vriendelijk verzoeken eventuele wijzigingen in de af!vaardiging naar de expeftbijeenkomst tijdig aan

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

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

Wij hopen op een constructieve bijeenkomst.

Met vriendelijke groet,

1 —— —

•

•

‘—t.

. ;.

..

.. •...

. . t
4:.€ —.., . :‘.
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woensdag 18 maart 2015 12:26
—

Deelname scriptiestudent aan ronde tafel

Ik heb een vraag gekregen van een masterstudent die momenteel zïjn scriptie schrijft over access tojustice. Zijn naam is[__ len hij studeert in Leiden.

______

] wil het nieuwe wetsvoorstel omtrent de afwikkeling van collectieve schade in zijn scriptiebehandelen. Hij weet dat er een ronde tafelsessie is begin april en vroeg mij of ik hem met jou en

_______

in contact kan brengen om jullie te vragen of hij daar als scriptiestudent bij mag zitten. Vind jehet goed als ik[ ]ouw emaitadres geef, zodat hij contact met je kan opnemen hierover?
tn het kader van full disciosurej_____ heeft vorig jaar een paar maanden stage bij ons gelopen omonderzoek te doen naar access to justice in het buitenland (niet in Nederland). Zijn scriptie schrijft hijechter op eigen titel en daar zijn wij niet bij betrokken.

Ik hoor het graag.

Groet,

Sen from my iPad.

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Categorieën:

Goed emorgen 1 -
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

Goedemiddag 1

woensdag 18 maart 2015 16:00

_________________t

RE Deln jne scriptiestudent aan ronde tafel

Helaas hebben we te maken met een beperkte capaciteit, dus we hebben besproken om alleen mensen
uit te nodigen die hebben gereageerd op de consultatie.
Natuurlijk zijn wil wel bereid om in een later stadium een keer met de heerE bm tafel te gaan,
om een keer te spreken over zijn scriptie.

Met vriendelijke groet,

Original Message
From:
Sent: ensdag 18 maart 201512:26
To:I__________
Subject: Deelname scriptiestudent aan ronde tafel

II

Goedemorgen [ T

Ik heb een vraag gekregen van een rnastertudent die momenteel ziin scriptie schrijft over access to
justice. Zijn naam is en hij studeert in Leiden.

w11 het nieuwe wetsvoorste omtrent de afwikkeling van collectieve schade in zijn scriptie
hehrd Vr. Hij weet dat er een ronde tafelsessie is begin april en vroeg mij of ik hem met jou en

— in conhd t n bre igen om jullie te vragen of hij dua als scripttcstuden bi ei g ‘itten Vind je
het goed als ik_Jjciuw eninilodres geef, zodat hij contact met je kan npnemen hierover?

In het tuder van ftIl dicio irc, lheett vorig jclar een pour maan ien oc bij ons gelopen om

onderzoek te doen naar access to justice in het buitenland (niet in Nederland). Zijn scriptie schrijft hij
echter op eigen titel en daar zijn wij niet bij betrokken.

Ik hoor het graag.

Groet,

Sent from my iPad.
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

, -7f.
woensdag 18 maart 2015 16:59

Re: Deelname scriptiestudent aan ronde tafel

Ctejric

Dank 1 ik zal het aani doorgeven en aan hem suggereren contact met jullie op te nemenvoor een afspraak op een later moment.

Tot de 9e.

O,r{gjnal Message
From:j

-_________________________

___________

Sent: Wednesday, March 2015 02:59 PM GMT Standard Time
To:

_
_
_
_
_

Cc: 1

____________________________

Subject: RE: Deelname scriptiestudent aan ronde tafel

Goedemiddag

_______

Helaas hebben we te maken met een beperkte capaciteit, dus we hebben besproken om alleen mensenuit te nodigen die hebben gereageerd op de consultatie,Natuurlijk zijn wij wei bereid om in een later stadium een keer met de - lom tafel te gaan,om een keer te spreken over zijn scdpbe.

Met vriendelijke groet,

tz:1

Origine! Messaqe
Trom t -

____

Sent: woensdag 18 maart2015 12:26

____

To
-

Subject: Deelname scriptiestudent aan ronde tafel

Goedemorgen LJ 4
Ik heb een vraag gekregen van een masterstudent die momenteel zijn scriptie schrijft over access tojustice. Zijn naamisHen hij studeert in Leiden.

Lwil het nieuwe wetsvoorstel omtrent de afwikkeling van collectieve schade in zijn scriptiebehandelen. Hij weet dat er een ronde tafelsessie is begin april en vroeg mij of ik hem met jou enflin contact L’n breoqen om jullie te vragen of hij daai als scnpbestdent hij man zitten Vind jehet goed als ikjouw emailadres geef, zodat hij contact met je kan opnemen hierover?
In het kader van full disclosure1Eiheeft vorig jaar een paar maanden stage bij ons gelopen omonderzoek te doen naar access to iustice in het buitenland (niet in Nederland). Zijn scriptie schrijft hijechter op eigen titel en daar zijn wij niet bi] betrokken.

Groet,

4

. 0

.
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4.

Ik hoor het graag

_______

‘ !
Sent from my iPad.

Dt benchL infornJ bevaitei dk WLL u is bcs.eniJ. Iidci u nict de ç;uwsserdc bont 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 message my contain information that Is not intended for you. 1f you are not the addressee or if

this

message was seni 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

1
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donderdag 19 maart 2015 10:59

Aanwezigheid expertbijeenkomst 9 april

Categorieën:

Geachte mevrouw 1

- ,-;_ 2’

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Helaas heb ik nog geen definitieve bevestiging van u mogen ontvangen over uw aanwezigheid op deexpertbijeenkomst over de uitvoering van de motie Dijksma.Wij zouden het op prijs stellen als u ook aanwezig zou kunnen zijn.
Zonder tegcnbericht ga ik ervan uit, dat u aanwezig zult zijn

Met vriendelijke groet,

c._____
Wetgevingsjurist

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Wetgeving
Sector Privaatrecht
Turfmarkt 147 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 20301 2500 EH t Den Haag

je
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Categorieën:

..—

RE: Aanwezigheid expertbijeenkomst 9 april

Van:L
Verzonden: dor c1’r:iîg 79 maart 2015 10.59

AanL__,_ .._ .

Ûnderwerp: Aanwezigheid cxpcrtbijeenkomst 9 april

Helaas heb ik nog geen definitieve bevestiging van u rnocjeri ontvangen over uw aanwezigheid op de
experthijeenkomst over de uitvoering van de motie Dijksma.
Wij zouden het op prijs stellen als u ook aanwezig zou kunnen zijn.

Zonder tegenbericht ga ik ervan uit, dat u aanwezig zult zijn.

Met vriendelijke groet,

t.:

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Wetgeving
Sector Privatrecht

• donderdag 19 maart 2015 11:36

p

Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
Lannc Vooi hout P.....k,. (5H Den Hia.

Geachte hee__________

Mijn excuses dat u nog geen bevestiging hebt ontvangen aangaande de expertbijeenkomst. Ik heb onze expert op

het betreffende gebied benaderd, maar zij kan niet op 9 april a.s. Mag ik met u afspreken dat u mijn naam voorlopig

notert als aanwezige, maar dat ik nog op zoek ga naar een geschikte deskundige?

Alvast bedankt en vriendelijke groet,

E:zzzz-zzjzÏ

t.—-
Sezoek onze wcbsite wwwnnjj
Exclusief noor leden: www.nvvrçrflçde,iriç

‘-•J 1)! 111 \.i.l
1 ..l Nlt;lN

R F( I l1’S!1. AAK

_i-y.

dr:tL
øji 4*3
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Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 20301 1 2500 EH t Den Haag

T
E

l)it 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 ook, die verband houdtmet risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Veiligheid en Justitie

This messagc may conlain information that is not intended for you. 1f you are not the addressec or if thismessae was sent to you hv mistake, you are requesled to infomi the scndcr and delete the message. TheState accepts no liabilily fo; damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronictransmission of messages.

Ministry of Security and Justice

Informatie van de Raad voor de rechtspraak, de rechtbanken, de gerechtshoven en de bijzonderecoHeges vindt ii op www. rechtspraak nL

0



/

Vorige week spraken wij af dat ik u zou informeren als ik een geschikte deskundige had gevonden.

Dat is gelukt graag geef ik ons lid van de Wetenschappelijke Commissie 1 J,’rJdsheer in het Hof

te Den Haag, hierbij op voor de expertmeeting. Zijn mailadres is” t

Hopelijk heeft u zo voldoende informatie, anders verneern ik het graag.

Met vriendehjke groet,

Geachte mevrouw F

Dat z& ik doen.

Met vriendelijke groet,

_Z:Z

FornLZ* Sent: donderdag 19 maart 2015 11:36
f

Yo:

_____-

Subject: RË: Aanwezigheid expertbijeenkornst 9 april

(7r’dCrite heen

_________

Mijn extuses dat u nog geen bevestiging hebt ontvangen aangaande dc’ expntbijr’enkomst. Ik heb onze expert op

het betreffende gebied benaderd, maar zij an niet op 9 april as. Mag ik met u afspreken dat ii mijn naam vonrinpig

noteert als aanezrge, maar dat ik nog op zoek ga naar een geschikte des!. uridige?

f’lvact bedankt en urrndlijke grjet.
-

Nccn’rIandw Vereniging vøcr R.chtpraik
tnr Vrit 7Pot’ 3Gi25eO GH Dei Hg

F.ezk onze wcisst i’vr

leden

-
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Catecjorieën:

Beste heer!________ .

donderdag 6 maart 201515:01

NVvR-deelnemer voor expertmeeting 9 april a.s.

-J

Van:[Z_EZZ_

____

Verzonden; donderdag 19 maart 2015 13:18

Aan:t_____

____________

Onderwerp: RE: Aanwezigheid expertbijeenkomst 9 april :--



I 4 “‘R1FIITSI’RAAK

zZ.

_______________

Van:E
—

—Verzoiiuen: donderdag 19 maart 2015 10:59
Aan: 1
Onderwerp: Aanwezigheid expertbijeenkomst 9 april

Geachte mevrouw E

Helaas heb ik nog geen definitieve bevestiging van u mogen ontvangen over uw aanwezigheid op deexpertbijeerikomst over de uitvoering van de motie Dijksrna.Wij zouden het op prijs stellen als u ook aanwezig zou kunnen zijn.
Zonder tegenbeticht ga ik ervan uit, dat u aanwezig zult zijn.

Met vriendelijke groet,

Wetgevingsjurist

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Wetgeving
Sector Privaatrecht
Furfmarkt 147 2511 DP Den Haag
Postbus 20303. 2500 EH Den Haag

— 1

Dit bericht kan nlormatic bevatten die niet ‘oor u is bestemd. Indien ii niet de eadrcsseerdc bent of ditbeticht abusievelijk aan u is toegezonden. wordt u vet zocht dat aan de afL.euder te melden en het bericht teverwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid vuoi schade, van wclke aard ook. die verband houdtmet risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Veiligheid cii Justitie

This inessage may contain in[’onnatiun that is not intended for von. 1f you are not the addrcssee or if thistnessagc was scat to you by mistake. you are requested to inform the sender and delete the message. TheState accepis no liahility ft)r damage of any kind resuliing ftom the tisks inherent in the eleetronietra usmi ssion of messages.

Ministiy of Security and Justice
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Informatie van de Raad voor de rechtspraak, de rechtbanken, de gerechtshoven en de bijzondere

coNeges vindt u op www.rechtspraak.nI.

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

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

Ministerie van Veiligheid en Justitie

This message may contaïn information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this

message was sent to you hy mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The
State accepts no liahility for damage of anv kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission ofmessaes.

Mmistry of Secunt3 and Justice
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Van:

__________

Verzonden: maandag 30 maart 2015 10:31Aan:

_________________t

Onderwerp: FW: Expertbijeenkomst wetsvoorstel uitvoering motie DijksmaBijlagen: 2015 Discussiedocument expertbijeenkomst 9-4 Motie Dijksma.pdf; Programmaexpertbijeenkomst 9—’ Motie Oiit:sma.pdf: j-71EF to ehriiriivinrmvn.L. ptf
Categorieën:

Geachte heen t,

.

Hierbij nogmaals onderstaand bericht, maar nu met daarbij de 3 bijtagen

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

Het programma van de expertbijeenkomst en een routebeschrijving zijn bijgevoegd evenals eendiscussiedocument voor de bijeenkomst. Dit document bevat een aantal vraagpunten dle in deconsultatie 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 het discussiedocument. Uiteraard staat het U Vrij dezereactie 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 expertbijeenkomsi tijdig aanons voor te leggen. Dit kan via een reactie op dit emaHadres.

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

blet vriendelijke groet,

________

—
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Van:
Verzonden:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Riilaaen:

Categorieën:

maandag 30 maart 2015 14:53
DWJZ12 - DWJZ

nota voor minister -word document
201S nota VdSteur ter info over expertmeeting 9 aprildocx

1

Raadadviseur
Ministerie van Veiligheid en 3ustltie
Directie Wetgeving en Juridische Zaken
sector privaatrecht
Turfmörkt 147 2511 DP Den Haag
Postbus 20301 2500 ER Den Huag

1

Dames,

Zouden jullie bijgaand document als nota voor de minister gereed willen maken en in digijust kunnen

hangen? Alvast heel veel dank.

Het gaat om Zaak cZ IWet afwkkeIing massaschade
_____

Groet,

Voor een veilige en rechtvnrdigo samenievina
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlag en:

maandag 30 maart 2015 16:48

FW: 2015 nota VdSteur ter info over expertmeeting 9 aprit.docx2015 nota VdSteur ter info over expertmeeting 9 april.docx

Cat eg ç’ ri’ ;-; n

-r”’•

-)1

V••

:4.

Zouden julHe bijgaand document als nota voor de minister gereed willen maken en inhangen? Alvast heel veel dank.

Het gaat on Zia< ZiWt :k it kelmg rndss0schade7
De bijlage voor bij de nota stuur ik zo in een afaonderlijke mail.
Groet,

Raadadviseur
4inisterie van Voiligheid en Justitie
Diructie Wetgeving en Juridiscne Zakensector privaatrecht
Turtmarkt 147 J 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 203W t 2500 EH 1 Den Haag

T

Voor eeti veilige en rechtvaardige samenleving

71

diqijust kunnen

Raadadviseur
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Wetgeving en Juridische Zakensector privaatrecht
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 20301 1 2500 FH t Den Haag

j_w t]frsQv herclnLIiPgj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

— -
- - —

-

Van:l___________________________Verzonden: maandag 30 maart 2015 16:26
Aan

_____

Onderwerp: 2015 nota VdSteur ter info over expertrneeting 9apriLdocx

Dames,



Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

k;T:

dinsdag 3Ï maart 2015 16:26

FW: SAM? bijeenkomst 20 juni (bestuurssamenstelling)
Consultatie wetsvoorstel collectieve schadevergoeding - 24 maart 2015.DOCX

1 -

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

rzzz
rn1rtidijjy!ij

From:L
Sent:_woensdag 18 maart 2015 10:33
To:
Subject: RE: SAM! bijeenkomst 20 juni (bestuurssamenstelling)

.
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Van:E
Verzonden;_donderdag 26 maart 2015 13:36

_____

Aan:L ZÏZZZZZZZJJ
Onderwerp: RE: SAM! bijeenkomst 20juni (1jssamenstéIlin)

Daar is ie. Als vervolg op ons gesprekje in de trein Ben benieuwd wat je er van vindt. Volgens mij ken het een
UItkUTIÏSt biejen

(rnet
tiz -:

Atttlh N V
Pci ‘ct/I , r iP cInr)

4.

- - — —- --

NautaDtitilh Since 1724
Law Firm of the Year: The Netherland IFLR Enrope Awards 2012 and 2014
Law Firm of the ïei: The Nethotiands Chmbers Europe Awards 2013

___________ _____________________I

— L
—-—--,--- j—__ - —

Gmaa, ik ben benieuwd

-1

6/



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 Den Haag

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Van L_
-

Verzonden: woensdag 18 maart 2015 10:32

Onderwerp: RE: SAM! bijeenkomst 20 jum (bestuurssamenstelling)

.
S.

1 -
-

._

NautaDutilh NV.
AdvocaaVlawyer (Partner)

___]

F: ÷ 31 2071 71 336

From:
-

___________
______

Sen; dinsdag 10 maart 2015 23:17
-r
aO.L.

Subjed: RË: SAf4/ bijeenkomst 20 juni (bestuurssarnenstehing)

Graag

S

-
----

- ‘‘ -,-— çp

-:.

LZZZI ik ben er denk ik uit Ik ben het nu op papier aan het zetten en stuur je het dan vermoedelijk maandag toe.GroetEl

NautaDutiih j Since 1724
Law Fiim of the Ycar: 11w Netlierlands IFLR Europe Awaids 2012 and 2014Law Firm of the Vear: The Netherlands Chambers Europe Awards 2013

-‘ S.

Sent with Goud (Lçm)

iadadvtsezir Xectm Privaatrecht
Dircciic utcvin en ]uridisehe Zaken
Ministerie van Veiliuhcid en Justitie

t
—

-—
_____

From: ZZZI
Sent: dinsdag 10 maart 2015 23:00:49
ro

_______

Subject: Re: SAM! bijeenkomst 20 juni (bestuurssarnenstelling)



NautaDutîth N.V.
Advocaten Notarissen Belastingadviseurs
Lawyers Clvii 2Vi notaries Tax advisers
Strawinskylaari i999, 1077 XV Amsterdam, the Netherlands
P0, Box 7113, 1007 JC Amsterdam, the Nthedands.
v.’v,c n ttauijtd :
Nou o[trh NV. cr;rpDrctc eat Rorlrdan; trade rfqiste’ no 2433h32i, fur1lsr r’formatîon avarlaSte at wptnjNtiLti jif li;is e mail. inciuding
tchnns, is corifidentia and may ti subjec’ L. p:ctossionai prMieg: rnzv noi be used, disctosed. copied. rtst’ibuted or retained bv anynno. other than

the intended addresse II you have received this &-rnat by mstaie, p!nase mNj u in nediately and return t to os wirhc,ui retanin a ccpy. Electronic
communncatioos are not secure and may be ir1eqted manipuleted, intochrd deioyod or misdirec-d. eg. by viruses n’J spam [lims NautaDuiPï N V. is
no tiable on any legal ground for darnage resutting from any such avont.
All t ga re’at istnips are s to .utnD i t J s ij n”rl terms and cor dtion. (sec v nantac’utn Ct 1 grrs) n ct rdiide a II” i’li 01 Fibilit
cisusa, hase been r:ei v.’ith tln, Rutnerdam Distrut Couri and m. b p’oider. te tcliarge upon rcqit Dutch taw is applicable and disputes shali b’
suhmittcd cxctusively to the Amsterdam District Cc’urt. For Information concerning the [mcessing n your personal data we refer to our privacy poilcy

1)it hi.richt kan itifonnatie Levatten die niet voor ti is bestemd. Indien mi niet de geadresseerde bent of dit
hurieht abusievelijk aai u is tocgez den wordt u vermocht dat aan de afender te melden en hei bericht te
\erwl)deren. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook. die verband houdt
met rIsico’s VCr1)tlfldefl aan het t’Jektiuitisch veï,.enden ‘I1} berichten.

Ministerie van Veiligheid en Justitie

This tiiessaee may eontain information that is not intended for you. 1f von are not the addressee or if this
inessage was sent to you b mistake. you are requested to inform the sender and clelete the message. 1he

______,

ik ga proberen het wetsvoorstel de komende dagen nog eens door te lezen. Mag ik je erover

mailen? Groet,L..,.. Y

NautaDutilh N.V.
Advocaat/lawyer (Partner)

F: + 31 2071 71]3 6

L.

___

NautaDutilh 290 years 1 1724 - 2014
Law Firm of the Year: The Netherlands Chambers Europe Awatds 2013

Law Firm of the Yrar: The Netherlands 1 IFLR Ëurope Awards 2011 and 2012

Van:F___________________________
Verzonden:’vljdag_26 september 2014 17:12

Onderwerp: RE: SAM! bijeenkomst 20 juni (bestuurssamenstelling)

Hoi LZJ

.

Ii

.if! ) QQLIpg (3 t(B)

f’lase consider the envnrnnment before printiog this e.mail
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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 Civit law notaries Tax advisers

t. 1 077 XV Amsterdam. the Nethcrlands
i’.U. box JiÏ3, 100) JC Amsterdam, the Netherlands.

N3utaDutiih NV.; corporate scat Rotterdam trade register no 2433S323, furthcr information avaitatste ut snijhcom’gji This c-mait, inctuding sttxhrnents, isconttdential and may tse subject to professionat privilege. It may not be used, dtsctosed, copied, dtstributed or retained by anyone other than the intended addtessee 1f youhave reccived this e-mati by mistake, please notify us immediatety and return it to us without retaining a copy Etectronic communications are not secure and may betnterccptod, manipulated, infctrd, delayed or misdirected, e g by viruses and spam filters NautaDutilh NV is not hable os any legal gTound for damage resulting from anysstch event
All tegsi rclatwnshtps are stthject to Nautaflutilh NV’s prncral ternis oud conditions face srwenrt ho ), sshteh inctude a Itmitation of tiabitity clause, havebeen lied ntth the Rottaniarn District Couti and wtll tse provided free of charge poon request Dutch mw is apphcohtc and dispuses daalt tse stthmitted exclustrely to theArusterdatti Dtstrict Couri For intorntation concerning the processint, of vuur personal data we reter to our prtvuc poltcy. ri

Pleaso considur the environment before printing thIs e-maIt.

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 ook, die verband houdtmet risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Veiligheid en Justitie

This messate may contain information that is not intended for von. 1f vmt are not the addressee or itihismessage was sent to you Iw rnistake, you are requested to inform the sender and delete the message. TheState acecpts no 1 lahility for damage of any kind resulting from the risks inherent in the eleetronictFIIIS1n1SU!I OFmCSSaRC..

‘\ltPlstr of SLLh’J it’1 mcl lustmLc

N tu( iDutmlb N ‘

, Act .. t ttcn Not’u ten Pelstmnu ah ic m
1 cI .I5 C it 1 l.IV fl ) I1ILS TT C5dtbL’S

Strawinskylaan 1999. 1077 XV Amsterdam. the Netherands
P.U. box 71 13, 1007 JC Amsterdam, the Netherlands.
\\ \‘ st ,tviutadtttilh,coni
NastaDuttIt N V., corpurate wat Rotterdam, tracle registet no 2333h323, furthat tnfonnation aaitahic at .J!g_ii this e-ntail, tticludtng attadattirnts, is
cnnfldesital and mas tse suhject to professtonal pro lege It may not tse wed. diactosed copird, dtçtrihuted or tci,tised by ansone other than the mtcitd:d sidretree Ifsosha c reccived tito cmaIi ii> m;stalc. tteec nn f us imird sict’, atid rct, ‘0 t to os sr ehni:t ter nnsp is crp Flertronte cutumunrea! ons are tint see’jre md nity hntcrccptcd, manipulated. ntected dchtvct cii mrrdirccted, c g h s’ituses and spom fiiierç Nta[)rrtitti N t’ is not ttnbk no aus lega! ground lbr d.tmae resuttiag trim ons
sactt must
All ii t is er 1 p str sub1 ct to t’ 11) ttslh t’s t s t n r t st on’ cnndutt n Isun. 1’ t t ) srhtr h in lud n t itrttat ci t of Ii tilt t is t
beit lt,d sr th the Roticrdai s Dustriet (‘start and it tse ptnr t]cd t 1_ of ttsutg. trpon requ:’i Dutch str t appt tcable and draputes sitalt Is: suhmtttud cxclussveis to tic,‘,rrtstetdatti t]istnct tourS For inlorsnation conteristsiS the prncessttst’ cii %Our peracina’ data tse refes to our privacy r°! t-’a>.e .L.: eik «!‘ i.L’J5.

Please cnnrtdcsr the erwironment before ponting this e-mait
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Van:
Verzonden:
Aan:
cc:
Onderwerp:

donderdag 2 april 2015 11:21

expert meeting 9 april

Raadadviseur
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Wetgeving en Juridische Zaken

Turfmackt 147 2511 DP Den Haag
Postbus 20301 2500 EH Den HanO

Voor een veihee en rechtvaardige samenleving

.

C ateD o rio

Beste[______

Dank voor je inbreng voor de expert meeting van 9 april. Het punt van de directe actie ligt denk ik ietsbuiten de discussie van volgende week donderdag, waar we in één middag al veel belangrijke vragente bespreken hebben. Ik heb je notitie daarover ook doorqestuurd aan mijn collega’s die zich met hetverzekeringsrecht bezighouden met het idee daarover op een ander moment nader met hen daaroverte spreken.

Groet,

t .. 12 . -.

1Lj ;Lj1iÇLï’ij

< <t
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1
Verzonden;
Aan:
Onderwerp;
Bijlag en:

Catecri€n:

donderdag 2 april 2015 15:46

getContent
getContent.docx

1

4,

Van:

Ter Info nota zoals doorrJj n 1 - 1 voorgelegd en door minister geakkoordeerd
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

Categoriein:

Bestel______

maandag 6 april 2015 15:35

expert meeting

Nogmaals dank voor jullie inbreng tbv de expert meeting van 9 april a.s.
Naar aanleiding daarvan had ik nog een vraagje. Op p. 3 van het document staat:

“Alleen als een categoriale aanpak ruimte zou blijven bieden voor maatwerk (waarbij rekening gehouden kan worden metelementen als eigen schuld en voordeelverrekening), is vermoedelijk verdedigbaar dat dit past binnen de huidige systernatiekvan 6oek 6 BW. Niet goed valt in te zien, hoe in dat geval dan daadwerkelijk een finale oplossing kan worden bereikt, 2oahet wetsvoorstel beoogt. Daarom is het raadzaam het wetsvoorstel uitsluitend van toepassing te laten zijn op proceduresen kwesties die zich lenen voor collectieve afhandeling, waarbij geen individuele aspecten zoals causaal verband, eigenschuld en voordeelverrekenlng van Invloed kunnen zijn op de schade.”

Zou je voor de discussie op 9 april nog kunnen nadenken over de (concretere) soorten schade/zakendie volgens jullie in het licht van de hierboven vetgedrukte opmerking juist wel of juist niet inaanmerking komen voor afwikkeling via een collectieve schadevergoeding?
Alvast dank en groet,

Raad adviseur
t4inistriu van Veiligheid en Justitie
Directie Wetgeving en Juridische Zaken
sector prlvaatrecht
Tjrmar1 117 2S1 1 DP Den Haan
Postbus 2O3O 1 %OO EH 1 Den Haac

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

63
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Geachte heer 7

Bij voorbaat veel dank,

Met vriendelijke groet,

Wetgevingsjurist

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Directie Wetgeving

Sector Privaatrecht

Turfrnarkt 147 2511 OP Den Haag

Posthu 20301 1 250D LH 1 Den Haag

EJ

— ç

Onderwerp:

Van:
Verzonden: dinsdag 7 april 2015 12:15
Aan:
CC:

Deelnemer expertbijeenkomst 9 april aanstaande

Ik heb u als deelnemer aangemeld voor de expertbijeenkomst op 9 april aanstaande over het
wetsvoorstel uitvoering motie Dijksma bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Zou u mij voor de deelnemerslijst nog even uw voornaam kunnen geven?

1

..‘

4..

:
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

dinsdag 7 april 2015 12:17 -

RE: Deelnemer expertbijeenkomst 9 april aanstaande

CategorIeën:

Geachte heerEj

Mijn voornaam is als hieronder vermeld.

Met vriendelijke groet,

wMvrchtsnraaknI

LZ:ZZ ZZ
V!e[geviz gsj urist

de Rechtspraak

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Wetgeving
Scctot Privaatrecht
TurFrnarkt 14? f 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 20301 j 2500 EH 1 Den Haag

Van:[
Verzonden: dinsdag 7 april 2015 12:15
Aan ]
CC

___________

Onderwerp: Deelnemer expertbijeenkomst 9 april aanstaande

Geachte heer [
Ik heb u als deelnemer aangemeld voor de expertbijeenkomst op 9 april aanstaande over hetwetsvoorstel uitvoering motie Dijksma bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie.Zou u mij voor de deelnemerslilst nog even uw voornaam kunnen geven?

Bij voorbaat veel dank,

Met vriendclijke groet,

Dit bericht kan infumatie bevanen die niet vnor u is bestemd. indien u niet de cadresseerde bent oFdit



- .

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 inforniation 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 arcets no !ahiTiy for dnrnage of anv Hnd rsulting from tli’ s} iniwrent in h’ e]cctronic

transmission of messages.

Ministry of Security and Justice

• : —-... :..

‘..:. . .

.

‘.- ....

.1 .. . ..

q.

1
T.

fnforrnatie van de Raad voor de rechtspraak, de rechtbanken, de gerechtshoven en de bijzondere

colleges vindt u op www.rechtsptaak.nl.
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Eijlagen:

•EZZZ
Raadadviseur
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Wetgeving en Juridische Zaken
sector privaatrecht
Turfmarkt 117 1 2511 DP Den Haag
Postbus 20301 2500 EH 1 Den Haag

fijQf;’f ijM1fV(fl

Hol [1

Groet,

Hier de lijst retour. Staat het in willekeurige volgorde of volgorde van aanmelding ?

Voor een veilige en rechtvaardige sanTenieving

dinsdag 7 april 2015 12:40

Deelnemers expertbijeenkomst0
Deelnemers

1’
41

4
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- .:. •,-

7,

• 0
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Deelnemers expertbijeenkomst

.. rbond van Verzekeraars

:: jM/Allen&Overy
. Ba.entsKrans

, . WarentsKrans

. .
Orde van Advocaten/Houthoff Buruma
Orde van Advocatën/Nauta Dutilh . . -.
DLA Pper
DLAPiper r.

.;:

Ç VEB
VNO NCW/Shell .

VNO-NCW/BOJÂG’
‘‘ ‘B .1

., obank
medion

Umedion/PGGM .. ..ï.
, ..

Eumedion/Universiteit Leiden
., RaadvoordeRrechtspraak

. Consurnentenbond

ConsumentenbojZ 1

-

- t EM
nstItutetorLegalRefo’

Preidvics Vereniging Corporte Litigation
1NVv .

t DofencCounëI/HuthoffBuiuma
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, . jisteie van Veiligheid en Jus[tie
Ministerie van Veiligheid en Justitie

. J Mhiisterie van Veilighe en Justitie
Ministerie van Veiligheid ri Justitie



ç

•1
stukken expert meeting

2015 BarentsKrans tbv expert meetingpdf; 2015 DLA Piper Expert meeting.pdf;
2015 Eumedion tbv expert meeting.pdf 2015t thv expert meetinq.pdf;2015 Ve bond vvizekeraars Lbv expert meedng.pdf

Hierbij gaan de schriftelijke opmerkingen die wij hebben ontvangen in reactie op het discussiestuk datwij voor de expert meeting op 9 april a.s. hebben verspreid.

Met vriendelijke groet

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

Van:
:Verzonden: dinsdag 7 afriT 2015 12:47r

Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Categorieën:

Tbv verspreiding:

Geachte mevrouw, heer,

4

Voor een vciige en rechtvairdig± somenievin

4

*

56



26maart 2015

Memo

Wetsvoorstel alwikkeliirg Ii ssas iaue In collectieve Cctie (‘motie Dijksma)

Dlscussiedocument Ministerie van Veiligheid & Justitie

Input van Verbond van Verzekeraars

Opmerking vooraf: discussledocument gaat voorbij aan fundamenteel kritiekpunt

Wij waarderen dat wij in de gelegenheid worden gesteld om input te leveren op de consultatievragen van

het discussiedocument van het Ministerie van Veiligheid & Justitie ten behoeve van de expertbijeenkomst

op 9 april 2015. Voordat wij ingaan op de consultatievragen, maken wij eerst een opmerking van algemene

aard over het wetsvoorstel en het discussiedocument.

Het discussiedocument Is opgesteld naar aanleiding van de openbare consultatie van het wetsvoorstel.

Volgens het discussiedocument blijkt uit de reacties dat er steun is voor de Invoering van een collectieve

schadevergoedingsactie, maar dat er behoefte Is aan een stroomlijning van de procedure, een verduidelij

king van de regels Inzake ontvankelijkheld van belangenorganisaties en een aanscherping van de regels

voor de binding van gedupeerden. Volgens het discussiedocument zou er met name kritiek zijn geweest op

de vormgeving van de procedure en de eisen die zijn gesteld aan de ontvankelijkheid van belangenorgani

saties die een collectieve 5chadevergoedlngsactie instellen en op de wijze en het moment van binding van

gedupeerden. De consultatievragen in het discussiedocument zien ook specifiek op deze onderdelen van

het wetsvoorstel en hebben veelal een praktische insteek.

Wat wij missen in het discussiedocument zijn vragen crntrerit de wezenlijke en fundamentele kritiek die is

geleverd ton aanzn van ci !et-geboricienheïc D s’cicrg teidu rrelng schept ir be

ginsel immers alleen verplichtingen voor de aangesproken rechtspersoon. De gedupeerden zijn Vrij zich al

dan niet te binden aan de door de partijen of de reihvr vastgestelde schadevergoedingsregeling.

liet bezwaar hiervan is dat na vaststeliing door partijen of de rerhtr-r te) individuele procedures over het

z:’ifdc- ondenzerp door gedupeerden die zich ns-t gebonden hebben bij andere rechtbanken in Nc’drind

“

1nrl’i’Ljl hlrvp of (b) nieuwe rollactieve schatic’vergoedingscties door gedupeerden die zich niet gebon

dan hebben mogelijk zijn.

Op d;t ,isprt van het wetsvoorstel is dan ook stevige kritiek geleverd in de reacties op de openbare consul

tatie. Zie bijvoorbeeld:

VNO-NCW en MKB Nederland:

«Gedupeerden kunnen achterover leunen en wohtcn tot de procedure Hjna of geheel is afgerond

voordat zij zich al dan niet hoeven te melden en jich te verbinden. Een venveerder heeft die luxc’

nipt en is oftijd geboricleir aan de uitkomst von de procedure. Dit dwingt vcrweerder5 om te prncr’

deren tegen prtijeri die mogelijk niet îepreser’tarir’f zijn, terwijl roet de collectieve actie niet per so

een einde aan de rechtszalen komt (,riet-ç”bc.nden gedupeerden kunnen immers alsnog zdfprni

ceJe, en).

Bovendien wordt de mogelijkheid van afwijzing van aansprakelijkheid over het hoofd gezien. In

dien geen con de gedupeerden zich vooraf hoeft bindEn, zullen zij dus ook niet gebonden zijn aan

een uitsrn ook die aansprakelijkheid afiijsr. Het stoot hem dan vrij om individciel of via een andere
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belangenorganisatie opnieuw te procederen. Terwijl de verweerder bij een toewijzende beschikking wel gebonden Is.”

VEUO:

“‘De uitkomst van do hiervoor geschetste regetiori mist eveneens evenwicht. Ste!t een rechter nemehjk een dwangschikking vast dan is de onderneming daaraan namelijk wel gebonden, maargeldt dat niet voor de cloimanten. Ieder van de individuele cloimanten kan derhalve noot belle yengebruik maken von deze regeling of op basis van de ‘bodem’ die aldus is gelegd verder gaan procederen om te bezien of er toch niet nog een hogere vergoeding kan worden verkregen,

* Nederlandse Orde van Advocaten;

“Voor benodeelden is de nu voorgestelde systematiek een loterij zonder nieten. Immers, alleen alseen benadeelde gekozen heeft voor een uitdrukkelijk op t-in, is cle benadeelde gebonden aan deuitkomst van de collectieve schadevergoedingsactie (artikel so;8g lid 7 Rv). Bij nauwkeurige lezingvan het Voorstel lijkt het er overigens op dat een dergelijke apt-in niet in het belang zal zijn van be. langhebbenden. Zij binden zich don immers bij voorbaat aan een uitkomst die zij niet kennen. t...)Daarmee dringt zich het beeld op von een zeer tijdrovende procedure, zonder zekerheid vooraf datm’et het voeren van deze procedure de schadeclaims daadwerkelijk en effectief kunnen worden afgedaan.”

