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Nieuwewetopentwegvoor
collectieve schadeclaims
JeroenPiersmaen
AlexanderWeissink
DenHaag

Gedupeerde consumenten en be-
leggers krijgen in Nederland de
mogelijkheid naar de rechter te
stappenvoor eencollectieve scha-
devergoeding. Dat staat in een
wetsvoorstel datminister Ard van
derSteurvanVeiligheidenJustitie
woensdag ingediend heeft. Daar-
mee schuift het Nederlandse sys-
teemmeeropnaardeAmerikaanse
‘class action’, zij het dat een aan-
tal scherpe kanten van het Ameri-
kaansesysteemwordenvermeden.
Bedrijven krijgenmeer zekerheid
datrechtszakennieteindeloosblij-
venslepenenwordenstraksbeter
beschermd tegenmalafide claim-
stichtingen.

‘Ditbetekentdat iedereenmak-
kelijkerzijnrechtkanhalen’,aldus
de VVD-bewindsman. In politiek
DenHaagleefde langetijddevrees
voor een claimcultuur die zou uit-
mondenin ‘Amerikaansetoestan-
den’.Maar tegenwoordig bestaat
hetbesefdatgedupeerdenhetvol-
ste recht hebbengezamenlijk een
schadeloosstelling te eisen. Daar-
bij valt tedenkenaanhouders van
woekerpolissen tot aan benadeel-

denvandedieselfraudedoorVolks-
wagen.

In het huidige systeemkunnen
gedupeerdenwelcollectiefnaarde
rechter,maardiegeeftalleenmaar
eenoordeelofhetbedrijf alofniet
indefout isgegaan.Injuridischjar-
gon:derechtergeefteenverklaring
van recht. Daarnamoeten alle in-
dividuele gedupeerden opnieuw
naarderechteromeenschadever-
goedingteeisen.Dergelijkeproce-
dureskunnenbij elkaar vele jaren
duren.Doornuinéénkeereencol-
lectieve schadeclaim in te dienen
moeten gedupeerden veel snel-
ler resultaat krijgen enwordt het
voor advocaten en claimstichtin-
genmakkelijker om schikkingen
te treffenmetbedrijven.
‘Dit is wel groot’, zegt de Am-

sterdamse advocaat Jurjen Lem-
stra,diegespecialiseerd is inmas-
saschadezaken. ‘Nederlandspeelt
metditwetsvoorsteleenbelangrij-
ke rol in de voorhoede van de Eu-
ropese Unie.’ Lemstra legt uit dat
sinds de Volkswagen-zaak demo-
gelijkheid voor gedupeerden om
hunrechttehaleninmassaschade-
zakenhoogopdepolitiekeagenda
vandeEuropeseCommissiestaat.

Een van de problemen bijmas-
saschadezaken is echter dat aanMinister Ard van der Steur FOTO: PETERHILZ/HH

collectieve belangenbehartigers
nauwelijks eisenworden gesteld,
waardoorruimteontstaatvooruit-
wassen.Eenrecentvoorbeeldisde
ontsporingvandezogehetenStich-
tingLoterijverlies.
Zelfregulering via de zogehe-

ten Claimcode heeft daarin wel
verbetering gebracht,maar biedt
geengarantievoordekwaliteit van
claimstichtingen.VanderSteurre-
geltnudat erwettelijkeeisenwor-
den gesteld aan de bestuurders,

degovernanceendeopenbaarma-
king van claimstichtingen. Daar-
meemoetmisbruik en onduide-
lijkheid voorkomenworden.
De nieuwe wet moet ook paal

en perk stellen aan de onzeker-
heid rond de uitkomst van juridi-
sche uitspraken en schikkingen.
Gedaagde bedrijvenmerken zelfs
na de totstandkoming van collec-
tieve regelingen dat zij nog altijd
niet verlost zijn vannieuwe gelijk-
soortige claims. Omdat het zicht
op ‘finaliteit’ ontbreekt, hebben
ze weinig belang bij het overeen-
komenvan schikkingen.

Eenbekend voorbeeld hoe pro-
cedures schijnbaar oneindig kun-
nen voortslepen is de zaak van
beleggers in aandelenleasecon-
tracten van Dexia en Aegon. Na
dertien jaar procederen besliste
deHoge Raad in augustus dat de
schade vergoedmoetworden.

Daarom regelt het wetsvoorstel
niet alleen de mogelijkheid van
eencollectieveschadevergoeding,
maarookdatgedupeerdenzichtij-
dens de procedure en na een von-
nis nietmeer kunnen onttrekken
aande collectieve regeling.
Ookmoet de wet een eindma-

ken aan de concurrentie tussen
claimstichtingen.
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