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VOORWOORD 

We leven momenteel in een bijzondere tijd. Het Corona-virus heeft de wereld in zijn greep. Het 

leven staat stil en gaat tegelijkertijd ook ‘gewoon’ door. Zo ook het publiceren en verdedigen van 

mijn proefschrift dat nu voor u ligt. Daarmee sluit ik een belangrijke periode in mijn leven af. 

Die periode begon gedurende mijn studententijd, waarin ik als student-assistent ging werken bij 

het departement Business Law binnen de Tilburg Law School. Ik ontmoette veel van de collega’s 

waar ik vandaag nog steeds graag mee samenwerk. Ger, jij bent één van hen. Één van de vragen 

die je me tijdens het sollicitatiegesprek stelde was wat ik na mijn studie zou willen gaan doen. Het 

antwoord daarop herinneren wij ons beiden (en een aantal collega’s met ons) maar zal ik hier 

niet nog eens herhalen. Ik realiseer me nu wel dat dit een vraag is die jou kenmerkt. 

Geïnteresseerd en betrokken, oog voor de mensen om je heen en tegelijkertijd zeer bevlogen in 

het ondernemingsrecht in de breedste zin van het woord. Daarnaast draag je het onderwijs een 

warm hart toe en heb ik ook in dat opzicht in de jaren die volgden veel van jou mogen leren. Heel 

veel dank daarvoor. 

Tijdens mijn studententijd is ook mijn interesse voor het onderwerp van mijn proefschrift 

gewekt. Een inspirerend college van Professor Tzankova zorgde ervoor dat ik mijn scriptie ging 

schrijven over de afwikkeling van massaschade. Na mijn afstuderen kwam de vraag of ik hierover 

ook een proefschrift zou willen schrijven. Massaschade en de collectieve afwikkeling daarvan 

nemen immers ook in het ondernemingsrecht een belangrijke plaats in. Wat voor mij de doorslag 

gaf om ja te zeggen tegen deze toch wel – ja dat realiseerde ik mij toen al – enorme uitdaging was 

dat ik naast het promoveren ook zou gaan doceren. Aangezien het onderwijs mij altijd heeft 

aangetrokken (hoe kan het ook anders met zowel mijn vader als moeder in het onderwijs), was 

de keuze snel gemaakt. 

De eerste jaren van mijn ‘werkende’ leven stonden dan ook voor een belangrijk deel in het teken 

van dat onderwijs. Ik kreeg binnen ons departement veel verantwoordelijkheid en vrijheid. Van 

kleine werkgroepen tot volle hoorcollegezalen, van het begeleiden van papers tot het begeleiden 

van masterscripties en van eerstejaarsvakken tot mastervakken. Ik heb ervan genoten en geleerd. 

In die tijd sprak ik regelmatig met Theo. Dankzij deze gesprekken heb ik meer richting kunnen 

geven aan mijn proefschriftonderwerp. Overigens gingen zij lang niet altijd over massaschade en 

zelfs niet altijd over het ondernemingsrecht. Inspirerend was het altijd. Theo, u beschikt niet 

alleen over een enorme hoeveelheid kennis en wijsheid maar bent daarnaast ook op persoonlijk 

vlak zeer betrokken. Daar heb ik veel bewondering voor. 

Ondertussen kreeg het proefschrift steeds meer vorm en trad het onderzoek doen meer op de 

voorgrond. Christoph, dankzij jouw strakke deadlines en de feedbackgesprekken die daarop 

volgden, lukte het me om op regelmatige basis te schrijven en niet al mijn tijd aan het onderwijs 

te besteden. Veel dank voor jouw constructieve feedback. Wim, jouw frisse blik en uitgebreide 

feedback in de laatste fase van het proces hebben ook een belangrijke bijdrage geleverd. Veel 

dank ook voor jouw inspanningen. 

Mijn tijd aan de universiteit was niet zo fijn geweest zonder mijn collega’s van de vakgroep en 

daarbuiten. Dank voor de gezelligheid en de fijne samenwerking. Ivona, wij zaten ‘in hetzelfde 

schuitje’. Ik bewonder jouw doorzettingsvermogen en professionaliteit en wil je bedanken voor 

je steun gedurende de laatste fase van het promotietraject. 

Lieve Anja, Marlise en Miranda. Met jullie heb ik lief en leed gedeeld. Jullie waren er altijd om me 

met raad en daad bij te staan, zowel op het gebied van werk als op persoonlijk vlak. Ik ga onze 

dagelijkse en wekelijkse momentjes missen. 



 

Ook op persoonlijk vlak is er gedurende mijn promotietraject veel gebeurd. Ik ben getrouwd met 

Jan en samen hebben wij drie geweldige dochters gekregen. Lieve Jan, jij bent mijn steun en 

toeverlaat. Dankjewel voor je vertrouwen en fijne adviezen. Lieve Lotje, Vief en Floor, zonder dat 

jullie het weten hebben jullie me enorm geholpen bij het schrijven van dit proefschrift. Ik ben niet 

alleen productiever geworden, maar kan ook beter relativeren en loslaten sinds jullie er zijn. Het 

leven met jullie is een feest.  

Lieve papa, mama en Jasper. Jullie hebben me geleerd vertrouwen te hebben in mezelf. Het maakt 

niet uit wat je doet, als je maar je best doet. Een fijnere basis had ik mij niet kunnen wensen. Ik 

hou van jullie. 

         

         

         Tilburg, 7 april 2020 
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HOOFDSTUK 1: INLEIDING  

1.1. INTRODUCTIE VAN HET ONDERWERP 

Dit proefschrift gaat over de uitkering van massaschadeclaims. Daarbij ligt de focus op de laatste 

fase van het WCAM-traject, waarin uitvoering wordt gegeven aan de in de 

schikkingsovereenkomst overeengekomen schadevergoedingsregeling. Deze uitvoeringsfase 

wordt in dit onderzoek het distributieproces genoemd.  

 

De Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade (WCAM)  wordt, als onderdeel van het Nederlandse 

systeem voor de collectieve afwikkeling van massaschade1, door velen gezien als een efficiënte 

manier om (internationale) massaschade collectief af te wikkelen. In dat kader is veel geschreven 

over de totstandkoming van schikkingsovereenkomsten en de redelijkheid daarvan, de 

representativiteit van belangenorganisaties en de financiering of beloning van de 

belangenbehartigers en diens advocaten. Daarentegen is zeer weinig bekend over de fase die 

volgt op de algemeen verbindendverklaring. Informatie over het distributieproces en wat zich 

tijdens dit proces afspeelt, is veelal niet openbaar en daartoe bestaat ook geen (wettelijke) 

verplichting.  

 

Dit gebrek aan informatie over de uitkering en derhalve de daadwerkelijke afwikkeling van 

massaclaims, roept vragen op. Daarbij valt te denken aan de partij(en) die belast zijn met de 

tenuitvoerlegging van een uitspraak en bijbehorende schikkingsovereenkomst en de rol die de 

claimstichting daarbij speelt; de wijze waarop het uit te keren bedrag per individuele gedupeerde 

tot stand komt (hierna ook wel de claiming rate genoemd); het (vermogens)beheer van het 

schikkingsfonds of anderszins tot stand gekomen totaalbedrag dat voor uitkering in aanmerking 

komt; de beëindiging van de massaschadezaak, waarbij onder meer de omgang met zogenaamde 

onbekende claims en de omgang met een eventueel restantbedrag van belang zijn; de specifieke 

werkzaamheden gedurende het distributieproces en de daarmee gepaard gaande kosten die al 

dan niet ten laste van het schikkingsfonds en dus de claiming rate worden gebracht, en het 

toezicht gedurende het distributieproces. 

 

1.1.1. De Fortis/Ageas-zaak 

 

Dat het uitkeren van massaclaims de nodige uitdagingen met zich mee kan brengen, blijkt onder 

meer uit de recente ontwikkelingen rondom de afwikkeling van de Fortis-schikking.2 Tijdens de 

afronding van dit proefschrift wordt duidelijk dat de uitkering van de Fortis-claims fors is 

vertraagd doordat veel meer  beleggers dan gedacht zich hebben aangemeld voor een uitkering 

uit het schikkingsfonds. Gedupeerden krijgen hun geld niet alleen later dan gepland, maar moeten 

ook rekening houden met een lagere vergoeding dan waar betrokken partijen bij het sluiten van 

de schikking op rekenden. Ageas had tot medio juni 2019, 270.000 claims binnen gekregen, 

terwijl de rechtsopvolger van Fortis rekende op 175.000 tot 200.000 aanmeldingen. Dat aantal 

kan op dat moment bovendien nog steeds oplopen: beleggers hadden tot eind juli 2019 voor het 

                                                   
1 E.e.a. wordt later in dit hoofdstuk nader toegelicht.  
2 Hoewel de Fortis-zaak geen onderdeel uitmaakt van dit onderzoek omdat de schikking ten tijde van de start van dit 

onderzoek nog niet algemeen verbindend was verklaard en het distributieproces momenteel gaande is, worden de 

achtergrond en inhoud van de schikkingsovereenkomst kort weergegeven in hoofdstuk 2.9. 



 

indienen van een claim. Tegelijkertijd hebben gedupeerden mogelijk dubbele claims ingediend.3  

 

In de schikkingsovereenkomst4 is vastgesteld dat beleggers die lid zijn van één van de betrokken 

belangenbehartigende organisaties die aan de schikkingsonderhandelingen hebben 

deelgenomen, een bonusvergoeding krijgen van 25% per aandeel.5 De onafhankelijke 

geschillencommissie die in het kader van de Fortis-schikking in het leven is geroepen, heeft 

geoordeeld dat meer beleggers dan gedacht recht hebben op een dergelijke vergoeding. Het 

betreft beleggers met een partnerrekening. De commissie heeft bepaald dat beide partners recht 

hebben op de compensatie van 50 eurocent per aandeel, met een maximum van EUR 950, terwijl 

de betrokken Claims Administrator ervan uitging dat de betreffende vergoeding per rekening 

werd uitgedeeld.6  

 

Vele gedupeerden moeten daardoor langer op hun geld wachten. De vertraging wordt onder meer 

toegeschreven aan de Amerikaanse Claims Administrator, die het drukker heeft dan vooraf was 

ingeschat en inmiddels de capaciteit voor de schikking heeft vergroot. Ook geven de betrokken 

belangenbehartigende organisaties aan dat er veel meer ingewikkelde gevallen zijn dan 

verwacht, bijvoorbeeld wanneer de aandelen door meerdere nabestaanden zijn geërfd. Ook 

wordt gezegd dat betrokken banken aan de vertraging hebben bijgedragen, doordat verkeerde 

aandelenoverzichten zijn toegestuurd.7  

 

Wie uiteindelijk verantwoordelijk is voor de vertraging en bijbehorende problematiek, is niet 

duidelijk. Evenmin is duidelijk of en zo ja op welke wijze de belangen van betrokken beleggers 

gedurende het uitkeringsproces worden gewaarborgd en of er sprake is van onafhankelijk 

toezicht. Hoewel de kosten voor de uitbetaling van de claims in dit geval door Ageas worden 

gedragen (dit bedrag wordt betaald bovenop het schikkingsbedrag) 8 en derhalve niet ten laste 

van het schikkingsfonds worden gebracht, is dat niet altijd het geval. In veel gevallen worden de 

kosten voor de uitvoering van de schikkingsovereenkomst ten laste van het schikkingsfonds 

gebracht waardoor het uiteindelijk ten koste gaat van de uitkeringen die individuele gedupeerden 

ontvangen. Dat maakt de hierboven opgeworpen vragen en onduidelijkheden nog prangender. 

 

1.1.2. Opbouw van dit hoofdstuk 

 

In dit hoofdstuk wordt de hierboven kort geschetste problematiek nader toegelicht. Allereerst 

wordt inzicht verschaft in het Nederlandse systeem van collectieve afwikkeling, de toepassing 

daarvan in de praktijk en de plaats die het distributieproces daarbij inneemt. Daarbij wordt kort 

weergegeven hoe het Nederlandse rechtssysteem met betrekking tot de afwikkeling van 

                                                   
3 Jonker en van Rein, ‘Uitkering Fortis-claim vertraagd door massale aanvraag, Het Financieele Dagblad, 18 juni 2019. 
4 Aangepaste schikkingsovereenkomst inzake Fortis/Ageas d.d. 13 april 2018. 
5 Daarover bestond eerder discussie (zie par. 2.9.2). 
6 De uitspraak van de geschillencommissie is gepubliceerd op de website waarop gedupeerden alle informatie omtrent 

de schikking kunnen raadplegen,  

zie <https://www.forsettlement.com/pdf/190001_and_90002_-_Binding_Advice_31_May_2019.pdf?v=1.3.6>. 
7 Jonker en van Rein, ‘Uitkering Fortis-claim vertraagd door massale aanvraag, Het Financieele Dagblad, 18 juni 2019. 
8 Ageas reserveerde EUR 57 miljoen voor de uitvoering, welk bedrag naar alle waarschijnlijkheid aangevuld zal moeten 

worden. 



 

massaschade is ingericht, waarbij ook recente wetswijzigingen en relevante internationale 

ontwikkelingen9 worden besproken (§ 1.2.).  

 

Vervolgens wordt meer uitgebreid aandacht besteed aan een aantal belangrijke kenmerken van 

het WCAM-traject en de vragen die dit oproept met betrekking tot het distributieproces en de 

hierboven genoemde aspecten. Deze kenmerken en vragen vormen de aanleiding voor dit 

onderzoek. (§ 1.3.). Omdat het distributieproces zich tot op heden slechts voordoet indien gebruik 

wordt gemaakt van het WCAM-traject, ligt de nadruk in dit onderzoek op deze procedure (in een 

3:305a BW-procedure kon namelijk tot voor kort geen collectieve schadevergoeding worden 

gevorderd waardoor van een distributieproces geen sprake is10). Na de implementatie van de 

collectieve schadevergoedingsactie11 zal ook bij gebruikmaking van de collectieve actie van 

artikel 3:305a BW in veel gevallen sprake zijn van een distributieproces waarin de collectieve 

schadevergoeding uitgekeerd moet gaan worden. De resultaten van dit onderzoek zijn derhalve 

ook in dat kader van belang. 

 

Tot slot volgen het onderzoeksplan, de gehanteerde onderzoeksmethoden en het plan van 

behandeling (§ 1.4.), waarna het hoofdstuk afsluit met een oplijsting van de onderzoeksvragen en 

een bijbehorende hoofdstukindeling (§ 1.5.). Hoewel de scope van het onderzoek in dit hoofdstuk 

wordt bepaald, hebben bij de concrete invulling van de onderzoeksvragen ook de resultaten van 

de case studies een rol gespeeld. Deze resultaten worden uitgebreid weergegeven in hoofdstuk 

twee. 

 

1.2. DE AFWIKKELING VAN MASSASCHADE IN NEDERLAND 

 

1.2.1. Twee regelingen 

 

Het Nederlandse rechtssysteem kent momenteel twee, op papier van elkaar losstaande 

regelingen die de afwikkeling van massaschade faciliteren. Enerzijds kennen wij de ‘collectieve 

actie’, die geregeld is in artikel 3:305a BW. Hiervan is sprake wanneer een belangenorganisatie 

zich zowel in de praktijk als ingevolge haar statuten inzet voor individuele, gelijksoortige 

belangen van benadeelden. Tot voor kort kende de mogelijkheid om een collectieve actie in te 

stellen een belangrijke beperking: de vordering kon niet strekken tot een collectieve 

schadevergoeding te voldoen in geld.12 Mede om die reden voorziet de wet sinds 2005 in de 

mogelijkheid tot verbindendverklaring van een vaststellingsovereenkomst op grond van de Wet 

Collectieve Afwikkeling Massaschade (WCAM). Op grond hiervan kan een (vaststellings-

)overeenkomst met betrekking tot de afwikkeling van massaschade die is gesloten tussen een of 

meerdere belangenorganisaties en de schadeveroorzaker(s), door het Gerechtshof Amsterdam 

                                                   
9 Aspecten van internationaal privaatrecht worden in dit onderzoek niet uitvoerig besproken. Daarvoor verwijs ik naar 

de volgende omvangrijke studies: H. van Lith, The Dutch Collective Settlements Act and Private International Law, 

Apeldoorn: Maklu, 2011 en M.W.F. Bosters, Collective redress and private international law in the European Union, Issues 

regarding jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in cross-border mass disputes relating tot 

financial services, Wolf Legal Publishers 2015. 

10 Zie artikel 3:305a lid 3 (oud) BW. 
11 Het wetsvoorstel dat het mogelijk maakt om in het kader van de Wet Afwikkeling Massaschade in Collectieve actie 

een collectieve schadevergoeding te vorderen, is op 29 januari 2019 met algemene stemmen aangenomen door de 

Tweede Kamer en op 19 maart 2019 door de Eerste Kamer als hamerstuk afgedaan. Voor de publicatie van de wet zie 

Stb 2019, 130. De nieuwe wet trad op 1 januari 2020 in werking. In paragraaf 1.2.3 wordt meer uitgebreid op de 

collectieve schadevergoedingsactie ingegaan. 
12 In de toekomst bestaat die mogelijkheid wel, zie Stb. 2019, 130. 



 

verbindend worden verklaard voor de hele groep van benadeelden. Individuele benadeelden 

kunnen zich aan de schikking onttrekken middels de ‘opt out’ mogelijkheid.13  

 

Hoewel de collectieve actie niet met de WCAM mag worden verward, staan de twee procedures 

niet geheel los van elkaar. De collectieve actie wordt vaak gebruikt als opstap voor een latere 

WCAM- procedure bij het Hof Amsterdam. Die gang van zaken wordt in de literatuur ook wel 

aangeduid als de ‘twee fasen-collectieve actie’.14 Er wordt eerst een verklaring voor recht 

gevorderd in een collectieve actie waarin aansprakelijkheid wordt vastgesteld. Vervolgens wordt 

een schikking getroffen en wordt deze door het hof algemeen verbindend verklaard. In die 

gevallen is de collectieve actie (fase 1) een voorportaal voor een daarop volgende actie om 

schadevergoeding te verkrijgen (fase 2). Waar in dit onderzoek wordt gesproken over ‘de 

collectieve procedures’ wordt gedoeld op de collectieve actie en de WCAM gezamenlijk. 

 

Op 29 januari 2019 is het wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek 

van Burgerlijke Rechtsvordering teneinde de afwikkeling van massaschade in een collectieve 

actie mogelijk te maken (hierna: Wetsvoorstel collectieve schadevergoedingsactie)15 door de 

Tweede Kamer aangemomen.16 De wetswijziging maakt het mogelijk dat in een collectieve actie 

in de toekomst wel een schadevergoeding in geld kan worden gevorderd. Hoewel de nieuwe wet 

tijdens de afronding van dit onderzoek nog niet in werking is getreden, worden de op handen 

zijnde wetswijzigingen hieronder ook kort besproken. 

 

1.2.2. De collectieve actie van artikel 3:305a BW 

 

1.2.2.1. Toelatingsvereisten 

 

Sinds 1994 is artikel 3:305a BW van kracht.17 Op grond van dit artikel kan een 

belangenbehartiger18 een rechtsvordering instellen tot bescherming van de gelijksoortige 

belangen van haar achterban. Het doel van de regeling is het bieden van een effectieve en 

efficiënte rechtsbescherming aan een (grote) groep gedupeerden met gelijksoortige belangen.19 

Aan het instellen van een collectieve actie worden geen hoge eisen gesteld.20 De wet kent 

bijvoorbeeld geen aparte certificeringsfase zoals in andere jurisdicties21 wel het geval is. De 

belangenbehartiger is slechts niet-ontvankelijk indien zij in de gegeven omstandigheden 

onvoldoende heeft getracht het gevorderde door het voeren van overleg te bereiken of indien met 

de rechtsvordering de belangen van de achterban onvoldoende zijn gewaarborgd.22 Deze 

                                                   
13 Kamerstukken II 2003/04, 29414, nr. 3. 
14 I.N. Tzankova en C.J.M. van Doorn, ‘Effectieve en efficiënte afwikkeling van massaschade: terug naar de kern van het 

collectieve actierecht’, in : F.M.A. ’t Hart, Collectieve acties in de financiële sector, Amsterdam: NIBE-SVV 2009, p.114. 
15 Zie Kamerstukken II 2016-17, 34608, nr. 2 en nr.3. 
16 Kamerstukken II 2016/17, 34 608, 2. 
17 Stb. 1994, 269. 
18 Zijnde een stichting of vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. 
19 Kamerstukken II 1991/1992, 22486, nr. 3, p. 3. 
20 Met de wetswijzigingen met het oog op de collectieve schadevergoedingsactie worden de ontvankelijkheidseisen 

voor belangenorganisaties voor het instellen van een collectieve vordering aangescherpt op het punt van governance, 

financiering en representativiteit. 
21 Onder meer Australië, de U.S. en Canada. 
22 Deze extra ontvankelijkheidstoets is ingevoerd bij Wet van 26 juni 2013 tot wijziging van de Wet collectieve 

afwikkeling massaschade, Stb. 2013, 255 en per 1 juli in werking getreden, Stb. 2013, 256. 



 

vereisten23 geven de rechter de mogelijkheid om in te grijpen indien hij twijfelt aan de motieven 

voor het instellen van de actie. Daarmee dient te worden voorkomen dat belangenbehartigers 

met louter commerciële motieven het collectief actierecht daarvoor misbruiken.24 Ook toetst de 

rechter in dit kader of de stichting over een juiste governance-structuur beschikt (zoals 

neergelegd in de Claimcode25) en of de belangenbehartiger over voldoende (juridische) kennis en 

ervaring beschikt om de procedure adequaat te kunnen voeren.  

 

1.2.2.2. Tot voor kort geldende verbod op schadevergoeding in geld 

 

Artikel 3:305a lid 3 bepaalt tot op heden26 dat een collectieve vordering niet kan strekken tot een 

schadevergoeding te voldoen in geld. Zoals de inleiding reeds vermeldt, brengt het onlangs 

aangenomen Wetsvoorstel Collectieve Schadevergoedingsactie hier op korte termijn verandering 

in.27 Het thans geldende verbod heeft tot op heden geleid tot een praktijk van 305a-procedures 

waarin een belangenorganisatie op grond van artikel 3:305a BW één of meerdere verklaringen 

voor recht vordert. Zo’n verklaring ziet op de rechtmatigheid van het handelen van de 

aangesproken partij jegens de achterban. Met deze verklaring voor recht in de hand kan 

vervolgens een tweede procedure worden gestart. Daarbij zijn in feite twee opties mogelijk. De 

eerste mogelijkheid is dat partijen een schikking bereiken die – al dan niet op grond van de WCAM 

– verbindend wordt voor de gehele achterban.28 De tweede optie is dat de individuele 

gedupeerden doorprocederen, waarbij de verklaring voor recht de individuele procedure sterk 

moet vereenvoudigen. In dat laatste geval blijft echter noodzakelijk dat elke gedupeerde een 

individuele procedure start, teneinde een schadevergoeding te ontvangen.29 Er wordt in dit kader 

daarom ook wel gesproken van een ‘twee-fasen-collectieve actie’.30 

 

1.2.3. De Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade (WCAM) 

 

De Wet collectieve afwikkeling massaschade (“WCAM”) is in werking getreden op 27 juli 200531 

                                                   
23 Deze extra ontvankelijkheidseis is ingevoerd bij Wet van 26 juni 2013 tot wijziging van de Wet collectieve 

afwikkeling massaschade, Stb. 2013, 255 en per 1 juli in werking getreden, Stb. 2013, 256. 
24 Kamerstukken I 2012/13, 33126, C (MvA), p.1-2. Zie in dit kader ook de Claimcode van de Commissie Claimcode 

2011, waarin onder meer het principe is opgenomen dat uit de statutaire doelstelling, de feitelijke werkzaamheid en 

de governance van de stichting blijkt dat de stichting en de aan de stichting rechtstreeks of middellijk verbonden 

(rechts)personen geen winstoogmerk hebben bij de uitoefening van de stichtingsactiviteiten. 
25 De Claimcode is in 2011 het leven geroepen door de Commissie Claimcode 2011 met als doel de kwaliteit en de 

transparantie van claimstichtingen via zelfregulering te bevorderen. In 2019 heeft de Commissie Claimcode 2019 een 

herziene versie opgesteld. Deze code is te raadplegen via <https://www.bju.nl/juridisch/catalogus/claimcode-2019-

1-2019>. De claimcode wordt in hoofdstuk drie nader besproken. 
26 Dit manuscript is afgerond op 31 december 2019. Op dat moment moet de nieuwe wet nog in werking treden. 
27 Het wetsvoorstel dat het mogelijk maakt om in het kader van de Wet Afwikkeling Massaschade in Collectieve actie 

een collectieve schadevergoeding te vorderen, is op 29 januari 2019 met algemene stemmen aangenomen door de 

Tweede Kamer en op 19 maart 2019 door de Eerste Kamer als hamerstuk afgedaan. Voor een publicatie van de wet zie 

Stb 2019, 130. Zie ook kamerstukken II 2016-17, 34608, nr. 3. Meer over de collectieve schadevergoedingsactie volgt 

in par. 1.2.3. 
28 De Vie d’Or en Dexia zaak vormen hier voorbeelden van. 
29 Hierin komen dan tevens aspecten met betrekking tot de exact geleden schade, causaliteit en eigen schuld aan bod, 

die zich niet in alle gevallen lenen voor een collectieve afwikkeling. 
30 I.N. Tzankova en C.J.M. van Doorn, ‘Effectieve en efficiënte afwikkeling van massaschade: terug naar de kern van het 

collectieve actierecht’, in : F.M.A. ’t Hart, Collectieve acties in de financiële sector, Amsterdam: NIBE-SVV 2009, p.114. 
31 Stb. 2005, 380. 



 

en later gewijzigd bij wet van 26 juni 2013.32 De WCAM biedt de mogelijkheid om een 

schikkingsovereenkomst over de afwikkeling van een groot aantal gelijksoortige 

schadevorderingen tussen een belangenbehartiger33 en de aangesproken partij of partijen, door 

de rechter verbindend te laten verklaren voor alle benadeelden of voor een groep van hen. Indien 

de rechter de schikkingsovereenkomst algemeen verbindend heeft verklaard, geldt deze voor de 

gehele groep gedupeerden met uitzondering van diegenen die een opt-out verklaring hebben 

ingediend. Tot op heden heeft het hof negen34 schikkingen algemeen verbindend verklaard, te 

weten DES I en DES II, Dexia, Vie d’Or, Shell, Vedior, Converium, DSB en Fortis.35 Hoewel de 

techniek van het verbindend verklaren van een schikking niet nieuw is36, was het feit dat de 

WCAM tot op heden de enige mogelijkheid was om collectief schade te verhalen wel typisch 

Nederlands. Wij kennen in Nederland thans dus wel een “class settlement”, maar geen “class 

action”.37 

 

De materieelrechtelijke en formeelrechtelijke aspecten van deze procedure zijn geregeld in 

respectievelijk artikel 7:907-7:910 BW en 1013-1018 Rv. Het Gerechtshof Amsterdam (hierna: 

het hof) is bij uitsluiting bevoegd tot kennisneming van het verzoek tot verbindendverklaring van 

een in het kader van de WCAM gesloten schikkingsovereenkomst.38 Teneinde met succes een 

beroep te doen op de WCAM-regeling, dient men aan een viertal stappen te doorlopen. Deze 

stappen worden hieronder toegelicht. 

 

1.2.3.1. Toelatingsvereisten 

 

Alvorens de WCAM-procedure te kunnen starten, moet sprake zijn van een 

schikkingsovereenkomst tussen één of meerdere schadeveroorzakende partijen enerzijds en een 

of meerdere stichtingen of verenigingen die de belangen vertegenwoordigen van een groep 

gedupeerden anderzijds. In de praktijk is er in feite nog een partij betrokken, namelijk de partij 

die zorg draagt voor de uitvoering van de in de schikkingsovereenkomst overeen gekomen 

regeling. Deze partij wordt in dit onderzoek ook wel de schadeafwikkelaar genoemd.  

 

Wij zullen zien dat zowel de wetgever als rechter aan deze laatste partij tot op heden weinig 

aandacht schenkt. De enige eis die de wet stelt, is dat indien er een rechtspersoon is die ingevolge 

de schikkingsovereenkomst de vergoedingen verstrekt, deze partij moet zijn bij de 

                                                   
32 Stb. 2013, 255. 
33 Aan deze belangenbehartiger worden in beginsel dezelfde eisen gesteld als de belangenbehartiger die in het kader 

van artikel 3:305a BW op wil treden. 
34 Afgezien van de DES-zaak ging het in alle gevallen om massageschillen op het terrein van het financieel recht of 

ondernemingsrecht. In de DES-zaak zijn twee beschikkingen gewezen, in dit onderzoek aangeduid als DES I en DES II. 

In de DES II-zaak werd gebruik gemaakt van artikel 7:910 lid 2 BW (waarover later meer). 
35 Hof Amsterdam 1 juni 2006, NJ 2006/461 (DES I), Hof Amsterdam 24 juni 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:2371 (DES 

II), Hof Amsterdam 25 januari 2007, JOR 2007/71 (Dexia), Hof Amsterdam 29 april 2009, NJ 2009, 448, LJN BI2717 

(Vie d’Or), Hof Amsterdam 29 mei 2009, NJ 2009, 506 (Shell), Hof Amsterdam 15 juli 2009, JOR 2009/325 (Vedior), 

Hof Amsterdam 17 januari 2012, BV1026 (Converium), Zie Hof Amsterdam 13 mei 2014, JOR 2015/9 (DSB), Hof 

Amsterdam 13 juli 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:2422 (Fortis). 
36 In de V.S. en Canada kunnen class actions ook gecertificeerd worden met het enkele doel een schikkingsovereekomst 

tot stand te brengen, zie Amchem Prods., Inc. V. Windsor, 521 U.S. 591, 618 (1997), daar de “settlement only “class 

genoemd. 
37 Zie hierover I.N. Tzankova, “Enkele overpeinzingen naar aanleiding van de Dexia-(be)schikking”, Ondernemingsrecht 

2007, 88. 
38 Art. 1013 lid 3 Rv. 



 

overeenkomst. Veelal betreft de schadeafwikkelaar een ad hoc opgerichte stichting met als enkel 

doel het afwikkelen van de schikkingsovereenkomst. In de navolgende hoofdstukken wordt 

nader onderzocht welke rol deze stichting in de praktijk vervult en hoe hiermee door de rechter 

wordt omgegaan.39  

 

1.2.3.2. De procedure 

 

Hoewel de WCAM-procedure (tot op heden40) als logisch vervolg op de collectieve actie van 

artikel 3:305a BW wordt gezien, is deze gang van zaken (eerder aangeduid als de ‘twee-fasen-

collectieve afwikkeling’) niet verplicht. De WCAM-procedure vereist ook niet dat de 

aangesproken partij daadwerkelijk aansprakelijk is gesteld in een eerdere procedure. Het feit dat 

de WCAM-procedure in beginsel geen aansprakelijkheid vaststelt, kan voor de aangesproken 

partij juist een reden zijn om te schikken. Dit is één van de redenen waarom in het kader van de 

WCAM in principe nooit alle geleden schade volledig wordt gecompenseerd, maar 

proportionaliteit vaak het uitgangspunt vormt.41 

 

De WCAM-procedure start met een gezamenlijk verzoekschrift aan het Gerechtshof Amsterdam 

(hierna: het hof). Daarin wordt om verbindendverklaring van de collectieve 

schikkingsovereenkomst verzocht.42 Het hof is bij uitsluiting bevoegd tot kennisneming van dit 

verzoek.43 Na indiening van het verzoekschrift volgt een mondelinge behandeling van het 

verzoek. Vervolgens neemt het hof een beslissing. Er zijn dan in feite drie scenario’s mogelijk.44 

 

Allereerst kan het hof de verzoekende partijen de mogelijkheid bieden om de 

schikkingsovereenkomst aan te vullen, indien deze niet voldoet aan de vereisten zoals gesteld in 

de WCAM. Sinds juli 2013 is de bevoegdheid verder opgerekt en heeft het hof nu ook de 

bevoegdheid om partijen opdracht te geven om de schikkingsovereenkomst aan te passen.45  

 

Het tweede scenario doet zich voor indien het hof het verzoek tot verbindendverklaring weigert. 

Het hof dient het verzoek tot verbindendverklaring van een WCAM-overeenkomst in een aantal 

in artikel 7:907 lid 3 BW omschreven gevallen af te wijzen. Dat geldt ten eerste indien de hoogte 

van de toegekende vergoedingen niet redelijk is, mede gelet op de omvang van de schade, de 

eenvoud en snelheid waarmee de vergoedingen verkregen kunnen worden en de mogelijke 

oorzaken van de schade. Daarnaast moet voldoende zekerheid kunnen worden gesteld voor de 

nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten van gedupeerden. De 

overeenkomst moet bovendien voorzien in de mogelijkheid van een onafhankelijke beslechting 

van geschillen die uit de overeenkomst kunnen voortvloeien. De belangen van de personen ten 

                                                   
39 Zie hierover eerst meer uitgebreid paragraaf 1.3.1. 
40 Mogelijk verandert dit in de toekomst aangezien dan in de 3:305a BW-procedure een collectieve schadevergoeding 

kan worden verkregen. 
41 Ook dit wordt in het volgende hoofdstuk nader onderzocht. 
42 Zie artikel 1013 Rv. 
43 Zie artikel 1013 lid 3 Rv. 
44 Hierbij is de preprocessuele comparitie niet meegerekend. Deze mogelijkheid bestaat sinds juli 2013 en biedt 

partijen de mogelijkheid om met hulp van het hof te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om tot een collectieve 

schikking te komen. Zie Kamerstukken II, 2011-2012, 33126, nr. 2 en 6.  
45 Uiteraard dienen partijen hiermee wel in te stemmen, echter zullen zij hiertoe in de regel graag bereid zijn om ervoor 

te zorgen dat de schikkingsovereenkomst alsnog algemeen verbindend wordt verklaard. Meer over de toepassing van 

deze regeling in onder meer de DSB-zaak, zie paragraaf 1.3.4. 



 

behoeve van wie de overeenkomst is gesloten, moeten daarnaast voldoende zijn gewaarborgd en 

de groep van personen dient van voldoende omvang te zijn om de verbindendverklaring te 

rechtvaardigen. Tot slot dient er een rechtspersoon te zijn die ingevolge de overeenkomst de 

vergoedingen verstrekt, en deze rechtspersoon dient partij te zijn bij de overeenkomst.46 Tegen 

afwijzing van het verzoek staat cassatie open, hetgeen uitsluitend door de verzoekers gezamenlijk 

kan worden ingesteld.47 Belanghebbenden of individuele gedupeerden hebben deze mogelijkheid 

niet, omdat zij het recht hebben om een opt-out-verklaring in te dienen.48 

 

In het derde scenario verklaart het hof de schikkingsovereenkomst algemeen verbindend. In dat 

geval dient het hof tevens de opt-out-periode vast te stellen. Deze periode dient ten minste drie 

maanden te bedragen, na de aankondiging van de beschikking (zie artikel 7:908 lid 2 en 3 BW). 

De opt-outverklaring dient uiteraard met voldoende waarborgen te zijn omkleed omdat 

individuele gedupeerden geen partij zijn bij de overeenkomst en in de procedure, maar in 

beginsel wel worden gebonden aan de uitspraak van het hof. Het informeren van alle individuele 

gedupeerden kan lastig zijn. In veel gevallen is (de omvang van) de groep gedupeerden niet 

bekend, laat staan de woon- of verblijfsplaats van alle gedupeerden. In dat kader kan daarom 

sprake zijn van “onbekende claims”. De wet kent daartoe momenteel een complexe regeling. 49 In 

het volgende hoofdstuk wordt daarom bezien op welke wijze er in de onderzochte WCAM-zaken 

is omgegaan met onbekende claims. Later in dit onderzoek wordt onderzocht op welke wijze de 

regeling met betrekking tot onbekende claims efficiënter kan worden ingericht, uiteraard zonder 

daarbij de belangen van de betreffende onbekende claimanten uit het oog te verliezen.  

 

Naast het vaststellen van een opt-out termijn wordt bij de verbindendverklaring ook de wijze van 

bekendmaking vastgesteld. Uiteraard is zorgvuldigheid ook hierbij van groot belang, zodat 

gedupeerden ook daadwerkelijk de mogelijkheid hebben om een opt-outverklaring in te dienen.50 

Het idee is dat gedupeerden zoveel mogelijk geïnformeerd dienen te worden per reguliere post. 

Daarnaast moet de wijze van verspreiding van de documenten voldoen aan diverse Europese 

regelingen.51 Uitvoering geven aan de huidige regelgeving is daarom – met name in zaken met 

veel buitenlandse gedupeerden zoals Shell, Vedior en Converium52 – vaak omslachtig en zeer 

kostbaar. Die kosten komen bovendien in veel gevallen ten laste van de uiteindelijke 

schadevergoeding die door individuele gedupeerden wordt ontvangen (de zogenaamde claiming 

rate). De WCAM biedt het hof wel de mogelijkheid om van deze regeling af te wijken en een andere 

                                                   
46 Over de toepassing van de redelijkheidstoets en de rol van de rechter gedurende het WCAM-traject in het algemeen 

bestaat discussie. Zie hierover paragraaf 1.3.4. 
47 Zie artikel 1018 Rv.  
48 Zie hierover I.N. Tzankova, ‘Funding of Mass Disputes: Lessons from the Netherlands, George Mason University School 

of Law, 2012/3, p. 562. 
49 Deze problematiek heb ik besproken in het kader van de Shell-zaak, zie D.M.J. van Abeelen, ‘Het sluitstuk van de 

afwikkeling van massaschade: waar blijven de Himalayabeklimmers?”, Tijdschrift voor vennootschaps- en 

rechtspersonenrecht 2012, 95-104.  
50 R. Hermans en J. de Bie Leuveling Tjeenk, ‘International Class Action Settlement in the Netherlands since Converium’, 

IGLC to: Class & Group Actions 2013. 
51 H. van Lith, ‘The Dutch Collective Settlement Act and Private International Law’, WODC 2010 (77), te raadplegen via 

Kamerstukken 2010-2011, 27879, nr. 35. Zie hierover par. 4.2.2.1. 
52De Shell-schikking kent schadevergoeding toe aan gedupeerde beleggers uit 100 verschillende jurisdicties. Ook in de 

Vedior zaak waren zowel Nederlandse als buitenlandse investeerders betrokken. In de Converium-schikking waren 

slechts 200 van de 1200 bekende gedupeerden in Nederland woonachtig. Het merendeel was woonachtig in 

Zwitserland en Engeland.  



 

wijze van oproeping en bekendmaking voor te schrijven.53 Het is echter de vraag of daarvan 

momenteel ook op een efficiënte wijze gebruik van wordt gemaakt. In het volgende hoofdstuk 

wordt daarom ook de wijze waarop met oproeping en bekendmaking wordt omgegaan 

onderzocht en in hoofdstuk vier nader besproken. 

 

1.2.4. De collectieve schadevergoedingsactie 

 

Op 1 januari 2020 wordt de collectieve schadevergoedingsactie in Nederland ingevoerd. Dit 

instrument dient als stok achter de deur om de collectieve afwikkeling van massaschade 

effectiever te maken. De problematiek die in dit proefschrift wordt besproken, is ook in dit kader 

van belang. Ook in deze procedure zal immers in de meeste gevallen sprake zijn van een 

distributieproces waarin het collectieve schadevergoedings- of schikkingsbedrag verdeeld en 

uitgekeerd moet worden. Over die daadwerkelijke afwikkeling van de collectieve 

schadevergoedingsactie regelen de wetswijzigingen niets. De resultaten van dit onderzoek zijn 

derhalve ook in dat kader van belang. Hieronder volgt daarom een korte verkenning van de in te 

voeren nieuwe wetgeving.54 

 

Op 3 november 2011 is in de Tweede Kamer een motie aangenomen op grond waarvan de 

minister van Veiligheid en Justitie is opgedragen te komen met effectieve en efficiënte 

instrumenten om het fundamentele recht van consumenten op schadevergoeding tot een realiteit 

te maken.55 Ter uitvoering van deze ‘motie Dijksma’, is op 7 juli 2013 een voorontwerp van een 

wetsvoorstel voor het mogelijk maken van een collectieve schadevergoedingsactie gepubliceerd 

(het ‘Voorontwerp’).56 Na een uitgebreide consultatieronde met veel uiteenlopende 

(consultatie)reacties57 is – mede op basis van een vijftal aanbevelingen van een juristengroep58 – 

op 15 november 2016 het wetsvoorstel tot Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek 

van Burgerlijke Rechtsvordering teneinde de afwikkeling van massaschade in een collectieve 

actie mogelijk te maken (het ‘Wetsvoorstel’) ingediend.59 Dit voorstel is op 29 januari 2019 met 

algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer en op 19 maart 2019 door de Eerste 

Kamer als hamerstuk afgedaan.60  

                                                   
53 Zie artikel 1017 Rv.  
54 Zie daarover ook onder meer E. Bauw en S. Voet, ‘Van stok achter de deur tot keurslijf?’, NJB 2017, afl, 4, p. 240-256 

en W.H. van Boom, ‘WCA  WCAM  WAMCA, TvC 2019-4, p. 154-160. 
55 Kamerstukken II 2011/12, 33000 XIII, nr. 14 (voorgesteld op 3 november 2011). 
56 Zie voor het voorontwerp en de reacties daarop: <www.internetconsultatie.nl/motiedijksma> (laatstelijk 

geraadpleegd op 2 augustus 2018). 
57 De consultatiereacties zijn terug te vinden via <http://www.internetconsultatie.nl/motiedijksma/reacties>. 

Daarnaast zijn in de juridische literatuur en financiële pers diverse reacties geuit. Een greep uit de juridische literatuur: 

M.W.F. Bosters, ‘Voorontwerp collectieve schadevergoedingsactie’, AV&S 2014/16, Bosters e.a., ‘Voorontwerp 

afwikkeling massaschade in een collectieve actie’, Nederlands Juristenblad 2015-afl. 24, 1138, M.A.C. Stapel en T. Thuijs, 

‘Collectief schadeverhaal in Nederland: we zijn er bijna, maar nog niet helemaal’, V&O 2014/12, T.M.C. Arons & G.F.E. 

Koster, ‘Voorontwerp wet afwikkeling massaschade in een collectieve actie. Het sluitstuk van de collectieve actie’, 

Ondernemingsrecht 2014/137 en mijn eigen bijdrage: D.M.J. van Abeelen, ‘Een collectieve schadevergoedingsactie in 

Nederland; met voldoende waarborgen omkleed?’, NTBR 2015/3. Een greep uit de financiële pers: : P.W.J. Coenen en 

G.F.E. Koster; ‘Angst voor Amerikaanse claimcultuur niet terecht’, FD 17 oktober 2014 en 'Massaclaims zijn Amerika's 

enige exportproduct dat jullie niet zouden moeten willen', 24 september 2014  
58 Bijlage bij Kamerstukken II 2016/17, 34608, nr. 3 (MvT). De Juristengroep die de Aanbevelingen heeft opgesteld 

bestaat uit O.A. Haazen, F. Hendriks, N. Lemmers, J.H. Lemstra, D.F. Lunsingh Scheurleer en B.W.G. van der Velden. 
59 Kamerstukken II 2016/17, 34608, nr. 2. 
60 Stb 2019, 130.  



 

De wetswijziging introduceert een nieuwe collectieve schadevergoedingsactie die de huidige 

collectieve actie in zijn geheel vervangt. Het doel van de wet is om het voor gedupeerden 

makkelijker te maken om in een collectieve actie schade te verhalen, zonder dat daarmee de 

positie van de aangesproken partij in het gedrang komt. De Minister streeft daarbij naar een 

balans tussen het belang van gedupeerden om hun rechten te kunnen verwezenlijken en het 

belang van de aangesproken partijen om beschermd te worden tegen ongefundeerde of 

lichtvaardige massaclaims. Er is één regime opgesteld voor alle schadevergoedingsacties. Als 

onder het huidige recht op een partij al een verplichting tot (individuele) schadevergoeding rust, 

kan daarvoor straks ook een collectieve actie worden ingesteld.61 Hierbij is niet van belang of het 

gaat om een schadevergoeding in geld of niet. De gedachte is dat het schikken van een zaak 

aantrekkelijker wordt door zowel het bieden van de thans ontbrekende ‘stok achter de deur’ voor 

het collectief, maar ook door verbetering van de kwaliteit van collectieve belangenbehartigers, de 

coördinatie van collectieve procedures en meer finaliteit. 62 

 

Met de nieuwe wet wordt voorkomen dat er meerdere collectieve acties worden gestart door 

verschillende belangenorganisaties over dezelfde gebeurtenis of soortgelijke feitelijke en 

rechtsvragen. De rechter wijst in dat geval namelijk de meest geschikte belangenbehartiger aan 

als exclusieve belangenbehartiger voor alle gedupeerden. De nieuwe wet stelt daarnaast 

zwaardere eisen aan de belangenbehartiger.63 Na aanwijzing van de Exclusieve 

Belangenbehartiger kunnen Nederlandse gedupeerden uit de procedure stappen middels opt-out. 

Daarna nodigt de rechter partijen uit om te schikken. Komt een vrijwillige schikking tot stand, 

dan is er een tweede opt-out mogelijkheid. Wanneer die schikking niet tot stand komt, beslist de 

rechter op de vordering, welke uitspraak bindend is voor alle Nederlandse gedupeerden die geen 

opt-out verklaring in hebben gediend.64 

 

Het Wetsvoorstel introduceert tevens een zogenaamde scope rule. De collectieve vordering moet 

een voldoende nauwe band hebben met de Nederlandse rechtssfeer.65 Zo wil de Minister bereiken 

dat de Nederlandse collectieve schadevergoedingsactie alleen open staat voor daadwerkelijk 

“Nederlandse” massaschade.  

 

1.2.4.1. Mogelijke implicaties van het wetsvoorstel 

 

Het opheffen van het verbod om in de Nederlandse collectieve procedure schadevergoeding te 

kunnen vorderen is over het algemeen positief is ontvangen. De wijze waarop in het wetsvoorstel 

invulling wordt gegeven aan de collectieve schadevergoedingsactie heeft echter de nodige kritiek 

ontvangen.66 De vrees bestaat dat een nodeloos complexe en rigide procedure in het leven wordt 

                                                   
61 Het materiele aansprakelijkheids- of schadevergoedingsrecht verandert daardoor niet. 
62 Zie voor een uitgebreide toelichting bij het wetsvoorstel Kamerstukken II 2016/17, 34608, nr. 3 (MvT). 
63 Zie artikel 3:305a lid 2 BW (nieuw), en voor de toelichting Kamerstukken II 2016/17, 34608, nr. 3, p. 24 (MvT). 
64 Voor buitenlandse benadeelden geldt een opt-in regime. 
65 Art. 3:305a lid 3 BW (Wetsvoorstel).  
66 Zie onder meer I.N. Tzankova, ‘Wetsvoorstel collectieve schadevergoedingsactie: een oplossing voor welk probleem 

ook alweer?’, TVP 2017, nr. 4 en T.M.C. Arons en G.F.E. Koster, ‘Op weg naar collectief schadeverhaal in het Nederlands 

recht. Perikelen bij het Wetsvoorstel collectieve schadevergoedingsactie.’, Ondernemingsrecht 2017, vol. 86, afl. 10/11, 

E. Bauw & S. Voet, ‘Van stok achter de deur tot keurslijf? Een eerste verkenning van het wetsvoorstel tot invoering van 

een collectieve schadevergoedingsactie’, NJB 2017, p. 244 e.v., M. de Vries, ‘Voortmodderen met massaclaims’, 

Advocatenblad 2017, afl. 8, p. 50-53, W.H. van Boom, ‘Wetsvoorstel richt zwaar geschut op alle collectieve acties’ 

(blogbericht).  



 

geroepen doordat de rechter zich (nog indringender dan thans gebeurt) gaat bemoeien met de 

belangenbehartiging. Bovendien voorziet de nieuwe procedure niet langer in de mogelijkheid om 

deelschikkingen te treffen en dienen partijen – in tegenstelling tot bij de WCAM – reeds voor het 

rechterlijk oordeel een opt-out verklaring in te dienen. Gedupeerden moeten dus besluiten of zij 

meedoen of uitstappen zonder de uitkomst te kennen. 67 Wordt er een WCAM-achtige schikking 

getroffen, dan bestaat de opt-out mogelijkheid nog wel.  

 

Tzankova wijst daarnaast op het tekort aan beschikbare financieringsopties voor legitieme 

collectieve acties. Het freerider-probleem wordt niet geadresseerd en commerciële 

procesfinanciering wordt met het wetsvoorstel mogelijk de das omgedaan. De volgens haar 

onterechte angst voor Amerikaanse praktijken en daardoor ontstane ‘anti-class-actions’-lobby 

kunnen er daarmee voor zorgen dat de collectieve actie in onbruik raakt.68 

 

Over de daadwerkelijke afwikkeling van de collectieve schadevergoedingsactie regelen de 

wetswijzigingen niets. Dit maakt de resultaten van dit onderzoek ook in het kader van de nieuwe 

wet van belang. Ofwel eindigt de procedure met een WCAM-achtige schikking, waardoor de 

potentiële problemen bij de uitkering zoals hier besproken één op één gelden. Ofwel stelt de 

rechter een collectieve schadevergoeding vast en maakt daarbij (waarschijnlijk) gebruik van 

damage scheduling, waardoor veel van de in dit proefschrift besproken thema’s ook van 

toepassing zijn. 

 

1.2.5. Internationale ontwikkelingen 

 

Ook op Europees niveau heeft de collectieve actie in de afgelopen jaren een sterke ontwikkeling 

doorgemaakt. De Europese Commissie (hierna: de Commissie) houdt zich al decennia lang bezig 

met kwesties die verband houden met collectief verhaal, aanvankelijk vooral in het kader van 

beleid inzake consumentenbescherming en mededingingsbeleid.69  Deze ontwikkelingen hebben 

evenwel geen invloed op het WCAM-proces en – in dat kader – het distributieproces. Voor de 

volledigheid worden de internationale ontwikkelingen hieronder kort besproken.  

 

1.2.5.1. Evaluatie van de Aanbeveling van de Commissie van 11 juni 2013  

 

Op basis van een bredere horizontale aanpak van de collectieve afwikkeling van massaschade 

heeft de Commissie op 11 juni 2013 een niet-bindende aanbeveling aangenomen.70 Deze 

aanbeveling bevat gemeenschappelijke beginselen voor mechanismen voor collectieve 

                                                   
67 Dit stellen T. Arons en G. Koster volgens ‘Wetsvoorstel collectieve schadevergoedingsactie is onwenselijk en 

onnodig’, Het Financieele Dagblad, 20 juni 2017. Zie hierover ook C.M.D.S. Pavillon en D. Althoff, ‘Wijze raad is halve 

daad of veel raad maar weinig baat? De impact van de Aanbevelingen van de Juristengroep op het wetsvoorstel 

Afwikkeling massaschade in een collectieve actie’, Maandblad voor Vermogensrecht 2017(3), p. 113-114. 
68 I.N. Tzankova, ‘Wetsvoorstel collectieve schadevergoedingsactie: een oplossing voor welk probleem ook alweer?’, 

TVP 2017, nr. 4 
69 Zie onder meer de Vaststelling van Richtlijn 98/27/EG betreffende het doen staken van inbreuken in het raam van 

de bescherming van de consumentenbelangen; groenboek over schadevorderingen wegens schending van de 

communautaire antitrustregels (COM2005)672; witboek over schadevorderingen wegens schending van de 

communautaire antitrustregels (COM(2008)165 ); groenboek over collectief verhaal voor consumenten 

(COM(2008)794). 
70 Mededeling van de Commissie van het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en 

het Comité van de Regio’s, ‘Naar een Europees horizontaal kader voor collectief verhaal’, COM(2013) 401. 



 

vorderingen tot staking en tot schadevergoeding in de lidstaten betreffende schendingen van aan 

het EU-recht ontleende rechten.71 Aanbevolen wordt om een collectief actierecht in te voeren 

waarbij het mogelijk is om een collectieve vordering voor rekening en in naam van twee of meer 

natuurlijke personen of rechtspersonen in te stellen die aanvoeren te zijn blootgesteld aan 

dreigende schade of schade te hebben geleden in een situatie van massaschade, terwijl deze 

personen geen partijen zijn bij de procedure, met een aantal kenmerken zoals een opt-in model, 

een ad hoc-gecertificeerde instantie of een overheidsinstantie (waarbij de ad hoc instantie over 

voldoende financiële en personele middelen en juridische expertise dient te beschikken) en een 

verbod op punitive damages. 

 

In januari 2018 is de beoordeling van de praktische tenuitvoerlegging van deze aanbeveling 

gepubliceerd.72 Daaruit blijkt dat er nog steeds zeer grote verschillen zijn tussen de lidstaten 

terzake de beschikbaarheid van mechanismen voor collectief verhaal. Toch zijn er ook positieve 

ontwikkelingen, waarbij onder meer wordt verwezen naar de invoering van een collectieve actie 

in België en de voorgestelde nieuwe wetgeving in Nederland. Er zijn daarentegen 9 lidstaten die 

nog steeds niet voorzien in de mogelijkheid om een collectieve vordering tot schadevergoeding 

in te stellen. Bovendien maken in sommige lidstaten die formeel in een dergelijke mogelijkheid 

voorzien, de getroffen personen er in de praktijk geen gebruik van vanwege de strikte 

voorwaarden die in de nationale wetgeving zijn vastgelegd, de lange duur van procedures en/of 

de perceptie dat de kosten buitensporig hoog zijn in verhouding tot de verwachte voordelen van 

dergelijke vorderingen.  

 

1.2.5.2. Voorstel voor een richtlijn  

 

In aanvulling op de aanbeveling wordt daarom nu een voorstel voor een richtlijn representatieve 

vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten gedaan.73 Het 

voorstel neemt niet alle beginselen uit de aanbeveling over, maar regelt slechts bepaalde 

belangrijke aspecten die noodzakelijk zijn om een kader tot stand te brengen. De aspecten moeten 

worden aangevuld met specifieke procedurele regels op nationaal niveau. Het voorstel heeft niet 

tot doel om de nationale systemen van collectief verhaal volledig te harmoniseren maar is slechts 

bedoeld om te zorgen dat de verschillende systemen van collectief verhaal in de lidstaten voldoen 

aan een aantal beginselen. De richtlijn laat het aan de lidstaten over om te bepalen op welke 

manier invulling wordt gegeven aan deze beginselen. Dit kan bijvoorbeeld ook via een procedure 

bij de ombudsman of een procedure in het bestuursrecht. De lidstaten hebben de ruimte om hun 

eigen innovatieve systemen te behouden en verder te ontwikkelen. Bovendien heeft de richtlijn 

tot doel lidstaten die nog geen vorm van collectief verhaal kennen te verplichten een systeem te 

introduceren. De Commissie heeft verschillende malen aangegeven dat het Europese voorstel op 

geen enkele wijze aan het Nederlandse wetsvoorstel in de weg staat. Bovendien heeft zij aan 

Nederland bevestigd dat, voor zover er al enige tegenstrijdigheid is, het voorstel ook de 

mogelijkheid biedt de Europese procedure als complementair of naast eventuele bestaande of 

toekomstige nationale mechanismen van collectief verhaal in te richten. Daarmee is één van de 

belangrijkste zorgpunten uit de Nederlandse inzet in Brussel weggenomen (Kamerstuk 22 112, 

                                                   
71 2013/396/EU, PbEU 2013, L 201/60. 
72 COM (2018)40 – Tenuitvoerlegging van de aanbeveling over mechanismen voor collectieve vorderingen tot staking 

en tot schadevergoeding bij schendingen van aan EU-recht ontleende rechten. 
73 COM 2018 (184). 



 

nr. 2582). 74 

 

De Europese onderhandelingen over het richtlijnenvoorstel zijn nog bezig. Dergelijke 

onderhandelingen kunnen geruime tijd duren. Doorgaans volgt daarop een implementatietermijn 

van ongeveer twee jaar. Het valt daarom te verwachten dat de richtlijn de komende jaren nog niet 

aan de orde zal zijn. 75 In aanvulling op de richtlijn wordt er vanuit ELI-UNIDROIT gewerkt aan 

een model regeling.76  

 

1.2.6. De collectieve actie in de praktijk  

 

Tot op heden heeft het hof met gebruikmaking van de WCAM-regeling negen collectieve 

schikkingen algemeen verbindend verklaard (DES, Dexia,Vie d’Or, Shell Petroleum, Vedior, 

Converium, DSB en Fortis).77  Het betreft één letselschadezaak en zeven zaken in de financiële 

sector, waaronder vier specifiek ten behoeve van gedupeerde aandeelhouders. Ook van de 

collectieve actie-procedure is, ondanks de kritiek vanwege het tot op heden geldende verbod om 

schadevergoeding te vorderen78, sinds de invoering in 1994 enkele honderden keren gebruik 

gemaakt.79 

 

De collectieve afwikkeling van massaschade in Nederland krijgt ook internationaal in 

toenemende mate aandacht. In de collectieve zaak tegen de Zwitserse verzekeringsmaatschappij 

Converium80 lijkt het Hof Amsterdam de deuren open te hebben gezet voor ‘buitenlandse’ 

massaschade-zaken. Alvorens over te gaan tot de inhoudelijke behandeling van het verzoek, liet 

het hof zich in een tussenbeschikking81 expliciet uit over de internationale bevoegdheid van het 

gerechtshof Amsterdam. Het hof sprak daarin als voorlopig oordeel uit bevoegd te zijn van het 

verzoek kennis te nemen, terwijl het merendeel van de “niet-Amerikaanse aandeelhouders” op 

wie de schikking van toepassing was, buiten Nederland woonachtig of gevestigd was. De gevolgen 

van deze uitspraak beperken zich niet slechts tot de Converium-zaak. Denkbaar is dat Nederland 

zowel binnen als buiten Europa een belangrijke spil kan gaan vormen bij de afwikkeling van 

massaschade in internationale gevallen nu de Amerikaanse rechter strengere jurisdictie-eisen 

                                                   
74 Zie Voorstel voor de richtlijn representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van 

consumenten (COM 2018 (184)) en Kamerstukken II, 2017/18, 34 608, nr. 11, p. 1. Op 28 november 2019 is 

overeenstemming bereikt over het wetsvoorstel, zie Counsil of the European Union 14600/19. 
75 Kamerstukken II, 2017/18, 34 608, nr. 11, p. 3. 
76 Een concept voorstel is te raadplegen via: 

<https://www.europeanlawinstitute.eu/fileadmin/user_upload/p_eli/Projects/Unidroit_Materials/Trier_2018/WG_

Parties_-_Draft_on_Collective_Redress.pdf>. 
77 Deborah F. Hensler heeft een overzicht gemaakt van de zaken tot 2011, zie: D.R. Hensler, ‘The Future of Mass 

Litigation: Global Class Actions and Third-Party Litigation Funding’, The George Washington Review, vol. 79, nr. 2, 

february 2011, p. 313. 
78 Zie bijvoorbeeld I.N. Tzankova en C.J.M. van Doorn, ‘Effectieve en efficiente afwikkeling van massaschade: terug naar 

de kern van het collectieve actierecht’, in: F.M.A. ’t Hart (red.), Collectieve acties in de financiele sector, Amsterdam: 

NIBE-SVV 2009, 95-124. 
79 Gebaseerd op een inventarisatie van uitspraken op grond van artikel 3:305a BW via 

<https://uitspraken.rechtspraak.nl>. 
80 Gerechtshof Amsterdam 12 november 2010, LJN: BO3908. Op 17 januari 2012 is deze zaak afgerond met de algemeen 

verbindendverklaring van de door partijen aangegane schikking, zie: Gerechtshof Amsterdam 17 januari 2012, LJN: 

BV1026. 
81 Gerechtshof Amsterdam 12 november 2010, LJN: BO3908. 



 

kent: ‘buitenlanders’ vallen niet onder haar jurisdictie.82 Als gevolg daarvan kunnen collectieve 

acties die weliswaar in de Verenigde Staten zijn begonnen, in Nederland worden voortgezet. 

Nederland wordt daardoor ook wel bestempeld als de “settlement hub”83 voor claims tegen 

beursgenoteerde ondernemingen waarbij een groot deel van de gedupeerden niet in de U.S. 

woonachtig is.84 Collectieve schadevergoedingsprocedures ten behoeve van gedupeerde 

aandeelhouders85 zouden wel daardoor wel eens een belangrijk exportproduct van Nederland 

kunnen worden.86 In de media wordt gesproken over Amsterdam87 als het “mekka voor 

massaschade”88, Nederland als “paradijs voor massaclaims”89 oftewel “het claimparadijs”90.91 Er 

is reeds veel geschreven over de aspecten van internationaal privaatrecht met betrekking tot de 

WCAM en in het bijzonder de Converium-zaak. Deze aspecten worden hier daarom slechts in de 

mate waarvoor zij van belang zijn bij het onderzoek betrokken.92 

 

In het kader van de wetswijzigingen die strekken tot een collectieve schadevergoedingsactie is 

reeds besproken dat daarin een scope rule wordt geïntroduceerd. Daarmee moet voorkomen 

worden dat Nederland een trekpleister wordt voor internationale geschillen tegen in Nederland 

gevestigde ondernemingen. Dit zou immers ongunstig zijn voor het vestigingsklimaat.93  

 

                                                   
82 De U.S. Supreme Court beperkte de extraterritorialiteit van de federale effectenwetgeving in Morrison versus National 

Australia Bank, 561 U.S._(2010). Zie hierover onder meer: Merrit B. Fox, ‘ Fraud- on- the market class actions against 

foreign issuers’, ILE/Wharton Finance Seminar Series, September 23, 2003 en G.T.J. Hoff, ‘U.S. Supreme Court beperkt 

extraterritorialiteit van de federale effectenwetgeving’, Ondernemingsrecht 2010, 119, p. 569 e.v. Zie tevens een aantal 

uitspraken van de U.S. federal court: In re Factor VIII of IX Concentrate Blood Prods. Litig., 531 F. Supp. 2d 957 (N.D. Ill. 

2008). 
83 Zie bijvoorbeeld S. Voet, Een Belgische vertegenwoordigende collectieve rechtsvordering, Antwerpen: Intersentia 

2012. 

84 Zie J.S. Kortmann, M. Bredenoord-Spoek, “The Netherlands: ‘a hotspot for class actions’?”, G.C.L.R. 2011, 4 (1), 13-17; 

B. Krans, “The Dutch Class Action (Financial Settlement) Act in international context: the Shell case and the Converium 

case”, C.J.Q. 2012, 31 (2), 141-150; H. van Lith, The Dutch Collective Settlements Act and Private International Law, 

Apeldoorn: Maklu, 2011. 

85 Het betreft hier gedupeerde aandeelhouders die hun aandelen hebben gekocht op een effectenbeurs buiten de 

Verenigde Staten en die ten tijde van die aankoop buiten de Verenigde Staten woonachtig of gevestigd waren. Voor 

aandeelhouders die woonachtig of gevestigd zijn binnen de Verenigde Staten bestaat namelijk de mogelijkheid om 

schade collectief af te wikkelen door het voeren van een securities fraud class action. De U.S. Supreme Court beperkte 

echter de extraterritorialiteit van deze federale effectenwetgeving in Morrison versus National Australia Bank, 561 U.S., 

(2010), waardoor ‘buitenlanders’ niet onder haar jurisdictie vallen. 
86 Zie hierover onder meer B.J. de Jong, ‘Een nieuw exportproduct’, Ondernemingsrecht 2010, 141. 
87 Het Gerechtshof Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd tot kennisneming van een verzoek tot algemeen 

verbindendverklaring van een collectieve schikking (zie artikel 1013 lid 3 Rv). 
88 L. van Almelo, ‘Amsterdam mekka massaschade’, Accountant mei 2011. 
89 N. Trappenburg, ‘Nederland wordt straks paradijs voor massaclaims’, Financieel Dagblad december 2010. 
90 J. van der Tol, ‘Naar Nederland voor massaclaims’, Radio Nederland Wereldomroep januari 2012. 
91 De Groot, ‘Nederland hoopt stokje VS over te nemen als land van class-actions’, Het Financieele Dagblad 17 november 

2010, p.13. 
92 Voor meer informative hierover verwijs ik naar M.W.F. Bosters, Collective redress and private international law in the 

European Union; Issues regarding jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in cross-border mass 

disputes relating to financial services, Wolf Legal Publishers 2015 en H. van Lith, The Dutch Collective Settlement Act and 

Private International Law (Aspecten van internationaal privaatrecht in de WCAM), Den Haag: WODC 2010, te raadplegen 

via <http://english.wodc.nl/images/1817_Summary_tcm45-303997.pdf>) ; Zie tevens Kamerstukken II 2010/11, 27 

879, nr. 35 met bijlagen. 
93 In het FD van 24 september 2014 ('Massaclaims zijn Amerika's enige exportproduct dat jullie niet zouden moeten 

willen') werd Lisa Rickard, president van de US Chamber Institute for Legal Reform, een dochterorganisatie van de 



 

1.3. AANLEIDING VAN HET ONDERZOEK: DE WCAM-PROCEDURE NADER BEKEKEN 

Het WCAM-traject heeft een aantal bijzondere kenmerken. Deze kenmerken en de wijze waarop 

hiermee in de praktijk wordt omgegaan vormden de aanleiding voor dit onderzoek. In deze 

paragraaf worden deze kenmerken uiteengezet en toegelicht.  

1.3.1. De rol van de claimstichting 

Om namens gedupeerden een verzoek tot verbindendverklaring van een 

schikkingsovereenkomst in te kunnen stellen, dient de belangenbehartiger een stichting of 

vereniging met volledige rechtsbevoegdheid te zijn.94 De stichting of vereniging dient de belangen 

van de personen aan wie de schade is veroorzaakt ingevolge hun statuten te behartigen en dient 

voldoende representatief te zijn ter zake van de belangen van degenen ten behoeve van wie de 

overeenkomst is gesloten.95 

1.3.1.1. Statutaire belangenbehartiger 

Op grond van bovengenoemd vereiste zijn in de Shell-zaak96 twee pensioenfondsen (ABP en 

PGGM) die weliswaar partij zijn bij de schikkingsovereenkomst, niet-ontvankelijk verklaard in 

hun verzoek. De stichtingen ABP en PGGM zijn pensioenfondsen die krachtens hun statuten tot 

doel hebben het verzekeren van pensioenen van werknemers. Onder deze doelstelling kan 

volgens het hof niet worden begrepen de behartiging van de belangen van personen die op een 

zeker moment aandelen in Shell hebben gekocht. Dat is ook niet het geval als de personen voor 

wie bij ABP of PGGM een pensioen is verzekerd, benadeeld zijn doordat de pensioenfondsen zelf 

aandelen Shell hebben gekocht. De schikkingsovereenkomst kan daarom ten aanzien van deze 

pensioenfondsen niet algemeen verbindend worden verklaard. Hoewel deze rechtsoverweging 

op weerstand is gestuit,97 rijst de vraag wat nu daadwerkelijk de gevolgen zijn van deze uitspraak. 