Gelet op het belang van deze fundamentele kritiek, verzoeken wij u deze kritiek onderdeel te maken van deverdere discussie. Wij zijn graag bereid nadere vragen hierover te beantwoorden.

Naar ons oordeel zou de regeling zo moeten worden vormgegeven dat de volledige achterban van derechtspersoon die de collectieve actie heeft ingesteld, gebonden is aan de door partijen of de rechter vastgestelde schadevergoedIngsregeling.

Overigens moet daarbij dan tevens aandacht worden besteed aan het (thans ontbrekende) m’ergangsrecltt.opende coIlecilee acties zijn Immers niet in?erisht op de rtuatie cIt er schadevergoeding ken wordengevorderd.

beantwoordrnp consultatieurigen in drscussiedocumcnt

ii erna volgt een t hsgeJijc2 beantioordiri, ‘,arr de cats’ ra larag— t m t’t di u ,,-jr urnerit Ondarandc ben rij ding lee’ orac fundarnr ritele l’riuj zoals hiervoor ver ‘.ojrd ‘erivej Ir. 0
Herz e,e vormeeving van da procedort

2.1.1 inrichting procedure (p. i discussiedocument)
“

1. Zijn er elementen afstappen in de procedtire die kunnen ‘,‘orderr geschropt?

2. Welke soort procedure, verzoekschrift ofdagvooiding, leefit zich het best voor een collectieve schadevercjoedings actie?

Een dagvaardingsprocedure past op zichzelf beter bij liet contentiuze karakter van een collectieve schadevergoedingsactie en kent meer waarborgen, waaronder de mogelijkheid ver, het opwerpen van incidenten

3. Hot moet worden omgegaan met de mogelijkheid tot hoger beroep/cassatie regen de rechterlijke vaststelling van een collectieve schodeofwikkelingsreg&ing? Vokttiaf het openstellen von cassatie om op te ko
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Aan de rechterlijke vaststelling van een collectieve schadeafwikkeling zullen vrijwel altijd feitelijke vaststel

lingen ten grondslag liggen, die zich— naar hun aard — niet, althans minder goed lenen voor toetsing In cas

satie. Dn openstelling van hoger beroep is daarom een nrcakçIiik rechtsm?ddet, nst de mogeliJkheid

van toetsing in cassatie.

De gedachte van het discussiedocument dat een “langdurige en complexe rechtsgang” kan worden verme

den door cassatie en hoger beroep uit te sluiten dan wel In te korten, miskent dat die complexitelt eigen is

aan de collectieve schadevergoedingsactie zélf (met veel betrokken partijen, grote belangen en Ingewikkel

de rechtsvragen) en dus niet alleen wordt veroorzaakt door dc procesopstelling van de aangesproken partij

(zoals het discussiedocument lijkt te suggereren).

Het niet openstellen van hoger beroep verhoudt zich bovendien slecht tot de belangen van partijen en de

verstrekkende gevolgen van een eventuele vaststelling tot schadevergoeding. Bij die vaststelling zijn overi

gens niet alleen de belangen van aangesprokenen gemoeid (die met een omvangrijke schadevergoedings

plicht geconfronteerd kunnen worden), maar ook de belangen van clalmanten, aan wie Immers ook (te)

weinig schadevergoeding kan worden toegekend. Het is dus In het belang van élle procespartijen dat de

mogelijkheid van hoger beroep openstaat.

2.L2 Rol van de rechter in de procedure (p. 5 discussiedocument)

1. Zijn er onderdelen in de procedure, die een afwijkende regeling rechtvaardigen ten opzichte van een regu

liere schadevergoedingsprocedure en waarom?

Volgens het disctissiedocument moet de rechter een “storende regiem?” kunnen hebben en kan de vraag

worden gesteld of het huidige instrumentarium daarin voorziet.

In d praktijk zien wij al dat de rechter in complexe zaken deze storende regierol vaak op zich neemt (hij

voorbeeld door regiezittingeri, het bepalen van procssuelc’ vnorwagea ete.). Het huidige iristrumentrrium

in het Wethoe van Burgerlijke Rechtsvordering lijkt dan ook te volstaan.

2. .3 Gevraagde oordeel tp. 6 discussiedocument,J

f. 8ied 6c-r% 6 BW voldoende rui,nre aan da rechte’ om een req’iînd voor een colirctitee schmeafwikke

)ing vast te stellen c basis von cÛteyo.-iee!i”

Een citegoriale aanpak waarbij geer icht wordt geslagcn en de jndividtjlp omstandighe’Jen van het con

crete geval lijkt op gespannen vuCt t staan inot artikel 6:9’ 6W. Ar-ukei 6:9/ bepaalt iniinnrs dat de schade

door de rechter moet worden begroot op de wijze die het meest niet de aard van de schade in overeen

stemming is, waarbij dus rekening worden gehouden met elementen als rausaal verband (in de zin van ar

tikel 6:98 3W), eigen schuld (artikel 6:iOi BW) en voordeelverrekeninp, (artikel 6:ioo 8W).

Alleen als een categoriahe aanpak ruimte zou blijven bieden voor maatwerk (waarbij rekening gehouden

kan worden met elenienten als eigen schuld en voordeelverrekenhng), is vermoedelijk verdedigbaar dat dit

past binnen de huidige systematir’k van Boek £ 8W. Niet goed valt in te tien, hoe in dat geval dan daadwet

kelijk een finale oplossing worden boreikt. zoals het wetsvoorsti beoogt. tiaa mom is het raadzaam het

wetsvoorste uitsluitend van toepassing te laten zijn cip procedures en kwesties die zib lenen voor collec

tieve afhandeling, waarbij geen individuele asperten zoals causaal vei band, eigen schuld en voordeelverre

kening van invloed kunnen zijn op de schade.

men tegen de Juridische beoordeling van de schade(vergaeding)? Of is (ook) het hoger beroep een noodza

kellJk rechtsmlddel?

1

w
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2.2 Nadete invulling toegangseisen en binding gedupeerden

2,2.1 Nadere invulling cntvanke!jkheîdselsen (p. discussiedocument)

1. Kan de introductie van ‘representativiteit’ als ontvonkelijkheidsvereîste toegevoegde waarde hebben?
Het vereiste van representativiteit heeft toegevoegde waarde, omdat anders een potentieel onbeperktecumulatie mogelijk zou zijn van (gelijktijdige of elkaar opvolgende) collectieve acties van verschillende voordat doel In het leven geroepen entiteiten. Indien aan de representativiteit bij artikel 3:305a BW geen voorwaarden worden gesteld, zal het gevolg zijn dat een gedaagde zich geconfronteerd kan zien met verschillende rechtspersonen die zich als belangenbehartigers voor dezelfde groep personen opwerpen en er gelijktijdig of elkaar opvolgend meerdere procedures worden gevoerd over dezelfde kwesties. Afgezien vande aan een dergelijke onnadige cumulatie procedures verbonden kosten, houdt dit het risico in van tegenstrijdige uitspraken. Bovendien zijn het vooral de elkaar beconcurrerende belangenorganisaties en hun advocaten die daar financieel beter van worden.

2. Welke normen lenen zich om als kwalitatieve ontvankelijkheidseis te worden opgenomen, ‘vanuit hetoogpunt von effectiviteit en toetsboorheid?

Effectieve en toetsbare kwalitatieve ontvankelijkheidscriteria aan belangenorganisaties zouden — In lijn metde Claimcode — kunnen zijn:

• Samenstelling en governonce onafhankelijk bestuur - De belangenorganisatie kent een onafhankelijk bestuur dat bestaat uit meer dan een persoon en een raad van toezicht. De betrokken advocaat maakt geen onderdeel uit van een van deze organen.

• Geen win5toogmerk - Uit de statutaire doelstelling, de feitelijke werkzaamheden en de governance vat een belangenorganisatie moet blijken dat de organisatie én de rechtstreeks of middellijkaan haar verbonden (rechts)personen geen winstoogmerk hebben bij de uitoefening van de activiteiteir van de belangenorganisatie.

Boveruermelde criteria zijn eenvoudig en objectief te toetsen. Eventueel zou als nader vereiste kunnenworden gesteld dat een onafhankelijk accountant op deze criteria toetst.

Deze criteria dienen overigens het belang van zowel de aangesproken partij de gedunoerden. Voor degedunecrden bevorderen deze crifera dat het bestuur van de belangenorganisatie zich dnad’verlehk enoprecht inzet voor hun belangen in plaats van een eventueel eigen belang. Voor aangesproken partijensoorkornen deze criteria tot op zekere hoogte dat belangenorganisaties al to lichtzinnig overgaan tot hetinstellen van een (kostbare en slepende) procedure.

3. We/ge normen lenen zich om als inhoudelijke ontvankeIjheidseis opgenomen te worden, vanuit liet oog-punt van effectiuirvii en toetsboarheid?

Een inhoudelijke ontvanketijkheidseis zou in ieder geval moeten zijn dat de achterban bekend is en getalsmatig toereikend. Dit hes’ordert het onderbandelingsproces: svanneer bekend is hoe groot de achtei ban is,ken de aangesproken partij immers beter beoordelen of een schikking bereikt kan worden.
, Hoe kon een nuineîosilyeis in het kader van de ontvankehjkheid worden aangetoond?

Een rechtszaak wordt nu veelal ingezet als publicitair middel voor belangenorgarriaties om (nieuwe) ledente ver.vewen Pas na instelling van de rechtszaak (die dan gepaard gaat met de nodige publicatie) stromenrieuv.’e leden toe ‘om de boot niet te missen’. Het rechterlijk apparaat wordt dan op oneigenlijke wijze gebruikt voor niarketingdoeleinden (meestal gedreven door een commercieel motief),

Het verdient daarom aanbeveling om één of meerdere kwantitatieve ondergrenzen te kiezen, net zoals datbijvoorbeeld nu al geschied in het kader van de mogelijkheid tot het instellen van een enqubte door een
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groep aandeelhouders naar het beleid en de gang van zaken van een onderneming (artikel 2:346 8W).

Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een bepaald percentage van aangesloten leden/geregistreerd

belanghebbenden ten opzichte van het totaal van de door de statutaire doelstelling bestreken perso

nen/claimanten (bijvoorbeeld x-% van alle consumenten die het product hebben gekocht, moeten zijn aan
gesloten hij de belangenorganisatie). Dit kan eventueel worden gecombineerd met een absolute onder

grens bijvourbeeld ten minste x personerij,

De hoogte van de ondergrens zou moeten rechtvaardigen dat het middel van een collectieve procedure[ noodzakelijk Is omdat het praktisch niet meet mogelijk Is om de vorderingen in te stellen door middel van

(een bundeling van) Individuele procedures. Artikel 3:305a 8W Is door de wetgever Immers opgenomen
vanuit de wens om efficiënte en effectieve rechtsbescherming te bieden in die gevallen waarin het instellen

van individuele procedures niet goed of in het geheel niet mogelijk is. In de Memorie van Toelichting beves

tigt de Minister f Kamerstukken 111991-1992, 22 486, rit. 3 fMvT), p. 27-23):

“(...) In de jurisprudentie van de Hoge Road speelt hij de ontvonkelijkheid een belangrijke rol de

vraag of door de collectieve actie een meer effectieve en/of efficiënte cechtsbescherming valt te

bereiken. Daarin ligt naar mijn mening de meerwaarde van deze vorm van procederen boven mdi

viduele geschillenbeslechting, Biedt een collectieve actie in een concrete situatie geen enkel voor-

deel boven het procederen op naam van belanghebbenden zelf, dan dient voorkeur te worden ge

geven aan het laatste. Het gaat hier immers om een afwijking von de normale regel in het burger

lijk procesrecht, inhoudende dat men zelf voor zijn belangen opkomt en anderen dat niet zonder

toestemming kunnen doen. In beginsel heeft de tegenpartij er recht op, aangesproken te worden

door degene om wiens belangen het in de procedure in feite gaat.”

2.2.2 Third Party Litigation Funding (p. io discussiedocument)

;, is er een noodztak tot het opnemen van nadere eisen voor Third f’orty titigation Funding? Wie zouden er

moeten worden beschermddoor deze eisen?

Third Party’ [iiigCtion Funding kn ertoe leiden dat cwecv.’ogend buitenlandse partijen In Nc-de and geclu

peerden ‘ronselen’ (soms vanwege schade waarmnc de gedupeerden zelf nog niet bekend waren). Deze

organisaties zijn meestal niet gedreven door oprechte b angenbohartigirig. maar door commereidie rno

tiever.

Ook is zichtbaar dt dor’eirjke partijen (soms op tamelijk kunstm tige gronden) een Ne-hrrlsridse gedaag

de als ‘anchor-riri’ zoeken, waaraan vervolgens reciitsrno ht kan worden ontleend tegen vels rndere bui

tenlandse gedaagden. Da verregaande mogclijkheden in het iedc’rlandse recht voor colietieve schadeaf

v,ikkeiing ter op chte va andere Europese jurisdictres heeft in die zin c n aanuigerrde werPing °r bui

tenlandse claimorganisaties.

Daarbij klemt dat In het Nederlandse recht (anders dan in somririge andere rechtstelsels) bij een verloren

zaak de procesko5ten niet volledig maar slechts forfaitair moeten worden vergoed. Procedures kunnen dus

worden ingesteld onder het motto ‘baat het niet, dan schaadt het niet’.

Het opnemen van nadere eisen voor Third Party Litigation Funding is om daarom noodzakelijk, teneinde

zowel de belangen van aangesproken als benadeelde partijen beschermen.

2. Welke eisen zouden mentor, oorden qesteld? Lenen de eisen von de commissie zich wel af niet voor over

name er, wro,rc,r; wel? Zijn de normen toetsbaar door de rechter?

De normen die gesteld worden aan Third Party Litigation tunding zouden grotendeels dezelfde moeten zijn

als die zouden moeten worden ‘rrstpld aan belangenorganisaties in het algemeen. 8ij thlrd Party Utigatiun

wint de onafhankelijkheid van het bestuur en de transparantie over de aanwending van inkorn

sten/baten/winsten echter aan belang, aangezien de belangen tussen de ‘funders’ en de benadeelden ver

der uit elkaar zuilen liggen dan bij reguliere belangenorgari;saties
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3. Wanneer zou de toetsing van deze eisen moeten plaatsvinden?

Het ligt voor de hand om toetsing te laten plaaMnden tegelijkertijd met de overige ontvankelijkheidseisen.

2.2.3 Bindina van Qedufleerden (p. ii d!scursledocument)

i. Op welk moment in de procedure zou duidelijkheid moeten bestaan over de vraag voor wie een collectieve schadeofwikketing is/wordt vastgesteld waarmee deze personen ook aan de uitkomst zijn gebonden?

Voor een aangesproken partij is van belang om te weten tegen welk bedrag een finale oplossing kan worden bereikt. Zolang de groep van claimanten en mogelijke ‘opt-outers’ niet bekend is, blijft echter onzeker.held bestaan over de hoogte van de schadevergoeding en de finaliteit daarvan. Het is voor een aangesproken partij onder die omstandigheden niet erg voor de hand liggend om een schikking aan te gaan, omdateen schikkingsbedrag dan niet definitief kan worden vastgesteld.

Vôôrdat de hoogte van het schikkingsbedrag wordt vastgesteld, zou daarom duidelijkheid moeten bestaanover de vraag voor wie een collectieve schadeafwikkeling is/wordt vastgesteld twaarmee deze personenook aan de uitkomst zijn gebonden). Dit bevordert het onderhandelingsproces.

.. ,. — ... - ... .- . -
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• V Expert meeting consultatie wetsvoorstel collectieve schadevergoeding

Ministerie van Justitie, 9 april 2O1

De motie Dijksma verzoekt de eerIrg te komen tot de toekennng van het recht voor

representatieve behingWnprganlsaties om schade collectief te verhalen’. ‘•

2 Dit kan door het schrappen van lid 3 van art. 3:305a BW. Anders dan het consultatie

wetsvoorstel veronderstelt, is onvoldoende aannemelijk dat het schrappen van lid 3 de

balans tussen partijen met betrekking tot efficiënte afwikkeling van gelijke gevallen, zonder

dat de effectieve bescherming van de meer ongelijke gevallen in het gedrang komt, verstoort

en tot meer ingrijpende, aanvullende maatregelen noodzaakt. Dit houdt verband met de

(aard van de) bindende kracht van art. 3:305a 8W, namelijk: via precedentwerking, niet

krachtens (quasi) gezag van gewijsde.

3 De precedentwerking van art. 3:305a 8W biedt een goede, voorzichtige tussenweg tussen

enerzijds volledige binding (VS) en anderzijds partij autonomie (EU), en komt daarmee

tegemoet aan de vele bezwaren die van beide zijden op het consultatie wetsvoorstel zijn

gerezen.

4 Deze conclusie is gebaseerd op de volgende (sub)stellingen:

a. aan het representatieve karakter van art. 3:305a 3W is inherent een

vertegenwoordigingsdilemma verbonden, meer in het bijzonder: dat de individuele

omstandigheden aan de zijde van de benadeelden niet direct toegankelijk zijn,

anders dan via hun vertegenwoordiger{s);

b. het aan dit vertegenwoordigingsdHemrna verbonden risico van onviig, ondeskundig

of ondeugdelijk opereren ten aanzien van die meer individuele omstandighedon van

de belanghobbnden, kan zowel aan cie zijde van dc’ gedaagdefn) als de c’iserfs)

plaatsvinden; en kan ten krete gaan van zowel de belanghebbenden als dc’

gedaagden;

c

het consultatie wetsvoorstel verklaart niet waarom, in het bijzonder: ingeval de

individuele omstandigheden van de gerepresenteerde omstandigheden afwijken (én

geen sprake is van strooischade), gedaagden én henadeelden toch aan een rechterlijk

oordeel op grond van art. 3:305a 8W gebonden zijn;

de precedentwerking (gelijke gevallen) van een op grond van art. 3:305a 8V’

gegeven rechterlijk oordeel is afhankelijk van de omstandigheden van het geval,

zoals: vordering, norm, feiten, debat en belang. Er bestaat daarom geen goede reden

het generieke verbod van collectieve schadevergoeding te handhaven;

e. voor de belanghebbenden maakt geen wezenlijk verschil of het rechterlijk oordeel

gezag van gewijsde toekomt of slechts precedentwerking. In beide gevallen staan

belanghebbenden voor de vraag wel of niet in dit oordeel mee te gaan, en zo ja:

1 RANKEAI P2674203/3
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zullen zij moeten aantonen zich te kwalificeren voor een bepaalde vergoeding. Bijmeet ‘gelijke gevallen’ zal ook ingeval van derdenwerking minder behoefte bestaanaan het voeren van een eigen procedure, althans zullen belanghebbenden relatiefeenvoudig hun schade kunnen aantonen. Bij meer ‘ongelijke gevallen’ zal ook ingevalvan gezag van gewijsde meer hehoefte an opt-out bestaan, afthans zuHen
belanghebbenden, gezien de damage scheduling, relatief meer moeten stellen omvoor de vastgestelde vergoeding in aanmerking te komen;

f. ook ingeval van een art. 3:305a 8W debat hebben gedaagde(n) en eiser(s) er belanghij de meer individuele omstandigheden van de belanghebbenden zo goed mogelijkin beeld te krijgen: de gedaagde(n), afhankelijk van de door de eiserfs)
geformuleerde vordering(en) en de grondslagfen) daarvan, teneinde de ongelijkheidte bepleiten; de eiser(s), afhankelijk van het door gedaagden(n) gevoerde verweer,teneinde de gelijkheid te onderbouwen;

g. mits voorafgegaan door een zo voldragen mogelijk debat en goede verslagleggingdaarvan in het rechterlijk oordeel, komt een op grond van art. 3:305a 8W gegevenrechterlijk oordeel tussen benadeelden en gedaagden een met gezag van gewijsdevergelijkbaar gezag toe.
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Wetsvoorstel Afwikkeling massaschade in collectieve acties
Een op!ossin’ op hoofdlijnen met draagvlak onder

stakeholders en deskundigen

1. INLEIDING: EEN SYNTHESE

Eumedion heeft met belangstelling kennisgenomen van de reacties van uiteenlopende
stakeholders en deskundigen en van het discussiestuk van het ministerie. Fumedion heeft
gemeend dat de meest productieve vervolgstap is om in plaats van een herhaling van zetten
fEurnedion verwijst in dat kader naar zijn initiële reactie op het consultatiedocument d.d. 29
september 2014 - een synthese tussen de reacties te betverkstelligen en het stelt daarom, in
samenwerking met de Universiteit Leiden (hierna gezamenlijk; Eumedion/Leiden) en in overleg
met andere stakeholders en deskundigen, in het navolgende zodanige synthese voor.

Gezien de doelstelling van Eumedion en zijn institutionele achterban, heeft deze synthese
in het bijzonder betrekking op heleggingszaken.

Eumedion/l eiden is hierbi van twee hasisgedachten uitgegaan:

(1) Eumedion/t ‘eiden verwacht dat in het collectieve schadeverliaal in beleggingsmal:en
de bestaande belangrmverenigingen voor beleggers, alsmede institutionele helegeers zoals
perisiocnfondscn. een leidende rol zullen spelen. Van deze titstiwtie valt geen e faimcuttuur te
l’erwnuliten Aandeelhouders hebben er en baat hij dat vennootschappen lwlaa!’d worden door
allerlet juridische procedures clie kant noh ‘ al raken en managementeopauitcit van de
vunnaut’;chap opslokken. Pcnsioenftrndsen staan naar de aard van hun werkzaamheden lange—
terrniinclenken voor.

(2) Wel merkt Lumeclton!Leiden op dat verreweg de beste garantie tegen een
claimcukuur is om het veroorzaken van massasehaden door beleggingsf’raude, marktmanipulatie
of uizo, . old’ ehe id tc 0 0 to,’’ ii l umedroti 1 eiden çpr 1 k hcv j rit d’i do ins 11 t me ‘in

een eftïciëntc en effectieve collectieve schadeprocedure ertoe bijdraagt dat toekomstige fraude,
manipulatie en misleiding van beleggers votc1t vermeden.

I)e hïernat’olgende synthese vormt een selectie van specifieke aandachtspunten.
bunwdion’I.eiden heeft hierbij geen volledigheid nagesti eetd. I)eclonderwerpen aarover geen
redelijke consensus te bereiken lijkt of’ waarop Eumedinn/Ieiden geen biizonclere expertise heeft.
zijn hierbij buiten beschouwing gelaten. t )ok heel Eurnediun,E .eiden zich tot
sleuteivraagstukkeim ‘.s Uien beperken en gaat het dus fliC) in op in verschillende reacties dikwijls
terecht — te berde gebrachte technische details. Niettemin meent (en hoopt) het met de hier
gcscbetse consensus-op-hoofdhijnen een substantiëie bijdrage te leveren aan een gestreomljnde



discussie als basis voor een werkbare en breed ondersteunde regeling voor de collectieveschadeactie in Nederland.

2. SAMENVATTING: EEN SYNTHESE OP KERNPUNTEN

Op basis van de verschillende reacties van stakeholders en deskundigen steltEnmedion/Leiden de volgende synthese voor:

.4. I)c dagvaardingsprocedure

1. Dagvaarding.sprocedure. Op basis van de commentaren van de Raad van deRechtspraak (RvflR), de Adviescommissie Burgerlijkprocesrecht van de Nederlandse. Orde van Advocaten (NOvA-BPR), BarentsKrans (BK), DLA Piper (DLA), eenzestal grote advocatenkantoren (Zuidas), VNO-NCW en MKB (‘NO), waarbijEumcdion/Leïden zich aansluit, tekent zich een brede consensus af dat eenschadeactie een zuiver contenticuze procedure is, dat een samenloop vanverzoekschrift- en dagvaardingsprocedures over dezelfde gebeurtenis vermeden dientte worden en dat derhalve de collectieve schadevergoedingsactie, net als de huidigecollectieve actie, een dagvaardingsprocedure dient te zijn. In geen van decommentaren wordt expliciet steun betuigd aan de keuze voor deverzockschriflproced ure.

2. Ruk’ of Irnv. Op dagvaarclingsprocedures is het bewijsrccht onverkort van toepassingen dergelijke procedures leiden tot een uitspraak ten gronde. teniij partijen voordieneen schikkine oveteenkomen. Uit de scherpe reacties van het Verbcnd vanVer,ckeiaars ,VvV), de Vereniging Eltecten Uitgevende Undetneiningen (TlUO).dc }vdR, di NOvA—BPl en de Zuidas—kantoren. waarbij Enmedion/Luiden zichaansluit, is duidelijk dat de ‘dwangsehikking naar rc&LijkhL id’ dan ook geendooruang kan vidcn. De rechter hcei weliswaar mogelijkheden partijen lüt schikkente bewegen, maar hij dient bij gebreke aan een dergelijke schikking zijn rechterlijkoordevi uit te spicken op basis van het recht en vastselling van de Feiten. 1-let gaat clerechterlijke taak te buiten recht te doen cakel op basis van de redelijkheid’. Het staatde rechter niet vrij over de toepassing van het recht en dc vaststelling van de fitenheen te stappen.

3. BruvçeÏv regiinc’. Uit dc keuze voor de dagvaardingsprocedure volgt tevens dat opbasis van reguliere (internationale) hevoegdheidsrcgels. woonplaats—gedaagde alshoofdregcl van international rcchtsrnacht gcldt——een egel die doorgaans alsverweerders-vriendelijL wordt ervaren. Een behoefte aan verdergaande beperkingvan de bevoegdheid van de Nederlandse rechter via een scope rtile’ is nietaangetoond en zodanige beperking kan ertoe Leiden dat internationaal eenreehtsacuim wordt gecreëerd.



______
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B. De concentratie bij de rechtbank Amsterdam

1 (‘nie’n’r:ttie Ofschoon in verschil! ende reacties is grwczra op het conflict met der- exclusieve bevoegdheid van de rechtbank Amsterdam in bepaalde beleggingszaken

ingevolge de nieuwe Wft, is de voorgestelde concentratie van collectieve schadeacties

bij een gespecialiseerde rechtbank als zodanig in vele reacties (o.m. van de

Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), de VEB, Rabobank, de

Adviescommissie Verzekeringsrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten

(NOvA-V) en Eumedion) verwelkomd.

2. Bevoegdheid ,echtbwsÂ Amsterdam. 1)e rechtbank Amsterdam dient exclusieve

hevoegheid te hebben in alle collectieve schadeacties. inclusief over de

daaropvolgende algemeen eerbindendheidverklaring volgens de WCAM. Het

gerechtshof Amsterdam blijft bevoegd ten aanzien van WCAM-schikkingen waaraan

geen collectieve schadeacties is voorafgegaan. In alle overige gevallen treedt het hof

op als beroepsrechter.

C. De ontvankelijkheid

1. Belangenorganisaties illet een eigen’ niet-commercieel belang. De kritiek op de

voorgestelde ontvankelijkheidscriteria is er voornamelijk op gericht dat de vereisten

te ruim of onvoldoende duidelijk omljnd zouden zijn. Er blijkt echter weinig bezwaar

tegen om de voorgestelde criteria ten minste als miniiminz—vereisten te stellen. (‘jezien
de van verschillende zijden uitgesproken zorg over de kwaliteit van
helanenbehartigers en het aanwakkeren van een claimcultuur. ziet Eunwd inn/t ,ciden
een mogelijk breed draagvlak voor het vor.tel om institutionele beleggers als
f’asiocn fmclsen ei hdcguinesinstc II togen , clie vanuit een langete mijn vi ie
oparet en en per detinitie (le collectieve belangen van een omt’awzrijke achterban
vertegenu oordigen (zowel qua 1inncilL schade als qua aantal Ten gdupeerclen). als
en! lectieve bel atieenhehat tivers mede te laten optreden. Ideal itet ss orden

e;isit’entond en geiien de pliclitstel1im binnen de Nederlandse context.
v aardour individueel cedupeei den niet zei fstarid ig de cwig naat cle rechter kunnen
maken, ieclitt:eeks toegelaten tot het instellen van een collectieve vurdet ing.

1). l)e u r van de f}roctd itte

I)rie—,stapp’nprocedure. I)e hasissiructum san de collectieve schadeactie dient uit
lnouit drie fasen te bestaan: de eerste (of vo’)rfa.sc’), waarin de t echter beslist
omtrent ijn bevoegdheid. ontvankelijkheici en cle aanwij, ing van een exclusieve
gruepsvcrtegcnwoot digert; de hoofdfa,sc, waarin alle emeensehappel ijLe feitelijke en

Mogclijk kan de7e eetste, preliminaite tase ook worden gebruikt om ‘ari de rehter een eerste
sumtnierlijke toetç op gegrondheid van de vordering te krijgen als voorss aarde tot liet entarneren
van de tweede, hoofdfasc. Len dergelijke toets zou beperkt zijn tot “kennelijke ongerondheid”
san de ordering of oer handse onaannernelijkhekf’.
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rechtsvragen ten gronde worden beslist; en eventueel de algemeenverbindendverklaring, indien partijen daarom verzoeken.

2. Lxclusiviteit van groepsvertegens’oordiging. Blijkens de reacties van de VEUO, hetVNO, de VvV, de RvdR, de Zuidas, Eumedion, de Vereniging van Effectenbezitters(‘EB), de Adviescommissie Verzekeringsrecht van de Nederlandse Orde vanAdvocaten (NOvA-V), de Stichting Afwikkeling Massaschade (SAM) en het Institutefor Legal Reform (ILR) bestaat er een breed draagvlak voor het tegengaan vanencrzijds een witdgroei aan claimstichtingen en anderzijds een sarnenloop vanconcurrende of opeenvolgende collectieve procedures naar aanleiding van dezelfdeschadeveroorzakende gebeurtenis. Er is tevens brede kritiek op het vrijwel totalegebrek aan gebondenheid onder gedupeerden en hun belangenbehartigers, hetgeenuitnodigt tot een dergelijke inefficiinte cumulatie van procedures. De enigerealistische oplossing is om te voorzien in een mechanisme waarbij de rechter in de (eerste fase van de procedure een belangenorganisatie aanwijst die, onder uitsluitingvan andere groepsvertegenwoordigers, het collectief van gedupeerden ten processevertegenwoordigt. Aldus vertegenwoordigde gedupeerden zijn (behoudens demogelijkheid van een opt-out) in beginsel aan de uitspraken in de collectieve actiegebonden.

3. Opt-out. Gedupeerden moeten niet tegen hun t’il verplicht kunnen worden een hunopgelegde groepsvertegenwoordiger te accepteren. VNO, VEB, SAM, de Zuidas, deConsumentenbonci (CB) en Eumeclion lijken het er dan ook over eens te zijn dat hetgedupeerden vrij moet staan te opt-outen’ en zelf een individuet schadeactie tebeginnen. Concurrende cnl/c’clieve acties zijn eveivel uitgesloten.

4 . A/ç’clncc1 ve,hincientïer/ïui ing. Wordt in plaats van een rechici lijk oardeel tengronde door de partijen een collectieve vaststcllingsovercenkomst bereikt, dan kan dcreclnlcink dct.e oo verzoek van paiiijen volgens de \VCA l—rcvels op redelijkheidbooi delen en olg neen c bindcnd crkhi en (zie hierbos n u idei 2 P 2)

10 t It op! t) t lnd icluele gcdujaud n hebbe R ecdc cq t c ut mog 4 neidindien iij in de slc’&fNc inu en dat zij zich fliLt wt de schiki lngs\ ours rdco Lvçudc hoogte v in oe schadeseigoeding kunnen sercnlgen Ool deze opt outs St ii1let 1 Os ccii md iuclc chadL \ ._raie dm°s ictic ter he ii i 1- i ig fllU5\ e nl iltacties zijn tntgesloten.

E. l)c ei ninatie vnu onneclige (ussenstnp[wn

t . Onn:cligc insc’n.tuppcI1. Er is vrijwel unanieme kritiek (van onder meer dc RvdR,DLA. Enmedion, de NOvA—V. 11K en de CH) op het erote aantal tussenstappen diede collectieve schadeactie onnodig complex en langdradig maken. De voortesteldet echterlijke aanmaning tol schikken, comparitie, verplichte mediatiun en demogelijkheid partijen uit te nodigen voorstellen voor een dwangschikkin te doendienen te worden geschrapt.
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2. Tussentijds beroep. Er is eveneens veel kritiek geuit op de te ruime mogelijkheid van
tussentijdse voorzieningen die de collectieve schadeactie langdurig, inerncint en
onwerkbaar maken. 1 loger heriep dient open te staan legen de einduits1 s!. maar
niet tegen tussenvonnissen die vertraging van de procedure ten doel hebben en een
snelle, doelmatige en efficiënte afwikkeling in de weg staan

F. Professionele procesfinanciering

1. liet verdient geen aanbeveling om zonder eerst in de praktijk nadere ervaringen op te
doen de thernatiek van de professionele pmccstnanciering in het kader van de
collectieve schadeacties spoorslags te reguleren.

3. DAGVAARDNGS- VERSUS VERZOEKSCHRIFTPROCEDURE

In het voorstel van de regering tvordt de collectieve schadeactie een
verzoekschriftproccdure, omdat die keuze zou aansluiten bij collectieve schadeafwikkeling via
de WCAM, waarin eveneens voor de verzoekschriftproccdurc is gekozen, en hij de
mogelijkheden voor partijen om gezamelijk een verzoek in te dienen en voor de rechter om,
zonder over te gaan tot individuele schadevaststelling, tot een collectieve schaderegeling te
komen (MvT p17). Een groot aantal stakeholders en deskundigen heeft geen begrip voor de
keuze voor dc verzoekschriftprocedure in collectieve schadeacties.

Volgens de Nt)vA-BPR is een schadeactie—anders dan een WCAM-procedure-----een
zuiver contentieuze procedure en is het dan ook wenselijk te kiezen voor de
dagvaardingsprucedure (NOvA—BPf p. 1). I)at is nok de tipvrtting van de Zuidos (Zuidas §
21, BK wijst onder meer op de out olkomenhederi en onduid.lijklieJerr van de
verzoekschriftproeednre en de onmogelijkheid om een dagvaarding tnt verklaring t oor recht te
combineren met een vercnel:scluil strekkende tot schadevergoeding (BK p. 3). DI.. hekelt de
noodt.aak om twee al>onclerlijke procedures te beginnen ingeval de belangenorganisatie
schadeveraoeding tveosl te vorderen. maar daarnaast ook een verklar inn voor recht, vcrnictiing.
verbod, bevel met d warresom. riakoming of ont erschuld igtfe betaling (1)1

,-‘ p 1 , 5). Ofschoon
het VNO zich over dc modaliteit van de procedure niet met zotect woorden uitspreken, lijkt
precies dit soort dubbel procederen naar aanleiding van een en dezelfde gebeurtenis moeilijk te
rijmen met cle uitclt ukkeliike wens van het VN() om de morelijkheid van een veelvoud aan
procedures over dezelfde schadeveroorzakende gebeurtenis int te hannen (VNO p. 2. 5. 9, 14).

t)e RvdR wijst er voorts op dat in geval van een verzoekschriftpreeedure een behoorlijke
rechtspleging vereist dat derde—belanghebbenden-- -ook onbekende en in het buitenland
wc)onachtige belanghebbenden — -worden opgeroepen. Wordt een collectieve schikking (na
slechts een marginale toetsing) algemeen t’erbindencl verklaard zonder dat belanghebbenden in
cle tooraftaande aansprakelijkheidsprocedure zijn opgeroepen, dan ontstaat strijd met artikel 6
EVRM en ;al erkenning in het buitenland wonden belemmerd. Om dit lwzwaar te ondervangen
raadt de RvclR et eneens aan voor de dagvaardingsproeedurc te kiezen (RvdR p. 6). 1 )it past ook
bij de afwijzing (hierna, § 5) van de idee om de rechter te laten recht doen op basis van de
redelijkheid in plaats van volgens de regelen des rechts en C) basis van leiten die volgens het



bewijsrecht als vaststaand hebben te gelden. Vg. RvdR p. 15. EumedionlLeiden sluit zich bij deuitgesproken voorkeuren voor de dagvaardingsprocedure aan en is van mening dat alleen een‘iardingsprocedurc met daarin mogelijkheden voor hoget bcrocp en cassatie, bijdraagt aaneen systeem van adequate rechtsbescherming en integriteit van de Nederlandse kapitaalmarkt.

4. EXCLUSIEVE BEVOEGHEID VAN DE RECHTBANK AMSTERDAM

EN DE VERHOUDtNG TOT DE WCAM

Dc minister stelt voor collectieve schadeacties bij een enkele gespecialiseerde rechtbankte concentreren (MvT J3. 14; aftikel tOl 8h lid 3). Die keuze is in het algemeen verwelkomd, zij• het dat in verschillende reacties tevens erop gewezen is dat een conflict dreigt te ontstaan tussenhet voorstel (dat kiest voor de rechtbank Den Haag of Midden-Nederland) en de aanwijzing vande rechtbank Amsterdam als exclusief bevoegd in bepaalde beleggingszaken (zie NederlandseVereniging van Bank (NVB p. 1), VE B p. 12, Rabobank p. 1, NOvA-V p. 1, 6, Eumedion p.8). Eumedion/Leiden sluit zich aan bij het voorstel van de VEB en NOvA-1 om de rechtbankAmsterdam als exclusief bevoegd aan te wijzen (zie VEB p. 12; NOvA-V p. 6).

Een uitspraak van de rechter ten gronde — na of bij gebreke aan een tussentijdse schikkingtussen partijen - dient automatisch “algemeen verbindend” te zijn jegens een ieder die,naarbehoren van de mogelijkheid van een opt—out in kennis is gesteld doch hiervan niet gebruik heeftgemaakt. Indien partijen tol een schikking komen voordat de rechter tot een bindende uitspraakis gekomen (en de collectieve schadevergoedingsprocedure wordt ingetrokken dan welopgeschort). clan dient de techtbank tot aluemeen vcrbindendvcr[.laring te kannen overt’aaniondci de 000dLuak vooj een nieuwe procedure bij het gerechtshof te Amsterdam. Hetgerechtshof Amsterdam blijft bevoegd in eerste instantie kennis te nemen van WCÂM—schil.kingui waaraan geen collectieve schadcactics is voorafgegaan. lu alle overige gevallentreedt het Hof op als beroepsrechter.

05. DE DWANGSCHIKKING NAAR REDELIJKHEID
4

De regering stelt voor om de cchter toe te staan zelf een collectieveschadeafw’ikkelingsregeling vast te stellen aan de hand van de voorstellen partijen en cleredelijkheid (Mvi’ p. 1!; artikel lOl $g lid 4). Op dit voorstel is vrijwel unaniem kritiek geuit,ofwel vanwege het elimineren van hoger beroep tegen de rechterlijke vaststelling die potentieelde belangrijkste en meest kostbare beslissing in de procedure vormt (hierna § 7(d)), ofwelvanwege de vrijblijvendheicl voor gedupeerden die zich vooraf niet wensen of hoeven te hmden(hierna § 6), oRvel op dc principiële grond dat een door dc rechter opgelegde schikking detaak van dc rechter te buiten gaat

1 let VvV uit kritiek op de onduidelijkheid over de wijze waarop en aan de hand vanwelke maatstaven de techter tot een rechterlijk oordeel dient le komen omtient de verschuldigde
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schadevergoeding (VvV p. 4). De NOvA-BPR stelt vraagtekens bij de mogelijkheid van een
rechterljk oordeel dat niet op juridische gronden is gestoeld en ook geen oordeel vormt over de
recttcns uistc’ uitkomst en i’twijfelt of een heorrdelin op redelijkheid alleen wel binnen de
rechterlijke taak valt (NOvA-BPR p. 1). De VEUO uit scherpe kritiek op het opleggen van een
schaderegeling door de rechter mogelijkerwijs zonder enige beantwoording van feitelijke en
rechtsvragen omtrent causaliteit, eigen schuld en andere vragen van schade en schadebepaling
(VEUO p. 1-2). De Zuidas en SAM zien de rechterlijke vaststelling van een dwangsom op basis, van de redelijkheid, zonder recht te spreken over wat rechtens is, als strijdig met artikel 6 EVRM
(Zuidas § 15-16; SAM p. 2). De RvdR sluit zich bij al deze kritiek aan: het staat de rechter niet
vrij——zeker niet als ingevolge artikel 1018h lid 5 het hewijsrecht van overeenkomstige
toepassing is—om een geschil te heslechten enkel aan de hand van de redelijkheid of onder
veronachtzaming van feiten die de rechter als vaststaand had moeten aannemen omdat ze niet of
onvoldoende betwist zijn (zie RvdR p. 15). Artikel 149 lid 1 Rv verbiedt de rechter aan zijn
beslissing onbewezen feiten ten grondslag te leggen, d.tv.z. stellingen en verweren van partijen
die niet overeenkomstig het bewijsrecht zijn komen vast te staan (RvdR p. IS).

Eumedion/Leiden acht deze principiële bezwaren doorslaggevend. De rechtsstaat (Rule of
lmi’) brengt met zich mee dat de rechter geschillen beslecht aan de hand van de regelen des recht
en op basis van op correcte wijze vastgestelde feiten. Een door de rechter vastgestelde en
opgelegde regeling voor collectieve schadeafwikkeling enkel aan de hand van de redelijkheid en
voorstellen van partijen is geen ‘vaststellingsovereenkomst’, maar een rechterljk oordeel dat het
toepasselijke recht, inclusief het bewijsrecht. ten onrechte veronachtzaamt. Op die grond alleen
al kan dc voorgestelde ‘dwangschikking naar redelijkheid’ geen doorgang vinden.
Fumedion/Leiden stelt voor het voorgestelde artikel 101 8g lid 4 te schrappen.

6. VOORFASË: A) VOORKOMING WILDGROEI EN DE EXCLUSIEVE

GROEPSVERTEGENWOORDIGER EN B) FINALITEIT

in het vcornntwe p is niet uor het s steem xan een k’ad p/ziiiIif/ geko.eiL omdat
vertegewoordieine van de groep door een van de henadeelden niet zmi passen hij het
Nederlandse ssteem dat gebaseerd is op belangenbehartiging door representatieve
helanpcnrganisaties (MvT p. 1 3). Zowel vanuit beleggcrshoek als van de zijde van

ereerders is op deze afwijzing kritisch gereageerd. [)it heeft er onzes inziens alles mee te
maken dat vanuit een optiek van effectiviteit eenvoudigweg onvermijdelijk is te voorzien in de
aanwijzing aii een exclusieve groepsvertegenwoordtgcr (LG\), c1i de collectieve seliadeactie
voert ten behoeve van gedupeerden die vervolgens al/en (behoudens opt—out) aan cle uitkomst
ervan gebonden zijn.

to i lViïdgroei van etaim,st/chtingen en cu,nulc,tiec collectieve proc’cduics

De terughoudendheid tegenover aanwijzing van een FUV in het \ ouront erp lijkt ten
dele voort te vloeien uit verwarring over de figuren van de lead plaintifilhGV en de clas.s
rere.sc’ntcttivc’. (‘loes reprcsentath’es zijn vertegenwoordigers van groepen slachtoffers. In

iL
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theorie kan een belangenorganisatie als groepsvertegenwoordiger optreden, maar de rechter kanook één van de slachtoffers die rol verlenen. In de Amerikaanse context is degroepsvertegenwnord loer altiid zelf een benadeelde (votoens de gedachte dat iemand die zelfgeIi ciiade geleden heett, zoals een claimstichting, geen schadevergoeding moet kunnenvorderen, zie IER p. 9-1 1). Er kunnen verschillende vertegenwoordigers zijn en in sommigegevallen ook verschillende, met elkaar concurrende groepsacties.

In het Amerikaanse effectenrecht wordt daarenboven gewerkt met een tead plainqff. eenexclusieve groepsvertegenwoordiger. De benoeming van een EGV heeft als doel te voorkomendat in beleggingsschadezakcn een wildgroei van concurrende collectieve acties ontstaat énervoor te zorgen dat de groep vertegenwoordigd wordt door de meest geschiktevertegenwoordiger. Men kan erover twisten of in collectieve schadeacties degroepsvertegenwoordiger steeds een belangenvereniging of stichting moet zijn of ook• bijvoorbeeld een pensioenfonds zou kunnen zijn (zie hierna, § 6(c)). Maar wie ook alsbelangenbehartiger voor het collectief optreedt, exclush’iteit is omwille van efficiëntie, effectievegeschilbeslechting en ontlasting van de rechterlijke macht noodzakelijk.

Bumedion/Leiden sluit zich aan bij de kritiek van de VEUO, het VNO, het VvV, deZuïdas en de NOvA-V. Terecht spreken de VEUO en SAM hun bezorgdheid uit over het feitdat een ieder vrij staat een ad hoc-stichting of vereniging op te richten, een actie te beginnen endan de rechter een schadevergoeding te laten opleggen (VEUO p. 1; SAM p. 1). Volgens hetVvV dient, zowel in het belang van de aangesproken rechtspersoon als van gedupeerden, eencollectieve scliadeactic steeds met een algemeen ‘erbindendverkiaring te eintilgen en moet hetniet mogelijk zijn dat nadien nog andere collectieve schadeacties over hetzelfde onderwerp.cvoerd kunnen worden (V’V p. 4-5). Er moet een dam worden opgeworpen tegen cumulatievan verschillende clairavehikels in een bepaalde situatie (VvV p. 3). VNf) bel:ritiseert eveneensde mogelijke samenloup een procedures. waardoor een verwerend bedrijfzowel met gelijktijdigeals achtereenvoleemide orocedures ten aanzien van dc dezelfde schadeveroorzakende gebeurtenisgeconfronteerd kunnen worden (VNO r-• 2. 5, , 14). Ook volgens de NO A—V dient. medeelet op de bc1annen van vurwerende partijen. een heroverweging van dc opt—in en opt—outprobletnatiet. plaats te vinden en de NOvA—V suggereert een opt—out systemnetiek lans de lijnenvan rIt \VCA M (NOvA—V p. 7). Dc Zuidas spreekt eveneens ontevredenheid tilt over een gebrekaan exclusivitit en finaliteit in dc voorgestelde collectieve actieprocedure, waaidoor eenveelvoud aan concurrende acties kan ontstaan. Die situatie ontmoedigt collectieve schikkingen.omdat een recelimig met de ene belangenorganisatie de aangesproken partij geen finaliteit biedten zelfs een stimulans kan vormen voor de oprichting van weer nieuwe organisaties die hetbereikte onderh’indelingsresult’iat npmcuw kr discussti stellen (Zuidas 8 q 17) Ommnethetentic ii tegenstIi)dig beslissingen in de kirm te smoren bepleiten de 7 uit! is l iltotenhet Jead p’amtiJ; s steen te omarm en (Zuid as 1 2 14 ) Om verguli 1kb’i t . t edene n Iie pleit nokSAM het lead-plctinq/Ï—rnodel met opt—out—niogelijkheid (SAM p. 2).

De reacties van heleggerszijde stemmen hiermee overeen. De VELI stelt dat zonder hetPad p1amriJfmodeI niet duidelijk is hoe verzoeker en medeverzoeker(s) zich tot elkaarveritouden. Een race to the courts tussen de verschillende claimvehikels is niet wenselijk, maardreigt wel te ontstaan. Een pragmatische oplossing is daarom nodig, ook met liet oog opschikkingsonderhandelingen (VEB p. 13). Eumedion heett opgemerkt dat de betrokkenheid van
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;_ -r
vele belangbehartigers kan leiden tot een onoverzichtelijke wirwar van procedures, die noch voor
de belanghebbenden noch voor de aangesproken partij efficiënt is (Eumedion p. S). Indien
verschillende 1 n.’ne :‘‘: ontvanke!ijk zijn, c!ient de rechter één eganis’tie aan te

wijzen (en soms meer, als er uiteenlopende deelbelangen Spelen) die in beginsel de belangen van
alle gedupeerden behartigt, zodat ook de wederpartij niet apart hoeft te schikken met meerdere
separate partijen (Eumedion p. 8-9).

De Toelichting erkent bovendien zélf dat het onwenselijk en inefficiënt is als
tegelijkertijd of achtereenvolgens verschillende collectieve schadeacties aanhangig zijn van
verschillende helangenhehartigende organisaties legen dezelfde aangesproken partij voor
dezelfde gebeurtenis of gebeurtenissen (Mvi p. 29). Ten onrechte gaat de Toelichting ervan uit
dat voeging en concentratie binnen één rechtbank een afdoende oplossing bieden om een
veelvoud van collectieve acties met een kakofonie van belangenhehartigers te vermijden. 1)eze
oplossingen bieden dc aangesproken partijen geen eenduidige ertegenwoordiger van dikwijls
identieke groepen gedupeerden met wie zij aan de onderhandelingstafel kunnen gaan zitten. Het
VNO merkt terecht op dat voeging geen antwoord biedt als procedures achter elkaar gevoerd
worden en eerdere uitspraken jegens de volgende belangenorganisatie geen gezag van gewijsde
hebben (VNO p. 3; zie ook dc Zuidas § 8-9).

Eumed loo/Leiden merkt voorts op dat zonder de invoering van de figuur van de EGV het
voorstel met zichzelf in de knoop raakt. De Toelichting onderstreept immers dat met artikel
3:305a lid 5 beoogd is hij tvijze van belangrijke garantie tegen uitwassen ‘zwaardere
ontvankelijkheidseisen voor toegang tot de rechter’ te introduceren (Mvi p. 13). Zodoende zal
de grocpsvertegenwoordiger moeten bewijzen dat ‘er geen andere effectieve en efficiënte
mogelijkheden zijn waarmee bereikt kan worden dat deze personen hun schade vergoed krijgen’
trtikel 3;305a lid 5 onder d), Indien de s’et evenwel de tUV aRvijst en concurrende
groc’psvurtegenwuurdgers toestaat, dan geldt voor eik van hen dat de door de ander
cLntamec’rde collectieve schadeactie een in htinsul evenzo ‘effectieve en ef1icinte’

alternatieve vei haalsmu:el jliiiti biedt, zodat naa de letter genomen geen enkele
groepsvertegens owdiger ooit aan ld Ç kan voldoen.

Eunwd jon’! eiclen stelt derhalve vor recd in de eerste fase van cle procedure hij dc’
bJvindel ing ‘ an de ontvankelijkheidsvraag niet slechts de representativiteit en Ltindigheid van
de hetreffënde belangenorganisatie te toetsen. maar ook te bepalen welke van de
belaneenorganisaties die zich als groepsveilegenwtuwdigers aandienen in de omstandigheden
van het geval de meest geschikte instantie is om de groep van gedupeerden op exclusieve basis te
vertegenwoordigen, inclusief het oordeel dat een collectieve schadevergoedingsprocedure onder
de omstandigheden van het geval superieur is aan het voeren van talloze individuele procedures.

‘h,i One ecnwichtige vrijbÏijveiitlÏicid

I)e minister heeft zich op het standpunt gesteld dat de binding aan het oordeel van de
rechter beperkt dient te blijven tot de ft)rmele partijen. Andere helangenbehartigende organisaties
die tegen dezelflie aangesproken partij opkomen wegens dezelfde gebeurtenis zouden niet aan

het gezag van gewijsde gebonden zijn (N1v1 p. 3t)). Individuele gedupeerden zouden evenmin
gebonden zijn aan uitspraken in het collectief geding (Mvi p. 6). Rerst na vaststelling van een

-
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collectieve schaderegeling zou aan de orde, komen of individuele gedupeerden behoren tot deovereengekomen categorieën (MvT p. 7).

Er lijkt van verschillende kanten consensus te bestaan dat de vrjblijvendheid waarvan hetvoorontwerp uitgaat ernstig afdoet aan het nut van de collectieve schadeactie ingesteld doorhelangbehartigende organisaties (zie o.m. VEUO p. 2; VvV p. 1; ILR p. 7; VNO p. 3, 14-15;RvdR p. 20-21; Zuidas § 8-9). In het voorstel is een door de rechter vastgesteldeschaderegeling niet bindend voor de achterban, tenzij men zich individueel ter griffie heeftaangemeld. Bereiken partijen onderling een collectieve schaderegeling, dan bindt deze enkel denansprakelijke partij en de belangorganisatie zelf (MvT p. 8). Geen van de eigenlijkegedupeerden noch enige andere belangenorganisaties die dezelfde gedupeerdenvertegenwoordigen zou aan de collectieve vaststellingsovereenkomst gebonden zijn, tenzij dezevia een derdenbeding individueel betreedt (opt-in) of verbindendverklaring volgens de WCAMvolgt (MvT p. 8, 30-31).

De kritiek van onder meer de NOvA-V en de RvdR is dat de voorgestelde systematiekeen ‘loterij zonder nieten’ creëert. NOvA-V p. 7; RvdR p. 21 (zonder gebondenheid kunnengedupeerden, eventueel door dezelfde belangenorganisatie te volmachtigen, gewoon nog eenkeer procederen). Van verschillende zijden is benadrukt dat effectieve groepsvertegenwoordigingvereist dat de vertegenwoordiger de groep bindt (behoudends individuele opt-outs). VNO p. 5,14-15 (over dezelfde gebeurtenis moet één belangenorganisatie éénmaal kunnen procederen;individuele procedures blijven wel mogelijk); ILR p. 9; Zuidas § 12, 14; vgl. RvdR p. 21 (eenopt out—systeem is ‘eel minder bezwaarlijk omdat in de praktijk weinigen ‘opt—outen’ en dusveruit de meeste gedupeerden wel gebonden zijn). Volgens het VNO dient dit ook te geldenindien de rechter aansprakelijkheid af’w’ijst; het kan niet zo ziin dat (dezelfde) gedupeerden hetgewoon via een andere belangenorganisatie opnieuw proberen (VNO p. 9). Enniedion stelt voordat m een systeem van benoeming van een EGV, overige partijen pei deflnitie niet—ontvankelijkworden verklaard. Tien rest slechis de gang an een individuele procedure.

Eumedion!Leiden sluit zich bij deze kritiek aan en voegt hieiaan toe dat als de achterbantoch niet gebonden is aan de ptoceshandelingen van de groeps ertegenwoordiger of’ deuiteindelijke beslissing, men zich serieus kan afvragen waarom het eigenlijk nodig is om derepresentativiteit van de betrctknclc organisatie in het kader van de ontvankclijkheid te toetsen.Een collectieve schadeactie dient te eindigen in een bindend collectief vonnis. Eventueel zouoverwogen kunnen worden dat als parten een collectieve schikking bereiken tens ijl eencollectieve schadevergoedingsprocedure aanhangig is, deze (confbrm de WCAM) aan deredelijkheidstoets van dc rechter wordt onclenvorpen. zonder (lat dc regeling nog apart aan hetgerechtshof Amsterdam moet worden voorgelegd (zie hiervôôr. § 4). Hierdoor kunnen tweestappen ineengeschoven worden en kan een aanzienlijk grotere mate van efficiëntic wordenbereikt (zie ook 03 p. 4).

Wat hetrek de ‘eel beperktere binding die de legering voorstelt—slechts voor diegedupeerden die zich vooraf ter griftie hebben gemeld—nog het volgende. Volgens DLA is ditvooi stel ondoortlacht, omdat liet niet rationeel is voor gedupeerden om zich aan te melden ciizich hiermee te binden, als ze ook zonder aanmelden de vruchten van dc regeling kunnenplukken (DLA p. 8). De NOvA—V en dc RvUR sluiten zich hierbij aan (NOvA-V P 7, RvdR p.
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20) en ook BK acht het op voorhand commifteren aan een te bereiken schaderegeling
onbevredigend (BK p. 2). De Consumentbond (CB) stelt dat het aantal meldingen vooraf niets

& van dc vordering en een o ensciijke administratieve .sting van de
griffie zal vormen. Numerosity’ en representativiteit van de groepsvertegenwoordiger kunnen en
moeten aan het begin van de procedure bij de ontvankeljkheidsvtaag aan de orde komen (CB p.
2; zie ook VEB p. 6).

Eumedion/Leiden is het met deze kritiek eens. I)e procedure die gedupeerden verplicht
zich bij voorbaat aan een nog onbekende regeling te committeren is onaanvaardbaar en dient
net als de rechterlijke dwangschikking zelf (zie hierv6cr. § 5) te vervallen. De consensus lijkt
dat aanmelding niet in het belang van individuele gedupeerden is en dat noch het aantal
aanmeldingen noch ook het daarmee geassocieerde totale schadebedrag een betrouwbare
indicatie vormt van onder gedupeerden bestaande behoefte aan een collectieve
schadevaststellmg. In het gevat dat partijen een collectieve schikking aangaan dient te gelden dat
gedupeerden die eerder van een opt-out hebben afgezien een tweede opt-out-mogelijkheid
behouden ten aanzien van de daadwerkelijk geboden schaderegeling. 1-liermee wordt aansluiting
gezocht hij de bestaande WCAM-regeling. Het recht om hun opt-out te doen afbangen van de
hoogte van de bereikte collectieve schikking dienen gedupeerden te behouden.

Eumedion/Leiden is zich ervan hewust dat de CB principieel bezwaar aantekent tegen
binding van de achterban van een representatieve Organisatie aan de uitkomst van een collectieve
actie zonder dat dc achterban hiermee actief heeft ingestemd. Eurnedion/Leiden meent dat hier
een onderscheid gemaakt dient te worden enerzijds opgelegde vertegenwoordiging en anderzijds
gebondenheid aan het resultaat van die vertegenwoordiging. In de voorgestelde synthese dient na
henoemino van de IGV aan individuele groepsleden die niet door de EVG wensen te worden
vurtcgen\ o rdied en de keuze ‘oor deze I.GV niet opgelegd v. uIen krijgcn gelegenheid te
orden geboden op korte termijn doet middel van individuele (niet—collectieve) sehadeacties hun
eigen te gaan (dat wil zeggen te ‘npt—nuten). Zij 7ullen in geval van een opt—out ook niet
aan enige duelbeslissing van de cdlectie actierechter (hijv. inzake rechtsmacltt of
nansprakelijklwid) gelk)nden zijn.

, t ieeencn die zich niet v. ertsen uit te sluiten, worden evenwel door de EV(i
vertegenwooidigd en zullen vervolgens aan de oordelen van de rechter in de collectieve
schadeactie gebonden zijn. Wel blijven zij gerechtigd, zoals thans in de WCAM geregeld is,
zich van een uiteindelijke sehikkine te distantiren. I)e omndslae voor deze tweede opt—out—

j mogelijkheid is niet dat men zich alsnog zou moeten kunnen verzetten tegen de door de
rechtbank aangewezen EVG, maar eventuele ontevredenheid over het bedrag en de voorwaarden
van de collectieve schikking. Met. deze dubbele bescherming wordt onzes inziens aan de
bezwaren van de CII tegemoetgekonien.

(t’) Dc’LTG

1 let voorontwerp stelt als ontvankelijkheidsvercisten dat dc groepsvertegen\ oordiger (i)
eerst altet natieve afdoening hecfl beproefd, (ii) een geschikte interne organisatie heelt. (iii) over
voldoende epertise geschikt. (iv) over voldoende proccsfinan.icring beschikt (Mv’L p. 8, 13) en
niet vooral de eigen belangen dient (Mvi p. II; zie art. 3:3t)5a lid 5). Niettemin sluit het

II



voorontwerp organisaties die zelf nadeel hebben geleden van de mogelijkheid om de belangenvan gedupeerden in rechte te vertegenwoordigen uit, omdat vertegenwoordiging door een van dcbenadeeicit’i- niet ou passen in het Nedeilandse system.

Van verschillende zijden is zorg uitgesproken over de gevreesde claimcultuur en desamenloop van een veelvoud van collectieve schadeacties door op korte-termijnwinst gerichtemarktpartijen. Eumedion/Leiden ziet hierin een breed draagvlak voor het voorstel van Eurnediondat de collectieve schadeactie tevens toegankelijk dient te zijn voor rechtspersonen diegedupeerden vertegenwoordigen iiie een significant aandeel hebben in de massaschadetEutiwdion p. 3). Pensioenfondsen als ook heleggingsinsteltingen beleggen uitsluitend voor eenmassale groep van pensioengerechtigden respectievelijk beleggers, en zijn hij uitstek geschikt hetondeelbare en collectieve belang van die achterban bij het vermijden c.q. het verhalen vanbeleggingsschade te behartigen (Eumedion p. 3-4).

In dezelfde lijn ligt ook de reactie van SAM, die ervoor pleit ‘dat juist kwalitatiefhoogwaardige partijen’ zeats pensioenfondsen als belangenbehartigers kunnen optreden (SAM p.1). Een van de belangrijkste belangenbehartigende organisaties waarop de nieuwe wet vantoepassing zal zijn, de VEB, heeft zich op het standpunt gesteld dat een eigen financieel belang —bijvoorbeeld dat de belangenbehartigende organisatie een resukaatsafliankeljke beloning ofanderszins een vergoeding krijgt — niet aan ontvankelijkheid in de weg hoeft te staan (‘EB p. 9).Het wordt hierin gesteund door de ILR, die meent dat een eigen financieel belang de EVG betermotiveert en dus juist een voordeel is (ILR p. 9—11). Eumedion/Leiden sluit zich hierbij aan enmerkt op dat ten aanzien van pensioenfondsen die opereren zonder winstoogmerk niet betoogdkan worden dat het hebben van ‘een eigen financieel belang’ in de zin van het verhalen vanbegingsverliczn ontstaan door aantoonbaar wangedrag van betrokken ondernemingen, metzich ineehren’i dat hei pensioenfonds een ‘eigen commercieel belang nastreefi’ (zie MvT 20).

[3lijkens cle Mvi’ is ook de minister an mening dat eerw de beantwoording von de vraaof de beiancn van de personen voor wie dc reehisvordcring wordt ineesteld voldoende zijngewaarborgd van belang is: (i) het aantal henadeelden dat bij de Organisatie is aangesloten, (ii ofde ereanisatie ook andere werkzaamheden verricht waarmee zij zich voor diezelftie benadeeklenin/eten (iii) of de organisatie tevens in cle media ei ten opzichte van cle overheid voor de Cachterban opkomt (Mv t’ P 19). Pensioenfondsen voldoen in het algemeen aan deze criteria.Pensioenfondsen vertegenwoordigen de belangen van miljoenen werknemers!tclsJouLrc hit’ dcn cn hrbncn mncdL tegen cle irh’c t grond . art hun ma tschappr lul e mi ookreeds in het verleden reeds deskundigheid als groepsvertegenwoordiger opgedaan in dehoedanigheid van lead p/ainttj/ in Amerikaanse procedures of andere procedures die op eencollectieve leest zijn gestoeld c.q. worden aangestuurd.
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7. HOOFDFASE: VEREENVOUDIGING VAN PROCEDURE EN

OS/izRLOOP

Het vooronttverp behelst een stappenplan dat er onder meer in bestaat dat de rechter (i) na
een onrechtmatigheidsoordeel beveelt de rechter partijen een schikking te beproeven, (ii), desverzocht een comparitie beveelt, indien partijen er niet slagen een schikking te bereiken, (iii)
verplichte mediatiun kan opleggen en (iv) zelf een collectieve schadeafwikkelingsregeling vast
knn stellen (Mv]’ p. 10-11: artt, 1018e lid 7. 1018f lid 2, 1018g leden 3 en 4). Tussentijds hoger
beroep zou telkens mogelijk moeten zijn omdat de ontvankelijkheid, rechtsmacht en het voldaan
zijn aan de scope rule onherroepelijk dienen vast te staan voordat vervolgstappen worden gezet.
liet zou bovendien geen zin hebben om de intensieve onderhandelingsfase in te gaan als de

Ç
beslissing over de aansprakelijkheid niet onherroepelijk is (Mv’l p. 40).

I)e vrijwel unanieme kritiek is dat het voorgesteld procesverloop een onnodig groot
aantal tussenstappen kent, die niet aan de beoogde efficiëntic en effectieve collectieve
schadeafwikkeling bijdragen. Er wordt op aangedrongen een aantal van deze tussenstappen te
doen vervallen. DLA merkt op dat de voorgestelde procedure bol staat van de extra vereisten en
dat de vele stadia en sub-procedtires afdoen aan de beoogde aansporing van schadeveroorzakers
om aan een schikking mee te werken (DLA p. 3, 12). Eumedion meent dat de stapsgewijze
henaderig uit te veel stappen bestaat en onnodig stroperig is opgetuigd (Eumedion p. 3). De
RvcIR ziet de procedure met een groot aantal tussenstappen---- mogelijk 53 stappen tussen de
indiening van het verzoekschrift en de eindbeslissing—als langdurig, arheids- en kostcnintcnsieL
zeer moeilijk uitvoerbaar, niet ef1ctief en niet efficiënt (RvtiR p. 2-4. 16-18, 24’t. I)e NOvA-V
sreekt van een zeer tijdrovenci prdur (NOvA—V p. 8). Ook de CU ziet te veel
tussenstappen die de proeduie onnodig ingewikkeld en tijdm end ntLen. terwijl het
cenvoudier en sneller kun. Bovendien kan de lanedradigheid door belangenorganisaties worden
mlst)ruikt om blaekmail settiements af te dwingen en door s er eerders die een uitrouksirategic
kieten (RvdR p. 18 t.

De anpassi ert die door verse hillertdc stakeholciers tuzden ‘oorgesield beogen aan te

sluiten hij de opvattim! van de minister dat invoering van collectie)’ schadevcrhaal ‘niet zou

moeten leiden tot een nnevenrcdiee t)elasung van het Nederlandse rechtstelsel en de in de
procedure betrokken partijen’ (Mv 1 p. 12’). Hierbij hoort stellig dat van dc rechter niet keer op
keer een rechtertijk bevel (tot beproeven van ecn schikking, tot compantie. tot mediation. tot
zelfstandige vaststelling) wordt vensacht en dat de rechter nok partijen geen onnodige stappen
oplegt.

(cîj Auninuning tol •sc]zik.king

ITet VooroiU’.s etp vootiiet in de inonelijkheid dat de echter na een
crreehtmatigheidsoordeel de partijen beveelt een schikking te beproeven (Mtf p. 10; artikel
It) 1 e lid ). liK v ijst erop dat in de procespraktijk wcdcrpartijen zelden of nooit gebruik
s ensen te maken van een uitnodiging tot overleg (liK p. 4). Volgens Ettrnedion/Leiden is de

rechterlijke aanmaning tot schikking een stap die de procedtire onnodig compliceert. Partijen in
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een collectieve schadeactie kunnen in elk stadium van de procedure (alsook daarvôôr of daarna,hangende een hoger beroep) een schikking beproeven (zoals artikel lOl$c lid 4 ook bepaalt) en‘ii zijn zich hiervan donraanr terdege hcwust. Zij hebben daarvoor een rcctitciiijL bevel ijietnodig. Het wachten op een rechterljk bevel en de termijn gemoeid met een tegen de wil vanpartijen ingaande (en dus wellicht nuttetoze) schikkingsexercitie hebben een vertragend effectdat juist niet zal bijdragen aan een voorvarende en efficiënte collectieve geschitbeslechting (vgl.RvdR p. 12).

(‘b) Comparitic’

1-let voorontwerp bepaalt voorts dat indien partijen er niet in slagen een schikking tebereiken, dan beveelt de rechter desverzocht een comparitie (MvT p. 10; artikel 1018f lid 2).EumedionfLeiden stelt voor ten behoeve van stroomljning en efticiëntie ook deze slap over testaan. De comparitie bestaat reeds in het commune procesrecht en behoeft geen nadere regeling. (Indien de comparitie toch gehandhaafd blijft, is te overwegen het comparitiemoment tevervroegen tot onmiddellijk volgend op ontvankelijkverklaring en aanwijzing van degroepsvcrtegentvoordiger. De comparitie vormt dan het sluitstuk van de voorfase.

(c) Mediation

Het voorontwerp voorziet voorts in verplichte mediation (MvT p. 11; artikel 1018g lid 3).Eumedion heeft voorgesteld ten behoeve van stroomljning en efficiëntic deze stap eveneensover te slaan (Enmedion p. 9). De CB heeft bezwaar tegen verplichte mcd atioii, omdat partijenop dat moment reeds zelf cle opties voor minnelijke regeling (meerinaals) zullen hebben bezienen daartoe ook voldoende prikkcts hebben. bijvoorbeeld vanwege de kosten van procederen.Verplichte mediation kan bovendien vertragcid en kostenverhogend werken en verhoudt zichslecht met het recht op oegang tot de rechtei en diens verplicht ing om over het voorgelegdegeschil uitspraak te doen. DLA gaat verder en ziet in verplichte mediation een ennodigc inbreukdc partijautunomie: de wetgever gaat er ten onrechte van uit dat de rechter het lwier \vcetde professionele partijen ielt’ en dat hij zijn idee tegen hun wil moet kunnen doordrukken (I)LAp. 9). Dit is ool-. dc strekking van de kritiek van de RvdR (RvdH p. 2b

(S(d 7 l0.t’l?ii/J t’OOr:iel1l,,c,?
-

-

\ ol os het rcte rin S 001 çtc 1 dient in sijiti jds IloLet beroep moge liji te , ijn nmcl t deonis ani elij hia rc Jitsrn m ht en het t old tan zijn ain de seope mule onherroep lil moetent asiu in tocirckt ‘iers olgst cope n w oi den gei et lIet iou geen zin hebben om de iftti nsies eonderhmdelmgsÏ ise in te g tan dIS CIC bcsl issing ovet de aanspi akel khe rd met onhet roepeb ji- t(Ms T p 40) Dii lijkt toeihijk ol te houden J umcdmon ts ist er op dat tussentmids beroep encassatie die openstaan tegen vi ijwel elke tussenstap erg veel tijd nemen. Lostbaai iijn en dcL techtet lijf e mii itlit te sel belasten (1 itinedion p 9—10) Andersiijds is tCel ver.ct tegen deuitsluiting a i de miogclijl heid sau iwel tegel de cioer de rechter een/ijdig t ‘lgcskldschaderege1in (zie o.m. DLA p. 9-10: Zuidas § 1 8-20: NOVA-Vcrz. p. 7: VEUO p. 2: VvVp. 1, VNO p. 5. 13-14; SAM p. 2: ILR p. 18).
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Bij wijze van synthese stelt Eumedion/Leiden voor dat hoger beroep en cassatie dienen
open te staan tegen de eindbestissing in een collectief geschil. De ‘ruime mogelijkheden voor
hoger beroep en enaie tet.eo (dee!)hesiissingen in het kader vn de collectieve
schadevergoedingsproceure’ die het voorstel creëert, zijn evenwel desastreus voor een efficiënte,
effectieve en voortvarende collectieve geschilbeslechting en bieden te veel handvatten om de
afwikkeling te traineren.‘ De opmerking in de Toelichting dat onderhandelen geen zin heeft als aansprakelijkheid
niet onherroepelijk vaststaat is onjuist en ook moeilijk te verenigen met dc opzet van de
voorgestelde regeling zelf, in het bijzonder artikelen 3:305a lid 5 8W, 1018e leden 4 en 5 en
1018e lid $ Rv, die gericht zijn op zulke onderhandelingen juist voordat aansprakelijkheid
onherroepelijk vaststaat.

liet ministerie veronderstelt voorts ten onrechte dat het bereiken van een collectieve
vaststellingsovereenkomst de grootste kltrif is. I)it is niet zo. Als de rechter eenmaal over
ontvankelijkheid, rechtsmacht, aansprakelijkheid en andere vragen heeft beslist, zal de schikking
over het algemeen ‘van zelf’ volgen. Het zijn juist deze rechterlijke beslissingen die de cruciale
bouwstenen voor de te bereiken schikking vormen. Ze helpen echter niet bij de onderhandelen
als de partijen telkens tegen al deze tussenbeslissingen in beroep kunnen, zodat elke stap in de
procedure om cle beurt in hoger beroep en cassatie moet worden afgedaan. En dergelijke serie
van opeenvolgende tussentijdse beroepen staat de beoogde efficiëntie en effectieve collectieve
afwikkeling in de weg en zal in een complexe heleggingfraudezaak mogelijkerwijs meer dan een
decennium in beslag nemen.