Worden bepaalde rechthebbende aandeelhouders benadeeld doordat ABP en PGGM niet 

ontvankelijk zijn? En wat zijn de gevolgen als ook de VEB niet-ontvankelijk zou zijn verklaard, 

maar desondanks de stichting Shell Reserves Compensation Foundation wel? 98 Op het eerste 

                                                   
Amerikaanse Kamers van Koophandel geciteerd: “Nederland dreigt een wereldwijde ‘hub’ te worden voor collectieve 

massaschadezaken […]. En dat is slecht voor het Nederlandse vestigingsklimaat. ‘Rechtszaken met massaclaims zijn 

het enige Amerikaanse exportproduct dat andere landen niet zouden moeten willen’. 
94 Zie artikel 7:907 lid 1 BW. Zie hierover I.N. Tzankova en J.S. Kortmann, ‘Remedies for Consumers of Financial 

Services: Collective Redress and Improvement of Class Rerpresentation”, European Journal of Consumer Law 2010, 119-

120. 
95 Zie artikel 7:907 lid 1 jo. lid 3 sub f BW. 
96 Gerechtshof Amsterdam 29 mei 2009, ECLI:NL:GHAMS:2009:BI15744, NJ 2009/506; JOR 2009/197, r.o. 6.4. 
97 I.N. Tzankova acht de rol van pensioenfondsen juist van groot belang, zie: I.N. Tzankova, ‘Kwaliteitsbewaking van 

belangenbehartiging bij collectieve acties en massaschade: “who will guard the guardians”?’, in: M. Holtzer, A.F.J.A. 

Leijten & D.J. Orande (red.), Geschriften vanwege corporate litigation 2009-2010 (Serie vanwege het Van der Heijden 

Instituut), Deventer: Kluwer 2010, p. 146-147. Zie over de rol van institutionele beleggers bij collectieve acties tevens 

R.H. Maatman & A.F.A. Coemans, ‘Class acions made easy’, TvOB 2007-2, p. 40-48. Ook in Amerika worden 

pensioenfondsen vaak aangewezen als lead plaintiffs. Zie s.21D(a)(3)(B) Securities Exchange Act 1934, waar de lead 

plaintiff wordt omschreven als ‘the member or members of the purported plaintiff class that the court determines to 

be most capable of adequately representing the interests of class members’. 
98 De stichting behartigt krachtens artikel 3 van haar statuten uitdrukkelijk (mede) de belangen van de personen voor 

wie de Settlement Agreement in een vergoeding voorziet ter zake van schade teweeggebracht door de onder 6.1 

genoemde gebeurtenissen. VEB behartigt krachtens artikel 3 van haar statuten ‘de belangen van effectenbezitters in 

de ruimste zin des woords’. Daarin zit dus een overlap met degenen waarvan de belangen door de stichting worden 

behartigd. Kennelijk is dit geen probleem. De werkzaamheid van de VEB is echter tot Nederland beperkt. Dat is geen 



 

gezicht lijkt het erop dat alle rechthebbende aandeelhouders ondanks de niet-ontvankelijkheid 

van bovengenoemde partijen nog steeds recht hebben op hun deel van het schikkingsfonds. Het 

is de vraag wat dan wel de consequenties zijn van deze overweging van het hof.  

1.3.1.2. Representativiteitstoets; ook voor de stichting die optreedt als 

schadeafwikkelaar? 

De representativiteitstoets die wordt aangelegd door het hof moet voorkomen dat 

belangenorganisaties de collectieve actie en in dit geval de WCAM misbruiken om hun eigen 

commercieel gedreven motieven na te streven.99 De representativiteit van een organisatie kan uit 

verschillende gegevens worden afgeleid. Daarbij kan worden gedacht aan expertise en ervaring, 

het aantal gedupeerden dat is aangesloten of lid is bij de belangenorganisatie, of de vraag in 

hoeverre de gedupeerden de organisatie zelf als representatief ervaren.100  

Eerder werd al kort aangestipt dat de “claimstichting” in de praktijk niet alleen als 

belangenbehartiger optreedt, maar tevens wordt opgericht om zorg te dragen voor de uitvoering 

van de in de schikkingsovereenkomst overeen gekomen regeling. In de meeste gevallen betreffen 

het zelfs stichtingen die louter met het oog hierop worden opgericht. In dit onderzoek wordt deze 

partij ook wel de schadeafwikkelaar genoemd. Zowel de wetgever als rechter schenken 

momenteel weinig aandacht aan dit fenomeen. De enige eis die de wet stelt is dat indien er een 

rechtspersoon is die ingevolge de schikkingsovereenkomst de vergoedingen verstrekt, deze partij 

moet zijn bij de overeenkomst. De schadeafwikkelaar betreft in veel gevallen een ad hoc 

opgerichte stichting, en wordt dan door het hof op eenzelfde wijze behandeld als de 

claimstichting die optreedt als belangenbehartiger en wordt dientengevolge onderworpen aan de 

representativiteitstoets.  

Een voorbeeld daarvan vormt de Converium-zaak, waarin het hof in haar eindbeschikking 

uitvoerig ingaat op het representativiteitsvereiste. In deze zaak hebben de Stichting Converium 

Securities Compensation Foundation (hierna Stichting CSCF), de VEB en Converium gezamenlijk 

een verzoek ingediend tot verbindendverklaring van de schikking. Bij de oprichting van Stichting 

CSCF door de Amerikaanse lead plaintiff101 en Converium c.s. gezamenlijk, had de 

vaststellingsovereenkomst voor de niet-Amerikaanse beleggers reeds vorm gekregen. Waar de 

VEB zich sinds jaar en dag inzet voor de belangen van beleggers102, is de stichting CSCF specifiek 

met het oog op de afwikkeling van deze zaak opgericht. Van een actieve bemiddelingsrol als 

belangenbehartiger gedurende de schikkingsonderhandelingen was derhalve geen sprake. De 

onderhandelingen over de schikking zijn namelijk gevoerd in Amerika, waarbij de schikkingen 

                                                   
probleem want de wet eist niet dat iedere verzoekende stichting of vereniging afzonderlijk ingevolge haar statuten de 

belangen behartigt van alle personen aan wie de schade is veroorzaakt. 
99 In dit kader wordt ook wel gesproken van ‘entrepreneurial lawyering’, zie daarover B.W.G. van der Velden, ‘Juridische 

afwikkeling van massaschade nu (bijna) perfect’, Tijdschrift voor de Ondernemingsrechtpraktijk 2011, p. 244, waarin de 

auteur aangeeft dat dit begrip genuanceerd kan worden en niet per definitie negatief hoeft te zijn.  
100 Kamerstukken II 2003/2004, 29414, nr. 3, p. 15. Een vastomlijnde invulling van het representativiteitsvereiste is 

niet gegeven, omdat dit tekort zou doen aan andere gegevens die er ook op kunnen wijzen dat een organisatie 

representatief is. 
101 De Converium-zaak is begonnen met een ‘consolidated class action’ in de Verenigde Staten. Hier werden niet- 

Amerikaanse beleggers echter niet ontvankelijk verklaard. Als gevolg daarvan is in Nederland tevens een schikking 

getroffen ten behoeve van deze niet-Amerikaanse beleggers. In het volgende hoofdstuk wordt deze zaak en de aanloop 

naar de collectieve procedures uitgebreid beschreven. 
102 Beleggersvereniging VEB behartigt sinds 1924 de belangen van beleggers. De VEB telt inmiddels circa 45000 leden, 

waaronder zowel particuliere als institutionele beleggers. 



 

die aldaar tot stand zijn gekomen ten behoeve van de Amerikaanse beleggers als uitgangspunt 

zijn genomen.103 De stichting kan derhalve niet als een traditionele belangenbehartigende 

claimstichting worden aangemerkt. Toch wordt de stichting in deze zaak aan dezelfde 

representativiteitstoets onderworpen als de VEB. 

In dat kader overweegt het hof dat in lijn met de eerdere beschikkingen in Dexia, Shell en Vedior 

niet is vereist dat elke verzoeker afzonderlijk representatief is; voldoende is dat alle verzoekers 

dat gezamenlijk zijn. Niet iedere verzoeker hoeft bovendien voldoende representatief te zijn voor 

een groep van voldoende omvang. 104 De VEB wordt voldoende representatief geacht ter zake van 

de belangen van Nederlandse aandeelhouders (204 van de ruim 11.500).105 De stichting CSCF 

wordt voldoende representatief geacht omdat (i) zij is opgericht door Converium c.s. en één van 

de Amerikaanse lead plaintiffs; (ii) voldoet aan de uitgangspunten van de sinds 1 januari 2012 

geldende Claimcode106; (iii)  de stichting steun heeft verkregen van buitenlandse 

belangenorganisaties en een aantal institutionele beleggers; (iv) de representativiteit niet betwist 

is; en (v) geen andere organisatie bekend is die zich de belangen van de niet-Amerikaanse 

aandeelhouders heeft aangetrokken.107 Deze overwegingen ten aanzien van de Stichting CSCF – 

met name de toetsing aan de claimcode – zijn opvallend omdat de Stichting CSCF niet als 

belangenbehartigende “claimstichting” kan worden aangemerkt. Dit roept de vraag op of alle 

“claimstichtingen” aan eenzelfde toets kunnen worden onderworpen, of dat mogelijk een 

onderscheid moet worden gemaakt tussen de stichting die met name is opgericht om als 

schadeafwikkelaar op te treden en de claimstichting die daadwerkelijk als belangenbehartiger en 

onderhandelingspartij optreedt. De rol van de betrokken stichtingen in de WCAM-zaken en de 

wijze waarop hiermee door het hof wordt omgegaan, worden in deze studie daarom nader 

onderzocht.108 

1.3.2. Opt-out systeem 

Een belangrijk kenmerk van de WCAM-procedure is het opt-out systeem. Het Nederlandse opt-

out systeem is bijzonder omdat de opt-outverklaring pas ingediend hoeft te worden op het 

moment dat de uitkomst van de WCAM-procedure reeds bekend is. Voor individuele 

gedupeerden heeft dit als belangrijkste voordeel dat zij een geïnformeerde beslissing kunnen 

nemen over het al dan niet gebonden zijn aan de schikkingsovereenkomst. Dit in tegenstelling tot 

de Amerikaanse class action, waarbij belanghebbenden reeds na de certificeringsfase een 

beslissing moeten nemen zonder te weten wat de uitkomst van de procedure zal zijn. Een 

bijkomend voordeel van deze gang van zaken is dat het voor de schadeveroorzakende partij een 

                                                   
103 Dit blijkt uit een interview in het kader van het in het kader van dit proefschrift uitgevoerde case study onderzoek 

– welk onderzoek in het volgende hoofdstuk nader wordt toegelicht – maar ook impliciet uit statutaire bepalingen, 

bijvoorbeeld artikel 3 lid 2 onder (e): “… in procedures van de geschillencommissie zoals bedoeld in de 

vaststellingsovereenkomst”. 
104 Gerechtshof Amsterdam 17 januari 2012, BV1026, r.o. 10.2. 
105 Gerechtshof Amsterdam 17 januari 2012, BV1026, r.o. 10.3. 
106 De Claimcode is in het leven geroepen door de Commissie Claimcode 2011 en te raadplegen via 

<http://www.consumentenbond.nl/morello-bestanden/716993/compljuniclaimcodecomm2011.pdf>. Volgens de 

Commissie is de Code op 1 juli 2011 in werking getreden en vanaf die datum van toepassing op de in de Claimcode 

bedoelde stichtingen en verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid die vanaf 1 juli 2011 worden opgericht. Op 4 

maart 2019 is een nieuwe Claimcode 2019 in het leven geroepen. 
107 Gerechtshof Amsterdam 17 januari 2012, BV1026, r.o. 10.4. 
108 Zie hierover eerst meer uitgebreid paragraaf 1.3.1. 



 

prikkel kan vormen om een voor individuele gedupeerden gunstige schikking te treffen. Zij lopen 

anders het risico op een hoog aantal ‘opt-outers’. 

Aan de andere kant brengt deze gang van zaken voor de schadeveroorzakende partij ook een 

grote onzekerheid met zich mee. Dit kan zelfs een reden zijn voor het niet tot stand komen van 

een collectieve schikking.109 Er wordt immers geen zekerheid van finaliteit van de zaak geboden. 

Dit gebrek aan finaliteit heeft diverse oorzaken110, waaronder de onzekerheid met betrekking tot 

de omvang van de zogenaamde groep vertegenwoordigde benadeelden. De omvang van die groep 

hangt niet alleen af van het aantal opt-outverklaringen dat na de uitspraak in wordt gediend, maar 

is tevens afhankelijk van het aantal leden van de class dat aanspraak maakt op betaling. Dat aantal 

kan sterk variëren en is onder meer afhankelijk van de omvang van de class, of zij bij naam en 

toenaam bekend zijn, hun achtergrond, de tijd die verstreken is tussen de bekendmaking van de 

gebeurtenissen die tot de schikking hebben geleid en de schikking zelf, alsmede de publiciteit die 

aan de collectieve schikking is gegeven. Percentages variëren daardoor van 15% tot nagenoeg 

100%.111 

De onzekerheid met betrekking tot het aantal gedupeerden dat uiteindelijk aanspraak zal maken 

op de vergoeding zoals overeengekomen in de schikkingsovereenkomst is niet alleen nadelig 

voor de schadeveroorzakende partij, maar brengt ook voor de betrokken belangenbehartigers 

ongewenste onzekerheid met zich mee. Met name wanneer er een vast bedrag in een 

schikkingsfonds wordt gestort waarbij het bedrag dat individuele gedupeerden ontvangen 

afhankelijk is van het aantal opt-outverklaringen en ingediende claims, is het vooraf erg lastig in 

te schatten welk bedrag de individuele gedupeerden uiteindelijk tegemoet kunnen zien (dit wordt 

ook wel de claiming rate genoemd). Hoewel suggesties zijn gedaan ter vermindering van de 

onzekerheid met betrekking tot de omvang van de class, is deze onzekerheid nooit helemaal weg 

te nemen.112 Het zou daarom goed zijn om in de toekomst meer informatie over uiteindelijke 

claiming rates openbaar te maken. Niet alleen individuele gedupeerden weten dan in de 

betreffende zaak waar zij aan toe zijn, maar ook is het nodig om in de toekomst goede 

voorspellingen te kunnen doen en op die manier meer zekerheid te kunnen bieden over de 

uitkomst van de zaak. De mogelijkheden hiertoe worden daarom in dit onderzoek nader 

onderzocht. 

1.3.2.1. Onbekende claims 

Een lastig fenomeen dat inherent is aan het in de WCAM gekozen opt-out systeem, betreft de 

omgang met zogenaamde “onbekende claims” of “onbekende claimanten”. Met onbekende claims 

wordt zowel gedoeld op gedupeerden die niet geïdentificeerd kunnen worden, als op 

gedupeerden die zich om wat voor reden dan ook niet binnen de gestelde termijn aanmelden en 

                                                   
109 Zie hierover R.M. Hermans, ‘De oorzaken van het niet tot stand komen van collectieve schikkingen in 

massaschadezaken’, in: M. Holtzer, A.F.J.A. Leijten & D.J. Oranje (red.), Geschriften vanwege de vereniging Corporate 

Litigation 2014-2015, Deventer: Kluwer 2015, p. 361-387. 
110 Zie daarover hoofdstuk 6. 
111 Zie hierover R.M. Hermans, ‘De oorzaken van het niet tot stand komen van collectieve schikkingen in 

massaschadezaken’, in: M. Holtzer, A.F.J.A. Leijten & D.J. Oranje (red.), Geschriften vanwege de Vereniging Corporate 

Litigation 2014-2015, Deventer: Kluwer 2015, p. 370. 
112 Ik noem de verplichting voor claimorganisaties om inzicht te verschaffen in de omvang van hun achterban, het 

verkorten van de verjaringstermijn voor gevallen van zuivere vermogensschade en het beperken van de mogelijkheden 

om de verjaringstermijn te stuiten en een verplichte consolidatie van massaschadeclaims, zie R.M. Hermans, ‘De 

oorzaken van het niet tot stand komen van collectieve schikkingen in massaschadezaken’, in: M. Holtzer, A.F.J.A. Leijten 

& D.J. Oranje (red.), Geschriften vanwege de vereniging Corporate Litigation 2014-2015, Deventer: Kluwer 2015, p. 371. 



 

ook geen opt-outverklaring indienen. Daarnaast komt het – met name bij letselschadegevallen 

waarvan de DES-zaak een voorbeeld vormt – voor dat de schade zich op het moment waarop de 

schikkingsovereenkomst algemeen verbindend wordt verklaard nog niet heeft geopenbaard. 

Hoewel voor deze laatste groep uiteraard altijd een passende oplossing moet bestaan, hebben 

onbekende claimanten ook in andere gevallen ingevolge de huidige wettelijke regeling erg veel 

rechten. Hierdoor kan het distributieproces onnodig wordt vertraagd of geblokkeerd.113  

Om hier een beter beeld van te krijgen zou onderzocht moeten worden op welke wijze er in de 

praktijk met onbekende claims wordt omgegaan. Aan de hand daarvan kan bekeken worden of 

de thans geldende wettelijke regeling op een andere manier kan worden ingericht, waarbij een 

voortvarende afwikkeling voorop staat, zonder daarbij de belangen van (potentiële) 

gedupeerden te schaden. 

1.3.3. Partijautonomie 

 

De contractsvrijheid van partijen vormt een belangrijk uitgangspunt van het WCAM-model. 

Hoewel artikel 7:907 lid 3 sub b BW bepaalt dat de hoogte van de toegekende vergoedingen 

redelijk moet zijn (waarbij mede wordt gelet op de omvang van de schade, de eenvoud en 

snelheid waarmee de vergoedingen verkregen kunnen worden en de mogelijke oorzaken van de 

schade), zijn partijen vrij om aan de hoogte van de vergoeding en de wijze waarop deze wordt 

berekend invulling te geven. Het is derhalve niet verplicht om gedupeerden volledig te 

compenseren en niet alle gedupeerden hoeven op eenzelfde wijze te worden gecompenseerd. 

Bovendien hoeft de aangesproken partij niet daadwerkelijk aansprakelijk te worden gehouden 

voor de geleden massaschade, hetgeen het uitgangspunt dat niet alle gedupeerden volledig 

gecompenseerd dienen te worden rechtvaardigt.  

 

De wetgever licht de keuze voor deze inrichtingsvrijheid toe onder verwijzing naar de Noord-

Amerikaanse praktijken. Daar komt het bij een class action (Rule 23 van de Federal Rules of Civil 

Procedure) in de overgrote meerderheid van de zaken niet tot een einduitspraak, maar eindigt de 

zaak in een schikking. Het uitprocederen is vaak weinig aantrekkelijk, omdat weliswaar allerlei 

(rechts)vragen gemeenschappelijk zijn, maar vaak slechts individueel te beantwoorden, zoals 

bijvoorbeeld vragen met betrekking tot causaliteit, eigen schuld en de omvang van de schade. 

Daardoor dreigt een dergelijke procedure “unmanageable” te worden.114 Het voordeel van een 

schikking is dat daarin vaak voorzien is in een afwikkeling aan de hand van schadecategorieën 

(“damage scheduling”).115 Aan de hand van een aantal factoren wordt bepaald binnen welke 

categorie een gelaedeerde valt, en verkrijgt hij een daarmee corresponderende 

schadevergoeding. De gelaedeerde behoeft slechts aan te tonen welke factoren op hem van 

toepassing zijn. Daarmee vervalt de noodzaak om allerlei individuele vragen te beantwoorden.116 

 

Een analyse van de Nederlandse praktijk tot nu toe laat zien dat er twee methoden worden 

                                                   
113 Zie mijn bijdrage hierover in het kader van de Shell-zaak, D.M.J. van Abeelen, ‘Het sluitstuk van de afwikkeling van 

massaschade: waar blijven de Himalayabeklimmers?’, Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur 2012, p. 95-104. 
114 Dit was destijds ook de belangrijkste reden om het verbod op het vorderen van een collectieve schadevergoeding 

op te nemen in de collectieve actie-regeling (artikel 3:305a lid 3 BW). 
115 Zie hierover meer uitgebreid C.J.M. van Doorn en M. de Bruijn, ‘Collectieve afwikkeling van massaschade: 

verdeelsleutels voor vergoedingen aan individuele benadeelden’, NJB 2013, 2405 en in het kader van de Dexia zaak I.N. 

Tzankova, ‘Enkele overpeinzingen naar aanleiding van de Dexia-beschikking’, Ondernemingsrecht 2007, 284-285. 
116 Zie Kamerstukken II 2003/2004, 29414, nr. 3, p. 5 en Kamerstukken II 2003/2004, 29414, nr. 7, p. 17. 



 

gebruikt om tot een verdeling van het schadebedrag over het totaal van benadeelden te komen: 

het indelen van benadeelden in categorieën en het toepassen van een rekenformule.117 

Empirische gegevens over de daadwerkelijke uitvoering en afwikkeling van dergelijke methoden 

ontbreken tot dusver echter.118 Meer openheid met betrekking tot het distributieproces lijkt 

derhalve gewenst, zodat vragen als ‘Hoeveel benadeelden van het totaal hebben in het kader van 

de collectieve regeling daadwerkelijk aanspraak gemaakt op een vergoeding?’ en ‘Hoeveel 

mensen zijn uit de collectieve regeling gestapt en hoeveel mensen hebben vervolgens zelf nog een 

individuele procedure aanhangig gemaakt?’, kunnen worden beantwoord.119 

 

Tot slot legt de WCAM in het kader van de contractsvrijheid van partijen evenmin verplichtingen 

op met betrekking tot de wijze waarop de individuele schadevergoedingen tot stand komen en 

worden gedistribueerd. De WCAM vereist slechts dat in de overeenkomst is opgenomen wat de 

totale vergoeding is die aan gedupeerden wordt toegekend (lid 2 sub d), de voorwaarden 

waaraan deze personen moeten voldoen om voor die vergoeding in aanmerking te komen (lid 2 

sub e) en de wijze waarop de vergoeding wordt vastgesteld en kan worden verkregen (lid 2 sub 

f). Partijen kunnen het distributieproces derhalve naar eigen inzicht inrichten. Onderzocht dient 

te worden op welke wijze momenteel invulling wordt gegeven aan het distributieproces en of dit 

effectief is. 

 

1.3.4. Rol van het Hof Amsterdam 

De contractuele vrijheid van partijen bij de inrichting van de schikkingsovereenkomst is niet 

onbeperkt. Zoals reeds beschreven in paragraaf 1.2.2.2., dient het hof de voorgelegde 

schikkingsovereenkomst te beoordelen op basis van een wettelijk toetsingskader.120 Op grond 

hiervan kan het hof het verzoek tot verbindendverklaring afwijzen of partijen de opdracht geven 

om de schikkingsovereenkomst aan te passen. Over de mate waarin de rechter zich op deze wijze 

kan of zou moeten bemoeien met de inhoud van de schikkingsovereenkomst bestaat reeds sinds 

de inwerkingtreding van de WCAM discussie.121 Deze discussie is opnieuw aangewakkerd sinds 

de uitspraak in de DSB-zaak.122 Daarin acht het hof de vergoeding niet redelijk en op een aantal 

punten worden wijzigingen van de verzoekers verwacht. 123  Hierdoor volgde pas anderhalf jaar 

                                                   
117 Zie C.J.M. van Doorn en M. de Bruijn, ‘Collectieve afwikkeling van massaschade: verdeelsleutels voor vergoedingen 

aan individuele benadeelden’, NJB 2013, 2405. 
118 Zie ook Mc Govern, ‘Distribution of Funds in Class Actions – Claims Administration’, Journal of Corporation Law 

2009, Vol. 35, p. 123-124, Zie eveneens G. van Dijck, C.J.M. van Doorn en I.N.Tzankova, Individueel of collectief 

procederen bij massaschade? Experimenten naar het effect van opt-in-modellen en opt-outmodellen op het procesgedrag 

van benadeelden, Den Haag: BJU 2010, p. 109 (en p. 40-42 voor nadere informatie en literatuurverwijzingen over take 

up-rates). 
119 Dit is ook de conclusie van de evaluatie door van Doorn en de Bruijn in C.J.M. van Doorn en M. de Bruijn, ‘Collectieve 

afwikkeling van massaschade: verdeelsleutels voor vergoedingen aan individuele benadeelden’, NJB 2013, 2405 (“Aan 

de hand van dergelijke data kunnen verdeelsleutels pas echt goed geevalueerd en gewaaardeerd worden”). 
120 Zie artikel 7:907 lid 2 en 3 BW. 
121 Zie onder meer I. Giesen, ‘De rol van de rechter bij massaschade: maatwerk of partijautonomie. Een noot van een 

scepticus’, NJB 2007, 2128, p. 13-14. A.R.J. Croiset van Uchelen, De verbindendverklaring volgens de WCAM als 

procesvorm, AV&S 5:222-28, N. Frenk, ‘Massaschade: De Nederlandse benadering’, AV&S 2007, 33, 221-222, C.J.M. van 

Doorn, ‘Eerste WCAM-beschikking: DES-zaak nu ten einde? Annotatie bij Gerechtshof Amsterdam 1 juni 2006, NJ 2006, 

461’, TvC 2007, 1, 21-22. 

122 Gerechtshof Amsterdam 13 mei 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:1690, r.o. 7.2.2. 
123 Ook in de Shell en Converium-zaak werden wijzigingen van de overeenkomst voorgesteld.  



 

na indiening van het verzoek de verbindendverklaring in deze zaak.124  Deze gang van zaken heeft 

tot kritiek geleid.125 In haar noot bij de beschikking pleit Tzankova in dit kader daarom voor beter 

“case management” door het hof.126 Regelmatig contact met de rechter gedurende de 

onderhandelingen kan verrassingen in een later stadium voorkomen. Iets dergelijks is in de 

Nederlandse setting wellicht lastig te realiseren omdat hier class settlement ook zonder een class 

action mogelijk is en contact met de rechter gedurende de schikkingsonderhandelingen niet 

gebruikelijk is. Bovendien ontbreekt het in Nederland aan een praktijk en cultuur waarbinnen 

informeel contact bestaat met de rechter.127  

Ook over de toepassing van de in paragraaf 1.2.2.2. beschreven redelijkheidstoets is zowel in 

jurisprudentie als in de rechtswetenschap veel te doen geweest.128 Bij de redelijkheidstoets wordt 

een actieve houding van de rechter verwacht.129 In de literatuur wordt echter naar voren gebracht 

dat het hof door deze intensieve redelijkheidstoetsing – in combinatie met de eerder besproken 

mogelijkheid om partijen op te dragen om de overeenkomst aan te passen - de WCAM 

onaantrekkelijk maakt en op die manier ten grave draagt.130 Ook de rol van de rechter gedurende 

het WCAM-traject dient daarom in dit onderzoek te worden betrokken, (mede) om te kunnen 

beoordelen of voor het hof een rol is weggelegd gedurende het distributieproces. 

1.3.5. Het distributieproces 

Zoals hierboven besproken legt de WCAM in het kader van de contractsvrijheid van partijen geen 

verplichtingen op met betrekking tot de wijze waarop de individuele schadevergoedingen tot 

stand komen en worden gedistribueerd. De partijautonomie brengt kennelijk met zich mee dat 

partijen ook op dit punt vrij zijn om hier op eigen wijze invulling aan te geven. In de meeste 

gevallen wordt ervoor gekozen om een schikkingsfonds tot stand te brengen en om het 

schikkingsbedrag met behulp van een schadeafwikkelaar te verdelen. Voor de 

schadeveroorzakende partij heeft deze gang van zaken als voordeel dat in de zaak finaliteit wordt 

bereikt door betaling van een vooraf vastgesteld bedrag. Gedupeerden zijn vervolgens verzekerd 

van een redelijke compensatie waarbij bij de verdeling rekening kan worden gehouden met 

individuele omstandigheden. 

De wijze waarop dit bedrag vervolgens wordt verdeeld is – in min of meer grote lijnen – vooraf 

vastgelegd in een distributieplan, welk plan onderdeel uitmaakt van de schikkingsovereenkomst. 

De inhoud van zo’n distributieplan is echter niet aan regels of richtlijnen onderworpen en de mate 

                                                   
124 Gerechtshof Amsterdam 4 november 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:4560, JOR 2015/10, m.nt. I.N. Tzankova. Zie voor 

een meer uitgebreide beschrijving van deze zaak hoofdstuk 2. 
125 Zie bijvoorbeeld K. Rutten, ‘De curator, de WCAM en de redelijkheid van de vergoeding’, TvI 2014/38, par. 6 en M.E.J. 

Claessens en I.M.M. Warmerdam, ‘De WCAM-procedure in faillissement: echt zo effectief en efficient?’, FIP 2014/313, 

p. 254-258, par. 6. 
126 Gerechtshof Amsterdam 4 november 2014, JOR 2015/10, mt. nt. Tzankova. Zie hierover ook I.N. Tzankova, ‘Case 

management: the stepchild of mass claim dispute resolution’, Unif. Law Rev. (2014) 19 (3): 329-350. 
127 Gerechtshof Amsterdam 4 november 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:4560, JOR 2015/10, m.nt. I.N. Tzankova. 
128 Zie voor een uitgebreide beschouwing en een overzicht van jurisprudentie op dit punt T.M.C. Arons en G.F.E. Koster, 

‘Kroniek collectieve acties en schikkingen 2011-2014’, in: Geschriften vanwege corporate litigation 2014-2015, Serie 

vanwege het van der Heijden Instituut te Nijmegen, pp. 35-96. 
129 Kamerstukken I 2004/05, 29414, C, p. 6. Zie ook A.R.J. Croiset van Uchelen, ‘Van corporate litigation naar corporate 

settlement. Het wetsontwerp collectieve afwikkeling massaschade’, in: G. van Solinge e.a., Geschriften vanwege de 

Vereniging Corporate Litigation 2003-2004, Deventer: Kluwer 2004, p. 142. 
130 K. Rutten, ‘De curator, de WCAM en de redelijkheid van de vergoeding’, TvI 2014/38, par. 6 en M.E.J. Claessens en 

I.M.M. Warmerdam, ‘De WCAM-procedure in faillissement: echt zo effectief en efficient?’, FIP 2014/313, p. 254-258, 

par. 6. 



 

waarin het hof dit distributieplan beoordeelt loopt uiteen omdat wettelijke normen ontbreken. 

Bovendien is de wijze waarop het fonds vervolgens daadwerkelijk wordt verdeeld afhankelijk 

van factoren die vooraf niet te voorspellen zijn. Denk daarbij aan het aantal aangemelde claims, 

het aantal opt-outverklaringen en de mate waarin sprake is van onbekende claims.  

De WCAM voorziet in een aantal mogelijkheden om op een adequate manier met deze 

onzekerheden om te kunnen gaan. Allereerst is het op grond van artikel 7:909 lid 5 BW mogelijk 

om, in het geval partij of partijen die zich hebben verbonden tot vergoeding van de schade, aan 

de verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen door betaling van een in de overeenkomst 

bepaald bedrag, al dan niet door betaling aan een fonds. Het kan dan zijn dat er een groter aantal 

gerechtigden blijkt dan was voorzien. Lid 5 bepaalt voor dat geval dat de verschuldigde 

vergoedingen naar evenredigheid worden verminderd. Indien na verloop van tijd pas blijkt dat 

er meer gerechtigden zijn dan was voorzien, dan is dat niet van invloed op reeds uitgekeerde 

vergoedingen. In dat geval worden alleen de nadien nog verschuldigde vergoedingen naar 

evenredigheid verminderd tot het beloop van het dan nog overgebleven bedrag.131  

Daarnaast bevat artikel 7:910 lid 2 BW een regeling voor het geval waarin de partij of partijen die 

zich hebben verbonden tot vergoeding van de schade, aan hun verplichtingen hebben voldaan 

door betaling aan bijvoorbeeld een door een stichting beheerd fonds en door storting op een 

geblokkeerde derdenrekening. In dat geval kan het zijn dat nadat er verder geen aanspraken meer 

te verwachten zijn, er een overschot is. Lid 2 geeft hen dan de bevoegdheid om de rechter die de 

overeenkomst verbindend heeft verklaard te verzoeken om degene die dit vermogen beheert te 

bevelen om dit overschot in evenredigheid naar ieders bijdrage uit te keren. De rechter wijst het 

verzoek af indien onvoldoende aannemelijk is dat er geen aanspraken meer te verwachten zijn. 

Daarbij is het vooral van belang of het reëel is te veronderstellen dat er op het moment van het 

verzoek nog gerechtigden tot een vergoeding zijn die nog niet met hun schade bekend konden 

zijn.132 In de DES-zaak is van deze mogelijkheid gebruik gemaakt, hetgeen heeft geleid tot de 

tweede DES-beschikking (DES II-zaak).133 

De wet biedt derhalve een mogelijkheid voor de situatie waarin er zich ofwel een groter ofwel 

een kleiner aantal gerechtigden meldt dan vooraf was voorzien. Partijen kunnen echter ook 

besluiten om hier op een andere manier mee om te gaan.134 Bovendien blijven veel andere vragen 

die gedurende het distributieproces kunnen spelen onbeantwoord. Het is merkwaardig dat ook 

de WCAM niet vereist dat de betreffende schadeafwikkelaar gedurende het distributieproces 

rapporteert over de voortgang van dit proces. Hierdoor zijn gegevens met betrekking tot de 

(eventueel gefaseerde) uitkeringen, de duur van het proces, de daadwerkelijk door individuele 

gedupeerden ontvangen bedragen (claiming rates), het aantal aangemelde claims en opt-

                                                   
131 Kamerstukken II 2003/2004, 29414, nr. 3 ( MvT), p. 22-23. 
132 Kamerstukken II 2003/2004, 29414, nr. 3 (MvT), p. 24. 
133 Zie Gerechtshof Amsterdam 24 juni 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:2372. 
134 In de Vedior-zaak is bijvoorbeeld in de schikkingsovereenkomst opgenomen dat indien na uitkering aan alle 

gerechtigden er een gedeelte van het schikkingsbedrag overblijft, het overgebleven gedeelte van het schikkingsbedrag 

in de volgende volgorde worden aangewend: tot het betalen van de kosten die zijn gemaakt door SUVS voor zover het 

financieringsbedrag tot vergoeding van die kosten onvoldoende is of dat zeer waarschijnlijk zal zijn, tot het betalen aan 

Randstad van een bedrag van EUR 1.41 voor elk aandeel waarvan komt vast te staan dat het op 30 november 2007 

tussen 09:00 en 11:34 uur werd verkocht door een gerechtigde die heeft verklaard niet gebonden te willen zijn, tot het 

doen van een eenmalige bijdrage aan VEB ten bedrage van maximaal EUR 100.000,- te besteden aan beleggers-educatie 

en uiteindelijk tot restitutie aan Randstad. In de Dexia-zaak is bepaald dat met een restantbedrag een nieuwe stichting 

zou worden opgericht teneinde onderzoek en onderwijs naar de afwikkeling van massaschade te bevorderen. 



 

outverklaringen en de kosten van dit proces tot op heden onbekend. Hierboven kwam reeds aan 

bod dat inzicht in deze gegevens in het kader van een evaluatie van de toe te passen 

verdeelsleutels zeer wenselijk wordt geacht.135  

Inzicht in het distributieproces lijkt niet alleen wenselijk maar ook onontbeerlijk. Het zorgt voor 

een professionalisering van het proces door middel van precedentwerking. Het kan derhalve de 

kosten die gedurende dit proces ten laste van het schikkingsfonds worden gebracht verlagen en 

daarmee claiming rates verhogen. (Toe)zicht op het distributieproces kan bovendien eventueel 

misbruik voorkomen. Tot slot verschaft het inzicht in vragen als wat heeft de collectieve actie 

benadeelden opgeleverd, wat heeft het partijen gekost, hoe groot was de groep benadeelden die 

er uiteindelijk van heeft geprofiteerd en hoeveel tijd heeft de procedure gekost.136 De 

mogelijkheden om hierin meer inzicht te verschaffen gedurende het distributieproces dienen te 

worden onderzocht. Een belangrijke vraag in dat kader is tevens of toezicht gedurende dit proces 

wenselijk is en zo ja, op welke wijze dit kan worden gerealiseerd. 

 

1.4. DE GEHANTEERDE ONDERZOEKSMETHODEN 

 

1.4.1. Case studies 

Teneinde meer inzicht te verkrijgen in de hierboven besproken aspecten van de daadwerkelijke 

afwikkeling van massaschade gedurende en na afloop van het WCAM-traject, is dit onderzoek 

deels gebaseerd op case studies. Door middel van case studies is getracht gegevens te verzamelen 

over het verloop van het WCAM-traject in de praktijk, waarbij de nadruk ligt op de rol van de 

(claim)stichting binnen dit proces en de uitkering van de massaschadeclaim.  

De interesse voor de rol van de (claim)stichting bij de afwikkeling van massaschade komt voort 

uit de constatering dat de stichting gedurende het WCAM-traject ofwel als belangenbehartiger 

ofwel als schadeafwikkelaar lijkt op te treden. In de juridische literatuur en huidige regelgeving 

met betrekking tot de claimstichting wordt veelal uitgegaan van de stichting als 

belangenbehartiger. Veel is in dat kader geschreven over de (on)afhankelijkheid en governance 

van claimstichtingen. De nadruk ligt daarbij telkens op de fase voorafgaand aan de 

totstandkoming van een schikkingsovereenkomst of op het voeren van een collectieve 

schadevergoedingsactie (waarbij overigens ook de nadruk ligt op de totstandkoming van een 

schikkingsovereenkomst). Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van de zogeheten claimcode137 en 

ook in de nieuwe collectieve schadevergoedingsprocedure worden de eisen die gesteld worden 

aan claimstichtingen- of verenigingen flink opgeschroefd.138 Het is de vraag of bij de 

totstandkoming van regelgeving met betrekking tot de zogeheten claimstichting in de toekomst 

niet gedifferentieerd zou moeten worden naar de rol die de stichting in de praktijk vervult. De 

rollen van schadeafwikkelaar en belangenbehartiger lijken immers niet per definitie met elkaar 

vergelijkbaar en verenigbaar. Daarom worden in de case studies alle betrokken stichtingen aan 

                                                   
135 Zie van Doorn en de Bruijn in C.J.M. van Doorn en M. de Bruijn, ‘Collectieve afwikkeling van massaschade: 

verdeelsleutels voor vergoedingen aan individuele benadeelden’, NJB 2013, 2405 (“Aan de hand van dergelijke data 

kunnen verdeelsleutels pas echt goed geëvalueerd en gewaardeerd worden”). 
136 Hierop wezen eerder ook Ozmis en Tzankova, zie D. Ozmis & I.N. Tzankova, ‘De evaluatie van de WCAM: de 

kernthema’s uitgelicht’, TCR 2012, afl. 2, p. 33-42. 
137 Zie hierover hoofdstuk 3. De claimcode is te raadplegen via http://www.stichtingservice.nl/wp-

content/uploads/2014/07/claimcode-voor-claimstichtingen.pdf. 
138 Zie hierover paragraaf 1.2.3. 



 

eenzelfde onderzoek onderworpen, waarbij telkens wordt gekeken naar de op- en inrichting van 

de stichting, de rol gedurende de schikkingsonderhandelingen en gedurende het 

distributieproces, de kosten die de stichting maakt en de wijze waarop deze kosten gefinancierd 

worden, de transparantie van de stichting en de wijze waarop toezicht wordt gehouden.  

Het distributieproces is thans nauwelijks wettelijk omschreven en er is bovendien weinig tot geen 

informatie openbaar. De procedure waarin uitvoering wordt gegeven aan de 

schikkingsovereenkomst vormt daardoor geen vastomlijnde procedure. Het is een fase van het 

WCAM-traject waarvoor weliswaar weinig aandacht is maar waarmee wel degelijk grote 

belangen zijn gemoeid en waarin belangrijke beslissingen dienen te worden genomen. Een 

onderzoek naar de wijze waarop deze fase in de praktijk verloopt, is daarom onontbeerlijk. 

Daarbij ligt de focus op:  

 de wijze waarop de schadevergoeding per gerechtigde tot stand komt (claiming rate); 

 de wijze waarop het schikkingsfonds wordt uitgekeerd; 

 de mate van transparantie gedurende het distributieproces; 

 de omgang met zogenaamde “onbekende claims”; 

 de besteding van het restant van het schikkingsfonds; 

 het vermogensbeheer over het schikkingsfonds en  

 de beëindiging van het distributieproces. 

1.4.1.1. Betrokken stichtingen 

Sinds 2005 zijn er met gebruikmaking van de WCAM negen collectieve 

schikkingsovereenkomsten algemeen verbindend verklaard. De negende algemeen 

verbindendverklaring in de Fortis-zaak is bij de start van dit onderzoek nog niet uitgesproken en 

maakt derhalve – te meer omdat het distributieproces dan nog moet beginnen – geen onderdeel 

uit van het onderzoek.139 Van de overige zaken zijn alle betrokken stichtingen aan het onderzoek 

onderworpen. Dit betreffen: 

 Stichting DES Centrum 

 Stichting Beheer Deelnemersgelden 

 Stichting Leaseverlies 

 Stichting Eegalease 

 Stichting Vie d’Or 

 Stichting Compensatiefonds Polishouders Vie d’Or 

 Shell Reserves Compensation Foundation 

 Stichting Uitvoering Vedior Schikking 

 Converium Securities Compensation Foundation 

 Stichting Steunfonds Probleemhypotheken 

 Stichting Platform Aandelenlease 

 Stichting Belangen Rechtsbijstandverzekerden 

 

 

                                                   
139 In hoofdstuk 2 wordt wel kort aandacht besteed aan de voorgeschiedenis en totstandkoming van de 

schikkingsovereenkomst. 



 

1.4.1.2. Documentenanalyse 

Een belangrijk voordeel van case studies in vergelijking met andere onderzoeksmethoden is dat 

bij deze onderzoeksmethode verschillende bronnen geraadpleegd kunnen worden. Ten behoeve 

van de case studies is daarom gebruik gemaakt van verschillende openbare documenten. Ten 

eerste zijn de statuten van alle betrokken stichtingen onderzocht. Een aantal statuten is 

toegestuurd door bestuurders van betrokken claimstichtingen. Sporadisch werden de statuten 

gepubliceerd op de website van de claimstichtingen en in alle andere gevallen zijn de statuten 

opgevraagd via de Kamer van Koophandel. Daarnaast zijn alle schikkingsovereenkomsten met de 

bijbehorende rapporten en beschikkingen van het hof geraadpleegd. Ook zijn zoveel mogelijk 

jaarverslagen, jaarrekeningen, (in geval van faillissement) faillissementsverslagen, overige 

disclosure-documenten140 en websites bestudeerd. Deze bronnen zijn afhankelijk van hun 

beschikbaarheid geraadpleegd. Bij jaarverslagen en jaarrekeningen van stichtingen geldt 

bijvoorbeeld geen verplichting tot deponering in het Handelsregister141 en deze zijn derhalve niet 

per definitie openbaar. Jaarverslagen en jaarrekeningen zijn bestudeerd voor zover zij op de 

website zijn gepubliceerd. Dat geldt ook voor de overige disclosure-documenten.  

Bovenstaande bronnen hebben een goed beeld gegeven van de praktijk gedurende (de laatste 

fase van) het WCAM-traject en van de rol en de functie van de claimstichting tijdens dit traject.142 

De verzamelde informatie is geordend in tabellen waarin de informatie met betrekking tot het 

distributieproces van de acht onderzochte WCAM-zaken schematisch is weergegeven.143 Omdat 

niet alle kwalitatieve informatie gevat kan worden in tabellen, worden de onderzoeksresultaten 

in het navolgende hoofdstuk tevens per zaak toegelicht. Deze bevindingen vormen het 

uitgangspunt van het onderzoek.  

1.4.2. Juridische analyse 

Dit is een juridisch proefschrift. Naast de hierboven omschreven empirische componenten, is het 

onderzoek in hoofdzaak gericht op de ontwikkeling van het positieve recht en de werking 

daarvan in de praktijk. Daarbij is voornamelijk juridische literatuur, jurisprudentie en 

parlementaire geschiedenis bij relevante wet- en regelgeving geraadpleegd. Naast de relevante 

bronnen op het gebied van massaschade zijn, om tot een adequater systeem te kunnen komen, 

ook bronnen op andere rechtsgebieden geraadpleegd. Hoewel het onderzoek zich focust op de 

afwikkeling van massaclaims in Nederland en derhalve het Nederlandse systeem als uitgangspunt 

wordt genomen, zijn ook buitenlandse bronnen geraadpleegd omdat daar meer en specifiekere 

literatuur op dit gebied is verschenen. Bovendien is een kort rechtsvergelijkend onderzoek 

gedaan naar de afwikkeling van massaclaims in Amerika, België en Canada (Ontario). Met het oog 

                                                   
140 Denk daarbij aan claimcode-verantwoordingsdocument, begroting en kostenoverzicht van de stichting, informatie 

over claims administrateur en advocaten etc. 
141 Hiertoe zijn slechts stichtingen verplicht met een onderneming die in twee opeenvolgende boekjaren minimaal EUR 

6 miljoen per jaar omzetten. 
142 In samenwerking met E. Falla heb ik in 2013 tevens een vragenlijst gezonden aan alle betrokken stichtingen bij de 

verschillende WCAM-zaken. In verband met de lage responsgraad zijn de resultaten hiervan echter niet verwerkt in dit 

proefschrift. De gesprekken die ik heb gevoerd naar aanleiding van deze vragenlijsten hebben als 

achtergrondinformatie gediend. E. Falla is in 2016 gepromoveerd op een rechtsvergelijkend onderzoek naar de 

afwikkeling van massaschade, waarbij zij de Belgische rechtsvordering tot collectief herstel kritisch heeft bekeken. Zie 

E. Falla, La réparation des dommages de masse: propositions visant à renforcer l’efficacité de l’action en reparation 

collective, Brussel: Larcier 2017. 
143 Zie bijlage. 



 

op de eventuele totstandkoming van nieuwe regelgeving is tot slot ook beleidsmatige literatuur 

geraadpleegd. 

1.5. ONDERZOEKSVRAGEN EN PLAN VAN BEHANDELING 

Dit onderzoek gaat over de uitkering van massaschadeclaims en focust zich derhalve op de laatste 

fase van het WCAM-traject, waarin uitvoering wordt gegeven aan de in de 

schikkingsovereenkomst overeengekomen schadevergoedingsregeling. Dit proces wordt in dit 

onderzoek het distributieproces genoemd. Gedurende het distributieproces is de 

schadeafwikkelaar verantwoordelijk voor de verdeling en allocatie van het schikkingsfonds. In 

het distributieplan, dat onderdeel uitmaakt van de schikkingsovereenkomst, zijn hiertoe 

bepaalde parameters opgenomen. Het distributieplan bevat echter geen handleiding voor de 

wijze waarop het distributieproces moet worden ingericht en laat veel vragen onbeantwoord. 

Bovendien bestaan er weinig regels of richtlijnen ten aanzien van de inrichting van het 

distributieproces. De invulling die hieraan wordt gegeven loopt daardoor sterk uiteen. Informatie 

over de gang van zaken gedurende het distributieproces is bovendien schaars omdat 

transparantie veelal ontbreekt en van (extern) toezicht is nauwelijks sprake.  

 

Dit alles roept de vraag op of de belangen van gedupeerden gedurende deze laatste (belangrijke) 

fase van het WCAM-traject op dit moment op een adequate wijze worden behartigd en 

beschermd. Daarnaast lijkt enige standaardisering en professionalisering van het 

distributieproces wenselijk om tijd en kosten te besparen. Een en ander leidt tot de volgende 

onderzoeksvraag: 

 

Welke inrichting van het distributieproces behartigt en beschermt de belangen van benadeelden in 

het WCAM-traject adequaat? 

 

Deze onderzoeksvraag wordt beantwoord aan de hand van een aantal deelvragen. Hieronder 

worden deze deelvragen toegelicht aan de hand van thema’s die in het kader van de 

beantwoording van de centrale onderzoeksvraag relevant worden geacht. Hoewel het bereik van 

het onderzoek in dit hoofdstuk reeds is bepaald, hebben bij de concrete invulling van de 

onderzoeksvragen ook de resultaten van de case studies een rol gespeeld. In onderstaande tekst 

wordt derhalve in een aantal gevallen al gerefereerd aan deze resultaten. In hoofdstuk twee 

worden de resultaten van de case studies volgens een vast patroon geanalyseerd en in 

schematisch overzicht weergegeven. Voor een uitgebreide toelichting verwijs ik daarom naar 

hoofdstuk twee. Hoofdstuk twee geeft inzicht in de wijze waarop het WCAM-traject en meer 

specifiek het distributieproces in de verschillende zaken is ingericht, zonder een juridische 

analyse van die feiten. Deze juridische analyse volgt in de daaropvolgende hoofdstuk. Hieronder 

volgt een overzicht van de indeling daarvan. 

 

1.5.1. De stichting in het WCAM-traject: belangenbehartiger vs. schadeafwikkelaar  

De functie van de bij het WCAM-traject betrokken stichtingen is niet eenduidig. Grofweg kan 

daarbij onderscheid worden gemaakt tussen de stichting die actief is vanaf het ontstaan van de 

massaschade tot aan de totstandkoming van de schikkingsovereenkomst (de 

belangenbehartiger) en de stichting die met name actief is gedurende het distributieproces (de 

schadeafwikkelaar). In geen enkele zaak is een betrokken stichting namelijk zowel actief 

betrokken bij de schikkingsonderhandelingen als bij het distributieproces als verantwoordelijke 



 

instantie.144 Veelal is in de afzonderlijke fases weliswaar een stichting actief, maar zijn hiertoe 

twee afzonderlijke stichtingen in het leven geroepen.145 In een aantal gevallen is bij de 

schikkingsonderhandelingen geen claimstichting betrokken, maar is de stichting pas opgericht 

op het moment waarop de schikkingsovereenkomst reeds tot stand is gebracht en betrokken 

partijen voornemens zijn om het WCAM-traject te doorlopen. In die gevallen zijn de 

schikkingsonderhandelingen gevoerd door een belangenbehartigende vereniging, die in dit 

onderzoek buiten beschouwing is gelaten.146 Ook komt het voor dat er wel een claimstichting 

betrokken is bij de schikkingsonderhandelingen, maar dat deze geen actieve rol vervult 

gedurende het distributieproces. In die gevallen wordt de distributie van het schikkingsfonds 

verzorgd door de schadeveroorzakende partij ofwel door de curatoren in faillissement.147 In geen 

van de WCAM-zaken is de betrokken stichting zowel actief gedurende de 

schikkingsonderhandelingen als gedurende het distributieproces. Dat wil overigens niet zeggen 

dat de claimstichtingen die betrokken zijn bij de schikkingsonderhandelingen geen enkele rol 

vervullen gedurende het distributieproces. In veel gevallen hebben deze stichtingen wel een 

indirecte toezichthoudende taak of treden zij op als gesprekspartner van de 

schadeafwikkelaar.148  

Het hof lijkt bij de beoordeling van de betrokken stichtingen in het kader van de 

verbindendverklaring geen onderscheid te maken tussen de stichting die als belangenbehartiger 

optreedt en de stichting die als schadeafwikkelaar optreedt. Zoals eerder aangehaald is 

regulering van de claimstichting sinds een aantal jaren een heet hangijzer. Opvallend is echter dat 

ook daarbij op geen enkele manier rekening wordt gehouden met de verschillende rollen die 

“claimstichtingen” in de praktijk vervullen. De eisen waaraan claimstichtingen moeten voldoen 

én het moment waarop daaraan wordt getoetst gelden voor alle stichtingen die partij zijn bij de 

overeenkomst. Op het eerste gezicht lijkt die toets en de daarin gestelde eisen niet passend voor 

de stichting die is belast met de uitvoering van de schikkingsovereenkomst en dus in feite 

optreedt als schadeafwikkelaar. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de kosten die de stichting maakt 

en de wijze waarop deze kosten worden gefinancierd. In hoofdstuk drie wordt de functie van de 

bij het WCAM-traject betrokken stichtingen daarom nader onderzocht. Achtereenvolgens zullen 

de oprichting, inrichting, kosten en financiering bij de verschillende typen stichtingen aan bod 

komen, teneinde een antwoord te kunnen geven op de eerste deelonderzoeksvraag: 

Welke functie vervullen de bij het WCAM-traject betrokken stichtingen in de praktijk? Kan de 

stichting die als schadeafwikkelaar optreedt op dezelfde wijze gereguleerd worden als de 

belangenbehartigende claimstichting op het gebied van de oprichting, inrichting, kosten en 

financiering? 

1.5.2. Het distributieproces in beeld 

De wijze waarop momenteel invulling wordt gegeven aan het distributieproces, waarin 

uitvoering wordt gegeven aan de in de schikkingsovereenkomst overeengekomen regeling, loopt 

sterk uiteen. Doordat transparantie met betrekking tot dit proces veelal ontbreekt, is belangrijke 

                                                   
144 Vergelijk in schema in bijlage. 
145 DES I, DES II en Vie d’Or: Vergelijk in schema in bijlage. 
146 Dit was het geval in de Shell-, Vedior- en Converium-zaak, waarin de Vereniging voor Effectenbezitters (VEB) als 

belangenbehartiger optrad. De problematiek die bij stichtingen speelt, speelt hier niet omdat het een vereniging betreft. 
147 Dexia en DSB: Vergelijk in schema in bijlage. 
148 Vergelijk in schema in bijlage. 



 

informatie niet openbaar. Toezicht vindt niet of nauwelijks plaats. Hoewel er in alle onderzochte 

zaken een distributieplan is opgesteld dat als onderdeel van de schikkingsovereenkomst aan het 

hof is voorgelegd, loopt de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het distributieproces en de 

mate waarin dit in het distributieplan wordt uitgewerkt zeer uiteen. Ook met betrekking tot de 

wijze waarop het hof het distributieplan beoordeelt en in haar beschikking bespreekt, ontbreekt 

consistentie. 

De diverse stichtingen die als schadeafwikkelaar betrokken zijn geweest bij het WCAM-traject 

hebben daardoor vaak pionierswerk moeten verrichten. Dat roept de vraag op of een stichting 

überhaupt geschikt is om uitvoering te geven aan de schikkingsovereenkomst. Wellicht kan in de 

toekomst één entiteit in alle massaschadezaken als schadeafwikkelaar optreden. 

Om een en ander te kunnen beoordelen dient meer inzicht te worden verschaft in de taken en 

werkzaamheden gedurende het distributieproces. De informatie die door middel van de case 

studies is verzameld, biedt – voor zover mogelijk op basis van de beschikbare informatie – inzicht 

op het gebied van de kosten gedurende het distributieproces, de samenstelling van het 

schikkingsbedrag, het (vermogens)beheer, de manier waarop de schadevergoeding per 

gerechtigde wordt uitgekeerd (al dan niet door middel van een gefaseerde uitkering), de wijze 

van oproeping en bekendmaking, en de partijen die betrokken zijn bij de afwikkeling (waarbij te 

denken valt aan juridische en administratieve ondersteuning).  

 

In hoofdstuk vier worden deze taken en werkzaamheden in kaart gebracht. Op basis daarvan 

wordt onderzocht op welke wijze dit proces zo adequaat mogelijk kan worden ingericht. Daarbij 

wordt ook gekeken naar andere rechtssystemen waarin de collectieve actie wettelijk is verankerd 

en het distributieproces al dan niet onderdeel uitmaakt van de wettelijke regeling. Er wordt 

antwoord gegeven op de volgende deelonderzoeksvraag:  

 

Wat houdt het distributieproces – waarin uitvoering wordt gegeven aan een in het kader van de 

WCAM algemeen verbindend verklaarde schikkingsovereenkomst – in en op welke wijze kunnen de 

taken en werkzaamheden gedurende dit proces zo adequaat mogelijk worden verricht? 

 

1.5.3. De beëindiging van het distributieproces 

 

Er bestaat veel onduidelijkheid over het moment waarop het WCAM-traject wordt, kan, of moet 

worden beëindigd. Omdat de rol van de rechter zich niet uitstrekt over het distributieproces en 

extern toezicht gedurende deze fase ontbreekt, dient de schadeafwikkelaar momenteel veelal zelf 

te bepalen of en wanneer de zaak wordt beëindigd. De omslachtige regeling met betrekking tot 

onbekende claims (zie art. 1013 Rv), de bestemming van een eventueel restantbedrag of niet 

geïnde gelden en - indien de stichting als schadeafwikkelaar optreedt - het moment van 

ontbinding van de stichting, kunnen deze beslissing bemoeilijken. Bovendien kan bij de 

schadeafwikkelaar de vrees voor aansprakelijkheid bestaan.  

 

De WCAM kent momenteel een zeer complexe regeling (artikel 1013 Rv) met betrekking tot de 

omgang met onbekende claims. In de verschillende WCAM-zaken worden hierover verschillende 

meer of minder heldere bepalingen opgenomen in de schikkingsovereenkomst of beschikking. In 

een aantal gevallen wordt het onderwerp niet besproken, hetgeen ook tot onduidelijkheid leidt. 

Onderzocht dient te worden op welke wijze de onduidelijkheden met betrekking tot artikel 1013 



 

Rv ondervangen kunnen worden, waarbij zowel rechtszekerheid voor betrokken gedupeerden 

als een voortvarende afwikkeling het uitgangspunt moeten vormen. 

 

Aan de bestemming van een eventueel restant van het schikkingsfonds wordt wel in alle zaken 

aandacht besteed.149 De manier waarop hieraan invulling wordt gegeven loopt echter uiteen. Het 

bedrag wordt veelal niet aangewend ten behoeve van gedupeerden of andere betrokken partijen. 

Onderzocht dient te worden op welke wijze dit bedrag in de toekomst kan worden aangewend. 

Wellicht kan het resterende saldo in de toekomst een rol spelen bij de omgang met de eerder 

genoemde onbekende claims. 

 

Tot slot komen bij de afronding van het distributieproces ook vragen op over de 

aansprakelijkheid van de schadeafwikkelaar. Dit is met name relevant indien de 

schadeafwikkelaar een claimstichting betreft. Een aantal stichtingen heeft een 

aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor bestuurders, maar het is de vraag of dit voldoende 

bescherming biedt, ook nadat de stichting is ontbonden. Geen van de stichtingen die als 

schadeafwikkelaar optreden regelen in hun statuten de vrijwaring van bestuurders. Stichting 

SBRD (één van de belangenbehartigers in de DSB-zaak) kent een dergelijke bepaling wel. 

Onderzocht dient te worden of het aansprakelijkheidsrisico reëel is en of vrijwaring van 

bestuurders wenselijk is en zo ja, wie hiertoe over moet kunnen gaan. 

 

De problematiek met betrekking tot de beëindiging van het distributieproces kan wellicht 

ondervangen worden door een (actievere) rol van het hof gedurende het distributieproces. 

Daarbij kan worden gedacht aan een afsluitende beschikking van het hof waarin goedkeuring 

verleent voor de verrichte werkzaamheden en het opheffen daarvan, hetgeen tevens tot kwijting 

van bestuurders zou kunnen leiden. Bij de invulling daarvan kan mogelijk een voorbeeld worden 

genomen aan de beschikking in de DES II-zaak, waarin gebruik is gemaakt van artikel 2:910 lid 2 

BW. Het hof wordt daar gevraagd om goedkeuring te verlenen voor het besteden van het 

restantbedrag uit het schikkingsfonds inzake DES I. De beschikking in de DES II-zaak heeft 

daardoor een andere vorm dan de algemeen verbindendverklaringen in de overige WCAM-zaken. 

Mogelijk kan een deze beschikking als voorbeeld dienen voor de tussenkomst van het hof bij de 

beëindiging van de WCAM-zaak.  

 

In hoofdstuk vijf worden bovengenoemde aspecten nader toegelicht en wordt onderzocht op 

welk moment en op welke wijze het distributieproces en daarmee ook het WCAM-traject 

definitief kan worden beëindigd, teneinde een antwoord te kunnen geven op de derde 

deelonderzoeksvraag: 

 

Op welk moment is (en dient) massaschade definitief afgewikkeld (te zijn) en wanneer en op welke 

wijze eindigt de rol van de daarbij betrokken schadeafwikkelaar? 

 

1.5.4. Toezicht gedurende het distributieproces 

 

Toezicht op de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de in de schikkingsovereenkomst 

overeengekomen regeling en derhalve de uitkering van de massaclaims, vindt momenteel slechts 

                                                   
149 Met uitzondering van Dexia en DSB, aangezien respectievelijk Dexia zelf en de curatoren in het faillissement van 

DSB in deze zaken als schadeafwikkelaar optreden. 



 

in beperkte mate plaats. Dat geldt zowel ten aanzien van de schadeafwikkelaar, als ten aanzien 

van de daadwerkelijke uitvoering van de schikkingsovereenkomst. Het hof besteedt geen of zeer 

summier aandacht aan de schadeafwikkelaar. Ook van een andere vorm van extern toezicht is 

geen sprake. Wel is in een aantal zaken sprake van intern toezicht op de schadeafwikkelaar. Zo 

kent de Stichting Beheer Deelnemersgelden in de DES-zaken een Orgaan van deelnemers, een 

Orgaan van verzekeraars en een Orgaan van de industrie, welke organen jaarlijks de begroting en 

het jaarverslag van de stichting goedkeuren. In deze organen zijn met de farmaceutische 

bedrijven en verzekeraars die hebben bijgedragen aan het schikkingsfonds vertegenwoordigd.  

 

De Stichting Shell Reserves Compensation Foundation kent een Vergadering van deelnemers die 

wordt gevormd door institutionele beleggers en belangenbehartigers die een 

participatieovereenkomst met de stichting hebben gesloten. De Vergadering van deelnemers 

houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken en voorziet het 

bestuur, al dan niet op verzoek, van advies. Dientengevolge heeft de Vergadering van deelnemers 

onder meer de bevoegdheid om de bestuurders van de stichting te benoemen en ontslaan. 

Daarnaast dient de Vergadering van deelnemers te worden geraadpleegd bij het besluit tot het 

vaststellen van de begroting en de jaarstukken, het wijzigen van de statuten en het ontbinden van 

de stichting. De Converium Securities Compensation Foundation kent een soortgelijk orgaan met 

soortgelijke bevoegdheden. De Stichting Uitvoering Vedior Schikking en Stichting 

Compensatiefonds Polishouders Vie d’Or kennen geen toezichthoudend orgaan of een andere 

vorm van toezicht of inspraak van gedupeerden. Indirect toezicht zou ook kunnen worden 

aangenomen op basis van de samenstelling van het bestuur van de stichtingen die als 

schadeafwikkelaar optreden in de zaken DES I en II, Vie d’Or en Vedior doordat schikkende 

partijen in deze besturen zijn vertegenwoordigd. In Dexia en DSB is geen sprake van een 

afwikkelentiteit waardoor van intern toezicht geen sprake kan zijn.  

 

Toezicht op de uitvoering van de schikkingsovereenkomst ontbreekt in de zaken Dexia, Vie d’Or, 

Shell en Converium. Wel is in die gevallen – en overigens in alle onderzochte zaken - een 

geschillencomissie, raad van arbitrage of aangewezen arrondissementsrechtbank aanwezig die 

in feite indirect toezicht houdt op de uitvoering van de schikkingsovereenkomsten doordat 

belanghebbenden bij een dergelijke instantie hun beklag kunnen doen. Dat klachtrecht gaat 

echter niet verder dan een eventueel beklag over het al dan niet ontvangen van een (volledige) 

uitkering en ziet niet op overige zaken. In DES I en DES II vindt een evaluatie plaats door de 

stichting DES Centrum, welke stichting als belangenbehartiger partij is bij de overeenkomst.150 In 

de DSB-zaak wordt ook controle uitgeoefend door betrokken belangenbehartigers. Zij kunnen 

daartoe tevens een registeraccountant inschakelen. De vraag is echter of deze vorm van toezicht 

het meest efficiënt is, aangezien de drie betrokken claimstichtingen die als belangenbehartiger 

hebben opgetreden hierdoor niet ontbonden kunnen worden en dus kosten blijven maken 

(bijvoorbeeld voor het in stand houden van de websites). Een aspect om rekening mee te houden 

met het oog op de beëindiging van de zaak.151 Ook in de Vedior-zaak is sprake van enige vorm van 

toezicht doordat Randstad alle aanvragen voor uitkeringen ontvangt en beoordeelt, en 

vervolgens aan Stichting Uitvoering Vedior Schikking opdracht geeft tot het doen van de 

uitkering. Hiertoe gaat de stichting pas over nadat zij de aanvraag hebben gecontroleerd.  

                                                   
150 Artikel 12 DES I-overeenkomst en artikel 15 DES II-overeenkomst. 
151 Voor de DES-zaken geldt dit overigens niet, omdat stichting DES Centrum veel andere taken vervult en ook om die 

reden nog steeds actief is gedurende het distributieproces. 



 

 

1.5.4.1. De rol van het hof gedurende het distributieproces 

 

Het toezicht gedurende het distributieproces is derhalve summier, fragmentarisch en niet 

eenduidig geregeld. In combinatie met de gebrekkige transparantie bestaat er een risico op fouten 

of misstanden. Onderzocht dient te worden of meer toezicht wenselijk is en zo ja, op welke wijze 

dit georganiseerd kan worden. Daarbij lijkt het hof op het eerste gezicht een belangrijke rol te 

kunnen vervullen. Hoewel het één van de doeleinden van de WCAM is om zoveel mogelijk buiten 

rechte uitvoering te geven aan de afwikkeling van massaschade, lijkt enige betrokkenheid van het 

hof bij de uitvoering van de schikkingsovereenkomst wel gewenst. Bovendien houdt het hof zich 

momenteel op andere punten juist wel indringend met de schikkingsovereenkomst en 

(weliswaar ex post) de totstandkoming daarvan bezig. In de DSB- zaak bijvoorbeeld bemoeit het 

hof zich intensief met de inhoud van de schikkingsovereenkomst door partijen meerdere keren 

terug te sturen naar de onderhandelingstafel en daarbij concrete suggesties doet ter 

“verbetering” van de schikkingsovereenkomst.152  Ook laat het hof zich doorgaans vrij uitgebreid 

uit over de representativiteit van de betrokken partijen.  