Evenmin is juist dat een collectieve vaststellingsovereenknmst ‘in het luchtleciigë [komti
te haneen’ als ontvankehjkhcicl in hoger beroep ‘onderuit’ gaat (MvT p. 40). immers: als partijen
eer schikking bereiken, komt er geen hoger berücp en mden alle ciceibeslissingen van zelf
onherroepelijk. Niet valt in te zien dat de uasttelhngso ereenkomst dan in het luehtlechge komt
te hangen.

\Ioeht toch behoefte aan bestaan om tosentijds he oep op een hogere instantie te doen.
dan volstaat de prejudicile vraagproeedure indien de rechtbank van inzicht is dat zulks aan een
•ftîeitc en effectieve geschilbeslechtirig zal bijdragen,

8. PROFESSIONELE PROCESFINANCIERING

l’roceshnancienng is een potentieel complex onderwerp dat verder reikt dan alleen de
collectieve schadeacties clie thans aan de orde zijn. Mede omdat in cie Nederlandse praktijk niet
van concrete problemen is gebleken en de contractsvrijheid vooralsnog voorop dient te staan, is
niet aan te bevelen halsc)verkop in kader van dc collectieve scliadeactie nadere wettelijk regels
omtrent de professionele procesfinanciering te stellen. Indien beïnvloeding door commercit,le
derden een zodanig ernstig maatschappelijk probleem dreigt te worden dat overheidsingi ijpen in
de contraetsvnjheid geboden is. zullen deze invloeden eerst nader dienen te worden onderzocht,

15



EumedionlLeiden merkt nog op dat de vrees aan veRveerderszijde voor onheusebeïnvloeding wat eenzijdig en overdreven lijkt in het licht van de liefst 13 verschillende groepenstakeholders met wie in de tot nu toe gevoerde WCÂM-procedures vt’ni’eerders ‘achter deeIinn’ musLen onderhandelen, zoals verzekeraars, banken, regresgerechtigden,medeaansprakelijke derden en hin verzekeraars—derden die allen het procesvertoop, de timingen de inhoud van de schikking beïnvloeden en van wie de schaderegeling dus mede ‘afhankelijk’is (zie RvdR p. 18-19; Zuidas § 7(b); vgl. VvV p. 2 (collectieve acties worden ‘namens hunverzekerden’ afgehandeld door rechtsbijstandsverzekeraars en tiitvoeringsinstel lingen)).

Onder omstandigheden kan het gebruik van procesfinanciering een nuttige functievervullen indien aan een aantal randvoorwaarden waaronder “ahignment of interest” alsmedebeheersing van “conflict of interest” tussen gedupeerden en financier wordt voldaan. Het prirnaatbij de bepaling of van proccsflnancicring gebruik wordt gemaakt, en zo ja hoe, ligt bij de ËGVdie daarover verantwoording aflegt naar de eigen achterban.
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BETREFT: EXPERTBIJEENKOMST 9 APRIL

Geachte mevrouw t__

______

geachte heerfj

hierbij sturen wij u onze reactie op de vragen in het discussiedocument dat is
opgesteld in vervolg op de consultatie van het Wetsvoorstel uitvoering motie
Dijksma. In dit discussiadoctiinent worden zes thema’s onderscheiden, elk met een of
meer vragen daarbinnen. l)eze zullen hierna achtereenvolgens hchandeld worden.

1lieniit 1 Inricli titig proceclu re

In de inleiding hij dit thema gaat het over stroomljriing.

Stwoinijjjjgjn dce tL fa

Str mli jiting in de eerste fase is o.i. met name te bereiken wanneer de collectieve
schdenetic niet als een geheel afzonderlijke pttcechirc: wordt gezien, maar ah; n
van d mogelijke petita jO de collectieve actie die we nu al in art. 3 :3tia 11W hebben.
en die een dagvaardingsprocedure is en o.i. ook dient te blijven.

liet voorontwerp maakt van de huidige collectieve actie een afzondet lijke
vurzoekseliiiftproeeduie (naast de collectieve schade-actie). maar de redengeving
VOC)I dle omzetting heeft ons - - net als vele anderen — niet overtuigd. I)e
ciagvaardingsprocedute biedt vooiciclen waarop in het discussiedocument zelf ook al
wordt ge wezen

Als dagvimrdingsprc’eedute volgt de collectieve actie de gewone regehng in het
Wetboek van I3urgerlijke Rechtsvordering. 1 )e mogelijkheid diverse petita
(m;thrndinn, vet niet igine. mikoming, schiadeergoeding) in een procedure te bnadeiec
is daarbij in tirt, 111 Rv een vanzelfsprekend uitgangspunt; niet duidelijk is waarom
dat voor dc collectieve actie verlaten zou moeten worden. In de opzet van het
voorontwerp zal een combinatie van (patiële) ontbinding of vernietiging in
combinatie met een schadevergoeding dubbele procedures en dut,b3l werk opleveren
en ongetwijfeld tot problemen in dc verhouding van de diver.sc tiitsprakçn gaan
heiden
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Bij cle totstandkoming in 1994 van art. 3:305a 3W, de huidige collectieve actie, is in
de eindfase bij amendement de vordering tot schadevergoeding uit het collectieve
actie-arsenaal geschrapt. De reden hiervoor was dat uitkering van de schade aan
individuele belanghebbenden juridisch-technisch te complex zou zijn. Als dat
amendement toen niet zou zijn aangenomen, dan zou het collectief schadeverhaal
processueel niet anders geregeld zijn dan collectieve vorderingen tot ontbinding,
vern ictigi ng. nakom ing, rechksvaststel l ing enz.

In dat geval zou - aldtis ook frenk in zijn dissertatie’ - collectief schadeverhaal, voorzover dat geen individuele procedures vergt, zonder meer mogelijk zijn. Frenk had
hierbij onder meer het oog op situaties waarin uit dc boeken van dc gestelde
veroorzaker de identiteit en het aandeel in de schade van gelaedcerden zonder meer
blijkt.

Het lijkt ons ecn belangrijk uitgangspunt dat dc rechter in een collectieve
schadevergoedingsactie waar mogelijk de schade zelf kan afdoen. Waar dat niet kan,
ligt verwijzing naar een schadestaatsprocedure voor de hand. Ook als schade nader op
te maken bij staat is gevorderd, heeft de rechter de bevoegdheid de schade zelf af te
doen als hij zich daartoe in staat acht. Omgekeerd kan verwijzing naar de schadestaat
ook wanneer daarom niet werd gevraagd, arnbtshalve, plaatsvinden. De wijze van
schadeberekening is een onderwerp dat naar huidig recht in dc schadcstaatproccdure
(alt 612 c,v. Rv) aan dc orde kan komen?

In cle muestc’ gevallen van collectief schadevcihanl zal de zaal gecornoliceerd zijn en
ZOU in dc hier ‘ orgeste de hiooFclhijn ecn sehadestantprocedore volgen om de hoogte
van dc sehadevercoedine te bepalen. De hoogte hangt af van het mmantal benadeeldemi,
en van de dun,ci.c vr1,eddini. de schmacietsekctninu per cate’oi ie van henadcc!clcn. Fn
collectieve schadevergoudingsacties lijkt dunine sc.heduÏiiig OnS het zwaartepunt
hinncn dc schndesfaatpmccdtire.

hij cie hegioting van schade heeft de ,eehtcr van oudsher in beginsel ccii g ofere
vrijheid dan hij dc vaststelling van aans1nakclijkheid’. Zo mag de rechter de schade
ex aequo et bonu of, waar precieze vaststelling niet moi.eliik is, scimattencterwijs
vaststellen :

1 )e rechter die aankondigt Ccli schade door middel van damciges’cheduÏing te zullen
afdoen, en partijen daarover con conclusie laat nemen, kan verwachten dat partijen
met gegevens en bouwstenen zullen komen, dl; om ecn danugc sc1iedu/in te
bereiken die voor betrokken partij zo goed mogelijk uitpakt. Binnen de
schadestaatprocec[urë kan de rechter daarnaast (ook nu al) con deskundige
insehmitcelen of een voorstel tot mediation doen.

1
N. henk, IOlIekOeve ikties in hei privanhecht, 1991. p. 310.

2
1 IR 2 jtlni 1991, NJ P92J420 (JMBV)

In dic zin ijon”’Ijir ]ui (201?) D schndeslnz4proedive, ni 210.

Zie int. :97 0W, hieronder aangchzratd

Ztolt rced aI ceen in onz reucti op ten voorwerp oier. wij niets in verplichte nendiation,
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Stroomlijning in detweede fase. verband WCAM

Vermoedelijk is wenselijk in de wettelijke bepalingen inzake schadestantproccdure
een nadere uitwerking aan te brengen waardoor deze procedure geharmoniseerd
wordt tnet de WCAM. Zelfs is het mogelijk, zoals bij de WCAM, een bepaald college
met de afhandeling van deze vervulgprocedure (hierna: “vcrvolgprocedure’) te
belasten. In het verlengde hiervan kan ook worden nagedacht over stroomljning van
dc WCAM in combinatie met een vervolgproccdure. O.i. zou een WCAM procedure
na totstandkoming van een collectief schadedictum eenvoudiger van opzet mogen zijn
clan een WCAM die volgt 01) een door partijen zelf bereikte overeenkomst of op een
slechts declaratoire uitspraak. Te overwegen zou zijn om de vervolgprocedure en de
WCAM bij hetzelfde college onder te brengen, clan wel de normaliter hevoegde
rechter inzake de vervolgprocedure ook een aansluitende WCAM zaak te kunnen
laten afhandelen.

Vragen

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 scJiadcvergocdinsaetie?
3. lloe moet worden omgegaan met de mogelijkheid tot hoger beroep/cassatie tegen

de rechterlijke vaststelling van een collectieve schacleafwikkel ingsregel Ing?
Volstaat het oponstel en van cassatie om ip te komen tegen dc jiridisehe
beoordeling van dc schade(vcrgoeding)? Of is teuk) liet hoger beroep CLII

noodzakelijk rechtsmicldel?

Antwoorden

liet ntwc ad ligt in het vourga. nc!e beJuten Stroom lijn ing vraagt o. i. een geheel
andere opt.et, zie bij antwoord 2.

2. 1 )agvaarcl ingsproceciure, die voor alle petita in een collectieve actie geschikt is,
met een ‘ervolgpnicedurc (schadestaat) als dat nodig is voor damage schechiling.
hier kunnen aartc tci v:,_ieningn wniden overv. ogen wanneer liet gi;t

om collectief schadeverhaal.
3. Rcchtsmiddelen zoals die in de dagvaardingspiocedure in liet algeineeti geregeld

zijn. f)e rechter heeft de nodige ruimte omdat (niet pi’ovisionete) tusscnuitspniken
in beginsel niet nppellabel’cassabcl Zu, en wel appcllabele’cnssahele
deelititsprakcn voorkomen kunnen worden indien dat nodig is. l)a uitspraak die
ecn verwijzing bevat naar de schadcstaatvervolgprocedure, is een einduitspraak.

Thema 2 Rol van de rechter in dc procedure

Vraag

1, Zijn er onderdelen in de procedure, die een afwijkende regeling rechtvaardigen
ten opzichte van een reguliere schadevergoedingsproccdtrre en waarom?

________________

..

ç’..S. .:, ,‘
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Antwoord

PIPËR

1. Een collectieve schadcproccdure is niet per se ingewikkelder dan een gewoneschadevergoedingsprocedure, maar zal dat in dc praktijk feitelijk vaak wel zijn.Als de wetgever zich zou beperken tot het schrappen van art. 3:305a lid 3 UW,zou na een declaratoire uitspraak over de gehotidenheid tot schadevergoedingverwijzing naar dc schadestaatpieccdut’c kunnen volgen. Dat is ook de opzet dieons voor ogen staat, waarbij als gezegd wel aanpassingen en uitwerkingen voordie procedure mocton worden overwogen. \‘erdere onderdelen van deschadestaatvervolgprocedurc (inzake claiticige schechiling) zijn hiervoor genoemd.

Thema 3 Gevraagde oordeel

Hier wordt aan dc orde gesteld op basis van welke normen de rechter in deverschillende fases zijti beslissing moet nemen. 0k wordt terecht gesteld dat het nietde bedoeling is dat de rechter een schikking oplegt: zo dient het Voorontwerp blijkenshet discussiedocument niet te worden begrepen.

Vraag

1. Biedt Boek 6 UW voldoende ruimte aan de rechter om een regeling voor eencollectieve schadeafwikkeling vast te stelten op basis van categorieën?

Pa9147a 4
2 ptiI 2015

1 Art. 6: 97 UW lijkt lucrvom gesehie’cii: De eehter hgioot cle shde op dc
wijze die het meest met de aard m’at in overeenstemming is. K;m de omvang
van de schade niet nauwkeurig worden vastgesteld, dan wordt zij çesclmt”.

Een grotere vrijheid bij cle schadebegrotiog is op zich.e!f ook nu al een pegeven, Ziehiet voor tekst hij Thema 1 . Naar de vraag hoe ver dc vrijheid van de rechter gaat en
7.00 moeten gaan, en dus ook of in het kader van tlasictge sehechiflng een nadet evtrbepalittg nodig is, /ou o.i. nader onderzoek kunnn wo den gedaan. Wi hebbenhici voor al opgemerkt dat wij het zinvol achten wanneer aan de bestaande regelingvan de sehadestaatprecedure een bepaling wordt toegevoegd over deze wijze vanafdoening door dc rechter, en daarmee over de medewerking die pattijen daaraanmoeten geven, in een vcrvo!gprocedurc.

Thema 4 Nadere invulling outvankelijhheidsdscn

Vi aren

c

Kan dc introdtietie van ‘representativiteit’ als c’ntvankelijkhcicfsvereistetoegevoegde waarde hebben?
2. Welke nonnen lenen zich om als kwalitatieve ontvankclijkheicÏscis te worden

opgenomen, vnnuit het oogpunt van effectiviteit en toetsbaarheid?
3, Welke normen lenen zich om als inhoudetilke ontvankelijkheidscis opgenomen te
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vo1 den, vmuft het jpuiit van effectiviteit en toetsbaaiheid?
4. hoc ken een numerosity-eis in het kader van de ontvankelijkheid worden

aangetoond?

Antwoorden

1 -4. I)eze vragen gaan ttit van een zelfstandige collectieve schade-actie met eigen
ontvankeljkheidsvercisten, terwijl wij hiervoor hebben betoogd dat
schadevergoeding édn van de petita is die normaal gcsprokei gecomt)mneerd met
andere petita in een dagvaarding aan de orde kunnen komen, en dat ct geen aanleiding
is daarvan af te wijken hij ecn collectieve actie.

( • Collectieve schade-acties kunnen eenvoudig of gecompliceerd zijn, zoals dat ook
voor andere petita zoals een vordering tot partiLllc ontbinding of vernietiging geldt.
Het afzonderlijk stellen van scherpere ontvankeljkheidseisen in geval collectieve
schade wordt gevorderd, leidt o.i. tot een schijn-precisie die willekeurig kan
uitpakken. L)e iechter moet dc ruimte hebben om, gegeven de inhoud van een
collectieve actie - waarbij in aanmerking wordt genomen of die actie mede strekt tot
schadevergoeding -, die actie in het algemeen te toetsen aan de eis van voldoende
belang. In dat kader Zou een gebrek aan nuînerosity volgens ons al snel tot een gebrek
aan belang moeten lijden.

Verder ïs in 2013 een waarborg-eis in art. 3:305a 13W slotzin lid 2 opgenomen, die de
mechter inscherpt dat hij ruim dient te toetsen en hem daartoe een heel ruime armslag
geeft:

Lid 2. (. ) Een rcchtspemsuon als bedoeld iii lid 1 is eveneens niet c;ntvankelil k.
indien met cie rechtsvnrdering dc belangen van de lsonen ten behoeve van wie dc
rechtsvomdem ing is ingesteld onvoldoende gewaamboigd zijn.

Wij clcnken dat clezr bepaling de ie.’htct voldocotle mogelijkheden geeft ook als dc
cnllcettevi actie mede tot eli:mÎ crgc’edina etmekl.

Tltennim ‘[bied I’am ty IAtition Eundin

Vragen

Is er een nond,.aak tot h t opnemen van nadere eisen voor Thimd I’ary lmtmgatmon
Funding? Wie zouden er moeten worden beschermd door deze eisen?

2 Welke eisen zoudert moeten worden gesteld? lenen de eisen van dc Comnnmssw
zich wel of niet voor overname en waarom wel? Zijn de nonnen toetsbaar door de
rechter?

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

Antwoorden

1-3 AL gezegd menen wij dat de collectieve schadevergodingsaetie niet afzonderlijk
dient te worden geregeld. Jliervuor is art. 3:305a liti 2 (waarborg—eis) reeds
aangehaald. Als doom een stichting (of vereniging) een collectieve a tie wordt

:,.

/
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ingescid. die nk een su mdcve oedfng omvat, dan is voarstelbaar dat dk vaarhoieerder een rol gaat spelen. De aangesproken partij zal ongetwijfeld - zoals men nuook steeds ziet gebeuren - de financiering en de zeggenschap aan dc kant van destichting aan de orde stellen.

Thema 6 Binding van gedupeerdeim

Vraag

1. Op welk moment in de procedure zou duidelijkheid moeten bestaan over de vraagvoor wie een collectieve schadeafwikkeling is/wordt vastgesteld waarmee dezepersonen ook aan de uitkomst zijn gebonden? t
Antwoord

1. In art. 3:3t)5a lid 5 f3V is een regel opgenomen waarvan de strekking is dat eenindividuele benadeelde zich in beginsel kan keren tegen “bemoeizucht” van destichting of vereniging die een collectieve actie heeft ingesteld. T&C BWaantekening 6 bij dit artikel vermeldt (kort gezegd) dat als de stichting bereiktheeft dat cle rechtspersoon die ecn vliegveld beheert, geluidsisolatie moet plaatsenbij omvoncnden, een omwonende daarvan kan afzien als hij uitzicht belangrijkervindt clan geluidsoverlast. De omwonende heeft een soort afgeleide bevoegdheidop grond van de uitspraak, geen verplichting. Dat is nieÏ opzienhatcncl — i’ns dewetsbepa Eng achterwege gebleven zon men et’ niet anders over denken Vernieldwordt vooris in TLC La.p. dat gezag van gewijsdc ii de zin van l;inding aan eenuitspraak hij een collectieve actie slechts bestaat tussen de. procesparthen. dus destichting en cie aangesproken pat tij. Ook dat is niet opzienbarend, want in lijn metwat in het algemeen binnen het leerstuk gezac van gewijsde wordt aangenomen.

t )at neemt niet weg dat het vraagstuk san dc binding van individuele henadeelden aaneen collectieve schatte—actie naar onze memng huilengewnon briangrijk is. omdat hetgaat om de linafiteit die met cle procedure bereikt kon worden, Fmnatitait is een niet teonderschatten cfrivei’ vom dc aangesproken paij om te onderhatidelen en eventueel teschikken. Wetenschap dat niet meer (inhoudelijk) over cci; schade gepweedeerd kanworden, is hij uitstek het gegeven dat ruimte, geeft voor onderhandeling en schikking.

Gelet op cle pritcipiëIc notic van het gezag van gewijsde menen wij dat fmnaliteit dieverder gaat dan binding van procespwljen (mcl. rcchtsopvoltet’s, en mcl. degenen diematerieel gebonden zijn aan cle stellingname van de piucspartij) niet uitkomst van deprocedure zelf kan zijn. Wel kan dit door algemeen verhindendverklaring bereiktworden, waarbij onderzocht zou moeten worden of de voorwaarden daarvoor op ditmoment nc1 te. rigide 7.ri. In Bh 2014/26 hebben wij opeewOrpen of ei’ niet onderomstandigheden een recht op deze verbiudendverktaring moet kunnen bestaan, dusook buiten het geval dat beide partijen deze vci bindendverklaring nastreven.

I)c constrtictie in het voomntweip waarbij individuele benadeelden duur de rechterworden opgeroepen zul naar onze mening niet werken, Echte flnaliteit wordt nietbereikt omdat langs deze weg niet alle benadeelden worden gebonden. En aan dekostcnkant valt te bedenken dat wanneer een benadeelde juridisch gebonden zon zijn,
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e;n c1ct o art, 6 EVRM niet het rcht kan wtaden entzegd m zelf’ cnnclutes W

nemen en rechtsmiddelen in te stellen, zaken waarop niemand in het kader van een
gcstroomlijnde cotlectieve actie zit te wachten. Er zijn verder tal van juridische
complicaties verbonden aan opt in/opt out in dc procedure en daarna ook weer in de
eventueel opvolgende WCAM.
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Consultati evragen op pagina 4van het Discussiedocument

1. Zijn erelementenofstappen in de procedure die kunnen worden geschrapt?

Barentskransziet de getrapte verplichting inclusief de daaraan verbonden termijnen (die voorhet
vooroverleg nietvoldcende bepaald zijn en daaidooronzekeîheid en procesrisicos opv en, zie
daarvoorde reactie op hetvoorontwerp) voorpartijen om telkens, in iederefase, met elkaar in
overleg te treden overeen minnelijke schaderegelingals overbodigen bezwarend. Het zou
effectiever zijn indiende rechtervoordat overleg ruimte biedt naar bevind van zaken, zodat dergelijk
overleg plaatsvindt wanneerde tijd (de zaak) daarvoor rijp is. Bovendien is denkbaar dat deze
verplichtvoorgeschreven partij-initiatieven resulteren in een afwachtenderhouding van de rechter
(anders dan wanneer de rechtereen dergelijk overleg naar eigen bevinding van zaken gelast).

2. Welke soort procedure, verzoekschriftof dagvaarding, leent zich het bestvoor een
collectieve schadevergoedingsactie?

Onze voorkeurgaatduidelijkuitnaareen dagvaardingsprocedure. Los van hetfeit dat diverse
essentiële processuele mogelijkheden ontbreken in de verzoekschriftprocedure (zoals vrijwaring,
verzet, verstek), is wat ons betreft een zwaarwegend argumentdat een wijziging naareen
verzoekschriftprocedure onnodige rechtsonzekerheid zal meebrengen. Sindsde invoeringvan het
huidige art. 3:305a 8W hebben partijen veelervaringopgedaan in het kadervan de
dagvaardingsprocedure (metalledaaraan verbonden kenmerken), hebben aangesproken partijen
hun “trukendoos”van processuele verweren alvolledig losgetrokken en is de procedure in
jurisprudentie en rolreglernenten behoorlijk uitgekristalliseerd. Wijzigingnaareen
verzoekschriftprocedurezal naarverwachting resuiteren in uitvoerige processueledebatten over
deze nieuwe proceworm. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan uitvoerige dcbatten overhet a dan
niet opioepen van hoofdelijk aansprakelijke parti]en en hun processuele status

Zoals BarentsKrans reeds in haar reach. op het voorontwerp heeft aangegeven, heeft een
verzoekschriftprocedure voorts de complicatie dat hetonmogelijkwordtomeen collectieveactie te
combineren van een andersooltige rechtsvordering. Daarmee wordt bijvoorbeeld de mogelijkheid
om naast de collectieve actie ook individtieleof gecedeerdevorderingen inte stellen ongedaan
gemaakt. Van die mogelijkheid wordtin de praktijkveel gebruiktgernaakL Wij zijnuanoordeel dat
die behoefte ook na de invoeringvan een collectieve schadeactie zal blijven bestaan. Het instellen
van (LLcueLrU) ii UiviJuJe voruenngn liccftstuiiLnde Ii i in naai het recht val veruit de
meeste rechtstclsels Het i bepaald ontekerof het instellen van een collectieve schadeactie
tuitende v erkiogheeft naarbuiterlands recht Indiende mogelijkheid van cumulatievan
vorderingen niet langerbestaat dooreen voorgestelde verzoekschriftprocedure, dan zal deze
rechtsonzekerheid reden vormen om geengebruikte maken van de collectieve actie. Ditzelfde
argument isvan toepassing indien er bij de rechtspersoon enige vormvan twijfel bestaatoverde
ontvanketijkheidseisen als bedoeld in lid 5.

3. Hoe moet worden omgegaan met de mogelijkheid tot hoger beroep! cassatie tegen de
rechterlijke vaststelling van een collectieve schadeafwikkelingsregeling? Volstaat het openstellen
van cassatie om op te komen tegen de juridische beootdelingvan de schade{vergoeding)? Of is
(ook) het hoger beroep een noodzakelijk rechtsmiddel.



Wat BarentsKrans betreft is het opensteHen van hogerberoepvan essentieel belang. In de eerste

plaats zijn wij van oordeel dat de schadevaststelling bij uitstek is voorbehouden aan de feitenrechter,

zodat het openstellen van cassatie te beperkt is. Voorts blijken rechtbanken en gerechtshoven in de

praktijk met regelmaat wezenlijk anders te oordelen overdezelfde feiten (bijv. Stichting Volendam,

World Orline). G&etopde omvangvan dc betrokken belangen en hethelangencomplexiteitvan de

schadevaststelling achten wij de mogelijkheid van toetsing in hogere feitelijke instantie wenselijk.

Consultatiewaagop pagina 5 van het Discussiedocument

1. Zijn eronderdelen in de procedure, die een afwijkende regeling rechtvaardigen ten

opzichte van een reguliere schadevergoedingsprocedure en waarom?

Wij constateren datde rechter in de praktijk metenige regelmaat, maarlang nietaltijd, bereid blijkt

om partijen te faciliteren in het opdelen van een complexe procedure in deelgeschillen. De

mogelijkheden blijken in de praktijkte bestaan. WIJ hebben daarbijechterde volgende

waarnemingen.

In de ons bekende gevallen (waaronderenkele kartelschadezaken) werd hetinitiatief tot hetopdelen

of structureren van het partijdebatveelalgenomen doorpartijen zelf (al dan niet eenparig). Rechters

lijken—terecht, vanwege de lijdelijkheid —aarzelingente hebben bij hetambtshalve doenvan

regievoorstellen (behalve tijdens zittingen), ookwanneerpartijen op de rol nadrukkelijkverzoeken

om een bepaalde procesvolgende. In de praktijk zien wij dat een reactie op dergelijke verzoeken
veelal langdurig uitblijft—ook wanneerde rol door de behandelderechters zelf wordtgevoerd,

waarna vervolgens een comparitie of regiezettingviordtgepland zonderdat partijen vooraf inzich t

verkrijgen in enigvoorstel of eenvisie van de rechtbank. Bovendien gebeurthet regelmatigdatde

meervouclige kamer na protest of discussie van de procespartijen terugkomt op beslissingen van de

rolrechterfrecent rn.b.t. di hehandelingvan incidenten bijv. VER/Ageas cii.).

In onze reactie op hetvon ontwerp heeft Rare ntsKrans tegen deze achtergrond gesuggereerd om in

de rnogIijkheidte voorzien van benoeming van een rechter-commissaris, die buli en de rol om

directercontactonderhoudtrnetde procesparti lenenproactief toeziet op de regie en voortgang en

rcijebcslissingen kan bespoedigen. Hiermee wordt gei Ltijdigvoorzien in ecn wettelijke basisuoor

de rechte r(-commissaris) om ambtshalvefen buiten de rol en zittingen om) een sterkere regie te

voeren, waarbij kan worden afgeweken van de standaard processtukken en -termijnen. De

doelmatigheid er procesvoortgangviordt hiermee gediend.

Overigens hechten wij eraan op te merken dat de ruimere regievoering ernlet in zou moeten

resulteren dat het principaal debat al wordt opgekniptvoordat ereen conclusie van antwoord (of in

hetvoorontwerp: verweerschrift) is ingedfrnd dâtalle weren bevat. Deconcentratie van het feerste

ronde) verweer zien wij als zeerdoelmatig. Het is immers vooreen efficiënte rechtsbedelingvan

belang datde eisende partij en de rechterin een zeervroegstadium kennis kan nemen van alle

weren. Daarmee kan ook vroegtijdiggeanticipeerd worden op hette zijnertijd benodigde

bewijsmateriaal.



Consultatievraag op pagina 6 van het Discussiedocument

1. Biedt Boek 6 BW voldoende ruimte aan de rechterom een regeling voor een collectieve
schadeafwikkelingvast te stellen op basis van categorieën?

1-let voorontwerp had hij onsinderdaad de indwkgeweit ade iJoorde iechtervast te stellen
schaderegeling een quasi-schikkingsovereenkomstzou betreffen die in lijn zou liggen metde
voorstellen van partijen. Het Discussiedocument benoemtterechtdat de toetsing in het kadervan de
WCAM (die voortvloeit uiteen schikking) een wezenlijk andere is dan een doorde rechterva5t te
stellen schaderegeling.

Wij stellen voorop dat deze doorde rechtervastte stellen schaderegeling de daadwerkelijk geleden
schade zo dicht mogelijk dientte benaderen (in lijn met de uitgangspunten van volledige
schadevergoeding van Boek 68W). Een zekere mate van abstractie —van ondergeschikte individuele
omstandigheden —is(processueel)gewenst en onontkoombaarbij het vaststellen van een collectieve
schadeafwikkeling. Daarmee dient ereen wettelijke basis te zijn vooreen begrotingvan schade op
een hybride basis van enerzijdsconcrete hoofdkenmerken (van een categorie gedupeerden)en
anderzijds abstractie van individuele kenmerken. Bovendien dient ereen wettelijke basis te zijn voorhettoekennen van een schadevergoeding die is vormgegeven als een formule of
berekeningsmethode in plaats van een concreet bedrag.

Naar ons oordeel is kan die wettelijke basis onvoldoende worden ontleend aan art. 6:97 8W. Een
dergelijke wijze van abstraheren in ons inziens niet in overeenstemming met de ‘aard’ van de
(individueelgeleden)schade, maarhoogstens in overeenstemmingrnet de aard van de
rechtsvorderinq; daarvoor biedt het artikel naarons oordeel echtergeen grond. Eenzelfde bezwaar
geldtvooreen redeneringdatde omvangvan de schade nietnauwkeurigkanworden vastgesteld er’
dat de rechter6aeoni zou mogen schatien.

Wij zien een (aanvulling op de) wettelijke regeling in Boek 6danron als wenselijk.

Consultatievrap.en pagina 9 van het Discussiedocument

1. Kan de introductie van ‘representativiteit’ als ontvankelijkheidsvereistetoegevoegde
eiaarde hebben?

2, Welke normen lenen zich om als kwalitatieve ontvankelijkhoidseiste wa;den opgenomen,
vanuit het oogpuntvan effediviteitentoetsbaarheid?

3. Wetke normen lenen zich om als inhoudelijke ontvanketijkheidseis opgenomen te worden,
vanuit het oogpunt van effectiviteit en toetsbaarheid?

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

BarentsKrans meentdatde lat voorde ontvanketijkheid niet te hoog moet wcrdengelegd.
Bovendien dient ervoorgewaaktte worden dat de ontvankelijkheidseiscn nietleiden tot uitzichtloze
discussies overde vraag of de organisatie wel of niet ontva nkelijk is. Kwaliteitseisen die iets zouden
kunnen toevoegen zier, in de visie van BarentsKtans op de onafhant elijkheid van bestuurders in cie
Organisatie (ten opzichte van de gedupeerden, maarook ten opzichte van een eventuele betrokken
litigation funder), hetaantal bestuurders, de verplichteaanwezigheid van een Raadvan Toezicht.
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Ook zou gedacht kunnen worden aan de eis dat tenminste één van de bestuurders dientte voldoen

aan de diplomavereisten voor benoeming als rechterlijk ambtenaar.

Een numerosity-eisin absolute termen is wat BarentsKrans betreft te billijken, maar een

relatieve hi!lijkheidseis(minimum percentage gedupeerden dat zich heeft aangesloten) niet. In

de grootste collectieve actie tot op heden (woekerpolissen) werden meer dan 100.000

gedupeerden vertegenwoordigd door de Stichting Verliespolis, wat ten opzichte van het totaal

aantal uitstaande beleggingsverzekeringenin 2005 (7,2 miljoen uitstaande polissen) nog geen

1,4% was. Het enkele feit dat de betrokkene is aangesloten bij de organisatie zou voldoende

moeten

zijn om aan te tonen dat aan de numerosity-eis wordt voldaan.

Consultatievragen op pagina 20 van het Discussiedocument

1, Is er een noodzaak tot het opnemenvan nadere eisen voor Third Party Litigation Fiinding?

Wie zouden er moeten worden beschermd door deze eisen?

2, Welke eisen zouden moeten worden gesteld? Lenen de eisen van de Commissie zich wel of

nietvoor overname en waarom wel? Zijnde normen toetsbaar voor de rechter?

3. Wanneerzou de toetsingvan deze eisen moeten plaatsvinden.

Third Party Litigation Funding kan zondertwijfel een bijdrage leveren in hetvergroten van de

toegangtot de rechter, En vanzelfsprekend moet misbruik worden voorkomen. Maarvan misbruik is

qeen sprake als de laedenswordtaangesproken, waardatzonderinschakeling van een Third Party

Litigation Funder niet zou zijn gebeurd. Slechts indien gelaedeerden worden misleid is sprake van

misbruik. En voor hetadresseren van dergelijk misbruik biedt hetciviele rechtvoldoende

instrumentarium.

Eris derhalve geen noodzaaktothetopnemen van nadere eisen voorlhird Party

Litigation Fund Ing.

Consul tatievragenpjgjna ii van het Discussiedocument

1. Op welk moment in de procedure zou duidelijkheid moeten bestaan overdevraag voor

wie een collectieve schadeafwikkeling is/wordt vastgesteld, waarmee deze personen ookaan de

uitkomst zijn gebonden.

BarcntKrans isvan oordeei dt ps btj dc schadevatstdlling duidelijkheid ontstaatwelkc

categorieën zijn onderscheiden en wat de gevolgen van de schaderegeling is voorde gelaedeerden.

Zij kunnen ook dan pas beoordelen of ditwel of nietleidttotvolledigeschadevergoeding in het licht

van hun individuele omstandigheden en of een opt-out wenselijk is. Om die reden lijkt aansluiting hij

de opt-out systernatiek van de WCAMvoorde hand liggen, waarbij ook hiergeidt dat tot het

moment dat de opt-out periode isverstreken lopende individuele procedures van rechtswege

zouden moeten worden gesho st(vgl. 1015 Rv).



Van: .:. 1
Verzonden: & insdag 7 april 2’015 14:07
Aan:

___________________________________

Onderwerp: RE: Verspreiding inbreng expertbjeenkomst
Bijtagen: BarentsKrans - Reactie discussiedocument.pdt

Yvonne

Bestel 1

Aangehecht nogmaals onze inbreng voor de bijeenkomst, maar nu in onze huisstijl. Wij zijn akkoord met hetcirculeren van dit stuk onder de andere deelnemers.

zpMet vriendelijke groet,
.