 

De wijze waarop het hof in haar beschikkingen aandacht besteedt aan het distributieplan loopt 

momenteel sterk uiteen. Zo wordt in de Dexia- zaak zeer uitgebreid stilgestaan bij de allocatie van 

het schikkingsfonds, de zekerheid van voldoening en de onafhankelijke vaststelling daarvan, 

terwijl dit in andere zaken onbesproken blijft. En ondanks dat alle schadeafwikkelaars partij zijn 

bij de schikkingsovereenkomst en derhalve onderworpen zouden kunnen worden aan de toets 

van het hof, wordt dit slechts in een aantal gevallen en/of op een oppervlakkige wijze gedaan. Zo 

wordt de stichting Shell Reserves Compensation Foundation in de Shell-zaak wel beoordeeld op 

representativiteit door het Hof, terwijl Stichting Beheer Derdengelden in de DES I-beschikking 

volledig buiten beschouwing wordt gelaten. Los van de inconsistentie in het huidige 

toetsingsbeleid, is het de vraag of zo’n representativiteitstoets wel past bij de stichting die als 

schadeafwikkelaar optreedt. Hoe een eventuele toets van de schadeafwikkelaar moet worden 

ingericht, moet nader worden onderzocht. 

 

Het hof beschikt momenteel over een aantal wettelijke bevoegdheden gedurende het 

distributieproces. Zo kan de rechter ingevolge artikel 7:909 lid 2 BW, indien een beslissing over 

toekenning van een vergoeding niet binnen redelijke termijn wordt verkregen, over die 

vergoeding beslissen. Van deze bevoegdheid is echter tot op heden geen gebruik gemaakt. 

Daarnaast kunnen partijen op grond van artikel 7:910 lid 2 BW, indien zij zich bij de 

overeenkomst hebben verbonden tot de vergoeding van schade, aan hun verplichtingen hebben 

voldaan door betaling van een in de overeenkomst vastgesteld bedrag en er na voldoening van de 

gerechtigden tot een vergoeding een restant is overgebleven, gezamenlijk het hof verzoeken om 

degene die deze gelden beheert te bevelen dit restant aan elke partij in evenredigheid van ieders 

bijdrage, uit te keren. De DES II-beschikking is een toepassing van dit artikel.  

 

Gelet op de huidige functie van het hof gedurende het WCAM-traject, is goed voorstelbaar dat zij 

in de toekomst een rol kan gaan spelen in het kader van het toezicht, de professionalisering en 

standaardisering van het distributieproces. Onderzocht dient te worden of een grotere rol van 

                                                   
152 Zie hierover K. Rutten, “De curator, de WCAM en de redelijkheid van de vergoeding”, TvL 2014, 38, p.10 en de noot 

van Tzankova bij Gerechtshof Amsterdam 13 mei 2014, JOR 2015/10. 



 

het hof gedurende het distributieproces gewenst is en op welke wijze hieraan invulling kan 

worden gegeven. In hoofdstuk zes wordt daarom antwoord gegeven op de laatste 

deelonderzoeksvraag:  

 

Biedt de wijze waarop momenteel invulling wordt gegeven aan het toezicht gedurende het 

distributieproces voldoende waarborgen om fouten en misbruik gedurende dit proces te voorkomen 

en zo nee, op welke wijze kan het toezicht gedurende het distributieproces in de toekomst geregeld 

worden?  

1.5.5. Standaardisering en professionalisering van het distributieproces 

 

De antwoorden op de hierboven geformuleerde deelonderzoeksvragen moeten duidelijk maken 

of normering van het distributieproces in de toekomst wenselijk is. In hoofdstuk zeven wordt een 

antwoord gegeven op de vraag of normering gewenst is en zo ja, op welke manier hieraan 

invulling moet worden gegeven. Daarbij dient een balans te worden gevonden tussen enerzijds 

het scheppen van duidelijkheid en openheid gedurende dit proces en anderzijds het voorkomen 

van te hoge kosten en bureaucratisering. In hoofdstuk zeven wordt derhalve een antwoord 

gegeven op de onderzoeksvraag, te weten: 

 

Welke inrichting van het distributieproces behartigt en beschermt de belangen van benadeelden in 

het WCAM-traject adequaat? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HOOFDSTUK 2: CASE STUDIES 

2.1. INLEIDING 

Dit hoofdstuk bevat een uitwerking van de case studies waarin het verloop van het 

distributieproces en de rol van de stichting gedurende het WCAM-traject is onderzocht.153 Bij de 

bespreking van de onderzoeksresultaten wordt telkens hetzelfde stramien aangehouden, waarbij 

achtereenvolgens de volgende informatie wordt weergegeven:  

 Het ontstaan van de massaschade en de aanloop naar het onderhandelingsproces, waarbij 

de achtergrond van de zaak wordt toegelicht. Daarbij komt onder meer aan bod wat de 

aard van de massaschade is, wie de betrokken partijen zijn, om hoeveel en welk type 

benadeelden het gaat en wat het schikkingsbedrag is. 

 De totstandkoming van de schikkingsovereenkomsten, waarbij het verloop van de 

schikkingsonderhandelingen en de rol van de betrokken belangenbehartigers wordt 

besproken. Hier wordt ook aandacht besteed aan de wijze van oproeping en 

bekendmaking. 

 De rol en het functioneren van de betrokken claimstichting(en), waarbij wordt ingegaan 

op diens oprichting en inrichting, diens rol bij de schikkingsonderhandelingen en/of 

gedurende het distributieproces, de kosten en financiering van de stichting en de wijze 

waarop het toezicht en de transparantie is geregeld. Daarbij wordt ook besproken op 

welke wijze het hof de stichting in haar beschikking al dan niet aan een toets 

onderwerpt. Tot slot wordt telkens kort aandacht besteed aan het tijdstip van 

ontbinding van de stichting. Dit is van belang om meer inzicht te krijgen in de 

beëindiging van het WCAM-traject.  

 Het schikkingsfonds, het distributieplan en het rendement, waarbij wordt weergegeven 

hoe het schikkingsfonds is samengesteld en op welke wijze het bedrag is beheerd, 

verdeeld en uitgekeerd. 

 De beschikbare informatie met betrekking tot het al dan niet uitgekeerde 

schikkingsfonds. 

 Het toezicht en de transparantie gedurende het distributieproces, waarbij in hoofdzaak 

wordt ingegaan op de wijze waarop toezicht wordt gehouden en/of inzicht wordt 

verschaft op/in de naleving van het distributieplan en de kosten gedurende het 

distributieproces. 

 De beëindiging van het distributieproces en de omgang met onbekende claims en een 

eventueel restantbedrag. 

 

Tot op heden heeft het hof negen154 schikkingen algemeen verbindend verklaard, te weten DES I 

en DES II, Dexia, Vie d’Or, Shell, Vedior, Converium, DSB en Fortis.155 De eerstgenoemde acht 

                                                   
153 In paragraaf 1.4.1. is deze onderzoeksmethode nader toegelicht en is inzicht verschaft in de gevolgde werkwijze. 
154 Afgezien van de DES-zaak ging het in alle gevallen om massageschillen op het terrein van het financieel recht of 

ondernemingsrecht. In de DES-zaak zijn twee beschikkingen gewezen, in dit onderzoek aangeduid als DES I en DES II. 

In de DES II-zaak werd gebruik gemaakt van artikel 7:910 lid 2 BW. 
155 Gerechtshof Amsterdam 1 juni 2006, NJ 2006/461 (DES I), Gerechtshof Amsterdam 24 juni 2014, 

ECLI:NL:GHAMS:2014:2371 (DES II), Gerechtshof Amsterdam 25 januari 2007, JOR 2007/71 (Dexia), Gerechtshof 

Amsterdam 29 april 2009, NJ 2009, 448, LJN BI2717 (Vie d’Or), Gerechtshof Amsterdam 29 mei 2009, NJ 2009, 506 

(Shell), Gerechtshof Amsterdam 15 juli 2009, JOR 2009/325 (Vedior), Gerechtshof Amsterdam 17 januari 2012, 

BV1026 (Converium), Zie Gerechtshof Amsterdam 13 mei 2014, JOR 2015/9 (DSB), Gerechtshof Amsterdam 13 juli 

2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:2422 (Fortis). 



 

zaken maken deel uit van dit onderzoek. Deze zaken worden in volgorde van de datum waarop 

de beschikking is gewezen behandeld. De negende algemeen verbindendverklaring in de Fortis-

zaak was bij de start van dit onderzoek nog niet uitgesproken en is derhalve– met name omdat 

het distributieproces bij afronding van dit proefschrift nog gaande is – niet bij het onderzoek 

betrokken. Wel wordt aan het slot van dit hoofdstuk kort ingegaan op de voorgeschiedenis, 

totstandkoming en inhoud van de schikkingsovereenkomst. 

Alle bij de betreffende WCAM-zaak betrokken stichtingen maken deel uit van dit onderzoek. 

Daarbij is in eerste instantie geen onderscheid gemaakt tussen de stichting die actief is gedurende 

de schikkingsonderhandelingen (schadeafwikkelaar) en de stichting die actief is gedurende het 

distributieproces (belangenbehartiger). Bepaalde aspecten kunnen hierdoor bij de verschillende 

typen stichtingen meer of minder omvangrijk worden besproken. 

Er wordt hierna gebruik gemaakt van tabellen waarin een aantal gegevens schematisch wordt 

weergegeven. Bij de bespreking van de afzonderlijke zaken zijn telkens drie tabellen opgenomen 

met achtereenvolgens algemene gegevens, gegevens met betrekking tot de betrokken stichtingen 

en gegevens met betrekking tot het distributieproces. Omwille van de ruimte is niet alle 

informatie die wordt besproken ook in deze tabellen opgenomen. Voor een compleet beeld is 

daarom tevens een schematisch overzicht weergegeven in de bijlage, waarin de volledige 

informatie met betrekking tot alle zaken is te vinden. In die uitgebreide tabellen zijn bovendien 

de samenhang, overeenkomsten en verschillen tussen de verschillende zaken inzichtelijk 

gemaakt. 156 

2.2.  DES I & DES II 

De DES-zaak omvat in feite twee WCAM-beschikkingen met bijbehorende 

schikkingsovereenkomsten. De totstandkoming van de tweede DES-overeenkomst is gebaseerd 

op het te verwachten restant van het schikkingsbedrag op basis van de eerste DES-overeenkomst. 

Aangezien beiden zaken derhalve met elkaar in verband staan en in elkaar overlopen, worden zij 

in deze analyse gezamenlijk besproken. Bovendien zijn dezelfde partijen betrokken bij beiden 

schikkingsovereenkomsten. Daar waar het onderscheid tussen de zaken van belang is, wordt dit 

aangegeven.  

 
      * Waarvan €27.500.000 uiteindelijk is aangewend voor de DES II-overeenkomst. 

** Aangesproken partij betekent niet dat aansprakelijkheid is vastgesteld. Gedoeld wordt op de betalende partij(en) bij de schikkingovereenkomst. 
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2.2.1. Het ontstaan van de massaschade en de aanloop naar het onderhandelingsproces 

In Nederland hebben van 1947 tot 1976 naar schatting enkele tienduizenden zwangere vrouwen 

het synthetische hormoon DES geslikt. Het hormoon, dat chemische gelijkenis vertoont met 

lichaamseigen hormonen, werd voorgeschreven om miskramen te voorkomen. De hormoonpil 

had echter ernstige bijverschijnselen, bleek later uit epidemiologische studies. Vanaf 1976 is het 

voorschrijven van het DES-hormoon daarom niet meer toegestaan. De bijverschijnselen traden 

vooral op bij dochters van de vrouwen. Er zijn in Nederland naar schatting 200.000 DES-moeders, 

-dochters, en –zonen.  

In 1986 is een zestal zogenaamde “DES-dochters” een gerechtelijke procedure gestart tegen een 

tiental farmaceutische bedrijven die het DES-preparaat op de markt brachten. Aan de vordering 

is ten grondslag gelegd dat de aangesproken farmaceutische bedrijven jegens hen onrechtmatig 

hebben gehandeld doordat zij, kort gezegd, DES-preparaten ter voorkoming van 

zwangerschapscomplicaties op de Nederlandse markt hebben gebracht die gebrekkig waren en 

door hun moeders tijdens de zwangerschap zijn gebruikt, dat hen van dat handelen een verwijt 

te maken is en dat de gestelde schade het gevolg was van het handelen. Aanvankelijk werd de 

vordering zowel door de rechtbank als door het gerechtshof afgewezen, omdat de vrouwen niet 

konden bewijzen welke fabrikant het middel maakte dat hun moeder kreeg voorgeschreven. De 

Hoge Raad bepaalde in 1992 echter dat niet is vereist dat iedere eiser kan aangeven van welke 

producent het DES-preparaat afkomstig is dat haar moeder tijdens de zwangerschap heeft 

gebruikt. Daarmee deed de Hoge Raad geen uitspraak over enig ander aspect met betrekking tot 

de aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het op de markt brengen van DES ter voorkoming 

van zwangerschapscomplicaties en ook later is het tot een dergelijke uitspraak niet gekomen.157  

 

2.2.2. Totstandkoming van de schikkingsovereenkomsten 

2.2.2.1. DES I 

Na de uitspraak van de Hoge Raad is om een verdere langdurige rechtsgang te voorkomen het 

DES centrum, dat de belangen van DES-betrokkenen behartigt158, in overleg getreden met 

farmaceutische bedrijven en hun verzekeraars om tot een schikking te komen. De stichting DES 

Centrum is opgericht in 1982 en sindsdien betrokken bij de zaak, onder meer door het bieden van 

ondersteuning aan de DES-dochters die een juridische procedure zijn gestart. In 1993 zijn met 

aansprakelijkheidsverzekeraars gesprekken gestart over de mogelijkheid van een schikking. Kort 

daarna zijn de gesprekken uitgebreid tot de farmaceutische bedrijven en na verkregen draagvlak 

is door bedrijven en verzekeraars contact gezocht met DES Centrum. Eind 1999 komen deze 

partijen een schikking overeen. Afgesproken is dat de farmaceutische bedrijven samen met hun 

verzekeraars een fonds (hierna: DES-fonds) in het leven zullen roepen, waarin een bedrag van 

EUR 38.000.000 zou worden gestort bestemd voor het doen van uitkeringen aan DES-claimanten. 

Het aantal claimanten was op dat moment moeilijk in te schatten omdat de schade zich nog niet 

in alle gevallen had geopenbaard. Er is daarom een ruime veiligheidsmarge aangehouden om te 

voorkomen dat het beschikbaar gestelde bedrag ontoereikend zou blijken voor de uitvoering van 

de overeenkomst.  

                                                   
157 HR 9 oktober 1992, ECLI:NL:HR:1992:2C0706. 
158 Zie over Stichting DES Centrum paragraaf 2.2.3.1. 



 

Het DES-fonds werd aan Stichting Beheer Deelnemersgelden (hierna: Stichting BD)159 in beheer 

gegeven. Tevens werd aan deze stichting de opdracht gegeven om de mogelijkheid te 

onderzoeken van een financiële regeling buiten rechte, die mede in zou houden dat de betrokken 

farmaceutische bedrijven en verzekeringsmaatschappijen niet meer voor enige schade in 

verband met gebruik van DES in Nederland tijdens zwangerschap met succes aangesproken 

zouden kunnen worden. De stichting trad daartoe in overleg met het Ministerie van Justitie. Dit 

overleg heeft geleid tot het voorstel van de Wet inzake Collectieve Afwikkeling Massaschade 

(WCAM). Die wet is derhalve als gevolg van de DES-zaak op 27 juli 2005 in werking getreden.160 

In november 2005 is de vaststellingsovereenkomst waarin de eerdere schikking is uitgewerkt 

voorgelegd aan het Hof Amsterdam, ter verkrijging van een algemeen verbindendverklaring. Op 

1 juni 2006 heeft het hof dat verzoek toegewezen en de regeling algemeen verbindend verklaard. 

Vanaf 14 maart 2007 is de regeling van kracht en kunnen DES-betrokkenen bij het DES-fonds een 

uitkering aanvragen.161 Tot dat moment bestond voor partijen de mogelijkheid om de 

overeenkomst op te zeggen overeenkomstig artikel 7:908 lid 4 BW.162  

Zo spoedig mogelijk na het onherroepelijk worden van de beschikking dienden verzoekers 

mededeling doen van onder meer de verbindendverklaring, een korte omschrijving daarvan, de 

wijze waarop uitkering kan worden verkregen, de termijn waarbinnen aanspraak daarop moet 

worden gemaakt, de gevolgen van de verbindendverklaring en de mogelijkheid om verschillende 

relevante documenten in te zien. De bekendmaking daarvan diende te geschieden bij gewone 

brief aan de bij Stichting DES Centrum bekende en geregistreerde uitkeringsgerechtigden, in de 

landelijke dagbladen De Volkskrant en De Telegraaf en op de websites van Stichting DB163 en 

Stichting DES Centrum164.165 

2.2.2.2. DES II 

Na het sluiten van de DES I-overeenkomst in 2005 is tevens de wens opgekomen om kinderen 

van DES-dochters die te vroeg zijn geboren vanwege de eerdere DES-blootstelling van de DES-

dochters (tijdens de zwangerschap waaruit zij zijn geboren), eveneens te erkennen als 

gerechtigden op een uitkering wanneer zij schade lijden als gevolg van hun te vroege geboorte. 

Bij de totstandkoming van DES I lag het al in de bedoeling om te zijner tijd en zo mogelijk, te 

komen tot een vergoeding voor deze personen.166 Het in het vorige hoofdstuk besproken artikel 

7:910 lid 2 BW maakt het mogelijk om, indien er na voldoening van de gerechtigden een restant 

is overgebleven, het hof te verzoeken om degene die deze gelden beheert te bevelen dit restant 

aan elke partij in evenredigheid van ieders bijdrage, uit te keren. Het hof wijst dit verzoek slechts 

af indien onvoldoende aannemelijk is dat na uitkering van het gehele restant alle gerechtigden 

tot een vergoeding zijn voldaan, dan wel onvoldoende aannemelijk is dat na uitkering van een 

deel van het restant alle gerechtigden tot een vergoeding nog kunnen worden voldaan.  

                                                   
159 Zie over Stichting Beheer Deelnemersgelden paragraaf 2.2.3.2. 
160 Zie hierover hoofdstuk 1.2.2. 
161 Gerechtshof Amsterdam 1 juni 2006, NJ 2006/461 (DES I). 
162 Zie artikel 8 DES I-overeenkomst. 
163 <http:www.desfonds.nl>, laatstelijk geraadpleegd in januari 2017, sinds februari 2017 is de website niet meer 

beschikbaar, omdat de domeinnaam is overgenomen.  
164 <http:www.descentrum.nl>, laatstelijk geraadpleegd in januari 2017. 
165 Gerechtshof Amsterdam 1 juni 2006, NJ 2006/461, r.o. 5.27. 
166 Zie Gerechtshof Amsterdam 24 juni 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:2372, r.o. 4.4. 



 

Bij de uitvoering van de DES I-regeling bleek dat er een restant was van het voor de uitvoering 

van die regeling beschikbaar gestelde bedrag van ongeveer EUR 27.500.000,-. Dit had te maken 

met het feit dat bij de totstandkoming van de eerste DES-overeenkomst een ruime 

veiligheidsmarge is aangehouden, om te voorkomen dat het beschikbaar gestelde bedrag 

ontoereikend zou blijken voor de uitvoering van de overeenkomst. Daarbij is in aanmerking 

genomen dat ongeveer 17.000 personen als mogelijke benadeelden bij DES Centrum waren 

geregistreerd en dat rekening werd gehouden met tweemaal zoveel gerechtigden, gegeven het 

feit dat DES in de relevante periode mogelijk 200.000 keer voor gebruik tijdens de zwangerschap 

is voorgeschreven.167  

Teneinde het restant een goede bestemming te geven zijn de farmaceutische bedrijven, hun 

verzekeraars, Stichting DB en Stichting DES centrum in 2013 een tweede regeling 

overeengekomen voor een collectieve partiële afwikkeling van schade die mogelijk verband 

houdt met DES-gebruik tijdens zwangerschap en die bestaat uit financiële gevolgen van 

handicaps die mogelijk voortvloeien uit een te vroege geboorte. Stichting BD richtte daarom met 

instemming van de partijen die betrokken waren bij de overeenkomst van 2005, een verzoek aan 

het hof tot het verlenen van instemming met uitbetaling van een bedrag van EUR 20.500.000,-

.Het Hof zag geen reden om het verzoek tot uitkering van het gevraagde bedrag af te wijzen 

aangezien aannemelijk is dat na uitkering van het bedrag van EUR 20.500.000,- alle gerechtigden 

tot een vergoeding ingevolge overeenkomst DES-I die niet al een vergoeding hebben ontvangen, 

nog kunnen worden voldaan.168 De “DES-vroeggeboorteregeling” (DES II) is op 31 december 2013 

ingediend bij het hof en wordt uitgevoerd vanaf 17 maart 2015.169 

De bekendmaking van de beschikking inzake DES II is in overleg met DES Centrum op dezelfde 

manier gedaan als van de beschikking inzake DES I en uitgebreid met een brief aan vrouwen aan 

wie op dat moment een uitkering uit DES I wegens vroeggeboorte was toegekend. 

2.2.3. De rol en het functioneren van de betrokken stichtingen 

Zowel bij de DES I- als bij DES II-overeenkomst zijn naast de farmaceutische bedrijven en hun 

verzekeraars twee stichtingen partij. Stichting DES Centrum is van meet af aan betrokken bij de 

schikkingsonderhandelingen en de gevoerde juridische procedures. Stichting BD is primair 

opgericht met het oog op het beheer en de distributie van het DES Fonds. 

 
 

                                                   
167 Zie Gerechtshof Amsterdam 24 juni 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:2372, r.o. 4.3. 
168 Zie Gerechtshof Amsterdam 24 juni 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:2372, r.o. 4.6. 
169 Gerechtshof Amsterdam 24 juni 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:2371 (DES II). 
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2.2.3.1. Stichting DES Centrum 

2.2.3.1.1. Oprichting en inrichting 

De stichting DES Centrum is opgericht in 1982 met als toenmalige naam DES Aktiegroep. Later is 

dit DES Aktie- en Informatiecentrum geworden, en de huidige naam DES Centrum bestaat sinds 

2002. Vanaf 1984 is de belangenbehartiging ook in juridisch opzicht vormgegeven. Sinds dat jaar 

was het DES Centrum betrokken bij de juridische procedure van zes DES-dochters die kanker 

kregen tegen farmaceutische bedrijven die DES op de markt hebben gebracht. In een later 

stadium is het DES Centrum een actieve rol gaan spelen bij de totstandkoming van het DES Fonds 

voor DES betrokkenen. Fonds PGO en KWF Kankerbestrijding zijn al vele jaren vaste 

subsidieverstrekkers van het DES Centrum. Vanaf 1992 heeft de stichting DES-benadeelden de 

mogelijkheid geboden om zich bij haar te registreren en sinds 2003 kent het DES Centrum ook 

een achterban van donateurs.170 De stichting heeft vanaf die tijd niet alleen ten doel om juridische 

bijstand te verlenen, maar ook om voorlichting te geven en als kenniscentrum te fungeren. De 

stichting heeft geen winstoogmerk. 

Het DES-centrum is een ANBI-organisatie.171 De stichting kent een bestuur, bestaande uit 

minimaal drie personen. Volgens statutaire verplichting is minstens de helft van de bestuursleden 

zelf DES-betrokkene.172 Indien het aantal bestuursleden beneden het gestelde minimum is 

gedaald, blijven de nog functionerende bestuursleden, van ten minste twee, een wettig bestuur 

vormen. 173 Bestuursleden worden niet geremunereerd maar kunnen wel een 

onkostenvergoeding ontvangen.174 

Bij de stichting zijn tevens donateurs aangesloten. Zij zijn bevoegd om het bestuur te adviseren 

terzake van het beleid.175 Deze donateurs worden jaarlijks bijeen geroepen, opdat het bestuur en 

het team verantwoording kunnen afleggen van gevoerd en voorgenomen beleid. Donateurs 

kunnen krachten de statuten ook zelf initiatief nemen tot het uitroepen van een vergadering.176 

Naast donateurs kent het DES Centrum zogenaamde geregistreerden in het juridisch bestand. 

Deze geregistreerden werden steeds op de hoogte gehouden van ontwikkelingen rond het DES 

Fonds. In 2009 stonden circa 14.500 mensen geregistreerd bij het DES Centrum, waaronder de 

meeste donateurs.  

De dagelijkse uitvoering van de stichting berust bij het bureau dat de stichting in stand houdt. Bij 

het bureau werkt een personeelslid als beleidsmedewerker. Deze medewerker heeft een 

dienstverband bij de stichting. Zij wordt beloond volgens de CAO welzijn. Medewerkers kunnen 

geen deel uit maken van het bestuur.177  

 

                                                   
170 Jaarverslag 2009 DES Centrum. 
171 Een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) kan gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen, wat met name 

voor vrijwilligers en donateurs van zo’n instelling interessant kan zijn. Deze rechtsvorm wordt nader toegelicht in 

hoofdstuk 3. 
172 Artikel 9.1 Statuten Stichting DES Centrum. 
173 Artikel 9.4 Statuten Stichting DES Centrum. 
174 Artikel 9.7 Statuten Stichting DES Centrum. 
175 Artikel 4.3 Statuten Stichting DES Centrum. 
176 Artikel 6 Statuten Stichting DES Centrum. 
177 Artikel 9.1 Statuten Stichting DES Centrum. 



 

2.2.3.1.2. Rol bij de schikkingsonderhandelingen en tijdens het distributieproces 

De afgelopen jaren hebben zeventienduizend gedupeerden zich bij het DES Centrum gemeld. DES 

Centrum heeft na afloop van de juridische procedures onderhandelingen gevoerd met de 

industrie en heeft een actieve rol gespeeld bij de totstandkoming van beide 

schikkingsovereenkomsten. De stichting speelt geen actieve rol bij het distributieproces maar 

wordt hierbij wel betrokken. Haar rol kan het best worden omschreven als gesprekspartner van 

Stichting DB en als (mede)toezichthouder gedurende het distributieproces. Zo wordt telkens 

binnen zes maanden na afloop van een kalenderjaar een jaarverslag opgesteld door Stichting BD, 

waarin met financiële gegevens onderbouwd uiteen wordt gezet hoe de uitvoering van de 

overeenkomst in dat kalenderjaar is verlopen en wat de verwachtingen omtrent de verdere 

uitvoering van de overeenkomst zijn. Dit jaarverslag wordt toegezonden aan Stichting DES 

Centrum, alsmede de vertegenwoordiger van de farmaceutische bedrijven en de 

vertegenwoordiger van de verzekeringsmaatschappijen.178 Bovendien dient Stichting BD ten 

aanzien van bepaalde besluiten (waaronder het aanwenden van het bestemmingsreserve179) 

overleg te voeren met Stichting DES Centrum. Ook evalueren zij periodiek hoe uitvoering wordt 

gegeven aan de overeenkomst.180 

2.2.3.1.3. Kosten en financiering 

Het DES-centrum bestaat dankzij de financiële steun van donateurs. Daarnaast ontvangt het DES-

centrum subsidie van het ministerie van VWS (Fonds PGO). Een van de subsidievoorwaarden van 

deze subsidieverlener is dat er een structurele betalende achterban bestaat. Het DES centrum 

heeft een achterban van donateurs. Donateurs steunen het werk van de stichting en betalen 

daarvoor sinds 2009 een minimale bijdrage van EUR 20 per jaar. Eenmaal per jaar belegt het DES 

Centrum de donateurvergadering. Daar krijgen donateurs uitleg over het beleid en de activiteiten, 

zij kunnen vragen stellen en invloed uitoefenen op het beleid. In 2015 ontving DES Centrum een 

instellingssubsidie van EUR 35.000 van Fonds PGO. De inkomsten uit donaties bedroegen EUR 

57.387. 

2.2.3.1.4. Toezicht en transparantie 

De stichting kent geen toezichthoudend orgaan. Wel legt het bestuur minimaal eenmaal per jaar 

verantwoording af aan de bij de stichting aangesloten donateurs.181 Bovendien kan het bestuur 

een Raad van Advies instellen die het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies kan dienen.182  

Alle jaarverslagen van de stichting zijn gepubliceerd op een algemeen toegankelijke website.183 

Over de jaren 2012, 2013 en 2014 is hierop tevens de jaarrekening gepubliceerd. Hiertoe bestaat 

echter geen statutaire verplichting. 

2.2.3.1.5. Ontbinding stichting 

Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. De statuten bepalen niet wanneer dit dient te 

gebeuren. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk 

                                                   
178 Artikel 4.3. DES I-overeenkomst. 
179 Zie paragraaf over restant schikkingsfonds. 
180 Artikel 12 DES I-overeenkomst en artikel 15 DES II-overeenkomst. 
181 Supra par. 2.2.3.1.3. 
182 Artikel 13 Statuten Stichting DES Centrum. 
183 Zie <https://www.descentrum.nl/C112-Doelstelling-missievisie-en-jaarverslagen.html>. 



 

overeenkomstig het doel van de stichting besteed.184 Het DES Centrum bestaat in ieder geval tot 

2033 als gesprekspartner van het DES Fonds. In die tijd zet het DES Centrum zich in voor het 

verzamelen van informatie over DES en maakt deze informatie toegankelijk.  

2.2.3.2. Stichting Beheer Deelnemersgelden 

2.2.3.2.1. Oprichting en inrichting  

Op 20 november 2000 is Stichting BD opgericht met het oog op het beheren van het DES Fonds, 

nadat op hoofdzaken overeenstemming was bereikt over een schikking tussen Stichting DES 

Centrum, de farmaceutische bedrijven en hun verzekeraars. Het bestuur van de stichting bestaat 

uit drie personen. Één bestuurslid is benoemd door de het orgaan dat gevormd is door de 

farmaceutische bedrijven (“de Industrie”), één door de verzekeraars en één door het bestuur. Een 

bestuurslid mag niet een dienstverband of een andere min of meer vaste relatie met één van de 

bedrijven of verzekeraars hebben. Een niet voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden, tenzij 

statuten anders bepalen. Of de bestuursleden voor hun werkzaamheden een vergoeding 

ontvangen is niet bekend. 

Het doel van de stichting betreft primair het op een zorgvuldige wijze voeren van het beheer over 

het schikkingsfonds en het doen van een onderzoek naar de mogelijkheid om met de 

schikkingsovereenkomst eventuele aansprakelijkheid van de farmaceuten en hun verzekeraars 

in de toekomst uit te sluiten. 

2.2.3.2.2. Rol bij de schikkingsonderhandelingen en tijdens het distributieproces 

De stichting is in het leven geroepen op het moment dat het DES Fonds tot stand is gekomen. Bij 

de initiële onderhandelingen is de stichting derhalve niet betrokken geweest. De stichting is 

opgericht met het oog op het beheren van het schikkingsfonds en draagt zorg voor het 

distributieproces. De stichting voert de Uitkeringsregelingen inzake DES I en DES II zelf uit. 

Hoewel Stichting BD partij is bij de schikkingsovereenkomst en ook in de WCAM-zaak, toetst het 

hof in haar beschikking alleen de representativiteit van stichting DES Centrum en wordt Stichting 

BD volledig buiten beschouwing gelaten. 

2.2.3.2.3. Kosten en financiering 

Het vermogen van de stichting wordt aanvankelijk gevormd door de bijdragen van de 

farmaceutische bedrijven en verzekeraars die deelnemen in het fonds, alsmede andere baten. De 

kosten die de stichting heeft gemaakt zijn echter grotendeels betaald uit het DES-fonds.185  

2.2.3.2.4. Toezicht en transparantie 

De stichting kent buiten het bestuur nog het orgaan de Industrie (het orgaan dat wordt gevormd 

door de farmaceutische bedrijven), het orgaan de Verzekeraars (het orgaan dat wordt gevormd 

door de verzekeraars) en het orgaan de Gezamenlijke Deelnemers (het orgaan dat wordt 

gevormd door de deelnemers, zijnde alle farmaceutische bedrijven en/of verzekeraars die 

hebben bijgedragen aan het fonds).186 Deze organen zijn bevoegd een vergadering bijeen te 

                                                   
184 Artikel 17 Statuten Stichting DES Centrum. 
185 Zie Artikel 2.2. onder a DES I-overeenkomst en artikel 6.2. onder a DES II-overeenkomst: “een bedrag… voor het 

bekostigen van de organisatie daarvan alsmede voor de kosten van het bestuur van Stichting DB”. 
186 Artikel 9 statuten Stichting Beheer Deelnemersgelden. 



 

roepen. Een vergadering van deelnemers kan ook door het bestuur worden bijeengeroepen. 

Iedere deelnemer heeft een stem waarvan de zwaarte evenredig is aan het deel wat zij in het 

fonds heeft ingebracht.187 Het bestuur is in elk geval verplicht om jaarlijks een vergadering van 

deelnemers bijeen te roepen ter goedkeuring van de begroting.188 

Een besluit tot statutenwijziging behoeft ook de goedkeuring van de gezamenlijke deelnemers. 

Daarnaast kennen de statuten een aantal specifieke toezichthoudende taken toe aan de 

vergadering van deelnemers. Zo is het bestuur verplicht om een staat van baten en lasten van de 

stichting op te stellen en deze te laten onderzoeken door een register-accountant. Een afschrift 

van die staat van baten en lasten en het verslag daarover van de register-accountant, dient door 

het bestuur aan alle deelnemers te worden gezonden. Ook is het bestuur verplicht om jaarlijks de 

begroting ter goedkeuring aan de deelnemers toe te zenden. 

Los daarvan is het bestuur verplicht om van de vermogenstoestand van de stichting en alle 

daarop betrekking hebbende werkzaamheden administratie te voeren en de daartoe behorende 

boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te alle tijde de 

rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.189 

Bovendien stelt Stichting BD telkens binnen zes maanden na afloop van een kalenderjaar een 

jaarverslag op, waarin met financiële gegevens onderbouwd wordt uiteengezet hoe de uitvoering 

van de overeenkomst in dat kalenderjaar is verlopen en wat de verwachtingen omtrent de 

verdere uitvoering van de overeenkomst zijn. Dit jaarverslag wordt toegezonden aan Stichting 

DES Centrum, alsmede de vertegenwoordiger van de farmaceutische bedrijven en de 

vertegenwoordiger van de verzekeringsmaatschappijen.190  

Tot slot dient Stichting BD ten aanzien van bepaalde besluiten (waaronder het aanwenden van 

het bestemmingsreserve191) overleg te voeren met Stichting DES Centrum. Ook evalueren zij 

periodiek hoe uitvoering wordt gegeven aan de overeenkomst.192 Voor geschillen in verband met 

de uitvoering van de overeenkomst kan in beroep worden gegaan bij de Raad van Arbitrage.193 

Voor geschillen over of in verband met de schikkingsovereenkomst, voor zover zij niet de 

vaststelling van het recht op een uitkering betreffen, is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen de 

bevoegde rechter binnen het Arrondissement Amsterdam.194  

2.2.3.2.5. Ontbinding stichting 

Het bestuur is bevoegd om de stichting te ontbinden.195 De statuten bepalen echter niet wanneer 

tot ontbinding wordt overgegaan. De overeenkomst heeft een looptijd van 27 jaren te rekenen 

vanaf 1 januari 2006 en eindigt van rechtswege op 31 december 2033. Stichting BD kan echter 

besluiten de looptijd van de overeenkomst te verlengen met het oog op nog te verwachten 

aanspraken van uitkeringsgerechtigden.196 Vooralsnog is het aanvragen van een uitkering nog tot 

                                                   
187 Artikel 10.6 statuten Stichting Beheer Deelnemersgelden. 
188 Artikel 11.6 statuten Stichting Beheer Deelnemersgelden. 
189 Artikel 11.1 statuten Stichting Beheer Deelnemersgelden. 
190 Artikel 4.3. DES I-overeenkomst. 
191 Zie paragraaf 2.2.4.4. 
192 Artikel 12 DES I-overeenkomst. 
193 Artikel 10 DES I- overeenkomst. 
194 Artikel 15 DES I- overeenkomst. 
195 Daaraan zijn een aantal voorwaarden verbonden, zie artikel 13 statuten Stichting Beheer Deelnemersgelden. 
196 Artikel 13.1. DES I-overeenkomst. 



 

2033 mogelijk voor DES-moeders, -dochters of –zonen die alsnog een aandoening krijgen die het 

gevolg kan zijn van hun DES-geschiedenis.  

2.2.4. Het distributieproces 

 
 

2.2.4.1. Het schikkingsfonds, distributieplan en rendement 

2.2.4.1.1. DES I 

Voor de voldoening van de verplichtingen uit de DES I-overeenkomst is een bedrag van EUR 

38.000.000 beschikbaar gesteld. De aandoeningen van DES-moeders, -dochters en –zonen zijn in 

25 categorieën verdeeld die ieder zijn voorzien van een vast bedrag, zijnde een door deskundigen 

op het gebied van personenschade geschat bedrag aan kosten, smartengeld en verlies van 

arbeidsvermogen.197 De differentiatie tussen de DES-benadeelden gaat niet verder dan de 

categorieën. De in de overeenkomst neergelegde regeling laat ook niet toe dat binnen een 

categorie de specifieke omstandigheden van het individuele geval de hoogte van de vergoeding 

nader bepalen. Dat zal onvermijdelijk betekenen dat het vastgestelde bedrag voor de een minder 

en voor de ander meer in verhouding staat tot het ondervonden (immateriële) leed. Dat gegeven 

heeft men te aanvaarden, aldus het hof.198 De gedupeerden dienen de door hen geleden schade te 

bewijzen door middel van medische dossiers. 

Het rendement van het bedrag van EUR 35.700.000,-, bestaande uit het schikkingsfonds en het 

bestemmingsreserve, komen vanaf de dag dat de overeenkomst door alle partijen bij deze 

overeenkomst is ondertekend, eveneens in aanmerking voor het doen van uitkeringen aan de 

uitkeringsgerechtigden en de bekostiging van de organisatie daarvan. De vruchten uit het 

bestemmingsreserve van EUR 2.300.000,- worden vanaf de dag dat deze overeenkomst door alle 

partijen bij deze overeenkomst is ondertekend, toegevoegd aan de bestemmingsreserve. 199 De 

per categorie vermelde uitkeringen worden met ingang van 2007 per 1 januari van ieder 

kalenderjaar verhoogd met een percentage van 2,5%, tenzij de vruchten van het bedrag dat 

bestemd is voor het doen van uitkeringen zo’n verhoging niet toelaten.200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

                                                   
197 Een uitgebreide uitleg hierbij is te vinden in het DES-rapport, te raadplegen via <http://www.desfonds.nl>. 
198 Gerechtshof Amsterdam 1 juni 2006, ECLI:NL:GHAMS:2006:AX6440, r.o. 5.22. 
199 Artikel 2.2 DES I-overeenkomst. 
200 Artikel 4.1. DES I-overeenkomst. 
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2.2.4.1.2. DES II 

Voor de voldoening van de verplichtingen uit de DES II-overeenkomst heeft het hof ingestemd 

met uitbetaling van een bedrag van EUR 20.500.000,- uit hoofde van artikel 7:910 lid 2 BW, zijnde 

het bedrag dat resteert uit de DES I-overeenkomst. Dit bedrag wordt als volgt aangewend: een 

bedrag van EUR 16.500.000,- voor het doen van uitkeringen aan de uitkeringsgerechtigden van 

de overeenkomst, voor het bekostigen van de organisatie daarvan alsmede voor de kosten van 

het bestuur van Stichting DB en een bedrag van EUR 4.000.000,- voor het aanhouden als reserve 

met een bestemming als nader bepaald in artikelen 7.2.1., 8.1 en 8.3 van de overeenkomst 

(“bestemmingsreserve”201).  

De grondslagen van de uitkeringsregeling in DES II komen overeen met die in de DES I-regeling. 

De manier van berekening van de uitkeringen is echter verschillend. Voor DES I is voor elke 

aandoening door deskundigen één bedrag vastgesteld. Dat was mogelijk omdat DES I 

aandoeningen voor elke persoon gemiddeld genomen dezelfde medische en functionele gevolgen 

hebben. DES II-handicaps verschillen per geval en per persoon zodanig van elkaar (van 10 tot 

100%) dat elke uitkering afzonderlijk moet worden berekend aan de hand van twee variabelen: 

de mate van blijvende functionele invaliditeit en van arbeidsongeschiktheid. Deze variabelen 

worden telkens door twee deskundigen bepaald.  

Met het beschikbare bedrag moeten alle uitkeringen die tot 2041 kunnen worden aangevraagd 

worden betaald. Er bestaat onzekerheid over de aantallen aanvragen voor een uitkering en de 

ernst van de aandoeningen, waardoor ook het totaalbedrag dat nodig is voor alle uitkeringen niet 

vaststaat. Dat heeft deels te maken met het feit dat blijvende invaliditeit voor het eerst kan 

worden gemeten op 8-jarige leeftijd en de mate van arbeidsongeschiktheid vanaf de leeftijd van 

18 jaar. Uit voorzichtigheid wordt daarom een korting toegepast op de uitkering. Zodra 

informatie beschikbaar is waaruit blijkt dat het benodigde totaalbedrag voldoende is, wordt de 

korting ongedaan gemaakt door een aanvullende uitkering. 

De in de schikkingsovereenkomst per schadecomponent vastgestelde bedragen worden jaarlijkse 

geïndexeerd met 2,5%202, tenzij de vruchten dat kalenderjaar minder zijn dan 2,5%. In dat geval 

worden de normbedragen verhoogd met het percentage dat in dat kalenderjaar is behaald.203  

 

2.2.4.2. Informatie met betrekking tot het al dan niet uitgekeerde schikkingsfonds 

2.2.4.2.1. DES I 

Stichting BD heeft de overeenkomst uitgevoerd vanaf 1 maart 2007. In de periode van 2007 tot 

en met 2012 zijn 5.698 vragen ingediend, waarvan er 5.252 zijn toegewezen. Daarop is een 

bedrag van EUR 17.382.000,- uitgekeerd waarin is begrepen een bedrag van EUR 2.627.420, 75 

aan aanvullende uitkeringen op grond van artikel 3 van de overeenkomst.204 Het aantal nog te 

                                                   
201 Gelet op de onzekerheid die heerst ten aanzien van het aantal en de hoogte van de te verwachten uitkeringen, wordt 

ook in de DES II-overeenkomst een bestemmingsreserve aangehouden. De schikkingsovereenkomst bevat daartoe 

soortgelijke bepalingen dan de DES I-overeenkomst. In eerste instantie wordt de bestemmingsreserve derhalve 

aangewend voor het doen van aanvullende uitkeringen. 
202 Artikel 4.1. onder d DES II-overeenkomst. 
203 Artikel 7.1 DES II-overeenkomst. 
204 Zie verslag over boekjaar 2012/bestuursverslag over 2012, bijgevoegd bij verzoekschrift DES II-regeling, productie 

6. 



 

verwachten uitkeringen ligt vanaf januari 2013 afhankelijk van de gehanteerde 

berekeningsmethode tussen de 362 en 906, waarmee naar verwachting een bedrag is gemoeid 

dat ligt tussen EUR 1.992.182 en EUR 4.440.102,-, inclusief aanvullende uitkeringen en kosten.205 

Het eigen vermogen van Stichting BD bedroeg op 1 januari 2013 EUR 27.543.807,-. In 2013 zijn 

er nog 44 aanvragen ingediend, waarvan er 40 zijn toegewezen, tot een bedrag van EUR 154.000,-

.206 

2.2.4.2.2. DES II 

Geen openbare informatie. 

 

2.2.4.3. Toezicht en transparantie gedurende het distributieproces 

Zoals eerder vermeld heeft Stichting DB een omvangrijk systeem van intern toezicht, waarbij in 

zijn algemeenheid toezicht wordt gehouden op het bestuur gedurende het distributieproces. 

Daarnaast evalueren Stichting BD en Stichting DES Centrum zo vaak als nodig wordt geoordeeld 

tezamen of de wijze waarop aan de schikkingsovereenkomst uitvoering wordt gegeven, uit 

oogpunt van zowel verwezenlijking van de bedoelingen van de overeenkomst als kostenbeheer 

als adequaat is te beschouwen. Blijkt bij de evaluatie van problemen met betrekking tot 

genoemde procedures, dan plegen Stichting BD en Stichting DES Centrum met elkaar overleg over 

aanpassing van de procedures ter opheffing van de gebleken belemmeringen. De eerste evaluatie 

vindt plaats na binnenkomst bij Stichting BD en beoordeling van de eerste 25 ingevulde 

formulieren voor de aanvraag van een uitkering. De volgende evaluaties vinden plaats op initiatief 

van één van beide Stichtingen.207  

2.2.4.4. Beëindiging en omgang met onbekende claims 

De DES-overeenkomsten bevatten vrij omvangrijke bepalingen met betrekking tot de beeindiging 

van de overeenkomsten, de omgang met reserves en een eventueel restant. Met het oog op 

onbekende claims is hier bovendien gekozen voor een lange looptijd, hetgeen in een situatie als 

deze onontbeerlijk lijkt. Hieronder volgt een weergave van de regelingen. 

2.2.4.4.1. DES I 

De DES I-overeenkomst heeft een looptijd van 27 jaar te rekenen vanaf 1 januari 2006 en eindigt 

derhalve van rechtswege op 31 december 2033. Stichting BD kan echter besluiten de looptijd van 

de overeenkomst te verlengen indien dat met het oog op nog te verwachten aanspraken van 

uitkeringsgerechtigden of de afwikkeling van reeds geldend gemaakte aansprakelijk noodzakelijk 

blijkt. Van het voornemen de overeenkomst te verlengen stelt Stichting BD uiterlijk acht maanden 

voor het einde van de dan lopende termijn partijen bij de overeenkomst schriftelijk in kennis 

onder opgave van de reden van verlenging.208  

De schikkingsovereenkomst houdt rekening met een eventueel overschot en geeft bij bepaalde 

categorieën aan dat een aanvullende uitkeringen gedaan kunnen worden wanneer er sprake is 

van een overschot. Indien de stichting BD vaststelt dat gelden, die dan bestemd en nog 

beschikbaar zijn voor het doen van uitkeringen inclusief de daaraan verbonden kosten, ruim het 

                                                   
205 Actuariële berekening, productie 3 bij verzoekschrift DES II. 
206 Bestuursverslag over 2013, productie 7 bij verzoekschrift DES II. 
207 Artikel 12 DES I-overeenkomst en artikel 15 DES II overeenkomst. 
208 Artikel 13.1 DES I-overeenkomst. 



 

bedrag overtreffen dat naar verwachting nodig zal zijn om de in de toekomst nog te verrichten 

uitkeringen inclusief de daaraan verbonden kosten te kunnen doen, dan wendt de stichting BD 

het gebleken overschot in eerste instantie aan om de bestemmingsreserve te verhogen met 

maximaal EUR 5.000.000,- en zodra die bestemmingsreserve dat niveau heeft bereikt voor het 

doen van aanvullende uitkeringen als bedoeld in artikelen 3.1.1. en 3.2.1. (bepaalde categorieën 

DES-moeders en –dochters).209 

De schikkingsovereenkomst bevat ook een regeling voor het geval waarin het totaalbedrag in de 

loop der tijd ónvoldoende blijkt om alle uitkeringen te kunnen doen. Het bestemmingsreserve 

bestaat aanvankelijk uit een bedrag van EUR 2.300.000,-, bedoeld voor het geval waarin stichting 

BD vaststelt dat de nog beschikbaar zijnde gelden voor het doen van uitkeringen en de daaraan 

verbonden kosten, naar verwachting niet voldoende zijn om de in de toekomst nog te verrichten 

uitkeringen inclusief de daaraan verbonden kosten te kunnen doen. In dat geval heft Stichting BD 

de tekorten op door de alsdan geldende uitkeringen naar evenredigheid te verminderen en/of 

door het tekort aan te zuiveren uit de bestemmingsreserve.210 

Indien het bestemmingsreserve niet wordt aangewend voor het aanvullen van eventuele tekorten 

zoals hierboven beschreven, dan kan het bestemmingsreserve worden bestemd voor het doen 

van uitkeringen ter vergoeding van schade uit aandoeningen, ten aanzien waarvan na het sluiten 

van de overeenkomst in medische kringen alsnog vrij algemeen wordt geoordeeld dat er een 

relevant verband bestaat tussen de aandoeningen en blootstelling aan DES wegens gebruik van 

DES preparaten tijdens zwangerschap. Doet deze situatie zich niet voor, dan kan het geld worden 

aangewend voor het financieel steunen van medisch onderzoek of van een doel van algemeen nut, 

naar de keuze van Stichting DB. Stichting DB gaat tot het aanwenden van het bestemmingsreserve 

niet over dan na daarover met Stichting DES Centrum overleg te hebben gevoerd.211 

Indien bij het einde van de overeenkomst nog een bedrag in het DES-fonds resteert en geen 

uitvoering is gegeven aan de hierboven beschreven regeling, dan kan indien gewenst 50% van 

het restant worden terugbetaald aan de farmaceutische bedrijven en 50% aan de 

verzekeringsmaatschappijen. Daartoe is echter op grond van artikel 7:910 lid 2 BW toestemming 

van het Hof Amsterdam nodig. Het hof wijst het verzoek af indien onvoldoende aannemelijk is dat 

na uitkering van een deel van het restant alle gerechtigden tot een vergoeding nog kunnen 

worden voldaan. 

Het recht op een uitkering vervalt, indien de uitkering niet is aangevraagd binnen één jaar na de 

dag waarop zowel de beschikking onherroepelijk is als de uitkeringsgerechtigde bekend is 

geraakt met de mogelijkheid van een uitkering onder deze overeenkomst. Indien de gedupeerde 

niet met zijn schade bekend kon zijn, dient gedupeerde Stichting DB daarvan uiterlijk binnen zes 

maanden nadat hij alsnog met een bepaalde aandoening bekend is geraakt en in is gesteld van het 

bestaan van de mogelijkheid om ingevolge de overeenkomst een aanvraag voor uitkering in te 

dienen. 212 

 

                                                   
209 Artikel 4.2.2. DES I-overeenkomst. 
210 Artikel 4.2.1. DES I-overeenkomst. 
211 Artikel 5 DES I-overeenkomst. 
212 Artikel 9.3 DES I-overeenkomst. 



 

2.2.4.4.2. DES II 

De DES II-overeenkomst heeft een looptijd van 27 jaar en eindigt derhalve van rechtswege op 1 

januari 2041. Ook hier kan Stichting BD echter besluiten de looptijd van de overeenkomst te 

verlengen op overeenkomstige wijze als in de DES I-overeenkomst is bepaald. De overeenkomst 

eindigt eerder indien de overeenkomst overeenkomstig artikel 7:908 lid 4 BW door partijen 

geldig wordt opgezegd of indien de financiële middelen voor het uitvoering geven aan de 

overeenkomst eerder uitgeput zijn geraakt. Stichting BD stelt partijen in dat geval uiterlijk drie 

maanden voorafgaand aan het einde van de overeenkomst schriftelijk in kennis van de datum 

waarop de overeenkomst zal eindigen.  

Gedurende de looptijd van de overeenkomst kan de stichting al besluiten, indien de gelden die 

dan nog beschikbaar zijn ruim het bedrag overtreffen dat naar verwachting nodig zal zijn om de 

in de toekomst nog te verrichten uitkeringen inclusief de daaraan verbonden kosten te kunnen 

doen, het bestemmingsreserve te verhogen en aanvullende uitkeringen te doen, dan wel het 

bestemmingsreserve voor de uitvoering van de DES I-overeenkomst te verhogen.213  

Het bestemmingsreserve wordt naar keuze van Stichting DB aangewend voor ofwel het doen van 

aanvullende uitkeringen, ofwel het doen van uitkeringen ter vergoeding van schade uit 

aandoeningen, ten aanzien waarvan na het sluiten van de overeenkomst in medische kringen 

alsnog vrij algemeen wordt geoordeeld dat er een relevant verband bestaat tussen de aandoening 

en de blootstelling aan DES wegens gebruik van DES preparaten tijdens de zwangerschap, 

alsmede het verrichten van onderzoek daarnaar.214 Doen deze situaties zich niet voor, dan wordt 

het bestemmingsreserve aangewend voor, naar de keuze van Stichting DB, het financieel steunen 

van medisch onderzoek of van een doel van maatschappelijk nut.215 

Het recht op een uitkering vervalt indien de uitkering niet is aangevraagd voor het moment 

waarop de uitkeringsgerechtigde de leeftijd van 20 jaar heeft bereikt, dan wel indien deze data 

later komen dan de dag waarop de uitkeringsgerechtigde de leeftijd van 18 jaren heeft bereikt, 

binnen twee jaren na de dag waarop zowel de beschikking onherroepelijk is, als de 

uitkeringsgerechtigde bekend is geraakt met de mogelijkheid van een uitkering onder de 

overeenkomst. Degene die ten tijde van de aankondiging niet bekend kon zijn met zijn schade in 

verband met een handicap als vermeld in bijlage I van de overeenkomst216 maar daarmee wel 

bekend raakt, dient de schriftelijke kennisgeving Stichting BD daadwerkelijk dient te hebben 

bereikt binnen zes maanden nadat hij, die alsnog met schade in verband met een handicap als 

vermeld in bijlage I van de overeenkomst bekend is geraakt, in kennis is gesteld van het bestaan 

van de overeenkomst en van de mogelijkheid om bij Stichting BD een aanvraag voor een uitkering 

in te dienen.217 

 

 

 

                                                   
213 Artikel 7.2.2. DES II-overeenkomst. 
214 De DES II-overeenkomst is hiervan een voorbeeld. 
215 Artikel 8.3. DES II-overeenkomst. 
216 Hierin staan alle vroeggeboortehandicaps beschreven. 
217 Artikel 9.4 jo. 12.1 DES II-overeenkomst. 



 

2.3.  DEXIA 

 

2.3.1. Het ontstaan van de massaschade en aanloop naar het onderhandelingsproces 

De Dexia-zaak staat tevens bekend als de aandelenlease-affaire. Tussen 1992 en 2003 zijn door 

Dexia of een van haar rechtsvoorgangsters rechtstreeks of door tussenkomst van tussenpersonen 

verschillende soorten effectenleaseovereenkomsten gesloten, in totaal circa 700.000.218 Bij die 

aandelenleasecontracten ging het om overeenkomsten waarbij Dexia op zich nam om voor 

rekening en risico van de afnemer effecten aan te kopen, zonder dat de afnemer de aankoopsom 

van die effecten bij het aangaan van de overeenkomst voldeed: het gaat aldus steeds om 

beleggingen met geleend geld. Wel was de afnemer maandelijks rente verschuldigd over de 

geleende afkoopsom van de effecten. Daardoor werd een nieuwe doelgroep aangeboord: de 

onervaren belegger die ook wilde profiteren van de stijgende waarde van aandelen. Aanvankelijk 

waren de overeenkomsten ook profijtelijk. Toen de koersen echter vanaf 2000 langdurig en sterk 

begonnen te dalen en de fiscale renteaftrek voor consumptief krediet werd afgeschaft, werd Dexia 

geconfronteerd met vele individuele en collectieve klachten, aanspraken en vorderingen met 

uiteenlopende juridische grondslagen.  

Toen in 2002 ook de media – vooral consumentenprogramma’s Tros Radar en Kassa – uitgebreid 

aandacht gingen besteden aan de klachten, ontstond een ware machtsstrijd tussen de 

verschillende belangenbehartigers die allen pretendeerden de belangen van gedupeerden te 

behartigen.219 Tussen 2002 en 2005 was Dexia betrokken bij circa 3.020 rechtszaken tegen 

individuele afnemers en bij collectieve procedures die door verschillende belangenorganisaties 

werden aangespannen en waaraan in de media uitvoerig aandacht werd besteed.220  

Al vroeg in die periode (begin 2003) heeft Dexia zelf een poging gedaan om – zonder tussenkomst 

van een belangenorganisatie – een finale regeling aan cliënten aan te bieden in de vorm van het 

Dexia-aanbod. Daarin werden voor cliënten die na afloop van hun effectenlease-overeenkomst 

een restschuld kunnen overhouden, de standaardmogelijkheden bij afloop van de overeenkomst 

verruimd waardoor het eenvoudiger was om de restschuld af te betalen. In ruil daarvoor dienden 

cliënten af te zien van juridische stappen. 221  

Ongeveer 86.000 mensen hebben van de regeling van het Dexia-aanbod gebruik gemaakt. Mede 

met het oog op de ruim twee jaar later tot stand gekomen Duisenberg-regeling zijn een aantal van 

de cliënten die het Dexia-aanbod destijds hebben aanvaard, later in beroep gegaan. Zij hebben 

onder meer aangevoerd dat het aanbod, met het oog op de later aangeboden regeling “onredelijk 

                                                   
218 Gerechtshof Amsterdam 25 januari 2007, JOR 2007/71, r.o. 7.19. 
219 Overigens kende de Dexia-affaire ook belangenbehartigers die specifiek optraden voor een bepaalde groep 

gedupeerden, waarop een specifieke problematiek van toepassing was. 
220 Zie voor een uitgebreide analyse van de eerste fase van de Dexia-affaire N.J.H. Huls en C.J.M. van Doorn, ‘De 

constructie van een massaclaim’, Rechtsgeleerd Magazijn THEMIS, 2007-2, p. 51- 60. 
221 Zie voor meer informatie en het volledige Dexia-aanbod <www.dexia-aanbod.nl>.  
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bezwarend” en daardoor vernietigbaar zou zijn. Het hof heeft het beroep verworpen. Dexia heeft 

de (destijds geldende) Wet op het consumentenkrediet niet overtreden, er is (in de door het hof 

behandelde gevallen) geen sprake geweest van bedrog of misbruik van omstandigheden door 

Dexia en lease-beleggers die het "Dexia Aanbod" hebben aanvaard, kunnen daar niet onder uit 

met een beroep op dwaling.222 Het overgrote deel van de gedupeerden heeft echter geen gebruik 

gemaakt van het Dexia-aanbod. Voor honderdduizenden gedupeerden was derhalve nog geen 

oplossing gevonden. De Dexia-affaire was daarmee nog lang niet ten einde. 

2.3.2. Totstandkoming van de schikkingsovereenkomst 

De concurrentiestrijd tussen belangenbehartigers zette zich voort. Toen bleek dat het om 

honderdduizenden gedupeerden ging, is ook de politiek zich met de kwestie gaan bemoeien.223 

Er werden diverse commissies in het leven geroepen224 die er niet in slaagden om een minnelijke 

regeling tot stand te brengen. Tevens waren er verschillende, elkaar beconcurrerende 

belangenbehartigers actief.225  

Stichting Leaseverlies en de later opgerichte stichting Eegalease werden ondersteund door de 

consumentenbond respectievelijk de VEB. Zij maakten diverse juridische procedures tegen Dexia 

aanhangig met betrekking tot effectenlease-overeenkomsten en stelden zich telkens gezamenlijk 

en positief op ten aanzien van verschillende bemiddelingsinitiatieven.226 Uiteindelijk hebben 

Stichting Leaseverlies, Stichting Eegalease, de consumentenbond en de VEB op 29 april 2005 

gezamenlijk een akkoord bereikt onder leiding van bemiddelaar wijlen Wim Duisenberg.227 De 

Duisenberg-regeling houdt kort gezegd in dat bestaande of toekomstige restschulden van 

aandelenleasecontracten geheel of gedeeltelijk worden kwijtgescholden.  De vergoeding kan 

variëren van 10 tot 100%.228  

De vier grote belangenorganisaties en Dexia hebben op 18 november 2005 gezamenlijk een 

verzoekschrift ingediend bij het hof, welke de overeenkomst bij beschikking van 25 januari 2007 

algemeen verbindend heeft verklaard.229 Helemaal zonder slag of stoot ging dat niet; de 

belangenbehartigers die niet bij de schikkingsovereenkomst betrokken waren, voerden expliciet 

actie tegen de totstandkoming.230 Dit leidde uiteindelijk tot verweer in de 

verzoekschriftprocedure van verschillende belangenbehartigers en individuele gedupeerden.231 

                                                   
222 Gerechtshof Amsterdam 14-10-2008, JOR 2008/344. 
223 Soms ook op verzoek/initiatief van bepaalde belangenbehartigers, zoals de open brief die de VEB, 

Consumentenbond, Stichting Leaseverlies en Stichting Eegalease aan toenmalige Minister Zalm zonden met het 

verzoek om druk uit te oefenen op Dexia. Zie onder meer <www.eegalease.nl> onder het kopje “nieuws van de 

stichting”. 
224 Zoals de Commissie Geschillen Aandelenlease onder leiding van Minister Zalm en de Commissie Oosting onder 

leiding van ex-nationale ombudsman Oosting. 
225 Onder meer Stichting Platform Aandelenlease en Stichting Juniorlease, Stichting Leaseproces en Stichting 

Leaseverlies/Stichting Eegalease. 
226 Commissie Geschillen Aandelenlease, Commissie Oosting en Duisenberg.  
227 Zie hierover <www.stichtingleaseverlies.nl> en <www.stichtingeegalease.nl> onder “nieuws van de stichting”.   
228 Zie <www.dexia-aanbod.nl>. 
229 Gerechtshof Amsterdam 25 januari 2007, JOR 2007/71. 
230 Onder meer stichting Platform Aandelenlease via <www.platformaandelenlease.nl/duisenbergverweer/index.nl>. 

Er wordt gevraagd om een bijdrage van 10 euro zodat zij verweer kunnen instellen bij het verzoekschrift van Dexia en 

de Stichting Leaseverlies, Stichting Eegalease, Consumentenbond en de VEB. 
231 Stichting Platform Aandelenlease, Vereniging Consument & Geldzaken, Stichting Juniorlease, Vereniging Pay-Back 

e.a.. 



 

Het hof komt echter tot de conclusie dat de verweren ten aanzien van de toewijsbaarheid van het 

verzoek tot verbindendverklaring, niet kunnen leiden tot afwijzing van het verzoek.232 

De bij verzoekers bekende gerechtigden dienden zo spoedig mogelijk nadat de beschikking 

onherroepelijk was geworden op de hoogte te worden gesteld van de verbindendverklaring van 

de WCAM-overeenkomst en alle relevante informatie daaromtrent.233 Dit diende te worden 

gedaan bij gewone brief, advertenties in de nieuwsbladen De Volkskrant, De Telegraaf en Het 

Financieele Dagblad en bij bericht op de websites van de verzoeksters.234 

2.3.3. De rol en het functioneren van de betrokken claimstichtingen 

 
 

2.3.3.1. Stichting Leaseverlies en Stichting Eegalease 

De stichtingen Leaseverlies en Eegalease worden hieronder gezamenlijk besproken, omdat beide 

stichtingen hoofdzakelijk op eenzelfde wijze zijn op – en ingericht, intensief samenwerkten en 

een soortgelijke rol vervullen gedurende het WCAM-traject.235 

2.3.3.1.1. Oprichting en inrichting 

Stichting Leaseverlies is in overleg met de consumentenbond236 op 19 april 2002 opgericht ter 

behartiging van de belangen van diegenen die in de periode van 1 januari 1995 tot en met 1 mei 

2002 een overeenkomst met betrekking tot effectenlease hebben gesloten met Legio Lease en/of 

haar rechtsopvolgers (waaronder bank Labouchere en Dexia Bank Nederland) en daardoor 

mogelijk schade hebben geleden of dreigen te lijden. De stichting werd opgericht naar aanleiding 

van een uitzending van het programma TROS Radar met als doel het grote aantal klachten in 

goede banen te leiden. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door bestuursleden met 

ervaring op het gebied van collectieve acties. Tevens kent de stichting een Raad van Toezicht.  

                                                   
232 Gerechtshof Amsterdam 25 januari 2007, JOR 2007/71, r.o. 9. 
233 Zie voor specifieke informatie die bekend moet worden gemaakt Gerechtshof Amsterdam 25 januari 2007, JOR 

2007/71, r.o. 10.3.  
234 Zie voor specifieke informatie die bekend moet worden gemaakt Gerechtshof Amsterdam 25 januari 2007, JOR 

2007/71, r.o. 10.4. 
235 De bestuursfuncties van beide stichtingen worden dan ook door dezelfde personen ingevuld. De keuze voor de 

oprichting van twee afzonderlijke stichtingen is gemaakt zodat de stichtingen (statutair) de belangen van verschillende 

doelgroepen kunnen behartigen.  
236 De Consumentenbond heeft met bestuurders initiatief genomen. Als reden daarvoor wordt genoemd dat de schaal 

van de Dexia-zaak te groot was voor de administratieve ondersteuning. Er is bewust voor deze organisatievorm 

gekozen, omdat een meer democratische vorm zoals een vereniging, niet tactisch is bij de organisatie van een dergelijke 

complexe massaclaim. Zie hierover N.J.H. Huls en C.J.M. van Doorn, ‘De constructie van een massaclaim’, Rechtsgeleerd 

Magazijn THEMIS, 2007-2, p. 51- 60. 
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In december 2002 is daarnaast Stichting Eagalease opgericht ter behartiging van de belangen van 

echtgenoten en geregistreerde partners (“Eegaas”) van aandelenleasecontractanten die de 

overeenkomst niet hebben meeondertekend. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door 

dezelfde personen als bij Stichting Leaseverlies en ook deze stichting kent daarnaast een raad van 

toezicht.237,238 

Na oprichting is aan gedupeerden de mogelijkheid geboden om zich aan te melden, tegen betaling 

van een bedrag van EUR 45 met het oog op de financiering van een later te starten collectieve 

actie. 239  Ongeveer twee weken na oprichting hadden zich al 30.000 claimanten bij de stichting 

aangesloten. Onder deze “aangeslotenen” is gestemd over de concept-schikkingsovereenkomst. 