Van:L___________________________
Verzonden: dinsdag 7 aprll_015 13:19

Onderwerp: Verspreiding inbreng expettbïjeenkomst

Bestel______

Is het akkoord als wij jullie inbreng onder de andere deelnemers circuleren?Mocht ik voor het einde van de dag niets van je vernemen, dan ga ik ervanuit dat jullie hiermeeakkoord zijn.

i»l vriendelijke groet,

EZZZZ

Dit b ictt 1 au lufetmatuL hc atteuu dic mei ‘ m u is ktcr d lnWcn U n’ct dc ge Idu @ Nc1d bcnt 1 dit Qbericht abusievelijk aan u is toegezonden. ordt u verzocht dat aan de aJ>ender te melden en het bericht tevervvijdercn. De Staat aanvaaicit geen aansprakelijkheid voor schade. van welke aard ook, die verband houdtmet risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Veilithcid en Justitie

This messace may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressec or if thismessage was sent to vnu by mistake, you are requested to inform the seutder and delete the message. i’hê
State accepts no liubility for damage ofanv kind ; esulting from the risks inherent in the cleetronic
Iransmission of messages.

Ministrv of Secutuity and Justice

Click e to report this cmail as spam.
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üatum: 1 april2015
Betreft: Wetsvoorstel uitvoering motie Dijksma: reactie op discussiedocument ten behoevevan expertbijeenkomst

Consultatievragen op pagina 4 van het Discussiedocument

1. Zijn er elementen of stappen in de procedure die kunnen worden geschrapt?SarentsKrans ziet de getrapte verplichting inclusief de daaraan verbonden termijnen fdie voor hetvooroverleg niet voldoende bepaald zijn en daardoor onzekerheid en procesrisico’s opleveren, ziedaarvoor de reactie op het voorontwerp) voor partijen om teTkens, in iedere fase, met elkaar in overlegte treden over een minnelijke schaderegeling als overbodig en bezwarend. Het zou effectiever zijnindien de rechter voor dat overleg ruimte biedt naar bevind van zaken, zodat dergelijk overlegplaatsvindt wanneer de tijd (de zaak) daarvoor rijp is. Bovendien, is denkbaar dat deze verplichtvoorgeschreven partij-initiatieven resulteren in een afwachtender houding van de rechter (anders danwanneer de rechter een dergelijk overleg naar eigen bevind van zaken gelast).

2. Welke soort procedure, verzoekschrift of dagvaarding, leent zich het best voor een collectieveschadevergoodingsactie?
Onze voorkeur gaat duidelijk uit naar een dagvaardingsprocedure. Los van het feit dat diverseëssentiële processuele mogelijkheden ontbreken in de verzoekschriftprocedure (zoals vrijwaring,verzet, verstek), is wat ons bet!eft een zwaaRvegend argument dat een wijziging naar eenve%oekschtiftprocedure onnodige rechtscnzekerheid zal meebrengen. Sinds de invoering van hethuidige art 3:305a BW hebben partijen veel ervaring opgedaan in het kader van dedagvaardingsprocedure (met alle daaraan verbonden kenmerken), hebben a3ngesprol:en partijen huntcukendoos” van processuele verweren al volledig losgetrokken en is de procedure in jurisprudentie enrolreglementen behooriijk migekristakiseerd. Wijziging naar een verzoekschriftproceclure zal naarverwachting resuiteren in uitvoerige processuelo debatten over deze nieuwe procesvorm Gedacht kanbijvoorbeeld worden aan urt.’oerige debatten over het al dan niet oproepen van hoofdehikaansprakelijke partijen en hun processuele status.

Zoals Barentskrans reeds in haar reactie op het voorontwerp heeft aangegeven, heeft eenverzoekschriftprocedure voorts de cornpiicatie dat het onmogelijk wordt om een collectieve actie tecombineren van een andersoortige rechtsvordering. Daarmee wordt bijvoorbeeld de mogelijkheid omnaast de collectieve actie ook individuele of gecedeerde vorderingen in te stellen ongedaan gemaakt.Van die mogelijkheid wordt in de praktijk veel gebruikt gemaakt. Wij zijn van oordeel dat die behoefteook na de invoering van een coilecheve schadeactie zal blijven bestaan. lIet instellen van(gecedeerde) indieidu1e vorderingen heeft stuitende werking naar het recht van veruit de meesterechtstelsels. Het is bepaald onzeker of het instellen van een collectieve schadeacte stuitende werkingheeft naar buitenlands recht, Indien de mogelijkheid van cumulatie van vorderingen niet langer bestaatdoor een voorgestelde verzoekschriftprocedure, dan zal deze rechtsonzekerheid reden vormen omgeen gebruik te maken van de collectieve actie. Ditzelfde argument is van toepassing indien er hij derechtspersoon enige vorm van twijfel bestaat over de ontvankelijkheidseisen als bedoeld in lid 5.
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3. Hoe moet worden omgegaan met de mogelijkheid tot hoger beroep / cassatie tegen de
rechterlijke vaststelling van een collectieve schadeafwikkelingsregeling? Volstaat het
openstellen van cassatie om op te komen tegen de Juridische beoordeling van de
schade(vergoeding)? Of Is (ook) het hoger beroep een noodzakelijk rechtsmÏddel.
Wat BarentsKrans betreft is het openstellen van hoger beroep van essentieel belang. In de eerste
plaats zijn wij van oordeel dat de schadevaststelling bij uitstek is voorbehouden aan de feitenrechter,
zodat het openstellen van cassatie te beperkt is, Voorts blijken rechtbanken en gerechtshoven In de
praktijk met regelmaat wezenlijk anders te oordelen over dezelfde feiten (buy. Stichting Volendam,
World Online). Gelet op de omvang van de betrokken belangen en het belang en complexiteft van de
schadevaststelling achten wij de mogelijkheid van toetsing in hogere feitelijke instantie wenselijk.

Consultatievraag op pagina 5 van het Discussiedocument

1. Zijn er onderdelen in de procedure, dle een afwijkende regeling rechtvaardigen ten opzichte van
een reguliere schadevergoedingsprocedure en waarom?
Wij constateren dat de rechter in de praktijk met enige regelmaat, maar lang niet altijd, bereid blijkt om
partijen te faciliteren in het opdelen van een complexe procedure in deelgeschillen. De mogelijkheden
blijken in de praktijk te bestaan. Wij hebben daarbij echter de volgende waarnemingen.
In de ons bekende gevallen (waaronder enkele kartelschadezaken) werd het initiatief tot het opdelen of
structureren van het partijdebat veelal genomen door partijen zelf (al dan niet eenparig). Rechters lijken

,J
— terecht, vanwege de lijdelijkheid — aarzelingen te hebben bij het ambtshalve doen van
reqievoorstrllen thohaft’e tijdens zittingen), ook wanneer partijen op de to! nadrukkelijk verzoeken om
een beaIde procesvolgende. In de praktijk zien w dat een reactie op dergelijke verzoeken veelal
langdurig uitblijft — ook wanneer de rol door de behandelde rechters zelf wordt gevoerd, waarna
vevoigens een cemparitie of regrezetting wordt gepland zonder dat partijen vooraf inzicht verkrijgen in
enig voorstel of een visie van de rechtbank. Bovendien gebeurt het regelmatig dat de meervoudige
kamer na protest of discussie van de procuspartijen terugkomt op beslissingen van de mlrcchter
(recent m b.t de behandeling van incidenten bijv VES/Ageas e a.)
In onze ractiu op het voorontwerp heeft BarentsKrans tegen deze achter,ond gesuggereerd om in de
mogelijkheid te voorzien van benoeming van een rechter-commissaris, die buiten de rol om directer
contact onderhoudt met de procespartijen en proactief toeziet op de regie en voorfgane en
regiebeslissingen Kan bespoedigen. Hremee wurdt gelijktijdig voorzien in een wettelijke basis voor dc
rechterf -commissaris) om ambtshalve (en buiten de rol en zittingen om) een sterkere regie te voeren,
waarbij kan worden afgeweken van de standaard processtukken en -termijnen. De doelmatigheid en
procesvoortgang wordt hiermee gediend.
Overicrens hechten wij eraan op te merken dat de ruimere regievoering er niet in zou moeten resulteren
dat het principaal debat al wordt opgeknipt voordat cr een conclusie van antwoord (of in het
voorontwerp’ verweerschrift) is ingediend dat alle weren bevat. De concentratie van het (eerste ronde)
verweer zien wij als zeer doelmatig Het is immers voor een efficiënte rechtsbedeling van belang dat de
eisende partij en de rechter in een zeer vroeg stadium kennis kan nemen van alle weren. Daarmee ken
ook vroegtijdig geanticipeerd worden op het te zijner tijd benodigde bewijsmateriaal.

Pagina 2 van 4
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Consultatievraag op pagina 6 van het Discussiedocument

Biedt Boek 6 8W voldoende ruimte aan de rechter om een regeling voor een collectieveschâdeafwikketing vast te stellen op basis van categorieën?
Het voorontwerp had bij ons inderdaad de indruk gewekt dat de door de rechter vast te stellenschaderegeling een quasischikkingsovereenkomst zou betreffen die in lijn zou liggen met devoorstellen van partijen. Het Discussiedocument benoemt terecht dat de toetsing in het kader van deWCAM (die voortvloelt uit een schikking) een wezenlijk andere is dan een door de rechter vast testellen schaderegeling.
Wij stellen voorop dat deze door de rechter vast te stellen schaderegeling de daadwerkelijk geledenschade zo dicht mogelijk dient te benaderen (in lijn met de uitgangspunten van volledigeschadevergoeding van Boek 6 BW). Een zekere mate van abstractie — van ondergeschikte individueleomstandigheden — is (processueel) gewenst en onontkoombaar bij het vaststellen van een collectieveschadeafwikkeling. Daarmee dient er een wettelijke basis te zijn voor een begroting van schade op eenhybride basis van enerzijds concrete hoofdkenmerken (van een categorie gedupeerden) en anderzijdsabstractie van individuele kenmerken. Bovendien dient er een wettelijke basis te zijn voor hettoekennen van een schadevergoeding die is vormgegeven als een formule of berekeningsmethode inplaats van een concreet bedrag.
Naar ons oordeel is kan die wettelijke basis onvoldoende worden ontleend aan art. 6:97 8W. Eendergelijke wijze van abstraheren in ons inziens niet in overeenstemming met de aard’ van de(individueel geleden) schade, maar hoogstens in overeenstemming met de aard van derochtsvordedng; daarvoor biedt het artikel naar ons oordeel echter geen grond. Eenzelfde bezwaargeldt voor een redenering dat de omvang van de schade niet nauwkeurig ken worden vastgesteld endat de rechter daarom zou mogen schatten
W zien een (aanvuiiing op de) wetteliJke regeling in Boek 6 daciom als wenseIik.

Cor sultatievragen op uaoina9ven het Discussiedocument

1. Kan cle introductie van reprcsentativiteil’ als ontvanketijkheidsveroiste toege\’oegde waardehebben?

2. Welke normen lenen zich om als kwalitatieve ontvankelijkheidseis te worden opgenomen,vanuit het ooqpunt van effectiviteit en toetsbaarheid?

3. Welke normen lenen zich om als inhoudelijke ontvankelijkheidseis opgenomen te worden,vanuit het oogpunt ‘jan effectiviteit en toetsbaarheid?

4. Hoe kan een numerosity-els in het kader van de ontvankellikheici worden aangetoond?BarentsKrans meent dat de lat voor de ontvankelijkheid niet te hoog moet vorden gelegd. Bovendiendient ervoor gewaakt te worden dat de ontvankelkheidseisen niet leiden tot uitzichtloze discLlssiesover de vraag of de Organisatie wel of niet ontvankelijk is Kwaliteitseisen die iets zouden kunnentoevoegen zien in de visie van Barentskrans op de onafhankelijkheid van bestuurders in de organisatie(ten opzichte van de gedupeerden, maar ook ten opzichte van een eventuele betrokken litigationfunder), het aanlal bestuurders, de verplichte aanwezigheid van een Raad van Toezicht Ook zou
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gedacht kutneii weiden aan de eis dat tenminste en van de bestuurders uient te ‘uldoen aan de
diplomavereisten voor benoeming als rechterljk ambtenaar.
Een numerosity-eis in absolute termen is wat BarentsKrans betreft te billijken, maar een relatieve
billjkheidseis (minimum percentage gedupeerden dat zich heeft aangesloten) niet, In de grootste
collectieve actie tot op heden (woekerpolissen) werden meer dan 100.000 gedupeerden
vertegenwoordigd door de Stichting Verliespolis, wat ten opzichte van het totaal aantal uitstaande
beleggingsverzekeringen in 2005 (7,2 miljoen uitstaande polissen) nog geen 1,4% was. Het enkele feit
dat de betrokkene is aangesloten bij de organisatie zou voldoende moeten zijn om aan to tonen dat
aan de numerosity-eis wbrdt voldaan.

Consultatievragen op pagina 10 van het Discussiedocument

1. Is er een noodzaak tot het opnemen van nadere eisen voor Third Party Lltlgation Funding? Wie
zouden er moeten worden beschermd door deze eisen?

2. Welke eisen zouden moeten worden gesteld? Lenen de eisen van de Commissie zich wel of niet
voor overname en waarom wel? Zijn de normen toetsbaar voor de rechter?

3. Wanneer zou de toetsing van deze eisen moeten plaatsvinden.
Third Party Litigation Funding kan zonder twijfel een bijdrage leveren in het vergroten van de toegang
tot de rechter. En vanzelfsprekend moet misbruik worden voorkomen. Maar van misbruik is geen
sprake als de laedens wordt aangesproken, waar dat zonder inschakeling van een Third Party
Litigation Funder niet zou ‘ijn gebeurd. Slechts indien gelaedeerden worden misleid is sprake van
misbruik. En voor het adresseren van dergelijk misbruik biedt hrt civiele recht voldoende
nstrunmentariurn. Er s derhalve geen noodzaak tot het opnemen van nadere eisen VOOr Third Party
Litigation Funding.

Consultatievmgen op pagina 11 van het Discussiedocument

1. Op welk moment in do pmncedure zou duidelijkheid moeten bestaan over dt’ vraag voor wie een
collectieve schacieafwikkoling islwordt vastgesteld, waarmee deze personen ook aan de
uitkomst zijn gebonden.
EarentsKron. is van oordeel dat pas hij de schadevaststellirmg duidelijkheid ontslaat welke categorieën
zijn onderscheiden en wat de gevolgen van de schaderegeling is voor de gelaedeerden. Zij kunnen ook
dan pas beoordelen of dit wel of niet leidt tot volledige schadevergoeding in het licht van hun
individuele omstandigheden en of een opt-out wenselijk is. Om die reden lijkt aansluiting bij de opt-out
systematiek van de WCAM voor de hand liggen, waarbij ook hier geldt dat tot het moment dat de opt
out periode is verstreken lopende individuele procedures van rechtsviee zoiden moeten worden
geschorst fegi. 1015 Rv).

Namens BareritsKrans N V.,

EZZZZZ
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L Inkiding

De Vereniging VEB NCVB (‘VEB’) werd opgericht in 1924 met als doel om de belangen vanparticuliere en institutionele beleggers te vertegenwoordigen. Tegenwoordig is de VEB degrootste beleggersvereniging in de Benelux.

De VEB behartigt de belangen van leden onder meer door het voeten van collectieve acties opgrond van art. 3:305a 13W. Als grootste gebruiker in Nederland van dc collectieve actie — envan art. 3:305a BW in het bijzonder — is de VEB bekend met de diverse grenzen en lacunesvan de collectieve actie, waaronder het verbod tot het vorderen van een schadevergoeding ingeld (art. 3:305a lid 3 BW). De VEI3 steunt het initiatief van het mi9isterie van Veiligheid &Justitie om de motie Dijksma, die aan die lacune een einde wil maken, in wetgeving om tezetten.

Naast efficiency gaat het ook om rechtvaardigheid. Niemand zal willen beweren datschadeveroorzakers onder hun aansprakelijkheid uit zouden mogen komen om de enkelereden dat het de individuele gedupeerden aan kennis en geld ontbreekt om voor hun eigenbelang op te komen. I)ie onrechtvaardigheid wordt weggenomen.

De VEB heeft met aandacht kcnnis genomen van het Diseussiedocument ten behoeve van deExperihijeenkomst 9 april 2015 “Wetsvoorstel uitvoering motie Dijksma”(i)iscussiedocumcnt’). Het ministerie van Veiligheid & Justiii heefi naar mening van deVLh terecht een cspeiihijcen1:uinst georganis crU om de vele reacties van marktpartijen enbelanghebbende op het voowntwerp nogmaals goed te wegen alvorens met een deflnitiefv etsvoortel te komen.

t )c V1J hanteert in deze inhoudelijke reactie dc indetine van het Discussiedocument. l)nt wilzeugen dat de VEB per paragran Cde verschillende vragen zal behandelen en daar waar nodigverbanden zal leggen met aanptlencle onderwerpen.

2. lunch (ing procedure

Vrcutg 1 & 3: Zijn er elementen of stappen in cle procedure cÏi tunuen worden geschrapt?Hoc moet worden cnngegaan niet de mogcli/kheicl tot hoger herüep/cassoric tegen derechterlijke t’///j,tg een c’?Ï/etticvc .shaclcc;wikke/ingsi’egeling? t ol.stcéat heto))CilStCileflvcln efissatie 0fl) t)J) te ktflfle)i legeli dle juridische heooi’dc’/hig van de.‘chadctvett.oeding)? Ofis (ot.sk) het hocr beinep CCII noodzcikc’fljk rechtsnuddeÏ?

Op hoofdlijnen ziet de VEB geen bezwaren tegen de collectieve schadevergoedingsactie. Inhet voorontwerp was voorzien in een procedure van vijf stadia, waarbij in veci gevallen hogerberoep en cassatie open staat. In totaal zou dat kunnCn leiden lot 16 gerechtelijke uitsprakenalvorens een schadevergoeding zou zijn vastgesteld. Kort gezegd betreft het: (1) deontvankelijkheid van de 305a—organisatlc: (ii) het bepalen van de eventuele onrechtmatigheidvan het handelen van de gedaagde jegens de achterban en de grond voor aansprakelijkheidvan de gedaagde voor de door de achterban geleden schadc (iii) het bereiken van een
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vrijwillige collectieve chikking onder lichte druk van de rechter; (iv) de opënbaarmaking van
de voorstellen van partijen om tot vrijw’i]lhe collectieve schikking te komen met toenemende
druk van de t-echtei om alsnog een viijwithge cullcchcvë schikking te beiciken; CLI Çv) bij
gebreke van een vrijwillige collectieve schikking stelt uiteindelijk de rechter de collectieve
schadevergoeding vast.

I)e VEB vindt dat een veel te ingewikkelde, langdurige en kostbare procedure. De VEB is‘ voorstander van een korte en efficiënte procedure met de benodigde rechtsmiddelen van hQgç
berogpencassatiç De VEB licht dat graag toe.

liet geheel overziend van vijf stadia voordat uiteindelijk door de rechter dc collectieve
schadevergoeding wordt vastgesteld, proeft de VEB een angst bij het ministerie van

Ç • Veiligheid & Justitie om de rechter in een eerder stadium de knoop door te laten hakken:
Voor die angst ziet de VEB weinig aanleiding.

Stadium 3 en 4 pogen partijen op alle denkbare wijzen tot een vrijwillige collectieve
schikking te bewegen. Daar heeft de rechter een rol. Zo worden partijen bijvoorbeeld
verplicht mee te werken aan mediation. Wellicht overheerst de idee dat partijen dan op
oneigenlijke grond in een schikkingstraject worden gemanoeuvreerd. Die angst is volgens de
VEB onterecht. De rechter heeft in stadium 2 immers al geoordeeld over de onrechtmatigheid
van het handelen van de wederpartij en de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van
de schade van de achterban.

no ,taan alIc n d md’ idttd Ii., ‘. cn IStU ‘ in dL onre htmitic d md up fl fi ) c mik. i1i. It,

P (ii) schuld en (iii) (de omvang van de) schade. I)e rechter kan door het vaststellen van
hcp i mld s.hack c )tcgorIL n hicm ocd een oplosstng \ oot rrci.ir n t)L\ Lj3 ISÖ immm an
mening dat stadia 3, 4 en5ineen 700den moeten wordergesehoven.

lIet is belangrijk te benadrukken dat eerst in stadium 2 wordt gcuordeckl over cl eventuele
cnrcchtsnatigheid en de grond van aansprakelijkheid voordat - hij gebrek aan een vrijwillige
collectie e s hit kine door dc rcthtcr dc col lectie L schadex ergocclingsic tic voi dt
vastgesteld. l)aarmec is gcv aarborpd tint van een oneigenlijk. althans zonder juridische
grondslaL, druk op partijen om te schikken geen sprake kan zijn.

Dat zorgt ervoor dat voor parti)en die een vrijwillige collectieve schikking zouden willen
onderzoeken zich een uitgelezen moment voordoet na een beslissing in stadium twee. Als
ontvankelijkheid en aansprakelijkheid vaststaan, biedt dat een beter beeld van de
voarliggende schade en creëert eveneens een heldere bandhrcedte waarbinnen partijen tot een
vergelijk zouden moeten kunnen komen. De rechter zou zelfs hij de beslissing in stadium 2
reeds een eerste gedachte aan partijen kumien meegeven wat naar diens mening ecn mogelijke
tiitspraak in het laatste stadium zou kunnen behelzen. I)ergclijke “signalen” van de rechter
zijn thans redelijk gebruikelijk hij enmnpanties. Door de rechter deze vrijheid te geven wordt
tevens recht gedaan aan de gedachte die blijkbaar te gronde lag aan het voorstel voor stadium
3 en 4 waarbij de rechter een leidende rol zou gaan spelen hij het tot stand laten komen van
een vrijwillige collectieve schikking.
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Het ineenschuiven van de stadia 3, 4 en 5 brengt volgens de VEB wel met zich dat voor debeslissingen uit stadium 1 en 2 evenals het uit het voorstel van dc VER voorlceknnien nieuwestadium 3, alle iceiiimdUeieii clieneii op te staan. Dan blijven de waarborgen binnen hetNederlandse rechtsstelsel. Daarbij lijkt het de VER redelijk te bepalen dat per stadium alleincidenten en verweren tegelijkertijd worden behandeld en tegelijkertijd appellabel zijn.

1-let openstellen van tussentijds hoger beroep door één partij. in geval van een procedure metmeerdere partijen, dat ertoe kan leiden dat de procedure wordt geparkeerd, doet naar meningvan de VEI3 direct afbreuk aan een efficiënt gebruik van de voorgestelde procedure.

Vaag 2: Welke soort procechrc’, verzoekschrift of dcigvciarding. leent zich het best voor eencolleciieve schadevergoedingsactie?

De VER herkent de argumenten die door andere belanghebbende worden gebruikt om tepleiten voor een dagvaardingsprocedure. Het is inderdaad zo dat inschadevergoedingsprocedures regelmatig vrijwaringsincidenten worden ingediend of verstekwordt verleend. De VER heeft begrepen dat het ministerie van Veiligheid & Justitie voor eenverzoekschriftprocedure heeft gekozen vanwege de flexibiliteit en de ruimere mogelijkheidvoor de rechter om actief partijen te bewegen richting een vrijwillige collectieve schikking.De \‘EB begrijpt deze keuze en is daar een voorstander van gezien de benodigde flexibiliteiten efficiency.

De VER stelt zich ook de vraag of, gezien de ontwikkelinoen in de behandeling vanprocedures en zitlingen ‘anwce het Programma Kwaliteit en 1 nnnvatie rechtspraak(programma IKEI ‘). in een dagvaardingsprocedure een mcci actieve opstelling van derechter ook gebruikelijk wordt. De Raad voor de Rechtspraak is in het lwogramma KEIverantwoordelijk voor de pmeesinnovatic, de digitalisering van procedures en werkproeessenen voor het succesvol toepassen van dc vernieuwingen door de rechtspraak. De voorgenomenmaatregelen moeten resulteren in een nieuwe, eenvoudige, begrijpelijke, flexibele. uniformecn dignale baslspLuLeclul L t utrin dc iccle1 dc lcglc \ oer in stw ei Ic u t en geschlllLn S’KIen definitief beslecht. De eerste resultaten dienen zich aan. De VER heeft reeds in enkele .dagt 99ld1tgsprcedure mogLn ond indea d i i Jitci s met t eist qzine nai’ h t progtamm sl(El, flexibeler zijn omgegaan met de procesorde en de vereisten en termijnen vanpmeeshandelingen.

Alhoewel de VER een voorstander is van het gebruik van een verzoekschriftprocedure hij eencollectieve schadet’ergoedingsactie, ziet de VER ook voordelen van eendagvaardingsprocedure mits het programma KEJ daarbij inderdaad gaat leiden tot eenflexibele en efficiënte proccsvoering.

3. Rol van dc rechter in de procedure

‘raag 1: Zijn er onderdelen in de ptoec’durL’, die een a/it’i/kende regeling reehîvuw’digen tenopzichte 1(111 een reguliere •Vchadei’ergoedingsJ)roc’edure en wacirom?
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In principe niet. De rechter heeft in het Nederlandse burgerlijke procesrecht voldoende
morteljikheden om one! de ieie ter hand te nemen als uiteindelijk een oordeel te veflen.
Mede in het licht van de hierboven geschetste ontwikkeling vanwege het programma KEl
lijken extra regelingen of bevoegdheden voor de rechter in het kader van deze voorgestelde
procedure niet noodzakelijk, tenzij het ministerie van Veiligheid & Justitie ontevreden is met
de voortgang van de vernieuwing van rechtsspraak.

4. Gevraagd oordeel

V*actg 1: Biedt Boek 6 BIJ’ voldoende ruimte aan de rechter om een regeling voor een
collectieve schadeaiikkeling vast te stellen op basis 1’Clfl categf)rk’11?

De collectieve schadevergoedingsactie beoogt geen wijziging van het materiele
(aansprakelijkheids)recht. De wettelijke bepalingen inzake aansprakelijkheid blijven dus
ongewijzigd. De VEB begrijpt daaruit ook dat daardoor ficties als matiging, eigen schuld en
(partiële) causaliteit invloed kunnen hebben op de toe te wijzen schadevergoeding. I)aardoor
kan een rechter verschillende categorieën van gedupeerdenlrechthebbenden creëren.

Er is sprake van eigen schuld als de schade (deels) te wijten is aan de benadeelde. Uit art.
6:101 lid 1 13W volgt dat de vergoedingsplicht dan gedeeltelijk wordt verminderd of zelfs
volleditt vervalt. De rechter kan per procentuele toekenning van eigenschuld staffels of
categorieën van vergoedingen vaststellen. Ook aan de kant van de veroorzakers van de schade
kan door gelwuik te maken van het sehuidhegrip een enderverdeling worden gemaakt. I)e
schadehetaling wordt iii beginsel verdeeld naar cvenredighcd met de mate vrn schuld van
partijen. oftewel op basis van de causale maatstaE I)e verdeling kan echter in verband met de
eisen van billikheid anders uitvallen, waarbij met name dc ernst van cle gemaakte fouten
doorslaguevend is, Een voorbeeld hiervan is de discussie over de restschuld die dooi- de
accountant moet worden vergoed indien de vennootschap een nitsleidende jaarrekeni11 liecil
gepubliceerd en daarvoor een I)epaaldle schikking treft met gedtijwetdeii.

5 Nadei int ulhng ont4dnkllljkb(itIseis(n

Yoals de VER in haai reactie up het voorontwerp reeds uiteen heeft gezet, heeft de praktijk
hehoefic aan duidelijke richtlijnen over de toets van cle rechtbank van de 305a—organisatic
(stadium 1). Er dienen duidelijke cii concrete criteria te zijn waaraan de 305a—organisatie dient
tC voiden wil Zij Ontvaflkelflk zijn om een collectieve sehadevergoedingsactie in te stellen.

De toets van de 305a-organisatie die gerechtigd is tot een collectieve schadevergoedingsactie
(“305a—organisatie exceltent”) is aanmerkelijk zwaatder dan de toets aan de huidige 305a
organisatie “305a—organisatie hasic”). Art 3:3ü5a lid 5 bevat vijf voorwaarden die hieronder
afzonderlijk orcien besproken -

Sub a verlangt dt de 305a—organisatie excellent (i) voldoende deskundig is ter zake van de
reehtsvordering en (ii) geacht kan worden dc belangen van de achterban op zorgvuldige wijze
te behartigen. In haar reactie op het voorontwerp heeft de VER reeds uitvoerig commentaar
geleverd op dit voorgestelde lid 5 sub a.

t wvwveb.net -

infoOeb net

n ABN-AMRO 51 70.19,485
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De eis dat de 3O5a-oranisatie excellent voldoende deskundie moel zijn hetekenl dat viaanuoibaat uci epe1usc dient te beschiKken die relevant is voor de claim, dan wel daartoetoegang heeft. Het ministerie van Veiligheid & Justitie zoekt ten aanzien van de governancevan de 305a-organisatie excellent aansluiting bij de Clairncode. Voor de VEB is dat — ophoofdlijnen — een goed aanknopingspunt, omdat op deze manier een bepaalde professionelestandaard van de 305a-organisatie kan worden gewaarborgd. In het Discussiedocument wordtechter terecht de vraag gesteld of voldoen aan de bepalingen uit de Claimcode daadwerkelijkeen hogere kwaliteit van de vertegenwoordiging van de belangen en aanpalende handelingenwaarborgt.

. 1-let is volgens de VEB evident dat collectieve schadevergoedingsacties in het belang van deachterban moeten worden gevoerd en niet in het belang van de 305a-organisatie zelf. Het isdaarbij van groot belang dat een gezonde balans gevonden wordt tussen de vergoeding van de305a-organisatie en de uitkering die leden van de achterban ontvangen.

Vracig 1: Kcin cle introductie van ‘representativiteit ‘ als ontvankelijkheidsvereistetoege voegde wciarde hebben?

De toevoeging van CCII representativiteitsvereiste is een goede stap om een wildgroei vanclaimvehikels en een race-to-the-cow! te voorkomen. De VEB is daarom ook geenvoorstander van een lead pÏaintijj model. Daarbij dringt zich direct de vraag op wat onderrepresenativiwil dient te worden verstaan. Thans geldende j urisprudentie maakt het immersmogelijk dat meerdere t)5a—organisaties het collectieF belang kunnen vertegevoordigen

[)e VlB is van mening dat representativiteit belangrijk is bi het vaststellen of sprake kan zijnvan een bindend collectief vonnis. Het mogelijk eenmalig ontbreken van een achterban diegeboden is aan de proceshandelingen van dc 305a—oraanisatie of de uiteindelijke beslissing ineen specifieke procedure, doet daar niets aan ah Als de 305a-organisatic in liet verleden heefibewezen als een om echte, draagvlak hebbende en achterban verbindencle partij te zijn en dezepartij rcpresentatiei is voor de gedupeerden in de onderhavige situatie. kan deze partijontvankel!jk zilu

De VEB heeft in dit kader eerder gepleit voor een toets naar een bestendig.e eedragstijn van de305a-organisatie. Indien een 305a-organistatie zich bewezen heeft, in het kader van hetdaadwerkelijk opkomen voor de belangen van de achterban of het collectief, en resultaten hijdie belangenbehartiging heeft weten te bereiken, mag de 305a-organisaiic zich scharen onderdc benaming 305a-oruanisatie exceflent en is zij ontvankelijk in de voorgestelde proceduremits representatief voerde gedupeerden in kwestie.

Vrt,aç’ 2 & 3: JJ’elA’ noiincn lenen zich om als kwalitatieve ontvcuile/ijkheiclseis te Wolf ïLO?opgt’lu)nlen, vanuit hc’t vogpuni van ef/ectir’itciz Cfl (t)etsbaclrheid? iI’elke ionnen teîien zich0?)? als hîhoiide/i/ke OntiflikCli/kheidseis opgcnonw;i (t’ ‘uorden, vanuit het oogpunt vane/fecriviieit CI? toetsbafirhe ici?
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Znalr hij de vorite vraag aangegeven p!i’it de VfB voor een toets naar een bestendige
gedragslijn van de 305a-organisatie. Indien een 3O5aorganistatie zich bewezen heeft, in het
kader van het daadwerkelijk opkomen voor de belangen van de achterban of het collectief, en
resultaten bij die belangenbehartiging heeft weten te bereiken, mag de 305a-organisatie zich
scharen onder de benaming 305a-organisatie excellent en is zij ontvankelijk in de
voorgestelde procedure mits representatief voor de gedupeerden in kwestie.

Daarnaast dient de rechter te toetsen of de 305a-organisatie financieel onafhankehjk is van de
uitkomst van een mogelijke schikking of collectief verhindend oordeel, de collectieve
belangen behartigt zonder winstoogmerk, een goede en verifieerhare governance structuur
kent waaronder in ieder geval een dubbele controle van beleid en besluitvorming (bestuur en
toezicht), deskundige bestuurders en toezichthouders heeft benoemd die in staan voor een
optimale belangenbehartiging en geen tegengestelde belangen heeft ten aanzien van de
vertegenwoordiging, financicring(svorrnen) alsmede persoonlijke bemanning van posities en
functies. Alle bovenstaande informatie dient publiekelijk beschikbaar te zijn, tijdig en

adeciuaat te worden bijgehouden en niet misleidend of wanend weergegeven te zijn. De VEB
is van mening dat deze volledige transparantie een uitgangspunt zou moeten zijn voor de
inhoudelijke beoordeling van de nonnen.

1 ‘raag -1: hoe kan cei.’ iiumerositi’—c’i.v in hef kadc’r van dc onivankelijkheid itorden
aangetoond?

Dc

\‘i’H is geen Ièrvent voorstander van een onnwro’ itv—cis, Ilierduet ontstaat geen werkhaar
criterium voor een 3O5aorganisatie. In theorie is het mogelijk dat iedere collectieve actie op
basis van volmachten wordt gestart. Dat ve; gt echter niet alleen een grote administratie, maar
ook een uitvoerige media campagne om alle mdi \‘iduCn uit de achterban te bereiken. l)it
criterium komt ons daarmee onjuist vooj. Dc VIII pleit juist ‘nor de toepassing van het
eenvoudige en open criteiiuii dat dc c’c’lijksoortiee hclangcn von de achierban zich voer
bundeling moeten lenen.

\‘crplichte aanmelding hoeft ook niet in het belang nn individuele gedupeerden te zijn.
‘t evens geldt dat noch l]et aantal aanmeldingen noch het daarmee geassocieerde totale
schadebedrag een betrouwbare indicatie hoeft te vormen van een onder gedupeerden
bestaande behf)efte aan een schikking of bindend collectief oordeel over de
sehade(vergoeding, In het geval dat partijen een cnlleetie’.’e schikking aangaan geldt dat
gedupeerden die eerder van een opt—out hebben afgezien een tweede opt-out-mogelijkheid
behouden ten aanzien van de daadwerkelijk geboden regeling of aanbod van
schadevergoeding. 1 liennec wordt aansluiting gezocht hij de bestaande Wt’AM—;cgel ing.

Mocht hei ministerie van Veiligheid & Justitie onverhoopt toch een vorm van nunterositv—eis
willen gebruiken om samenlopende procedures te kunnen laten voegen door de techter en te
bepalen welke partij administratief’ - als eerste in de gelegenheid ordt gesteld te pleiten,
dan kan of de eerder geschetste bestendige gedragslijn (en getoonde professionaliteit) of de
omvang van de directe achterban (leden of aangeslotenen) een rol spelen.
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6. Third Party Litigation Funding

kraag 1: Is er een noodzaak tot het opnemen van nadere eisen voor Third Party Litigationfunding? Wie zouden er moeten worden beschermd door deze eisen?

De VEB is voorstander van strenge eisen aan Third Party Litigation funding. Deze eisendienen de gedupeerden te beschermen tegen initiatieven die uiteindelijk geen enkele“opbrengst” generen vanwege kostenstructuren, fec-afspraken en administratieve kosten.

Vraag 2: I1eÏke eisen zouden moeten worden gesteld? Lenen de eisen van de Commissie zichitet ofniet voor overname en waarom wel? Zijn de normen toetsbaar dooi’ de rechter?

De eisen zoals gesteld door de Europese Commissie zijn een belangrijke steun in de rug voorbonafide, professionele 305a-organisaties die een bestendig karakter en een track recordhebben.