Zowel Leaseverlies als Eegalease hebben voorafgaand aan de ondertekening van de 

overeenkomst de bij hen aangesloten personen in de gelegenheid gesteld om zich uit te laten over 

het Akkoord op Hoofdlijnen. De uitkomst daarvan is geweest dat van de bij Leaseverlies 

aangesloten personen, 72.889 personen daarop tijdig en geldig hebben gerespondeerd, waarvan 

59.513 personen (81,65%) te kennen heeft gegeven voorstander te zijn van het akkoord en dat 

van de bij Eegalease aangesloten personen, 17.622 personen daarop tijdig en geldig hebben 

gerespondeerd, waarvan 13.695 personen (77,72%) te kennen heeft gegeven voorstander te zijn 

van het akkoord.240 

2.3.3.1.2. Rol bij de schikkingsonderhandelingen en tijdens het distributieproces 

Stichting Leaseverlies heeft vanaf de oprichting intensief samengewerkt met Stichting 

Eegalease241, de consumentenbond en de VEB, teneinde een regeling tot stand te brengen.242  

Omdat Dexia Nederland BV243 de uitkering van het schikkingsfonds zelf heeft verzorgd, hebben 

de stichtingen hierbij geen actieve rol gespeeld. Wel hebben zij een controlerende rol gehad bij 

de uitvoering van de schikkingsovereenkomst. Daartoe zijn afspraken vastgelegd in een 

protocol.244 

2.3.3.1.3. Kosten en financiering 

De stichtingen zijn hoofdzakelijk gefinancierd door contributies van aangeslotenen.  

                                                   
237 Mr. J. de Ruiter (voorzitter), o.m. oud-Minister van Justitie en Defensie, Mr. E.M. Dil-Stork, o.m. oud vice-President 

van de Rechtbank te Den Haag, Mr. H.E. Koning, o.m. oud-President van de Rekenkamer, Prof. L.C. van Zutphen, o.m. 

emeritus hoogleraar Accountancy aan de VU te Amsterdam.  
238 Statuten Stichting Eegalease. 
239 Dat bedrag is overigens na het sluiten van de schikkingsovereenkomst aan alle aangeslotenen terugbetaalt. Dexia 

heeft de kosten van de stichting apart vergoed. 

240 Overeenkomst ter collectieve afwikkeling van massaschade – Geconsolideerde tekst zoals gewijzigd als bij 

Aanvullende overeenkomst d.d. 8 mei 2006, preambule onder F. 
241 Deze stichting is in paragraaf 2.3.3.1. uitvoerig besproken. 
242 Dat blijkt onder meer uit de open brief die deze partijen gezamenlijk op 8 augustus 2003 aan Minister Zalm stuurde, 

met daarin het verzoek om druk uit te oefenen op Dexia en de collectieve actie die stichting Leaseverlies en de 

consumentenbond dat jaar startten namens 60.000 gedupeerden (Rb. Amsterdam 25 augustus 2004, LJN AQ7412). 
243 Dexia Nederland BV is de rechtsopvolger van Bank Labouchere, overgenomen van Aegon door de Dexia Group in 

2000. Dexia Nederland heeft in 2004 besloten haar activiteiten in Nederland te beëindigen. In 2011 is tevens besloten 

alle commerciële activiteiten van Dexia Group te stoppen. De hoofdactiviteit van Dexia Nederland richt zich nog enkel 

op het afwikkelen van schadevergoedingen aan claimanten vanwege het schenden van de zorgplicht uit in het verleden 

gesloten effectenlease-overeenkomsten. 
244 Artikel 23 Dexia-overeenkomst. 



 

2.3.3.1.4. Toezicht en transparantie 

Beide stichtingen kenden een raad van toezicht die tot taak heeft toezicht te houden op het beleid 

van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting waaronder begrepen het 

financieel toezicht. Daartoe diende de RvT onder meer de jaarstukken te beoordelen, waartoe zij 

een registeraccountant of andere deskundige aan konden stellen. Gedurende het voeren van de 

procedures is nadrukkelijk geen openbare financiële verantwoording afgelegd. Dit vanwege het 

feit dat inzage in de financiële middelen van de stichting belangrijke strategische informatie is, 

die de wederpartij, Dexia, graag in haar bezit zou willen hebben. Wel meldde Stichting 

Leaseverlies op haar website dat de aangeslotenen er van verzekerd konden zijn dat Leaseverlies 

zeer zorgvuldig met de door de aangesloten opgebrachte bijdragen zou omgaan en dat er nog 

voldoende middelen in kas waren om - indien nodig - de komende jaren door te procederen. 

Bovendien zou aan het einde van de collectieve actie aan de aangeslotenen van Leaseverlies die 

financiële verantwoording wel worden verschaft.245 

2.3.3.1.5. Ontbinding stichting 

Ingevolge de schikkingsovereenkomst hadden de stichtingen het recht om zich na twee jaar te 

ontbinden. Indien het verzoek tot verbindendverklaring van de WCAM overeenkomst werd 

toegewezen, verbonden de stichtingen zich jegens Dexia om gedurende een langere periode zich 

niet te ontbinden. De schikkingsovereenkomst bepaalde echter niet hoe lang die periode dan zou 

moeten zijn.246 

Tot daadwerkelijke ontbinding van de stichtingen is het echter nooit gekomen. Op 28 december 

2008 is Stichting Leaseverlies gefuseerd met Stichting Eegalease, waarbij eerstgenoemde 

stichting optrad als verkrijgende vennootschap. Op 1 december 2009 zijn de statuten van 

Stichting Leaseverlies gewijzigd in Stichting OCA (Onderzoek Collectieve Acties). Tevens is de 

doelstelling van de stichting gewijzigd: naast het behartigen van de belangen van de gedupeerden 

in de aandelenlease-affaire voor wie zij opkwamen uit hoofde van Stichting Eegalease dan wel 

Stichting Leaseverlies, stellen zij zich tevens tot doel: (a) het bevorderen van onderwijs en 

onderzoek op het gebied van collectieve acties, (b) het ondersteunen van collectieve acties, 

daaronder begrepen de afwikkeling van collectieve acties (al dan niet via de WCAM) en (c) het 

uitoefenen van controle op de naleving van getroffen regelingen in collectieve acties. Zij tracht dit 

doel te bereiken onder meer door (a) het verlenen van onderzoeksopdrachten, (b) het 

samenwerken met consumentenorganisaties, zoals de VEB, VEH, de Consumentenbond en andere 

consumenten vertegenwoordigers; (c) het garant staan voor andere organisaties die een 

collectieve actie instellen, (d) het verstrekken van informatie en (e) het bieden van een 

organisatie specifiek bedoeld voor het afwikkelen en uitvoeren van collectief getroffen 

regelingen, alsmede het toezien op de naleving van dergelijke regelingen.  

                                                   
245 Zie <www.stichtingleaseverlies.nl>. 
246 Artikel 22 Dexia-overeenkomst. 



 

2.3.4. Het distributieproces 

 
 

2.3.4.1. Het schikkingsfonds, distributieplan en rendement 

In de schikkingsovereenkomst komen partijen overeen dat Dexia zelf rechtstreeks uitvoering 

geeft aan de Duisenberg-regeling. Op Dexia rust na verbindendverklaring van de WCAM-

overeenkomst de plicht elk van degenen aan wie krachtens de WCAM-overeenkomst een 

vergoeding toekomt, die vergoeding desgevraagd volledig uit te keren. Wel is door het hof een 

inschatting gemaakt van de totale schade en de liquiditeit van Dexia.247 Door Dexia zijn in totaal 

713.540 effectenlease-overeenkomsten gesloten met in totaal circa 395.000 afnemers.248 Van die 

395.000 afnemers zijn er circa 300.000 “gerechtigden” in de zin van de WCAM-overeenkomst.249 

De circa 300.000 in de zin van de WCAM-overeenkomst zijn naar schatting op 10 november 2005 

in te delen in vier categorieën: 15.000 gerechtigden hebben overeenkomstig de bepalingen van 

de WCAM-overeenkomst recht op een vergoeding van 100% van hun restschuld, 110.000 

gerechtigden hebben overeenkomstig de bepalingen van de WCAM- overeenkomst recht op een 

vergoeding van 66,67% van hun restschuld, 50.000 gerechtigden hebben overeenkomstig de 

bepalingen van de WCAM- overeenkomst recht op een vergoeding van 10% van hun restschuld 

en 125.000 gerechtigden hebben overeenkomstig de bepalingen van de WCAM- overeenkomst 

geen recht op een vergoeding: zij hebben ofwel nimmer koersverlies geleden ofwel hun 

persoonlijke saldo in de zin van de WCAM-overeenkomst is gelijk aan of groter dan nul.250 De 

totale “onderwaterstand” van de onder de WCAM-overeenkomst ressorterende effectenlease-

overeenkomsten bedraagt €1.340.100.000,-, zijnde een gemiddelde van EUR 3.536,- per 

overeenkomst. 

De totale kosten voor Dexia verbonden aan de uitvoering van de WCAM-overeenkomst en aan de 

uitvoering van minnelijke regelingen die Dexia- los van de WCAM-overeenkomst – is 

overeengekomen bedragen naar schatting circa één miljard euro. Dexia heeft zelf in verband met 

deze kosten EUR 997.200.000,- aan voorzieningen aangelegd. Daarnaast wordt de vergoeding 

waarop de gerechtigde ingevolge de schikkingsovereenkomst recht heeft zoveel mogelijk 

verrekend met (i) de restschuld die bij de beëindiging van de effectenlease-overeenkomst 

ontstaat, en (ii) eventuele (andere) openstaande posten. Bovendien heeft Dexia SA, de 

uiteindelijke houdster van de aandelen in Dexia, zich garant gesteld voor de volledige naleving 

                                                   
247 Zie Gerechtshof Amsterdam 25 januari 2007, JOR 2007/71, r.o. 3.12. 
248 Het verschil tussen het genoemde aantal effectenlease-overeenkomsten en het genoemde aantal afnemers vloeit 

voort uit het feit dat sommige afnemers twee of meer effectenlease-overeenkomsten hebben gesloten. 
249 De overige afnemers zijn geen gerechtigden in die zin omdat zij onder de uitzonderingen van artikel 2.2. (b) tot en 

met (g) en van artikel 2.3 vallen. Het grootste deel daarvan betreft de groep die destijds heeft ingestemd met het Dexia-

aanbod of met wie Dexia op een andere wijze reeds een minnelijke regeling heeft getroffen. 
250 Zie voor een schematische weergave <www.dexialease.nl  Duisenberg Regeling  Schema Regeling>. 
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van de WCAM-overeenkomst door Dexia. Dexia Nederland BV staat als kredietinstelling onder 

toezicht van De Nederlandsche Bank. 

De vergoeding is per effectenlease-overeenkomst berekend en is gelijk aan een percentage van 

de restschuld, waarbij de indeling en daarmee het toepasselijke percentage afhankelijk is van (i) 

de vraag of tijdig een vernietigingsverklaring door de Eega is afgelegd, (ii) de soort Effectenlease-

overeenkomst, (iii) de wijze waarop de Effectenlease-overeenkomst is of zal worden beëindigd, 

en (iv) het tijdstip waarop de Effectenlease-overeenkomst is of zal worden beëindigd. De totale 

vergoeding waarop de gerechtigde aanspraak kan maken is voorts afhankelijk van eventuele 

koerswinsten die door hem op andere effectenlease-overeenkomsten zijn geboekt.251  

2.3.4.2. Informatie met betrekking tot het al dan niet uitgekeerde schikkingsfonds 

Informatie met betrekking tot de uitvoering van de schikkingsovereenkomst is slechts in grote 

lijnen terug te vinden in de jaarverslagen van Dexia. Stichting Eegalease en Stichting Leaseverlies 

verstrekken op hun websites geen enkele informatie hieromtrent.252  

Gedurende de opt-outperiode werden in deze zaak een aantal uitspraken gedaan in lopende 

individuele procedures. Deze uitspraken zouden voor bepaalde benadeelden tot een gunstiger 

resultaat kunnen leiden. In totaal legde zo’n 25.000 individuele partijen een opt-outverklaring af, 

ongeveer 8% van het totale aantal benadeelde partijen. Na dit debacle is de regeling aangepast; 

tegenwoordig blijven lopende procedures geschorst gedurende het gehele WCAM-traject, dus 

inclusief de opt-outperiode (art. 1015 Rv).  

2.3.4.3. Toezicht en transparantie gedurende het distributieproces 

De distributie van het schikkingsfonds is in deze zaak verzorgd door de schadeveroorzakende 

partij, te weten Dexia. Het hof besteedt in haar beschikking (mogelijk om die reden) relatief veel 

aandacht aan de uitvoering van de schikkingsovereenkomst. Allereerst wordt de onafhankelijke 

vaststelling van de door de WCAM-overeenkomst toegekende vergoedingen (artikel 7:907, lid 3 

onder d BW) besproken. De WCAM-overeenkomst voorziet niet in de bemoeienis van een 

onafhankelijke derde maar wel in een geschillencommissie. Omdat de WCAM-overeenkomst in 

een uitputtende regeling vaststelt in welke gevallen en in welke mate degene die een 

effectenlease-overeenkomst afsloot, een recht op vergoeding heeft, en men zich eventueel tot de 

geschillencommissie kan wenden, acht het hof een en ander niet in strijd met artikel 7:907 lid 3 

onder a BW. Bovendien voorziet de WCAM-overeenkomst in de facultatieve regeling dat een 

geschil zonder tussenkomst van de geschillencommissie ook direct en in volle omvang kan 

worden voorgelegd aan de rechter. Dat is volgens het hof niet in strijd met de doeleinden van de 

WCAM (“het zoveel mogelijk buiten de rechter om afdoen van de afwikkeling van de 

overeenkomst”), aangezien de wet zelf voorziet in artikel 7:909 lid 2 BW, niet te verwachten is 

dat er veelvuldig gebruik van wordt gemaakt en de WCAM-regeling in een uitputtende regeling 

voorziet voor de gevallen waarin een recht op uitkering bestaat. 

                                                   
251 Dit is uitgebreid uitgewerkt in de Dexia-overeenkomst, artikelen 3-12. 
252 “Met 80 procent van de bij de stichting aangesloten wordt via interenet gecommuniceerd. Met de rest per post.”, 

aldus Lemstra in een interview omtrent de gang van zaken bij Dexia, zie: N.J.H. Huls en C.J.M. van Doorn, ‘De constructie 

van een massaclaim’, Rechtsgeleerd Magazijn THEMIS, 2007-2, p. 54. Daaruit valt op te maken dat deze informatie ook 

door de stichting niet anderszins is verspreid. 

 



 

Bovendien besteedt het hof aandacht aan de waarborging van de belangen van de personen ten 

behoeve van wie de WCAM-overeenkomst is gesloten (artikel 7:907, lid 3 onder e BW). De WCAM-

overeenkomst biedt een duidelijke en uitputtende regeling van de gevallen en de mate waarin 

voor degenen die een of meer effectenlease-overeenkomsten hebben afgesloten, ingevolge de 

WCAM-overeenkomst recht op een vergoeding bestaat. Bij een eventueel meningsverschil tussen 

Dexia en een (beweerdelijk) gerechtigde tot een vergoeding, kan langs een eenvoudige weg 

duidelijkheid worden verkregen omdat het gaat om objectieve gegevens 

(effectenleaseovereenkomsten en het tijdstip van de beëindiging daarvan). 

Ten slotte besteedt het hof aandacht aan de door Dexia gestelde zekerheid voor de voldoening 

van de vergoedingen (artikel 7:907 lid 3 onder c BW). Gelet op de voorzieningen waarover Dexia 

beschikt, de garantstelling door de moedervennootschap en de financiële positie van Dexia 

hebben verzoekers voldoende aannemelijk gemaakt dat er voldoende zekerheid bestaat dat Dexia 

de WCAM-overeenkomst correct zal kunnen uitvoeren. 

2.3.4.4. Beëindiging en omgang met onbekende claims 

Omdat geen gebruik is gemaakt van de mogelijkheid om de door Dexia te vergoeden schade 

voldaan te achten door betaling door Dexia van een in de WCAM-overeenkomst bepaald 

(totaal)bedrag, zal een in 7:909 lid 5 BW bepaalde situatie zich niet voordoen. In plaats daarvan 

rust op Dexia de plicht elk van degenen aan wie krachtens de WCAM-overeenkomst een 

vergoeding toekomt, die vergoeding desgevraagd volledig uit te keren. 

In haar beschikking staat het hof uitgebreid stil bij de omgang met onbekende claims. Artikel 

7:908 lid 3 BW speelt in het algemeen geen rol bij de vraag of de WCAM-overeenkomst 

verbindend dient te worden verklaard, tenzij bijzondere omstandigheden een uitzondering op 

dat algemene uitgangspunt rechtvaardigen. Dergelijke bijzondere omstandigheden zijn niet 

gesteld of gebleken. Gezien de mate en de intensiteit van de publiciteit die er in Nederland is 

(geweest) “… zal er in beginsel van uit mogen worden gegaan dat een gerechtigde bij de WCAM-

overeenkomst (in ieder geval ten tijde van de aankondiging) met door hem geleden schade (…) 

bekend kon zijn.”253 

 

2.4. VIE D’OR254 

 

                                                   
253 Zie Gerechtshof Amsterdam 25 januari 2007, JOR 2007/71, r.o. 7.23-7.24. 
254 Ten tijde van dit onderzoek is de Vie d’Or zaak reeds afgewikkeld en de website van de stichting niet meer 

beschikbaar. De informatie die al dan niet via die website is gedeeld, is derhalve niet meegenomen in dit onderzoek. 

Zie Kamerstukken II 2010/11, 32500 IXB, nr. 24 (Brief van Minister van Financien d.d. 6 juli 2011). 
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2.4.1. Het ontstaan van de massaschade en de aanloop naar het onderhandelingsproces 

Levensverzekeringsmaatschappij Vie d’Or NV werd in 1985 opgericht. Vanaf die tijd is zij als 

verzekeraar levensverzekeringsovereenkomsten aangegaan met derden (polishouders), die 

tegen betaling op termijn aanspraak zouden kunnen maken op zekere uitkeringen door Vie d’Or. 

In 1993 raakte Vie d’Or echter in financiële problemen, waarbij een tekort in haar vermogen is 

ontstaan ten opzichte van de verplichtingen uit de bij haar afgesloten levensverzekeringen. Als 

één van de belangrijkste oorzaken van het faillissement van Vie d’Or wordt aangemerkt dat de 

verzekeraar gedurende de eerste jaren van haar bestaan exponentieel is gegroeid, maar 

administratief niet in staat bleek om de toeloop van nieuwe polishouders te kunnen verwerken. 

Daarnaast maakte de wijze waarop Vie d’Or haar activiteiten financierde de onderneming zeer 

kwetsbaar.255  

Nadat op 15 december 1993 door de rechtbank de noodregeling in de zin van Wet toezicht 

verzekeringsbedrijf is uitgesproken, is Vie d’Or op 11 december 1995 alsnog failliet verklaard. 

Hoewel de polissen aan een andere verzekeraar (Twenteleven) konden worden overgedragen, 

werden de verplichtingen uit hoofde van deze levensverzekeringsovereenkomsten flink gekort. 

Ruim 11.000 polishouders bleven achter met een schade die werd geschat op circa EUR 

80.000.000.  

Toen Vie d’Or in financiële problemen raakte, was de stichting verzekeringskamer (de 

verzekeringskamer) belast met het uitoefenen van toezicht over verzekeraars zoals Vie d’Or. De 

verzekeringskamer is in 2005 opgegaan in DNB.256 Deloitte was indertijd de registeraccountant 

die, voorafgaande aan het toepasselijk worden van de noodregeling, in opdracht van Vie d’Or de 

jaarrekeningen van laatstgenoemde over 1989,1990, 1991 en 1992 heeft onderzocht en die 

goedkeurende verklaringen omtrent de getrouwheid daarvan heeft afgelegd. Heijnis&Koelman 

vervulde tot slot nog werkzaamheden als actuaris voor Vie d’Or en heeft uit dien hoofde de 

actuariële staten van Vie d’Or, zoals die ook aan de verzekeringskamer overlegd werden, 

gecertificeerd. 

2.4.2. Totstandkoming van de schikkingsovereenkomst 

Naar aanleiding van het faillissement van Vie d’Or zijn, met name door stichting Vie d’Or (hierna: 

de Stichting) verschillende procedures gevoerd waarin niet alleen Vie d’Or zelf aansprakelijk 

werd gesteld maar ook pijlen werden gericht op DNB als vermeend falend toezichthouder, 

Deloitte als controlerend accountant en Heijnis& Koelman als actuaris. De procedures tegen DNB, 

Deloitte en Heijnis & Koelman hebben jarenlang geduurd. Uiteindelijk heeft de Hoge Raad drie 

afzonderlijke uitspraken gedaan waarin de eerder gewezen tussenarresten van het hof worden 

vernietigd, en het geding wordt verwezen naar het Gerechtshof te Amsterdam ter verdere 

                                                   
255 Zie voor het volledige verhaal over het faillissement van Vie d’Or: D. Busch, C.J.M. Klaassen & T.M.C. Arons (red.), 

Aansprakelijkheid in de financiele sector, Deventer: Kluwer 2013, p. 859 ev.; I.N. Tzankova, ‘Collective Redress in Vie 

d’Or: A Reflection on a European Cultural Phenomenon’, in: D. Hensler, C. Hodges e.a., Class Actions in Context – How 

Culture, Economics and Politics Shape Collective Litigation, Cheltenham, UK; Northampton, MA, USA: Edward Elgar 

Publishing, 2016. 
256 In het vervolg wordt derhalve DNB gebruikt, zij was ook partij bij de schikkingsovereenkomst. Diens 

rechtsvoorgangers zijn de Verzekeringskamer en later de Pensioen- en verzekeringskamer. De Pensioen- en 

verzekeringskamer is uiteindelijk gefuseerd met DNB. 



 

behandeling van de beslissing.257 Op dat moment waren er dertien jaren voorbij sinds het 

faillissement van Vie d’Or en er was nog steeds geen oplossing. Uiteindelijk bereikte de Stichting 

in overleg met Deloitte, Heijnis & Koelman, DNB, de Staat en het verbond van verzekeraars een 

minnelijke regeling die ervoor zou moeten zorgen dat de hierboven beschreven procedures 

worden beëindigd. Geen van de partijen aanvaardde of erkende hiermee aansprakelijkheid voor 

de door polishouders daadwerkelijk of mogelijk geleden schade. DNB gaf expliciet aan geen 

bijdrage te leveren aan het schikkingsfonds maar was wel bereid om de kosten die de stichting 

tot op dat moment had gemaakt, ten bedrage van EUR 8.500.000,-, te vergoeden.258  Daardoor kon 

de Stichting (dat deel van) de opbrengsten van de door haar reeds gerealiseerde baten geheel of 

nagenoeg geheel ten behoeve van de regeling in het fonds storten. Het Verbond van Verzekeraars 

leverde daarnaast een vrijwillige bijdrage teneinde een oplossing in deze langlopende kwestie 

mogelijk te maken en daarmee de verzekeringswereld een positieve impuls te geven. De regeling 

voorzag daardoor in een vergoeding aan de polishouders van ongeveer de helft van de door hen 

geleden schade, door het verstrekken van een fonds van circa EUR 45.000.000,-. Van dit bedrag 

is EUR 38.800.000,- bijeengebracht door de Stichting, Deloitte, Heijnis&Koelman en het Verbond 

in een door hen afgesproken, niet in de overeenkomst vermelde, verhouding. Het restant bestond 

uit verwachtte renteaangroei en uitkeringen uit het faillissement van Vie d’Or. DNB heeft de 

meeste kosten die de Stichting sinds haar oprichting tot dan toe had gemaakt voor haar rekening 

genomen, te weten circa EUR 8.500.000,-. 

Teneinde de overeenkomst algemeen verbindend te laten verklaren, dienden de stichting, 

Deloitte, Heijns & Koelman, DNB, de Staat, het Verbond en de Stichting Compensatiefonds 

Polishouders Vie d’Or (hierna: stichting compensatiefonds) hiertoe een verzoek in bij het Hof 

Amsterdam. Deze schikkingsovereenkomst is op 29 april 2009 algemeen verbindend 

verklaard.259  

Het hof heeft in deze zaak tijdens de regiezitting bepaald dat de oproeping van de aan 

verzoeksters bekende personen ten behoeve van wie de overeenkomst is gesloten, voor zover in 

Nederland woonachtig, mocht geschieden per e-mail als verzoeksters over een e-mail adres 

beschikten en anders per gewone brief. De oproeping van in het buitenland woonachtige aan 

verzoekster bekende personen diende plaats te vinden met inachtneming van het bepaalde in de 

EG-Betekeningsverordening en overigens met inachtneming van het bepaalde in relevante 

verdragen waarbij Nederland partij is, een en ander voor zover toepasselijk. Daarnaast bepaalde 

het hof dat oproeping moest geschieden door het plaatsen van aankondigingen in De Telegraaf 

en het Eindhovens Dagblad en op een door de Stichting onderhouden website.260 

Desondanks heeft de Stichting er hier voor gekozen om de aan haar bekende personen zowel per 

brief als per email in te lichten (door middel van in totaal 10.740 brieven).261 Mogelijk komt dit 

voort uit artikel 1017 Rv, waarin wordt voorgeschreven dat bekendmaking bij gewone brief dient 

te geschieden. 

                                                   
257 Zie HR 13 oktober 2006, LJN AW2077, JOR 2006/295 (toezichthouder), HR 13 oktober 2006, LJN AW2080, JOR 

2006/296 (accountant), HR 13 oktober 2006, LJN AW2082, JOR 2006/296 (actuaris). 
258 In feite komt het dus op hetzelfde neer, maar DNB wilde dit waarschijnlijk op deze manier formuleren omdat ze 

anders het gevoel had enige vorm van aansprakelijkheid te erkennen. 
259 Gerechtshof Amsterdam 29 april 2009, NJ 2009, 448, LJN BI2717 (Vie d’OR). 
260 Gerechtshof Amsterdam 29 april 2009, NJ 2009, 448, LJN BI2717, r.o. 4.2. 
261 Gerechtshof Amsterdam 29 april 2009, NJ 2009, 448, LJN BI2717, r.o. 4.3. 



 

2.4.3. De rol en het functioneren van de betrokken claimstichtingen 

In deze zaak zijn twee stichtingen partij bij de schikkingsovereenkomst, te weten Stichting Vie 

d’Or (de Stichting) en Stichting Compensatiefonds Polishouders Vie d’Or (hierna: Stichting 

Compensatiefonds). Aanvankelijk zijn tevens twee andere belangenverenigingen opgericht, te 

weten de Vereniging Belangen Polishouders Vie d’Or en de Vereniging Recht voor de 

polishouders van Vie d’Or. Zij waren met name in de beginperiode actief vanuit argwaan jegens 

de Stichting vanwege de nauwe betrokkenheid van DNB bij de Stichting. In de loop der tijd zijn zij 

zich echter steeds meer achter de Stichting gaan scharen en uiteindelijk hebben de voorzitters 

van deze belangenverenigingen ook verklaard de door de stichting bereikte minnelijke regeling 

te ondersteunen.262 

  

 
 

2.4.3.1. Stichting Vie d’Or 

2.4.3.1.1. Oprichting en inrichting 

In augustus 1994 werd de Stichting opgericht door DNB. Dat lijkt een vreemde keuze van DNB, 

gelet op de kritiek die mede aan het adres van DNB werd geuit vanwege vermeend gebrekkig 

toezicht. DNB wilde echter naar eigen zeggen graag meewerken aan het verschaffen van 

duidelijkheid in deze zaak door een objectief onderzoek te laten verrichten. Sceptici hadden hier 

hun twijfels bij: DNB zou op deze manier te veel invloed uit kunnen oefenen op de te voeren 

procedures en de eventueel te nemen maatregelen. Bijzonder was het in elk geval wel; tot op 

heden is dit de enige keer in Nederland dat een Nederlandse toezichthouder een stichting opricht 

teneinde een collectieve actie te starten. DNB zorgde daarbij als oprichter van de Stichting voor 

de initiële financiering ervan, zodat de stichting überhaupt kon worden opgericht en het 

onderzoek van KPMG betaald kon worden. KPMG voerde vervolgens als onafhankelijke 

accountant een onderzoek uit naar het faillissement van Vie d’Or. In ruil voor die financiering 

eiste DNB dat zij het (onafhankelijke) bestuur van de stichting kon benoemen en de stichting 

regelmatig informatie zou terugkoppelen. 

Hoewel DNB aldus nauw betrokken was bij de stichting, liet de stichting desondanks door KPMG 

tevens de rol van DNB onderzoeken, op basis waarvan in 1998 besloten werd om een rechtszaak 

aan te spannen tegen onder meer DNB. Tegen die achtergrond besloot het bestuur ook om de 

statuten te wijzigen, aangezien daarin een rapporteringsplicht aan DNB was opgenomen en DNB 

ingevolge de statuten de bevoegdheid had om de bestuurders van de Stichting te benoemen. DNB 

                                                   
262 Gerechtshof Amsterdam 29 april 2009, NJ 2009, 448, LJN BI2717, r.o. 2.8. 
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weigerde hieraan mee te werken maar dankzij de steun van een notaris (die hiervoor een 

disciplinaire maatregel opgelegd kreeg), is het toch gelukt om de statuten te wijzigen.263  

Kort gezegd had de stichting sindsdien ten doel het behartigen van de belangen van de voormalige 

polishouders en al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt.264  

Het bestuur van de stichting bestond uit een oneven aantal van ten minste drie leden. Ten hoogste 

één bestuurslid kon worden benoemd op voordracht van de gezamenlijke 

belangenorganisaties.265 Personen die in dienst zijn geweest van Vie d’Or konden geen bestuurder 

zijn. Dat gold ook voor polishouders, bestuurders of commissarissen van Vie d’Or. DNB kon aan 

één of meer leden van het bestuur een bezoldiging en/of onkostenvergoeding toekennen.266 De 

bestuursleden hebben er echter voor gekozen om hun werkzaamheden pro bono te verrichten.267  

2.4.3.1.2. Rol bij de schikkingsonderhandelingen en tijdens het distributieproces 

De Stichting is betrokken bij de schikkingsonderhandelingen. Of de Stichting ook een rol heeft 

gespeeld gedurende het distributieproces is niet bekend. 

2.4.3.1.3. Kosten en financiering 

Het vermogen van de Stichting werd gevormd door bijdragen van Vie d’Or, subsidies, andere 

bijdragen en alle andere verkrijgingen en baten.268 Aanvankelijk heeft DNB voor de financiering 

gezorgd. Daarnaast hadden een aantal belanghebbenden hun vorderingen aan de Stichting 

overgedragen, waarvoor de Stichting in het faillissement vergoedingen heeft ontvangen. Vanaf 

het moment dat partijen geld op de Escrow-rekening269 hadden gestort, konden van die Escrow-

rekening bovendien op verzoek van de Stichting per kwartaal voorschotten worden betaald aan 

de Stichting die zij niet kon voldoen uit haar eigen middelen, welke kosten voor rekening kwamen 

van de Stichting Compensatiefonds. Voor zover de Stichting die voorschotten niet nodig zou 

hebben ter voldoening van zodanige kosten, zou dat door haar op de Escrow-rekening worden 

teruggestort. 

2.4.3.1.4. Toezicht en transparantie 

De Stichting kende geen toezichthoudend orgaan. Wel dienden de notulen van alle vergaderingen 

aan DNB te worden gezonden en diende het bestuur jaarlijks binnen zes maanden na afloop van 

een boekjaar of zoveel eerder en vaker als DNB wenste, verantwoording af te leggen over het door 

hen gevoerde beleid.270 DNB kon daarnaast te allen tijde om inlichtingen verzoeken en het 

                                                   
263 Op 28 mei 2008 zijn de statuten opnieuw gewijzigd en heeft DNB haar bevoegdheden teruggekregen. Deze statuten 

worden in deze case study als uitgangspunt genomen.  
264 Voor een volledige omschrijving zie artikel 3.1. Statuten Stichting Vie d’Or. 
265 Hieronder wordt verstaan: een rechtspersoon die zich ten doel stelt de behartiging van de belangen van voormalige 

polishouders en zich als zodanig bij DNB bekend heeft gemaakt en die naar het oordeel van DNB als zodanig voldoende 

representatief kan worden geacht. 
266 Zie artikel 5.10 Statuten Stichting Vie d’Or. 
267 I.N. Tzankova, ‘Collective Redress in Vie d’Or: A Reflection on a European Cultural Phenomenon’, in: D. Hensler, C. 

Hodges e.a., Class Actions in Context – How Culture, Economics and Politics Shape Collective Litigation, Cheltenham, UK; 

Northampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing, 2016. 
268 Artikel 4 Statuten Stichting Vie d’Or. 
269 Een Escrow-rekening is een geblokkeerde bankrekening die wordt aangehouden bij een neutrale en financieel 

betrouwbare derde, te weten een escrow-agent. Die escrow-agent betaalt het geld op de geblokkeerde rekening alleen 

uit op basis van een overeenkomst tussen koper en verkoper. 
270 Artikel 7.3. Statuten Stichting Vie d’Or. 



 

bestuur was dan verplicht deze te verschaffen. Ook kon DNB te allen tijde inzage nemen van de 

boeken, zakelijke bescheiden en andere gegevensdragers.271 Dit kon echter allerminst als een 

vorm van onafhankelijk toezicht worden gezien aangezien DNB de stichting financierde én een 

van de vermeend aansprakelijke partijen betrof.272 Later zijn deze bevoegdheden bovendien 

komen te vervallen. 

2.4.3.1.5. Ontbinding stichting 

De Stichting bleef naast Stichting Compensatiefonds bestaan en actief in die zin dat zij de website 

beheerde en ook verklaringen van polishouders kon ontvangen.273 De statuten bevatten geen 

regeling met betrekking tot de ontbinding van de Stichting. De schikkingsovereenkomst bepaalt 

dat nadat de Stichting haar werkzaamheden definitief heeft beëindigd, zij zal worden ontbonden. 

Een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting wordt aan Achmea Pensioen- en 

levensverzekeringen N.V. uitgekeerd. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en 

bescheiden van de ontbonden stichting gedurende tien jaren berusten onder DNB. 274 Op 6 juli 

2011 zond de toenmalige minister van Financiën een brief aan de voorzitter van de Tweede 

Kamer, waarin werd bericht dat de regeling Vie d’Or is afgewikkeld met de uitbetaling van de 

einduitkeringen eerder dat jaar.275 Op 16 januari 2012 is de Stichting ontbonden.276 

2.4.3.2. Stichting Compensatiefonds Polishouders Vie d’Or  

2.4.3.2.1. Oprichting en inrichting 

Stichting Compensatiefonds werd opgericht op 28 mei 2008, zijnde een dag nadat de 

schikkingsovereenkomst tot stand kwam. De stichting heeft derhalve geen rol gespeeld tijdens de 

onderhandelingen. Stichting Compensatiefonds lijkt uitsluitend te zijn opgericht met het doel om 

uitvoering te geven aan de schikkingsovereenkomst. Het hof besteedt in haar beschikking dan 

ook geen aandacht aan de representativiteit van de Stichting Compensatiefonds. 

Stichting Compensatiefonds had ingevolge haar statuten ten doel het uitoefenen van haar rechten 

en het uitvoeren van haar verplichtingen voortvloeiende uit de schikkingsovereenkomst, 

waaronder het beheren van ingevolge de schikkingsovereenkomst door haar ontvangen gelden, 

het vaststellen van de vergoedingen die ingevolge de overeenkomst moeten worden betaald, het 

feitelijk verstrekken van die vergoedingen aan de deelnemende polishouders ingevolge en 

overeenkomstig de overeenkomst en het doen van de andere betalingen die uit de overeenkomst 

voortvloeien. 

Het bestuur van de stichting bestond uit een door Deloitte en Heijnis & Koelman gezamenlijk voor 

te dragen persoon, een door de Stichting voor te dragen persoon en een door beiden (en bij 

gebreke van overeenstemming tussen hen, op verzoek van één van hen door de President van het 

Hof te Amsterdam) aan te wijzen onafhankelijke voorzitter. In de schikkingsovereenkomst werd 

als voorwaarde gesteld dat de door Deloitte en Heijnis & Koelman en respectievelijk de Stichting 

aan te wijzen bestuurders voor hun werkzaamheden geen kosten in rekening zouden brengen. 

                                                   
271 Zie voor alle bevoegdheden van DNB artikel 5, 6.8, 7.3, 9, 10, 11, 14.2, 15.2, 15.8 van de statuten Stichting Vie d’Or. 
272 Gerechtshof Amsterdam 29 april 2009, NJ 2009, 448, LJN BI2717, r.o. 2.5. 
273 Zie onder meer art. 8.10 Vie d’Or-overeenkomst. 
274 Art. 15 Statuten Stichting Vie d’Or. 
275 Zie Kamerstukken II 2010/11, 32500 IXB, nr. 24. 
276 Zie vervaldatum Statuten Stichting Vie d’Or. 



 

De door hen beiden aan te wijzen onafhankelijke voorzitter kon wel een beloning ten laste van 

het schikkingsfonds worden toegekend. De Stichting Compensatiefonds heeft voor zover bekend 

geen gebruik gemaakt van een claims administrator of administrateur. 

2.4.3.2.2. Rol bij de schikkingsonderhandelingen en gedurende het distributieproces 

De Stichting Compensatiefonds is opgericht nadat de schikkingsovereenkomst tot stand is 

gekomen en heeft derhalve geen rol gespeeld tijdens de schikkingsonderhandelingen. Gedurende 

het distributieproces heeft de Stichting Compensatiefonds gezorgd voor de uitvoering van de in 

de schikkingsovereenkomst overeengekomen regeling, met welk doel zij ook is opgericht. 

2.4.3.2.3. Kosten en financiering 

De kosten van Stichting Compensatiefonds voor de uitvoering van haar werkzaamheden 

ingevolge de schikkingsovereenkomst zijn ten laste gebracht van het schikkingsfonds. In de 

schikkingsovereenkomst is bepaald dat zodra het geld is overgemaakt van de Escrow-rekening 

aan de Stichting Compensatiefonds, de Stichting Compensatiefonds de door haar in verband met 

de uitvoering van de schikkingsovereenkomst gemaakte en nog niet uit de Escrow-rekening 

vergoede kosten op dat bedrag in mindering brengt. Bovendien maakte zij op dat moment een 

reservering voor de kosten die zij verwacht nog te zullen maken in verband met de verdere 

uitvoering van deze overeenkomst.277 Een inschatting van die kosten is op dat moment nog niet 

gemaakt. Ook ontbreekt een regeling waarin terugkoppeling over de gemaakte of te maken 

kosten wordt opgelegd.  

2.4.3.2.4. Toezicht en transparantie 

De Stichting Compensatiefonds kende geen toezichthoudend orgaan. Ook was niet geregeld op 

welke wijze oud-polishouders of andere participanten konden deelnemen aan besluitvorming of 

toezicht konden uitoefenen. Wel was statutair vastgelegd dat een besluit van het bestuur tot 

statutenwijziging instemming behoefde van alle bestuurders, de Stichting Vie d’Or en Deloitte.278 

Dat gold ook voor het besluit tot ontbinding van de stichting.279  

 

2.4.3.2.5. Ontbinding stichting 

De schikkingsovereenkomst bepaalt dat nadat de tweede uitkering is gedaan280, de Stichting 

Compensatiefonds moet worden ontbonden.281 Eventuele door haar gereserveerde middelen die 

zij niet heeft hoeven gebruiken zal zij overdragen aan de Stichting. Op 16 januari 2012 is ook de 

Stichting Compensatiefonds ontbonden.282 

                                                   
277 Artikel 8.3. Vie d’Or-overeenkomst. 
278 Zie artikel 13.2. Statuten Stichting Compensatiefonds Polishouders Vie d’Or. 
279 Zie artikel 14.2. Statuten Stichting Compensatiefonds Polishouders Vie d’Or. 
280 Meer hierover in paragraaf 2.4.4. 
281 Artikel 8.17 Vie d’Or-overeenkomst. 
282 Zie vervaldatum van de statuten Stichting Compensatiefonds Polishouders Vie d’Or. 



 

2.4.4. Het distributieproces 

 
 

2.4.4.1. Het schikkingsfonds, distributieplan en rendement 

Deloitte, Heijnis & Koelman, het Verbond en de Stichting hebben een bedrag van EUR 38.800.000,- 

gestort op de Escrow-rekening. Tezamen met de over dat bedrag tot aan de definitieve datum te 

genereren rente en de uitkering in het faillissement van Vie d’Or die voor de polishouders is te 

verwachten, is met dit bedrag op de definitieve datum na aftrek van de daarvoor ingevolge deze 

overeenkomst in aanmerking komende kosten, een totaal voor uitkering aan de polishouders 

beschikbaar bedrag van (afhankelijk van de te genereren rente en de kosten van de uitvoering 

van de regeling) ongeveer EUR 45.000.000,- te verwachten.283 Dit bedrag komt overeen met 

ongeveer 56% van het bedrag waarop de Stichting de totale schade van de oud-polishouders heeft 

begroot, te weten EUR 80.000.000,- (welke schadeomvang overigens door Deloitte, Heijnis & 

Koelman, DNB en de Staat is betwist).284 

De in de schikkingsovereenkomst opgenomen verdeelsleutel285 komt er kort gezegd op neer dat 

de polishouders (en hun rechtsopvolgers) recht hebben op een deel van het bedrag van EUR 

45.000.000,-, naar rato van hun deelnamerechten. In die deelnamerechten komt (de mate van) de 

bekorting van de rechten van de oud-polishouders in vergelijking met hun rechten uit de met Vie 

d’Or gesloten overeenkomsten van levensverzekering tot uiting. De bij de overeenkomst 

toegekende vergoedingen zouden derhalve evenredig moeten zijn aan de schade die de 

afzonderlijke oud-polishouders hebben geleden. Het rendement wordt expliciet geacht deel uit te 

maken van het schikkingsfonds, aangezien het eerder genoemde bedrag van EUR 45.000.000,- 

ook de gegenereerde rente omvat.286 

2.4.4.2. Informatie met betrekking tot het al dan niet uitgekeerde schikkingsfonds 

Zodra de schikkingsovereenkomst definitief en niet meer opzegbaar was geworden287 is de 

Stichting Compensatiefonds zo spoedig mogelijk overgegaan tot de eerste uitkering. Daartoe 

dienden de volgende stappen te worden ondernomen. Allereerst is het bedrag dat (inclusief 

aangegroeide rente) op de escrow-rekening aanwezig was vastgesteld. Dat bedrag is vervolgens 

aan de Stichting Compensatiefonds overgemaakt. Op dat bedrag zijn de kosten in verband met de 

                                                   
283 Artikel 2.4 Vie d’Or-overeenkomst. 
284 Zie voor de totstandkoming van dit bedrag Gerechtshof Amsterdam 29 april 2009, NJ 2009, 448, LJN BI2717, r.o. 

4.11. 
285 Zie artikel 8 Vie d’Or-overeenkomst. 
286 Zie artikel 2.4. Vie d’Or-overeenkomst. 
287 De overeenkomst was opzegbaar indien meer dan 1100 polishouders en/of polishouders die tezamen meer dan 

50.000 deelnamerechten vertegenwoordigden een rechtsgeldige opt-out-verklaring hadden ingediend. Zie hierover 

artikel 6.4. ev. Vie d’Or-overeenkomst. 
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uitvoering van de schikkingsovereenkomst in mindering gebracht, evenals een reservering voor 

de kosten die de Stichting Compensatiefonds nog verwacht te zullen gaan maken. Dat gold ook 

voor kosten die de Stichting had gemaakt of nog zou gaan maken voor zover deze nog niet waren 

voldaan vanuit de Escrow-rekening. De Stichting Compensatiefonds heeft vervolgens aan de 

gezamenlijke partijen288 - die ingevolge artikel 2.4 de bedragen op de Escrow-rekening hebben 

gestort - een bedrag betaald dat correspondeert met (een deel van) de uitkeringen die de niet-

deelnemende polishouders zouden hebben ontvangen als zij geen opt-out verklaring zouden 

hebben ingediend. 

Het saldo dat vervolgens van het van de Escrow-rekening ontvangen bedrag beschikbaar was na 

het hierboven bepaalde, is door de Stichting Compensatiefonds aan de deelnemende 

polishouders uitgekeerd naar rato van hun deelnamerechten, waarbij iedere deelnemende 

polishouder recht had op een fractie van genoemd saldo gelijk aan zijn deelnamerechten gedeeld 

door het totale aantal deelnamerechten van de deelnemende polishouders. In de 

schikkingsovereenkomst is vastgelegd dat er zo spoedig mogelijk nadat de 

schikkingsovereenkomst verbindend is verklaard en niet meer opzegbaar is geworden, twee 

uitkeringen plaatsvinden.289 Die eerste uitkering is, kort gezegd, gelijk aan het bedrag van de voor 

de desbetreffende oud-polishouder berekende vergoeding op basis van de in paragraaf 4.1 

besproken verdeelsleutel. Voor de polishouders die hun vorderingen aan de Stichting hebben 

gecedeerd, is dit bedrag vermeerderd met het aan hen toekomende bedrag dat de Stichting 

inmiddels voor hen heeft ontvangen (en aan Stichting Compensatiefonds heeft afgedragen) bij 

wege van uitkering in het faillissement van Vie d’Or. In de eerste uitkering is EUR 42.400.000,- 

uitgekeerd. 

Een jaar nadat bekend is gemaakt dat de verbindend verklaarde overeenkomst niet meer 

opzegbaar is geworden, diende Stichting Compensatiefonds aan de hand van niet-uitgekeerde 

eerste uitkeringen waarop geen aanspraak meer kon worden gemaakt, daarover gerealiseerde 

rente en bij de Stichting mogelijk nog aanwezige reserves, met toepassing van in essentie dezelfde 

verdeelsleutel een tweede uitkering vaststellen en laten plaatsvinden.290 Tijdens de tweede 

uitkering is EUR 2.850.000,- uitgekeerd.291 

2.4.4.3. Toezicht en transparantie gedurende het distributieproces 

De stichting heeft aanvankelijk – voorafgaand aan het distributieproces – geen informatie gedeeld 

over de te verwachten kosten die ten laste van het schikkingsfonds zouden worden gebracht, 

zoals kosten van advocaten, een administrateur etc. Of deze informatie later is teruggekoppeld is 

ten tijde van dit onderzoek niet meer te achterhalen, omdat het distributieproces op dat moment 

reeds is afgerond en de website niet meer beschikbaar is. 

 

                                                   
288 Te weten: Deloitte, Heijnis & Koelman, het Verbond, DNB, en de Stichting. 
289 De overeenkomt kent aan Deloitte, Heijnis & Koelman, DNB en de Staat de bevoegdheid toe deze door middle van 

een gezamenlijke schriftelijke verklaring op te zeggen als zij verbindend wordt verklaard en vervolgens meer dan 

11.000 oud-polishouders, die tezamen een zeker aantal deelnamerechten vertegenwoordigen, tijdig laten weten niet 

aan de overeenkomst gebonden te willen zijn. Zie hierover artikel 6.5 t/m 6.11 Vie d’Or-overeenkomst. 
290 Artikel 8.12 t/m 8.15 Vie d’Or-overeenkomst. 
291 “Stichting Vie d’Or stopt ermee”, Omroep Brabant 11 maart 2011. 



 

2.4.4.4. Beëindiging en omgang met onbekende claims 

De schikkingsovereenkomst bepaalt dat het recht van een deelnemende polishouder op een 

vergoeding vervalt indien hij niet binnen een jaar na de dag waarop bij met de opeisbaarheid van 

zijn vergoeding bekend is geworden daarop aanspraak heeft gemaakt. Deelnemende 

polishouders worden geacht met de opeisbaarheid van hun vergoeding bekend te zijn geworden 

zodra de verbindendverklaring van de schikkingsovereenkomst bekend is gemaakt op een in 

artikel 1017 Rv bedoelde wijze en/of hen per persoonlijke brief aan het door of namens hen 

laatstelijk aan de Stichting of Twenteleven/Avéro Achmea opgegeven adres, of op een door hen 

aan de stichting opgegeven emailadres kennis is gegeven van de verbindend verklaring van de 

schikkingsovereenkomst, en hierover een persbericht is uitgegaan. 292 

 

2.5.  SHELL 

 

2.5.1. Het ontstaan van de massaschade en de aanloop naar het onderhandelingsproces 

 

In de Shell-zaak was sprake van massaschade als gevolg van vermeende misleiding op de 

effectenmarkt. Een collectieve actie op grond van artikel 3:305a BW heeft in Nederland niet 

plaatsgevonden, aangezien een vergelijkbare procedure reeds in 2005 was gestart in de 

Verenigde Staten. In die procedure werd Shell verweten haar beleggers te hebben misleid door 

verkeerde informatie te verschaffen met betrekking tot de oliereserves.  

 

Begin januari 2004 kondigden Shell Petroleum N.V. (hierna ook: Royal Dutch) en The Shell 

Transport and Trading Company Limited (hierna ook: STT) (tezamen hierna kortweg ‘Shell’ 

genoemd) hercategorisaties van een aantal van hun bewezen olie- en gasreserves aan. Het zou 

gaan om een equivalent van ongeveer 3,9 miljard vaten olie – ongeveer 20% - van haar opgegeven 

bewezen reserves. De hercategorisaties waren gebaseerd op de vaststelling dat de reserves niet 

voldeden aan de definitie van ‘bewezen’ reserves, zoals vastgesteld door de Amerikaanse 

Securities and Exchange Commission (SEC). Als gevolg daarvan daalde de prijs van de effecten in 

zowel Royal Dutch (RD) als STT Securities. Honderdduizenden aandeelhouders uit de Verenigde 

Staten, het Verenigd Koninkrijk en Europa, die hun aandelen gedurende de periode van 8 april 

1999 tot en met 18 maart 2004 (Relevante Periode293) hadden gekocht leden hierdoor schade. 

                                                   
292 Zie daarover artikel 6.2 Vie d’Or-overeenkomst. 
293 De lead plaintiffs in de Amerikaanse procedure beweerden dat Shell beweerdelijk onjuiste en misleidende 

mededelingen heeft gedaan, gedurende de periode van 8 april 1999 tot en met 18 maart 2004, met betrekking tot haar 

bewezen koolwaterstofreserves, met inbegrip van haar reservevervangingsratio, in jaar- en andere rapporten aan de 

diverse toezichthouders, in jaarverslagen, in presentaties aan analisten en investeerders, in besprekingen met 

ondernemingen, en bij mededelingen van kwartaal- en jaarresultaten. Als gevolg daarvan zouden vanaf 8 april 1999 de 

aandelenkoersen kunstmatig zijn opgedreven (Gerechtshof Amsterdam 29 mei 2009, NJ 2009, 506, r.o. 3.8). Op 18 

maart 2004 heeft Shell medegedeeld dat zij op basis van haar nadere onderzoek haar eerder bewezen reserves zou 
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Ruim 85 procent van de aandelen in Royal Dutch en STT werd in die periode gehouden door 

institutionele beleggers en ongeveer 15 procent door particuliere beleggers.294 

 

In 2004 hebben de Amerikaanse SEC en de Financial Services Authority van het Verenigd 

Koninkrijk (FSA) onderzoeken ingesteld naar de omstandigheden waaronder de 

hercategorisaties van de reserves van Shell hebben plaatsgevonden. Op 24 augustus 2004 

maakten de FSA en de SEC bekend dat zij een definitieve regeling met Shell hadden getroffen. 

Shell heeft zonder schuld te bekennen een aantal boetes betaald aan zowel de FSA als de SEC. 

Afgezien van deze door de overheid geïnitieerde procedures zijn bij Amerikaanse rechtbanken 

veertien ‘securities class actions’ aangespannen, welke later zijn geconsolideerd voor één 

Amerikaanse rechtbank.295 Twee pensioenfondsen zijn hierbij aangewezen als ‘lead plaintiffs’. Zij 

vertegenwoordigen daarmee de geconsolideerde ‘class’296 en stellen op basis van Amerikaanse 

federale effectenwet- en regelgeving vorderingen in tegen onder meer Royal Dutch en STT waarin 

Shell wordt verweten onjuiste en misleidende mededelingen te hebben gedaan gedurende de 

Relevante Periode. De aandelenkoers zou gedurende deze periode niet in overeenstemming zijn 

geweest met de werkelijke waarde die de aandelen vertegenwoordigden.297 

 

De Shell-zaak trof echter niet alleen Amerikaanse aandeelhouders. Hoewel een aantal Europese 

institutionele aandeelhouders eveneens twee procedures in de Verenigde Staten aanhangig 

maakt, besliste de United States Court bij vonnis van 13 november 2007 dat zij niet bevoegd was 

van de vorderingen van niet-Amerikaanse aandeelhouders298 kennis te nemen.299 300 Op 13 mei 

2008 hebben de partijen in de ‘consolidated class action’ vervolgens een schikkingsovereenkomst 

getroffen ten behoeve van de Amerikaanse aandeelhouders. Ook in Nederland is daarom een 

procedure gestart waarbij specifiek werd opgetreden voor de groep die in Amerika buiten de boot 

dreigde te vallen.  

 

2.5.2. Totstandkoming van de schikkingsovereenkomst 

 

Shell besloot – zonder daarmee te erkennen dat de aandeelhouders door de hercategorisaties 

enige schade hebben geleden die voor vergoeding in aanmerking komt – ook de niet-Amerikaanse 

                                                   
hercategoriseren. Na aankondiging van die hercategorisaties is de koers van de aandelen Royal Dutch en STT gedaald 

(Gerechtshof Amsterdam 29 mei 2009, NJ 2009, 506, r.o. 3.4 en 3.5). 
294 Gerechtshof Amsterdam 29 mei 2009, NJ 2009, 506, r.o. 3.2. 
295 Een uitgebreide analyse van deze zaak wordt gegeven door B.J. de Jong, ‘Schikking Shell met Europese beleggers’, 

Ondernemingsrecht 2007-8, p. 311-316. 
296 De Amerikaanse ‘class action’ is anders ingericht dan de Nederlandse collectieve procedure. Alle procedures die bij 

de Amerikaanse rechtbank(en) worden aangespannen, worden geconsolideerd en samengevoegd tot één procedure. 

Alle gedupeerden die dezelfde schade hebben geleden vormen dan gezamenlijk één ‘class’. 
297 Gerechtshof Amsterdam 29 mei 2009, NJ 2009, 506, r.o. 3.8. 
298 Niet-Amerikaanse aandeelhouders zijn (rechts)personen die aandelen Royal Dutch of STT hebben gekocht op een 

effectenbeurs buiten de Verenigde Staten en die ten tijde van die aankoop buiten de VS woonachtig of gevestigd waren. 
299 Zie B.J. de Jong, ‘Amerikaanse rechter heeft geen rechtsmacht terzake van claims van Europese beleggers in de Shell 

class action’, Ondernemingsrecht 2008-8, p. 31-32. 
300 Deze ontwikkeling is bevestigd in de inmiddels veelbesproken uitspraak van de Supreme Court of the United States 

in: 130 S. Ct. 2869, Morrisson vs. National Australia Bank (2010). In Amerika bestond daarom discussie over de 

mogelijkheid om de Amerikaanse wetgeving aan te passen waardoor het effect van deze uitspraak mogelijk teniet zou 

worden gedaan. De SEC heeft op 11 april 2012 een rapport gepubliceerd getiteld Study on the Cross-Border Scope of the 

Private Right of Action Under Section 10 9b0 of the Securities Exchange Act of 1934. Dat rapport is te raadplegen via 

<www.sec.gov/news/studies/2012/929y-study-cross-border-private-rights.pdf>.  



 

aandeelhouders een compensatie te bieden voor de door hen geleden schade als gevolg van de 

koersdalingen. Shell wenste al die claims te schikken en niet-Amerikaanse aandeelhouders te 

compenseren voor de schade die zij leden ten gevolge van de hercategorisaties en de 

daaropvolgende koersdaling.301 Op 11 april 2007 komt een schikking tot stand tussen Shell 

Petroleum N.V., The Shell Transport and Trading Company Limited, de stichting Shell Reserves 

Compensation Foundation, de Vereniging van Effectenbezitters (VEB), stichting Pensioenfonds 

ABP (ABP) en stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (voorheen Stichting Pensioenfonds voor 

de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen, SPZW).302 Die 

schikkingsovereenkomst geeft aanspraak op een vergoeding voor aandeelhouders die buiten de 

Verenigde Staten woonplaats hadden of waren gevestigd en die gedurende de Relevante Periode 

op één of meer effectenbeurzen buiten de Verenigde Staten aandelen in het kapitaal van RD of 

STT hadden gekocht. De schikkingsovereenkomst betreft alle vorderingen die bedoelde 

aandeelhouders op Shell zouden kunnen hebben in verband met de door Shell vanaf 2004 

aangekondigde hercategorisaties van bepaalde olie- en gasreserves.303  

 

De partijen bij de schikkingsovereenkomst hebben vervolgens gezamenlijk het Hof Amsterdam 

verzocht om deze schikkingsovereenkomst algemeen verbindend te verklaren overeenkomstig 

de regels van de WCAM. Het hof heeft zichzelf in deze zaak, evenals in de later gewezen zaak 

Converium, internationale rechtsmacht toegekend door de schikking algemeen verbindend te 

verklaren voor zowel aandeelhouders uit Nederland als buitenlandse – weliswaar tevens buiten 

de VS woonachtige – aandeelhouders. De band met Nederland was in dit geval wel duidelijk 

aanwezig: één van de betalende vennootschappen was een Nederlandse vennootschap en 

bovendien was een groot aantal belanghebbenden/aandeelhouders in Nederland woonachtig. 

Toch waren de Nederlandse aandeelhouders in de minderheid ten opzichte van het totale aantal 

aandeelhouders. De schikking is uiteindelijk algemeen verbindend verklaard ten behoeve van 

ongeveer 500.000 aandeelhouders, verspreid over 100 verschillende jurisdicties. Slechts 27 

procent daarvan is woonachtig in Nederland. Bij beschikking van 29 mei 2009 is de 

schikkingsovereenkomst door het hof algemeen verbindend verklaard.304  

 

Over de wijze waarop de aankondiging en melding in de Shell-casus diende plaats te vinden, 

bepaalde het hof dat alle bij verzoekers bekende potentiële ‘gerechtigden’ tot een vergoeding bij 

gewone brief of e-mail bericht op de hoogte moesten worden gesteld. Teneinde ook de potentiële 

aandeelhouders te bereiken die niet bekend zijn bij de verzoekers, diende bovendien een 

advertentie in de nieuwsbladen die het hof eerder had aangewezen te worden geplaatst. Het ging 

daarbij om de nieuwsbladen waarin in 2008 tevens de oproeping voor de zitting was geplaatst. 

Dit waren in totaal 37 nieuwsbladen (verschenen in edities voor 22 landen, daarnaast voor Azië, 

Zuid- Amerika, Europa en de hele wereld) en tevens de Times. Van elk land waar ten minste 50 

potentiële belanghebbenden woonplaats hadden, met uitzondering van eilanden als Eiland Man, 

Guernsey en Jersey, is tenminste één in dat land verschijnend nieuwsblad onder genoemd aantal 

                                                   
301 Shell-overeenkomst, inleidende overwegingen. Te raadplegen via www.royaldutchshellsettlement.com. 
302 De Stichting Shell Reserves Compensation Foundation is weliswaar partij bij de schikkingsovereenkomst, maar is 

niet aanwezig geweest bij de totstandkoming hiervan. De stichting is vlak voor de totstandkoming opgericht en heeft 

de overeenkomst vervolgens getekend. 
303 Kennisgeving op de voet van artikel 1017 lid 3 Rv bedoeld voor alle deelnemende aandeelhouders (22 oktober 

2009). 
304 Gerechtshof Amsterdam 29 mei 2009, NJ 2009, 506. 



 

van 37 begrepen.305 De aankondiging diende tevens op een aantal websites te worden 

gepubliceerd.306  

 

2.5.3. De rol en het functioneren van Shell Reserves Compensation Foundation 

 
 

 

2.5.3.1. Oprichting en inrichting 

 

De Shell Reserves Compensation Foundation (hierna: de stichting) is opgericht met het oog op de 

representativiteit en de afwikkeling van de eventueel algemeen verbindend te verklaren 

schikkingsovereenkomst. Het bestuur van die stichting is derhalve pas aangezocht op het 

moment dat de schikking ten behoeve van de niet-Amerikaanse beleggers tot stand was gekomen. 

Het bestuur van de stichting heeft die schikking adequaat bevonden en vervolgens, tezamen met 

overige betrokken partijen voorgelegd aan het Hof Amsterdam. Bestuurders mochten in elk geval 

niet zijn werknemers of adviseurs van Shell dan wel een belegger die meer dan vijfhonderd 

effecten houdt in Shell. Ter ondersteuning van de dagelijkse werkzaamheden heeft het bestuur 

gebruik gemaakt van de diensten van een administratiekantoor. Tevens heeft de stichting een 

advocaat aangesteld. 

 

De stichting kende daarnaast een vergadering van deelnemers.307 Deze vergadering werd gevormd 

door deelnemers, zijnde institutionele beleggers en belangenbehartigers die een 

participatieovereenkomt met de stichting hebben gesloten. In totaal kende de stichting 167 

deelnemers, zijnde in Europa gevestigde institutionele beleggers (waaronder ABP, PGGM, DEKA, 

UBS, Morley) alsook de VEB en vergelijkbare organisaties die institutionele aandeelhouders 

vertegenwoordigen uit Frankrijk, Zweden, Italië en Duitsland. De vergadering van deelnemers 

houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken en voorzag het 

bestuur, al dan niet op verzoek, van advies. Voorts had de vergadering van deelnemers onder 

meer de bevoegdheid om de bestuurders van de stichting te benoemen en ontslaan. Daarnaast 

diende de vergadering van deelnemers te worden geraadpleegd bij het besluit tot het vaststellen 

van de begroting en de jaarstukken, het wijzigen van de statuten en het ontbinden van de 

stichting. 

 

 

 

 

                                                   
305 HR 29 mei 2009, NJ 2009, 506, r.o. 5.13. 
306 Bijvoorbeeld <www.shell.com>, <www.shellsettlement.com>, <www.veb.net>, <www.shellvergoeding.nl>. 
307 Orgaan in de zin van artikel 9, lid 1 van de statuten van de Stichting Shell Reserves Compensation Foundation.  
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2.5.3.2. Rol bij schikkingsonderhandelingen en tijdens het distributieproces 

 

De initiële onderhandelingen zijn tijdens het schikkingsproces gevoerd door Shell, de VEB en de 

institutionele aandeelhouders (ABP en PGGM). De stichting is daarbij in eerste instantie niet 

betrokken. Wel heeft de stichting de schikkingsovereenkomst in een later stadium, maar 

voorafgaand aan voorlegging aan het Hof Amsterdam, “goedgekeurd”.  

 

De stichting is immers opgericht om zorg te dragen voor het innen van de uitkeringen door Shell 

en het verdelen van deze uitkeringen onder de deelnemers.308 Daartoe heeft de stichting 

samengewerkt met een Amerikaanse claims administrator; Epic Systems Inc.309  

 

2.5.3.3. Kosten en financiering 

 

Partijen zijn overeen gekomen dat het schikkingsbedrag binnen twintig dagen na de 

verbindendverklaring door de schikkende ondernemingen op een Escrow-rekening wordt 

gestort. Daarnaast is overeengekomen dat indien er een Amerikaanse Class Action schikking 

plaatsvindt, waarin de vergoeding hoger is dan het aanbod in de schikkingsovereenkomst met de 

niet-Amerikaanse beleggers, een aanvullend bedrag zal worden betaald. Tevens is een 

aanvullende overeenkomst getroffen met de VEB als gevolg waarvan de VEB een aanvullend 

bedrag betaald krijgt, waarmee de VEB onder meer de gemaakte advocatenkosten kan voldoen.310 

Voorts is overeengekomen dat de administrateur rechtstreeks door de schikkende 

ondernemingen wordt betaald, door het doen van een administratieve betaling, met een beloop 

van ten hoogste USD 300.000,-. Tevens verplichten de schikkende ondernemingen zich tot 

betaling van de honoraria van de ‘hoofdadvocaat’ en het bedrag van onkosten. Dit bedrag wordt 

gescheiden van het schikkingsbedrag betaald. Dat geldt ook voor de kosten die de stichting maakt 

verbonden aan het oprichten en onderhouden van de stichting, met inbegrip van beloning van de 

leden van de directie van de stichting.  Alle bovengenoemde kosten worden derhalve rechtstreeks 

door Shell voldaan en worden niet ten laste van het schikkingsfonds gebracht. 

 

2.5.3.4. Toezicht en transparantie 

 

De statuten en de schikkingsovereenkomst bevatten enkele bepalingen met betrekking tot 

toezicht en transparantie gedurende het distributieproces door de stichting richting de 

deelnemende aandeelhouders. Allereerst is de eerder genoemde vergadering van deelnemers in 

het leven geroepen teneinde toezicht te houden op het bestuur. In dat kader worden een aantal 

belangrijke toezichtbevoegdheden aan dit orgaan toegekend en is het bestuur op basis van de 

statuten verplicht desgewenst aan de vergadering van deelnemers informatie te verschaffen.311  

 

                                                   
308 Zie ook artikel 3 sub 2 van de statuten van de Stichting Shell Reserves Compensation Foundation. 
309 Epic Systems Inc. Is gevestigd in Portland, Oregon in de Verenigde Staten en heeft haar hoofdzetel in Kansas, 

eveneens in de Verenigde Staten. Voor het doel van haar werkzaamheden als administrator was zij werkzaam vanuit 

Londen, Verenigd Koninkrijk, handelend onder de naam ‘Royal Dutch Shell Settlement Administrator’. 
310 Dit zou kunnen verklaren waarom de VEB graag partij zou willen zijn bij de schikkingsovereenkomst. Zie mijn 

eerder opgeworpen vraag hieromtrent in hoofdstuk 1. 
311 Zie hierover paragraaf 2.5.3.1.  



 

De schikkingsovereenkomst bevat enkele bepalingen met betrekking tot transparantie.312 Hierin 

is opgenomen dat de administrateur de opdracht zal krijgen om een website te laten opzetten en 

onderhouden, waarop hij de aankondiging van de schikkingsovereenkomst alsmede het 

claimformulier, informatie over de schikkingsovereenkomst, het distributieplan met inbegrip van 

alle toepasselijke deadlines in verband met de schikkingsovereenkomst zal plaatsen. Tevens heeft 

de administrateur de opdracht gekregen om ter beantwoording van vragen van (potentiële) 

claimanten een telefoonbank op te laten zetten en te bemannen die is bedoeld om deelnemende 

aandeelhouders in staat te stellen om zonder kosten telefoongesprekken te voeren (met 

telefonisten die Engels en Nederlands kunnen spreken) en om een e-mailadres te openen. 

 

Ondanks dat hiertoe geen verplichting bestond op grond van de schikkingsovereenkomst, heeft 

de stichting ook gedurende het distributieproces via de website actuele informatie met 

betrekking tot de uitkering van het schikkingsfonds gedeeld. Tevens is een accountant 

ingeschakeld om de jaarrekeningen te controleren en heeft de eerder genoemde vergadering van 

deelnemers een toezichthoudende rol gespeeld. 

 

2.5.3.5. Ontbinding stichting 

 

De statuten bepalen dat het bestuur bevoegd is om de stichting te ontbinden op het moment dat 

het gehele bestuur van mening is dat het doel van de stichting is bereikt of niet (meer) te bereiken 

is, nadat hij de vergadering van deelnemers heeft geraadpleegd. Dit besluit wordt door het 

bestuur toegelicht in de vergadering van deelnemers, welke hiertoe is bijeengeroepen. Na de 

ontbinding zal vereffening geschieden door de bestuurders dan wel door een of meer personen 

die daartoe bij het besluit tot ontbinding door het bestuur zijn aangewezen.313 Op 4 december 

2013 is de ontbinding ingeschreven in het handelsregister.314 

 

2.5.4. Het distributieproces 

 

 
 

2.5.4.1. Het schikkingsfonds, distributieplan en rendement 

 

In de schikkingsovereenkomst is een uitvoerig overzicht opgenomen met verschillende, naar 

aanleiding van de schikkingsovereenkomst uit te voeren schikkingsbetalingen, te weten:  

a) het schikkingsbedrag en betaling aan aandeelhouders  

b) het aanvullend schikkingsbedrag en het schikkingsbedrag accountant  

c) betaling Vereniging van Effectenbezitters  

d) aanbod schikking Verenigde Staten 

                                                   
312 Zie Shell-overeenkomst onder V: Aanvullende informatiebronnen met betrekking tot deze schikkingsovereenkomst. 
313 Artikel 13 Statuten van de Stichting Shell Reserves Compensation Foundation. 
314 <www.shellsettlement.com/docs/Dissolution_of_the_Stichting.pdf>. 
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e) administratiekosten  

f) honoraria hoofdadvocaat en bedrag van onkosten  

g) de kosten stichting 

h) SEC bedrag 

i) honoraria advocaten van VEB 

 

Het schikkingsbedrag bedraagt USD 340.100.000,- met eventueel daarover opgebouwde rente 

totdat het bedrag zal worden overgemaakt voor uitdeling. Daarnaast zullen de schikkende 

ondernemingen315 USD 12.500.000,- betalen dat gelijkelijk verdeeld moet worden onder alle niet-

Amerikaanse aandeelhouders die een geldige vordering voor een uitkering indienen. Iedere 

deelnemende aandeelhouder zal derhalve, ongeacht het aantal aandelen dat hij in de relevantie 

periode hield, een gelijk deel van USD 12.500.000,- met eventuele rente ontvangen. Ten slotte zal 

iedere deelnemende aandeelhouder een gedeelte kunnen ontvangen van het bedrag USD 

120.000.000,- dat Shell aan de SEC heeft betaald en dat door de SEC beschikbaar is gesteld door 

uitkering aan, onder anderen, de deelnemende aandeelhouders. 

 

Aan de schikkingsovereenkomst is een distributieplan gehecht waarin het plan van verdeling van 

de opbrengst van de schikking tussen deelnemende aandeelhouders is opgenomen.316 Daarin 

wordt vooropgesteld dat met het beschikbaar komen van het schikkingsfonds nadrukkelijk niet 

is bedoeld de exact geleden schade te vergoeden. Allereerst is het niet mogelijk om die schade 

exact vast te stellen en kan er dus slechts een theoretische benadering van de schade worden 

gemaakt. Daarnaast verdedigt Shell dat de prijzen van gewone aandelen van Royal Dutch en Shell 

Transport niet op kunstmatige wijze opgedreven werden gedurende de Relevante Periode en dat 

de prijzen van de aandelen de op dat tijdstip geldende marktwaarden weerspiegelden. De 

prijsdaling zou niet het gevolg zijn van enige vorm van bedrog maar andere, niet strafbare 

factoren buiten haar controle. Derhalve zou er – aldus Shell – geen sprake (kunnen) zijn van een 

schadevergoedingsplicht. 

 

In het distributieplan wordt onderscheid gemaakt tussen i) aandelen Royal Dutch en ii) aandelen 

Shell Transport en wordt per aandeel berekend wat de schade zal zijn. Dat is nadrukkelijk niet 

bedoeld als een schatting van het bedrag dat een deelnemende aandeelhouder na gerechtelijk 

onderzoek mogelijk toegewezen zou krijgen. Het vormt slechts de basis op grond waarvan het 

schikkingsfonds proportioneel onder de aandeelhouders met een geldige claim verdeeld zal 

worden. Iedere eiser met een geldige claim krijgt een pro rata aandeel in het schikkingsfonds 

toegewezen op basis van zijn of haar erkende claim vergeleken met het totaal aantal erkende 

claims. Derhalve krijgt elke toegelaten eiser een bedrag uitbetaald dat wordt bepaald door zijn of 

haar erkende claim, vermenigvuldigt met een breuk waarvan de teller het schikkingsfonds en de 

deler het totaal erkende claims van alle toegelaten eisers zijn. 

 

Het distributieplan geeft tevens aan op welke manier het schikkingsfonds zal worden uitgekeerd. 

Hierin is allereerst bepaald dat de uitkeringen worden gedaan nadat alle claims zijn verwerkt en 

het hof de schikking definitief heeft goedgekeurd. Indien er daarna tegoeden in het 

                                                   
315 Onder “schikkende ondernemingen” wordt verstaan Shell Petroleum NV en The Shell Transport and Trading 

Company Limited. 
316 Productie C bij Shell-overeenkomst: plan van verdeling van de opbrengst van de schikking tussen deelnemende 

aandeelhouders. 



 

schikkingsfonds overblijven door toedoen van niet geïncasseerde cheques of op andere wijze, zal 

de administrateur zich naar redelijke vermogen inspannen om het saldo dat overblijft een jaar na 

aanvankelijke uitkering en na betaling van eventuele kosten of honoraria die zijn opgelopen bij 

het beheer van het schikkingsfonds voor een dergelijke uitkering, opnieuw uitgekeerd wordt aan 

deelnemende aandeelhouders die een uitkering hebben ontvangen en die minstens USD 10,- of 

het financiële equivalent daarvan uit een dergelijke hernieuwde uitkering ontvangen zouden 

hebben. 

 

De schikkingsovereenkomst bepaalt het volgende ten aanzien van het rendement: “Op het 

moment dat het hof de schikking verbindend verklaart, zal het schikkingsbedrag van USD 

340.000.000,- worden gestort op een escrow-rekening, waar het rente zal opbouwen totdat dit 

bedrag (en de aangegroeide rente) zal worden overgemaakt voor uitdeling aan niet-Amerikaanse 

aandeelhouders.”317 Het rendement is derhalve (voor zover rendement te maken was318) 

uitbetaald aan de rechthebbende aandeelhouders. 

 

2.5.4.2. Informatie met betrekking tot het al dan niet uitgekeerde schikkingsfonds 

 

De uitkering van het schikkingsfonds is op dit moment volledig afgerond en de stichting is 

ontbonden. Er heeft een gefaseerde uitkering plaatsgevonden in drie fases. Hieronder volgt een 

overzicht van de uitkeringen die zijn gedaan. Al deze informatie is gedurende het 

distributieproces openbaar gemaakt. 

 

Op 16 mei 2011 heeft de administrateur 167.000 claimformulieren ontvangen, waarvan 45.000 

nog niet de juiste of volledige informatie bevatten. 55.000 van de ontvangen claims leken niet te 

voldoen aan de voorwaarden zoals omschreven in de schikkingsovereenkomst. De 

administrateur heeft deze aandeelhouders een formele afwijzing gestuurd in juni 2011. Indien de 

aandeelhouder het oneens was met een dergelijk besluit of met het aan hem of haar toegewezen 

bedrag en de administrateur en de aandeelhouder niet in staat waren het geschil op te lossen, kon 

de aandeelhouder binnen dertig dagen nadat het geschil was ontstaan, het geschil ter oplossing 

voorleggen aan de Arrondissementsrechtbank of de Geschillencommissie.319 Pas na de 

beslissingen op al die bezwaren is de daadwerkelijke verdeling van het schikkingsfonds 

begonnen. 

 

Op 12 september 2011 volgde opnieuw een bericht van de administrateur. Alle formele 

afwijzingsbrieven aan de aangemelde aandeelhouders die op basis van de 

schikkingsovereenkomst geen recht hebben op een deel van het schikkingsbedrag, waren 

verstuurd. Bovendien had de stichting alle bezwaren tegen niet erkende claims gezien en 

beoordeeld. De administrateur had al de verzochte aanvullende informatie ontvangen en 

bekeken. Het “Dispute Committee” zou – aldus de berichtgeving -  de geschillen zo spoedig 

mogelijk in behandeling nemen. De administrateur riep alle aandeelhouders met een claim op om 

hun juiste bankgegevens door te geven indien de eerder verschafte bankgegevens niet compleet 

of niet juist waren. Dat zou de daadwerkelijke verdeling van het netto schikkingsbedrag 

                                                   
317 Zie Shell-overeenkomst, Resumé. 
318 Schikkingsfonds werd door Shell aan de stichting uitgekeerd in 2009 (kredietcrisis). 
319 Zie Shell-overeenkomst bepaling II.C.5. 



 

bespoedigen. 

 

Op 11 november 2011 volgde een tweede bericht. Na een zorgvuldige analyse van alle onderdelen 

van de betalingsprocedure zou de administrateur een eerste betaling van 95% van het Netto 

Schikkingsbedrag (huidige waarde: USD 378 miljoen) en van 50% van de 

Aandeelhoudersbetaling (USD 12,5 miljoen) voorbereiden. De toegewezen bedragen zijn door de 

administrateur berekend in overeenstemming met het distributieplan dat deel uit maakt van de 

schikkingsovereenkomst. Er zijn meer dan 120.000 geldige en in aanmerking komende claims 

ingediend, voor een totaal bedrag van een erkende claim ter hoogte van ongeveer USD 3,8 miljard. 

De 95% van het netto schikkingsfonds dat thans beschikbaar is voor distributie bedraagt USD 

359.704.218,-. Iedere eiser krijgt dienovereenkomstig tijdens de eerste distributie naar rato een 

gedeelte van het beschikbare fonds uitgekeerd, dat berekend wordt door de erkende claim van 

de eiser te delen door het totaal aantal erkende claims van alle eisers gezamenlijk en door 

vervolgens het resultaat te vermenigvuldigen met het bedrag van de beschikbare fondsen. De 

50% van de aandeelhoudersbetaling die thans beschikbaar is gesteld voor distributie bedraagt 

USD 6.284.248,-. Iedere daarvoor in aanmerking komende eiser ontvangt overeenkomstig het 

distributieplan een gelijk deel van de Aandeelhoudersbetaling. Dit gelijke aandeel in deze eerste 

distributie bedraagt USD 52,08 per claim. 

 

Een tweede distributie van de resterende 5% van het netto schikkingsfonds en 50% van de 

aandeelhoudersbetaling kan pas uitgekeerd worden, nadat alle mogelijke administratieve 

beroepen en geschillen m.b.t. de aan iedere eiser toegewezen bedragen uitgeprocedeerd zijn. 

Deze betaling heeft plaatsgevonden in juli 2012. Na die tweede betaling is wederom geld 

overgebleven. Op 30 juni 2013 heeft dat geresulteerd in een nog niet gedistribueerd bedrag van 

USD 1.600.000,00. Dat is minder dan 0,5% van het totaal beschikbare bedrag voor distributie. De 

stichting heeft in overleg met de claims administrateur besloten om, teneinde dit bedrag te 

verdelen, over te gaan tot een derde distributie overeenkomstig de schikkingsovereenkomst en 

het distributieplan. Om in aanmerking te komen voor deze derde betaling dient het gerechtigde 

bedrag netto tenminste USD 10,00 te bedragen, wat neerkomt op een bruto-bedrag van USD 

25,00.320 Dat resulteert in 4600 nieuwe uitkeringen in de laatste distributieronde. De stichting 

kondigt aan dat bedragen die daarna terugkomen per september 2013 worden overgedragen aan 

de Nederlandse consignatiekas. 

 

2.5.4.3. Toezicht en transparantie gedurende het distributieproces 

 

Hoewel de stichting intern noch extern regels zijn opgelegd omtrent transparantie gedurende het 

distributieproces, heeft dat de stichting er niet van weerhouden om zowel potentiële als 

deelnemende aandeelhouders zo volledig mogelijk te informeren.  

 

Ook tijdens het distributieproces heeft de stichting, zonder dat daartoe een verplichting bestond 

op grond van de wet, de schikkingsovereenkomst, de algemeen verbindendverklaring of de 

statuten, door middel van persberichten getracht de aandeelhouders op de hoogte te houden van 

                                                   
320 Dit gelet op de kosten die gemaakt worden (“bankkosten”) die in het geval van een lager uit te keren bedrag niet 

opwegen. Met die kosten is ook tijdens de eerste uitdelingsronde rekening gehouden: het restantbedrag diende 

minimaal 50,00 USD per claimant te bedragen teneinde dit bedrag op te laten wegen tegen de te maken bankkosten. 



 

het aantal ingekomen claims en de totale hoogte daarvan.321 De exacte informatie, zoals een 

overzicht van alle ingediende claims inclusief bedragen is niet openbaar gemaakt.  

 

2.5.4.4. Beëindiging en omgang met onbekende claims 

 

De schikkingsovereenkomst bepaalde aanvankelijk dat “het recht van Deelnemende 

Aandeelhouders op een schikkingsuitkering krachtens deze Schikkingsovereenkomst komt te 

vervallen en eindigen op de dag na de claimdatum, en iedere Deelnemende Aandeelhouder die 

verzuimt om op tijd een geldig claimformulier op de claimdatum in te dienen, zal worden 

uitgesloten van het ontvangen van een uitkering uit het netto schikkingsbedrag; op voorwaarde 

echter dat iedere aldus uitgesloten deelnemende aandeelhouder desondanks, gebonden zal zijn 

door de verbindendverklaring en daardoor geen recht meer heeft op een claim.” 322 Het hof lijkt 

de bescherming die hiermee aan de onbekende claimant wordt geboden echter niet voldoende te 

achten. In de rechtsoverwegingen waarin de gedeeltelijke nietigheden worden besproken wordt 

ook deze bepaling aan kritiek van het hof onderworpen. Het hof stelt het volgende: “Settlement 

Agreement, artikel II.C.6, bepaalt dat een recht op vergoeding vervalt op de dag na Claim Date.323 

Deze bepaling is, gelet op artikel 7:907 lid 6 BW, slechts rechtsgeldig indien die Claim Date 

gelegen is ten minste één jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de gerechtigde 

met de opeisbaarheid van zijn vergoeding bekend is geworden. In die zin zal het hof de bepaling 

dan ook lezen.”324 Deze uitspraak roept veel vragen op. Wanneer komt de dag waarop de 

aandeelhouder met de aanspraak op zijn vergoeding bekend is geworden? Betekent dit dat een 

aandeelhouder die aantoont niet bekend te zijn geweest met de opeisbaarheid van zijn 

vergoeding over tien jaar nog steeds aanspraak op die vergoeding kan maken?325 Op welke 

manier kan en moet de stichting rekening houden met deze mogelijkheid?  

 

Het schikkingsfonds is in een derde uitkeringsronde volledig uitgekeerd aan de bij de stichting 

bekende gerechtigde aandeelhouders. Na uitkering in de derde distributieronde is een bedrag van 

USD 19500,- overgebleven. Dit bedrag is – conform het bepaalde in de schikkingsovereenkomst - 

uitgekeerd aan twee goede doelen. 

 

2.6. VEDIOR 

 

                                                   
321 Zie paragraaf 2.5.4.2. 
322 Shell-overeenkomst bepaling C.II.6. 
323 “Claim datum” betekent de door partijen aan het hof voorgestelde datum waarop Claimformulieren door de 

Administrateur moeten zijn ontvangen, welke voorgestelde datum 366 dagen na de Verzenddatum Mededeling zal zijn. 
324 HR 29 mei 2009, NJ 2009, 506, r.o. 6.34. 
325 De jurisprudentie inzake de verjaringstermijnen van artikel 3:310 BW is omvangrijk. In HR 31 oktober 2003, NJ 

2006, 112 (Saelman/AZVU), biedt de Hoge Raad een verhelderende uiteenzetting over de stand van zaken. Later in 

deze bijdrage wordt hierop ingegaan. Zie ook Stolker, Tekst en commentaar Vermogensrecht, commentaar op artikel 

310 boek 3 BW, 2009.  
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2.6.1. Het ontstaan van de massaschade en de aanloop naar het onderhandelingsproces 

Vedior was een Nederlands uitzendbureau, wereldwijd actief in 43 landen. Op 30 november 2007 

deed zich een plotselinge koersontwikkeling voor. De koers van het aandeel Vedior steeg met 

bijna 20% na geruchten over een overname door Randstad. Daarop werd de handel tijdelijk 

stilgelegd en maakte Vedior (gedwongen door de AFM) bekend dat zij oriënterende gesprekken 

voerde met Randstad over een overname. In de tussentijd (tussen 9.00 uur en 11.34 uur) zijn op 

de effectenbeurs in totaal ruim 3.000 koopovereenkomsten tot stand gekomen die betrekking 

hadden op het aandeel Vedior. Hierbij zijn in totaal 3.010.000 aandelen Vedior verkocht.  

Bij brief van 11 december 2007 heeft de VEB Vedior aansprakelijk gesteld. Kort gezegd heeft de 

VEB aangevoerd dat Vedior heeft gehandeld in strijd met de verplichting om koersgevoelige 

informatie onverwijld openbaar te maken, en daarmee onrechtmatig heeft gehandeld jegens 

aandeelhouders van Vedior die hun aandelen verkochten in het tijdvak tussen het moment 

waarop de informatie openbaar gemaakt had moeten worden en het moment waarop de 

informatie alsnog bekend wordt gemaakt (aldus tussen 9.00 en 11.34 uur). Deze aandeelhouders 

hebben volgens de VEB verkocht tegen een kunstmatig lage prijs. Indien de markt tijdig was 

geïnformeerd, waren de verkooptransacties immers tegen een hogere prijs tot stand gekomen. 

Dientengevolge hebben de betrokken aandeelhouders schade geleden die bestaat uit het verschil 

tussen de prijs waartegen zij aandelen Vedior hebben verkocht en de prijs waartegen zij deze 

aandelen hadden kunnen verkopen als Vedior de hierboven bedoelde besprekingen tijdig 

openbaar had gemaakt.  

2.6.2. Totstandkoming van de schikkingsovereenkomst 

De VEB nam in deze zaak het initiatief met een brief met verzoek tot overleg zoals bedoeld in 

artikel 3:305a lid 2 BW. De onderhandelingen hebben geresulteerd in een collectieve 

schikkingsovereenkomst tussen Randstad Holding N.V. (hierna: Randstad)326, de Vereniging van 

Effectenbezitters (hierna: VEB) en Stichting Uitvoering Vedior Schikking (hierna: SUVS) d.d. 26 

september 2008 zoals aangepast bij aanvullende overeenkomst d.d. 2 februari 2009. Bij 

beschikking van 15 juli 2009 heeft het Gerechtshof Amsterdam deze schikkingsovereenkomst 

algemeen verbindend verklaard.327 De overeenkomst voorziet erin dat elke gerechtigde per 

aandeel dat hij of zij op 30 november 2007 tussen 9.00 uur en 11.34 uur heeft verkocht een 

bedrag zal ontvangen gelijk van ca. 80% van het verschil tussen de prijs waartegen de gerechtigde 

dat aandeel op 30 november 2007 tussen 9.00 en 11.34 uur heeft verkocht en openingskoers van 

het aandeel bij hervatting van de handel om 13.20 uur ad EUR 15,80, evenwel zonder dat het in 

totaal aan alle gerechtigde samen toekomende bedrag het bedrag van EUR 4.250.000 (het 

schikkingsbedrag) zal overschrijden. 

                                                   
326 Bij akte van 30 juni 2008 is Vedior door fusie opgegaan in Randstad, waardoor Randstad uiteindelijk de 

onderhandelingen in het laatste stadium formeel heeft overgenomen en partij is bij de vaststellingsovereenkomst. 
327 Gerechtshof Amsterdam 15 juli 2009, JOR 2009/325. 



 

2.6.3. De rol en het functioneren van Stichting Uitvoering Vedior Schikking (SUVS) 

 
 

2.6.3.1. Oprichting en inrichting 

De stichting is opgericht op het moment dat de schikking tussen de VEB en Randstad reeds was 

bereikt, met als taak om uitvoering te geven aan de schikkingsovereenkomst.328 De stichting heeft 

geen advocaat of accountant aangesteld, maar heeft gebruik gemaakt van de advocaat en 

accountant van Randstad. Randstad heeft tevens de claims administratie voor haar rekening 

genomen. De stichting heeft de vaststellingsovereenkomst mee ondertekend en samen met de 

VEB en Randstad het verzoek tot verbindendverklaring bij het hof ingediend.  

Het stichtingsbestuur bestond uit drie leden. Één bestuurslid werd benoemd door de VEB, één 

bestuurslid werd benoemd door Vedior. Het derde bestuurslid – de voorzitter – werd benoemd 

door de VEB en Randstad gezamenlijk. 

2.6.3.2. Rol bij schikkingsonderhandelingen en tijdens het distributieproces 

De stichting is opgericht op het moment dat de schikking tussen de VEB en Randstad reeds was 

bereikt329 en was derhalve niet bij het schikkingsproces betrokken. Een schriftelijk verzoek van 

een gerechtigde die aanspraak maakt op betaling van een vergoeding onder de 

schikkingsovereenkomst, diende gericht te worden aan Randstad.330 Er is derhalve geen claims 

administratie gevoerd door SUVS. Wel heeft Randstad uiterlijk één week na sluitingsdatum alle 

van gerechtigden ontvangen verzoeken, de bewijsmiddelen waarvan die verzoeken vergezeld zijn 

gegaan en een overzicht per gerechtigde van de opgaven die in deze verzoeken zijn gedaan en een 

op die opgaven gebaseerd voorstel voor de aan elke gerechtigde toekomende vergoeding, aan 

SUVS doen toekomen.331 Op basis daarvan heeft SUVS naar eigen inzicht, maar op basis van 

hetgeen in de schikkingsovereenkomst is bepaald, de aan de gerechtigde toekomende vergoeding 

vastgesteld. SUVS was daarbij niet gebonden aan het voorstel zoals dat wordt gedaan door 

Randstad.332 

2.6.3.3. Kosten en financiering 

Randstad heeft naast het schikkingsbedrag een extra bedrag ter waarde van 5% van het 

schikkingsbedrag (te weten EUR 212.500,-) aan SUVS ter beschikking gesteld ter dekking van 

                                                   
328 Zie overweging Q in statuten Stichting Uitvoering Vedior Schikking. 
329 Namelijk op 3 april 2008. 
330 Artikel 7.1 t/m 7.4 Vedior-overeenkomst. 
331 Artikel 7.5 Vedior-overeenkomst. 
332 Artikel 7.6 Vedior-overeenkomst. 
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eventuele rente, verzekerings- en transactiekosten. Dit bedrag diende mede ter financiering van 

de door de stichting te maken kosten. Ten laste van dat bedrag heeft SUVS onder meer zorg 

gedragen voor de oproeping ingevolge artikel 1013 lid 5, respectievelijk 1017 lid 3 Rv. Tevens is 

ten laste van dit bedrag een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor de 

bestuursleden van de stichting, met de afspraak dat de premie daarvan het bedrag van EUR 50000 

niet zal overschrijden.333 De (onafhankelijke) voorzitter van de stichting heeft uit dit fonds tevens 

een vergoeding ontvangen. Daarnaast zijn de kosten voor het opmaken van de jaarrekening, 

bankkosten etc. uit dit bedrag voldaan. De bestuursleden vanuit de VEB en de wederpartij 

(Randstad) hebben geen honorarium ontvangen. Wel heeft de VEB voor de rol die zij heeft 

gespeeld bij de schikkingsonderhandelingen een bedrag van EUR 100.000,- ontvangen. Dat 

bedrag is overigens vooraf vastgelegd in de schikkingsovereenkomst.334 

2.6.3.4. Toezicht en transparantie 

De stichting kent geen toezichthoudend orgaan noch een orgaan waarin gedupeerden 

zeggenschap of toezicht uit kunnen oefenen. Wel is getracht onpartijdigheid en onafhankelijkheid 

te waarborgen doordat bestuursleden zijn benoemd door Vedior, de VEB en een onafhankelijke 

partij zodat de bestuursleden gezamenlijk alle betrokken belangen behartigen. 

2.6.3.5. Ontbinding stichting 

Het bestuur was bevoegd de stichting te ontbinden. Daartoe diende een besluit genomen te 

worden met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle 

bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.335 De statuten bepaalden echter niets over het 

moment waarop de stichting kon worden ontbonden. De ontbinding vond plaats op 1 juni 2015.  

2.6.4. Het distributieproces 

 

 
 

2.6.4.1. Het schikkingsfonds, distributieplan en rendement 

Randstad zou 80% van de aldus bepaalde gederfde winst per verkocht aandeel vergoeden. In deze 

zaak is derhalve een zekere standaardisatie toegepast bij de wijze van verdeling van de 

schikkingsuitkering. Een onderzoek naar de vraag hoe de belegger bij de eerdere 

openbaarmaking van de overnamebesprekingen zou hebben gehandeld wordt achterwege 

gelaten. De vergoeding per aandeel werd daarmee voor elke gerechtigde berekend als 80% van 

het verschil tussen de prijs waartegen de gerechtigde dat aandeel heeft verkocht en de 

openingskoers van het aandeel bij hervatting van de handel om 13.20 uur ad. EUR 15,80. Het gaat 

daarbij dus om de prijzen waartegen de aandelen verkocht zijn tussen 9.00 en 11.34 uur. De 

                                                   
333 Artikel 6.5 Vedior-overeenkomst. 
334 Zie hierover paragraaf 4 – inleiding van de Vedior-overeenkomst. 
335 Zie artikel 12 jo. Artikel 11 statuten Stichting Uitvoering Vedior Schikking. 
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vergoeding voor alle aandelen die door een gerechtigde op een zelfde tijdstip zijn verkocht werd 

berekend als het product van de vergoeding per aandeel dat op dat tijdstip is verkocht en het 

aantal aandelen dat op dat tijdstip is verkocht. De totale vergoeding per gerechtigde werd 

berekend als de som van de vergoedingen voor alle aandelen die door die gerechtigde op 

eenzelfde tijdstip zijn verkocht.336 Deze gegevens worden door Euronext automatisch in kaart 

gebracht in een overzicht waarin de trade ID, datum en tijd, prijs en de hoeveelheid aandelen die 

daartegen verhandeld zijn worden weergegeven.  

De geschetste aanpak lijkt pragmatisch en niet onredelijk. Het zou kostbaar zijn om voor iedere 

belegger te moeten achterhalen wat zijn werkelijke schade is geweest, terwijl de winst in 

nauwkeurigheid van schadebegroting ten opzichte van de meer gestandaardiseerde aanpak 

relatief gering is. Bedacht dient te worden dat het tijdvak waarin mogelijk sprake was van een 

onzuivere beurskoers zeer kort is. Er treden dan nauwelijks verschillen op in de wijze van 

schadebegroting tussen een belegger die niet zou hebben verkocht en een belegger die ook bij 

tijdige openbaarmaking van de informatie zou hebben verkocht (maar tegen de dan geldende 

prijs). Door deze standaardisatie kon door partijen ook redelijk goed ingeschat worden om welk 

bedrag het zou gaan.337 Derhalve is afgesproken dat Randstad de schade die door alle 

gerechtigden samen is geleden, vergoedt tot een totaalbedrag van EUR 4.250.000,- (het 

schikkingsbedrag) en afgesproken is dat Randstad in geen geval méér zal vergoeden dan dat 

bedrag. Dat bedrag wordt in eerste instantie slechts aangewend ter voldoening van de 

schadevergoeding zoals hieronder wordt berekend.  

2.6.4.2. Informatie met betrekking tot het al dan niet uitgekeerde schikkingsfonds 

Nadat SUVS van Randstad alle schriftelijke verzoeken met bijbehorende bewijsmiddelen had 

ontvangen, is SUVS overgegaan tot uitkering. De stichting heeft het schikkingsbedrag in één keer 

uitbetaald. Dat heeft te maken met de afspraak met Randstad, om namelijk 80% (en niet meer) te 

vergoeden en dat voor iedere gedupeerde beschikbaar te hebben gesteld. Een gefaseerde 

uitkering was derhalve niet nodig. 

2.6.4.3. Toezicht en transparantie gedurende het distributieproces 

De wet, schikkingsovereenkomst of het hof schrijven niets voor met betrekking tot het openbaar 

maken van informatie of het houden van toezicht gedurende het distributieproces. Informatie 

omtrent het aantal opt-out-verklaringen, het aantal geldige claims en het totaalbedrag aan geldige 

claims en schikkingsgerechtigden zijn te vinden in de jaarrekeningen. Deze zijn niet openbaar. 

2.6.4.4. Beëindiging en omgang met onbekende claims 

In de schikkingsovereenkomst is opgenomen dat indien na uitkering aan alle gerechtigden er een 

gedeelte van het schikkingsbedrag overblijft, het overgebleven gedeelte van het schikkingsbedrag 

in de volgende volgorde worden aangewend: tot het betalen van de kosten die zijn gemaakt door 

SUVS voor zover het financieringsbedrag tot vergoeding van die kosten onvoldoende is of dat zeer 

waarschijnlijk zal zijn, tot het betalen aan Randstad van een bedrag van EUR 1.41 voor elk aandeel 

waarvan komt vast te staan dat het op 30 november 2007 tussen 09:00 en 11:34 uur werd 

                                                   
336 Zie artikel 3.4 Vedior-overeenkomst. 
337 Zie hierover tevens B.J. de Jong, Schade door misleiding op de effectenmarkt: een onderzoek naar de vereisten van 

causaal verband en schade bij schadevergoedingsacties van beleggers wegens misleiding door beursvennootschappen, met 

beschouwingen over Amerikaans recht, Deventer: Kluwer 2010. 



 

verkocht door een gerechtigde die heeft verklaard niet gebonden te willen zijn, tot het doen van 

een eenmalige bijdrage aan VEB ten bedrage van maximaal EUR 100.000,- te besteden aan 

beleggers-educatie en uiteindelijk tot restitutie aan Randstad. Op welke wijze de stichting 

rekening hield met onbekende claims is niet vooraf bepaald. 

 

2.7. CONVERIUM 

 

2.7.1. Het ontstaan van de massaschade en de aanloop naar het schikkingsproces 

De Converium-zaak heeft zowel in Nederland als in de rest van Europa veel stof doen opwaaien. 

Dat had niet zo zeer te maken met de inhoudelijke aspecten van de zaak, maar vooral met het 

grensoverschrijdende karakter en de procedurele gevolgen daarvan. Het hof wees twee 

belangrijke beschikkingen; een tussenbeschikking op 12 november 2010 en een eindbeschikking 

op 17 januari 2012. De eerste beschikking is relevant voor de internationale rechtsmacht die het 

Hof daarin aan zichzelf toekent. Ondanks het feit dat geen van de betrokken partijen Nederlands 

was en bovendien slechts enkele betrokken beleggers in Nederland woonachtig waren338, 

verklaarde het hof zich toch ontvankelijk en kende zichzelf daarmee internationale rechtsmacht 

toe.  

Zowel inhoudelijk als procedureel vertoont de Converium-zaak veel overeenkomsten met de 

Shell-zaak. In beide gevallen was sprake van gedupeerde beleggers ten gevolge van misleiding op 

de effectenmarkt en in beide gevallen is het geschil in Amerika voor het eerst beslecht ten 

behoeve van Amerikaanse beleggers. Het betrof in dit geval beleggers die tussen 7 januari 2002 

en 2 september 2004 aandelen hebben gehouden in de Zwitserse herverzekeraar Converium 

Holding AG (hierna: Converium). Tot 11 december 2001 waren alle aandelen in Converium in 

handen van Zürich Financial Services Ltd (hierna: ZFS), indertijd genaamd Zurich Re. Op 11 

december 2001 heeft een beursgang plaatsgevonden waarbij alle aandelen zijn genoteerd aan de 

SWX Swiss Exchange, een effectenbeurs in Zwitserland, en waarbij van de aandelen afgeleide 

American Depositary Shares zijn genoteerd aan de New York Stock Exchange, een effectenbeurs 

in de Verenigde Staten. In de periode van 7 januari 2002 tot en met 2 september 2004 zijn door 

Converium verschillende mededelingen gedaan waaruit kon worden opgemaakt dat de getroffen 

voorzieningen tegen de risico’s voortvloeiend uit de werkzaamheden van haar onderneming, 

ontoereikend waren en aanpassing behoefden. Zo werden reserveverhogingen aangekondigd in 

haar Noord-Amerikaanse onderneming van ongeveer USD 526 miljoen, inclusief een 

aankondiging op 20 juli 2004 dat het bedrijf een bedrag van maximaal USD 400 miljoen als kosten 

                                                   
338 Het betreft circa 12000 niet-Amerikaanse beleggers, waarvan er slechts 200 in Nederland woonachtig of gevestigd 
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zou opvoeren voor het verhogen van die reserves. Als gevolg hiervan daalde de koers van de 

aandelen in Converium drastisch.  

Converium en bepaalde functionarissen van de onderneming en ZFS werden beschuldigd van de 

verspreiding van onware en misleidende uitspraken gedurende de periode van 7 januari 2002 tot 

en met 2 september 2004 over de financiële toestand van Converium, inclusief de toereikendheid 

van de verliesreserves van Converium in haar Noord-Amerikaanse onderneming; deze beweerde 

onjuiste verklaringen en weglatingen hadden ogenschijnlijk het effect van een kunstmatige 

inflatie van de prijs van de effecten van Converium. Beleggers meenden dat Converium en ZFS 

daardoor in strijd hadden gehandeld met publicatievoorschriften krachtens de Amerikaanse 

effectenwetgeving en hierdoor schade hadden veroorzaakt aan beleggers. Op grond hiervan zijn 

door beleggers in Verenigde Staten verschillende rechtszaken aanhangig gemaakt tegen 

Converium en ZFS. Die zaken zijn gevoegd tot een zogenaamde consolidated class action bij het 

United States District Court for the Southern District of New York, welk gerecht zich vervolgens 

onbevoegd heeft verklaard om kennis te nemen van vorderingen van niet- Amerikaanse 

beleggers. Meer specifiek zijn de claims van natuurlijke personen en rechtspersonen die aandelen 

in Converium hadden gekocht op de SWX Swiss Exchange of op een andere effectenbeurs buiten 

de Verenigde Staten en die op dat tijdstip woonachtig of gevestigd waren buiten de Verenigde 

Staten niet ontvankelijk verklaard. Deze personen konden derhalve geen aanspraak maken op 

een eventueel uit het vonnis voortvloeiende vergoeding omdat zij buiten de class vallen. In deze 

consolidated class action zijn uiteindelijk twee schikkingen getroffen ten behoeve van personen 

ten aanzien van wie het District Court zich wel bevoegd heeft verklaard.339 Deze schikkingen zijn 

op 12 december 2008 goedgekeurd en de goedkeuring is op 25 juni 2009 onherroepelijk is 

geworden. De tot de Amerikaanse class behorende personen konden derhalve geen vorderingen 

meer geldend maken tegen Converium of ZFS. 

2.7.2. Totstandkoming schikkingsovereenkomst 

Op 8 juli 2010 zijn er daarom twee nieuwe collectieve schikkingen getroffen die ertoe strekken 

dat ook aan personen die zijn uitgesloten van de class in de consolidated class action in de VS, 

vergoeding van de door hen geleden schade toe te kennen. Deze groep niet-Amerikaanse 

aandeelhouders bezat ongeveer tweederde van de tijdens de relevante periode gekochte 

aandelen. Twee Nederlandse belangenorganisaties zijn partij bij de overeenkomst; de Stichting 

Converium Securities Compensation Foundation (hierna: de Stichting) en de Vereniging voor 

Effectenbezitters (VEB). Waar de VEB zich sinds jaar en dag inzet voor de belangen van 

beleggers340, is de stichting specifiek opgericht met het oog op de afwikkeling van deze zaak. Meer 

specifiek is het bestuur van de Stichting aangezocht teneinde de in Amerika tot stand gekomen 

schikking in Nederland algemeen verbindend te kunnen laten verklaren. De onderhandelingen 

zijn aldus gevoerd in Amerika, waarbij de schikkingen die aldaar tot stand waren gekomen ten 

behoeve van de Amerikaanse beleggers, als uitgangspunt zijn genomen. Uiteraard heeft de 

stichting de schikkingsovereenkomst wel adequaat bevonden en goedgekeurd, alvorens partij te 

worden bij de overeenkomst. Van een actieve bemiddelingsrol was echter geen sprake aangezien 

                                                   
339 Dat betrof natuurlijke personen en rechtspersonen woonachtig of gevestigd in de Verenigde Staten alsmede 

personen die American Depositary Shares hebben gekocht op de New York Stock Exchange. Zie U.S. District Court 

Southern district of New York, case no. 04, civ. 7897 (DLC). 
340 Beleggersvereniging VEB behartigt sinds 1924 de belangen van beleggers. De VEB telt inmiddels circa 45000 leden, 

waaronder zowel particuliere als institutionele beleggers. 



 

de vaststellingsovereenkomsten al waren gesloten op het moment waarop de stichting werd 

opgericht. 

Op 9 juli 2010 hebben de bij de overeenkomst betrokken partijen, te weten Converium, ZFS, de 

Stichting en de VEB gezamenlijk de verbindendverklaring verzocht van de collectieve schikkingen 

bij het Hof Amsterdam.  

Opvallend is in deze zaak het aantal buitenlandse belanghebbenden en de wijze waarop deze zijn 

opgeroepen. Het merendeel van de in het buitenland wonende bekende belanghebbenden zijn 

opgeroepen bij exploot, in de taal van het desbetreffende land, overeenkomstig de toepasselijke 

regels van de EU-Betekeningsverordening, artikel 54 Rv, Haags Betekeningsverdrag of het 

Nederlands-Brits Rechtsvorderingsverdrag. De overige – waaronder Nederlandse – 

belanghebbenden, zijn opgeroepen bij gewone of aangetekende brief.341 Ook in deze zaak bleek 

dit derhalve een zeer omvangrijke en kostbare operatie. 

Daarnaast is de mondelinge behandeling aangekondigd in 19 nieuwsbladen uit Duitsland, 

Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Zwitersland, alsmede in 

The Wall Street Journal Europe en de Europese editie van The Economist en via 2 newswires 

(PR Newswire en Bloomberg LP). Bovendien is de aankondiging (met relevante stukken) op 

diverse websites geplaatst.342 

 

2.7.3. Rol en functioneren van Converium Securities Compensation Foundation 

 

 
 

2.7.3.1. Oprichting en inrichting 

De Stichting Converium Securities Compensation Foundation is opgericht op 18 februari 2009 

met als doel het vertegenwoordigen van de belangen van de beleggers en de belangenbehartigers 

in verband met de vaststellingsovereenkomsten en het verkrijgen en verdelen van financiële 

compensatie voor (een gedeelte van) de schade welke beleggers stellen te hebben geleden, met 

inachtneming van de vaststellingsovereenkomsten.343 Daartoe zorgde de stichting voor het  

verdelen van het schikkingsfonds onder de deelnemende beleggers, hield zij toezicht op de 

uitkeringen en behandelde zij klachten van de deelnemende beleggers met betrekking tot de 

geldigheid van vorderingen en/of het bedrag dat aan hen is toegewezen door de claims 

                                                   
341 Zie voor een uitgebreide omschrijving Gerechtshof Amsterdam 17 januari 2012, ECLI:NL:GHAMS:2012:BV1026, r.o. 

4.2.2. 
342 <www.converiumsettlement.com>, <www.blbglaw.com>, <www.srkw-law.com>, <www.cohenmilstein.com> en 
<www.veb.net>. 
343 Statuten Stichting Converium Securities Compensation Foundation artikel 3 lid 1. 
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administrator. Daarnaast was de stichting partij in de zaak waarin het hof werd verzocht om de 

vaststellingsovereenkomst algemeen verbindend te verklaren. 

Het bestuur van de stichting werd geleid door drie onafhankelijke bestuursleden, te weten één 

Zwitserse advocaat en twee Nederlandse advocaten. De bestuurders werden benoemd en 

ontslagen door de vergadering van deelnemers. 

Hoewel de stichting niet over een Raad van Toezicht beschikte, kende zij wel een vergadering van 

deelnemers.344 De deelnemers betroffen de institutionele beleggers en belangenbehartigers die 

een participatieovereenkomst met de stichting hebben gesloten, te weten 29 buitenlandse 

organisaties345 die de belangen van aandeelhouders vertegenwoordigen en institutionele 

beleggers. Deze belangenorganisaties en beleggers brachten hun steun tot uitdrukking door het 

aangaan van een overeenkomst met de stichting als participant of als supporter.346  Gezamenlijk 

vormden zij de vergadering van deelnemers en hielden daarmee toezicht op het beleid van het 

bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. Het bestuur diende deze vergadering 

te raadplegen bij een aantal belangrijke besluiten.347 Ten minste eenmaal per jaar werd een 

vergadering van deelnemers gehouden en zowel het bestuur als de deelnemers konden te alle 

tijden een vergadering bijeenroepen of verzoeken. Wanneer ten minste een vierde van de 

deelnemers daartoe een schriftelijk verzoek indiende, was het bestuur verplicht binnen vier 

weken een vergadering bijeen te roepen.348 

2.7.3.2. Rol bij de schikkingsonderhandelingen en tijdens het distributieproces 

Hoewel het niet met zoveel woorden is beschreven in de statuten van de stichting, blijkt uit 

verschillende bepalingen impliciet dat de vaststellingsovereenkomst reeds vorm had gekregen 

voordat de stichting werd opgericht.349 Uiteraard heeft het bestuur van de stichting de 

schikkingsovereenkomst wel eerst adequaat bevonden alvorens deze voor te dragen aan het Hof 

Amsterdam teneinde een algemeen verbindendverklaring te verkrijgen. De stichting is echter met 

name opgericht teneinde uitvoering te geven aan de schikkingsovereenkomst. Opmerkelijk is dat 

de stichting desondanks door het hof wordt onderworpen aan de representativiteitstoets en in 

dat kader wordt bekeken of de stichting voldoet aan de Claimcode.350 

Ingevolge de statuten was het bestuur bevoegd om een claims administrator aan te stellen die zal 

handelen namens de stichting, echter slechts nadat de andere partijen351 de voorgestelde 

overeenkomst tussen de stichting en de claims administrator hadden goedgekeurd.352 Het bestuur 

heeft derhalve een Amerikaanse claims administrator aangesteld, de Garden City Group. Dit 

betreft een grote Amerikaanse claims administrator met veel ervaring zowel binnen Amerika als 

                                                   
344 Artikel 9 statuten Stichting Converium Securities Compensation Foundation. 
345 Zie bewijsstuk/productie 5 bij verzoekschrift van 1 oktober 2010 voor verbindendverklaring van de 

schikkingsovereenkomsten. Te raadplegen via <www.converiumsettlements.com/DU/docs.php>. 
346 Gerechtshof Amsterdam 17 januari 2012, BV1026, overweging 10.4. 
347 Artikel 9 lid 3 statuten Stichting Converium Securities Compensation Foundation. 
348 Artikel 10.1 statuten Stichting Converium Securities Compensation Foundation. 
349 Zie met name artikel 3 lid 2 onder d en e Statuten Converium Securities Compensation Foundation. 
350 Gerechtshof Amsterdam 17 januari 2012, ECLI:NL:GHAMS:2012:BV1026, r.o. 10.4. 
351 Daarmee wordt gedoeld op andere partijen bij de vaststellingsovereenkomsten, te weten SCOR holding, Zurich 

Financial Services en de VEB. 
352 Art 6 lid 2 onder (f) statuten Converium Securities Compensation Foundation. 



 

internationaal op het gebied van de administratie van o.m. schikkingsovereenkomsten.353 

Daarnaast heeft de stichting een Nederlandse administrateur aangesteld. Dit is niet in de 

schikkingsovereenkomst of statuten van de stichting opgenomen, maar blijkt uit het 

kostenoverzicht van de stichting zoals is opgenomen als bijlage bij de schikkingsovereenkomst.354 

2.7.3.3. Kosten en financiering 

Het vermogen van de stichting werd gevormd door het vermogen zoals ingebracht door één of 

meer partijen bij de schikkingsovereenkomst, aldus de statuten van de stichting. Die betaling 

maakt onderdeel uit van het door ZFS en SCOR Holding te betalen schikkingsfonds van USD 

58.400.000. De kosten die de stichting zou maken in verband met het beheer en de verdeling van 

het schikkingsbedrag en het voeren van de procedure teneinde een algemeen 

verbindendverklaring te bewerkstelligen, werden uit dit schikkingsfonds betaald. Daaronder 

werden onder meer de volgende kostenposten verstaan: (i) fees voor de advocaten, (ii) 

operationele kosten van de stichting en (iii) kosten voor de claims administrator. Bij de 

totstandkoming van de schikkingsovereenkomst was het niet mogelijk om deze kosten exact vast 

te stellen. Wel heeft de stichting een zeer specifieke en uitgebreide inschatting gemaakt van de te 

verwachten kosten.355  

De te verwachten kosten van de stichting bedroegen USD 2.124.575,-. Daaronder begreep men de 

bezoldiging van de bestuurders van de stichting (in de jaren 2009 en 2010 bedroeg dit 

respectievelijk EUR 54.052,- en EUR 52.675,- ), de juridische diensten waarvan de stichting 

gebruik maakte, de kosten voor de website, een media adviseur en mailing kosten, 

accountantskosten, administratieve kosten die werden gemaakt door de Nederlandse 

administrateur, verzekering- en bankkosten, de inschrijving bij de Kamer van Koophandel, etc. 

Teneinde de stichting op te kunnen starten werd een bedrag van EUR 200.000 rechtstreeks 

betaald door SCOR. De overige kosten werden voldaan uit het schikkingsfonds.356 

Een ander deel van het schikkingsbedrag ging naar de advocaten, zijnde een bedrag van USD 

11.680.000,- (20%).357 Ook met de claims administrator was een vaste vergoeding afgesproken. 

Deze kosten werden in vijf etappes betaald. In totaal betrof dit een bedrag van USD 600.000,-. 

Daarbij kwamen nog de reiskosten, telefoonkosten, eventuele extra verzendkosten etc.358 

                                                   
353 <Zie www.gardencitygroup.com/about/>. Zie daarover tevens bewijsstuk/productie 8 bij verzoekschrift van 1 

oktober 2010 voor verbindendverklaring van de schikkingsovereenkomsten. Te raadplegen via 

<www.converiumsettlements.com/DU/docs.php>. 
354 Zie bewijsstuk/productie 25 bij verzoekschrift van 1 oktober 2010 voor verbindendverklaring van de 

schikkingsovereenkomsten, p. 4. Te raadplegen via www.converiumsettlements.com/DU/docs.php  
355 Zie bewijsstuk/productie 25 bij verzoekschrift van 1 oktober 2010 voor verbindendverklaring van de 

schikkingsovereenkomsten. Te raadplegen via <www.converiumsettlements.com/DU/docs.php>. 
356 Zie het jaarverslag van de stichting van 31 december 2009, zoals te raadplegen als bewijsstuk/productie 24 bij 

verzoekschrift van 1 oktober 2010 voor verbindendverklaring van de schikkingsovereenkomsten. Te raadplegen via 

<www.converiumsettlements.com/DU/docs.php>. Zie tevens bewijsstuk/productie 25 voor een specificatie van de 

door de stichting gemaakte kosten. 
357 Gerechtshof Amsterdam 17 januari 2012, BV1026, overweging 6.5.1. Er wordt dus gewerkt met een 

resultaatsafhankelijke fee, no cure no pay, zoals normaal gesproken in Nederland niet is toegestaan. In deze zaak staat 

het hof echter uitvoerig stil bij de redelijkheid van het honorarium. Gelet op het feit dat een honorarium van twintig 

procent van het schikkingsbedrag in Amerika niet ongebruikelijk is, en de gevraagde fee in dit geval overeenkomt met 

de fee die zou zijn vastgesteld op basis van een uurtarief, komt het hof tot de conclusie dat dit honorarium redelijk is. 
358 Zie bewijsstuk/productie 23 bij verzoekschrift van 1 oktober 2010 voor verbindendverklaring van de 

schikkingsovereenkomsten. Te raadplegen via <www.converiumsettlements.com/DU/docs.php>. 



 

Daarnaast zijn een aantal andere kostenposten openbaar gemaakt, zoals de kosten voor 

verzending van alle stukken, kosten voor het voeren van de procedure, kosten voor het houden 

van een escrow rekening, etc.  

Al deze kosten werden betaald vanuit het schikkingsfonds. Het totale bedrag werd geschat op 

circa USD 20.000.000,-. Dit kwam overeen met ongeveer één derde van het totale 

schikkingsbedrag. 

2.7.3.4. Toezicht en transparantie 

Het toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting was 

opgedragen aan de vergadering van deelnemers die het bestuur, al dan niet op verzoek, van 

advies kon voorzien en kon worden geraadpleegd bij een aantal belangrijke besluiten van het 

bestuur.359 

2.7.3.5. Ontbinding stichting 

Het bestuur was bevoegd de stichting te ontbinden op het moment dat het gehele bestuur van 

mening is dat het doel van de Stichting, zoals omschreven in de statuten360, was bereikt of niet 

(meer) te bereiken was, nadat hij de Raad van Deelnemers heeft geraadpleegd. Een dergelijk 

besluit behoefde daarnaast unanimiteit van stemmen, uitgebracht in een voltallige vergadering 

van het voltallige bestuur zonder vacatures.361 

2.7.4. Het distributieproces 

 

 
 

2.7.4.1. Het schikkingsfonds, distributieplan en rendement 

Het totale bedrag dat ingevolge de overeenkomsten voor de niet-Amerikaanse aandeelhouders 

beschikbaar was, bedroeg (voor aftrek van kosten en honoraria) USD 58.400.000,-. Op basis van 

het tijdstip waarop de aandelen zijn aangekocht en verkocht kon de schade exact worden 

berekend. Het distributieplan bevatte daartoe parameters.362 Het schadebedrag per claim werd 

vervolgens omgeslagen over het beschikbare bedrag, zodat het schikkingsbedrag pro rata kon 

worden verdeeld over de verschillende claimanten. Als het vooraf geschatte aantal claimanten 

zich zou aanmelden, zou ongeveer 10% van de geleden schade vergoed worden. Het rendement 

                                                   
359 Artikel 9 statuten Converium Securities Compensation Foundation. 
360 Artikel 3 statuten Converium Securities Compensation Foundation. 
361 Artikel 13 jo. Artikel 12 statuten Converium Securities Compensation Foundation. 
362 Zie hiervoor het Settlement distribution plan paragraaf 8. Het distributieplan is te raadplegen via < 

http://converiumsettlements.com/EN/Settlement_Distribution_Plan.pdf>. 
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werd direct aangewend om de kosten te dekken of uitkeringen aan te vullen, aangzien dit uit 

hetzelfde bedrag werd voldaan. 

2.7.4.2. Informatie met betrekking tot het al dan niet uitgekeerde schikkingsfonds 

Gedurende het distributieproces is weinig informatie openbaar gemaakt over het verloop van het 

proces. De websites van de stichting en The Garden City Group363 bevatten geen actuele 

informatie over het al dan niet uitgekeerde schikkingsfonds. Ook de jaarverslagen van de 

stichting waren niet openbaar. Wel hebben participanten de mogelijkheid gehad om deze 

jaarverslagen in te zien.  

2.7.4.3. Toezicht en transparantie gedurende het distributieproces 

De raad van deelnemers kon de jaarverslagen inzien en diende bij bepaalde belangrijke besluiten 

te worden geraadpleegd. Zij zijn derhalve wel in staat toezicht te houden gedurende het 

distributieproces. Hoewel het hof gedurende het distributieproces geen rol meer speelt, is in deze 

zaak wel ex ante een zeer gedetailleerd distributieplan voorgelegd. 

2.7.4.4. Beëindiging en omgang met onbekende claims 

Het distributieplan bepaalde dat de stichting USD 75.000 zou reserveren in een reservefonds, 

teneinde de zogenaamde onbekende claims als bedoeld in artikel 7:907 lid 6 BW te kunnen 

betalen. Met dien verstande dat hierbij wel een uiterste termijn van vijf jaar na publicatie van de 

algemeen verbindendverklaring in acht zou worden genomen, waarbinnen de onbekende 

claimanten zich uiterlijk moesten melden. In beginsel zal hen dezelfde pro rata factor worden 

uitgekeerd dan de overige claimanten, tenzij het reserve fonds in dat geval over onvoldoende 

middelen zou beschikken om alle onbekende claimanten te kunen voldoen. In dat geval zouden 

zij een pro rata deel van het reservefonds ontvangen. Indien het reservefonds na vijf jaar nog niet 

zou zijn aangewend, zou dit bedrag alsnog pro rata verdeeld worden over de eerdere claimanten, 

met dien verstande dat pas bij een bedrag van minimaal USD 20 zou worden overgegaan tot 

uitkering.364 

 

2.8.  DSB 

 

 

                                                   
363 Te weten www.converiumsettlements.com, laatstelijk geraadpleegd op 11 september 2017. 
364 Zie bepaling 11 en 12 van het settlement distributiun plan, te raadplegen via 

<http://www.converiumsettlement.com/images/stories/documents/Settlement%20Distribution%20Plan.pdf>, 

laatstelijk geraadpleegd op 24 september 2018. 
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2.8.1. Het ontstaan van de massaschade en de aanloop naar het onderhandelingsproces 

Op 19 oktober 2009 is DSB Bank N.V. (hierna “DSB”) in staat van faillissement verklaard. In de 

jaren voorafgaand aan het faillissement heeft DSB in de uitoefening van haar bankbedrijf 

verschillende financiële diensten verleend in de vorm van bemiddeling bij en verstrekking van 

hypothecaire en consumptieve kredieten en het sluiten van effectenbeleningsovereenkomsten. 

Daarnaast trad DSB op als intermediair door te bemiddelen bij de totstandkoming van levens- en 

schadeverzekeringsovereenkomsten tussen klanten en derden. Onderzoek naar het faillissement 

van DSB toont aan dat er zowel interne als externe omstandigheden als oorzaak van het 

faillissement kunnen worden aangemerkt.365 De bank raakte onder meer in opspraak vanwege 

financiële wanpraktijken waarvoor de AFM boetes oplegde. Kort gezegd zou DSB bij het 

aanbieden van de hierboven genoemde financiële producten door haar handelen of nalaten haar 

zorgplicht hebben geschonden, waardoor haar klanten schade hebben geleden of zullen lijden. De 

curatoren van DSB zien zich hierdoor bij aanvang van het faillissement geconfronteerd met 

enkele honderdduizenden klanten van DSB, waarvan circa 10.000 een klacht indienen.  

De claims berusten op een grote verscheidenheid aan feitelijke stellingen en juridische 

grondslagen en zijn zowel in als buiten rechte kenbaar gemaakt. Binnen de 

Faillissementswetprocedure zou de afwikkeling van deze vorderingen zeer bewerkelijk en 

kostbaar worden, aangezien iedere schuldeiser zijn vordering apart ter verificatie zou moeten 

indienen en bij betwisting daarvan zo nodig een renvooiprocedure zou moeten doorlopen. Dit is 

dan ook de aanleiding voor de in 2013 gerealiseerde uitbreiding van de WCAM-procedure 

waarmee het mogelijk wordt om ook in faillissementssituaties toepassing te geven aan de 

WCAM.366 Op die manier kan aan de kostbare en langslepende verificatiefase voorbij worden 

gegaan.  

Vlak na het faillissement zijn maar liefst 11 belangenorganisaties opgericht, onder meer doordat 

voor verschillende subcategorieën benadeelden afzonderlijke organisaties in het leven zijn 

geroepen. 367 Zo zijn er organisaties specifiek opgericht voor respectievelijk oud-klanten met een 

hypothecaire lening of een andere lening bij DSB Bank, voor houders van een achtergesteld 

deposito en voor spaarders. Er zijn ook organisaties die zich richten op een meer algemene en 

breder omschreven doelgroep, waar DSB-gedupeerden onder kunnen vallen, zoals benadeelden 

die ten gevolge van een of meer financiële producten schade hebben geleden. Meerdere 

                                                   
365 Zie over de oorzaken van het faillissement van DSB R.J. Schimmelpenninck en B.F.M. Knüppe, Onderzoek naar de 

oorzaken van het faillissement van DSB Bank N.V., Amsterdam, 19 juni 2012, te raadplegen via 

<https://www.dsbbank.nl/media/1404/attachment_d_dsb_bank_-

_onderzoek_naar_de_oorzaken_van_het_faillissement_van_dsb_bank_n_v__d_d__19_j.pdf>. 
366 Zie Wet van 26 juni 2013 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 

en de Faillissementswet teneinde de collectieve afwikkeling van massavorderingen verder te vergemakkelijken (Wet 

tot wijziging van de Wet collectieve afwikkeling massaschade), Stb. 2013, 255. Zie hierover tevens Kamerstukken II, 

2011/12, 33126, nr. 3 (Memorie van Toelichting). Meer over deze aanpassing van de WCAM is te vinden in hoofdstuk 

2. 
367 <http://www.stichting-steunfonds-probleemhypotheken.nl/>, <http://www.hypotheekleed.nl>,  

<http://www.spaardersdsb.nl/spaardersdsb>, <http://www.collectiefonrecht.nl>, <http://www.dsbdepositos.nl> 

(DSBeter en Achtergestelde deposito.nl zijn hierin samen opgegaan), <http://www.dsbspaarder.nl>, 

<http://www.vcfi.nl>, <http://www.payback.nl>, <http://schadeleed.nl/index.htm>, 

<http://www.consumentenclaim.nl/, http://www.dsb-klantenleed.nl>. 

http://www.consumentenclaim.nl/


 

belangenorganisaties voeren vervolgens procedures tegen en/of treden in overleg met de 

curatoren van DSB.368 

2.8.2. Totstandkoming schikkingsovereenkomst 

In 2010 zijn de curatoren met verschillende belangenorganisaties in onderhandelingen getreden. 

Op 19 september 2011 bereiken zij met twee belangenorganisaties en vijf 

rechtsbijstandverzekeraars (die zich later hebben verenigd in een derde belangenorganisatie) 

overeenstemming die resulteert in een Akkoord op hoofdlijnen (hierna: “het Akkoord”). Dit 

Akkoord heeft tot doel een regeling vast te stellen ter beslechting en voorkoming van geschillen 

over alle claims ter zake van zorgplichtschendingen verband houdende met – onder meer maar 

niet uitsluitend – in het akkoord nader gedefinieerde koopsompolissen, beleggingsverzekeringen 

en alle (andere) aspecten van de kredietverlening door DSB. Het akkoord leidt tot een 

compensatieregeling welke regeling naar schatting betrekking zou hebben op 345.000 

consumenten. In afwachting van de aanpassingen van de WCAM konden consumenten zich 

aanmelden voor de compensatieregeling, die later onder een overkoepelende WCAM-

overeenkomst aan de rechter zou worden voorgelegd.  

De compensatieregeling is in mei 2013 door bovengenoemde partijen aan het hof voorgelegd 

teneinde deze regeling algemeen verbindend te verklaren. Vier individuele gedupeerden hebben 

hiertegen verweer gevoerd. De bezwaren betroffen zowel de representativiteit van de 

belangenorganisaties en het gebrek aan draagvlak voor de regeling, als de redelijkheid en 

toereikendheid van de compensatieregeling in het licht van de door consumenten geleden schade. 

Op 15 oktober 2013 hebben 55.751 consumenten zich aangemeld voor de compensatieregeling. 

Ondanks dat gaan aan de uiteindelijke verbindendverklaring twee tussenbeschikkingen369 

vooraf, waarbij het hof in de tweede beschikking oordeelt dat de overeenkomst dient te worden 

aangepast. 370 De verzoekers zijn dan al eerder teruggestuurd naar de onderhandelingstafel 

omdat het hof de toegekende vergoedingen niet redelijk achtte.371 In haar tussenuitspraak van 13 

mei 2014 oordeelt hof dat de compensatie niet redelijk is voor klanten die koopsompolissen 

hebben afgenomen en voor klanten aan wie méér krediet is verstrekt dan volgens destijds 

geldende normen mocht. Voor het hof weegt bij het oordeel zwaar dat uit rapporten is gebleken 

dat DSB Bank het belang van de klant stelselmatig ondergeschikt heeft gemaakt aan haar eigen 

commerciële belangen. Verder is het voor het hof een belangrijk punt dat zoveel mogelijk klanten 

van DSB Bank de aangeboden vergoeding aanvaardbaar zullen vinden, ook al wordt niet hun 

volledige schade vergoed. Dit, opdat zij geen gebruik zullen maken van het recht om uit de 

regeling te stappen (door een ‘opt-outverklaring’ in te dienen). Het hof heeft daarom in de 

tussenbeschikking van 13 mei 2014 een aantal verbeteringen voorgesteld. De curatoren, de 

belangenorganisaties en de verzekeraars hebben in reactie daarop de compensatieregeling op 

diverse punten aangepast. Uiteindelijk gaat het hof akkoord met de deels aangepaste 

                                                   
368 Zie over de wijze waarop de belangen door deze organisaties behartigd worden, C.J.M. van Doorn, ‘De afwikkeling 

van massaschade: optimale belangenbehartiging door belangenorganisaties?, WPNR 2013/6982, p. 548-556. 
369 Gerechtshof Amsterdam 12 november 2013, JOR 2013/343, mt. Nt. Leijten en Gerechtshof Amsterdam 13 mei 2014, 

JOR 2015/9. 
370 Zie hierover B.W.G. van der Velden en A.S.G.M. Raaijmakers, ‘Grenzen van collectieve afdoening in zicht’, TOP 2014, 

nr. 5. 
371 Zie voor een analyse van de twee tussenbeschikkingen en de rol die het hof hierbij speelt JOR 2015/10, mt. nt. 

Tzankova. 



 

overeenkomst en is het hof van mening dat met die overeenkomst op een relatief eenvoudige, 

snelle, goedkope en risicoloze weg een redelijke compensatie biedt aan de klanten van de DSB. 

Er worden ook in deze zaak zeer uitgebreide eisen gesteld aan de oproeping en bekendmaking 

van de schikkingsovereenkomst. 372 Er zijn ongeveer 357.000 aankondigings- en 

oproepingsbrieven aan (voormalige) klanten en ook aan de crediteuren van DSB Bank verzonden. 

Daarnaast zijn door het hof voorgeschreven advertenties verschenen in de Telegraaf, het 

Algemeen Dagblad en het Financieele Dagblad. 

Ook na de verbindendverklaring blijven een aantal belangenorganisaties actief in hun campagne 

tegen de schikking. Zij stellen dat – met hun hulp – de benadeelden een beter resultaat kunnen 

bereiken door het voeren van individuele procedures. Die concurrentie nadat de 

verbindendverklaring is uitgesproken, is vergelijkbaar met de Dexia-zaak. In de DSB- zaak leidde 

het echter niet tot een groot aantal opt-outverklaringen. Ongeveer 300 gedupeerden hebben een 

opt-outverklaring ingediend, circa 0,1% van het totale aantal gedupeerden. Dat is een aanzienlijk 

lager percentage dan in de Dexia-zaak, waar zo’n 8% van het totale aantal gedupeerden een opt-

outverklaring indiende. Mogelijk heeft de wetswijziging waarin wordt geregeld dat lopende 

procedures gedurende het gehele WCAM-traject – inclusief de opt-outperiode - geschorst 

worden, hieraan bijgedragen omdat de prikkel om te wachten op een mogelijk betere uitkomst 

dan niet aanwezig is.373 Het faillissement van DSB kan hieraan ook hebben bijgedragen, evenals 

het wellicht grotere draagvlak van de DSB-schikking. 

2.8.2.1. Akkoord op Hoofdlijnen gaat vooraf aan WCAM-procedure 

In deze zaak dient in ogenschouw te worden genomen dat men al voordat de WCAM-procedure 

werd gestart, in kon gaan op de regeling zoals vastgelegd in het akkoord op hoofdlijnen. Dat maakt 

dat ook de afwikkeling daarvan reeds voor de algemeen verbindendverklaring in gang moest 

worden gezet. In dat kader hebben de betrokken claimstichtingen ook werkzaamheden verricht 

die gelijkenissen vertonen met de werkzaamheden gedurende het uitvoeren van de 

schikkingsovereenkomst. Daarover meldt het jaarverslag van Stichting Steunfonds 

Probleemhypotheken: “Het eerste half jaar van 2012 heeft zich gekenmerkt door het inrichten 

van een back-office, van waaruit twee personen de bij SSP aangesloten klagers konden helpen. Er 

werd qua automatisering rekening gehouden met het feit dat klagers hun dossier via SSP zouden 

moeten kunnen indienen bij curatoren, zodat er uploadmogelijkheden zouden moeten zijn. 

Verder is tijd en energie gestoken in de mogelijkheid om geautomatiseerd de hoogte van de 

compensatie te kunnen berekenen en te kunnen narekenen. In het jaar 2013 wordt alles op alles 

gezet om de claims van het eerste uur afgerond te krijgen op basis van het akkoord op hoofdlijnen. 

Dit is mede van belang omdat curatoren de WCAM-procedure in de loop van 2013 willen 

opstarten. Binnen die procedure worden in principe de claims behandeld zoals in het Akkoord op 

Hoofdlijnen is vastgelegd, met daarbij de later genomen besluiten aan de hand van de antwoorden 

van de in de praktijk opgekomen vragen. Strikt juridisch moet er echter wel een scheidslijn 

worden aangebracht voor klagers die hun claim behandeld willen zien op basis van het akkoord 

op hoofdlijnen en zij die (benaderd door curatoren) dit doen volgende de WCAM-procedure. De 

verwachting is dan ook dat in de loop van 2013 de werkzaamheden binnen de stichting voor 

                                                   
372 Zie Gerechtshof Amsterdam 13 mei 2014, JOR 2015/9, r.o. 5. 
373 Zie artikel 1015 Rv. In de Dexia-zaak zag men dat gedurende het opt-out traject tal van andere procedures tegen 

Dexia werden gestart, met mogelijk andere of betere uitkomsten dan de WCAM-procedure, waardoor men werd 

getriggerd een opt-out verklaring in te dienen. 