De belangrijkste eisen bij Third Party Liflgation Fitnding” zijn (i) het bestaan van “aÏignmentof interest” alsmede (ii) beheersing van “conflict of interest” tussen de gedupeerden, de in deprocedure betrokken partij en de financier, en (iii) volledige transparantie over de wijze vanfinanciering, financieringsoverecnkomsten en de oorsprong van de financiële middelen (ookvan dc financier zelf of schakels daarvoor). De rechtet’ dient te allen tijde edurcnde heipt’occs de zaak te kunnen schorsen als gerede twijfels ontstaan over het (blijvend) voldoen vande procespartij en diens financiering aan cle gestelde eisen. Andere procespartijen zouden derechte, moeten kunnen verioeken de toets uit te voci en in iedere stand van het eedine. mitszij een redelijk en onderbouwd vermoeden hebben dat aan cle vereisten niet meer \vordlvoldaan. iv! isbruik van deze bevoegdheid zou ertoe kumien leiden dat dez.e rechtspartij diirechtsmiddcl verliest.

I’au’ 3: )Vn2,wer zou de /ocI.nig van deze eisen moeten pÏtntf.s

De prtniairc toets dient te worden uitgevoerd hij de ontvankelijkheidsviaag. Zoals hierbovenreeds csteld is de VER van mening dat de procespartij en diens financiering doorlopendgetoetst moeten kunnen worden door de rechter.

7. Binding van gedupcct’clen

J’rciag / Op welk moment in de procedure zou duidelijkheid moeten bestaan over dc’ vracrvoor w;c eei collectieve schudeu/n’ikkclbig is1wotdt vastgesteld waarmee deze personen ookaan de uitkomst zIffl gebonden?

De “gedupeerden” moeten bij aanvang van de procedure als groep(en) worden omgeschreven.De kern van deze voorgestelde procedure is volgens de VEB immers de hehartiging vangelijksoortige belangen vn de achterban die zich voor bundeling lenen. Vervolgens ontstaateen dubbele opt—in dan wel opt—out.
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(1) Opt-ïn mogelijk tot het moment van de vaststelling van de schadevergoeding.
(ii) Opt-out is altijd mogelijk, ook nog na vaststelling schadevergoeding.

De mogelijkheid van opt—out blijft langer open staan dan de mogelijkheid van een opt-in,
tenzij de regeling voorziet in het opt-outen van enkele gedupeerden die eerder gebruik hebben
gemaakt van de opt-in.

8. Ter afsluiting enige internationale aspecten

4 liet Voorontwerp poogt een ongewenste clairncultuur te voorkomen. Dat voornemen straalt
ook het Discussiedocument uit. De VEB is daar gelukkig mee. Het bedrijfsleven, noch
gedupeerden hebben baat bij een race-to-the-court en ambulance-chasing. om maar eens zeer

Ç populistische ternen te gebruiken. De Nederlandse juridische structuur en de voorgestelde
aanvullende eisen en maatregelen voorkomen ‘Amerikaanse praktijken’.

Het is in het belang van een volwaardige collectieve belangenbehartiging dat aan 305a-
organisaties die een collectieve schadevergoedingsactie starten aanvullende, strenge eisen
worden gesteld.

De VEB begrijpt de doelstelling van het ministerie van Veiligheid & Justitie dat een
voldoende nauwe band dient te bestaan mei de Nederlandse rechtssfeer en dat voorkomen
moeten worden dat de schadevergoedingsaetic negatieve effecten zou hebben in termen van
overbelasting van de rechterlijke macht en het schaden van het Nederlandse
vestigingsklimaat Als minstens zo belangrijk dient te gelden dat Nederlandse consumenten
en beleggers die getroffen worden door een massaschade, veroorzaakt door een Nederlandse
of buitenlandse vennootschap, adequate mogelijkheden hebben om, zo nodig via een
collectieve schadevc’rgoeclingsactie, hun schade te verhalen en af te wikkelen. Wanneer een
beursvennootschap die cle massaschade heeft veroorzaakt bijvoorbeeld geen Nederlandse
vennootschap is, maar wel Nederlandse (institutionele) aandeelhouders of een tweede
notering op Euronext Amsterdam heeft. dan zou in beginsel een collectieve
schadevergoedingsactic moeten kunnen worden gestart. I)it geldt temeer als partijen een
rechts- of forumkeuze hebben gemaakt voor Nederlands recht en/of een Nederlandse
rechtbank. Uit art. 3:305a lid 6 13W (nieuw) lijkt te volgen dat een dergelijke flrumkcuzc niet
mogelijk is. Dat kan niet de bedoeling zijn geweest.

Daarenboven biedt ook het internationaal recht aanknopingspunten. 1 let beleggen vanuit
Nederland door of vanwege een Nederlandse rekeninghouder kan aanleiding zijn om
Nederlands recht van toepassing te (laten) verklaren op een onrechtmatig handelen van een
beursvennootschap. Bovenstaande pleit ervoor om de reikwijdte van de collectieve
schadevergoedingsactie niet onnodig in te snoeren.

*****
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1. Inleiding

De Vereniging VEB NCVB (‘VEB’) werd opgericht in 1924 met als doel om de belangen vanparticuliere en institutionele beleggers te vertegenwoordigen. Tegenwoordig is de VER degrootste beleggersvereniging in de Benelux.

Dc VER behartigt dc belangen van leden onder meet- door het voeren van collectieve acties opgrond van art. 3:305a 3W. Als grootste gebruiker in Nederland van dc collectieve actie — envan art. 3:305a 3W in het bijzonder — is de VEB bekend met de diverse grenzen en lacunesvan de collectieve actie, waaronder het verbod tot het vorderen van een schadevergoeding in. geld (art. 3:305a lid 3 3W). I)e VEB steunt het initiatief van het ministerie van Veiligheid &Justitie om dc motie Dijksma, die aan die lacune een einde wil maken, in wetgeving om teZetten:

Naast efficiency gaat het ook om rechtvaardigheid. Niemand zal willen beweren datschadeveroorzakers onder hun aansprakelijkheid uit zouden mogen komen om de enkelereden dat het de individuele gedupeerden aan kennis en geld ontbreekt om voor hun eigenbelang op te komen. Die onrechtvaardigheid wordt weggenomen.

De VER heeft met aandacht kennis genomen van het Discussiedocument ten behoeve van deExpertbijeenkomsi 9 april 2015 “Wetsvoorstel uitvoering motie Dijksma”(‘I)iscussieclocument’). 1-let ministerie van Veiligheid & Justitie heeft naar mening van deVER terecht een expeithijeenkomst georganiseerd om dc vele reacties van marktpartijen enbelanghebbende op het voorontwerp nogmaals goed te wegen alvorens met een definitiefwetsvoorstel te komen.

De VER hanteert in deze inhoudelijke reactie de indeling van het Discussiedocument. Dat wilieggen dat dc \‘EB per paragraaf de verschillende vragen zal behandelen en daar waar nodig Qverbanden zal leggen met aanpalende onderwerpen.

2. Inrichting procedure

Vraag 1 & 3: Zijn er elementen of. stappen in de procedure dic’ kuiuwn worden gcsehra/)t?1-loe iioe1 u’ordeii omgegaan met de mogelijk/meid tot hoger beroep/cassatie tegen derechterlijke vaststelling van een collectieve sehadeafu’ikkellngsregcling? t ‘0/s-laat hetopciistellen vum cassatie om op te komen lege)? de /uridische beoordeling van deschadet’vergoeding)? Of/s rook) het hoger beroep een nofclzakelijk rechtsmiddel?

Op hoofdlijnen ziet de VER geen bezwaren tegen dc collectieve schadevergoedingsactie. Inhet voorontwerp was voorzien in een procedure van vijf stadia, waarbij in veel gevallen hogerberoep en cassatie open staat. In totaal zou dat kunnen leiden tol 16 gerechtelijke uitsprakenalvorens een schadevergoeding zou zijn vastgesteld. Kort gezegd betreft liet: (i) cleontvankelijkheid van de 305a-organisatie; (ii) het bepalen van de eventuele onrechtmatigheidvan het handelen van de gedaagde jegens de achterban en cle grond voor aansprakelijkheidvan de gedaagde voût de door de achterban geleden schade: (Hi) liet hel-eiken van een
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vrijwillige collectieve schikking onder lichte druk van de rechter; (iv) de openbaarmaking van
de voorstellen van partijen om tot vrijwillige collectieve schikking te komen met toenemende
druk van de rechter om alsnog een vrijwillige collectieve schikking te bereiken; en (v) bij
gebreke van een vrijwillige collectieve schikking stelt uiteindelijk de rechter de collectieve
schadevergoeding vast.

De VER vindt dat een veel te ingewikkelde, langdurige en kostbare procedure. De VER is
voorstander van een korte en efficiënte procedure niet de benodigde rechtsmiddelen van hoger
beroep en cassatie. De VEE licht dat graag toe.

liet geheel overziend van vijf stadia voordat uiteindelijk door de rechter de collectieve
• schadevergoeding wordt vastgesteld, proeft de VËB een angst bij het ministerie van

Veiligheid & Justitie om de rechter in een eerder stadium de knoop door te laten hakken.
Voor die angst ziet de VEB weinig aanleiding.

Stadium 3 en 4 pogen partijen op alle denkbare wijzen tot een vrijwillige collectieve
schikking te bewegen. Daar heeft de rechter een rol. Zo worden partijen bijvoorbeeld
verplicht mee te werken aan mediation. Wellicht overheerst de idee dat partijen dan op
oneigenlijke grond in een schikkingstraject worden gemanoeuvreerd. Die angst is volgens de
VER onterecht. De rechter heeft in stadium 2 immers al geoordeeld over de onrechtmatigheid
van het handelen van dc wederpartij en de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van
de schade van de achterban.

Daarna staan alleen cie individuele vereisten van de onrechtmatige daad open (i) causaliteit:
(ii) schuld en (iii) (de omvang van de) schade. De rechter kan door het vaststellen van
bepaalde schade categorieën hier goed een oplossing voor creëren. ‘EI3 is
mcjijg dat stadia 3. 4 en 5 ineen zouden moeten worden geschoven.

. Het is belangrijk te benadrukken dat eerst in stadium 2 wordt geoordeeld over de eventuele

C onrechtmatigheid en de grond van aansprakelikheid voordat — hij gebrek aan een vrijwillige
collectieve schikking — door de rechter de collectieve schadevergoedingsactie wordt
vastgesteld. Daarmee is gewaarborgd (lat van een oneigenlijk, althans zonder juridische
grondslag, druk op partijen om te schikken geen sprake kan zijii.

Dt zorgt en oor d it voot l)ar(Ucn die ecn riJ illigc collecties e schikking ioti&n dIen
onderzoeken zich een uitgelezen moment voordoet na een beslissing in stadium twee. Als
ontvankehijkheid en aansprakelijkheid vaststaan, biedt dat een beter beeld van de
voorhiggende schade en creëert eveneens een heldere bandhreedte waarbinnen partijen tot een
vergelijk zouden moeten kutmen komen. De rechter zou zelfs hij de beslissing in stadium 2
reeds een eerste gedachte aan partijen kunnen meegeven wat naar diens mening een mot.telii[:e
uitspraak in liet laatste stadium zou kunnen behelzen. I)ergclijke “signalen” van de techter
zijn thans redelijk gebruikelijk bij comparities. I)oor de rechter deze vrijheid te geven wordt
tevens recht gedaan aan de gedachte die blijkbaar te gmncle lag aan liet voorstel voor stadium
3 en 4 waarbij dc rechter een leidende rol zou gaan spelen hij het tot stand laten komen van
een vrijwillige collectieve schikking.

2
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Het ineenschuiven van de stadia 3, 4 en 5 brengt volgens de VEB wel met zich dat voor debeslissingen uit stadium 1 en 2 evenals het uit het voorstel van de VEB voortgekomen nieuwestadium 3, alle rechtsmiddelen dienen op te staan. Dan blijven de waarborgen binnen hetNederlandse rechtsstelsel. Daarbij lijkt het de VEB redelijk te bepalen dat per stadium alleincidenten en verweren tegelijkertijd worden behandeld en tegelijkertijd appellabel zijn.

Het openstellen van tussentijds hoger beroep door één partij, in geval van een procedure metmeerdere partijen, dat ertoe kan leiden dat de procedure wordt geparkeerd, doet naar meningvan de VEB direct afbreuk aan een efficiënt gebruik van de voorgestelde procedure.

Vraag 2: Welke soort procedure, verzoekschrift of dagvaarding, leent ziet, liet best voor eencollectieve schade vergoedingsactie? Q
De VEB herkent de argtimenten die door andere belanghebbende worden gebruikt om tepleiten voor een dagvaardingsprocedure. Het is inderdaad zo dat inschadevergoedingsprocedures regelmatig vrijwaringsincidenten worden ingediend of verstekwordt verleend. De VEE heeft begrepen dat het ministerie van Veiligheid & Justitie voor eenverzoekschriftprocedure heeft gekozen vanwege de flexibiliteit en de ruimere mogelijkheidvoor de rechter om actief partijen te bewegen richting een vrijwillige collectieve schikking.De VEE begrijpt deze keuze en is daar een voorstander van gezien de benodigde flexibiliteiten efficiency.

Dc \‘EB stelt zich ook de vraag of, gezien dc ontwikkelingen in cle behandeling vanprocedures en zflt!ngcn vanwege het Programma Kwaliteit en Innovatie echtspraakÇprograwma KEl’), in een dagvaardingsprocedure een meet actieve opstelling van derechter ook gebruikelijk wordt. Ï)e Raad voor de Rechtspraak is in het programma KEIverantwoordelijk voor de procesinnovate, de digitalisering van procedures en werkpmcessenen voor het succesvol toepassen van de vernieuwingen door dc rechtspraak. I)e voorgenomenmaatregelen moeten rcsulteren in een nieuwe, eenvoudige, begrijpelijke, flexibele, unifbrmcen digitale basisprocedure waarin de rechter de regie voert, maatwerk levet t en gcschi(Lcn snelen definitief beslecht. De eerste resultaten dienen zich aan. Dc VEE heeft reeds in enkeledavaardingsprocedurcs mogen ondervinden dat rechters, met verwijzing naar het proglamiflaKEI, flexibeler zijn omgegaan met dc prucesorde en de vereisten en termijnen vanproceshandel i ngen.

Alhoewel de VEI3 een voorstander is van het gebruik van een verzockschriflprocedure bij eencollectieve schadevergoedingsactie, ziet de VEE ook voordelen van eendagvaardingsproccdure mits het programma XE! daarbij inderdaad gaat leiden tot eenflexibele en efficiënte procesvoering.

3. Rol van cle rechter in de proced ure

Viaag 1: Zijn er ontkrdelcn in de procetitire, die een cifwijketide regeling rechtvaardigen tenopzichte van een reguliere schac]es’ergoedingsprocedure en waarom?

3
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In principe niet. Dc rechter heeft in het Nederlandse burgerlijke procesrecht voldoende
mogelijkheden om zowel de regie ter hand te nemen als uiteindelijk een oordeel te vellen.
Mede in het licht van de hierboven geschetste ontwikkeling vanwege het programma KEI
lijken extra regelingen of bevoegdheden voor de rechter in het kader van deze voorgestelde
procedure niet noodzakelijk, tenzij het ministerie van Veiligheid & Justitie ontevreden is met
de voortgang van de vernieuwing van rechtsspraak.

4. Gevraagd oordeel

Vraag 1: Biedt Boek 6 3W voldoende ruimte aan de rechter om een regettng voor een
collectieve schadeafwikkeling vast te stelten 0 basis van categorieën?

De collectieve schadevergoedingsactie beoogt geen wijziging van het materiete
(aansprakeltjkheids)recht De wettelijke bepalingen inzake aansprakelijkheid blijven dus

ongewijzigd.

De VER begrijpt daaruit ook dat daardoor ficties als matiging, eigen schuld en
(partiële) causaliteit invloed kunnen hebben op de toe te wijzen schadevergoeding. Daardoor
kan een rechter verschillende categorieën van gedupeerden/rechthebbenden creëren.

Er is sprake van eigen schuld als de schade (deels) te wijten is aan de benadeelde. Uit art.
6:101 lid 1 8W volgt dat de vergoedingsplicht dan gedeeltelijk wordt verminderd of zelfs
volledig vervalt. I)e rechter kan per procentuele toekenning van eigenschuld staffels of
categorieën van vergoedingen vaststellen. Ook aan dc kant van de vcroorzakers van de schade
kan door gebruik te maken van het schuldhegrip een onderverde)ing worden gemaakt. De
schadehetaling wordt in he!inscl verdeeld naar evenredigheid mei cle mate van schuld van
partijen, oftewel op basis van cle causale maatstaL I)e vetcleling kan echter in verband met cle
eisen van billijkheid anders uitvallen, waarbij met name de ernst van de getnaakte fouten
doorslaeevend is. Een voorbeeld hiervan is de discussie over de restschuld die door de
accountant moet worden vergoed indien de ennocitschap een misleidende jaarrekening heefi
gepubliceerd en daarvoor een bepaalde schikking treft met gedupeerden.

5. Nadere invulling ontvant<elijkheidseisen

Zoals dè VER in haar reactie op hel \OOtoHtVCt}) reeds Uiteen heeft gezet, heeft de praktijk
behoefte aan duidelijke richtlijnen over de toets van dc rechtbank van de 305a-organisatic
(stadium 1). Er dienen duidelijke en concrete criteria te zijn waaraan de 305a-organisatie dient
te voldoen wil zij ontvankelijk zijn om een collectieve schadevergoedingsactie in te stellen.

l)e toets van de 305a-organisatie die gerechtigd is tot een collectieve schadevergoedingsactie
(“305a-organisatie excellcnt’) is aanmerkelijk zwaarder dan de toets aan de huidige 3t)5a-
Organisatie (“305a-organisatie hasic”). Art 3:305a lid 5 bevat vijf’ voorwaarden die hieronder
afzonderlijk worden besproken.

Sub a verlangt dat de 305a-organisatie exccllen( (i) voldoende deskundig is ter zake van de
rechtsvordering en (ii) geacht kan worden de belangen van de achterban op zorg\’uldlge wijze
te behartigen. In haar reactie op het voorontwerp heeft de VER reeds uitvoerig commentaar
geleverd op dit voorgestelde lid 5 sub a.

4
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De eis dat dc 305a-organîsatie excellent voldoende deskundig tnoet zijn betekent dat zijaantoonbaar over expertise dient te beschikken die relevant is voor de claim, dan wel daartoetoegang heeft. liet ministerie van Veiligheid & Justitie zoekt ten aanzien van de governancevan de 305a-organisatie exceilent aansluiting bij de Ctaimcode. Voor de VER is dat — ophoofdlijnen — een goed aanknopingspunt, omdat op deze manier een bepaalde professionelestandaard van de 305a-organisatie kan worden gewaarborgd. In het Discussiedocument wordtechter terecht de vraag gesteld of voldoen aan de bepalingen uit de Claimcode daadwerkelijkeen hogere kwaliteit van de vertegenwoordiging van de belangen en aanpalende handelingenwaarborgt.

Het is volgens de VER evident dat collectieve schadevergoedingsacties in het belang van deachterban moeten worden gevoerd en niet in het belang van de 305a-organisatie zelf. Het isdaarbij van groot belang dat een gezonde balans gevonden wordt tussen de vergoeding van de305a-organisatie en de uitkering die leden van de achterban ontvangen.

Vraag 1: Kan dç introductie van representativiteit’ als ontvanketjkheidsvereistetoegevoegde waarde hebben?

I)e toevoeging van een representativiteitsvereiste is een goede stap om een wildgroei vanclaim-vehikels en een ,ace-to-the-court te voorkomen. De VER is daarom ook geenvoorstander van ecn lcflcI plaintijf model. Daarbij dringt zich direct de vraag op wat onderrepresen)ativiteit dient te worden verstaan. Thans geldende jurisprudentie maakt het immersmogeii)k dat meerdere 305a—organisaties het collectief belang kunnen ‘ertegenwoordgen.

De VER is van mening dat representativiteit belangrijk is bij het vaststellen of sprake kan zijnvan een bindend collectief vonnis. 1-let mogelijk eenmalig ontbreken van een achterban diegeboden is aan de proceshandelingen van de 305a-organisatie of de uiteindelijke beslissing ineen specifieke procedure. doet daar niets aan af, Als de 305a-nrganisatie in het verleden heeft Qbewezen als een oprechte, draagvlak hebbende en achterban verbindende partij te zn en dciepartij representatief is voor de gedupeerden in de onderhavige situatie. kan deze partijontvankelijk zijn.

De VER heeft in dit kader eerder gepleit voor een toets naar een bestendige gedragslijn van de305a-organisatie. Indien een 305a-organistatic zich bewezen heeft, in het kader van hetdaadwerkelijk opkomen voor de belangen van de achterban of het collectief, en resultaten hijdie belangenbehartiging heeft weten te bereiken, mag de 305a-organisatie zich scharen onderde benaming 305a-organisatie excellent en is zij ontvankelijk in dc voorgestelde proceduremits representatief voor de gedupeerden in kwestie.

Vraag 2 & 3: îVell.c flOJ’Iflc’fl tenen zkh om als kientitatk’ve OIltVaIlIWljklWÏ(ÏSCIS te wordenopgenomen, vanuit het oogpunt van c’//eClil’i(eit en toetsbaarheid? JJ’elke normen tenen zichom aL% inhoitdeli/ke Ofl(Vaflkt?/ijkheitlsc’iS opgenomen te worden, vanuit lic’! oogj)nnt vaneffectiviteit en toelsbuarheid?
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Zoals bij de vorige vraag aangegeven pleit de VEB voor een toets naar een bestendige
gedragslijn van de 305a-organisatie. Indien een 305a-organistatie zich bewezen heeft, in het
kader van het daadwerkelijk opkomen voor de belangen van de achterban of het collectief, en
resultaten bij die belangenbehartiging heeft weten te bereiken, mag de 305a-organisatie zich
scharen onder de benaming 305a-organisatie excellent en is zij ontvankelijk in de
voorgestelde procedure mits representatief voor de gedupeerden in kwestie.

Daarnaast dient de rechter te toetsen of de 305a-organisatie fïnancieel onafhankelijk is van de
uitkomst van een mogelijke schikking of collectief verbindend oordeel, de collectieve
belangen behartigt zonder winstoogmerk, een goede en verifïeerbare governance structuur

./%• kent waaronder in ieder geval een dubbele controle van beleid en besluitvorming (bestuur en
toezicht), deskundige bestuurders en toezichthouders heeft benoemd die in staan voor een
optimale belangenbehartiging en geen tegengestelde belangen heeft ten aanzien van de
vertegenwoordiging, financtering(svormen) alsmede persoonlijke bemanning van posities en
functies. Alle bovenstaande informatie dient publiekelijk beschikbaar te zijn, tijdig en

. adequaat te worden bijgehouden en niet misleidend of warrend weergegeven te zijn. De VEB
is van mening dat deze volledige transparantie een uitgangsptint zou moeten zijn voor de
inhoudelijke beoordeling van de normen.

Vratig 4. Hoe ktin (‘L7fl ,ntmerositv—c’is in het kader van de ontvankcli/kheid horde??

aangetoond?

Dc \‘LB is geen fervent voon;tander van een numem.sll—eis. Hierdoor ontstaat geen werkbaai
criterium voor een 305a-organisatie. In theorie is het mogelijk dat iedere collectieve actie. op
basis van volmachten wotdt gestart. I)at vergt echter niet alleen een grote administratie, maar
Ook een Uitvoerige media campagne om alle individuen uit dc achterban te bereiken. I)it
criterium komt ons daarmee onjuist ‘oor. De VtB pleit juist voor dc toepassing van het
eenvoudige en open criterium dat de gelijksoot tige belangen van dc achterban zich voor
bundeling moeten lenen.

Verplichte aanmelding boel ook niet in het belang van individuele gedupeerden te zijn.
1 c’ cit geldt dat noch het aantal aanmeldingen noch het daarmee geassocieerdc totale
schadebedrag ecn betrouwbare indicatie hoeft te VOflYICfl van een onder gedupeerden
bestaande behoefte aan een schikking of bindend collectief oordeel over de
schade(vergoeding). ln het geval dat partijen een collectieve schikking aangaan geldt dat
gedupeerden die eerder van een opt—out hebben afgezien een tweede opt-out—mogehjkheid
behouden ten aanzien van de daadwerkelijk geboden regeling of aanbod van
schadevergoeding. Hiermee wordt aansluiting gezocht bij de bestaande WCAM-regeling.

Mocht het ministerie van Veiligheid & Justitie onverhoopt toch een vorm van nuincro.sitv—eis
willen gebruiken om samenlopcnde procedures te kunnen laten voegen door de rechter en te
bepalen welke partij — administratief — als eerste in de gelegenheid wordt gesteld te pleiten,
clan kan of de eerder geschetste bestendigc gedragslijn (en getoonde professionaliteit) of de
omvang van de directe achterban (leden of aangeslotenen) een rol spelen.
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6. Third Party Litigation Funding

Vraag 1: Is er een noocÏzacik tot het opnemen van nadere eisen voor Third Party LitigationFunding? Wie zoitden er mzoe!cn U’OrdCl2 beschermd door deze eisen?

De VER is voorstander van strenge eisen aan Third Part)’ Litigation funding. Deze eisendienen de gedupeerden te beschermen tegen initiatieven die uiteindelijk geen enkele“opbrengst” generen vanwege kostenstructuren, fec-afsprakcn en administratieve kosten.

Vraag 2: Welke eisen zouden imioeten worden gesteld? Lenen de eisen van de Commissie zichwel ofniet voor overncmie en waarom wel? Zijn cle norlnc’n toetsbaar door de rechter?

1)e eisen zoals gesteld door de Europese Commissie zijn een belangrijke steun in de rug voorbonafide, professionele 305a-organisaties die een bestendig karakter en een track recordhebben.

De belangrijkste eisen bij Third Party Litigation funding” zijn (i) het bestaan van “atigrnnentof interest” alsmede (ii) beheersing van “conflict of interest” tussen de gedupeerden, de in deprocedure betrokken partij en de financier, en (iii) volledige transparantie over de wijze vanfinanciering, financicringsovereenkomsten en de oorsprong van de financiële middelen (ookvan dc financier zelf of schakels daarvoor). De rechter dient te allen tijde gedurende hetproces de zaak te kunnen schorsen als gerede twijfels ontstaan over het (blijvend) voldoen vande procespartij en diens financiering aan cle gestelde eisen. Andere prtwespatiiJen zouden derechter moeten kunnen verzoeken de toets uit te voeren in iedere stand van het geding, mitszij een redelijk en onderbouwd vermoeden hebben dat aan dc vereisten niet meer wordtvoldaan. Misbruik van deze be’ocgdheid zou ertoe kunnen leiden dat deze rechtsparttj ditrcchtsmiddel verliest.

J’racig 3. IJ’annecr ZOU de toetsing i’aii deze c’iseii ii?Oc’td’fl plaat,svindc’n?

Ql)e primaire toets dieni te worden uitgevoerd bij dc ontvankelijkheidst’raag. Zoals hierbovenreeds gesteld is de VER van mening dat de procespal-tij en diens financiering doorlopendgetoetst moeten kunnen worden dooi dc rechter.

7. Binding van gedupeerden

I’racig 1. Op welk moment 1fl de l)10Cc(Ï?t1C ZOU duia’eli/klwici moeten bestaan over cle vloog‘0or wie’ een collectieve scÏuidectJ’ii’iIkcIiiig is/wordt vastgeswici waarmee deze personen ook00fl de uilkomst zijn gebonden?

I)e “gedtlpeerden” moeten l)ij aanvang van de procedure als groep(en) worden omgcschreven.De kern van deze voorgestelde procedure is volgens dç VEB immers de bchaitiging vangelijksoortige belangen van dc achterban die zich voor hundeting tenen. Vervolgens ontstaateen dubbele opt-in dan wel opt-out.
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(i) Opt-in mogelïjk tot het moment van de vaststelling van de schadevergoeding.
(ii) Opt-out is altijd mogelijk, ook nog na vaststelling schadevergoeding.

De mogelijkheid van opt-out blijft langer open staaii dan de mogelijkheid van een opt-in,
tenzij de regeling voorziet in het opt-outen van enkele gedupeerden die eerder gebruik hebben
gemaakt van de opt-in.

8. Ter afsluiting enige internationale aspecten

Het Voorontwerp poogt een ongewenste clairncuttuur te voorkomen. Dat voornemen straalt
ook het Discussiedocument uit. De VEB is daar gelukkig mee. Het bedrijfsleven, noch
gedupeerden hebben baat hij een race-to-the-court en arnbulance-chasb7g. om maar eens zeer
populistische termen te gebruiken. De Nederlandse juridische structuur en de voorgestelde
aanvullende eisen en maatregelen voorkomen ‘Amerikaanse praktijken’.

Het is in het belang van een volwaardige collectieve belangenbehartiging dat aan 305a-.
organisaties die een collectieve schadevergoedingsaçtie starten aanvullende, strenge eisen
worden gesteld.

De VEB begrijpt de doelstelling van het ministerie van Veiligheid & Justitie dat een
voldoende nauwe band dient te bestaan met de Nederlandse rechtssfeer en dat voorkomen
moeten worden dat de schadevergoedingsactie negatieve effecten zou hebben in termen van
overbelasting van de rechterlijke macht en het schaden van het Nederlandse
vestiginsklirnaat. Als minstens zo belangrijk dient te gelden dat Nederlandse consumenten
en beleggers die getroffen worden door een massasehade, veroorzaakt door een Nederlandse
of buitenlandse vennootschap. adefluate mogelijkheden hebben om, zo nodig via een
collectieve schadevergoedingsactie. hun schade w verhalen en af te wikkelen. Wanneer een
heursvennootschap die de mnassaschade heeft veroorzaakt bijvoorbeeld geen Nederlandse
vennootschap is, maar wel Nedetiandse (institutionele) aandeelhouders of een tweede

‘C• notering op luronext Amsterdam heeft. dan zou in beginsel een collectieve
schadevergocdingsactie moeten kunnen worden gestart. 1)it geldt temeer als partijen een
rechts- of forumkeuze hebben gemaakt voor Nederlands recht en/of’ een Nederlandse
rcchtb ml 1 Jt art 3 3Ot lid 6 f3V (nieti ‘1 )mjkt le olgen dat een dci gclmjke forumken ‘c nii

mogelijk is. I)at kan niet de bedoeling zijn geweest.

[)aarethoven biedt ook het internationaal recht aanknopingspunten. liet beleggen vanuit
Nederland door of vanwege een Nederlandse rekeninghouder kan aanleiding zijn om
Nederlands mecht van toepassing te (laten) verklaren op een onrechtmatig handelen van een
beursvennootschap. Bovenstaande pleit ervoor om de reikwijdte van dc collectieve
schadevergoedingsactie niet onnodig in te snoeren.
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Geannoteerde agenda Expertbijeenkomst Motie Dîjksma

1. Welkom

Welkom heten van de deelnemers en een korte beschrijving van de uitgangspunten van de

bijeenkomst. Aangeven dat om 16.30 uur wordt afgesloten met een borrel.

Aangeven dat wij er vandaag zijn om te luisteren en dat bijeenkomst bedoeld is om de stakeholders

met elkaar in gesprek te laten gaan. Dat we er open instaan, maar dat het nuttig lijkt de discussie te

voeren aan de hand van het discussiedocument en de daarin gestelde vragen. Dank voor reeds

ontvangen schriftelijke reacties daarop. Er zijn zes reacties binnengekomen (Verbond van

Verzekeraars,
- __] (NOvA cie verzekeringsrecht), DLA Piper,BarentsKrans), Eumedion, VEB)

Lang niet iedereen heeft dus op voorhand op het document gereageerd.

Aangeven dat we de vragen in de volgorde van het discussiedocument zullen bespreken. Gezien het

aantal reacties en de strekking ervan over het punt binding van gedupeerden en finaliteit, zullen we

op dit punt nader ingaan en dit bespreken v66r de vragen over Third Party Litigation Funding.

t Dit betekent dat we graag de volgende onderwerpen wilt bespreken:

Vormgeving procedure

. Ontvankelijkheidseisen en toegang tot de procedure

Binding

• Third Party Litigation Funding

Conclusies en afronding

Deelnemers graag zichzelf introduceren bij interventie. Naambordje graag omhoog als u iets wil
zeggen.

Introductie LZJ voor interne versidgiegging, die verder niet zal worden verspreid.

2. Uitwisseling van standpunten

1.De procedure: Inrichting, rol vU rechter en gevraagde oordeel

Toelichting V&J

Wij hebben alle reacties op de internetconsultatie doorgenomen. Om binnen de beperkte

tijd van deze middag een zinvolle discussie te kunnen voeren, hebben wij in het

discussiedocument voor deze middag een aantal onderwerpen dat in veel van de reacties

aan de orde kwam, eruit gelicht.



• EenvandieonderwerpenisUatdeIar 11, eerste lid
art. 11, eerste hd (In het discussiedocument hebben wij daarom vragen
gesteld over vereenvoudiging van die procedure.

Vraag 1 Zijn er elementen of stappen in de procedure die kunnen worden geschrapt?

• Vraag 1 betreft de vraag of er nog elementen of stappen in de procedure zijn die kunnen
worden geschrapt. Verschillende deelnemers aan deze middag hebben daarop al schriftelijk
gereageerd.

• art. 11, eerste lid

art. 11, eerste lid

Zien anderen nog andere manieren om de procedure te stroomlijnen?

Vraag 2 verzoekschrift of dagvaarding

• Over vraag 2 in het discussiedocument (dagvaarding of verzoekschrift) zijn de reacties op het
discussiedocument, die wij dinsdag hebben rondgezonden, eensgezind dat de
dagvaardingsprocedure passender lijkt voor een collectieve schadevergoedingsactie
art. 11, eerste lid

Vraag 3 hoger beroep /cassatie

Ook bij vraag 3 in het discussiedocument (hoe om te gaan met hoger beroep/cassatie) gaan
alle reacties in de zelfde richting; tegen de uiteindelijke vaststelling van een collectieve
schadeafwikkeling moet hoger beroep openstaan. Q• De vraag is veeleer of ook de mogelijkheid moet worden geboden om tussentijds hoger
beroep te laten instelleE* 1 1 eerste lid

Tsflid

O Wat zijn de redenen dat tussentijds hoger beroep wel of niet zou moeten worden
uitgesloten?

O Als het niet kan worden uitgesloten, hoe kan de procedure dan worden gestroomlijnd?

Vraag 4 Rol van de rechter

• Een ander onderwerp waarop veel reacties op het voorontwerp zijn gekomen is de rol van
de rechter. Volstaat het regulier procesrecht voor het voeten van een collectieve
schadevergoedingsactie? Ç9 fiste lid



2. Ontvankelijkheïdseisen en toegang tot de procedure

Toelichting V&J

art. 11, eerste lid

Vraag 5 gevraagde oordeel/norm toekenning collèt1eve schadevergoeding

Ook over het gevraagde oordeel! norm voor toekenning schadevergoeding is behoorlijk

wat te doen geweest bij de consultatie. De vraag die wij willen voorleggen is of Boek 6 de

rechter voldoende ruimte biedt om een collectieve schadevergoeding toe te kennen per

categorie en niet per indivdu? Of moet in Boek 6 hiervoor een aanvullende regeling worden

opgenomen?

__________ _______ _________

art. 11, eerste lid

• Op de aanvullende ontvankelijkheidseisen in het voorontwerp zijn veel reacties

gekomen. Sommigen achten geen aanvullende eisen nodig en menen dat de huidige

art. 11, eerste lid

eisen volstaan, mn de eis van voldoende gewaarborgde belangen Tri 1 eerste

- ‘•• 4 •. -• •S_••\



3. Binding

Toelichting V&i

• Op basis van de reacties in de consultatie hebben wij gezien dat verschillend wordt
gedacht over het moment waarop duidelijk wordt voor wie een collectieve
schadeafwikkeling moet worden vastgesteld.