 

begeleiding van de aangeslotenen zullen afnemen. Zo lang de WCAM-procedure loopt, waarbij 

SSP een van de betrokken partijen is, zullen er op bestuurlijk niveau nog wel (beleids)activiteiten 

zijn.”374 

2.8.3. De rol en het functioneren van betrokken stichtingen 

Vlak na het faillissement van DSB werden elf belangenorganisaties geteld waarbij gedupeerden 

zich konden aanmelden. Daarvan zijn vier als onderhandelingspartij van curatoren en uiteindelijk 

drie als medeverzoeksters in de WCAM-procedure opgetreden: Stichting Steunfonds 

Probleemhypotheken, Stichting Platform Aandelenlease en Stichting Belangen 

Rechtsbijstandverzekerden DSB. De rol en functie van de diverse bij de schikkingsovereenkomst 

betrokken stichtingen komt voor een belangrijk deel overeen (namelijk primair als 

belangenbehartiger voor een bepaalde doelgroep) en worden hieronder daarom gezamenlijk 

besproken. 

 
 

2.8.3.1. Ruziënde stichtingsbestuurders 

Aanvankelijk deed ook Hypotheekleed mee aan de onderhandelingen, maar zij heeft begin 2013 

haar activiteiten gestaakt, omdat zij tevreden was over het door de overige belangenorganisaties 

bereikte resultaat.375 De kosten die de stichting tot die tijd heeft gemaakt zijn nog wel door de 

curatoren van DSB Bank vergoed.376 Een aantal van de overige belangenorganisaties die niet bij 

de schikking betrokken waren blijven na de verbindendverklaring actief in hun campagne tegen 

de schikking. Zij stellen dat de benadeelden met hun hulp een beter resultaat kunnen bereiken 

door het voeren van individuele procedures.377 

In de media is vaak in kritische zin aandacht geschonken aan de verschillende claimstichtingen 

die actief waren binnen de DSB-zaak. Zo heeft de AFM onderzocht of de Stichting Steunfonds 

Probleemhypotheken en de Stichting Hypotheekleed zonder de vereiste vergunning bemiddelen 

of adviseren voor individuele klanten.378 Ook zou Stichting Steunfonds Probleemhypotheken een 

bedrijf (bemiddelingsbedrijf FCNS) van de voorzitter van die stichting bij het proces hebben 

                                                   
374 Jaarverslag 2012 Stichting Steunfonds Probleemhypotheken. 
375 Gerechtshof Amsterdam 13 mei 2014, JOR 2015/9, r.o. 6.2.4. 
376 Faillissementsverslag 32 d.d. 29 juli 2016, artikel 5.2. De kosten bedroegen EUR 498.000,-. 
377 Deze oproep is niet erg succesvol gebleken. Slechts 0,1% van de gedupeerden diende een opt-out verklaring in met 

het oog op een individuele procedure. 

378 P. de Waard, ‘ AFM: DSB-clubs opereren buiten de wet’ , Volkskrant 23 november 2009. 
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betrokken en zou de voorzitter van die stichting zijn vertrokken onder medeneming van alle 

klantendossiers. De voormalig voorzitter kondigt vervolgens zelf aan (mogelijke) DSB-

gedupeerden bij te zullen staan en beklaagt zich in de krant over het in zijn ogen gebrek aan 

financiële kennis en opleidingsniveau binnen de Stichting Steunfonds Probleemhypotheken. 

Volgens de oprichter van SSP is de voormalige voorzitter echter vertrokken vanwege een conflict 

over diens maandsalaris en onkostenvergoeding.379  

2.8.3.2. Oprichting en inrichting 

2.8.3.2.1. Stichting Platform Aandelen Lease (PAL) 

De Stichting PAL is op 7 juni 2005 opgericht en komt op voor de belangen van aandelenlease 

gedupeerden in de breedste zin van het woord. In dat kader heeft de stichting tevens een rol 

gespeeld bij onder meer de afwikkeling van de Dexia-zaak.380 De stichting bestond derhalve reeds 

voor het ontstaan van de DSB-problematiek en heeft ten tijde van de algemeen 

verbindendverklaring een achterban van ongeveer 2.240 klanten. 

Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven leden en het bestuur 

kiest uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester. De leden van het bestuur 

genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een 

onkostenvergoeding. De stichting kende geen toezichthoudend orgaan. Het bestuur is bevoegd 

tot vertegenwoordiging en neemt alle besluiten. 381 

2.8.3.2.2. Stichting Steunfonds Probleemhypotheken (SSP) 382 

SSP is op 10 juli 2009 opgericht door DSB-klanten en behartigt ingevolge haar statuten383 de 

belangen van consumenten die door een probleemhypotheek in de financiële problemen zijn 

gekomen en die voldoen aan een door de stichting opgestelde budgettoets. SSP geniet brede steun 

in de kring van de gerechtigden (zie artikel 2.1 verzoekschrift) en heeft een achterban van 3.850 

Klanten.  

Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten minste 

twee bestuurders. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij 

hebben wel recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte 

kosten.384  

De stichting beschikt daarnaast over een raad van toezicht en een raad van deelnemers. Iedere 

deelnemer is jegens de stichting gehouden tot betaling van een bijdrage, die jaarlijks door het 

                                                   
379 T. Kreling en H. de Graaf, “Jelle Hendrickx heeft alle dossiers weer meegenomen”, NRC Handelsblad 5 januari 2010.  
380 In deze zaak behoorden de stichting tot één van de tegenstanders van de Duisenberg-regeling en dus geen partij bij 

de overeenkomst.  
381 Artikel 4.5 statuten Stichting Platform Aandelenlease na statutenwijziging d.d. 27 juli 2011. 
382 Ten tijde van de afronding van dit onderzoek (januari 2017) is de website niet meer beschikbaar, terwijl de stichting 

op dat moment nog niet is ontbonden. Onderstaande informatie is derhalve gebaseerd op de op dat moment 

beschikbare informatie uit statuten, nieuwsberichten en het jaarverslag over 2012. 
383 Artikel 2 Statuten Stichting Steunfonds Probleemhypotheken na statutenwijziging d.d. 26 juni 2013. 
384 Artikel 4.5 Statuten Stichting Steunfonds Probleemhypotheken. Uit een interview blijkt echter dat dit niet van meet 

af aan duidelijk is geweest. Zo zou een van de voormalige bestuurders een salaris van EUR 3000 hebben geëist, naast 

een onkostenvergoeding, zie T. Kreling en H. de Graaf, “Jelle Hendrickx heeft alle dossiers weer meegenomen”, NRC 5 

januari 2010. 



 

bestuur met goedkeuring van de raad van toezicht wordt vastgesteld.385 De raad van deelnemers 

adviseert het bestuur en de raad van toezicht, echter is een advies niet bindend. Deelnemers 

hebben daarnaast recht op informatie via een daartoe in stand te houden website en ten minste 

tweemaal per jaar schriftelijk door het bestuur.386 

2.8.3.2.3. Stichting Belangen Rechtsbijstandsverzekerden DSB (SBRD) 

SBRD is opgericht op 16 mei 2012 door een collectief van verzekeraars die opkwamen ten 

behoeve van hun verzekerden. De aanleiding voor de oprichting was de tussen hen (het collectief 

van verzekeraars), de curatoren en een aantal belangenorganisaties gemaakte afspraken in het 

op 19 september 2011 gesloten Akkoord. De oprichting van SBRD was reeds in het Akkoord 

voorzien.387 SBRD behartigde de belangen van de gerechtigden die een 

rechtsbijstandsverzekering hebben afgesloten bij één van de vijf rechtsbijstandsverzekeraars die 

partij zijn bij het Akkoord. Op het moment van de algemeen verbindendverklaring had zij een 

achterban van ongeveer 1.160 klanten. 

De stichting kent zowel een bestuur als een raad van toezicht. De statuten van de stichting 

voorzien verder in de mogelijkheid dat aangesloten verzekerden zich verenigen in een Raad van 

aangesloten verzekerden. Iedere verzekerde kan zich hiervoor aanmelden en de Raad van 

verzekerden adviseert het bestuur dan wel de RvT over onderwerpen die het bestuur dan wel de 

RvT aan de raad van verzekerden voorlegt. Gezien het feit dat de met curatoren van DSB Bank 

N.V. (‘DSB’) getroffen regeling op grote schaal wordt geaccepteerd door de verzekerden, heeft de 

stichting echter – mede ter vermijding van het maken van niet noodzakelijke kosten - geen reden 

gezien tot instelling van een raad van aangeslotenen verzekerden. 

Het bestuur is belast met de dagelijkse gang van zaken en heeft onder meer rechtstreeks contact 

met de curatoren van DSB Bank over de uitvoering van de DSB compensatieregeling. Bij de 

uitvoering van de taken wordt het bestuur bijgestaan door adviseurs en advocaten. Het bestuur 

bestaat uit ten minste drie personen en is zodanig samengesteld dat het beschikt over de 

specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor een adequate behartiging van de belangen, met 

dien verstande dat minimaal één bestuurder een jurist is die beschikt over de specifieke ervaring 

en juridische expertise die noodzakelijk is voor een adequate behartiging van voormelde 

belangen.388 Het bestuur is bevoegd tot alles te besluiten maar heeft voor een aantal belangrijke 

besluiten goedkeuring van de raad van toezicht nodig.389  

Bestuurders ontvingen voor de door hen voor de stichting verrichte werkzaamheden een 

beloning, welke door de raad van toezicht wordt vastgesteld en op nihil kan worden gesteld 

ingeval de middelen van de stichting daartoe noodzaken. In het disclosure-document (naleving 

claimcode 2012 genaamd) is opgenomen dat de twee bestuurders mede vanwege de benodigde 

specifieke juridische kennis, in afwijking van de claimcode, een uurtarief van EUR 200,- wordt 

gehanteerd. 

De statuten regelen de vrijwaring van bestuurders. Ingevolge dit artikel draagt de stichting er 

zorg voor dat een deugdelijke bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van de 

                                                   
385 Zie artikel 15 Statuten Stichting Steunfonds Probleemhypotheken na statutenwijziging d.d. 26 juni 2013. 
386 Zie artikel 16 Statuten Stichting Steunfonds Probleemhypotheken na statutenwijziging d.d. 26 juni 2013. 
387 Zie overweging E Akkoord op hoofdlijnen d.d. 19 september 2011. 
388 Artikel 5.1. statuten Stichting Belangen Rechtsbijstandverzekerden DSB na statutenwijziging d.d. 7 mei 2013. 
389 Artikel 6.3. statuten Stichting Belangen Rechtsbijstandverzekerden DSB na statutenwijziging d.d. 7 mei 2013. 



 

(oud-) bestuurders wordt afgesloten. Daarnaast vrijwaart de stichting de (oud-)bestuurders 

tegen alle interne of externe vorderingen.390 

2.8.3.3. Rol bij de schikkingsonderhandelingen en tijdens het distributieproces 

De stichtingen PAL en SSP zijn van meet af aan betrokken bij de onderhandelingen als traditionele 

belangenbehartigers. De stichting SBRD is als zodanig niet bij de schikkingsonderhandelingen 

betrokken geweest, daar zij pas in 2012 is opgericht. Wel zijn de verschillende verzekeraars391 

“achter” de stichting partij bij het Akkoord en hebben zij de schikkingsonderhandelingen mee 

gevoerd. Met het oog op de te voeren WCAM-procedure verbinden zij zich reeds in het Akkoord 

tot oprichting van een stichting die optreedt namens de verzekerden. 

De betrokken stichtingen zijn zelf niet belast met de distributie van het schikkingsfonds. Wel 

hebben zij overeenkomstig het Akkoord392, weliswaar indirect, een toezichthoudende taak bij die 

distributie. Curatoren brengen mondeling en schriftelijk verslag uit over de uitvoering van de 

regeling en de stichtingen zijn bevoegd om de door curatoren uitgebrachte verslagen, alsmede 

andere aspecten van de uitvoering van de regeling door een door hen aan te wijzen 

registeraccountant te laten controleren. Curatoren moet aan dergelijke controles medewerking 

verlenen onder meer door de aangewezen registeraccountant desgevraagd toegang te verlenen 

tot de voor de controle relevante ICT systemen alsmede de individuele dossiers van klanten ten 

behoeve van de uitvoering van anonieme steekproeven.393  

2.8.3.4. Kosten en financiering 

In de DSB-zaak is in het Akkoord bepaald dat met de totstandkoming en uitvoering van de met 

het akkoord gepaard gaande kosten van belangenorganisaties, voor zover redelijk en 

noodzakelijk, door DSB zullen worden gedragen.394 Onder die kosten worden in ieder geval 

verstaan de kosten voor de indiening van een gezamenlijk WCAM verzoekschrift en overige, met 

de WCAM procedure verband houdende proceskosten, alsmede de kosten verband houdend met 

de communicatie over de regeling en de behandeling door de belangenorganisaties van vragen 

en klachten van individuele klanten over de regeling en/of de toepassing daarvan, waaronder de 

kosten verbonden aan de instandhouding van de website(s), de kosten die verband houden met 

het voeren van overleg met curatoren en het uitvoeren van controlewerkzaamheden en het 

adviseren van de achterban. 395 SBRD heeft uit dien hoofde EUR 1.060.000,- ontvangen. Uit de 

jaarverslagen zoals gepubliceerd op de website van SBRD396 blijkt dat die bestaan uit declaraties 

van de bestuursleden (EUR 200,- per uur), advocatenkosten, declaraties van bestuursleden, 

vacatiegelden voor leden van de raad van toezicht, accountantskosten, kamer van koophandel en 

                                                   
390 Artikel 26 statuten Stichting Belangen Rechtsbijstandverzekerden DSB na statutenwijziging d.d. 7 mei 2013. 
391 Te weten Stichting Achmea Rechtsbijstand (Achmea), Stichting Univé Rechtshulp (Univé), Algemene Rechtsbijstand 

Verzekeringsmaatschappij N.V. (ARAG-Nederland), Stichting Schaderegelingskantoor voor Rechtsbijstandverzekering 

(SRK) en DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij N.V. (DAS). 
392 Zie artikel 6 Akkoord op Hoofdlijnen d.d. 19 september 2011. 
393 Artikel 6 Akkoord op Hoofdlijnen d.d. 19 september 2011. 
394 Deze regeling is getroffen op grond van de overwegingen van de Hoge Raad in de Vie d'Or-zaak. De Hoge Raad heeft 

bepaald dat belangenorganisaties op de voet van art. 3:305a BW en art. 6:96 lid 2 BW vergoeding kunnen vorderen van 

hun eigen kosten ter vaststelling van aansprakelijkheid en schade. 
395 Zie artikel 8.1 van het Akkoord op hoofdlijnen d.d. 19 september 2011. 
396 <http://www.sbrd.nl/documenten/jaarrekening> (laatstelijk geraadpleegd op 11/1/2017). 



 

verzekeringen. Stichting PAL heeft uit dien hoofde EUR 842.000,- ontvangen en SSP EUR 

1.273.000,-. 

2.8.3.5. Toezicht en transparantie 

Stichting PAL kende geen toezichthoudend orgaan. Bij SSP zijn zowel de raad van toezicht als de 

raad van deelnemers belast met het houden van toezicht. Ingevolge de statuten krijgen zij daartoe 

ook informatie via een door het bestuur in stand te houden website en in ieder geval twee maal 

per jaar schriftelijk over relevante ontwikkelingen.397 

SBRD kent een Raad van Toezicht. Hoewel de statuten voorzien in de oprichting van een Raad 

voor Verzekerden, heeft het bestuur geen reden gezien tot instelling hiervan.398 Het bestuur van 

SBRD stelt jaarlijks een governance-document op als bedoeld in uitwerking 1 bij principe I van 

de claimcode. Dit gaat ter goedkeuring naar de raad van toezicht en wordt vervolgens op de 

website van de stichting geplaatst. Op de website van SBRD399 zijn in 2012, 2013 en 2014 

jaarverslagen gepubliceerd waarin een jaarverslag, jaarrekening, naleving claimcode en 

verantwoording van de raad van toezicht zijn opgenomen. Het jaarverslag over 2015 is niet 

gepubliceerd.400 Het bestuur van de stichting houdt twee algemeen toegankelijke websites in 

stand: de website van de stichting zelf en de algemene website samen met de curatoren van DSB 

en de twee andere belangenorganisaties: dsbcompensatie.nl.  

2.8.3.6. Ontbinding stichting 

In alle gevallen is het bestuur bevoegd tot ontbinding van de stichting. De statuten bepalen echter 

niets over het moment van ontbinding. 

2.8.4. Het distributieproces 

 

 

 

 

 

                                                   
397 De website bevat in ieder geval de statuten van de stichting, het curriculum vitae van iedere bestuurder en ieder lid 

van de raad van toezicht, de hoogte van de bijdrage die deelnemers verschuldigd zijn, de verantwoording van de raad 

van toezicht over het door hen uitgevoerde toezicht, een plan van aanpak op hoofdlijnen op basis waarvan een 

potentiële deelnemer kan beoordelen of de aard en werkwijze van de stichting aansluiten bij zijn belangen, een 

overzicht van de stand van zaken in gerechtelijke procedures en een overzicht van de hoofdlijnen van de door de 

stichting gesloten vaststellingsovereenkomsten (artikel 19.1. statuten SSP). 
398 Zie hierover en over de RvT par. 8.3.3.1. Statuten SBRD. 
399 http://www.sbrd.nl/documenten/jaarrekening (laatstelijk geraadpleegd op 11/1/2017). 
400 Ten tijde van onderzoek op 1-2-2017. 
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2.8.4.1. Het schikkingsfonds, distributieplan en rendement 

De compensatieregeling in deze zaak is zeer complex.401 Voor de regeling kwamen klanten van 

DSB-bank in aanmerkingen aan wie diensten zijn verleend of met wie overeenkomsten waren 

gesloten door DSB bank of haar tussenpersonen. De overeenkomsten waarvoor compensatie 

werd geboden betroffen effectenbeleningsovereenkomsten, koopsompolissen en 

beleggingsverzekeringen. Daarnaast gold de regeling ook in geval van overkreditering. De 

compensatie is voor elk product anders berekend. Voor de koopsompolis gaat het om de betaalde 

provisie en de tekencommissie, voor de beleggingsverzekering om de betaalde provisies (Reaal) 

of herberekening van de poliswaarde (HWL), voor het beleggingskrediet de hoogte van de 

restschuld en voor het krediet de overkreditering. De compensaties die worden toegekend, gaan 

terug naar het moment waarop het krediet of de verzekering is afgesloten.402  

Tijdens de openbare behandeling is door curatoren meegedeeld dat het schikkingsbedrag werd 

geschat op maximaal EUR 500.000.000. De activa in de failliete boedel bedroegen op 31 december 

2012 EUR 3.300.000.000, zo blijkt uit het financieel verslag.403 De verwachting van verzoekers 

was dat ten minste tweederde deel van de klanten die voor een vergoeding in aanmerking 

kwamen, deze vergoeding zou kunnen verrekenen met zijn schuld aan DSB Bank. Verweerders 

verwachtten, blijkens uitlatingen ter zitting, dat dit voor een nog groter deel van de klanten zou 

gelden. Voorts regelt de WCAM-overeenkomst dat een deel van de toegekende vergoeding, indien 

en voor zover dit niet kan worden verrekend, zou worden aangemerkt als boedelvordering.404 

Dat deel werd dan ook steeds volledig uitbetaald. Het deel van de vergoeding dat niet kon worden 

verrekend of uitbetaald, werd aangemerkt als concurrente vordering. 

2.8.4.2. Informatie met betrekking tot het al dan niet uitgekeerde schikkingsfonds 

Vanaf de verbindendverklaring van de regeling tot het aflopen van de aanmeldingstermijn op 8 

november 2015 hebben de curatoren ruim 43.000 aanmeldingen ontvangen. De website 

www.dsbcompensatie.nl werd in die periode ruim 154.000 keer geraadpleegd. Tot en met het 

einde van de opt out-periode hebben 300 personen een opt out-verklaring ingestuurd, waarvan 

297 te identificeren zijn als (ex-)klanten van DSB Bank. De indruk bestaat evenwel dat de 

overgrote meerderheid van hen niet van plan is om DSB Bank in rechte te betrekken, maar juist 

het dossier willen sluiten.405  

Voor claimanten bestond de mogelijkheid om bij curatoren een bezwaar tegen de ontvangen 

beoordeling in te dienen. Daarnaast zijn een geschillencommissie en een Commissie Bijzondere 

Omstandigheden in het leven geroepen waarbij in beroep kon worden gegaan.  

 

                                                   
401 Zie hierover van Doorn, ‘Belangen van benadeelden bij een collectieve afwikkeling van schade: een kwalitatief 

onderzoek naar de behoeften, verwachtingen en ervaringen van DSB-gedupeerden’, Tilburg: Universiteit van Tilburg, 

TISCO, p. 66-67. 
402 Zie voor een uitgebreide beschrijving van de berekening per schadecategorie de DSB-overeenkomst paragraaf 5, 6, 

7 en 8.  
403 Productie 14 bij het verzoekschrift. 
404 Zie artikel 9.6 en 9.7 DSB-overeenkomst. 
405 Zie Faillissementsverslag 31, 29 april 2016 en bijlage 2 bij het openbaar verslag van 29 april 2016. Alle 

faillissementsverslagen zijn te raadplegen via <http://www.dsbbank.nl>. 



 

2.8.4.3. Toezicht en transparantie gedurende het distributieproces 

Doordat de WCAM-procedure in dit geval is toegepast in een faillissementssituatie, is de 

distributie van het schikkingsfonds door curatoren verzorgd. Voor wat betreft transparantie en 

toezicht brengt dat mee dat dat is gegaan conform het toezicht en de regels omtrent transparantie 

zoals deze gedurende een faillissement voor curatoren gelden. Curatoren hebben derhalve 

faillissementsverslagen opgemaakt waarin verslag is gedaan van alle fases van het 

distributieproces. Curatoren staan bovendien onder toezicht van de rechter-commissaris (R-C). 

Gedurende de uitvoering van het Akkoord hadden de betrokken claimstichtingen bovendien een 

toezichthoudende taak. In het Akkoord is overeengekomen dat zij een accountant mogen 

inschakelen om de uitvoeringswerkzaamheden van curatoren in het kader van de 

compensatieregeling te onderzoeken. De belangenorganisaties hebben van deze bevoegdheid 

gebruik gemaakt. De betrokken accountant heeft onderzoek gedaan naar de door curatoren 

toegepaste rekenregels en steekproefsgewijs een aantal individuele dossiers onderzocht en 

vastgesteld of de daarin berekende compensatie in overeenstemming met de bepalingen van het 

Akkoord is berekend. In de onderzochte rekenregels en in de onderzochte dossiers heeft de 

accountant een beperkt aantal onjuistheden geconstateerd.406 Die onjuistheden zijn vervolgens 

door curatoren naar tevredenheid van de belangenorganisaties hersteld.  

De belangenorganisaties maken uit het onderzoek op dat curatoren de maximaal haalbare 

zorgvuldigheid in acht nemen en zijn op basis van het controlerapport tevreden over de wijze 

waarop curatoren uitvoering geven aan de compensatieregeling.407 

Een dergelijk onderzoek heeft niet plaatsgevonden met betrekking tot de uitvoering van de 

compensatieregeling die middels de WCAM algemeen verbindend is verklaard. 

2.8.4.4. Beëindiging en omgang met onbekende claims 

De schikkingsovereenkomst bevat geen aanknopingspunt voor de beëindiging van de zaak. Met 

de afwikkeling van het faillissement zal tevens een einde komen aan de mogelijkheid een claim in 

te kunnen dienen. Zowel in de schikkingsovereenkomst als in de beschikking van het hof wordt 

geen aandacht besteed aan onbekende claims.  

2.9. FORTIS/AGEAS 

Op 13 juli 2018 is, na vele aansprakelijkheidsprocedures tegen Fortis, Ageas en de Staat, een 

megaschikking van 1,3 miljard algemeen verbindend verklaard. Hoewel de Fortis-zaak geen 

onderdeel uitmaakt van dit onderzoek omdat de schikking ten tijde van de start van dit onderzoek 

nog niet algemeen verbindend was verklaard en het distributieproces momenteel in volle gang 

is408, wordt hieronder kort ingegaan op de voorgeschiedenis, totstandkoming en inhoud van de 

schikkingsovereenkomst. 

 

                                                   
406 Zie Mazars assurance rapport, Onderzoek DSB Compensatieregeling Fase 1, 12 september 2013. 
407 <http://www.dsbcompensatie.nl/nieuwsdocumenten/nieuws/voortgang-en-controle-uitvoering-

compensatieregeling/> 
408 Het manuscript is afgerond op 19 juni 2019. 



 

2.9.1. Het ontstaan van de massaschade en de aanloop naar het onderhandelingsproces 

De Fortis/Ageas-schikking vindt zijn oorsprong in de overname, opsplitsing en mislukte 

concernintegratie van ABN AMRO in Fortis en als gevolg daarvan de nationalisatie van Fortis (en 

ABN AMRO).409 De geschiedenis van de ondergang van het Fortis-concern zal bij velen bekend 

zijn. Fortis was een van de leden van het consortium dat ABN AMRO na een openbaar bod 

overnam. Fortis betaalde voor zijn aandeel in de overname EUR 24 miljard. Om daartoe liquide 

middelen vrij te maken haalde Fortis in 2007 kapitaal op bij aandeelhouders. Vanaf dan ontstaan 

zware problemen door de grote hoeveelheid giftige kredieten op de balans die tijdens de toen 

oplaaiende kredietcrisis vrijwel waardeloos werden. Aandeelhouders zijn daarover niet 

deugdelijk geïnformeerd en ook werd een te rooskleurig beeld geschetst over de solvabiliteits- 

en liquiditeitspositie van Fortis.410 In de enquêteprocedure die volgt wordt wanbeleid vastgesteld 

als gevolg van misleidende communicatie in 2007 en 2008.411  

2.9.2. Totstandkoming van de schikkingsovereenkomst 

 

Tijdens en na afloop van de enquêteprocedure zijn vele aansprakelijkheidsprocedures tegen 

Fortis, Ageas (rechtsopvolger van Fortis) en de Staat gestart, waaronder een collectieve actie in 

het kader van art. 3:305a BW.412 Na tien jaar onderhandelen en procederen is op 13 juli 2018 de 

megaschikking van 1,3 miljard algemeen verbindend verklaard. Eind 2017 bereikte Ageas een 

akkoord met vier belangenbehartigers: de VEB, Stichting FortisEffect, Stichting Investor Claims 

Against Fortis (Sicaf) en Deminor. Die schikkingsovereenkomst werd voorgelegd aan het Hof 

Amsterdam met het verzoek deze algemeen verbindend te verklaren. In die 

schikkingsovereenkomst werd onderscheid gemaakt tussen aandeelhouders die zich vóór 31 

december 2014 bij een van de belangenclubs had aangemeld en aandeelhouders die niet tot de 

achterban behoorden. De eerste groep kreeg per aandeel een 50% hogere vergoeding dan de 

zogenoemde ‘free riders’. De stichting Consumentenclaim, die geen partij is bij de overeenkomst, 

maakt bezwaar tegen deze gang van zaken en kreeg gelijk. Het hof acht het verschil in vergoeding 

niet redelijk en in strijd met het doel van de wet dat niet alle benadeelden zelf naar de rechter 

hoeven om schade te verhalen. Ook zouden de belangenbehartigers zichzelf een onredelijk hoge 

vergoeding hebben toegekend. Het hof geeft partijen de gelegenheid een nieuwe 

schikkingsovereenkomst op te stellen.413  

 

Op 12 december 2017 hebben partijen een vernieuwde schikkingsovereenkomst ingediend, 

waarvan in maart 2018 de mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden. Het hof heeft de 

schikkingsovereenkomst bij beschikking van 13 juli 2018 onherroepelijk verbindend 

verklaard.414 

 

 

                                                   
409 Zie daarover C. de Groot, Governance en toezicht voor financiële marktpartijen. De gevolgen van de financiële crisis, 

Zutphen: Uitgeverij Paris 2010, p. 155-176. 
410 Zie voor een uitgebreid verslag van de Fortis-case, G.J.H. van der Sangen, ‘Bescherming van beleggers in Nederland: 

de Fortis-case’, TvOB 2013-2. 
411 Gerechtshof Amsterdam (OK) 5 april 2012, LJN BW0991. 
412 Zie Gerechtshof Amsterdam 29 juli 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:3005 en in cassatie HR 30 september 2016, 

ECLI:NL:HR:2016:2213. 
413 Zie Gerechtshof Amsterdam 16 juni 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:2257. 
414 Gerechtshof Amsterdam 13 juli 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:2422. 



 

2.9.3. Beknopte informatie met betrekking tot de inrichting van het distributieproces 

 

In het kader van de uitkering van het schikkingsbedrag is de Stichting Forsettlement (hierna: de 

Stichting) opgericht om toe te zien op de uitkering van het schikkingsbedrag en dit te 

administreren. “De Stichting heeft daartoe tevens een Claims Administrator geselecteerd met 

ervaring en internationele capaciteiten, na een grondige selectieprocedure, waarbij belangrijke 

criteria voor selectie zijn: ervaring, hoge kwaliteit en een goede reputatie, op het gebied van het 

afhandelen van vorderingen van zowel particuliere als institutionele beleggers in Europa, en 

waarbij rekening zal worden gehouden met eerdere ervaring met het afwikkelen van 

massavorderingen in Europa binnen meerdere jurisdicties.”415 

 

De kosten en uitgaven van de stichting en Claims Administrator, waaronder begrepen de kosten 

van de WCAM-kennisgevingen, het uitkeren van het bedrag, de claimsadministratieprocedure en 

een adequate bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor de bestuursleden van de Stichting, 

zullen voor rekening komen van Ageas. Deze kosten worden derhalve niet ten laste van het 

schikkingsfonds gebracht.416 

 

De Stichting zal zo snel mogelijk nadat het volledige schikkingsbedrag is uitgekeerd 

overeenkomstig deze overeenkomst worden ontbonden, waarna enige resterende gelden van de 

Stichitng zullen worden terugbetaald aan Ageas. 

 

2.10. CONCLUSIE 

De manier waarop invulling wordt gegeven aan het distributieproces in het kader van het WCAM-

traject loopt uiteen. Dit geldt bijvoorbeeld ten aanzien van het toezicht en de transparantie 

gedurende het distributieproces, de oproeping en aankondiging van (potentiële) claimanten, de 

wijze waarop het schikkingsfonds wordt beheerd en uitgekeerd en de omgang met “onbekende 

claims” en met een eventueel restantbedrag. Informatie met betrekking tot de daadwerkelijke 

uitbetaling van het schikkingsfonds is bovendien slechts in beperkte mate beschikbaar. Ook blijkt 

dat de bij het WCAM-traject betrokken stichtingen, gedurende het distributieproces verschillende 

functies vervullen.  

Hoewel het distributieproces tot op heden niet tot misstanden heeft geleid, bestaat er door het 

gebrek aan regels en richtlijnen een risico op fouten of zelfs misbruik. Bovendien is een en ander 

nu momenteel niet of moeilijk controleerbaar vanwege het gebrek aan transparantie gedurende 

dit proces. In de navolgende hoofdstukken worden de relevante thema’s in het kader van het 

distributieproces nader besproken. Onderzocht wordt op welke wijze in de toekomst meer 

transparantie kan ontstaan en tegelijkertijd de risico’s op fouten en misstanden gedurende het 

distributieproces beperkt kunnen worden.  

  

                                                   
415 Zie Aangepaste schikkingsovereenkomst inzake Fortis/Ageas d.d. 13 april 2018, art. 4.2.2. 
416 Zie Aangepaste schikkingsovereenkomst inzake Fortis/Ageas d.d. 13 april 2018, art. 4.2.3. 



 

HOOFDSTUK 3: DE STICHTING IN HET WCAM-TRAJECT: BELANGENBEHARTIGER VS. 

AFWIKKELAAR 

 

3.1. INLEIDING 

De term claimstichting wordt in de literatuur veelal, zo niet altijd, geassocieerd met de 

belangenbehartigende claimorganisatie die actief betrokken is bij de initialisatie van de 

massaschadeclaim en het voeren van een collectieve actie. De claimstichting is als zodanig een 

veelbesproken onderwerp.417 Uit de case studies418 blijkt echter dat de rol van de bij de 

verschillende WCAM-zaken betrokken “claimstichtingen” verschillend is. Daarbij kan grofweg 

onderscheid worden gemaakt tussen de stichting die de collectieve actie initieert en als 

belangenbehartiger actief betrokken is bij de totstandkoming van de schikkingsovereenkomst 

(de belangenbehartiger) en de stichting die met name actief is gedurende het WCAM-traject en, 

als belangrijk onderdeel daarvan, het distributieproces (de schadeafwikkelaar). Aan 

laatstgenoemd type stichting wordt thans vaak voorbijgegaan. 

Bij de totstandkoming van de tot op heden gepubliceerde wetgevings- en 

zelfreguleringsinitiatieven419, wordt telkens als uitgangspunt genomen dat de claimstichting 

optreedt als belangenbehartiger. 420 Aan de stichting die met name actief is gedurende de laatste 

fase van het WCAM-traject, waarin uitvoering wordt gegeven aan de schikkingsovereenkomst, 

wordt geen aandacht besteed. Het is onduidelijk of de wetgever heeft beoogd om ook dit type 

stichting aan de regelgeving met betrekking tot de claimstichting te onderwerpen. Het hof421 lijkt 

daar in een aantal gevallen wel vanuit te gaan, aangezien zij ook deze stichting - die dus in feite 

optreedt als schadeafwikkelaar – toetst aan de eisen die aan de claimstichting worden gesteld.422 

                                                   
417 Een greep uit de publicaties over de claimstichting de afgelopen jaren: J.M.K.P. Cornegoor, ‘Collectieve acties en 

belangenorganisaties in hun verschijningsvormen’, in: F.M.A. ’t Hart, Collectieve acties in de financiële sector (NIBE-SVV 

– Financieel Juridische Reeks 1), Den Haag: DeltaHage 2009, p. 13-34, p. 26; J.H. Lemstra, ‘Belangenorganisaties als 

procespartij’ in: F.M.A. ’t Hart, Collectieve acties in de financiële sector (NIBE-SVV – Financieel Juridische Reeks 1), Den 

Haag: DeltaHage 2009, p. 40; B.J. de Jong, ‘Een Claimcode voor stichtingen die een collectieve actie initiëren?’, 

Ondernemingsrecht 2010, 46; E. Bauw en T. van der Linden, ‘Claimorganisaties tussen wildgroei en regulering’, TOP 

2016 (7) 564, p. 11; I. Tillema, ‘Commerciele motieven in privaatrechtelijke collectieve acties: olie op het vuur van de 

claimcultuur?’, Ars Aequi 2016, 337; M.L.M.N. Heltzel, ‘Checks and balances bij belangenorganisaties’, Tijdschrift voor 

Financieel Recht, 2012-5, p.153 en C.J.M. van Doorn, ‘De afwikkeling van massaschade; een optimale 

belangenbehartiging door belangenorganisaties?’, Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2013, 6982. 
418 Waarvan een uitwerking te vinden is in hoofdstuk 2. 
419 Zie hierover paragraaf 3.3.1.2. en 3.3.1.3. 
420 Belangenbehartigers vervullen reeds bij de initialisatie van een collectieve actie een essentiële rol bij zowel het 

verloop van de collectieve procedure als bij het vertegenwoordigen van de achterban. Zij kunnen grofweg worden 

ingedeeld in twee categorieën: de ‘traditionele’ belangenorganisatie (vaak in de vorm van een vereniging), en de ad hoc 

opgerichte organisaties (vaak in de vorm van een stichting vanwege de eenvoudigheid waarmee men een stichting 

opricht en het ontbreken van leden). Een enkele keer wordt binnen die laatste categorie nog een onderscheid gemaakt 

tussen de ad-hoc stichting opgericht door gedupeerden en stichtingen die zijn opgericht door ondernemers die zich 

richten op het tegen betaling behartigen van belangen van gedupeerden met een commercieel motief. Uitgangspunt 

blijft telkens dat de claimstichting een belangenbehartigende organisatie betreft met als doel het verkrijgen van een 

collectieve schadevergoeding voor gedupeerden. 
421 Gerechtshof Amsterdam 
422 In de zaken Shell, Vedior en Converium wordt de afwikkelstichting aan de representativiteitstoets onderworpen en 

controleert het hof of de belangen van degenen ten behoeve van wie de overeenkomst is gesloten voldoende zijn 

gewaarborgd. In het geval van DES en Vie d’Or wordt de afwikkelstichting door het hof volledig buiten beschouwing 

gelaten. Mogelijk heeft dit te maken met het feit dat in DES en Vie d’Or ook een claimstichting als belangenbehartiger 

actief was, terwijl dat bij Shell, Vedior en Converium niet het geval was.  



 

Het is echter de vraag of het wenselijk is om de verschillende typen stichtingen die actief zijn 

gedurende het WCAM-traject, aan dezelfde regels te onderwerpen. Indien de wetgever niet heeft 

beoogd om de stichting die in feite optreedt als schadeafwikkelaar te onderwerpen aan de tot op 

heden tot stand gekomen regulering voor de claimstichting, moet worden geconstateerd dat 

regulering voor dit type stichting momenteel ontbreekt. Is regulering in dat geval alsnog 

wenselijk? 

Teneinde deze vragen te kunnen beantwoorden staat in dit hoofdstuk het fenomeen 

claimstichting centraal. Daarbij wordt de daadwerkelijke rol die de claimstichting binnen het 

WCAM-traject in de praktijk vervult als uitgangspunt genomen. Hoewel dit proefschrift zich 

focust op de daadwerkelijke afwikkeling van massaschadeclaims en in dat kader met name de 

informatie over de stichting die optreedt als schadeafwikkelaar relevant is, wordt hieronder ook 

de belangenbehartigende claimstichting besproken omdat deze stichtingen in de praktijk 

ogenschijnlijk onterecht met elkaar vereenzelvigd worden. Onderzocht wordt daarom op welke 

wijze de verschillende bij het WCAM-traject betrokken stichtingen worden opgericht en ingericht, 

welke kosten de te verrichten werkzaamheden met zich meebrengen en hoe deze kosten worden 

gefinancierd.  

Om een en ander in perspectief te plaatsen vangt dit hoofdstuk aan met een algemeen deel over 

de rechtsvorm van de stichting (§ 3.2.). Daarna worden achtereenvolgens de stichting als 

belangenbehartiger (§ 3.3.) en de stichting als afwikkelentiteit (§ 3.4.) geanalyseerd op het gebied 

van oprichting, inrichting, kosten en financiering Tot slot worden de verschillende typen 

stichtingen die actief zijn gedurende het WCAM- traject met elkaar vergeleken (§ 3.5) om een 

antwoord te kunnen geven op twee vragen:  

Welke functie vervullen de bij het WCAM-traject betrokken stichtingen in de praktijk?  

En: 

Kan de stichting die als schadeafwikkelaar optreedt op dezelfde wijze gereguleerd worden als de 

belangenbehartigende claimstichting op het gebied van de oprichting, inrichting, kosten en 

financiering? 

3.2. DE STICHTING 

Om het juridische kader waarbinnen de claimstichting - in welke hoedanigheid dan ook - opereert 

te schetsen, wordt in deze paragraaf inzicht verschaft in belangrijkste kenmerken van de 

rechtsvorm van de stichting. 

3.2.1. Algemene kenmerken: veel vrijheid 

De stichting is een flexibele rechtspersoon die op velerlei terreinen kan worden ingezet. De 

rechtsvorm vindt haar oorsprong in de mogelijkheid om vermogen of activiteiten af te zonderen 

en dienstbaar te doen zijn aan een bepaald doel. Van oudsher wordt de stichting dan ook als 

doelvermogen aangeduid.423 Hoewel de stichting ook wel eens als ideële organisatie wordt 

getypeerd, is het een misverstand dat de stichting een sociaal doel moet hebben. Een stichting 

mag zelfs een onderneming drijven (artikel 2:229a BW) en mag ook nastreven om met haar 

                                                   
423 De wet stelt de eis van vermogensafzondering ten behoeve van de stichting niet. De traditionele opvatting is dat 

vermogensafzondering een eis is voor het rechtsgeldig bestaan van de stichting. Om die reden pleegt bij de oprichting 

van een stichting vermogen voor haar te worden afgezonderd, maar dit is niet noodzakelijk. Dit kan en mag een 

symbolisch bedrag zijn. 



 

werkzaamheden winst te maken. Zij mag de gemaakte winst echter niet uitkeren aan haar 

oprichters of bestuursleden of aan andere personen die deel uitmaken van organen van de 

stichting. Dit vloeit voort uit het uitkeringsverbod zoals neergelegd in artikel 2:285 lid 3 BW. 

Onder oprichters en degenen die deel uitmaken van haar organen dienen te worden verstaan alle 

(rechts)personen aan wie beslissingsmacht is gegeven zoals bestuurders, commissarissen, zij die 

een benoemingsrecht hebben of zij die toestemming moeten geven voor de uitkeringen.424 Aan 

anderen mag de stichting alleen uitkeringen doen als deze een ideële of sociale strekking hebben. 

Het uitkeringsverbod heeft te maken met het feit dat de stichting geen verkapte vennootschap 

mag zijn.425 Een stichting die tot doel heeft met haar activiteiten winst te maken, uitkeerbaar aan 

haar oprichters, aan haar bestuurders of aan belanghebbenden bij de stichting is niet 

toegestaan.426 Dat betekent niet dat commerciële activiteiten van een stichting verboden zijn, in 

tegendeel, zolang de stichting maar niet wordt opgericht om als bron van inkomsten voor de 

oprichter(s) en/of bestuurders te dienen en tevens de schuldeisers van verhaalsmogelijkheden 

te beroven. 427  

Een laatste kenmerk van de stichting is dat deze rechtspersoon geen leden kent. Wel kunnen de 

statuten voorzien in aangeslotenen en deelnemers die bepaalde bevoegdheden krijgen in de 

stichting, zoals donateurs of subsidiënten.428  

Naast bovenstaande kenmerken en eisen die aan de stichting worden gesteld, kent de 

stichtingsvorm veel vrijheid met betrekking tot de juridische inrichting. Wel moet de inrichting 

en de structuur van de stichting worden neergelegd in de statuten, die openbaar moeten worden 

gemaakt.429 Hierdoor ontstaat inzicht in de structuur van de stichting. De wet eist echter niet meer 

dan het bestaan van een bestuur. Het is derhalve heel goed mogelijk dat het bestuur het enige 

orgaan binnen de stichting is, en dat alleen daarbinnen de discussies over het beleid en de 

strategie plaatsvinden. Het bestuur bepaalt het beleid én voert het beleid uit. Een 

stichtingsbestuur kan daardoor vrijwel ongecontroleerd met een grote organisatie werken en 

met veel, in het algemeen door buitenstaanders verschaft, geld omgaan.430 Dat wil niet zeggen dat 

er naast het bestuur geen ander orgaan kán bestaan. De oprichters kunnen in de statuten voorzien 

in een andere organisatiestructuur waarbij gedacht kan worden aan een raad van toezicht, een 

algemeen bestuur naast het reguliere bestuur, een adviescollege, een kascommissie of bepaalde 

colleges die zich min of meer zelfstandig bezighouden met een deel van de werkzaamheden van 

de stichting.  

Ter compensatie van het ontbreken van toezicht op het bestuur, voorziet de wet bovendien in een 

aantal gevallen in toezicht door de rechter. Zo kan de rechter de statuten wijzigen indien 

                                                   
424 W.J.M. van Veen, ‘Het uitkeringsverbod bij de stichting revisited’, Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur 2013, 4 en 

T.F.H. Reijnen, ‘Het uitkeringsverbod bij de stichting, een nog niet beeindigde discussie’, WPNR 2013, 6989. 
425 Asser/Rensen 2-III* 2009/323 
426 Vgl. W.C.L. van der Grinten, ‘De doeleinden van de stichting (vervolg)’, WPNR (1943) 3845. 
427 Zie hierover onder meer T.F.H. Reijnen, ‘Het uitkeringsverbod bij de stichting, een nog niet beeindigde discussie, 

WPNR 2013, 6989 en C.A. Schwarz, ‘Het vermogen van de stichting en het uitkeringsverbod’, in: M.L. Lennarts, W.J.M. 

van Veen en D.F.M.M. Zaman (red.), De stichting, Kritische beschouwingen over de wettelijke regeling voor een veelzijdige 

rechtsvorm, Sdu Uitgevers: Den Haag 2012, p. 35-43 en W.J.M. van Veen, ‘Het uitkeringsverbod bij de stichting revisited’, 

Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur 2013, 4. 
428 Daarvan wordt in het geval van de claimstichting vaak gebruik gemaakt. 
429 Zie meer hierover bij oprichting en inrichting van de stichting, paragraaf 3.2.2. 
430 M. Koelemeijer, ‘Kenmerken van de stichting’, in: J.J.A. Hamers, C.A. Schwarz en D.F.M.M. Zaman, Handboek Stichting 

en Vereniging, Zutphen: Uitgeverij Paris 2015, p. 61-66. 



 

ongewijzigde handhaving van de statuten tot gevolgen zou kunnen leiden die bij de oprichting 

redelijkerwijze niet kunnen zijn gewild (artikel 2:294 BW), de bestuurders ontslaan of schorsen 

(artikel 2:298 BW), het bestuur aanvullen indien het door de statuten voorgeschreven bestuur 

niet voltallig is (artikel 2:299 BW), een bevel aan het bestuur van de stichting geven om haar 

boeken en bescheiden aan het Openbaar Ministerie (OM) te tonen (artikel 2:297 lid 2 BW) en de 

stichting op verzoek van een belanghebbende of het OM ontbinden (artikel 2:301 BW). 

3.2.2. Oprichting en inrichting van de stichting 

Zoals hierboven reeds omschreven, is de wettelijke regeling met betrekking tot de stichting 

summier. Doordat de wet een grote mate van inrichtingsvrijheid aan de stichting laat, bestaat in 

de praktijk een grote verscheidenheid aan statutaire regelingen en even zo vele 

verschijningsvormen van de stichting. De stichting moet ingevolge artikel 2:286 lid 2 BW worden 

opgericht bij notariële akte. Daarin dienen de statuten te zijn opgenomen. Met betrekking tot de 

inhoud van deze statuten worden minimumvoorschriften gesteld (artikel 2:286 lid 4 sub a BW). 

De stichting dient vervolgens te worden ingeschreven in het Handelsregister (artikel 6 Hrgw 

2007). Deze verplichting rust op de bestuurders maar is geen oprichtingsvereiste (artikel 18 

Hrgw 2007). Wel is iedere bestuurder hoofdelijk aansprakelijk voor een rechtshandeling 

waardoor hij de stichting verbindt, naast de stichting, zolang inschrijving niet is geschied (artikel 

2:29 lid 2 BW en 2:289 lid 2 BW).  

De notariële akte moet ingevolge de wet allereerst de zogenoemde oprichtingshandeling 

bevatten, dat wil zeggen: een verklaring van de oprichters of hun gevolmachtigde dat de stichting 

in het leven wordt geroepen. Deze akte van oprichting dient ook de statuten van de stichting te 

bevatten. De statuten vormen de leefregels van de stichting en dienen ten minste de volgende 

gegevens te bevatten: de naam van de stichting, waarvan het woord stichting onderdeel dient te 

zijn, het doel van de stichting, de wijze van benoeming en ontslag van bestuurders, de gemeente 

in Nederland waar de stichting zetel heeft, de bestemming van het overschot na vereffening van 

de stichting in geval van ontbinding of de wijze waarop de bestemming zal worden vastgesteld 

(artikel 2:286 lid 4 BW). Naast deze dwingendrechtelijke bepalingen is het gebruikelijk en soms 

zelfs noodzakelijk om in de statuten ook aanvullende voorschriften op te nemen, met name ten 

aanzien van de organisatie en de inrichting van de stichting. Denk daarbij aan de wijze waarop de 

stichting haar doel onder meer wenst te bereiken, de wijze van schorsing van bestuurders, de 

wijze van besluitvorming binnen het bestuur, de vertegenwoordiging van de stichting in en 

buiten rechte, de procedure voor het houden van bestuursvergaderingen, het boekjaar, de 

jaarrekening en regelingen inzake statutenwijziging en ontbinding van de stichting. Denkbaar is 

dat binnen de stichting een raad van toezicht of een ander toezichthoudend orgaan wordt 

ingesteld. 431 

3.2.3. Toezicht en transparantie bij de stichting 

Zoals aangegeven, eist de wet van de stichting slechts het bestaan van een bestuur.432 Anders dan 

in sommige andere landen, schrijft de wet bovendien geen minimum aantal bestuursleden voor. 

Een stichting die slechts één bestuurder en geen interne toezichthouders heeft, heeft derhalve 

geen enkele vorm van interne controle. Stichtingen kennen bovendien geen leden, hebben 

derhalve geen algemene ledenvergadering en mogen vanwege het ledenverbod evenmin een 

                                                   
431 Zie D.F.M.M. Zaman en G.J.H. van der Sangen, ‘De oprichting van de stichting’, in: J.J.A. Hamers, C.A. Schwarz en 

D.F.M.M. Zaman, Handboek Stichting en Vereniging, Zutphen: Uitgeverij Paris 2015, p. 75-87. 
432 Zie par. 3.2.1. 



 

orgaan hebben dat hiermee gelijk te stellen is. De wetgever tracht dit verschil met de vereniging 

te compenseren door in het algemene stichtingenrecht in Boek 2 BW extra bevoegdheden toe te 

kennen aan het OM.433 In de praktijk maakt het OM van de hierboven genoemde bevoegdheden 

echter niet of nauwelijks gebruik.434 

De stichting stelt weliswaar jaarstukken op, maar is in beginsel niet verplicht tot het openbaar 

maken van een jaarrekening. Een uitzondering daarop vormt de stichting met een onderneming 

welke gedurende twee opeenvolgende boekjaren een netto-omzet van EUR 6 miljoen of meer 

heeft. Ingevolge artikel 2:360 lid 3 jo. artikel 2:396 lid 1 onderdeel b BW valt deze stichting onder 

het jaarrekeningenrecht van boek 2 BW en is daarom verplicht tot het opmaken en openbaar 

maken van een jaarrekening en jaarverslag. 

3.2.4. Voorontwerp Wet bestuur en toezicht rechtspersonen 

Recente ontwikkelingen laten zien dat bij stichtingen steeds meer de nadruk komt te liggen op de 

verbetering van de governance. Het belangrijkste voorbeeld daarvan betreft het in 2016 

verschenen Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen. Daarin wordt onder meer een 

wettelijke grondslag voor de instelling van een toezichthoudend orgaan gecreëerd. 435 De 

wetgever tracht hiermee een aantal zaken voor stichtingen en verenigingen op dezelfde wijze te 

regelen als voor naamloze en besloten vennootschappen.  

In de toelichting bij het nieuwe art. 3:305a lid 5 onderdeel a BW verwijst de wetgever naar het 

Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen waarin onder meer de regels voor 

verantwoording en aansprakelijkheid van stichting- en verenigingsbestuurders worden 

aangescherpt. Het doel van het wetsvoorstel is het verbeteren van de kwaliteit van het bestuur 

en het toezicht bij verenigingen en stichtingen.436 Een uniforme regeling omtrent bestuur en 

toezicht, waardoor de thans bestaande verschillen tussen n.v. ’s, b.v. ’s, coöperaties en onderlinge 

waarborgmaatschappijen enerzijds en verenigingen en stichtingen anderzijds verdwijnen, zou 

moeten leiden tot meer duidelijkheid waardoor bestuurders en toezichthouders beter in staat 

zijn hun taak behoorlijk te vervullen. De voorgestelde regels gaan gelden voor alle stichtingen en 

verenigingen, dus ook voor claimstichtingen en -verenigingen die in het kader van een collectieve 

actie optreden. Daarbij is het de vraag of de voorgestelde wijzigingen in de wet bestuur en 

toezicht rechtspersonen voor wat betreft deze stichtingen en verenigingen daadwerkelijk 

bijdragen aan een verscherping van de governance. 

Ten aanzien van het verplicht stellen van een toezichthoudend orgaan lijkt het erop dat dat in 

beginsel de verleiding tot eventueel misbruik van de machtspositie van de claimstichting zal 

verminderen. Het bestuur dient dan immers verantwoording af te leggen aan het 

                                                   
433 Zo wordt aan het OM de bevoegdheid toegekend om bij de rechtbank te vorderen dat de stichting in bepaalde 

situaties wordt ontbonden, bijvoorbeeld wanneer de werkzaamheden van de stichting in strijd zijn met de openbare 

orde (artikel 2:29 jo. 2:20 BW). Het OM kan het bestuur van een stichting om inlichtingen verzoeken bij ernstige twijfel 

of de wet of de statuten te goeder trouw worden nageleefd, dan wel het bestuur naar behoren wordt gevoerd (artikel 

2:297 lid 1 BW). Het OM kan bovendien de rechtbank verzoeken om een bestuurder te ontslaan indien hij (1) iets doet 

of nalaat in strijd met de wet of de statuten, (2) zich schuldig maakt aan wanbeheer of (3) niet voldoet aan het genoemde 

bevel om de boeken en waarden te tonen (artikel 2:298 lid 1 BW). 
434 Asser/Rensen 2-III* 2012/344 en 2012/351.  
435 Voluit: Wijziging van het Burgerlijk Wetboek in verband met de uniformering en de verduidelijking van enkele 

bepalingen omtrent het bestuur en de raad van commissarissen van rechtspersonen. Kamerstukken II 2015/16, 34491, 

nr. 2. 
436 Kamerstukken II 2015/16, 34491, nr. 3, p. 1. 



 

toezichthoudend orgaan. Toch voorkomt het instellen van een toezichthoudend orgaan bij een 

claimstichting niet zonder meer de bestaande problemen aangezien claimanten in veel gevallen 

niet in staat zijn om te controleren of de toezichthouder zijn taak naar behoren uitoefent en een 

pressiemiddel, zoals ontslag, om dit te bewerkstelligen ontbreekt. De kern van de problematiek 

blijft hierdoor bestaan aangezien ook in deze relatie informatieasymmetrie en divergerende 

belangen, waardoor het achterhouden van informatie in hand wordt gewerkt, blijven bestaan.  

Naast het verplicht instellen van een toezichthoudend orgaan bevat het Wetsvoorstel bestuur en 

toezicht rechtspersonen een voorstel tot aansprakelijkheid van toezichthouders op grond van het 

voorgestelde artikel 2:9a BW. Ingevolge het wetsvoorstel gaat voor alle rechtspersonen dezelfde 

interne aansprakelijkheidsnorm gelden.437 Daarmee wordt onder meer getracht om de 

problematiek van een ontbrekende algemene vergadering – die kan functioneren als 

toezichthouder op de toezichthouder - gedeeltelijk te ondervangen. De vraag is echter of een 

dergelijke dreiging van aansprakelijkheid zal leiden tot een betere kwaliteit van bestuur.438 

Aansprakelijkheid moet leiden tot een zorgvuldige taakuitoefening van het bestuur en de 

toezichthouder en in die zin de kwaliteit verbeteren. De kans bestaat echter dat de dreiging van 

aansprakelijkheid zal leiden tot voorzichtigheid en defensief gedrag ter voorkoming van 

aansprakelijkheid.439,440 Bovendien kunnen claimanten als zijnde belanghebbenden geen beroep 

op doen op deze interne aansprakelijkheidsbepaling. Aangezien claimanten ook geen direct 

pressiemiddel in handen hebben in de vorm van ontslag van bestuurder of commissarissen441, 

lijkt de bepaling in het geval van de claimstichting illusoir. Dat wordt naar verwachting niet 

anders wanneer de grond voor de rechterlijke ontslagmogelijkheid van artikel 2:298 BW wordt 

uitgebreid. Hoewel belanghebbenden regelmatig gebruik maken van de rechterlijke 

ontslagmogelijkheid van bestuurders van een stichting,442 blijven claimanten die zijn aangesloten 

bij een claimstichting uiteindelijk afhankelijk van de informatie die zij tot hun beschikking 

krijgen. Het Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen doet geen voorstellen omtrent een 

verbeterde transparantie richting belanghebbenden. Het risico bestaat daardoor dat de eerder 

beschreven informatieasymmetrie het doel van de voorgestelde maatregelen doorkruist. 

3.3. DE CLAIMSTICHTING ALS BELANGENBEHARTIGER  

De WCAM-procedure kan ingevolge artikel 7:907 lid 1 en lid 3 onder f BW worden gevoerd door 

stichtingen en verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid die ingevolge hun statuten de 

belangen behartigen van personen voor wie zij een algemeen verbindendverklaring verzoeken 

en die voldoende representatief zijn ter zake van de belangen van degenen ten behoeve van wie 

de schaderegeling tot stand is gekomen. Verreweg de meeste belangenbehartigers kiezen ervoor 

                                                   
437 Kamerstukken II 2015/16, 34491, nr. 3, p. 5-7. 
438 D.N. de Boer & A. Schennink, ‘Aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders in de semipublieke sector’, 

Tijdschrift voor de ondernemingsrechtpraktijk 2014, p. 29. 
439 G.E. van Maanen, ‘Civielrechtelijke aansprakelijkheid van toezichthouders of immuniteit?’, RMThemis 2006, p. 64. 
440 Onderzoek wijst uit dat aansprakelijkheid niet per definitie tot defensief gedrag leidt, zie: G. van Dijck,’ 

Aansprakelijkheid en defensief gedrag: Nuancering gewenst’. In W. H. van Boom, I. Giesen, & A. J. Verheij (editors), 

Capita civilologie: Handboek empirie en privaatrecht. (blz. 459-484). (Civolologie  no. 6). Den Haag: Boom Juridische 

Uitgevers 2013, p. 4-7. 
441 Zoals voor aandeelhouders in een B.V. artikel 2:242 en 2:269 BW en in een N.V. artikel 2:132 en 2:159 BW. 
442 B.P.A. Santen & A. de Bos, ‘Governance van stichtingen: een empirische studie’, Tijdschrift voor ondernemingsbestuur 

2006-3, p. 99 



 

om de stichting als organisatievorm te gebruiken.443 Als gevolg van het ontstaan van de WCAM en 

de daarmee gepaard gaande groei van collectieve acties, met name tegen financiële 

ondernemingen444, is er een groeiend aantal van dergelijke claimorganisaties actief.445 Illustratief 

daarvoor is de DSB-affaire, waarin zich maar liefst elf claimorganisaties opwierpen om 

verschillende collectieve procedures tegen een steeds groter wordend aantal partijen dat 

aansprakelijk werd gehouden voor het faillissement van DSB in te stellen.446  

Ondanks dat in de DSB-affaire op 19 september 2011 overeenstemming is bereikt over een 

compensatieregeling tussen curatoren, een aantal belangenorganisaties447 en 

rechtsbijstandorganisaties448, en deze compensatieregeling op 4 november 2014 door het Hof 

Amsterdam algemeen verbindend is verklaard449, ijverde de stichting Woekerpolisproces nog 

lange tijd daarna voor een betere regeling met de curatoren.450 Tegelijkertijd probeerde deze 

stichting via een aparte route ook een schadevergoeding te claimen bij twee verzekeraars.451 

Ondanks dat de stichting Woekerpolisproces op basis van no cure no pay procedeerde452 en 

aanmelding bij deze collectieve actie aldus geen kosten met zich mee zou brengen en derhalve 

voor een ieder toegankelijk was, dienden gedupeerden in dat geval wel te opt-outen voor de reeds 

tussen curatoren en andere belangenbehartigers getroffen regeling die door het hof algemeen 

verbindend was verklaard. De oproep is uiteindelijk niet erg succesvol gebleken453, maar de casus 

is wel illustratief voor één van de probleempunten met betrekking tot de belangenbehartiging in 

collectieve acties.  

3.3.1. Problematiek met betrekking tot de belangenbehartigende claimstichting  

Over de problematiek met betrekking tot belangenbehartigers in een collectieve actie is de 

afgelopen jaren veel geschreven.454 Daarbij ging het met name om de eenvoudige en ad hoc 

                                                   
443 Zie E. Bauw en T. van der Linden, ‘Claimorganisaties tussen wildgroei en regulering’, TOP 2016 (7) 564, p. 8 en 

J.M.K.P. Cornegoor, ‘Collectieve acties en belangenorganisaties in hun verschijningsvormen’, in: F.M.A. ’t Hart, 

Collectieve acties in de financiële sector (NIBE-SVV – Financieel Juridische Reeks 1), Den Haag: DeltaHage 2009, p. 13-

34, p. 26 en J.H. Lemstra, ‘Belangenorganisaties als procespartij’ in: F.M.A. ’t Hart, Collectieve acties in de financiële sector 

(NIBE-SVV – Financieel Juridische Reeks 1), Den Haag: DeltaHage 2009, p. 40. 
444 Daarbij gaat het zowel om beleggers (professioneel en particulier) als consumenten, blijkt uit onderzoek naar 66 in 

2016 actieve claimorganisaties van E. Bauw en T. van der Linden, ‘Claimorganisaties tussen wildgroei en regulering’, 

TOP 2016 (7) 564, p. 11. Van de 66 claimorganisaties behartigen er 46 de belangen van benadeelden van (verkeerde 

advisering omtrent) financiële producten of beleggingen. De één na grootste groep betrof organisaties die zich richtten 

op schade die consumenten hebben geleden. Voorbeelden daarvan zijn de Volkswagen-affaire en de massaclaims tegen 

Staatsloterij. 
445 Zie hierover I. Tillema, ‘Commerciele motieven in privaatrechtelijke collectieve acties: olie op het vuur van de 

claimcultuur?’, Ars Aequi 2016, 337. 
446 Zie hierover Y. Hofs, ‘Stilte (voor de storm?) rond belangenclubs DSB’, Volkskrant 2 januari 2010. 
447 Stichting Steunfonds Probleemhypotheken (SSP) en Stichting Platform Aandelenlease (PAL). 
448 Achmea, Univé, ARAG en DAS. 
449 Gerechtshof Amsterdam, 12 november 2013, ECLI:NL:GHAMS:2013:3918. 
450 De stichting Woekerpolis is geen partij bij de schikkingsovereenkomst. 
451 Cor de Horde, ‘Claimclub richt vizier op bedrijf achter DSB’, Het Financieele Dagblad, 18 februari 2014. 
452 <www.woekerpolisproces.nl/over-ons> Ondanks dat het voor advocaten in Nederland niet is toegestaan te 

procederen op basis van no cure no pay, zijn er voor claimorganisaties verschillende mogelijkheden om deze regels 

(van de Orde van Advocaten) te omzeilen. 
453 Slechts 0,1% van de gedupeerden diende een opt-out verklaring in met het oog op een individuele procedure. 
454 Zie onder meer J.H. Lemstra, ‘Belangenorganisaties als procespartij’ in: F.M.A. ’t Hart (red.), Collectieve acties in de 

financiële sector, Financieel Juridische reeks 1, Den Haag: NIBE-SVV 2009; I.N. Tzankova, ‘Kwaliteitsbewaking van 

belangenbehartiging bij collectieve acties en massaschade: ‘who will guard the guardians?’’, in: M. Holtzer, A.F.J.A. 

Leijten en D.J. Oranje (red.), Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2009-2010, deel 104, Deventer: 



 

manier waarop een claimstichting kon worden opgericht door (commerciële) (rechts)personen, 

waarbij optimale belangenbehartiging van de gedupeerden niet per definitie als uitgangspunt 

hoefde te gelden.455, 456 Dit was voor een belangrijk deel toe te schrijven aan het beperkte aantal 

transparantieverplichtingen waaraan de belangenorganisatie moest voldoen in combinatie met 

de grote mate van flexibiliteit en vrijheid waardoor de stichting wordt gekenmerkt.457  

3.3.1.1. Wettelijke eisen aan belangenbehartigers 

Met een deel van de hierboven in het kort geschetste problematiek - met name inzake het 

oogmerk van de claimstichting458 - heeft de wetgever zich inmiddels expliciet bemoeid. 

‘Voorkomen moet worden dat zogenaamde claimstichtingen het collectieve actierecht gebruiken 

voor commerciële doeleinden’, aldus de minister. 459  Bij de wetswijziging van 26 juni 2013 is 

daarom aan lid 2 van artikel 3:305a BW een zin toegevoegd inhoudende dat de belangen van de 

vertegenwoordigde personen voldoende gewaarborgd dienen te zijn. Deze toevoeging, die 

daarvoor reeds was opgenomen in artikel 7:907 lid 3 onder e BW, biedt volgens de minister een 

handvat om kritisch te oordelen over de ontvankelijkheid in een collectieve actie indien de 

rechter twijfelt aan de motieven voor het instellen van zo’n collectieve actie en voorkomt daarmee 

dat claimstichtingen het collectief actierecht gebruiken om eigen commercieel gedreven motieven 

na te streven. 460 De vraag is echter of deze bepaling ertoe gaat leiden dat claimstichtingen met 

commerciële motieven daadwerkelijk geëlimineerd gaan worden. Als gevolg van eerder 

genoemde wetswijziging, stelt de wet nu dus zowel in artikel 3:305a BW als in artikel 7:907 BW 

de eis dat indien een belangenbehartiger optreedt namens een groep claimanten, die 

belangenbehartiger de vorm heeft van een stichting of vereniging met volledige 

                                                   
Kluwer 2010; J.M.K.P. Cornegoor, ‘Collectieve acties en belangenorganisaties in al hun verschijningsvormen’, in: F.M.A. 

’t Hart (red.), Collectieve acties in de financiële sector, Financieel Juridische reeks 1, Den Haag: NIBE-SVV 2009; M.L.M.N. 

Heltzel, ‘Checks and balances bij belangenorganisaties’, Tijdschrift voor Financieel Recht 2012, afl. 5, p. 148-156; Ch. F. 

Kroes, ‘Het representativiteitsvereiste voor de collectieve actie en de WCAM’, in: M. Holtzer, A.F.J.A. Leijten, D.J. Oranje, 

Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2011/2012 (Serie vanwege het Van der Heijden Instituut – Deel 

112), Deventer: Kluwer 2012, p. 182-183; I.N. Tzankova en J.S. Kortmann, ‘Remedies for Consumer of Financial 

Services: Collective Redress and Improvement of Class Representation’, European Journal of Consumer Law, 2010, p. 