• Wat is het meest geëigende moment om vast te stellen voor welke gedupeerden
de coltectieve schadeafwikkeling wordt vastgesteld en waarom? Is dit het moment C)van vaststelling van schadevergoeding of is dat eerder bijvoorbeeld bij het begin van
de procedure of bij het vaststellen van de aansprakelijkheid?

4. TPE

Toelichting V&J

Wij hebben aanvankelijk voor gekozen om TPF niet te reguleren. Bijna alle reacties
op het voorontwerp gaan in op dit onderwerpiart 11 eerste d

art. 11, eerste lid

0
3. Condusie en afronding

• Dank voor de constructieve inbreng. Veel nadere informatie /gezichtspunten waar
we nog eens op gaan studeren.

t WIJ zullen binnenkort dit dossier ook met de nieuwe minister Van der Steur gaan
bespreken. Zodra wij dit overleg hebben gehad, zullen wij u berichten over het
vervolg en de verdere planning.

• En nu naar de borrel!
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Beste

_____________________

Bijgaand onze reactie Lb.v. debijeenkomst morgen. Met excuses voor onze late aanlevering!

Met vriendelijke groet,

Consumentenbond

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 ti verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade. van welke aard ot)k. die verband houdt
met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Veiligheid en Justitie

1his 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 rccyuested to inform the sender and delete the message. ‘t’he
State accepts no tiability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
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Geachte heer/mevrouw,

Bijgaand de nagekomen schnfteiijke opmerkingen van de VEE.
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Hierbij gaan de schriftelijke opmerkingen van de Consumentenbond.

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Wetgeving
Sector Privaatrecht
Turfmarkt 147 25 1 DP Den Haag
Postbus 20301 2500 EH 1 Den Haag

0

0

44



Reactie Consumentenbond (CB) op de vragen in het
Discussiedocument t.b.v. de expertbijeenkomst 9 april 2015,
inzake het “wetsvoorstel
uitvoering motie Dijksma”

Zijn er elementen of stappen 5n do procedure die kunnen worden geschrapt?

Ja, in onze consultatiereactie hebben we al enkele concrete voorstellen gedaan om de procedure op
onderdelen anders, eenvoudiger, sneller, goedkoper en efficiënter in te richten.

De voorziene procedure bestaande uit vijf stadia vinden wij te ingewikkeld, tijdrovend en kostbaar. In
onze eerdere reactie hebben wij al uiteengezet dat wat ons betreft voorkomen moet worden dat de
rechter oneigenlijke druk op partijen uitoefent om tot een akkoord te komen, zodat deze zelf geen
uitspraak hoeft te doen. De meetwaarde van het voorstel is gelegen in de mogelijkheid de rechter een
regeling vast te laten stellen. De procedure wekt de indruk te zijn ontworpen om zoveel mogelijk te

‘......
voorkomen dat het tot een gerechtelijke schadevaststelling komt. Dat lijkt ons echter geen goed
uitgangspunt, gelet op de doelstelling van het voorstel.

De CB stelt voor waar mogelijk verschillende stadia “in elkaar te schuiven” en deelt de opvatting van
VEB dat stadia 3, 4 en 5 zich daar goed voor lenen. De CB pleit (evenals de VEB) ook voor het zoveel
mogelijk tegelijkertijd behandelen van alle incidenten en verweten (en het tegelijkertijd appellabel zijn
daarvan).

De verplichting voor partijen om in elke fase te overleggen over een minneljke regeling voert volgens
ons te ver en werkt onnodig vertragend. De mogelijkheid voor de rechter om gaandeweg naar bevind
van zaken te handelen en afhankelijk van het verloop van de betreffende procedure bij partijen na te
vragen of zij wel of niet in beraad willen gaan om een schikking te beproeven, volstaat wat ons betreft.

De in het voorstel opgenomen mogelijkheid voor de rechter om op voorhand duidelijkheid te verlangen
over het aantal gedupeerden dat zich wil committeren vinden wij (zoals wij eerder uitvoerig hebben
toegelicht) niet alleen onnodig, maar om meerdere redenen bezwaarlijk. Die optie zou wat ons betreft
moeten worden geschrapt,

Eveneens geschrapt kan worden de aangesproken partij de mogelijkheid te bieden om de
belangenorganisatie in de loop van de onderhandelingen te vragen om de interesse bij haar achterban
te peilen, bijvoorbeeld door een lijst te overleggen van gedupeerden, die op voorhand hebben
aangegeven mee te willen doen aan een eventuele schikking.

Dat geldt wat ons betreft ook voor de mogelijkheid voor de rechter aan partijen de verplichting op te
leggen mee te werken aan mediation, Voor nadere toelichting van onze Juridische en principiële
bezwaren daartegen verwijzen wij naar onze reactie op het voorstel.

Daarin hebben wij, met het oog op het behalen van efficiëntievoordelen, onder meer ook de suggestie
gedaan na te gaan of (en zo ja op welke wijze) de mogelijke WCAM fase (volgend op een
gerechtelijke vaststelling van een schaderegeling) onderdeel (het sluitstuk) zou kunnen vormen van
dezelfde collectieve procedure (in plaats van het starten van een nieuwe / de normale WCAM
procedure bij het gerechtshof Amsterdam).

Welke soort procedure, verzoekschrift of dagvaarding, leent zich het best
voor een collectieve schadevergoedîngsactie?

De CB heeft met belangstelling kennis genomen van de argumenten van andere partijen voor en
tegen een verzoekschriftenprocedure, respectievelijk een dagvaardingsprocedure. Wij zetten de
discussie daarover graag voort. Voor beide is het nodige te zeggen. Voor de CB weegt de wens om
de mogelijkheid te behouden de collectieve actie te combineren met andersoortige acties zwaar



(bijvoorbeeld met individuele of gecedeerde vorderingen), vanwege de behoefte daaraan in depraktijk. Die behoefte is mede ingegeven door de beperkingen, die verbonden zijn aan het gebruik vanhet collectieve actierecht, als bedoeld in artikel 3:305a BW. Dat zou pleiten voor eendagvaardingsprocedure (zoals o.a. verdedigd door Barents Krans).
Tegelijkertijd zou wellicht de boogde flexibiliteit van de rechter in relatie tot de procesorde en termijnen(gezien als een efficiënt voordeel van de verzoekschriftenprocedure) op enigerlei wijze (en voor zovernodig) veilig kunnen worden gesteld In de dagvaardingsprocedure.

Hoe moet worden omgegaan met de mogelijkheid tot hoger beroep/cassatietogen de rechterlijke vaststelling van een collectieve
schadeafwlkkelingsregellng? Volstaat het openstellen van cassatie om op tekomen tegen de Juridische beoordeling van de schade(vergoedlng)? Of is (ook)het hoger beroep een noodzakelijk rechtsmiddel?

Aan het openstellen van hoger beroep tegen de rechterlijke vaststelling kleven voor- en nadelen.Tegenover het voordeel van een extra rechtsmiddel bij ongelijk in eerste aanleg, staat het nadeel vanlangere afhandelingsduur bij een gunstig vonnis in eerste aanleg. De CD heeft enig begrip voor deargumenten van voorstanders voor invoering van de mogelijkheid van hoger beroep (en de mogelijkebezwaren tegen uitsluitend cassatie), maar meent dat het te ver voert, die mogelijkheden te bieden naen naast de al in het voorstel voorziene afzonderlijke mogelijkheden van beroep en cassatie tegen debeslissingen van de rechter over de onWankelijkheid, aansprakelijkheid en andere deelbeslissingen.De procedure zou dan in onze ogen daardoor niet alleen veel te lang kunnen gaan duren, maat ook teonaantrekkelijk en inefficiënt kunnen worden, met het oog op de mogelijke kosten en hetfinancieringsrisico.

Zijn er onderdelen in de procedure, die een afwijkende regeling
rechtvaardigen ten opzichte van een reguliere schadevergoedingsprocedure enwaarom?

De door anderen gedane suggestie (vgl. o.a. de reactie van BarentsKrans) ter bevordering van dedoelmatigheid en procesvoortgang een rechter-commissaris te benoemen (gestoeld op een wettelijkebasis), spreekt ons aan.

Zoals wij eerder uiteengezet hebben is flexibiliteit bij wat de rechter kan en mag doen, in onze ogenvan groot belang, omdat massaschadegevallen naar hun aard en omvang sterk van elkaar kunnenverschillen. De mogelijkheid voor de rechter om afhankelijk daarvan, of van de opstelling van partijen,maatwerk te leveren, dient te worden gewaarborgd.

Daarbij past een sterke regierol van de rechterfcommissaris), met de vrijheid om af te wijken van destandaardprocedure en —termijnen. Dat de nieuwe taken bij een gespecialiseerde rechter wordenondergebracht zöu daarbij een aanvullende waarborg vormen.

Biedt Boek 6 BW voldoende ruimte aan de rechter om een regelina voor eencollectieve schadeafwikke!ing vast te stellen op basis van catogorien?

Nee, de CD vindt dat elke mogelijke twijfel over de vraag of Boek 6 voldoende ruimte biedt aan derechter om een regeling voor een collectieve schadeafwikkeling vast te stellen op voorhand door dewetgever dient te worden weggenomen Boek 6 biedt op dit moment in elk geval niet expliciet demogelijkheid de hoogte van de schade vast te stellen op basis van een indeling van de groep vangedupeerden in categorieën, aan de hand van relevante selectiecriteria en daarbij (met een zekeremate van abstractie) rekening te houden met aspecten als causaliteit en eigen schuld.

Het geven van een oordeel over de omvang van de schade per categorie lijkt ons (voor wat betreft debenodigde wettelijke grondslagen) niet zonder meer gelijk te stellen met de schadevaststelling in eenindividueel geval, waarbij immers rekening dient te worden gehouden met alle relevante, individuele



feiten en omstandigheden. Daaruit zou inderdaad geconcludeerd kunnen worden dat de bestaande
wettelijke basis ontoereikend is en dat aanpassing van Boek 6 in verband hiermee noodzakelijk is.

Voor zover nodig benadrukken wij daarbij ook op deze plaats dat de door de rechter in een collectieve
procedure vast te stellen schade, de daadwerkelijk geleden schade zo dicht mogelijk dient te
benaderen.

Kan de introductie van ‘representativiteit’ als ontvankelljkheldsverelste toegevoegde waarde
hebben?

Welke normen lenen zich om als kwalitatieve ontvankeljkheldseis te
worden opgenomen, vanuit het oogpunt van effectiviteit en toetsbaarheid?

Welke normen lenen zich om als inhoudelijke ontvankeljkheidseis
opgenomen te worden, vanuit het oogpunt van effectiviteit en
toetsbaarheid?

Hoe kan een numerosity-eis in het kader van de ontvankelljkheid worden
aangetoond?

Is er een noodzaak tot het opnemen van nadere eisen voor Third Party
Litigatlon Funding? Wie zouden er moeten worden beschermd door deze eisen?

Welke eisen zouden moeten worden gesteld? Lenen de eisen van de
Commissie zich wel of niet voor overname en waarom wel? Zijn de normen
toetsbaar door de rechter?

Wanneer zou de toetsing van deze eisen moeten plaatsvinden?

De CB gaat de discussie over bovenstaande vragen graag nader aan. Voor een nadere
gedachtewisseling over het al dan niet introduceren van een representativiteitsvereiste staan wij open.
Voor het opnemen van nadere eisen voor Third Party Utigation bestaat ons inziens wel een noodzaak,
gelet op de te beschermen belangen van gedupeerden.

Wij behouden ons graag de mogelijkheid voor onze definitieve standpunten, in relatie tot de hiervoor
genoemde vragen, mede aan de hand van de nadere discussie te bepalen.

Enerzijds zijn wij van mening dat de ontvankelijkheidsvereisten niet te zwaar mogen zijn. Het succes
van de regeling hangt mede samen met de mate waarin belangenorganisaties van de nieuwe
voraenngsmogelijkheden gebruik kunnen maken Anderzijds realiseren wij ons dat bepaalde (extra)
waaiborgen (mede ter bescherming van de belangen van gedupeerden) noodzakelijk zijn. Voorkomen
dient te worden dat de commerciële belangen de overhand krijgen en ten koste gaan van een
onafhankelijke behartiging van de belangen van de gedupeerden.

Heldere, objectieve, toetsingscriteria zijn met het oog op de gewenste rechtszekerheid, in het belang
van alle partijen Invoering van een numerosity-eis lijkt ons op voorhand geen goed idee. Ook de
invoering van een leed plaintiff model” stuit bij ons op bezwaren.

We benadrukken dat in het voorstel al meerdere verdergaande ontvankelijkheidsvereisten aan de
bestaande worden toegevoegd, waarmee de geschiktheid van organisatie, de aanwezige expertise,
de financiering en de wijze waarop zij in rechte wordt bijgestaan, indringend worden getoetst.

Op welk moment in de procedure zou duidelijkheid moeten bestaan over
de vraag voor wie een collectieve schadeafwikkeling is/wordt vastgesteld
waarmee deze personen ook aan de uitkomst zijn gebonden?



Dit is voor de CB het belangrijkste onderwerp uit het voorstel. Onze steun voor het voorstel alszodanig zou wegvallen, indien ervoor zou worden gekozen gedupeerden aan het begin van deprocedure te binden. Datzelfde geldt voor het onverhoopt laten vervallen van de mogelijkheid om vooralle gedupeerden op te komen en slechts de mogelijkheid over te houden een vordering in te stellenvoor een beperkte groep, waarmee het resultaat zich tot die groep zou beperken.

Dat zou afbreuk doen aan de strekking van de motie Dijksma: het bieden van effectieve en efficiënteinstrumenten om het fundamentele recht van consumenten op schadevergoeding tot een realiteit temaken.

Uitgangspunt voor CB (maar ook van het recht) is dat alle schade vergoed behoort te worden, althansvoor vergoeding in aanmerking komt, indien aansprakelijkheid daarvoor komt vast te staan. Dedaadwerkelijke schade dient te worden vergoed. In beginsel alle gedupeerden moeten kunnenprofiteren van een voor hen voordelige uitspraak, ook wanneer zij niet op voorhand hebben verklaardzich te willen binden. Dat is efficiënt en effectief.

Aanpassing zou zich ook niet verdragen met de huidige systematiek van 3:305a en de WCAM. Debestaande collectieve actie heeft een subsidiair karakter: de individuele belanghebbende zelf houdt demogelijkheid in rechte een actie in te stellen en is niet gebonden aan een uitspraak verkregen dooreen belangenorganisatie. Waarom dit principieel anders zou liggen bij een vordering tot vaststellingvan een collectieve schadevergoedingsregeling, dan bij bijvoorbeeld een vordering tot nakoming, ofgerechtelijke ontbinding van een overeenkomst, gerechtelijke vernietiging van een rechtshandeling,een vordering uit onverschuldigde betaling, of een vordering gericht op het staken van een collectieveinbreuk, zien wij niet in.

Dezelfde argumenten die de tegenstanders nu aanvoeren tegen de niet-gebondenheid van degedupeerden aan de uitspraak vormden destijds voor de wetgever geen reden voor een anderesystematiek te kiezen in het kader van het huidige artikel 3:305a BW.

Twee verschillende regimes naast elkaar lijkt ons ook bezwaarlijk uit oogpunt van proceseconomie,mede gelet op de praktische behoefte aan het instellen van meerdere / gecombineerde vorderingen inéén collectieve actie (bijvoorbeeld schadevergoeding, in combinatie met nakoming of ontbinding).
Op dit punt staan wij volledig achter wij het principe van het bestaande voorstel: gedupeerden hoevenniet aan het begin van de procedure aan te geven dat zij gebonden willen zijn aan de uitkomst (geenopt-in). Evenmin zijn de personen voor wie wordt opgekomen daaraan automatisch gebonden (geenopt-out).

De voorkeur voor opt-in is volgens ons met name ingegeven door de angst van het bedrijfsleven omvoor de volledige schade op te draaien. Hoe minder schadevergoeding betaald hoeft te worden hoebeter is kennelijk de gedachte, maar dat staat nu juist haaks op de bedoeling van het voorstel,namelijk om dat te vergemakkelijken en tot realiteit te maken, waar dat nu niet het gevat is.
Van gedupeerden kan in redelijkheid niet worden verwacht dat zij op voorhand akkoord gaan met eenonzekere uitkomst, waarmee ze hun individuele rechten zouden verspelen. Daarbij mede inaanmerking genomen dat de uitkomst van een collectieve procedure in beginsel vele jaren op zich kanlaten wachten. Bovendien is het met name wanneer het om relatief geringe vorderingen gaat nietrealistisch te verwachten, dat individuele gedupeerden zich in grote getalen actief melden. Deindividuele schade bijvoorbeeld ten gevolge van overtreding van de mededingingsregels kan’bijvoorbeeld gering zijn, maar in zijn totaliteit aanzienlijk. Dat gedupeerden zich hiervoor niet opvoorhand aanmelden, mag geen reden zijn om niet tot vaststelling van een collectieve schaderegelingover te gaan.

Het wetsvoorstel beoogt ook voor strooischadegevallen een oplossing te bieden, maar zou zijn doelvoorbij schieten, wanneer gevergd zou worden dat gedupeerden die gebonden willen worden, zich op
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voorhand melden en de uitspraak slechts voor hen en niet voor de gehele groep van gedupeerden
een recht op schadevergoeding zou opleveren.

Aan de wensen van de aangesproken partij om finaliteit te bereiken wordt al tegemoet gekomen met
het bestaande instrumentarium van de WCAM. Dat werd door de wetgever ook als voldoende
beschouwd, tegen de achtergrond van de vorderingsmogelijkheden van artikel 3:305a. Ook na
vaststelling van een schadevergoedingsregeling staat het benutten van die optie in beginsel open voor
partijen. De aangesproken partij weet ook voor wie een collectieve schadeafwikkeling is of wordt
vastgesteld, omdat de rechtsvordering een omschrijving dient te bevatten van de personen tot
bescherming van wier belangen deze strekt.

Terecht wordt in het concept wetsvoorstel en het Uiscussiedocument opgemerkt dat gebondenheid
pas ontstaat na aanvaarding (van een derdenbeding bij een schikking), of de aanvaarding van de door
de rechter vastgestelde voorziene regeling. Gedupeerden behoeven (om aanspraak te kunnen maken
op de vastgestelde schadevergoeding) slechts aan te tonen dat zij behoren tot een bepaalde
categorie, zoals omschreven in de door de rechter vastgestelde regeling. Zo behoort het volgende CB
ook te gaan. We verwijzen voor de onderbouwing van ons standpunt wederom naar onze reactie op
het concept wetsvoorstel.
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Categorieën:

Dagi_______

We hadden onze schriftelijke bijdrage pas laat af, dus ik stuur je hem bij deze achteraf. Hierin geven we antwoordenop de vragen uit jullie discussiedocument.
Veel succes de komende tijd met verwerken van alle input. Als wij kunnen helpen met het leveren van specifieke(bedrijfsleven-) input (schriftelijk of mondeling), hoor ik het graag.

Groeten,f 1

VNO-NCW - MKB-Nederland

Websfte: www.vno-ncw.n - www.mkb.nI

Twitter: @vnoncw - @mkbnl - Linkedin: VNQ-NCW - MK8Beruidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus )3UD2, 2SO M Den Haag
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Verzonden:
Aan:
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maandag 13 april 2015 8:55

Notitie - aanpassing BW massaschade (def).docx

.i 0

‘13



Reactie op discussiedocument V&i — massaschade

Algemeen

• Scope tule wordt niet genoemd in het discussiestuk.

II Uitkomsten consultatie

• De conclusie dat er steun is voor het een collectieve schadevergoeding is nogal voorbarig als het

hele bedrijfsleven (VNO-NCW en MKB-Nederland) tegen een dergelijke wetswijziging is.

11.1 Herziene vormgeving van de procedure

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

Nu globaal vijf fasen: (1) besluit ontvankelijkheid en daarna (2) besluit over onrechtmatig

handelen en gronden voor aansprakelijkheid. Als dat vaststaat worden (3) partijen gehoord en

C • gaan de partijen over tot onderhandelen over een collectieve schikking (als dit vrijwillig tot stand

komt doet rechter algemeen verbindend verklaring voor de betreffende groep). Als de schikking

niet vrijwillig tot stand komt kan de rechter partijen uitnodigen een hun eigen voorstellen aan de

rechter voor te leggen (4). De rechter zal mediation voorstellen maar als dat niet lukt of er is

geen animo voor dan stelt de rechter de schadevergoeding vast (5).

Antwoord:

Nee, niet schrappen, maar stappen aanscherpen en rechters meer en betere handvatten geven.

De 1e aanlegprocedure moet flexibeler! gestroomlijnder, maar het is aan de rechter om de

stappen te bepalen (hij heeft de regie). Het gaat dus niet zozeer om het schrappen van stappen

niaar om het verleggen van de focus. De rechter moet nadrukkelijk een poortwachtersrol

vervullen aan het begin van de procedure (de preliminaire fase) waarin de ontvankelijkheid

wordt getoetst. De ontvankelijkheidscriteria moeten daarom uitgebreid worden en veel scherper

worden opgeschreven zodat de rechter veel meer concrete handvaten wordt geboden om een

verzoeker/eiser niet ontvankelijk te verklaren. Alleen op deze manier komen alleen de geschikte

zaken door de preliminaire fase en worden de zaken die zich niet lenen voor een collectieve

schadevergoedingsregeling in een vroegtijdig stadium eruit gefilterd. Als alleen de echt geschikte

zaken ontvankelijk worden verklaard, is het vervolg van de procedure niet meet bezwaarlijk

omdat het aantal geschikte zaken (waar het niet om het individuele maar om het collectieve

belang draait, ook voor wat betreft de toekenning van schadevergoeding) naar verwachting niet

groot zal zijn. Focus op de zorgvuldige ontvankelijkheidstoets.

2, Welke soort procedure, verzoekschrift of dagvaarding, leent zich het best voor een collectieve

schadevergoedingsactie?

Antwoord:

Volgens laatste informatie wordt KEI voorstel (vervallen dagvaarding ten gunste van

verzoekschriftprocedure) per 1 januari 2018 ingevoerd in de NL wet. Discussie (dv of vzs) lijkt

daarmee overbodig. VNO-NCW heeft een lichte voorkeur voor een verzoekschriftenprocedure,

mits de ontvankelijkheidstoetsing + scope rule in deze vorm goed geregeld wordt.

1



3. Hoe moet worden omgegaan met de mogelijkheid tot hoger beroep/cassatie tegen de
rechterlijke vaststelling van een collectieve schadeafwikkelingsregeling? Volstaat het
openstellen van cassatie om op te komen tegen de juridische beoordeling van de
schadefvergoeding)? Of is (ook) het hoger beroep een noodzakelijk rechtsmiddel?

Antwoord:
Vaststellen van een collectieve schadevergoedingsregeling is te belangrijk en complex om te
beperken tot cassatie (het gaat immers om heel veel geld). De regeling zou dus open moeten
staan voor hoger beroep.

Rot van de rechter in de procedure

1. Zijn er onderdelen in de procedure, die een afwijkende regeling rechtvaardigen ten opzichte
van een reguliere schadevergoedingsprocedure en waarom?

• Antwoord: 0Een sturende regierol voor de rechter is prima. In de ontvankelijkheidsfase moet al wel duidelijk
(extra criterium) rekening gehouden worden met de mogelijkheid om (later) een collectieve
schadevergoedingsregeling vast te stellen. Als de vaststelling van de schade te individueel is
bepaald (denk aan individuele eigen schuld verweren en individuele
schadebeperkingsargumenten) en een schadevaststelling in categorieën bij voorbaat niet
mogelijk is, dan is de zaak bij voorbaat al niet geschikt voor deze bijzondere collectieve
procedure. De reguliere schadevergoedingsregeling lijkt niet geschikt voor een collectieve
afwikkeling. De rechter moet de mogelijkheid hebben om op een WCt\M-achtige methode de
afwikkeling te doen.

Gevraagde oordeel

1. Biedt Boek 6 8W voldoende ruimte aan de rechter om een regeling voor een collectieve
schadeafwikkeling vast te stellen op basis van categorieën?

0Antwoord:
Nee, niet voor een echte schadevaststelling, die is altijd individueel. De enige mogelijkheid is dat
de rechter de WCAM methode gebruikt voor schadevaststelling.

117 Nadere invulling toegangseisen en bindir gçdupeerden

1. Kan dc introductie van ‘representativiteit’ als ontvankelijkheidsverciste toegevoegde waarde
hebben?

Antwoord:
Representativiteit zou zowel getalsmatig als inhoudelijk moeten worden ingevuld. Het is echter
moeilijk een percentage te noemen als je niet weet hoe groot de groep is. De
representativiteitsvraag moet bi] de ontvankelijkheidstoets (extra criterium) aan de orde komen.
De rechter heeft wei handvatten nodig. De groep moet groter zijn dan een ‘minimaal aantal’, het
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gaat hier immers om een massaclaim.

2. Welke normen lenen zich om als kwalitatieve ontvankeiijkheidseis te worden opgenomen,
vanuit het oogpunt van effectiviteit en toetsbaarheld?

Antwoord:

In de Ciaimcode zijn dergelijke normen vastgelegd, waaronder:

• Elke vorm en schijn van belangentegenstelling tussen de bezoldigde adviseurs van de

stichting,

de stichting, de raad van toezicht en bestuurders wordt vermeden.

• Bestuurders

Bestuurders aanvaarden voor hun werkzaamheden geen vergoeding van enig ander dan de

stichting of de partij die hen tot bestuurder heeft benoemd of als bestuurder heeft

voorgedragen.

• Raad van Toezicht

( • Minimaal één lid van de raad van toezicht beschikt over de specifieke financiële expertise die

noodzakelijk is voor een adequate advisering over, en adequaat toezicht op, het door het

bestuur gevoerde financieel beleid en beheer, waaronder begrepen de door het bestuur

opgestelde begroting en jaarstukken.

In de claimcode staan kwalitatieve eisen op gebied van samenstelling, governance bestuur en

verbod op winstoogmerk. De code zegt daarnaast ook iets over zeggenschap voor geiaedeerden.

We zouden iets kunnen zeggen over de kwaliteit van de advocaat, nl. dat hij/zij zich moet

bekwamen in massaschadezaken (P0 punten of ervaring). In het wetsontwerp wordt

deskundigheid (nog) niet geduld, de Claimcode zegt er meer over.

3. Welke normen lenen zich om als inhoudelijke ontvankelijkheidseis opgenomen te worden,

vanuit het oogpunt van effectiviteit en toetsbaarheid?

Antwoord:

De ontvankelijkheidseisen dienen in alles de poortwachtersrol van de rechter te faciliteren, Een

Ç belangrijk uitgangspunt dient de collectiviteit van de zaak te zijn in alle aspecten dus ook in de

uiteindelijk vast te stellen schadevergoedingsregeling De volgende normen

1. Of je tot een collectieve schadebepaling kan komen (individuele aspecten zijn niet relevant);

2. of eigen schuld verweten gevoerd kunnen worden (zo ja, dan niet ontvankelijk).

Scope tule kan hier ook als inhoudelijk ontvankelijkheidseis genoemd worden:

305a, 6. Lid 5 is van toepassing indien ten minste aan de volgende voorwaarden is voldaan:

a. het merendeel van de personen tot bescherming van wier belangen de rechtsvordering strekt,

heeft zijn gewone verblijfplaats in Nederland; en

b. het schadegevolg waarop de rechtsvordering betrekking heeft, doet zich voor in Nederland,

ongeacht waar de schadevetoorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan.

(zie verder notitie ‘suggesties wetsontwerp’)

4,
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4. Hoe kan een numerosfty-eis in het kader van de ontvankelijkheid worden aangetoond?

Antwoord:
Verlengstuk van representativiteitseis. Middels een verklaring aantonen.

Third Party Citigation Funding

1. Is er een noodzaak tot het opnemen van nadere eisen voor Third Party Litigation Funding? Wie
zouden er moeten worden beschermd door deze eisen?

Antwoord:
Ja, die noodzaak is er. Beschermd moeten worden: zowel bedrijfsleven als getaedeerden.
Financieel belang mag niet de drive t van deze procedure worden.

• 2. Welke eisen zouden moeten worden gesteld? Lenen de eisen van de Commissie zich wel of nietvoor overname en waarom wel? Zijn de normen toetsbaar door de rechter?

Antwoord:
In de Memorie van Toelichting moet naar de aanbevelingen van de Europese Commissie
verwezen worden, waardoor de rechter er aan kan toetsen. Niet alle aanbevelingen zijn even
goed toetsbaar (bijvoorbeeld: hoe toets je de invloed van de funder op de procedure?), maar dat
neemt niet weg dat het belangrijk is dat ze genoemd worden. Hierdoor hangt strijd met de wet
altijd boven het hoofd van een funder die zich niet volgens de normen gedraagt. Ook weerhoudt
het advocaten ervan in zee te gaan met TLPF (hedgefunds).

3. Wanneer zou toetsing van deze eisen moeten plaatsvinden?

Antwoord:
De aanbeveling van de EC om continue te toetsen of derde partijen geen invloed hebben, is heel
belangrijk. In de preliminaire fase reeds toets aanleggen en in de volgende fases monitoren. De Qrechter zou een middel moeten hebben om in te kunnen grijpen als blijkt dat in het vervolg van
de procedure belangrijke wijzigingen optreden in de situatie rond TPLF, bijvoorbeeld schorsing
van de procedure ot een ander middel.

Overig:

Het overgangsrecht is nog een punt van aandacht: voorkomen dat er een nieuwe zaak over hetzelfde
feit gestart wordt (2 procedures onder verschillende regimes over hetzelfde feit),
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Notulen
Notulen expertbijeenkomst 9-4-2015.docx

Hierbij de notulen zoals ik die tot nu toe heb uitgewerkt.
Ik hoop dat ik alle belangrijke punten heb genoteerd.
Als bepaalde punten nog onduidelijk zijn, kan ik die nog een keer terugluisteren.
Als Ik op bepaalde plekken meer hele zinnen moet gebruiken, kan ik dat ook nog veranderen.

.

art. 11, eerste lid

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Categorieën:

Hou

____

Groetjes,
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Notulen expertbijeenkomst 9 april 2015 “WetsvooreI uitvoering motie Dljksma”
Voorzitter: 1
Verslag voor Intern gebruik

1. Welkom

___________Iheet

iedereen welkom.
De wijze waarop we deze bijeenkomst laten plaatsvinden, is als volgt: naar aanleiding van alle papersen reacties van het voorontwerp met elkaar discussiëren over de vraag die nu hier ligt en dat is ‘hoenu verder?’
Om deze bijeenkomst te structureren hebben wij een discussiedocument opgesteld. Dat is niet allesomvattend. Onderwerpen die daar niet op staan, kunnen ook aan de orde komen.
Aantal punten dat van belang is voor het antwoord op de vraag: hoe gaat het verder met deze lastigematerie?

• We hebben het opgedeeld in een viertal onderwerpen:
1) Vormgeving van de procedure
2) Ontvankelijkheidseisen / toegang tot de procedure
3) Binding/finaliteit
4) Third Party Litigation Funding
Volgorde van discussiedocumenten volgen.

Vragen discussiedocument:

De procedure: Inrichting, rol van de rechter en gevraagde oordeel
VgJjneemefjapen in de nrocedure die kunnen wcjgeschrapt?

Vraag 2 Verzoekschrift of dagvaarding

gHor be toe nçsatie

Vraag 4 Rol van de rechter

S Gevraagde oordeel/norm toekenning collectieve schadevergoeding

Ontvanketijkheidseisen en toegang tot de procedure

Binding

Third Party Litigation Funding



2 Uitwisseling van standpunten

De procedure: Inrichting. rol van de rechter 4fl *evtaude oordeel

art. 11, eerste Ud

J: Het schrappen van lid 3 uit artikel 3:305a is de meest elegante

oplossing. We nemen met z’n allen een duik in de diepte, voorstel van V&J is een te ingewikkeld

• bouwwerk. Gereageerd op consultatie en op discussiedocument. Eens om lid 3 te schrappen, is een

adequate oplossing. Vraag: wat gebeurt er dan als lid 3 wordt geschrapt? Suggestie die wij willen

voorstellen met het oog op de finaliteit: WCAM-aanpassing doen. In deze procedure een soort

alternatieve WCAM opnemen. Als rechter over schadevergoedingsactie oordeelt, kan hij dan

meteen een WCAM-uitspraak doen.

Wij vinden het moeizaam en academisch om eerst een collectieve schadevergoedingsprocedure te

doen en daarna WCAM-procedure. Die twee procedures zou je bij elkaar kunnen stoppen.

Andere suggestie: gedaagde zelf het recht geven om WCAM-procedure aan te vragen en finaliteit te

bereiken.

Nu is het zo dat als er een procedure is, die niet tot een schikking leidt, maar wel een uitspraak, je als

gedaagde partijen maar zult moeten afwachten.

Als je als gedaagde recht hebt om WCAM zelf te beginnen, zorgt dat ook voor uitzicht op finaliteit,

L j Meest vergaande antwoord op dc vraag of stappen zijn die in de procedure kunnen

• worden geschrapt, is schrap de hele procedure. Goed idee?

art. 10, tweede lid onder G en art. 11. eerste Ud

[Zj: Welke onderwerpen zou je wel in de wet willen regelen en welke onderwerpen aan

partijen zelf overlaten?



art. 10, tweede lid onder G en art. 11, eerste lid

.

___

1: Vraag is of aanvullende regels nodig zijn of dat kan worden volstaan met het schrappen
van lid 3. Van belang om te kijken hoe we het wel kunnen regelen. Huidige systeem van 305 en
WCAM doet nog niet helemaal recht aan volwassen systeem.
Noodzaak van een aanvulling staat buiten kijf.
Hoe? Geprobeerd met stuk Iets op te zetten. Schrappen lid 3 is noodzakelijk. Dat kan het niet alleen
zijn, aanvullende regels nodig bij het schrappen van lid 3.
Groot issue: hoc kan je binding van partijen realiseren en finaliteit bereiken? Binding is startpunt als
het gaat om hoe moet het wel. Er ontstaat het ontbreken van finaliteit na schrappen lid 3, veel
procedures naast elkaar. Belangrijk om te verifiëren hoe we wel kunnen bewerkstelligen dat
ondernemingen weten waar ze aan toe zijn, dat partijen die zich geroepen voelen zich kunnen
melden, wie het zou moeten doen en waarom. Voor de gedupeerden (beleggers) goed regelen.

art. 10, tweede lid onder Een Gen art. 11, eerste lid



art. 10, tweede lid onder G en art. 11, eerste lid

.

_______________________________]

schrappen van lid 3 zorgt voor een grote chaos. Goede gronden

aangevoerd. Niet alleen schrappen en dan zeggen dat is het.

Voorstel dat er nu ligt, schiet andere kant uit. Notitie Eumedion is een nuttige aanzet.

Voor een onderneming is het heel belangrijk om te weten met wie je praat.

__________

]: vertegenwoordiging is eigen aan deze problematiek. Wie treedt

er op voor de groep en namens wie? Veel partijen, weten niet met wie we moeten onderhandelen.

Er ontstaat wildgroei. Het liefst één partij die een collectieve actie begint. Meest praktische

oplossing. Beleggers zijn het daarmee eens. Eens met Defence Counsel, ook voor probleem voor

opeenvolgende collectieve acties. Geldt ook voor opeenvolging. Als je kiest voor een

vertegenwoordiger, moet dat op exclusieve ba5is zijn. Daaraan kwalitatieve eisen stellen. Moet

deskundig zijn. Dat moet niet de eerste zijn die naar de rechter stapt.

Om concurrentie tussen verschillende groepsveitegenwoordigers te voorkomen, moet er aan het

begin van de procedure een keus worden gemaakt, wie gaat vertegenwoordigen.

aanhaken eens met vorige schikking zit aan het einde Weten met

wie je van doen hebt, is al vanaf het begin belangrijk. Is belangrijk voor houding in procedure.

Met wie je van doen hebt, openheid, is überhaupt van belang. MetL.Zeens.
Belangenvertegenwoordiger zou er maat één moeten zijn. Belangenvertegenwoordiger moet niet de

eerste, maar een goede zijn. Iemand die transparant is en aan het eind goed omgaat met pot met

geld. Sluit graag aan bij suggestie Verbond verzekeraars. In omringende landen wordt een certificaat

van goedkeuring gehaald door belangenvertegenwoordigers, goed idee. Anders bestaat er een grote

toets die je aan de rechter overlaat.

_____________

Natuurlijke overgang naar met wie heb je uiteindelijk van doen[ noemdc

dat vertegenwoordiging niet hetzelfde is als ontvankelijkheid. Verdere uitleg?

d



2 Ontvankelijkheld

art. 10, tweede lid onder E en G en art. 11, eerste lid

.

__________

— ] probleem voor consumenten; recht op schadevergoeding
dat ze niet kunnen realiseren. Steunen motie Dijksma. Representatieve organisaties in staat stellen
collectieve claim in te laten dienen.
Niet zo simpel dat je alleen lid 3 kunt schrappen. Ten behoeve van de rechtszekerheid beide partijen
richting geven in de Wet. Behoefte om op te komen voor belangen gedupeerden. Collectieve
schadevergoedingsactie mogelijk maken. Zo volledig mogelijke schadevergoedingsactie. Geen
gemeenschappelijke conclusie mogelijk waarschijnlijk. Tijd om knopen door te hakken, verwachten
we ook. Zaak om vaart te maken.

____________

hier bij elkaar om op bepaalde onderdelen te kijken in welke richting we oplossing
moeten zoeken.
Wetgever helpen, welke richting dan wel op, als er kritiek is.
Voorstel: ken je wederpartij, niet heel veel collectieve acties tegelijk. Hoe doen we dat?

art. 10, tweede lid onder E en G en art. ii, eerste lid -

____
__________



.

.

__________________________

vraag aan VEB: Als er geen lead plaintiff is, aan wie betaal je dan?

Antwoord VEB: eigen aan collectieve actie is dat je je wederpartij niet kent, Fatsoenlijke distributie is

van belang, maar betaling niet aan VEB. Aan wetgever om etvoor te zorgen dat er een goed systeem

komt.

art. 10, tweede lid onder E en G en art. 11, eerste lid

art. 10, tweede lid onder E en G en art. 11, eerste lid

art. 10, tweede lid onder E en G en art. 11, eerste lid

art. 10, tweede lid onder E en G en art. ii, eerste lid



__________________________________

reageren op Rabobank. Vonnis en wat dan? Bij uitspraak
rechter lijkt er een regeling in categorieën en iemand meldt zich en moet dan worden afgewikkeld.
Rechter stelt schaderegeling vast, oordeel over hoe afwikkeling plaats kan vinden. Volgens indeling
waar eisende partij om gevraagd heeft, geen gebondenheid. Mogelijkheid voor rechthebbenden
aanspraak te maken op wat rechter heeft vastgesteld voor zijn groep, ziet dan af van individuele
rechten.
Er kunnen redenen zijn om op te komen voor een beperkte groep.
Hoe ervoor zorgen dat finaliteit bereikt wordt? WCAM-route is daarvoor bedoeld. Waarom is dat nu
dan een probleem?

art. 10, tweede lid onder E en G en art. 11, eerste lid t

.

art. 10, tweede lid onder Een Gen art. 11, eerste lid

art. 10, tweede lid onder E en Gen art, 11, eerste lid



art. 10, tweede lid onder G en art. 11, eerste lid

art. 10, tweede lid onder E en G en art. 11, eerste lid

3. OntvankeHjkheid

E en G en art. 11, eerste lid

.

J



art. 10, tweede lid onder E en G en art. 11, eerste lid

Eumedlon: terug bij lead plaintiff. Lead plaintiff toch enige manier om het efficiënt te houden.
Efficiëntie is doelstelling van deze regeling.
Wat vinden rechters van de situatie als deur open wordt gesteld?

• luit aan bij IAfvragen of er een overkoepelend thema moet zijn.
Een wet die alle soorten schade regelt? Makkelijker als er beslist wordt over wat voor schade het
gaat, dan beter bedenken of je voor opt in of opt out gaat.
Heel veel organisaties in een procedure is niet handig. Maar maakt erg uit wat voor zaken het zijn.
Eerst beperken tot kleinere groep zaken.

art. 10, tweede lid onder E en G en art. 11, eerste lid

____________

]thema is beperkter bereik van de nieuwe wet.

_________

haakt daarop in. Mogelijkheid om eerst op bepaalde gebieden te richten?

Drie soorten problemen: veelheid van partijen, slachtoffers, soorten schade.
Deze drie problemen uit elkaar halen.
Niet beginnen met op bepaalde soorten schade te richten

__________________

j Als het gaat om strooischade (buy. grote groep mensen die 50 cent te veel
betaalt bij Ziggo), dan natuurlijk opt out, maar bij 35 mensen met een busongeluk opt in systeem.
Daarom piopageren om tot een type zaak te beperken.

art. 10, tweede Ud onder E en G en art. 11, eerste lid

________________________

net als 1 Ivan Eumedion ook tegen differentiëren. Ëens
met RvUR om te kijken naar concrete voorbeelden. Collectieve actie bestaat al sinds 1994. Nu al
mogelijk om schadevergoeding anders dan in geld te vorderen. Veel vandaag benoemde problemen



bestaan al twintig jaar. Niet te veel koud water vrees hebben. Vooral problemen genoemd, maat

geen oplossingen. Al veel casuïstiek bekend.

Als schikken niet lukt, dan heb je dus een rechterlijke beslissing nodig. Finaliteit onder rechterlijk

oordeel bereiken, WCAM is daarvoor geschikt. Gedaagde moet ook alleen WCAM-verbindend

verklaring kunnen vragen. Dwingt de rechter om in schadevergoedingsprocedure ook goed de

ontvankelijkheid te toetsen.

Bij WCAM nu alleen toegang voor geschikte zaken, deur wat wijder openzetten? Opening is

gemakkelijk in de WCAM te versleutelen.

art 10 tweede lid onder Een Gen art 11, eerste lid

• e

[JZ:verwarring zaaien. Flexibiliteit van de procedure bepleit rechterlijke

macht. Allemaal voor dagvaardingsprocedure. Gelijk met KE1 invoeren?

[1we1 mogelijkheid tot verbinding leggen tussen KEl-programma en dit wetsvoorstel.



.

art. 10, tweede lid onder Een Gen art. 11, eerste lid

3. ConcIue en afronding

Niet toegekomen aan Third Party Litigation Funding
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Van:

_________________________________

Verzonden: woensdag 15 april 2015 15:16
Aan:

______________________________

Onderwerp: FW: expert meeting 9 april
Bijlagen: Consultatie wetsvoorstel collectieve schadevergoeding - 12 april 2015.DOCX

Categorieën:

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

wWw,rhksoverhed,flh/veni

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

— 4 - - -- —-— .----- ———,--——. --——-———

Van:I___________________________________
Verzon woensdag 15 aprll 2015 14:55

___

Aan: L_

__________ _____

Onderwerp: RE: expert meeting’ april

Bij deze Succes!

Groet

LZZ

uj15ü[TjWt’Ç[

(
•AdvocaatiawYer (Partner)

L____Ï
NautaDutiih Since 1724
Law Firm of the Year: The Netherlands IFLR Europe Awards 2012 and 2014
Law Ffrm of the Year: The Nethertands Chambers Europe Awards 2013

From; [_

__________________ ________

Sent: donderdag 2 april2015 11:21
To:

___________

Cc:I_____

_______________

Subj&expert meeting 9 april

Beste LÏ_J
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0

Dank voor je inbreng voor de expert meeting van 9 april. Het punt van de directe actie ligt denk Ik Iets
bulten de discussie van volgende week donderdag, waar we In één middag at veel belangrijke vragen
te bespreken hebben. Ik heb je notitie daarover ook doorgestuurd aan mijn collega’s dle zich met het
verzekerïngsrecht bezighouden met het idee daarover op een ander moment nader met hen daarover
te spreken.

Groet,

II:

Raadadviseur

Ministerie van Veiligheid en Justitie

___

Directie Wetgeving en Juridische Zaken
sector privaatrecht
Turfmarkt 147 1 2511 OP 1 Den Haag
Postbus 20301 1 2500 EN Den Haag

z:ï
!w,rIlK$oymelO.nI,venl

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

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 ook, die verband houdtmet risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Veiligheid en Justitie

This nwssage may contai n infoniiation that is not intended oi• yoU. Il you are nOt the addressee or 1f thismessage vas sent to you by mistake. you are requested to inform the sender and delete the message. TheStaic accepts no liabilitv for damage of anv kind resulting from the risks inherent in the electmnic
transmission ofmessages.

ÎVI inistry ot Security and Justice

NautaDtitiih N.V.
Advocaten Notarissen Betastingadviseurs
Lawyërs Civil taw notaries Tax advisers

Strawinskylaan 1999, 1077 XV Amsterdam, the Netherlands
P0. Box 7113, 1007 JC Amsterdam, the Nethertands.
www nautadutilh corn

NautaDullh NV., corporate seet Rotterdam; trede register nu 24338323; furthr information avafable at .c u This e-malt, incluUngattachmenta, Is cont,dential and may be subject to professional privilege. II may not be used, disciosed, copled, distributed or retained by anyone other thantht inlended addressee. 1f you have recoived this e-mail hy mistako, please notify us immediotely and return tito us withouf retalning a copy. Llectroniccommunicatlons are not secure and may be intercepted, manipulated, infected. delayed or misdirected, eg. hy viruses and spam filters. NaulaDutilh NV. Isnot liable on any tegel ground for damage resutting from any such event.
All legal relafionships are suhjecl t) N,dtaDuti Ii NV s general temis and conditions (sea ii,luiI’i oun in ‘,) whlLh inciude a hmilahon eI Iwbilityclausc, have been filed eiith the Rotterdam District Court and will be provided free of charge upon request. Dutch law Is applicablc and disputes shell besubmilted c’xclusivety to the Amsterdam District Court. For information concernIng the processing of your personal data we teler to our privacy policy:vwriiUtdilhCo;njflivdCy.

Please consider the environment befor prtnting thIs e-mil.
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Van:

Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Groet,

ie

‘Raadadviseur
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Wetgeving en Juridische Zaken
sector privatrecht

[ Turfmarkt 147 1 2511 DP t Den Haag
Postbus 20301 1 2500 EH Den Haag

JZt

çî.

Voor een veilige en rechtvaardige smenIeving

Verzonden: maandag 18 mei 2015 15:47

2015 Overzicht Dexiaschikking en nasleep tbv overleg vd steur 19 mei.docx
2015 Overzicht Dexiaschikking en nasleep tbv overleg vd steur 19 mei.docx

Categorieen:

Hol! L

Hier een overzichtje van de Dexia-zaken. Moeten we nog meer uitwerken op schrift? Woekerpolis zijn
wel al veel stichtingen maar nog geen zaken.

34



Overzicht Dexia (WCAM) schikking — nasleep tbv overleg met Minister VU Steur op
19 mei 2015

Dexia:

Aandelenlease product verkocht aan honderdduizenden personen (circa 600.000).

Zoekterm Dexia levert op rechtspraak.nl 1151 gepubliceerde uitspraken op,
waaronder zowel collectieve als individuele. Daarnaast zijn er nog duïzenden
identieke zaken die niet zijn gepubliceerd.

Hof Amsterdam 27 maart 2007, ECLI:NL:GHAMS:2007:AZ7033
verbindendverklaring Duisenbergschikking Q
Voor de verbindendverklaring waren er bijna 300 uitspraken gepubliceerd. Dat
betekent dat het overgrote deel van de gepubliceerde uitspraken, 850 zaken,
dateert van n de verbindendverklaring van de collectiève schikking.

Maar liefst 22 uitspraken zijn afkomstig van de Hoge Raad, alle gedaan nâ
verbindendverklaring. Het hof heeft zelf in bijna 380 zaken een uitspraak moeten
doen, waarvan 34 keer vôâr verbindendverklaring en nog 343 keer daarna.

Alleen in de eerste vier maanden van 2015, dwz acht jaar na de
verbindendverklaring van de collectieve schikking, zijn er 15 uitspraken
gepubliceerd.

art. 11, eerste lid

0

Lessen uit Dexia en andere massaclaims:
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Hou 1 t

Kun jij je vinden in deze tekst voor het mailtje? j belt morgen dan nog de Consumentenbond
en VNONCW om dit mailtje aan te kondigen.

“Geachte mevrouw, heet,

art. 11, eerste lid

E
Razdadviseur
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Wetgeving en Juridische Zaken

Turfmarkt 147 1 2511 DP Den Haag
Postbus 20301 l 2500 EH 1 Den Haag

L=

)

Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

Categorieën:

-

Van:

dinsdag 19 mei 2015 14:40

/29

[
motie-dijksma- maiftje voor stakeholdets

art. 11, eerste lid

Met onderstaand mailtje wilden we de stakeholders informeren
motie dujksma.Iart. 11. eerste lid 1___

1

Met vriendeUjke gioet,”

Groet,

0
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Voor een veilige en rechtvaardige samenleving
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Van:

____________________________________

Verzonden: wcsdag 20 mei 2015 10:22
Aan: 41
Onderwerp: massaschade

Categorieën: t

Oag____

Begreep van enkele leden uit de achterban dat een hoorzitting interessante discussies opleverde (maar nog weinige
concrete handvatten voor jullie).
Komt er nog een verslag van deze bijeenkomst of gaan jullie direct door met ontwerpen aangepast wetsvoorstel?(En indien dit laatste het geval is, heb je dan al een termijn in gedachten?)

Groeten________

___

0Secretaris Consumentenzaken
VNO-NCW - MKB-Nederland

Website: www.vnoncw.n1 - www.mkb.n
1-

Twftter: @vnoncw - @mkbnl - linkedin: VNO-NCW - MKB
Bezuldenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 M Den Haag

0

25



Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Categorieën:

woensdag 20 mei 2015 13:10

‘FW: motie-dijksma mailtje voor stakeholders

Sent with Good (www.good.com)

L
Raadadviseur Sector Privaatrecht

L_______
Yij!_

From:I________________________
Sent dini9 015 15 33 17
To:l_________________________________
Subjed: RE: motfedksnam&ltJe voor stakeholders

Prima,I I

From:

____

_ZZ

_________

Sent: dinsdag 19 mei 2015 14:40
To:[
Cc:t
Subject: motie-dijksrna- mailje voor stakeholders

Hoifl

et onderstaand mailtje wilden we de stakeholders informeren over het vervolg van de_uitvoering
motie_dijksma, [t. ii eerste lid

1 eerstiÏb

____________

— lart 10 tweede
Kun Jij Je vinden in deze tekst voor het rnailtje?.j_______ belt morgen dan nog d3onuer G

fatt1otweedehdm dit mail tje aan te kondigen.

‘Geachte mevrouw, heer,

art. 11, eerste lid

23



art. 11,eerste)id

Met vrlendeltjke groet,”

Groet,

[ZZ_______
Raadadviseur
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Wetgeving en Juridische Zaken
zï:

Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag

•

Postbus 20301 1 2500 EH 1 Den Haag

T
ijftrçpjJfi1

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

24



t)

Van:

______________________________

Verzonden: donderdag 21 mei 2015 12:22

Aan:
CC:

________________________

Onderwerp: Voortgang wetsvoorstel uitvoering motie Dijksma

Categorieën:

________

L.S.

Allereerst willen wij u nogmaals danken voor uw aanwezigheid en inbreng tijdens de expertmeetlng op

9 april jI. over de uitvoering van de motie Dijksma. Uw bereidheid om daadwerkelijk met elkaar de

dialoog aan te gaan over belangrijke onderwerpen die spelen bij massaclaims en bij een collectieve

schadevergoedingsactie, hebben wij zeer gewaardeerd. Uit de discussie kwam voor ons een aantal

onderwerpen naar voren dat nog nadere doordenkîng behoeft. Dit betreft in het bijzonder de kwaliteit

en ontvankelijkheid van claimorganisaties en de finaliteit bij de afwikkeling van massaschades.

L_ • Aan het einde van deze expertmeeting hebben wij u toegezegd dat wij u op korte termijn zouden

berichten over het vervolg, na overleg met de Minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie. Dit

overleg heeft Inmiddels plaatsgevonden.

Naar aanleiding hiervan hebben wij besloten in te gaan op het aanbod van enkele praktijkjuristen van

zowel defence als plaintiff-zljde met veel ervaring op het terrein van massaclalms om samen met deze

juristen de genoemde onderwerpen verder te doordenken. De gedachte is om hierover in een volgende

stakeholdersbijeenkomst met u verder praten. Deze volgende bijeenkomst zal ergens In oktober

plaatsvinden. U ontvangt hierover tijdig nadere informatie.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met

Met vriendelijke groet,

.
Ministerie van Veiligheid en Justitie

Directie Wetgeving

Turfrnarkt 147 t 2511 DP 1 Den Haag

Postbus 20301 1 2500 EH Den Haag

21



Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Categorieën:

donderdag 28 mei 2015 22:16

FW: Overleg

tf(

Sent with Good (www.good.com)

.

L__
Raadadviseur Seclor Pi ivaatrecht
L)irectie Wetgeving en Juridische Zaken
Ministerie van Veiligheid_en Justitie

0
From: t

________

Sent: donderdag 28 mei 2015 20:10:30
To:I_________________________$ubject: RE: Overleg

Dank voor je berichtje. Ik heb niks meer gehoord. Moet ik L_] anders even bellen? Prima als morgenuitnodiging uitgaat.

Groet.

Sent with Good (wwv.good corn) 0
L =

Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Ministerie van Veiligheid en Justitie

From: J
Sent: donderdag 28 mei 2015 20:01:06To

_
_

Subject: Overleg

Hal t
Ik ben morgen helaas niet in de gelegenheid om af te spreken, maar we kunnen wel proberen te bellen?
Ik was voornemens om iedereen morgen een uitnodiging te sturen met een paar data voor overleg. Enige open eindje is nog dc

19



Jan niet voor hen zitting nemen, ik vroeg me dus even af waarde gesprekken met dc[]nu zijn verbleven. Ik

begreevsn3ou dat zij[jzouden bellen, heb jij daar nog iets van gehoord? Anders bel ik[]&ven.

Hartelijke groet,

Verstuurd vanaf mijn iPhone

This email is confidential and may contain information that is protected by professional privilege. 1f you are not the intended

recipient please notif,’ us immediately. In that case, we request that you delete the e-mail and that you do not use or transmit the

contents to any third parties.

Allen & Ovety LLP is a limited liability partnership registered in England and Wales with registered number 0C306763. A list of

the members of Allen & Ovciy LLP and their professiona) qualifications is open to inspection at our London offlce, One Bishops

Square, London El 6AD, and at our Amsterdam office.

Any reference to a partner or companion in connection with Allen & Overy LLP shoutd be regarded as a reference to a member,

consultant or employee of Allen & Overy LLP.
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

vrijdag 29 mei 2015 11:00

EW: Overleg

(gCf

.

Categorieën:

Sent with Good (www.good.com)

---_
---_

_

from:

______
__________

Sent: vrijdag 29 mei 2015 10:46:25
To:

1Subject: RE: Overleg

Dank, ik ga ermee aan de slag!
Groet

[1Partner AdvocaatAteii & Overy LLP

Apolfotaanl5j 1077 AS Amsterdam

____

Z2Z iii i;i -

_________

t
—---

____

--—
—

..—
—

“—
From:EZZEZ

______________________________________________

Sent: 29 May 2015 10:34

_________

To[
—

____

Subject: RE: Overleg

hol 1Z1

______

zit in het vliegtuig naar Zuid—Afrika. 1-Jij heeft zelf niets vd VEB gehoord maar geen bezwaar tegenhun inbreng in de ‘schrijfgroep’. Zou jij anders voor je uitnodiging uitstuurt nog even contact met henkunnen opnemen om te vragen of ze willen deelnemen?

Als de uitnodiging vandaag uitgaat en bij L_]erbij staat ‘zoals nog met L_jiesproken voor hi in hetvliegtuig stapte’ plant zijn secretaresse data in. Juli en augustus is hij met sabbatical dus we moeten hethebben van de maand juni en kunnen dan verder in september.

Ik ben vandaag ivm een promotie met festiviteiten slecht bereikbaar. liopelijk kun je hiermee vet-der.
Gioet,

Raadadviscur Sector Privaatrecht
Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Ministerie van Veiligheid_en_Justitie

t 0
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Sent with Good (www.goodcorn)

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

From: LZ
1

Subject: RE: Overleg

( . Graag! Mocht je hem morgen nog bereiken, hoor ik dat graag.
Hartelijke groet,

Partner 1 Advocaat
LLP

Apollolaan 15 1107? AB Amsterda
Secretaress ___Z]

L jIFax0206741870

i.

Groet,

L—

Sent witli Good (eo Leent)

Raadadviseur Sector Privaatrecht
t)iicctie Wetgeving en Juridische Zaken
Ministerie van Veiligheid en Justitjç.

____

EZï
Sent: d iddag 28 mei 2015 20:01:06

Punna als morgen

From
Sent: 28 May 2015 20:10
To L ZZ
Subject: RE: Overleg

I)ank voor je berichtje. Ik heb niks meer gehoord. Moet ik anders even hellen?
uitnodiiing uitgaat.

16



to:l__________
Subjed: Overleg

Hal______

Ik ben morgen helaas niet in de gelegenheid om af te spreken, maar we kunnen wel proberen te bellen?
Ik was voornemens om iedereen morgen een uitnodiging te sturen met een paar data voor overleg. Eni e open eindje is nog de

__________kan

niet voor hen zitting nemen, ik vroeg me dus even af waarde gesprekken met de nu zijn verbleven. Ik
begreep van jou dat zij IJ zouden bellen, heb jij daar nog iets van gehoord? Anders bel ikeven.
Hartelijke groet,

Verstuurd vanaf mijn iPhone

This email is confidential and may contain information that is protected by professional privilege. 1f you are not the intended
recipient please notify us immediately. In that case, we request that you delete the e-mail and that you do not use or transmit the
contcnts to any third parties.

Allen & Oveiy LLP
Apollolaan 15
1077 AB Amsterdam. The Netherlands
P0 Box 75440
1070 AK Amsterdam
The Netherlands
Tel +31 20674 1000
fax +3120674 1111

wwalnovcom <www.al Ienovey,çm>

Allen & Oven’ LLP is a limited liability pannership registered in England and Wales with registered number 0C306763. A list of
the memhers ofAllen & Oven’ LLP and their professional qualifications is open to inspection at our London offjce, One Bishops
Sqiiare, London El 6A1), and at our Amsterdam office.Any reference to a partner or companion in conncclion with Allen & Overy 1.LP slionid hc regarded as a reterence to a memher,
consultant or employec of Allen & Over LIP.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of ditherichi abusievelijk aan ii is toegezonden. wordt ci verzocht dat aan de afzender te melden en hei bericht te•vcrwideren. J)e Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook. die verband houmet risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
Ministerie van Veiligheid en Justitie

This message may contain information that is not intencied for you. 1f you are not the addressee or if thismessage was sent to you by mistake. you are requested to inform the sender and delete the message. TheState accepts no liabilitv jhr damage ofanv kind resctltii from the visks inherent in the electronictransm ission of messages.

Ministry of Security and Justice

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

17



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.

Ministry of Security and Justice

18
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

I
vrijdag 29 mei 2015 12:04

RÈ: Overleg

Categorieën:

Ja,dat id misschien handig maar kan evt ook in reactie op uitnodiging denk ik

Sent with Good (www.good.com)

Raadadvi seur Sector Pr vaatrecht
Directie Wetgeving en Juridische Zaken

• Ministerie van Veiligheid en Justitie 0

From:
Sent: vrijdag 29 mei 2015 11:12:58
To:T________

___

________

Subject: RE: Overleg

Moeten wij onze verhinderdata alvast doorgeven?

Sent with Good (www.good.com)

rom:T JZZZ____‘Sent: vrijdag 29 mei 2015 11:00:28To L ZZZ 1Subject: EW: Overleg

Sent whh Good (www.good.con)

LZZ_ ZZZ1
Raadadviseur Sector Pri vaatrecht
l)ireetic Wetgeving en Juridische Zaken
Ministerie van Veiligheid en Justitiezz
From:
Sent: vrijdag 29 mei 2015 10:46:25

0
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To:I___________
Subjè& RÈ:Overleg

—I

From: 1
Sent: 29 May 2015 10:34
Ta:
Subject: RE: Overleg

Hoij 1

•F1 zit in het vliegtuig naar Zuid-Afrika. hij heeft zelf niets vd VEWgehoord maar geen bezwaar tegen
hun inbreng in de ‘schrjfgroep’. Zou jij anders voor je uitnodiging uitstuurt nog even contact met hen
kunnen opnemen om te vragen of ze willen deelnemen?

Als de uitnodiging vandaag uitgaat en bij ethij staat ‘zoals nog metLZZJ besproken voor hij in het
vliegtuig stapte’ plant zijn secretaresse data in. Juli en augustus is hij met sabbatical dus we moeten het
hebben van de maand juni en kunnen dan verder in september.

Ik ben vandaag ivm een promotie met festiviteiten slecht bereikbaar. Hopelijk kun je hiermee verder.

Groet,

II Sent with Goud (\.aoud.cum)

0
4t

Raadadviseur Sector Privaatrecht
[)irectie \Vetgeving en Juridische Zaken

etic

From:
Sent: vrijd 29 mei 2015 0:00:18

______

To [Z JZZZZZ]
Subject: RE: Overleg

Graag! Mocht je hem morgen nog bereiken, hoor ik dat graag.
Harteijje groet,

Dank, ik ga ermee aan de slag!
Groet

___1q___________________

Partner 1 Advocaat
AUen g Ovety LLP

_____

Apotlolaan 15 t 1077 AS Amsterdam

www,allenpvervcom ;_‘

Allen & Overy LLP

12



Apollolaan 15) 1077 AB Amsterdam

wwwatlenoverycom

From:i_____________
Sent: 28 May 2015 20:10
To:
Subject: RE: Overleg

Dank voor je berichtje. Ik heb niks meer gehoord. Moet ilsj_1 anders even hellen? Prima als morgenuitnodiging uitgaat.

Groet,

t z

Sent with Good (w.rood.coni)

•r

Frorn[
Sent: donderdag 28 mét 015 20:01:06
To t_______
Subject: uverieg

Ia

Ik hen morgen helaas niet in dc gelegenheid om af te sprekcn, maar we kunnen wel proberen te bellen?

eIk Was vuornemenS Oni iedereen morgen een uitnodiging ie sturen met een paar data vom overleg. Enüe OCfl eindje is nog dcJ r mel voor hen zitting nrnen ii vioeg m. dus esen afwar & ,esprcl ken met der u ?lJfl ert lecn IIbegreep an jou dat zij zouden bellen, heb jij daar nog iets van gehoord? Anders bel ik ji even.
1 lartelijke groei,

Verstuurd vanaF mijn iPhone

This ernail is confidential and may contain information that is piotected by professional privilege. tfyou are not the intendedrecipierit please notify os immediately. In that case, ve rcqtIet that you delcte the c—mail and that you do not use er transmil thecontents to any third parties.

0

Allen & Over’ IJ.P
Apollolaan IS
1077 AB Amsterdam
The Netherlatids
l’f) Box 75440
1070 AK Amsterdam
The Netherlandsri

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

0

13



wwv .allenoverv.com <ww .al lenover corn>

Allen & Overy LLP is a limited liability partnership registered in England and Wales with registered number 0C306763. A list of
the members of Allen & Ovety LLP and their professional qualifications is open to inspection at our London office, One Bishops
Square, London El 6AD, and at our Amsterdam office.
Any reference to a partner or companion in connection with Allen & Ovezy LLP should be regarded as a reference to a member,
consultant or employee of Allen & Overy LLP.

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 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 resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.

Ministry of Security and Justice

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 ti 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 rnessage niav contain inlorination that is lint intended for you. 1f you are not the addtessee or if this

message was sent to you hy mistakc, you are requested to inform the sender and delete the message. The
State accepts no liability for damage ofany kind iesulting from the risks inherent in the eleetronic

14
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

nsda1Sjüli 2015 14:44

Categorieën:

Beste 1

7
Legal advisor

L_

0

L.
1 —1

Bezoek Minister

.

Ik begreep dat jullie op 26 augustus een afspraak met de Minister hebben.Hebben jullie al enig idee van de insteek van dit gesprek. Zal het vooral over de motie Dljksma gaan ofook nog over de Privacy verordening?
Voor deze laatste zijn de onderhandelingen binnen de Raad immers voorlopig afgerond en is de Triloognu geopend.

Verder vroeg ik me af of jullie ook nog andere onderwerpen zouden willen agenderen.

Met vriendelijke groet,

Ministry of Security and Justice
Directorate for Legislation
Private Law Section
Turfmarkt 147 2511 DP 1 Den Haag t
P0. Box 20301 NL- 2500 EH f Den Haag The Netherlands

9



bj___

Van:

______________________

Verzonden: maandag 7 september 2015 15:18
Aan:

Onderwerp: RE: Agenda voor overleg wetsvoorstel uitvoering ritte Dij ma - ) :S

Categorieën:

Jvdl dank voor deze buitengewoon goed uitgewerkte aftrap voor het debat over de voorfase.

We hebben de vorige keer gemerkt dat de discussie over dit onderwerp niet eenvoudig te structureren is, omdat alle
deelonderwerpen met elkaar samenhangen. In een poging toch enige structuur aan te brengen, heb ik hieronder een
korte agenda opgesteld. We zouden moeten proberen om woensdag a.s. met name zicht te krijgen op de contouren
van overeenstemming over onderstaande onderwerpen. Voorkomen moet worden dat we ons al te veel in details
verliezen.

Agenda

1. Opening
2, Voorfase

______

a. Toelichtingi 1 qp discussiestuk
b. OnWankelijkheidsvereisten
c. Lead plaintiff / concurrerende acties en eisers

3. Samenloop met huidige 3:305a
4. Finaliteit
5. Verhaalsacties
6. Hoe nu verder?

We hebben van 11.00 tot 14.00 afgesproken bijc ZZ Jwaarwe in de garage kunnen parkeren. Zie hierna het adres
en een link naar de routebeschrijving:

PGGM
Noordweg Noord 150
3704 JG Zeist

•030
2779911

Routebeschrivini

Tot woensdag!
Met vriendelijke groet,



:_________________________________________
Subject: RE: Agenda voor overleg 25536)

Alien —

art. 10, tweede lid onder G

Ik zie uit naar de bespreking op woensdag. Hartelijke groet,

________________ _____

Grant & Eisenhofer
4$S Lexington Avenue

f Fax: 646.722.8501 f

__________________

Assistant—I

- II www.gelaw.com

This email is confidential and may contain information that is protected hy professional privilege. lfyou are not the intendedrecipient please notify us immediately. In that case, we request that you delete the e—mail and that you do not use or transmit theCûflttflts to anv third pattics.

AHen & Overy CLE’
Apollolaan 15
1077 AR Amsterdam
The Netherhmds
P0 Box 75440
107f) AK Amsterdam
The Netherlands
Tel +31 2f) 674 1000
Fax -131 2f) 674 lijf

W % al l,iio ets Con <WW\5 alleno ve, 5

Allen & Over’ l.LP is n limited liabitity partnership registered in England and Wales with registered number 0C306763 A list ofthe members ofAllcn & Overy LLP and theit professional qualifications is open to iflspcctioii at our London office, One Bishop.sSquare, London EI 6A 1), and at our Amsterdam office.
Any reference to a partner or companion in connection t’ith Allen & Ovcry LLP should be regarded as a reference to n memher,consultant or employce of Allen & Over)’ LLT.
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V

Van: t
Verzonden: vrijdag 12 februari 2016 20:50
Aan:

______________________________

Bijlagen: Toelichting artikel 3305a BWnieuw.docx; ARTIKEL 3305a BWnieuw (4).docx;
Principes Claimcode.docx

Categorieën: t

Har__j

Ik haalde er nog een paar kleine typo’s uit.

5
•



1
vrijdag 19 februari 2016 15:32

Document2.docx
Document2.docx

art. 11, eerste lidVolgens mij zijn we al een aardig eind op we4_

_____________

Ik ben maandag en dinsdag In Brussel, maar het zou mooi zijn als we aan het einde van de week, eereerste ruwe versie hebben van de wettekst over artikel 3:305a 8W en de aantekening in het register.Dan zijn we al aardig op weg.

Ik zal dit weekend ook alvast de stukken in het algemeen deel van de memorle identificeren dleherschreven moeten worden.

Groet,

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bij lagen:

Categorieën:

Hou

_______

art. 11 eerste lid

.

0

)

0

4



2016-03-24 Voorstel Titel 14a 305a versie na Aanbevelingen.docx
2016-03-30 MvT Titel 14a 305a versie na Aanbevelingen (opmerkingen

- J1ocx; 2016-03-24 Voorstel Titel 14a 305a versie na Aanbevelingen.docx

Categorieën:

Hou 1

Ik heb alles gelezen, over het algemeen zit het ergeiiIt nu.
fart. 11 eerste lid

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

woensdag 30 maart 2016 22:36

Bijgaand mijn eerste suggesties voor het wetsvoorstel en de toelichting. Misschien kom ik later nog

met wat meer.

Mvg,

t,

— .;.. --

-,
- q

- .,, . .- -.....

• . • -. •• •• . . .; ._J. -•• t...

• -- ‘• .••‘

3

t—— - -

•_&. .&±ir- z:f..



.

Van:
Verzonden: maandag 11 april 2016 15:57v
Aan:
Onderwerp: Aanbevelingen Juristengroep ter uitvoering motie Dijksma

2015 Aanbevelingen Juristengroep uitvoering motie Dijksma fdef).pdf

.

Categorieen:

Geachte heerj______

Door een misverstand kreeg pas vandaag de brief en rappel van de Vereniging Consument &Geidzaken onder ogen met het verzoek om toezending van de Aanbevelingen van de )uristengroep teruitwerking van de motie Dïjksma. Deze gaan hierbij, met excuses voor de vertraging.

Groet,

0

Raadadviseur
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Wetgeving en Juridische Zaken

Turfmarkt 147 1 2511 OP 1 Den Haag
Postbus 20301 1 2500 EH 1 Den Haag

t--
--LÇLiLÇj, L!LÇW

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

0

Bijlag en:

2



t.

L --

_____

Raadadviseur
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Wetgeving en Juridische Zakensector privaatrecht
Turfma;-kt 147 2511 DP Den -1-laag
Postbus 20301 J 2500 EH Den Haag

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Verzonden: dinsdag 12 april 2016 19:55

Van:

Aan:
CC:
Onderwerp:
BIjlagen:

Categorieën:

Beste L_

motie Dijksma: versie met concepttoelichting
2016-04-12 Mvi Titel 14a versie na Aanbevelingen mci aanpassing
wetsvoorstel.docx; 2016-04-12 Voorstel Titel 14a 305a deel 1 tbv Adviecie BPR mci
aanpassingen.docx

Op de valreep zend ik je nog een iets aangepaste versie van het wetsvoorstel waarvan in elk gevat deartikelen 1018b tot en met 1018d zijn toegelicht. De aanpassingen in het voorstel hebben te makenmet punten waar ik bij het schrijven van de toelichting tegenaan liep. Ik ga er niet vanuit dat je tijdheb om dit voor ons overleg van morgen te lezen, maar dan kun je het in elk geval erbij houdenmorgen (ik zal een print exemplaar meenemen).

Groet,

0•

9
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