126. 
455 Zo wijst Cornegoor op de situatie waarin een claimstichting wordt opgericht door de advocaat die tevens betrokken 

is bij de behandeling van de zaak. Zie J.M.K.P. Cornegoor, ‘Collectieve acties en belangenorganisaties in hun 

verschijningsvormen’, in: ’t Hart (red.), Collectieve acties in de financiele sector, Amsterdam: NIBE-SVV 2009, p. 26. Zie 

ook M.L.M.N. Heltzel, ‘Checks and balances bij belangenorganisaties’, Tijdschrift voor Financieel Recht, 2012-5, p.153 en 

C.J.M. van Doorn, ‘De afwikkeling van massaschade; een optimale belangenbehartiging door belangenorganisaties?’, 

Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2013, 6982, par. 5.1. Het gros van de onderzochte 

belangenorganisaties geeft niet aan welke werkwijze gevolgd wordt en op welke wijze verantwoording wordt afgelegd 

voor het gevoerde beleid. Ook blijkt dat er binnen het merendeel van de belangenorganisaties geen transparante 

informatie beschikbaar is omtrent de allocatie van de ingelegde gelden. Het merendeel van de belangenorganisaties is 

bovendien lastig of niet te bereiken. 
456 Hierin is gepoogd verandering te brengen door invoering van Claimcode, waarover meer in paragraaf 3.3.1.3. 
457 Zie par. 3.2. Zie tevens Asser/Renssen 2-III*2012, nr. 310. Vergelijk ook D.F. Lunsingh Scheurleer, ‘Groepsacties en 

rechtspersoonlijkheid: waarborg of lege huls?’, in G van Solinge e.a. (red.), Relativering van rechtspersoonlijkheid, 

Deventer: Kluwer 2012. 
458 Zie bijvoorbeeld C.J.M. van Doorn, ‘De afwikkeling van massaschade: optimale belangenbehartiging door 

belangenorganisaties?’, Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2013, 6982, J.H. Lemstra, ‘De 

claimstichting’, in: G. Van Solinge e.a. (red.), Relativering van rechtspersoonlijkheid, Deventer: Kluwer 2012 en J.H. 

Lemstra en R.W. Okhuijsen, ‘Consultatiedocument Zelfregulering claimstichtingen’, Tijdschrift voor Financieel recht, 

2010-06, p. 158-163. 
459 Kamerstukken I 2012/13, 33126, C (Memorie van antwoord). 
460 Kamerstukken I 2012/13, 33126, C (Memorie van antwoord). 



 

rechtsbevoegdheid, die de gelijksoortige belangen van andere personen ingevolge haar statuten 

behartigt. Daarnaast is artikel 7:907 lid 3 BW het representativiteitsvereiste opgenomen.  

3.3.1.2. Aanvullende eisen in het kader van de collectieve schadevergoedingsactie 

Ook met de wetswijziging waarin de collectieve schadevergoedingsactie wordt geïntroduceerd, 

worden de eisen gesteld aan belangenbehartigers flink opgeschroefd.461 Zo wordt het 

representativiteitsvereiste zoals dat ook nu al is gesteld in artikel 3:305a BW en 7:907 BW, meer 

geconcretiseerd. Ingevolge het nieuwe artikel 3:305a lid 2 sub a tot en met e is een 

belangenbehartiger voldoende representatief indien deze: 

 beschikt over een toezichthoudend orgaan; 

 passende en doeltreffende mechanismen biedt voor de deelname aan of 

vertegenwoordiging bij de besluitvorming van de personen tot bescherming van wier 

belangen de rechtsvordering strekt; 

 over voldoende middelen beschikt om de kosten voor het instellen van een 

rechtsvordering te dragen; 

 beschikt over voldoende ervaring en deskundigheid ten aanzien van het instellen en 

voeren van de rechtsvordering; 

 over een algemeen toegankelijke internetpagina beschikt met daarop: 

o de statuten 

o de bestuursstructuur 

o de laatst vastgestelde jaarlijkse verantwoording op hoofdlijnen van het 

toezichthoudend orgaan over het door haar uitgevoerde toezicht 

o het laatste vastgestelde bestuursverslag 

o de bezoldiging van bestuurders en leden van het toezichthoudend orgaan 

o de doelstellingen en werkwijzen van de rechtspersoon  

o een overzicht van de stand van zaken in lopende procedures en indien een 

bijdrage wordt gevraagd van personen tot bescherming van wier belangen de 

rechtsvordering sterkt 

o inzicht in de berekening van die bijdrage en een overzicht van de wijze waarop 

personen tot bescherming van wier belangen de rechtsvordering strekt zich 

kunnen aansluiten bij de rechtspersoon en de wijze waarop zij deze aansluiting 

kunnen beëindigen.  

De belangenbehartiger is bovendien slechts ontvankelijk indien de bestuurders die betrokken 

zijn bij de oprichting van de rechtspersoon, en hun opvolgers, geen rechtstreeks of middellijk 

winstoogmerk hebben dat via de rechtspersoon wordt gerealiseerd, en indien de 

belangenbehartiger in de gegeven omstandigheden voldoende heeft getracht het gevorderde 

door het voeren van overleg met de verweerder te bereiken. 462  

 

De hoge eisen die in het wetsvoorstel aan de claimstichting worden gesteld zijn niet per definitie 

aan te moedigen. Om te voldoen aan de eisen dienen veel kosten te worden gemaakt, terwijl de 

financiering van collectieve acties juist een probleem vormt in de Nederlandse 
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massaschadepraktijk.463 Meer in het algemeen valt te betwijfelen of de toets die wordt aangelegd 

voor belangenbehartigers, alle situaties waarin feitelijk sprake is van een collectieve actie dekt.464 

De eisen die in artikel 7:907 BW worden gesteld aan de belangenbehartiger komen pas in beeld 

nadat een collectieve schikking wordt voorgelegd aan het Hof Amsterdam teneinde deze 

schikking algemeen verbindend te verklaren onder uitdrukkelijke vermelding van de toepassing 

van de WCAM. Teneinde de representativiteitstoets in een eerder stadium aan te kunnen leggen, 

heeft de wetgever ervoor gekozen om een dergelijke eis ook in artikel 3:305a BW op te nemen. 

Artikel 3:305a BW vindt echter slechts toepassing op het moment dat er “een rechtsvordering die 

strekt tot bescherming van gelijksoortige belangen van andere personen” wordt ingesteld. De 

door de wetgever gestelde eisen aan de belangenbehartiger kunnen derhalve slechts door de 

rechter worden getoetst wanneer de collectieve actie begint met het instellen van een 

rechtsvordering die strekt tot bescherming van gelijksoortige belangen van andere personen. De 

praktijk laat echter zien dat een collectieve actie lang niet altijd gebaseerd is op artikel 3:305a 

BW. Voorbeelden daarvan zijn de collectieve acties gevoerd door de VEB inzake Fortis en van der 

Moolen, waarin een enquêteprocedure werd gestart door de VEB, en inzake SNS, waarin een 

procedure tegen de staat werd gestart bij de Raad van State. 465 

 

3.3.1.3. Claimcode 

 

Naast bovengenoemde wetgevingsinitiatieven, is in 2011 tevens de Claimcode ontwikkeld.466 De 

Claimcode is een governancecode voor stichtingen en verenigingen die collectief schadeverhaal 

als doel hebben. De centrale doelstelling van de code is om bij het ontbreken van wettelijke 

regulering via zelfregulering de kwaliteit van claimorganisaties te waarborgen. Daartoe zijn 

kwaliteitswaarborgen opgesteld in de vorm van principes met betrekking tot goed bestuur en 

transparantie. De Claimcode stelt onder meer eisen aan de financiële degelijkheid, samenstelling 

en deskundigheid van het bestuur van de claimorganisatie en vereist een onafhankelijke Raad 

van Toezicht. 

 

Sinds 1 januari 2012 dienen alle claimorganisaties zich (bij voorkeur) aan de code te houden. 

Daarbij is het uitgangspunt dat belangenorganisaties kunnen afwijken van de code op basis van 

het ‘comply or explain’ principe. Uitleg dient in dat geval te worden opgenomen in het 

‘governance document’ dat zij jaarlijks dienen te publiceren op de algemeen toegankelijke 

                                                   
463 Zie hierover onder meer I.N. Tzankova, ‘Wetsvoorstel collectieve schadevergoedingsactie: een oplossing voor welk 
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website van de claimorganisatie. De code verplicht tot de instandhouding van zo’n website 

waarop alle voor eventuele deelnemers relevante informatie wordt gepubliceerd.467  

 

Voorafgaand aan de invoering van de code waren reeds kritische geluiden te horen: een 

Claimcode zou niet voldoende zijn voor een optimaal collectief actierecht. Er is een reëel gevaar 

dat de zelfregulerende code te vrijblijvend blijft zonder wettelijke verankering.468 Toch heeft de 

Claimcode inmiddels enige status bereikt: in de toelichting bij het wetsvoorstel tot herziening van 

de WCAM werd zelfs opgemerkt dat het al dan niet voldoen aan principes uit de Claimcode een 

factor kan gaan vormen bij de beantwoording van de vraag of met een collectieve actie de 

belangen van de betrokken personen al dan niet voldoende gewaarborgd zijn.469 Van deze 

bevoegdheid heeft de Rechtbank Oost-Brabant onlangs dan ook gebruik gemaakt.470 Voorts zijn 

enige principes terug te vinden in de WAMCA. De status van keurmerk lijkt de code echter nog 

niet te hebben bereikt. 471 Zowel in 2012 als in 2016472  is onderzoek verricht naar de naleving 

van de claimcode door de op dat moment actieve claimorganisaties.473 Van deze organisaties, 

waarvan het overgrote deel claimstichtingen betrof, zijn de statuten opgevraagd en vergeleken 

met de principes en uitwerkingen van de Claimcode. In 2012 wees onderzoek naar ongeveer 50 

stichtingen en verenigingen uit dat de Claimcode nog nauwelijks gevolg had gekregen. 

Onderzoekers zagen de nabije toekomst op dat gebied somber in. Bij het herhalingsonderzoek in 

2016 maakten 66 claimorganisaties deel uit van het onderzoek. Uit dit onderzoek blijkt dat de 

conformiteit over het algemeen is verbeterd, met name ten aanzien van de eisen die zien op de 

samenstelling en vertegenwoordiging van het bestuur. Die verbetering is echter vrijwel geheel 

toe te schrijven aan de ‘vertrouwde’ klassieke belangenorganisaties en er is een duidelijk 

onderscheid tussen de organisaties die zich conformeren en die de Claimcode geheel lijken te 

verwerpen.474  

 

Op basis van evaluaties en consultaties heeft de Commissie Claimcode in 2019 een nieuwe 

Claimcode opgesteld. Nieuw daarin is een principe met betrekking tot externe financiering, 

aangezien dit in Nederland niet gereguleerd is.475 Ook is in de nieuwe Claimcode het principe met 

betrekking tot vergoedingen aan bestuurders gewijzigd. Binnen bepaalde grenzen biedt de code 

nu ruimte voor gehonoreerde bestuurswerkzaamheden.476 
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470 Zie Rb Oost-Brabant 29 juni 2016, ECLI:NL:RBOBR:2016:3383, waarin de Stichting Renteswapclaim in haar 

vordering in een collectieve actie niet-ontvankelijk wordt verklaard, mede omdat zij niet voldoet aan de eisen van de 

Claimcode. 
471 Zie hierover K. Rutten, ‘Artikel 3:305a lid 2 BW schiet zijn doel voorbij’, Maandblad voor Vermogensrecht, 2015, nr. 

11, p. 319-327. 
472 Het onderzoek in 2016 is een vervolgonderzoek naar aanleiding van het onderzoek uitgevoerd in 2012. 
473 Zie voor een uitwerking van de onderzoeksresultaten E. Bauw en T. Bruinen, ‘Slow start of veeg teken? Gebrekkige 

naleving Claimcode vereist ingrijpen.’, NJB 2013/140 en E. Bauw en T. van der Linden, ‘Claimorganisaties tussen 

wildgroei en regulering’, TOP 2016 (7) 564. 
474 E. Bauw en T. van der Linden, ‘Claimorganisaties tussen wildgroei en regulering’, TOP 2016 (7) 564, p. 27. 
475 Waarover meer in par. 3.3. 
476 Van Delden e.a., Toelichting bij Claimcode 2019, Boomjuridisch 2019, p. 18-21. 



 

3.3.2. De claimstichting als belangenbehartiger in het WCAM-traject 

 

In zes van de acht onderzochte WCAM-zaken zijn één of meerdere claimstichtingen als 

belangenbehartiger actief.477 In de zaken waarin geen claimstichting bij de initialisatie van de 

collectieve actie478 is betrokken, werd de collectieve actie geïnitieerd door traditionele 

belangenbehartigende verenigingen479, die vervolgens optraden als onderhandelingspartner. 

 

Het doel van de claimstichting die optreedt als belangenbehartiger wordt over het algemeen 

omschreven als het behartigen van de belangen van (een bepaalde groep) gedupeerden en al 

hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort of daartoe 

bevorderlijk kan zijn. Zij zijn vanaf het initiëren van de massaschadeclaim opgericht of betrokken 

bij de zaak en zijn derhalve van meet af aan betrokken bij de schikkingsonderhandelingen. 

Teneinde het onderscheid met de andere bij de WCAM-procedure betrokken stichtingen duidelijk 

te maken, wordt de stichting die in het WCAM-traject optreedt als belangenbehartiger in dit 

onderzoek daarom aangeduid als de belangenbehartigende claimstichting.  

 

3.3.3. De oprichting en inrichting van de belangenbehartigende claimstichting  

 

De oprichting van een belangenbehartigende claimstichting kan, gelet op de eerder beschreven 

summiere eisen die in het algemeen aan de oprichting van de stichting worden gesteld, eenvoudig 

geschieden.480 Eerder in dit hoofdstuk werd bovendien besproken dat de eisen met betrekking 

tot de representativiteit van de belangenbehartigende claimstichting niet altijd effectief zijn 

vanwege het toepassingsbereik van artikel 3:305a BW resp. artikel 7:907 BW, waardoor een 

belangenbehartigende claimstichting daaraan niet direct bij de oprichting hoeft te voldoen. Om 

te kunnen voldoen aan de eisen die in de Claimcode worden gesteld, komt bij de oprichting 

overigens wel wat meer kijken. Zo dient de belangenbehartigende claimstichting bij oprichting te 

voorzien in drie deskundige, ervaren, onafhankelijke en niet-commerciele bestuursleden én 

leden van de raad van toezicht.  

 

Hoewel de oprichting van een stichting derhalve betrekkelijk eenvoudig is, kan het daadwerkelijk 

ondernemen van een collectieve actie wel lastig zijn bij gebrek aan procesfinanciering.481 Hier 

speelt onder meer het gevaar van ‘free rider’ gedrag. 482 De wetgeving waarin eisen worden 

gesteld aan de belangenbehartiging in een collectieve actie vereist niet dat iedere individuele 

gedupeerde daadwerkelijk lid is van de representatieve organisatie om uiteindelijk van de 

uitspraak of collectieve schikking te kunnen profiteren. Sterker nog, een stichting kent geen leden 

waardoor van een lidmaatschap überhaupt geen sprake kan zijn. Het gevaar dreigt daardoor dat 

veel gedupeerden wachten tot er een uitspraak is gedaan dan wel de onderhandelingen voor een 

schikking zijn afgerond, waarna zij alsnog kunnen beslissen gebruik te maken van de regeling of 

een opt-out verklaring in te dienen. Deze handelswijze kan gedupeerden immers slechts 

bevoordelen, zonder dat zij daarbij enig risico lopen. Bovenstaande gedachtegang leidt tot ‘free 

                                                   
477 Het betreft DES I, DES II, Dexia, Vie d’Or en DSB. 
478 Zoals eerder aangegeven wordt daarmee niet alleen gedoeld op 3:305a BW acties, maar tevens – in dit geval - de 

onderhandelingen in het kader van het WCAM-traject. 
479 Dit betrof telkens de VEB. Het gaat daarbij om de zaken Shell, Vedior en Converium. 
480 Zie paragraaf 3.2.3. 
481 Op de procesfinanciering wordt nader ingegaan in paragraaf 3.3.4. 
482 Zie daarover paragraaf 3.6.1.  



 

rider’ gedrag en minimaliseert de prikkel om te investeren in een collectieve actie. 

Belangenorganisaties zonder private financiering zouden in dat geval over onvoldoende 

financiële middelen beschikken om überhaupt een collectieve actie te kunnen starten tegen de 

schadeveroorzakende partij (vaak een kapitaalkrachtige en ervaren “repeat player”). Ook op de 

traditionele belangenorganisaties kan niet alle hoop worden gevestigd. Niet alleen hebben zij niet 

oneindig veel financiële middelen, maar belangenorganisaties zoals de consumentenbond en de 

VEB dienen zich tevens op andere zaken te richten.483  

 

In contrast met de hierboven geschetste problematiek van de investeringsassymetrie, bestaat 

tegelijkertijd het gevaar dat na openbaring van enige vorm van massaschade, het voor meerdere 

(concurrerende) belangenorganisaties mogelijk wordt om de belangen van schadelijdende 

partijen te kunnen vertegenwoordigen doordat zij betrekkelijk eenvoudig een stichting op 

kunnen richten. De pluraliteit van ad hoc belangenorganisaties in combinatie met een gebrek aan 

objectieve beoordelingscriteria kunnen ertoe leiden dat benadeelden niet goed in staat zijn om 

op een verantwoorde wijze te kiezen voor de belangenorganisatie die het best aansluit bij hun 

belang.484 Dit werkt het eerder beschreven ‘free rider’ gedrag in de hand doordat een keuze voor 

een belangenbehartiger als gevolg van de informatie-asymmetrie mogelijk uitblijft.  

 

In de nieuwe collectieve schadevergoedingsactie wordt pluraliteit van belangenbehartigers 

tegengegaan doordat de rechter een Exclusieve Belangenbehartiger aan kan wijzen. Daartoe 

wordt een centraal register voor collectieve schadevergoedingsvorderingen geïntroduceerd. 

Artikel 1018e Rv geeft de rechter de mogelijkheid om, indien meerdere collectieve vorderingen 

voor dezelfde gebeurtenis aanhangig worden gemaakt, de meest geschikte eiser als Exclusieve 

Belangenbehartiger aan te wijzen.485 

 

Pluraliteit van belangenorganisaties kan dan echter nog steeds een negatieve uitwerking hebben 

op de voorwaarden van de tot stand te komen schikking in het kader van het WCAM-traject. 

Daarin kan de schadeveroorzaker nog steeds zelfstandig beslissen met welke organisatie(s) hij 

een dergelijke overeenkomst aangaat. Op die manier gaat de schadeveroorzaker mogelijk slechts 

in zee met de belangenorganisaties die bereid zijn om een suboptimaal schikkingsbedrag te 

accepteren (‘adverse selection’).486 Met de komst van de collectieve schadevergoedingsactie 

wordt een dergelijke handelswijze overigens wel bemoeilijkt. Het onderzoek naar de rol en 

                                                   
483 Zo bestaat bijvoorbeeld de consumentenbond slecht van (beperkte) lidmaatschapsgelden en is de belangrijkste taak 

het testen en onderzoeken van goederen en diensten op het gebied van consumenten ten behoeve van de eigen leden; 

niet om lange collectieve procedures te financieren ten behoeve van een kleine groep leden en een hoop niet-leden. 
484 I.N. Tzankova, ‘Kwaliteitsbewaking van belangenbehartiging bij collectieve acties en massaschade: ‘Who will guard 

the guardians?’, in: M. Holzer e.a. (red.), Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2009-2010, Deventer: 

Kluwer 2010, p. 138-139; vergelijk ook W.H. van Boom, ‘Collectieve handhaving van het consumentenrecht’, in: 

Handhaving van het consumentenrecht (Preadviezen 2009 uitgebracht voor de Vereniging voor Burgerlijk recht), 

Deventer: Kluwer 2010, p. 131-205. Bij een gebrek aan objectieve beoordelingscriteria kan het mogelijk zijn dat de 

beslissing van de benadeelde beïnvloed wordt door andere factoren, zoals: de directe kosten die aan collectieve 

belangenbehartiging verbonden zijn, de totale omvang van de reeds aangesloten gedupeerden of de indringendheid 

van de door de belangenorganisatie aangewende marketingstrategie(ën). 
485 Stb. 2019, 130. 
486 I.N. Tzankova, ‘Kwaliteitsbewaking van belangenbehartiging bij collectieve acties en massaschade: ‘Who will guard 

the guardians?’, in: M. Holzer e.a. (red.), Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2009-2010, Deventer: 

Kluwer 2010, p. 137 en C.J.M. van Doorn, ‘De afwikkeling van massaschade; een optimale belangenbehartiging door 

belangenorganisaties?’, Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2013, 6982, par. 2.1. 



 

functie van de claimstichting gedurende het WCAM-traject487 toont aan dat in verschillende zaken 

inderdaad sprake is van pluraliteit van belangenbehartigers. Zoals aangehaald met betrekking tot 

de Dexia- en DSB-zaak, kan dit leiden tot meerdere rechtszaken en een groter aantal opt-out 

verklaringen doordat actief wordt gelobbyd tegen de uitkomst van de 

schikkingsonderhandelingen. 488  

 

Aangezien de regelgeving ten aanzien van de oprichting en inrichting van de claimstichting vrij 

summier is, hebben oprichters van de belangenbehartigende claimstichting veel vrijheid. De 

claimcode stelt weliswaar eisen aan de inrichting van een belangenbehartigende claimstichting, 

maar het vrijblijvende karakter van de code zorgt ervoor dat niet alle claimstichtingen zich 

hieraan conformeren. Ondanks dat uit de evaluatie van de naleving van de code blijkt dat hiervan 

nog lang niet altijd sprake is, is de procesdynamiek inmiddels wel zodanig dat het 

belangenorganisaties die de Claimcode niet volgen in de verdachtebank plaatst.489 De Claimcode 

is in 2010 geïnitieerd en sinds 2012 dient iedere claimstichting zich aan de code te houden.490 Het 

gros van de belangenbehartigende claimstichtingen die in dit onderzoek zijn bekeken is voor deze 

datum opgericht. Het is dan ook niet verwonderlijk dat slechts één van deze stichtingen zich 

conformeert aan de code. Daardoor is niet in alle gevallen een raad van toezicht aanwezig en in 

veel gevallen hebben de belanghebbenden geen inspraak.  

 

3.3.4. Kosten en financiering van de belangenbehartigende claimstichting 

 

De kosten die een belangenbehartigende claimstichting (reeds bij oprichting) moet maken om 

collectief te kunnen procederen, kunnen flink oplopen. 491 Denk daarbij aan de notariële kosten 

voor oprichting, kosten voor bestuursleden492 en leden van de raad van toezicht493, het bijhouden 

van een website en het verzorgen van overige vormen van communicatie met de achterban en de 

kosten van professionele ondersteuning door advocaten494 en accountants. Naar schatting kost 

het collectief procederen (over een complex onderwerp dat tot een schadevergoeding zou moeten 

leiden) voor één groep benadeelden gemiddeld al snel tussen de EUR 3.000.000 en 7.000.000.495 

 

De WCAM voorziet weliswaar in een regeling terzake de vergoeding van de kosten van de 

procedure (artikel 1016 lid 2 Rv)496, maar dit neemt de noodzaak van een adequate financiering 

niet weg. Het hof bepaalt immers pas achteraf welke partij de kosten van de procedure moet 

dragen. De procedure dient derhalve eerst gefinancierd te worden, waarbij het nog maar de vraag 

                                                   
487 Zoals uitgewerkt in hoofdstuk 2. 
488 Zie paragraaf 2.3 en 2.8. 
489 Aldus I.N. Tzankova, ‘Wetsvoorstel collectieve schadevergoedingsactie: een oplossing voor welk probleem ook 

alweer?’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2017-4, p. 112. 
490 Zie hierover paragraaf 3.3.1.3. 
491 Dit stuk beperkt zich tot de kosten en financiering van de belangenbehartigende claimstichting, maar e.e.a. geldt 

voor een belangrijk deel ook voor andere belangenorganisaties. 
492 En bijbehorende bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. 
493 Indien men wil voldoen aan de eisen die in de Claimcode worden gesteld. 
494 Die advocatenkosten kunnen flink oplopen, zie I Tillema, ‘Tien jaar WCAM: een overzicht’, Maandblad voor 

Ondernemingsrecht 2016, nr. 3&4, p. 98. 
495 I.N. Tzankova geeft een uitgebreid overzicht van alle kosten en maakt deze schatting op basis van gegevens in 

diverse zaken, I.N. Tzankova, ‘Wetsvoorstel collectieve schadevergoedingsactie: een oplossing voor welk probleem ook 

alweer?’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2017-4, p. 112-113. 
496 En ook in de schikkingsovereenkomst wordt veelal een regeling opgenomen omtrent vergoedingen voor de 

belangenbehartigers. 



 

is of die proceskostenveroordeling in het voordeel van de belangenbehartigende claimstichting 

wordt uitgesproken. Bovendien vallen onder die proceskosten niet de kosten die zijn gemaakt 

gedurende de schikkingsonderhandelingen. Voor de vergoeding van de kosten die worden 

gemaakt bij de totstandkoming van een schikking bestaat immers geen wettelijke regeling, terwijl 

de kosten aanzienlijk kunnen zijn. Zo werden in meerdere WCAM-zaken (al dan niet collectieve) 

procedures gevoerd die mede hebben bijgedragen aan de uiteindelijke totstandkoming van de 

schikkingsovereenkomst.  

 

Het voeren van een collectieve actie is dus een tijdrovend en kostbaar proces. Aangezien 

belangenorganisaties vaak niet in staat zijn de gehele procedure te bekostigen en het verschijnsel 

van de commerciële procesfinanciering nog niet zo’n enorme vlucht heeft genomen als een aantal 

jaren geleden werd voorspeld497, blijken zij in de praktijk vaak afhankelijk van een (relatief 

geringe) bijdrage vooraf van aangesloten gedupeerden.498 De schaalvergroting die in het geval 

van massaschade optreedt, is daartoe niet bevorderlijk. Zowel de WCAM als artikel 3:305a BW 

vereisen niet dat de betrokken gedupeerde zich daadwerkelijk aansluit bij de belangenbehartiger, 

om van de uitkomst van de zaak te kunnen profiteren. Individuele gedupeerden zullen daarom 

worden geprikkeld – als gevolg van het eerder beschreven ‘free rider’ gedrag499 – om eerst de 

uitkomst afwachten, alvorens zij kosten maken. Een prikkel om te investeren in de collectieve 

actie ontbreekt.500 Omdat de free rider niet bereid is die kosten (mee) te dragen, is het lastig de 

collectieve actie te financieren en daarmee ten strijde te kunnen trekken tegen de 

schadeveroorzakende partij. Daarbij komt bij dat de verweerder vaak makkelijker kan investeren 

in kwalitatief hoogwaardige expertise en in zijn verweer (investeringsasymmetrie).501  

 

Hoewel het debat over de regulering van externe financiering van collectieve acties steeds vaker 

wordt gevoerd502, zijn er in Nederland geen wettelijke voorschriften of beleid op dit gebied. Een 

                                                   
497 Desalniettemin groeit het aantal aanbieders gestaag en lijken er steeds meer vaste contouren te ontstaan voor de 

wijze waarop procesfinanciering wordt ingericht. J.L. Luiten, Third Party Litigation Funding, een korte introductie, Den 

Haag: Boom Juridische Uitgevers 2017, p. 35.  
498 Uit een onderzoek naar de naleving van de claimcode door alle in 2012 en 2016 actieve claimorganisaties blijkt dat 

wel een ontwikkeling in de financieringsmodellen van de organisaties is waar te nemen. Het overgrote deel van de 

organisaties blijkt te werken met een succes fee, die varieerde tussen de 15% en 25%, in combinatie met no cure no pay 

(dertien organisaties) of met een entry fee (drie organisaties). Daarnaast waren er negen organisaties die de 

deelnemers enkel een entry fee lieten betalen. Verder waren er tien organisaties (veelal verenigingen) die een 

lidmaatschap of contributie hadden ingesteld (waarbij soms de lidmaatschapsgelden over de jaren minder werden). 

Ook was er één organisatie die op de website had aangegeven gebruik te maken van third party litigation funding( 

TPLF), waarbij een derde partij (veelal investeerder) (een deel van) de kosten op zich nam, dit in combinatie met een 

succes fee. Welke afspraken door claimorganisaties aan TPLF zijn verbonden, onttrekken zich aan waarneming. 

Daarnaast hebben zes organisaties aangegeven dat er geen kosten aan deelname zijn verbonden, terwijl niet kon 

worden achterhaald – aan de hand van de website, participatieovereenkomsten of algemene voorwaarden – of er een 

success fee aan verbonden was (bron: E. Bauw en T. Van der Linden, ‘Claimorganisaties tussen wildgroei en regulering’, 

TOP 2016 (7) 564, p. 11) zie tevens W.M. Schonewille LL.M. MiF, ‘De financiering van collectieve acties’, 

Ondernemingsrecht, afl. 16, 2010, p. 652. 
499 Zie hierover ook I.N. Tzankova, Toegang tot het recht bij massaschade, Deventer: Kluwer 2007, p. 163-166. 
500 Zie hierover W.H. van Boom, ‘Litigation Costs and third-party funding, in: W.H. van Boom (red.), Litigation, Costs, 

Funding and Behaviour: Implications for the Law, Abingdon: Routledge 2017, p. 5-30. 
501 Zie hierover ook L.T. Visscher, ‘Een rechtseconomische evaluatie van de collectieve schadevergoedingsactie in 

Nederland’, AV&S 2016/10 en M.G. Faure, L.T. Visscher en I.N. Tzankova, Collectieve acties (Preadviezen Nederlandse 

Vereniging voor Burgerlijk Recht 2015), Zutphen: Uitgeverij Paris 2015, p. 31. 
502 Zie o.m. I.N. Tzankova, ‘Financiering en kosten van massaclaims: Legal realism. Ofwel: wat kunnen we leren van de 

Engelsen (en van andere common law landen)?’ in: van den Berg e.a. (red.), Massaclaims, class actions op z’n Nederlands 



 

overkoepelende visie terzake de financiering van de afwikkeling van massaschadezaken en de 

problematiek die daarbij optreedt, ontbreekt. Ook na de wetswijzigingen in het kader van de 

collectieve schadevergoedingsactie wordt hierover niets in de wet opgenomen.503 Wel kan het hof 

via het nieuwe vereiste dat de belangenorganisatie over voldoende middelen moet beschikken 

om de procedure te voeren in combinatie met het reeds bestaande vereiste van de voldoende 

gewaarborgde belangen, de financieringsconstructie toetsen en ingrijpen indien de belangen van 

gedupeerden negatief kunnen worden beïnvloed.504 Het hof heeft zich recent in twee 

beschikkingen inzake Fortis/Ageas uitgelaten over de transparantie ten aanzien van de 

verdienmodellen van externe financiers en de belangenorganisaties zelf. Het hof overwoog dat 

het gelet op de belangen van de gerechtigden aangewezen kan zijn dat ten aanzien van de 

identiteit van de procesfinanciers en de gemaakte (financiele) afspraken openheid van zaken 

wordt gegeven, zodat het hof zich een beeld kan vormen van de gegoedheid, reputatie en 

verdienmodellen van die financiers, vooral met het oog op mogelijke belangentegenstellingen.505 

De rechter heeft in de Fortis-Ageas-zaak veel informatie heeft opgevraagd over de kosten, 

vergoedingen en verdienmodellen van belangenorganisaties. Desondanks bestaat er kritiek op de 

wijze waarop de rechter die kostenspecificatie vervolgens toetst.506  

 

Een gebrek aan een duidelijke financieringsstrategie staat een efficiënte afwikkeling van 

massaschade in de weg. De belangenbehartigende claimstichting dient daardoor telkens op ad 

hoc basis een manier te vinden om de collectieve actie te financieren. In de praktijk blijkt de 

financiering daardoor hét obstakel voor het van de grond komen van een collectieve actie.507 Er 

zijn in Nederland momenteel onvoldoende financieringsopties om collectieve acties in 

overeenstemming met de Claimcode te kunnen voeren. Commerciële procesfinanciering, ook wel 

“third party funding” genoemd, lijkt op dit moment de aangewezen methode om dit probleem te 

ondervangen.508 De vraag is echter of ons wettelijke systeem inzake de collectieve actie (ook na 

aanpassing hiervan als gevolg van het wetsvoorstel inzake de collectieve 

                                                   
(Mordenate Bundel), Nijmegen: Ars Aequi Libri 2007, p. 204. Wel wordt in het wetsvoorstel collectieve 

schadevergoedingsactie stil gestaan bij de financiering van de collectieve schadevergoedingsactie, waarbij de nadruk 

ligt op Third Party Litigation Funding, zie: Kamerstukken II, 2016/17, 34608, nr. 2, p.12. Zie tevens W.M. Schonewille, 

‘De financiering van collectieve acties’, Ondernemingsrecht 2010-16, I.N. Tzankova, ‘Funding of mass disputes: lessons 

from the Netherlands’, George Mason University of Law 2012/3, p. 553 ev. I.N. Tzankova, ‘Financiering en kosten van 

massaclaims: legal realism. Ofwel: wat kunnen we leren van de Engelsen (en van andere common law landen?)’, in: 

Modernate-bundel 2007, p. 171-204 en onlangs R.M. Hermans, ‘De oorzaken van het niet tot stand komen van 

collectieve schikkingen in massaschadezaken’, in: M. Holtzer, A.F.J.A. Leijten, D.J. Oranje, Geschriften vanwege de 

Vereniging Corporate Litigation 2014-2015, Wolters Kluwer 2015, p. 361-376, in paragraaf 6 en meer algemeen W.H. 

van Boom en J.L. Luiten, ‘Procesfinanciering door derden’, Rechtsgeleerd Magazijn THEMIS 2015-5, p.188-199.  
503 In de memorie van toelichting wordt opgemerkt dat het fenomeen Third Party Litigation Funding nog niet 

wijdverbreid is in Nederland en dat onvoldoende zicht bestaat op de verwachte effecten om nu al met een regeling te 

komen.Kamerstukken II 2016-2017, 34608, nr. 3, p. 11. 
504 Kamerstukken II 2016-2017, 34608, nr. 3, p. 11. 
505 Gerechtshof Amsterdam 13 Juli 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:2422, rov. 5.43. 
506 Zie daarover B.J. de Jong, ‘Redelijke vergoedingen voor belangenorganisaties en procesfinanciers bij WCAM-
schikkingen’, Ondernemingsrecht 2019/142. 
507 W.M. Schonewille LL.M. MiF, ‘De financiering van collectieve acties’, Ondernemingsrecht, Afl. 16, 2010, p. 651. 
508 De financiering van collectieve acties en daarmee het fenomeen third party funding valt niet binnen de scope van 

dit onderzoek en wordt hier daarom niet nader toegelicht. Voor een toelichting verwijs ik naar J.L. Luijten, Third Party 

Litigation Funding, een korte introductie, Den Haag: Boom Juridisch 2017; A. van der Krans, ‘Third party litigation 

funding’, Onderneming en Financiering 2018-2; W.H. van Boom, ‘Litigation Costs and third-party funding, in: W.H. van 

Boom (red.), Litigation, Costs, Funding and Behaviour: Implications for the Law, Abingdon: Routledge 2017, p. 5-30; R. 

Mulheron & P. Cashman, ‘Third-party funding of litigation: A Changing landscape’, Civil Justice Quarterly 2008. 



 

schadevergoedingsactie) procesfinanciers voldoende waarborgen biedt om een Nederlandse 

collectieve actie te willen financieren.509 In de nieuwe Claimcode is weliswaar een principe gewijd 

aan externe procesfinanciering. Daarin wordt onderkend dat een redelijke opslag op de gemaakte 

kosten of geleverde diensten niet onder een ontoelaatbaar winstoogmerk van een 

belangenorganisatie valt.510 Het verdient echter aanbeveling om ook de bevoegdheid van de 

rechter om de vergoeding die toekomst aan belangenorganisaties uitdrukkelijke wettelijk te 

verankeren.  

 

3.4. DE CLAIMSTICHTING ALS AFWIKKELENTITEIT  

 

Het onderzoek naar de rol en functie van de stichting binnen het WCAM-traject in hoofdstuk 2 

toont aan dat een relatief groot aantal van de bij de verschillende WCAM-procedures betrokken 

stichtingen niet past in het beeld van het in de vorige paragraaf omschreven type claimstichting. 

Het betreft stichtingen die worden opgericht op het moment waarop een 

schikkingsovereenkomst reeds tot stand is gekomen of hierover op grote lijnen overeenstemming 

is bereikt. Veelal gebeurt dit op het moment dat men besluit deze schikkingsovereenkomst voor 

te leggen aan het Hof Amsterdam (teneinde een algemeen verbindendverklaring te verkrijgen). 

De betreffende stichtingen zijn weliswaar partij bij de schikkingsovereenkomst en verzoekers in 

de WCAM-procedure, maar hebben niet van meet af aan - als belangenbehartiger van een 

bepaalde groep gedupeerden - met de aangesproken partij aan de onderhandelingstafel gezeten. 

De belangrijkste reden voor oprichting van een dergelijke stichting blijkt het uitvoering geven 

aan de in de schikkingsovereenkomst overeen gekomen regeling, waaronder wordt verstaan:  

 

 het beheren van het ingevolge de schikkingsovereenkomst tot stand te brengen 

schikkingsfonds; 

 het vaststellen van de vergoedingen die ingevolge die overeenkomst moeten worden 

betaald; 

 het feitelijk verstrekken van die vergoedingen aan de deelnemende claimanten 

ingevolge en overeenkomstig de schikkingsovereenkomst en 

 het doen van de andere betalingen die uit de overeenkomst voortvloeien.  

Dit wordt door het merendeel van de betreffende stichtingen expliciet en als hoofddoel in de 

statuten beschreven.511 De stichting treedt vervolgens op als afwikkelentiteit, schadeafwikkelaar 

of, zo men wil distributeur tijdens het WCAM-traject. In zes van de acht onderzochte zaken is een 

dergelijke stichting partij bij de overeenkomst.512 In de twee zaken waarin een dergelijke stichting 

niet bij de zaak is betrokken, heeft de aangesproken partij zelf uitvoering gegeven aan de in de 

schikkingsovereenkomst overeengekomen regeling513 of hebben curatoren de uitvoering op zich 

                                                   
509 Met name met betrekking tot het wetsvoorstel bestaan redenen om hieraan te twijfelen, zie I.N. Tzankova, 

‘Wetsvoorstel collectieve schadevergoedingsactie: een oplossing voor welk probleem ook alweer?’, Tijdschrift voor 

Vergoeding Personenschade 2017-4, p. 114-119. 
510 Van Delden e.a., Toelichting bij Claimcode 2019, Boomjuridisch 2019, principe III, p. 10-12 en p. 18-21. 
511 Zie statuten Stichting Beheer Deelnemersgelden, Stichting Compensatiefonds Polishouders Vie d’Or en Stichting 

Uitvoering Vedior Schikking. 
512 Het betreft de Stichting Beheer Deelnemersgelden in DES I en DES II, de Stichting Compensatiefonds Polishouders 

Vie d’Or in de gelijknamige zaak, de Stichting Shell Reserves Compensation Foundation in de Shell zaak, de Stichting 

Uitvoering Vedior Schikking in de Vedior zaak en de Stichting Converium Securities Compensation Foundation in de 

Converium zaak. 
513 Zie hierover paragraaf 2.3.4 inzake het distributieproces bij Dexia.  



 

genomen.514 Hoewel een aantal stichtingen (Shell Reserves Compensation Foundation en 

Converium Securities Compensation Foundation) in hun doelomschrijving aangeven dat zij zijn 

opgericht met het doel om een schikkingsovereenkomst te bewerkstelligen en daarbij op te 

treden als belangenbehartiger van een bepaalde groep gedupeerden, blijkt ook in deze zaken dat 

de schikkingsovereenkomst reeds tot stand was gekomen op het moment dat de stichting werd 

opgericht.515  

De rol die de hierboven omschreven stichtingen gedurende het WCAM-traject vervullen is qua 

werkzaamheden niet te vergelijken met de in de vorige paragraaf gedefinieerde 

belangenbehartigende claimstichting die zich heeft ingespannen om een massaschadeclaim te 

initiëren een schadevergoeding voor haar achterban te verkrijgen. De stichting die als 

schadeafwikkelaar optreedt is niet eerder gedefinieerd en blijft in de literatuur tot op heden 

onbesproken. De problematiek met betrekking tot dit type “claimstichting” is daardoor tot op 

heden onderbelicht en wordt – waarschijnlijk ten onrechte - gelijk gesteld aan de 

belangenbehartigende claimstichting. Veel van de problemen die zich voordoen bij de 

belangenbehartigende claimstichting spelen echter geen rol bij dit type stichting. Omdat de 

stichting die als schadeafwikkelaar optreedt zich in hoofdzaak bezighoudt met de afwikkeling van 

de in de schikkingsovereenkomst overeengekomen regeling, wordt deze stichting in dit 

onderzoek aangeduid als afwikkelstichting.  

De afwikkelstichting kent een eigen dynamiek met bijbehorende vraagstukken en 

probleempunten. Hoewel adverse selection geen rol speelt aangezien deze pas wordt opgericht na 

de totstandkoming van de schikkingsovereenkomst, kan men zich in het geval van de 

afwikkelstichting ook afvragen op welke manier de selectie van zo’n stichting plaatsvindt. Hoe en 

door wie wordt het bestuur van de stichting gekozen? Heeft de stichting de 

schikkingsovereenkomst wel of niet adequaat bevonden alvorens deze aan het hof voor te leggen? 

Op welke manier worden de kosten van de stichting gefinancierd? In de volgende paragrafen 

wordt getracht op onder meer deze vragen een antwoord te vinden door de afwikkelstichting te 

analyseren op het gebied van oprichting, inrichting, kosten en financiering. 

3.4.1. De oprichting en inrichting van de afwikkelstichting 

3.4.1.1. Eisen claimstichting van toepassing? 

De wet kent de afwikkelstichting niet en stelt hier dan ook geen bijzondere eisen aan. Het is de 

vraag of voor dit type stichting – naast de eisen die aan de stichting in het algemeen worden 

gesteld - ook de eisen gelden die aan de belangenbehartigende claimstichting worden gesteld. Zo 

is het bijvoorbeeld de vraag of de Claimcode ook voor de afwikkelstichting geldt. De 

werkingsomvang van de code wordt als volgt omschreven: “De Claimcode is bedoeld voor ad hoc 

belangenorganisaties die als “claimstichting” zijn georganiseerd. De code is van toepassing op 

stichtingen en verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid die optreden overeenkomstig art. 

3:305a BW of art. 7:907 BW en waarvan doel en werkzaamheid (mede) bestaan uit het aangaan 

van een of meer vaststellingsovereenkomsten, het optreden met het oog op het aangaan en de 

verbindendverklaring van een vaststellingsovereenkomst of het instellen van (andere) 

rechtsvorderingen die strekken tot bescherming van gelijksoortige belangen van een groep 

                                                   
514 Zie hierover paragraaf 2.8.4 inzake het distributieproces bij DSB. 
515 Hoewel het niet met zoveel woorden is beschreven in de statuten van deze stichtingen, blijkt uit diverse statutaire 

bepalingen impliciet dat de vaststellingsovereenkomst reeds vorm had gekregen voordat de stichting werd opgericht. 

Zie bijvoorbeeld artikel 3 lid 2 onder d en e Statuten Shell Reserves Compensation Foundation . 



 

(rechts-)personen, zoals omschreven in hun statutaire doelomschrijving. De organisaties die het 

betreft worden in de code als ‘stichting’ en ‘vereniging’ en gezamenlijk ook als 

‘belangenorganisatie’ aangeduid.”516 

Letterlijk gezien zou men de afwikkelstichting onder deze definitie kunnen scharen. De 

afwikkelstichting is immers altijd partij bij de vaststellingsovereenkomst die aan het hof wordt 

voorgelegd. Het lijkt echter niet de bedoeling om ook dit type stichting met de Claimcode te 

reguleren. Een groot deel van de problematiek met betrekking tot de belangenbehartigende 

claimstichting speelt immers niet bij de afwikkelstichting. ‘Free rider’ gedrag, ‘adverse selection’ 

en pluraliteit van belangenbehartigers zijn niet aan de orde, nu de afwikkelstichting ‘pas’ wordt 

opgericht op het moment dat de afspraken in de vaststellingsovereenkomst reeds (in grote lijnen) 

zijn gemaakt. Partijen die betrokken zijn bij de onderhandelingen kunnen derhalve beslissen over 

de oprichting en inrichting van de afwikkelstichting. Ook de financieringsproblematiek is bij de 

afwikkelstichting minder of zelfs niet aan de orde.517  

Desondanks blijkt uit het onderzoek in hoofdstuk 2 dat het hof de afwikkelstichting in een aantal 

gevallen op grond van artikel 7:907 lid 3 sub f BW beoordeelt op diens representativiteit.518 

Daarmee lijkt het hof de afwikkelstichting als belangenbehartigende claimstichting te 

kwalificeren. Het is echter de vraag of het zinvol is om deze toets voor de afwikkelstichting aan te 

leggen, aangezien dit niet de stichting is die gedurende het onderhandelingsproces de belangen 

van de gedupeerden heeft behartigd. Bovendien is de belangrijkste rol van de afwikkelstichting 

het uitvoering geven aan de schikkingsovereenkomst. Dat betekent niet dat aan de inrichting van 

de afwikkelstichting geen eisen zouden kunnen of moeten worden gesteld. Voor de 

afwikkelstichting zouden echter ándere wettelijke eisen moeten gelden. Aan die eisen zou 

bovendien relatief eenvoudig door het hof kunnen worden getoetst, aangezien de problemen met 

toepassingsbereik zoals eerder omschreven bij de belangenbehartigende claimstichting hier geen 

rol spelen. Wat deze eisen precies in moeten houden en waar ze moeten worden gesteld, wordt 

in de navolgende hoofdstukken onderzocht. 

3.4.1.2. Inrichting afwikkelstichting 

Aan de samenstelling van het bestuur van de afwikkelstichting en de wijze van benoeming van de 

bestuursleden worden (dus) geen eisen gesteld. Het onderzoek in hoofdstuk 2 laat zien dat de 

afwikkelstichting veelal wordt opgericht in overleg met of op initiatief van de (onderhandelings-

)partijen bij de schikkingsovereenkomst. De wijze waarop het bestuur wordt samengesteld loopt 

uiteen. Het bestuur bestaat ofwel (i) uit volledig onafhankelijke personen, ofwel (ii) uit personen 

die zijn aangewezen door de gezamenlijke partijen bij de schikkingsovereenkomst ofwel (iii) uit 

personen die zijn aangewezen door de aangesproken en uiteindelijk betalende partijen.  

Zo werd in DES I en DES II één bestuurslid benoemd door de farmaceutische bedrijven, één door 

de verzekeraars en één door het bestuur zelf. In Vie d’Or werd één bestuurslid aangewezen door 

de aangesproken partijen, één door de betrokken belangenbehartigende claimstichting en een 

onafhankelijke voorzitter door het bestuur zelf. In Vedior werd één bestuurslid benoemd door de 

aangesproken partij, één bestuurslid door de VEB als belangenbehartiger gedurende het 

                                                   
516 Van Delden e.a., Toelichting bij Claimcode 2019, Boomjuridisch 2019, p. 7.  
517 Zie daarover de volgende paragraaf 3.4.2. 
518 Het hof volgt hierin echter geen eenduidig beleid: de representativiteitstoets wordt aangelegd in de zaken Shell, 

Vedior en Converium, terwijl de afwikkelstichtingen in de zaken DES I, DES II en Vie d’Or volledig buiten beschouwing 

worden gelaten. 



 

schikkingsproces en één bestuurslid – de voorzitter – door de VEB en Randstad gezamenlijk. In 

de zaken Shell en Converium zijn drie onafhankelijke bestuursleden aangezocht, niet zijnde een 

werknemer, bestuurder of adviseur van één van de schikkende ondernemingen, dan wel een 

grote belegger in één van de schikkende ondernemingen. De vrijheid die momenteel aan de 

oprichters van de afwikkelstichting wordt gelaten heeft tot op heden niet tot excessen geleid. Om 

dit ook in de toekomst te voorkomen, is het wel wenselijk om hieraan eisen te stellen. Hoe hieraan 

invulling dient te worden gegeven, wordt in de navolgende hoofdstukken nader onderzocht. 

De case studies laten zien dat geen enkele afwikkelstichting een Raad van Toezicht kent. Dat wil 

niet zeggen dat intern toezicht in alle gevallen volledig ontbreekt. In een aantal gevallen beschikt 

de afwikkelstichting over een raad van deelnemers, welke toezicht houdt op het bestuur. Daarin 

zijn alle belangenbehartigers en institutionele beleggers als vertegenwoordigers van de 

gedupeerden vertegenwoordigd.519 Ook komt het voor dat de raad van deelnemers bestaat uit de 

aangesproken partijen, en dat die raad jaarlijks de begroting en het jaarverslag goedkeurt.520 Het 

onderzoek laat ook zien dat gedupeerden of belanghebbenden vaak geen inspraak hebben of 

toezicht kunnen houden op de afwikkelstichting. Dit is slechts anders in de gevallen waarin de 

Raad van Deelnemers bestaat uit vertegenwoordigers van de gedupeerden. Enige vorm van 

toezicht en betrokkenheid van gedupeerden lijkt wel wenselijk, nu aan de afwikkelstichting het 

beheer en de beschikking wordt gegeven over het aan de gezamenlijke gedupeerden toebehorend 

schikkingsfonds. Ook dit wordt in de navolgende hoofdstukken onderzocht. 

3.4.2. Kosten en financiering van de afwikkelstichting 

De kosten van de afwikkelstichting houden voornamelijk verband met het uitvoeren van de in de 

schikkingsovereenkomst overeengekomen regeling gedurende het distributieproces. Men denke 

daarbij aan de kosten van de bestuursleden (bezoldiging) en eventueel ingeschakelde externe 

partijen (voor bijv. juridische en administratieve bijstand) en kosten van bekendmaking en 

oproeping.521 Hoewel deze kosten zich vooraf niet exact laten vaststellen, kan wel een goede 

inschatting van de orde van grootte van deze kosten worden gemaakt. De onzekerheid met 

betrekking tot het voeren van een procedure en de uitkomst daarvan, speelt dan immers niet 

meer. Bovendien kunnen vóórdat de kosten daadwerkelijk worden gemaakt, afspraken worden 

gemaakt over de financiering van die kosten. Daardoor is de financieringsproblematiek van de 

belangenbehartigende claimstichting, hier niet aan de orde is.  

Artikel 7:907 BW bepaalt dat de overeenkomst dient te regelen op welke wijze de uitvoering van 

de schikkingsovereenkomst plaatsvindt en dat voldoening van de vergoedingen voldoende moet 

zijn gewaarborgd. Daaruit kan men afleiden dat partijen in de schikkingsovereenkomst afspraken 

moeten maken over de kosten van de uitvoering ervan.522 De case studies laten zien dat dit in de 

praktijk ook steeds gebeurt. De mate waarin die kosten vooraf worden gespecificeerd, loopt 

echter sterk uiteen. Bovendien wordt op verschillende manieren invulling gegeven aan de 

vergoeding van de kosten van de afwikkelstichting.  

                                                   
519 De stichtingen Shell Reserves Compensation Foundation en Converium Securities Compensation Foundation 

kennen een dergelijke raad van deelnemers.  
520 Hiervan was en is sprake in de zaken DES I en DES II. 
521 Dit is geen limitatieve opsomming. In hoofdstuk vier wordt meer inzicht verschaft in de werkzaamheden gedurende 

het distributieproces en de kosten die dit met zich meebrengt. 
522 N. Frenk, ‘In der minne geschikt!’, NJB 2007/2129. 



 

Slechts in één van de onderzochte zaken worden de kosten van de stichting als bijlage bij de 

schikkingsovereenkomst en als bewijsstuk bij het verzoekschrift aan het hof voorgelegd.523 

Partijen zijn in deze zaak overeengekomen dat (i) de fee voor de principal counsel voor de 

juridische dienstverlening gedurende het onderhandelingsproces, (ii) de operationele kosten van 

de stichting en (iii) de kosten gerelateerd aan de bekendmakingsvereisten en de claims 

administratie worden voldaan uit het schikkingsfonds. Bij verschillende kostenposten is een 

inschatting voor meerdere jaren gemaakt. De fees voor de principal counsel bedragen 20% van 

het totale schikkingsbedrag. De kosten voor de stichting worden nader gespecificeerd. Daaronder 

vallen de bezoldiging van de bestuursleden, de kosten voor juridische bijstand (waaronder door 

de stichting gemaakte advocatenkosten), kosten voor het in stand houden van de website, media-

advies en mail kosten, accountantskosten, kosten voor administratieve ondersteuning van de 

stichting en verschillende kleine kostenposten zoals een aansprakelijkheidsverzekering en 

bankkosten. Daarnaast is in dit geval een kostenpost van EUR 90.000 opgenomen voor de VEB, 

die optrad als belangenbehartiger.524 Los van de kosten die de stichting maakt, worden ook de 

kosten van de Amerikaanse claims administrator en de kosten gerelateerd aan de bekendmaking 

uit het schikkingsfonds voldaan. Ook deze kosten zijn vooraf vastgesteld, met uitzondering van 

eventuele extra kosten zoals reiskosten, extra portokosten, kosten voor pakketjes e.d. Vooraf is 

exact bepaald welke kosten wanneer zullen worden voldaan. De claims administrator brengt 

kosten in rekening voor het opzetten van de administratie, het onderhouden van een meertalige 

website en een meertalig call center, het onderhouden van contact met alle claimanten, het doen 

van alle betalingen en alle andere administratieve werkzaamheden rond de distributie.  

In de overige zaken ontbreekt een dergelijke specificatie van de te verwachten kosten van de 

afwikkelstichting. In de Shell- en Vedior-zaak worden bepaalde kostenposten wel benoemd in de 

schikkingsovereenkomst525, maar ontbreekt een volledig overzicht en worden geen concrete 

bedragen genoemd.  

De wijze van financiering van de kosten is wel in alle gevallen omschreven in de 

schikkingsovereenkomst en derhalve voorgelegd aan het hof. Mogelijk heeft dit te maken met 

artikel 7:907 BW waarin wordt bepaald dat de overeenkomst dient te regelen op welke wijze de 

uitvoering van de schikkingsovereenkomst plaatsvindt. Uit de case studies blijkt dat de kosten in 

de meeste zaken rechtstreeks worden voldaan uit het schikkingsfonds.526 De kosten die de 

afwikkelstichting maakt worden in dat geval ten laste gebracht van de uitkeringen die de 

individuele gedupeerden zullen ontvangen. Met name in die gevallen is het wenselijk dat de 

kosten van de afwikkelstichting vooraf worden gespecificeerd in de schikkingsovereenkomst en 

                                                   
523 Het betreft de Converium-zaak, zie voor een uitgebreide omschrijving paragraaf 2.7.3.3. 
524 Zie productie 23 en 25 bij verzoekschrift van 1 oktober 2020 voor verbindendverklaring van de 

schikkingsovereenkomst inzake Converium. 
525 In de Vedior-zaak worden in artikel 6 van de schikkingsovereenkomst slechts twee kostenposten genoemd: de 

kosten voor oproeping en voor een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. In de Shell-zaak worden de 

kostenposten zonder concrete bedragen besproken onder kopjes administratieve kosten en kosten stichting van de 

schikkingsovereenkomst. 
526 Dit betreft de gevallen DES I, DES II, Vie d’Or, Vedior (deels) en Converium. In het geval van DSB kwalificeren de te 

maken kosten als boedelkosten, nu de curatoren de uitkering van het schikkingsfonds verzorgen. Dit gaat naar 

verwachting – ondanks dat de uitkering uit het schikkingsbedrag doorgaans als concurrente vordering kwalificeert – 

niet ten koste van het schikkingsbedrag dat wordt geschat op EUR 500.000.000,- terwijl het boedelactief EUR 

3.300.000.000,- bedraagt en bovendien naar verwachting tweederde van alle uitkeringen uit het schikkingsfonds kan 

worden verrekend met schuld aan DSB. 



 

aan het hof voorgelegd worden. Aangezien toezicht gedurende het distributieproces momenteel 

ontbreekt527, is er dan in elk geval sprake van een zekere mate van ex ante toezicht.  

In enkele gevallen worden de kosten gedragen door de aangesproken partij en betaalt hij deze 

kosten bovenop het schikkingsbedrag. In de Dexia-zaak ligt dit voor de hand, nu Dexia zelf 

verantwoordelijk is voor de distributie van het schikkingsfonds. Bij Shell is in de 

schikkingsovereenkomst een apart bedrag gereserveerd voor de kosten van de stichting en de 

administratieve kosten. Deze kosten worden door Shell eveneens voldaan bovenop het 

schikkingsbedrag. Indien dit niet alle kosten dekt, kan om een aanvullende betaling worden 

verzocht mits de administratieve kosten en de kosten voor de afwikkelstichting ieder niet hoger 

zijn dan USD 300.000,-. In de Vedior schikking is het schikkingsbedrag vermeerderd met 5%,  ter 

dekking van eventuele rente, verzekerings- en transactiekosten. De kosten voor de uitvoering van 

de overeenkomst worden voldaan uit het financieringsbedrag, zijnde het schikkingsbedrag 

vermeerderd met de eerder genoemde 5%.528  

3.5. BELANGENBEHARTIGENDE CLAIMSTICHTING VS. AFWIKKELSTICHTING 

Het is duidelijk dat de functie van de claimstichting die optreedt als belangenbehartiger en die 

van de afwikkelstichting, niet vergelijkbaar zijn. Regulering die thans geldt voor de claimstichting 

is derhalve niet geschikt voor de afwikkelstichting. Hieronder worden de belangrijkste 

verschillen besproken. Bij de professionalisering van het distributieproces bij collectieve 

schikkingen, dient hiermee rekening gehouden te worden. 

3.5.1. Oprichting en inrichting 

Het moment waarop beiden typen stichtingen worden opgericht, het doel én de werkzaamheden 

die zij verrichten lopen sterk uiteen. Doordat de afwikkelstichting pas wordt opgericht op het 

moment waarop partijen het WCAM-traject gaan doorlopen, kunnen eventuele oprichtings- en 

inrichtingsvereisten relatief eenvoudig door het hof getoetst worden. Een toezichthoudend 

orgaan lijkt voor beiden typen stichtingen wenselijk, maar de wijze waarop daaraan invulling kan 

worden gegeven varieert. Bij de afwikkelstichting kan daarbij gedacht worden aan een rol voor 

de partijen van de schikkingsovereenkomst (schikkende ondernemingen) of 

belangenbehartigers die gedurende het schikkingsproces de belangen van gedupeerden hebben 

vertegenwoordigd. Ook is denkbaar dat bij de afwikkelstichting een orgaan wordt ingesteld 

waarin de gedupeerden worden vertegenwoordigd, nu de afwikkelstichting het beheer en de 

beschikking heeft over het schikkingsfonds dat in feite aan hen toebehoort. In hoofdstuk zes 

wordt onderzocht op welke wijze een en ander geregeld kan worden. 

3.5.2. Kosten en financiering 

 

Ook de (financiering van de) kosten die de belangenbehartigende claimstichting respectievelijk 

de afwikkelstichting maakt zijn van een totaal andere aard. Waar het bij de belangenbehartigende 

claimstichting voornamelijk gaat om procesfinanciering met een onduidelijk aantal te 

vertegenwoordigen gedupeerden en vooraf lastig in te schatten kosten, speelt deze problematiek 

bij de afwikkelstichting geen rol. De afwikkelstichting heeft te maken met kosten voor oprichting 

en inrichting van de stichting zelf en de uitvoering van de schikkingsovereenkomst, welke kosten 

                                                   
527 Hoofdstuk zes bespreekt het toezicht gedurende het distributieproces. 
528 Zie artikel 6 schikkingsovereenkomst inzake Vedior. 



 

op voorhand redelijk goed kunnen worden ingeschat. De wijze waarop beide type stichtingen 

gefinancierd kunnen of zouden moeten worden loopt derhalve sterk uiteen. 

Opvallend is dat men bij de verschillende wetgevingsinitiatieven veel stil staat bij de financiering 

van de belangenbehartigende claimstichting en de regulering daarvan, terwijl de financiering van 

de afwikkelstichting onbesproken blijft. Dit is onterecht, aangezien de financiering van de 

afwikkelstichting veelal ten late wordt gebracht van het schikkingsfonds. Daarnaast wordt veel 

aandacht besteed aan de onafhankelijkheid van de claimstichting en diens bestuurders, maar 

staat men niet stil bij de onafhankelijkheid van de partijen die worden ingeschakeld om de 

uitvoering van de schikkingsovereenkomst mogelijk te maken. In de navolgende hoofdstukken 

wordt daarom onderzocht of en zo ja op welke wijze toezicht op en/of regulering van de 

oprichting, inrichting, kosten en financiering van de afwikkelstichting noodzakelijk is. 

 

3.6. CONCLUSIE 

De titel van dit hoofdstuk impliceert dat de claimstichting meerdere verschijningsvormen kent. 

Of dat zo is hangt af van de interpretatie die men aan het begrip claimstichting geeft.529 Duidelijk 

is in elk geval dat gedurende het WCAM-traject verschillende typen stichtingen actief zijn met een 

eigen functie en werkzaamheden gedurende dit traject. Grofweg kan daarbij onderscheid worden 

gemaakt tussen de in dit hoofdstuk getypeerde “belangenbehartigende claimstichting” en 

“afwikkelstichting”. De term belangenbehartigende claimstichting is gebruikt voor de 

claimstichting die optreedt als belangenbehartiger en vanaf het initiëren van de 

massaschadeclaim betrokken is bij de zaak. Deze claimstichting is dan ook actief betrokken bij de 

schikkingsonderhandelingen in het kader van het WCAM-traject. De afwikkelstichting wordt 

daarentegen opgericht op het moment waarop de onderhandelingen reeds tot een schikking 

hebben geleid en deze schikking in het kader van het WCAM-traject voorgelegd gaat worden aan 

het Hof Amsterdam. De belangrijkste taak van de afwikkelstichting is het uitvoering geven aan de 

in de schikkingsovereenkomst tot stand gekomen regeling.  

De stichting is een flexibele rechtsvorm die op velerlei terreinen kan worden ingezet. Aan de 

inrichting van deze rechtsvorm worden weinig eisen gesteld en de oprichting kan eenvoudig en 

goedkoop geschieden. In die zin leent deze rechtsvorm zich uitstekend als juridisch kader voor 

de belangenbehartigende claimstichting die bij het ontstaan van massaschade ad hoc opgericht 

wordt ter verkrijging van collectieve compensatie. Een belangrijk nadeel van de stichting als 

rechtsvorm voor de ad hoc belangenbehartiger gedurende het WCAM-traject zijn de beperkte 

eisen die aan deze rechtsvorm worden gesteld op het gebied van governance. Gebleken is dat 

daarom aanvullende regulering nodig is om het WCAM-traject in goede banen te leiden. Daartoe 

zijn momenteel in de WCAM zelf een aantal eisen opgenomen waaraan de claimstichting moet 

voldoen. Deze eisen houden echter geen rekening met de verschillende typen, in dit hoofdstuk 

getypeerde (claim)stichtingen. Het hof toetst aan deze eisen op het moment waarop de 

schikkingsovereenkomst met het oog op een algemeen verbindendverklaring aan haar wordt 

voorgelegd. Voor de belangenbehartigende claimstichting blijkt deze toets te laat; zij heeft haar 

taak op dat moment al voor een groot deel volbracht. Voor de afwikkelstichting is het moment 

                                                   
529 Dit varieert: het hof lijkt alle typen claimstichting over één kam te scheren door in een aantal gevallen de 

afwikkelstichting te toetsen aan het representativteitsvereiste. De initiatiefnemers van de Claimcode kwalificeren de 

claimstichting als de 3:305a BW stichting, waaruit kan worden opgemaakt dat de claimstichting wordt gezien als de 

belangenbehartigende claimstichting. De Claimcode lijkt derhalve ook niet te zijn opgesteld met het oog op de 

afwikkelstichting. 



 

van toetsing weliswaar prima, maar blijkt deze eis niet passend met het oog op de 

werkzaamheden die de afwikkelstichting verricht.  

In dit hoofdstuk is daarom onderzocht of de stichting die als schadeafwikkelaar optreedt op 

eenzelfde wijze gereguleerd kan en/of moet worden op het gebied van de oprichting, inrichting, 

kosten en financiering als de belangenbehartigende claimstichting. Die vraag moet ontkennend 

worden beantwoord. Allereerst is het moment waarop beide typen stichtingen worden opgericht 

van belang. Dit heeft consequenties voor het moment waarop aan de eisen die aan de stichting 

worden gesteld getoetst wordt en de manier waarop de stichting kan worden gefinancierd. De 

kosten en financiering van de belangenbehartigende claimstichting en afwikkelstichting zijn 

duidelijk niet over één kam te scheren. Waar het bij de belangenbehartigende claimstichting 

voornamelijk gaat om procesfinanciering met een onduidelijk aantal te vertegenwoordigen 

gedupeerden en vooraf lastig in te schatten kosten, hoeft de afwikkelstichting geen proces meer 

te voeren en betreffen het slechts de op voorhand redelijk in te schatten kosten voor de distributie 

van het schikkingsfonds. De wijze waarop beide typen stichtingen gefinancierd kunnen of zouden 

moeten worden loopt derhalve sterk uiteen. Opvallend is dat men bij de verschillende 

wetgevingsinitiatieven veel stil staat bij (regulering van) de oprichting, inrichting en financiering 

van de belangenbehartigende claimstichting, terwijl de afwikkelstichting onbesproken blijft. In 

de navolgende hoofdstukken wordt daarom onderzocht of en zo ja op welke wijze toezicht op 

en/of regulering van de oprichting, inrichting, kosten en financiering van de afwikkelstichting 

noodzakelijk is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HOOFDSTUK 4: HET DISTRIBUTIEPROCES IN BEELD 

4.1. INLEIDING 

In het kader van het WCAM-traject is veel geschreven over de totstandkoming van de 

schikkingsovereenkomst en de redelijkheid daarvan, de representativiteit van 

belangenorganisaties en de financiering van de collectieve actie. Daarentegen is zeer weinig 

bekend over de periode die volgt op de algemeen verbindendverklaring. Het WCAM-traject lijkt 

te eindigen op het moment dat de algemeen verbindendverklaring wordt uitgesproken terwijl 

datgene waar het WCAM-traject uiteindelijk om draait - gedupeerden compensatie bieden voor 

de door hen geleden schade – dan nog niet heeft plaatsgevonden. Informatie over wat er gebeurt 

gedurende het proces waarin uitvoering wordt gegeven aan de in de schikkingsovereenkomst 

overeengekomen regeling (het distributieproces) is veelal niet openbaar en daartoe bestaat ook 

geen (wettelijke) verplichting. Het distributieproces wordt in feite formeel buiten beschouwing 

gelaten, terwijl dit proces in de praktijk een zeer belangrijk onderdeel vormt van het WCAM-

traject. Bovendien valt of staat het succes van de in de schikkingsovereenkomst overeengekomen 

regeling bij de uitvoering die hieraan wordt gegeven. 

In het vorige hoofdstuk is gesignaleerd dat het hof momenteel weinig oog lijkt te hebben voor de 

wijze waarop de schadeafwikkelaar (zijnde de afwikkelstichting, de schadeveroorzakende partij 

of de curatoren in faillissement), al dan niet in samenwerking met een claims administrator, 

uitvoering gaat geven aan de schikkingsovereenkomst. Het distributieplan maakt weliswaar 

onderdeel uit van de schikkingsovereenkomst, maar daarin wordt over het algemeen slechts 

aangegeven op welke wijze het schikkingsbedrag verdeeld zal worden. Slechts in enkele gevallen 

wordt ook – zij het vaak in beperkte mate – ingegaan op de werkzaamheden en daarmee 

samenhangende kosten gedurende het distributieproces.530  

Inzicht in het distributieproces is van belang. De hoogte van de schadevergoeding kan immers 

veelal niet exact in de schikkingsovereenkomst vastgelegd worden aangezien de exacte 

vergoeding die de gedupeerde uiteindelijk ontvangt (mede) afhankelijk is van factoren die zich 

na de algemeen verbindendverklaring – gedurende het distributieproces – voordoen.531 Te 

denken valt daarbij aan de kosten die gemaakt worden gedurende het distributieproces, het 

aantal opt-out-verklaringen dat ingediend wordt, het aantal tijdige en juist aangemelde claims en 

het eventuele rendement gerelateerd aan het schikkingsfonds.  

In dit hoofdstuk wordt daarom onderzocht wat er komt kijken bij de uitvoering van een 

schikkingsovereenkomst en op welke wijze het distributieproces in Nederland wordt ingericht. 

Daarnaast wordt onderzocht of en zo ja op welke wijze in andere rechtssystemen de uitvoering 

van een in een collectieve procedure tot stand gekomen regeling is geregeld en of wij hieraan 

wellicht een voorbeeld zouden kunnen nemen. Hiertoe worden de Belgische rechtsvordering tot 

collectief herstel, de Canadese Ontario Class Proceeding en de Amerikaanse Class Action en 

besproken. De reden daarvoor is dat in de twee eerstgenoemden collectieve procedures het 

                                                   
530 Alleen in de Converium-zaak is een begroting opgesteld voor de kosten van de afwikkelstichting, die als bewijsstuk 

bij het verzoekschrift is ingediend. Later zijn ook in (openbare) jaarverslagen gemaakte kosten door de jaren heen 

gepubliceerd. In DES I, DES II, Dexia, Vie d’Or en DSB zijn de werkzaamheden en kosten gedurende het distributieproces 

niet gespecificeerd. In Shell worden kostenposten “administratieve kosten” en “kosten stichting” zonder concrete 

bedragen benoemd. In Vedior worden slechts twee kostenposten besproken, te weten de kosten voor oproeping en de 

bestuursdersaansprakelijkheidsverzekering. 
531 Zie daarover ook F.E. McGovern, ‘Distribution of Funds in Class Actions- Claims Administration, 35 Journal of 

Corporation Law 123-134 (2009). 



 

distributieproces nadrukkelijk onderdeel uitmaakt van het proces. Bij de Amerikaanse Class 

Action is al geruime tijd ervaring opgedaan met collectieve schikkingen en de uitvoering daarvan. 

Daarbij is tevens van belang dat de Amerikaanse Class Action als voorbeeld heeft gediend bij het 

ontwikkelen van de Nederlandse collectieve regelingen.532  

In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de volgende vragen: 

Wat houdt het distributieproces – waarin uitvoering wordt gegeven aan een in het kader van de 

WCAM algemeen verbindend verklaarde schikkingsovereenkomst – in en op welke wijze kunnen de 

taken en werkzaamheden gedurende dit proces zo adequaat mogelijk worden verricht? 

4.2. DE UITVOERINGSFASE IN NEDERLAND 

4.2.1. De schadeafwikkelaar 

Over de partij die verantwoordelijk is of zou moeten zijn voor de uitvoering van de 

schikkingsovereenkomst (de schadeafwikkelaar) is niets wettelijk geregeld. Ondanks het gebrek 

aan regelgeving wordt de schadeafwikkelaar in de praktijk veelal op dezelfde wijze vormgegeven, 

namelijk door gebruikmaking van de – in hoofdstuk drie getypeerde – afwikkelstichting. In de 

zaken DES I, DES II, Vie d’Or, Shell, Vedior en Converium is een dergelijke stichting opgericht 

teneinde uitvoering te geven aan de in de schikkingsovereenkomst tot stand gekomen regeling. 

In de Dexia- en DSB- zaak is van een afwikkelstichting geen sprake. Dexia heeft zelf uitvoering 

gegeven aan de schikkingsovereenkomst en in de DSB-zaak zijn de curatoren ingevolge het 

faillissement van DSB verantwoordelijk voor het distributieproces.533 Zowel de afwikkelstichting, 

de curator, als de schadeveroorzakende partij kunnen derhalve als schadeafwikkelaar optreden. 

In het vorige hoofdstuk werd al duidelijk dat de wijze waarop de stichting wordt ingericht aan 

weinig regels is gebonden en er derhalve een grote vrijheid aan de oprichters toekomt. Dit heeft 

tot gevolg dat ook de inrichting van de afwikkelstichting telkens anders is. Zo is er al dan niet 

sprake van een door verschillende partijen534 en op verschillende wijzen samengesteld bestuur, 

een toezichthoudend orgaan en inspraak of toezicht door belanghebbenden. Een en ander wordt 

in hoofdstuk zes, waarin het toezicht gedurende het distributieproces centraal staat, nader 

toegelicht.  

In de praktijk blijkt dat de schadeafwikkelaar niet in alle gevallen daadwerkelijk zelf uitvoering 

geeft aan de schikkingsovereenkomst. Met name in de WCAM-zaken met een internationaal 

karakter is gebleken dat de afwikkelstichting gebruik maakt van een Amerikaanse claims 

administrator en/of een Nederlandse administrateur. De claims administrator betreft een 

Amerikaanse partij, die met de ervaring die zij in Amerika opgedaan hebben bij het afwikkelen 

van massaclaims, tegen een (mogelijk royale) vergoeding zorg draagt voor bijvoorbeeld het in 

                                                   
532 In paragraaf 4.3. wordt de keuze voor deze rechtssystemen nader toegelicht. 
533 De DSB-zaak is atypisch vanwege de samenloop van de faillissementsprocedure met de WCAM-procedure. De 

afwikkeling van het faillissement valt derhalve samen met de afwikkeling van het WCAM-traject waardoor de 

uitvoering hiervan logischerwijs door de curatoren wordt verzorgd. Daardoor vindt toezicht en transparantie 

gedurende het distributieproces ook plaats overeenkomstig de regels die in faillissement gelden. Denk daarbij aan 

toezicht door de R-C en transparantie door middel van openbare faillissementsverslagen. Uit de Belgische memorie 

van toelichting blijkt dat de Belgische wetgever bij het ontwikkelen van de uitvoeringsfase als onderdeel van de 

Belgische collectieve actie, inspiratie heeft gezocht bij de faillissementsprocedure. Dit roept de vraag op of bij de 

inrichting van het distributieproces in het WCAM-traject mogelijk aansluiting gezocht zou kunnen worden bij 

faillissementsprocedure. Hierop kom ik in een later hoofdstuk terug. 
534 Bij de schikkingsovereenkomst. 



 

stand houden van (meertalige) websites, correspondentie met potentiële claimanten (onder 

meer via call centers), het ontvangen en beoordelen van claimformulieren en het doen van 

uitkeringen. De Nederlandse administrateur kan daarnaast worden ingeschakeld om onder meer 

de uitvoering door de claims administrator te monitoren, betalingen namens de stichting te doen 

en de administratie van de stichting te voeren. Deze partijen geven derhalve in opdracht van de 

schadeafwikkelaar feitelijk uitvoering aan de schikkingsovereenkomst. Uiteraard ontvangen zij 

voor die werkzaamheden een vergoeding, die in de regel ten laste van het schikkingsfonds wordt 

gebracht. Het is de vraag hoe dit zich verhoudt tot de mogelijke bezoldiging van bestuursleden 

van de afwikkelstichting. Stichting Beheer Derdengelden heeft in beide DES-zaken gebruik 

gemaakt van een medewerker van de Stichting DES Centrum. Kan de bezoldiging van deze 

medewerkers worden vergeleken met de bezoldiging van bestuursleden van een 

afwikkelstichting die geen gebruik maakt van externe partijen die feitelijk uitvoering geven aan 

de schikkingsovereenkomst?  

Bij de ontwikkeling van een systeem waarbij meer toezicht wordt gehouden gedurende het 

distributieproces, op de schadeafwikkelaar en op de kosten die ten laste van het schikkingsfonds 

worden gebracht, dient daarom niet alleen gekeken te worden naar de partij die formeel 

uitvoering geeft aan de schikkingsovereenkomst, maar dient tevens te worden bekeken welke 

partij daadwerkelijk belast is met de uitvoering van de schikkingsovereenkomst en welke kosten 

dit met zich meebrengt. 

4.2.2. Werkzaamheden gedurende het distributieproces 

Op basis van de case studies535 is getracht inzicht te verkrijgen in de werkzaamheden gedurende 

het distributieproces. Hoewel de procedure niet wettelijk is geregeld en derhalve niet vastomijnd 

is, kunnen telkens grofweg een aantal werkzaamheden worden onderscheiden. Het betreft 

achtereenvolgens de oproeping van gedupeerden en aankondiging van de 

schikkingsovereenkomst, het beheer van het schikkingsfonds en de verdeling daarvan. Binnen 

die laatste categorie valt nog onderscheid te maken tussen de berekening van de 

schadevergoeding per gerechtigde en de allocatie van het geld. Daarnaast zijn er diverse kleinere 

werkzaamheden die, afhankelijk van het type zaak, kunnen verschillen. Hieronder wordt per 

categorie ingegaan op de concrete inhoud van bovengenoemde werkzaamheden.  

4.2.2.1. Oproeping en aankondiging gedurende het WCAM-traject 

Een eerste belangrijke, omvangrijke en kostbare taak die verband houdt met de uitvoering van 

de schikkingsovereenkomst betreft de oproeping en aankondiging van de (in de) WCAM- 

procedure (betrokken potentiële claimanten). De eisen die hieraan worden gesteld wijken af van 

de eisen die normaliter gelden voor oproeping en aankondiging in geval van een gerechtelijk 

vonnis.536 Het opt-out karakter van de procedure brengt met zich mee dat een belanghebbende 

die geen opt-outverklaring indient, gebonden is aan de schikkingsovereenkomst. Het recht om 

een eigen vordering in te stellen vervalt daardoor. Het is daarom van groot belang dat alle 

potentiële claimanten de kans krijgen om a) zich tegen de algemeen verbindendverklaring van de 

betreffende schikkingsovereenkomst te verzetten en b) een weloverwogen beslissing te nemen 

over het al dan niet indienen van een opt-outverklaring. Bovendien brengt het internationale 

bereik van de WCAM met zich mee dat ook in het buitenland gevestigde of woonachtige potentiële 

                                                   
535 Waarvan in hoofdstuk 2 uitgebreid verslag is gedaan. 
536 Zie artikel 271 en 272 Rv en voor verzoekers of belanghebbenden met woonplaats of werkelijk verblijf in het 

buitenland artikel 277 Rv. 



 

claimanten op een adequate manier moeten worden geïnformeerd. Bij de oproeping van de 

potentiële claimanten en bekendmaking van de schikkingsovereenkomst in het WCAM-traject 

dient derhalve de nodige zorgvuldigheid te worden betracht.  

Artikel 1013 lid 5 en artikel 1017 lid 3 Rv stellen eisen aan de oproeping van potentiële 

claimanten en de aankondiging van het WCAM-traject. De oproeping van de aan de verzoekers 

bekende personen ten behoeve van wie de overeenkomst is gesloten, geschiedt bij gewone brief, 

tenzij de rechter anders bepaalt. Bovendien geschiedt de oproeping door aankondiging daarvan 

in één of meer door de rechter aan te wijzen nieuwsbladen. Tenzij de rechter anders bepaalt, 

dragen de verzoekers zorg voor de oproeping ingevolge dit lid. De rechter kan gelasten dat de te 

verstrekken informatie ook op andere wijze bekend wordt gemaakt. Indien de curator in 

faillissement de overeenkomst heeft gesloten, gelast de rechter de verzoekers oproeping, op een 

door hem te bepalen wijze, van bekende en onbekende schuldeisers. Indien er personen zijn ten 

behoeve van wie de overeenkomst is gesloten, die geen woonplaats of verblijf in Nederland 

hebben en een voor Nederland bindende internationale of Unie-regeling niet een wijze van 

oproeping voorschrijft, gelast de rechter oproeping op een door hem bepaalde wijze van deze 

personen, zonodig in één of meer andere talen dan de Nederlandse taal. Ook de bekendmaking 

van de beschikking tot verbindendverklaring geschiedt bij gewone brief. Zo spoedig mogelijk 

wordt op die wijze aan de bekende gerechtigden onder de overeenkomst en aan de in de 

procedure verschenen belangenbehartiger(s), mededeling gedaan van de beschikking tot 

verbindendverklaring, tenzij de rechter anders bepaalt. Bovendien wordt van de 

verbindendverklaring zo spoedig mogelijk aankondiging gedaan in één of meer door de rechter 

aan te wijzen nieuwsbladen. De inhoud van artikel 1017 lid 3 Rv komt voor het overige ook 

overeen met de eisen die in artikel 1013 lid 5 Rv aan de oproeping worden gesteld. 

4.2.2.1.1. Buiten Nederland woonachtige of gevestigde belanghebbenden 

In een aantal van de tot nu toe onder de WCAM afgewikkelde zaken was sprake van een groot 

aantal gerechtigden tot een vergoeding dat gevestigd of woonachtig was in een groot aantal 

landen. Denk daarbij aan Shell, Vedior en Converium, waarbij ook niet in Nederland woonachtige 

of gevestigde aandeelhouders van al dan niet in Nederland gevestigde beursvennootschappen 

schade leden als gevolg van misleiding. De in artikel 1013 lid 5 en 1017 lid 3 Rv voorgeschreven 

wijze van aankondiging en oproeping kwalificeren als gerechtelijke stukken in burgerlijke en 

handelszaken als bedoeld in het EG-betekeningsverdrag en het Haags betekeningsverdrag, en 

dienen derhalve conform deze Europese regelingen te worden verzonden. Indien er personen zijn 

ten behoeve van wie de overeenkomst is gesloten, die geen woonplaats of verblijf in Nederland 

hebben en een voor Nederland bindende internationale of Unie-regeling niet een wijze van 

oproeping of aankondiging voorschrijft, gelast de rechter oproeping of aankondiging op een door 

hem bepaalde wijze van deze personen, zonodig in één of meer andere talen dan de Nederlandse 

taal.537 Met de toevoeging van deze zin aan artikel 1013 lid 5 en 1017 lid 3 Rv is gevolg gegeven 

aan een aanbeveling uit het in opdracht van de minister538 verrichtte onderzoek naar onder meer 

de grensoverschrijdende oproeping en aankondiging in het WCAM-traject.539 Dit onderzoek wees 

uit dat de bestaande Europese en internationale regelingen niet ongeschikt zijn voor oproeping 

van grote aantallen van bekende buitenlandse belanghebbenden, maar dat het zeer 

                                                   
537 Artikel 1017 lid 3, laatste zin Rv. 
538 Kamerstukken II, 2011/12, 33126, nr. 3, p. 2-4. 
539 H. van Lith, ‘The Dutch Collective Settlements Act and Private International Law (Aspecten van Internationaal 

privaatrecht in de WCAM)’, WODC 2010, te raadplegen via Kamerstukken 2010-2011, 27879, nr. 35. 



 

arbeidsintensief is en hoge kosten met zich meebrengt.540 Bovendien wordt de oproeping van 

onbekende buitenlandse benadeelden niet geregeld door deze regelingen en valt men terug op 

de bepalingen uit de WCAM. De oproeping van onbekende buitenlandse belanghebbenden werd 

echter ook niet expliciet in de WCAM geregeld, maar de wet geeft de rechter genoeg ruimte om 

een andere wijze van oproeping te bepalen. Wel werd aanbevolen om deze ruimte voor het 

bepalen van de wijze van oproeping voor buitenlandse benadeelden te expliciteren in de wet 

zodat de rechter gedurende een dergelijke regiezitting een bepaalde wijze van oproeping kan 

bevelen of goedkeuren.541 Hieraan is met het toevoegen van de laatste zin aan artikelen 1013 lid 

5 en 1017 lid 3 Rv gehoor gegeven. 

Zonder uitgebreid in te gaan op de regels van internationaal privaatrecht en het 

grensoverschrijdende aspect542, blijkt uit de case studies dat de oproeping en bekendmaking 

zonder meer een zeer kostbare en tijdrovende aangelegenheid vormen. De kosten die gemaakt 

worden voor de oproeping door middel van advertenties in kranten (in diverse landen) en het 

verzenden bij aangetekende post of zelfs bij deurwaardersexploot (indien dit in het betreffende 

land is voorgeschreven), inclusief eventueel te maken vertaalkosten, kunnen zeer hoog oplopen. 

Die kosten komen in beginsel ten laste van het schikkingsfonds, en gaan dus ten koste van het 

bedrag dat uitgekeerd wordt aan gedupeerden. 

4.2.2.1.2. Oproeping en aankondiging in de praktijk 

De wettelijke regeling biedt de rechter op verschillende plaatsen ruimte om op een passende 

manier invulling te geven aan de wijze van oproeping en aankondiging. Zo bepaalde het hof in de 

Dexia-zaak dat de oproeping van de in Nederland woonachtige belanghebbenden en 

belangenbehartigers, alsmede de aankondiging daarvan, kan plaatsvinden door middel van 

advertenties in diverse Nederlandse kranten en via de websites van de verzoekers. Het hof heeft 

                                                   
540 Een voorbeeld is de Converium-zaak, waarin: 

- 2.454 in het buitenland wonende bekende belanghebbenden zijn opgeroepen bij exploot, in de taal van het 

desbetreffende land, overeenkomstig de toepasselijke regels van de EU-Betekeningsverordening, 

- 8.859 in het buitenland wonende bekende belanghebbenden zijn opgeroepen bij exploot, in de taal van het 

desbetreffende land, overeenkomstig de toepasselijke regels van het Haags Betekeningsverdrag van 1965, 

- 24 op Aruba, Bonaire of Curaçao wonende bekende belanghebbenden per exploot zijn opgeroepen, overeenkomstig 

artikel 54 Rv,  

- 365 in het buitenland wonende bekende belanghebbenden zijn opgeroepen per aangetekende brief zonder bewijs 

van ontvangst, in het Engels en ten aanzien van Japan in het Japans, overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van 

het Haags Betekeningsverdrag van 1965,  

- 127 in het buitenland wonende bekende belanghebbenden zijn opgeroepen per aangetekende brief, zonder bewijs 

van ontvangst, in het Engels, overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Nederlands-Brits 

Rechtsvorderingsverdrag van 1933, 

- 204 in Nederland wonende bekende belanghebbenden zijn opgeroepen per gewone brief, 

- 181 in het buitenland wonende bekende belanghebbenden zijn opgeroepen per gewone brief, in het Arabisch, Duits, 

Engels, Frans, Nederlands, Portugees en Spaans, bij gebreke van een toepasselijk verdrag of een toepasselijke andere 

internationale regeling, en tot slot 4 in het buitenland wonende bekende belanghebbenden zijn opgeroepen per 

aangetekende brief zonder bewijs van ontvangst, in het Arabisch, overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het 

Haags Betekeningsverdrag van 1954. 
541 H. van Lith, ‘The Dutch Collective Settlements Act and Private International Law (Aspecten van Internationaal 

privaatrecht in de WCAM)’, WODC 2010, samenvatting p. 5, te raadplegen via Kamerstukken 2010-2011, 27879, nr. 35. 
542 Zie hierover onder meer M.W.F. Bosters, Collective redress and private international law in the European Union, issues 

regarding jurisdictions and the recognition and enforcement of judgments in cross-border mass disputes relating to 

financial services, Wolf Legal Publishers en van H. van Lith, ‘The Dutch Collective Settlements Act and Private 

International Law (Aspecten van Internationaal privaatrecht in de WCAM)’, WODC 2010, te raadplegen via 

Kamerstukken II, 2010-2011, 27879, nr. 35. 



 

hiertoe besloten gelet op het grote aantal belanghebbenden en omdat het, gelet op de enorme 

media-aandacht die aan de zaak is geschonken, onwaarschijnlijk was dat belanghebbenden niet 

van de zaak op de hoogte zouden zijn.543 Belanghebbenden met een in het buitenland bekende 

woonplaats of een bekend werkelijk bedrijf, konden per gewone brief worden opgeroepen. Dat 

betekende wel dat deze personen niet volgens de regels van de EG-Betekenisverordening, het 

Haags Betekeningsverdrag 1965, het Rechtsvorderingenverdrag 1954 en het 

Rechtsvorderingsverdrag 1905 zijn opgeroepen. Volgens het hof hoefde dat echter niet aan de 

toewijsbaarheid van de vordering in de weg te staan. Laatstbedoelde personen konden immers, 

mocht blijken dat aan hun professionele rechten afbreuk is gedaan, zich daarop in rechte 

beroepen.544 Deze pragmatische aanpak van het hof met betrekking tot de oproeping van de in 

het buitenland woonachtige of gevestigde belanghebbenden heeft tot weerstand geleid545 en zou 

onder de huidige regels niet meer mogelijk zijn. In de zaken Vie d’Or, Vedior, Shell en Converium 

heeft het hof dan ook voor een andere benadering gekozen door telkens aansluiting te zoeken bij 

de internationale en Europese regelingen.546 In Vie d’Or oordeelde het hof dat Nederlandse 

belanghebbenden per mail konden worden opgeroepen, en dat slechts indien het mailadres niet 

bekend zou zijn, de belanghebbenden per post zouden moeten worden benaderd.547 In de overige 

zaken sloot het hof aan bij de wettelijke voorschriften van artikel 1015 lid 3 en 1017 lid 5 Rv. 

4.2.2.1.3. Oproeping en aankondiging in de toekomst 

Verschillende partijen die een rol hebben gespeeld gedurende het WCAM-traject geven aan in de 

praktijk problemen en knelpunten te ervaren om te voldoen aan de eisen die in bovenstaande 

artikelen worden gesteld.548 Het opt-out karakter van de WCAM-procedure brengt met zich mee 

dat bij oproeping en bekendmaking de nodige zorgvuldigheid dient te worden betracht. 

Anderzijds dient de omvang van de eerder aangehaalde claiming rate niet uit het oog te worden 

verloren. Aangezien de kosten die gemaakt worden in het kader van de informatievoorziening 

jegens gedupeerden in de regel ten laste worden gebracht van het schikkingsfonds549, gaat dit ten 

koste van de claiming rate. Er dient derhalve een balans te worden gevonden tussen het 

optimaliseren van de claiming rate en het zorgvuldig omgaan met de informatievoorziening 

richting belanghebbenden.  

                                                   
543 Gerechtshof Amsterdam 25 januari 2007, JOR 2007/71, r.o. 2.7 
544 Gerechtshof Amsterdam 25 januari 2007, JOR 2007/71, r.o. 2.7 en 5.3-5.4. 
545 N. Frenk, ‘Massaschade: De Nederlandse benadering’, Aansprakelijkheid, Verzekering en Schade 2007, 33, p. 214-222 

en H. van Lith, ‘The Dutch Collective Settlements Act and Private International Law (Aspecten van Internationaal 

privaatrecht in de WCAM)’, WODC 2010, samenvatting p. 77, te raadplegen via Kamerstukken 2010-2011, 27879, nr. 

35. 
546 Zie voor een uitgebreide beschrijving van de wijze van oproeping van in het buitenland woonachtige of gevestigde 

belanghebbenden in de zaken Vie d’Or, Vedior en Shell H. van Lith, ‘The Dutch Collective Settlements Act and Private 

International Law (Aspecten van Internationaal privaatrecht in de WCAM)’, WODC 2010, te raadplegen via 

Kamerstukken 2010-2011, 27879, nr. 35, p. 71-74. 
547 Gerechtshof Amsterdam 29 april 2009, NJ 2009/448, r.o. 4.2. 
548 Zie hierover ook W.J.J. Los, ‘Toepassing van de WCAM bespiegelingen over de rol en taak van de rechter’, in: W.J.J. 

Los, B.P.M. van Ravels, D.F. Lunsingh Scheurleer en S. Voet (red.), Collectieve acties in het algemeen en de WCAM in het 

bijzonder, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2013, p. 27 en D.F. Lunsingh Scheurleer, ‘Enkele gedachten omtrent 

wenselijk procesrecht in collectieve acties en schikkingen’, in: W.J.J. Los, B.P.M. van Ravels, D.F. Lunsingh Scheurleer en 

S. Voet (red.), Collectieve acties in het algemeen en de WCAM in het bijzonder, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2013, 

p. 34-36. 
549 Uitzonderingen daargelaten: Dexia heeft deze kosten als aangesproken partij voor haar rekening genomen. 



 

Mijns inziens kunnen de tijd en kosten die zijn gemoeid met de oproeping en bekendmaking in 

het WCAM-traject beperkt worden zonder dat daarbij afbreuk wordt gedaan aan een adequate 

informatievoorziening jegens belanghebbenden. Daarbij dient onderscheid te worden gemaakt 

tussen oproeping van Nederlandse belanghebbenden en in het buitenland woonachtige of 

gevestigde belanghebbenden. Die laatste groep potentiële belanghebbenden in het WCAM-traject 

brengen een eigen dynamiek met bijbehorende internationaal privaatrechtelijke normen met 

zich mee.550 Ten aanzien van de oproeping en aankondiging van de in het buitenland woonachtige 

of gevestigde belanghebbenden gelden eerder genoemde internationale verordeningen en 

verdragen, die de Nederlandse rechter niet zonder meer opzij kan zetten. Tijdens de regiezitting 

in de Vie d’Or-zaak overwoog het hof dan ook dat als partijen bij de oproeping van de 

buitenlandse belanghebbenden systematisch verordenings- en verdragsrecht zouden negeren, 

dit niet alleen zou betekenen dat die buitenlanders formeel niet gebonden zouden zijn (een 

consequentie die partijen in casu bereid waren te nemen omdat zij verwachten dat de 

belanghebbenden toch wel van de regeling gebruik zouden maken), maar dat dit mogelijk zelfs 

tot niet-ontvankelijkheid zou leiden.551 Het hof kan internationale verdragen en verordeningen 

weliswaar niet klakkeloos opzij zetten, maar een pragmatische aanpak in bepaalde gevallen kan 

mijns inziens hooguit leiden tot een formeel niet gebondenheid van de buitenlandse 

gedupeerden, waardoor zij het recht om individueel jegens de schadeveroorzakende partij te 

procederen behouden. Als partijen dit risico voor lief nemen, omdat zij er van overtuigd zijn dat 

oproeping op een adequate manier geschiedt en de kans nihil is dat buitenlandse 

belanghebbenden niet op de hoogte zullen zijn van de (algemeen verbindend verklaarde) 

schikkingsovereenkomst, hoeft dit niet aan een algemeen verbindendverklaring in de weg te 

staan. Desondanks is dit wel een belangrijk aspect om rekening mee te houden bij een 

internationaal georiënteerde schikkingsovereenkomst. Mijns inziens dient echter ook op 

internationaal niveau bekeken te worden of de huidige regelgeving efficiënt en adequaat is. De 

technologische ontwikkelingen waarover hieronder wordt gesproken, kunnen ook op 

internationaal niveau niet onopgemerkt blijven.  

Van Lith maakt in haar onderzoek onderscheid tussen bekende belanghebbenden met een 

bekend adres en onbekende belanghebbenden, die in dezelfde categorie worden geschaard als 

bekende belanghebbenden waarvan geen adres bekend is.552 Dit onderscheid is gebaseerd op de 

veronderstelling dat oproeping per definitie bij gewone brief dient te geschieden. Dat 

uitgangspunt dient mijns inziens te worden losgelaten. Van belang is slechts dat onderscheid 

gemaakt wordt tussen de oproeping van en bekendmaking aan bekende rechthebbenden en 

onbekende rechthebbenden. Die laatste groep vormt namelijk een aparte problematiek die 

                                                   
550 Zie hierover onder meer A.R.J. Croiset van Uchelen en B.W.G. van der Velden, ‘Shell-shocked? Het internationale 

debuut van de wet collectieve afwikkeling massaschade, Tijdschrift voor ondernemingsrechtpraktijk 2009, 7, p. 252-

258; M.F. Poot, ‘Internationale afwikkeling van massaschades met de wet collectieve afwikkeling massaschade’, in: M. 

Holtzer, A.F.J.A. Leijten, D.J. Oranje (red.), Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2005-2006, Deventer: 

Kluwer 2006, p. 169-202; M.V. Polak, ‘Iedereen en overal? Internationaal privaatrecht rond “massaclaims”, NJB 2006, 

nr. 41, p. 2346-2355; M.J. Siegers, ‘Afwikkeling massaschade: aandachtspunten bij het totstandkomen van een 

collectieve regeling’, Vennootschap & Onderneming 2006, nr. 1, p. 2-5; A.R.J. Croiset van Uchelen, ‘De 

verbindendverklaring volgens de WCAM als procesvorm’, AV&S 2007, nr.5 p. 222-228 en in het bijzonder het eerder 

genoemde onderzoek van H. van Lith, ‘The Dutch Collective Settlements Act and Private International Law (Aspecten 

van Internationaal privaatrecht in de WCAM)’, WODC 2010, te raadplegen via Kamerstukken 2010-2011, 27879, nr. 35, 

p. 71-74. 
551 Gerechtshof Amsterdam 29 april 2009, NJ 2009/448, r.o. 4.2. (Vie d’Or). 
552 H. van Lith, ‘The Dutch Collective Settlements Act and Private International Law (Aspecten van Internationaal 

privaatrecht in de WCAM)’, WODC 2010, te raadplegen via Kamerstukken 2010-2011, 27879, nr. 35, p. 74. 



 

verband houdt met de zogenaamde onbekende claims en de beëindiging van het distributieproces 

en het WCAM-traject, waarvoor in hoofdstuk vijf naar een oplossing wordt gezocht.  

Voor de bekende rechthebbenden zou het idee dat oproeping en bekendmaking per gewone brief 

dient te geschieden losgelaten moeten worden. Dat maakt het onderscheid tussen bekende 

rechthebbenden met en zonder adres ook minder relevant. Anno 2017 zijn er voldoende andere 

middelen beschikbaar om in een adequate informatievoorziening te voorzien, zonder dat het 

adres van de belanghebbende daarbij bekend hoeft te zijn en oproeping en bekendmaking bij 

gewone of aangetekende brief zou moeten geschieden. In de afgelopen jaren is het internet een 

belangrijke rol gaan spelen in de afwikkeling van collectieve acties. De verwachting is dat dit zich 

in de komende jaren verder zal ontwikkelen. De “generatie Einstein”553 verkiest social media nu al 

boven traditionele media. Wereldwijd houdt 28 procent van de jongeren van 18 tot en met 24 

jaar zich vooral via social media op de hoogte van het laatste nieuws. Van hen blijkt 51 procent 

nieuws van websites als Facebook en Twitter te halen.554 Waar het hof momenteel steeds 

aanbeveelt om advertenties te plaatsen in landelijke dagbladen, is het derhalve de vraag of dit 

communicatiemiddel vandaag de dag een adequaat communicatiemiddel is om zoveel mogelijk 

potentiële belanghebbenden te bereiken. Social media wordt gebruikt om mensen met elkaar in 

contact te brengen en informatie uit te wisselen en snel te verspreiden. Het gebruik van social 

media kan daarom daadwerkelijk bijdragen aan het bereiken van zo veel mogelijk potentiële 

claimanten. In Amerika wordt reeds gebruik gemaakt van social media, waaronder Facebook, om 

een class action aan te kondigen en potentiële leden van de class op de hoogte te houden.555 

Daartoe wordt een ‘Social media plan’ aan de rechter voorgelegd en al dan niet goedgekeurd.556 

Ook het gebruik van email is in de loop der tijd toegenomen en vanzelfsprekend geworden. In 

Amerika wordt het gebruik van email eveneens als middel ter kennisgeving van een class action 

toegestaan en toegepast.557 De opkomst van de Blockchain zou in de toekomst mogelijk ook een 

rol kunnen spelen bij de informatievoorziening gedurende het WCAM-traject.558  

Naast de technologie die mijns inziens een grotere rol (moeten) kunnen gaan spelen bij de 

oproeping in en de bekendmaking van collectieve acties, zou bij het zoeken naar adequate 

methoden voor informatievoorziening tevens meer rekening kunnen worden gehouden met de 

                                                   
553 Deze term wordt gebruik voor de generatie die geboren is na 1985 en opgegroeid is in de digitale 

informatiemaatschappij.  
554 Dit blijkt uit een onderzoek van N. Newman, R. Fletcher, D.A. Levy en R.K. Nielsen, “Reuters Institute digital news 

report 2016”, Reuters Institute fort he study of Journalism, University of Oxford 2016. 
555 Mark v. Gawker Media LLC, No. 13–cv–4347, 2015 WL 2330274 (S.D.N.Y. Apr. 10, 2015) (gebruik gemaakt van een 

social media plan); Evans v. Linden Research, Inc., No. C-11-01078, 2013 WL 5781284, at *3 (N.D. Cal. Oct. 25, 2013) 

(“[N]otice will appear on Facebook targeting [possible class members].”); Kelly v. Phiten USA Inc., 277 F.R.D. 564, 569–

70 (S.D. Iowa 2011) (berichtgeving via Facebook toegestaan). 
556 Zie hierover K. Kreps, ‘Why Can’t We Be Friends? Gawker Class Action Raises Specter of Notification Via Social 

Media’, EMP’R L. REP. (Feb. 27, 2015), <http://www.employerlawreport.com/2015/02/articles/uncategorized/why-

cant-we-be-friends-gawker-classaction-raises-specter-of-notification-via-social-media/>. 
557 Zie Flynn v. Sony Elecs., Inc., No. 09-cv-2109, 2015 WL 128039, at *4 (S.D. Cal. Jan. 7, 2015); Boyd v. Avanquest N. 

Am. Inc., No. 12-cv-04391, 2015 WL 4396137, at *6 (N.D. Cal. July 17, 2015); In re Magsafe Apple Power Adapter Litig., 

No. 5:091-CV-01911, 2015 WL 428105, at *9–10 (N.D. Cal. Jan. 30, 2015); Chaikin v. Lululemon USA Inc., No. 3:12-CV-

02481, 2014 WL 1245461, at *2 (S.D. Cal. Mar. 14, 2014); Evans, 2013 WL 5781284, at* 3.  
558 De Blockchain wordt vaak vergeleken met het welbekende grootboek met lijsten van transacties. In het geval van 

een Blockchain gaat het om een bijzonder grootboek: het is voor iedereen toegankelijk en overal ter wereld via internet 

als gezamenlijke boekhouding bij te houden. Zoals diverse andere technologieën is de Blockchain namelijk een open en 

decentraal – gedistribueerd – netwerk. Op die manier zou deze technologie ingezet kunnen worden om op een 

eenvoudige, betrouwbare en weinig kostbare manier gegevens te verspreiden.  



 

rechtssfeer waarin de massaschade zich heeft voorgedaan. Massaschade in het effectenrecht, 

waarbij beleggers een massaclaim tegen een beursvennootschap starten, vergt een andere 

aanpak dan bijvoorbeeld massaschade zoals die zich in de DES-zaak heeft gemanifesteerd. 

Lunsingh Scheurleer heeft met betrekking tot massaschade in het effectenrecht bijvoorbeeld eens 

een parallel getrokken tussen oproeping van dit type belanghebbenden in een WCAM-procedure 

en oproeping van diezelfde aandeelhouder voor een algemene vergadering van een N.V. 559 

Daarvoor schrijft artikel 2:113 lid 2 BW voor dat deze geschiedt door aankondiging in een 

landelijk verspreid dagblad, en bij een beursgenoteerde N.V. op elektronische wijze (artikel 2:113 

lid 6 BW). Bij oproeping voor een uitkoopprocedure schrijft artikel 2:92a BW voor dat de 

gezamenlijke andere aandeelhouders moeten worden gedagvaard. Zijn die aandeelhouders niet 

met naam en toenaam bekend, dan geschiedt dat bij openbare dagvaarding. In het geval van een 

WCAM-traject, waarbij de kans bovendien zeer groot is dat de betrokken aandeelhouder hiervan 

reeds op de hoogte is, is het daarom vreemd dat diezelfde aandeelhouder op een andere wijze 

zou moeten worden opgeroepen of geïnformeerd.  

De eisen die momenteel op nationaal en internationaal niveau aan oproeping en bekendmaking 

worden gesteld zijn, onder meer gelet op de technologische ontwikkelingen en de tijd en kosten 

die ermee gemoeid zijn, achterhaald en niet efficiënt. Dit pleit voor een herziening van de regels, 

zowel op nationaal als internationaal niveau. Hierbij zou meer ruimte moeten zijn voor het 

gebruik van social media, het internet en daarmee samenhangend email. Amerika laat zien dat 

hiervan op een efficiënte wijze gebruik kan worden gemaakt. Bovendien dient de wet ruimte te 

bieden om afhankelijk van de aard van de massaschade per case te bekijken op welke wijze de 

oproeping en bekendmaking het meest efficiënt kan geschieden. Daartoe kunnen partijen 

bijvoorbeeld een plan van aanpak indienen bij de rechter, die dit plan vervolgens al dan niet goed 

kan keuren.560 

4.2.2.2. Het beheer van het schikkingsfonds 

In het gros van de WCAM-zaken vindt de allocatie van gelden plaats vanuit een schikkingsfonds, 

waarin de schadeveroorzakende partij een in de schikkingsovereenkomst vooraf vastgesteld 

totaalbedrag stort. Dit is slechts anders als de schadeveroorzakende partij of een curator 

uitvoering geeft aan de schikkingsovereenkomst. In dat laatste geval kwalificeren degenen met 

een ingevolge de schikkingsovereenkomst geldige claim als concurrente crediteuren561 in het 

faillissement en worden de vorderingen uit hoofde van de schikkingsovereenkomst uit de boedel 

voldaan, of verrekend met een eventuele schuld bij de failliete vennootschap.562 In de overige 

gevallen waarin wel sprake is van een schikkingsfonds, wordt het totaalbedrag veelal 

ondergebracht op een zogenaamde escrow-rekening. De escrow-rekening is een geblokkeerde 

bankrekening die wordt aangehouden bij een neutrale en financieel betrouwbare derde, de 

zogenaamde escrow agent. Die escrow agent betaalt het geld op de geblokkeerde rekening alleen 

uit op basis van een overeenkomst. Dat is in dit geval de schikkingsovereenkomst. Daartoe stelt 

de escrow agent een escrow-overeenkomst op en opent een speciale escrow-rekening. De 

schadeveroorzakende partij stort het overeengekomen schikkingsbedrag op die rekening in 

                                                   
559 D.F. Lunsingh Scheurleer, ‘Enkele gedachten omtrent wenselijk procesrecht in collectieve acties en schikkingen’, in: 

W.J.J. Los, B.P.M. van Ravels, D.F. Lunsingh Scheurleer en S. Voet (red.), Collectieve acties in het algemeen en de WCAM 

in het bijzonder, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2013, p. 36. 
560 De rol van de rechter wordt nader besproken in hoofdstuk zes. 
561 In de DSB-zaak konden veel claimanten hun claim (voor een deel) verrekenen met hun schuld bij de bank. 
562 Dit was het geval in de DSB-zaak. 



 

afwachting van de op dat moment nog in te dienen claims. De escrow-agent geeft het geld uit de 

escrow-rekening vrij nadat de in de escrow overeenkomst omschreven voorwaarden zijn vervuld.  

Dat het schikkingsfonds op een escrow-rekening wordt gestort wil niet zeggen dat over dit bedrag 

geen rente kan aangroeien. Bij het openen van een escrow-rekening dient een keuze te worden 

gemaakt tussen verschillende escrow rente producten.563 Daarbij kan onder meer worden gekozen 

voor een flexibel renteproduct. Het rentepercentage kan dan negatief zijn maar de kans op een 

hoger rentepercentage in vergelijking met de rente van een vast renteproduct is wellicht groter. 

Bij het aangaan van de escrow-overeenkomst dient de keuze voor een bepaald renteproduct te 

worden gemaakt door de partijen bij de escrow-overeenkomst. Dat wil zeggen dat de 

schadeveroorzakende partij of de schadeafwikkelaar, zijnde in veel gevallen de afwikkelstichting, 

op dat moment een beslissing nemen over het geld dat in feite voor anderen bestemd is. In de 

meeste schikkingsovereenkomsten wordt immers bepaald dat het rendement wordt geacht deel 

uit te maken van het schikkingsfonds. In de DES-zaken is meer specifiek bepaald dat de vruchten 

uit het schikkingsfonds vanaf de dag dat de schikkingsovereenkomst door alle partijen bij deze 

overeenkomst is ondertekend, bestemd zijn voor het doen van uitkeringen. Daartoe worden de 

per categorie vermelde uitkeringen564 per 1 januari van ieder kalenderjaar verhoogd met een 

percentage van 2,5%, tenzij de vruchten van het bedrag dat bestemd is voor het doen van 

uitkeringen zo’n verhoging niet toelaten. Stelt de afwikkelstichting vast dat een verhoging met 

een lager percentage wel mogelijk is, dan wordt een verhoging met dat lagere percentage 

doorgevoerd.565  

Hoewel de schikkingsovereenkomsten dus veelal566 bepalen dat het rendement onderdeel 

uitmaakt van de schikkingsovereenkomst, wordt niets bepaald over de wijze waarop eventueel 

rendement kan worden verkregen. Dat betekent dat het schikkingsbedrag in principe in vrije 

vermogensbeheer aan de partijen bij de escrow-overeenkomst wordt gegeven, níet zijnde de 

(vertegenwoordigers van) de potentiële claimanten. Hoe dienen partijen hiermee om te gaan? 

Dient de schadeafwikkelaar een zo hoog mogelijk rendement na te streven mét bijbehorende 

risico’s? Ik zou niet willen pleiten voor een wettelijke regeling waarin richtlijnen worden 

voorgeschreven met betrekking tot renteprofielen. Dit is immers afhankelijk van meerdere 

aspecten, niet in de laatste plaats de economische situatie op dat moment. Het verdient daarom 

aanbeveling dat in de schikkingsovereenkomst wordt opgenomen op welke wijze invulling wordt 

gegeven aan het vermogensbeheer van het schikkingsfonds zodat dit vooraf door het hof getoetst 

kan worden. 

4.2.2.3. De verdeling van het schikkingsfonds  

4.2.2.3.1. Berekening van de schadevergoeding per gerechtigde 

Nadat het schikkingsfonds met eventuele aangegroeide rente is vastgesteld, dient dit bedrag te 

worden verdeeld over de individuele gedupeerden. De verdeelsleutel op basis waarvan het 

schikkingsfonds wordt verdeeld, is vooraf in de schikkingsovereenkomst vastgesteld. De 

schadevergoeding per gerechtigde kan, afhankelijk van de aard van de massaschade, op velerlei 

                                                   
563 Zie bijvoorbeeld de ABN AMRO Rentevergoeding Escrow Renteproducten van november 2016: 

<https://www.abnamro.com/nl/images/Documents/020_Clients_and_Services/International_Clients/Products_and_

Services/ABN_AMRO_Rentevergoeding_Escrow_Rente_Producten_november_2016.pdf>. 
564 Zie daarover paragraaf 4.4.2.3.1. 
565 Artikel 4.1. DES I-overeenkomst en Artikel 7.1 DES II-overeenkomst. 
566 Met uitzondering van Vedior, waarin niets wordt bepaald over het rendement en Dexia en DSB. 



 

manieren worden berekend.567 In geval van effectenrechtelijke massaschade is sprake van 

zuivere vermogensschade die veelal op basis van objectieve gegevens568 exact kan worden 

vastgesteld. In geval van personenschade is de per individu geleden schade, zoals lichamelijk of 

geestelijk letsel, vaak lastiger in een bedrag uit te drukken. Hoewel de keuze voor een collectieve 

procedure en afwikkeling in principe met zich mee brengt dat niet met alle individuele 

omstandigheden rekening kan worden gehouden, wordt naar manieren gezocht om bij de 

verdeling van het schikkingsfonds zoveel mogelijk rekening te houden met de individuele 

belangen van gedupeerden.569 Er bestaan verschillende manieren om de schadevergoeding per 

gerechtigde te berekenen. Grofweg kunnen twee verdeelsleutels worden onderscheiden: het 

indelen van benadeelden in categorieën, waarbij iedere categorie staat voor een bepaald bedrag 

aan schadevergoeding, en het gebruik van een formule waarmee aan de hand van objectieve 

gegevens een schadevergoedingsbedrag per benadeelde kan worden berekend. Ook kunnen deze 

typen verdeelsleutels worden gecombineerd. 

Vaak wordt voor de eerste methode gekozen indien het gebruik van een formule geen optie is, 

zoals in geval van lichamelijk of geestelijk letsel. In de DES-zaken is om de hoogte van de 

vergoeding vast te stellen, per subcategorie een schatting gemaakt van de gemiddelde schade per 

persoon in die subcategorie. Daarbij is rekening gehouden met de gevolgen van de aandoening 

op fysiek, psychisch en sociaal-economisch vlak. De bedragen die worden uitgekeerd zijn bedoeld 

als een vergoeding van de kosten en/of smartengeld, soms ook ter compensatie van verlies van 

arbeidsvermogen. Op basis daarvan wordt een basisschadebedrag per subcategorie 

vastgesteld.570 In de Dexia-zaak is sprake van zuivere vermogensschade die op basis van 

objectieve gegevens kan worden berekend. De vergoeding per gedupeerde is per effectenlease-

overeenkomst berekend en gelijk aan een percentage van de restschuld, waarbij de indeling en 

daarmee het toepasselijke percentage afhankelijk is van (i) de vraag of tijdig een 

vernietigingsverklaring door de Eega is afgelegd, (ii) de soort Effectenlease-overeenkomst, (iii) 

de wijze waarop de Effectenlease-overeenkomst is of zal worden beëindigd, en (iv) het tijdstip 

waarop de Effectenlease-overeenkomst is of zal worden beëindigd. De totale vergoeding waarop 

de gerechtigde aanspraak kan maken is voorts afhankelijk van eventuele koerswinsten die door 

hem op andere effectenlease-overeenkomsten zijn geboekt.571 In de Vie d’Or-zaak wordt 

eveneens uitgegaan van de daadwerkelijk geleden schade, die kan worden berekend door de 

rechten van de oud-polishouders te vergelijken met de rechten van de bij Vie d’Or afgesloten 

levensverzekering (deelnamerechten).572 In de DSB-zaak is eveneens sprake van 

vermogensschade, waarbij verschillende financiële producten zijn onderverdeeld in 

schadecategorieen met eigen berekeningen aan de hand waarvan de schade per persoon kan 

worden berekend.573 In Vedior, Shell en Converium, is sprake van effectenrechtelijke 

                                                   
567 Zie hierover C.J.M. van Doorn en M.A.C. de Bruijn, ‘Collectieve afwikkeling van massaschade. Verdeelsleutels voor 

vergoedingen aan individuele benadeelden’, NJB 2013, afl. 41, 2856-2863. 
568 Aan de hand van het tijdstip waarop aandelen zijn gekocht en verkocht kan aan de hand van de waarde van de 

aandelen op dat moment de gederfde winst per aandeel worden berekend. 
569 Zie hierover C.J.M. van Doorn en M.A.C. de Bruijn, ‘Collectieve afwikkeling van massaschade. Verdeelsleutels voor 

vergoedingen aan individuele benadeelden’, NJB 2013, afl. 41, 2856-2863; C.J.M. van Doorn, ‘Een collectieve afwikkeling 

van massaschade en de belangen van de individuele benadeelde’, NTBR 2010-10, p. 387-396 en I.N. Tzankova, Toegang 

tot het recht bij massaschade (diss. Tilburg), Deventer: Kluwer 2007, p. 182.  
570 Een uitgebreide uitleg hierbij is te vinden in het DES-rapport, te raadplegen via <http://www.desfonds.nl>. 
571 Dit is uitgebreid uitgewerkt in de schikkingsovereenkomst, artikelen 3-12. 
572 Zie artikel 8 Vie d’Or-overeenkomst. 
573 Zie voor een uitgebreide beschrijving van de berekening per schadecategorie de DSB-overeenkomst paragraaf 5, 6, 

7 en 8. 



 

massaschade. Dit type massaschade leent zich bij uitstek voor het maken van schadeberekening 

aan de hand van een formule. Het schadebedrag574 kan in zo’n geval worden berekend aan de 

hand van een formule waarin rekening wordt gehouden met het aan- en verkoopmoment van een 

x aantal van een bepaalde type aandelen en de aan- en verkoopprijs daarvan.575  Bovendien spelen 

persoonlijke omstandigheden in die gevallen geen rol. Hoewel onderzoek laat zien dat ook in 

geval van financiële massaschade immateriële behoeften bij gedupeerden kunnen bestaan576, 

lijken deze factoren in geval van effectenrechtelijke massaschade echter nauwelijks aanwezig. Dat 

maakt dat het schikkingsfonds in geval van dit type massaschade relatief eenvoudig te verdelen 

is.  

4.2.2.3.2. Allocatieprobleem 

Met het vaststellen van de verdeelsleutel aan de hand waarvan de schadevergoeding per 

gerechtigde kan worden berekend is het schikkingsfonds nog niet verdeeld. Veelal wordt in de 

schikkingsovereenkomst overeengekomen dat een schikkingsfonds bijeen wordt gebracht 

waarin een bedrag wordt gestort dat later, gedurende het distributieproces, verdeeld zal worden 

onder alle gedupeerden met een geldige claim. Omdat bij de totstandkoming van de 

schikkingsovereenkomst nog niet bekend is voor welk bedrag aan geldige claims zal worden 

ingediend, dient vooraf een inschatting te worden gemaakt van het te verwachten aantal geldige 

claims dat zal worden ingediend en de totale waarde daarvan. Hoewel het aantal gedupeerden 

met een geldige claim in de meeste gevallen goed te voorspellen is, blijft dit onzeker omdat er om 

diverse redenen niet door alle potentiële gedupeerden ook daadwerkelijk aanspraak wordt 

gemaakt op een vergoeding. Redenen daarvoor zijn zogenaamde onbekende claims 577, 

desinteresse (als gevolg van een kosten-batenafweging en/of het tijdrovende proces), het niet 

tijdig indienen van het claimformulier, onduidelijkheden in het claimformulier, privacy-

overwegingen of een combinatie van deze factoren. Indien zich effectenrechtelijke massaschade 

voordoet kan ook een rol spelen dat de aandelen in grote mate worden gehouden door 

beheerders van aandelenpakketten in plaats van particuliere beleggers. Als de claim wordt 

ingediend door de beheerder en die beheerder blijkt een jaar daarna geen beheerder meer te zijn, 

kost het die beheerder meer moeite om zijn klanten te bereiken, dan om de claim in te trekken. 

Dat wordt dan ook regelmatig gedaan.  

Bovendien is op voorhand niet te overzien hoeveel opt-outverklaringen ingediend gaan 

worden.578 Het schikkingsbedrag komt daardoor nooit exact overeen met het totale bedrag aan 

                                                   
574 Omdat de schadeveroorzakende partij zich in een schikking veelal geen aansprakelijkheid wil vaststellen, wordt in 

de schikkingsovereenkomst vaak opgenomen dat de berekening nadrukkelijk niet bedoeld is als een schatting van een 

schadevergoedingsbedrag wat een deelnemende aandeelhouder na gerechtelijk onderzoek mogelijk toegewezen zou 

krijgen. Zo legt Shell in de schikkingsovereenkomst vast dat er überhaupt geen sprake is van een schadevergoeding 

omdat de prijsdaling van de aandelen niet het gevolg zou zijn van enige vorm van bedrog of andere strafbare factoren. 

In de Vedior-zaak komen partijen overeen dat slechts 80% van de berekende schade wordt vergoed, omdat 

aansprakelijkheid niet vast staat. 
575 Die gegevens zijn objectief en terug te vinden in bijvoorbeeld de AEX-indexen. Zie over schadeberekening in geval 

van effectenrechtelijke massaschade B.J. de Jong, ‘Schadeberekening bij securities class actions’, Ondernemingsrecht 

2007, nr. 6, p. 237.  
576 Zie hierover C.J.M. van Doorn, ‘De mensen achter de grote getallen: DSB-gedupeerden aan het woord over hun 

behoeften, verwachtingen en ervaringen met een collectieve afwikkeling van hun schade, Nederlands Tijdschrift voor 

Burgerlijk Recht 2016-5, p. 144-151. 
577 In het hieropvolgende hoofdstuk wordt dit onderwerp nader besproken. 
578 Veelal wordt in de schikkingsovereenkomst opgenomen dat bij een bepaalde hoeveelheid opt-out-verklaringen, de 

wederpartij het recht heeft om de schikkingsovereenkomst te ontbinden.  



 

ingediende claims en zal derhalve ofwel te veel, ofwel te weinig blijken om de ingediende claims 

te voldoen.579 Daarnaast worden de kosten die gedurende het distributieproces worden gemaakt 

ook vaak ten laste van dit schikkingsfonds gebracht. Bij de totstandkoming van het 

schikkingsfonds wordt hier in de meeste gevallen weliswaar melding van gemaakt, maar is nog 

onduidelijk om welke kosten dit precies zal gaan. Een begroting van die kosten ontbreekt 

veelal.580  Bij de verdeling van het schikkingsfonds is het derhalve, naast de vaststelling van de 

wijze de schadevergoeding per gerechtigde wordt berekend, minstens zo belangrijk om te 

bepalen op welke wijze het schikkingsfonds daadwerkelijk zal worden verdeeld, rekening 

houdend met de hierboven omschreven onzekere factoren. 

Met deze problematiek wordt in de onderzochte WCAM-zaken verschillend omgegaan. Een en 

ander is uiteraard niet aan de orde indien de schadeveroorzakende partij zelf zorg draagt voor de 

uitkering aan gerechtigden en hiervoor over voldoende vermogen beschikt, zoals in de Dexia-

zaak en Vedior-zaak.581 Gedupeerden kunnen in dat geval het volledige claimbedrag zoals 

berekend aan de hand van de in de schikkingsovereenkomst opgenomen verdeelsleutel claimen. 

Bovendien worden er geen kosten voor de distributie ten laste van het schikkingsfonds gebracht, 

omdat de schadeveroorzakende partij hier zelf zorg voor draagt.  

In de overige zaken vindt veelal een pro rata verdeling van het totaalbedrag plaats onder degenen 

die een geldig claimformulier invullen, al dan niet naar gelang de geleden schade. In de Vie d’Or-

zaak komt de in de schikkingsovereenkomst opgenomen verdeelsleutel582 er kort gezegd op neer 

dat de polishouders (en hun rechtsopvolgers) recht hebben op een deel van het schikkingsbedrag 

naar rato van hun deelnamerechten. De bij de overeenkomst toegekende vergoedingen zouden 

derhalve evenredig moeten zijn aan de schade die de afzonderlijke oud-polishouders hebben 

geleden. Het verwachte schikkingsbedrag583 komt overeen met ongeveer 56% van het bedrag 

waarop de stichting de totale schade van de oud-polishouders heeft begroot.584 Het uit te keren 

bedrag kan echter hoger zijn, indien niet alle potentiële claimanten een claim in zullen dienen. In 

de schikkingsovereenkomst is daarom vastgelegd dat er twee uitkeringen zullen plaatsvinden. De 

eerste uitkering geschiedt zo spoedig mogelijk nadat de schikkingsovereenkomst verbindend is 

verklaard en niet meer opzegbaar is.585 Een jaar nadat bekend is gemaakt dat de verbindend 

verklaarde overeenkomst niet meer opzegbaar is, zal Stichting Compensatiefonds aan de hand 

van niet-uitgekeerde eerste uitkeringen waarop geen aanspraak meer kan worden gemaakt, de 

                                                   
579 Zie hierover ook F. E. McGovern, ‘Distribution of Funds in Class Actions- Claims Administration, 35 Journal of 

Corporation Law 123-134 (2009). 
580 Enkel in de Converium-zaak zijn de te verwachten kosten gedurende het distributieproces gespecificeerd en als 

bijlage bij de schikkingsovereenkomst gevoegd.  
581 In de Vedior-zaak is weliswaar een afwikkelstichting opgericht, maar deze stichting gaf opdracht voor het doen van 

uitkeringen zoals overeengekomen in de schikkingsovereenkomst (80% van de geleden schade) aan Randstad, die alle 

betalingen ingevolge de schikkingsovereenkomst zou verrichten. In deze zaak was derhalve ook geen sprake van een 

schikkingsfonds. 
582 Zie artikel 8 Vie d’Or-overeenkomst. 
583 Hiervan is een schatting gemaakt met het oog op de te verwachten rente en kosten gedurende het distributieproces. 
584 Dit wordt overigens betwist door de (vermeend) schadeveroorzakende partijen. 
585 De overeenkomt kent aan Deloitte, Heijnis & Koelman, DNB en de Staat de bevoegdheid toe deze door middel van 

een gezamenlijke schriftelijke verklaring op te zeggen als zij verbindend wordt verklaard en vervolgens meer dan 

11.000 oud-polishouders, die tezamen een zeker aantal deelnamerechten vertegenwoordigen, tijdig laten weten niet 

aan de overeenkomst gebonden te willen zijn. Zie hierover artikel 6.5 t/m 6.11 Vie d’Orovereenkomst. 



 

daarover gekweekte rente en de bij de Stichting mogelijk nog aanwezige reserves, met toepassing 

van in essentie dezelfde verdeelsleutel een tweede uitkering vaststellen en doen plaatsvinden.586  

In Shell en Converium wordt de zogenaamde “erkende claimformule” gebruikt. Voor de 

berekening van de schadevergoeding per gerechtigde wordt dan ook rekening gehouden met het 

totaal aantal ingediende claims. De ‘Erkende claim’ van de aandeelhouder is een bedrag dat 

afhankelijk is van het type aandelen dat de aandeelhouder gedurende de aan de orde zijnde 

periode heeft gekocht, het aan- en verkoopmoment van de aandelen, en de aankoopprijs van de 

aandelen.587 De formule is als volgt: ‘Erkende claim x (totale schikkingsbedrag/totaal aan 

‘Erkende Claims’) en gaat dus ook uit van een pro rata verdeling van het totale schikkingsbedrag 

onder de betrokken aandeelhouders. In de Shell-zaak is daarnaast een bedrag van USD 

12.500.000,00 beschikbaar dat gelijkelijk verdeeld moet worden onder alle niet-Amerikaanse 

aandeelhouders die een geldige vordering voor een uitkering indienen. Iedere deelnemende 

aandeelhouder heeft derhalve, ongeacht het aantal aandelen dat hij in de relevantie periode hield, 

een gelijk deel van het bedrag USD 12.500.000,00 met eventuele rente ontvangen.  

Indien voor een pro rata verdeling van het schikkingsfonds wordt gekozen, is het wenselijk om 

de uitkering in verschillende fasen te laten plaatsvinden, zodat men niet onnodig lang op de 

uitkering hoeft te wachten en tegelijkertijd de meest optimale uitkering ontvangt. Maar ook in dat 

geval is een restantbedrag onvermijdelijk. Immers, ook met een pro rata verdeling en een daaraan 

gekoppelde gefaseerde uitkering is het niet mogelijk om het gehele bedrag uit te keren omdat op 

een bepaald moment de kosten voor het doen van zo’n uitkering niet meer opwegen tegen het 

bedrag dat per claimant kan worden uitgekeerd. Met dat restantbedrag kan op verschillende 

manieren worden omgegaan. Het overgebleven bedrag kan bijvoorbeeld terugvloeien naar de 

schadeveroorzakende partij of worden uitgekeerd aan een goed doel of een non-profitinstelling. 

Hiervoor bestaan geen regels of richtlijnen. Veelal is in de statuten van de afwikkelstichting 

opgenomen hoe met een restantbedrag wordt omgegaan.588 Op welk moment sprake is van een 

dergelijk ‘restantbedrag’ en derhalve tot vereffening kan worden overgegaan, is echter niet altijd 

duidelijk.  

In het distributieplan in de Shell-zaak wordt bepaald dat indien er enige tegoeden in het 

schikkingsfonds overblijven door toedoen van niet geïncasseerde cheques of op andere wijze - 

nadat de administrateur zich naar redelijk vermogen ingespannen heeft om ervoor te zorgen dat 

deelnemende aandeelhouders die recht hebben op een uitkering uit het schikkingsfonds, deze 

uitkering ook ontvangen - elk saldo dat overblijft in het schikkingsfonds na betaling van eventuele 

onbetaalde kosten of honoraria die zijn opgelopen bij het beheer van het schikkingsfonds voor 

een dergelijke hernieuwde uitkering, opnieuw uitgekeerd worden aan deelnemende 

aandeelhouders die een uitkering ontvangen hebben en die minstens USD 10,- of het financiële 

equivalent daarvan uit een dergelijke hernieuwde uitkering ontvangen zouden hebben. Indien er 

zes maanden na een dergelijke uitkering nog tegoeden in het schikkingsfonds achterblijven, zal 

een dergelijk saldo uitgekeerd worden in overeenstemming met de schikkingsovereenkomst. 589 

                                                   
586 Artikel 8.12 t/m 8.15 Vie d’Or-overeenkomst. 
587Zie nader in de Shell-zaak Productie C: Plan van verdeling van de opbrengst van de schikking tussen deelnemende 

aandeelhouders, p. 3-6; in de Converium-zaak Exhibit C: Settlement Distribution Plan, p. 111-117.  
588 Het is echter de vraag of dit restsaldo van de stichting ook gelijk kan worden gesteld met het restant van het 

schikkingsfonds. Op deze vraag wordt in hoofdstuk zes omtrent de ontbinding van de stichting en de beëindiging van 

het distributieproces antwoord gegeven. 
589 Zie productie C bij de Shell-overeenkomst ‘plan van verdeling van de opbrengst van de schikking tussen 

deelnemende aandeelhouders’. 



 

Op basis hiervan heeft de afwikkelstichting in de Shell-zaak in drie fases uitbetaald. Het 

stichtingsbestuur heeft hiertoe zelf het initiatief genomen en heeft hierover gedurende het 

distributieproces zo veel als mogelijk inzicht verschaft via de verschillende websites. In de 

Converium-zaak ontbreken richtlijnen over de allocatie van het schikkingsfonds en is informatie 

omtrent die allocatie gedurende het distributieproces ook niet algemeen verkrijgbaar gesteld.  

De DES-zaken zijn vanwege de aard van de massaschade niet vergelijkbaar met de overige zaken. 

Dit heeft te maken met het feit dat de individuele schade als gevolg van het gebruik van het DES-

hormoon zich nog niet in alle gevallen geopenbaard heeft. Vooraf kan derhalve moeilijk een 

inschatting gemaakt worden van het potentiële aantal gedupeerden. Uitbetaling van het 

schikkingsfonds kan bovendien niet na verloop van een bepaalde termijn geschieden, omdat de 

schikkingsovereenkomst een looptijd heeft van tientallen jaren. De schikkingsovereenkomst 

houdt desondanks rekening met een eventueel overschot. Bij bepaalde schadecategorieën wordt 

aangegeven dat aanvullende uitkeringen kunnen worden gedaan. Indien de afwikkelstichting 

vaststelt dat gelden, die dan bestemd en nog beschikbaar zijn, ruim het bedrag overtreffen dat 

naar verwachting nodig zal zijn om de in de toekomst nog te verrichten uitkeringen inclusief de 

daaraan verbonden kosten te kunnen voldoen. De stichting kan het gebleken overschot in eerste 

instantie aanwenden om de bestemmingsreserve te verhogen tot een bepaald maximumbedrag. 

Zodra het bestemmingsreserve dat niveau heeft bereikt, wordt het overige bedrag aangewend 

voor het doen van de omschreven aanvullende uitkeringen.590 Het bestemmingsreserve is 

bedoeld voor het geval waarin de afwikkelstichting vaststelt dat de nog beschikbaar zijnde 

gelden, naar verwachting niet voldoende zijn om de in de toekomst nog te verrichten uitkeringen 

inclusief de daaraan verbonden kosten te kunnen voldoen. In dat geval heft de stichting de 

tekorten op door de alsdan geldende uitkeringen naar evenredigheid te verminderen en/of door 

het tekort aan te zuiveren uit de bestemmingsreserve.591 Deze werkwijze lijkt redelijk in de 

gegeven omstandigheden waarin de massaschade zich gedurende het distributieproces nog kan 

manifesteren. Wel is het, mede gelet op de inschatting die door de afwikkelstichting gemaakt 

moet worden, aan te bevelen dat hieromtrent overleg kan plaatsvinden en op een goede manier 

invulling wordt gegeven aan toezicht en transparantie.592 

4.2.2.3.2.1. Oplossingen voor het allocatieprobleem 

Bij het bepalen van een strategie omtrent de allocatie van het schikkingsfonds dient als 

uitgangspunt te worden genomen dat een uitkering enerzijds zo spoedig mogelijk geschiedt, en 

anderzijds een optimaal resultaat voor individuele gedupeerden tot gevolg heeft. Daarbij is een 

redelijke verdeelsleutel uiteraard van belang. Minstens zo belangrijk is de wijze waarop het 

schikkingsfonds wordt uitgekeerd. Hoewel een schikkingsfonds (in geval van een pro rata 

verdeling) in geen geval exact overeenkomt met het totaal aantal ingediende en geldige claims, 

dient voorkomen te worden dat een groot restantbedrag overblijft dat niet kan worden 

uitgekeerd aan individuele gedupeerden. Daarom verdient een gefaseerde uitkering aanbeveling. 

De wijze waarop hieraan uitvoering wordt gegeven, dient vooraf in het distributieplan te worden 

vastgelegd. Teneinde gedurende de tweede of derde uitkeringsronde nog over voldoende 

middelen te beschikken om het uitkeringsbedrag per claimant te kunnen voldoen zonder dat de 

kosten van de uitkering het beschikbare bedrag overstijgen, verdient het aanbeveling om naast 

een bedrag dat pro rata verdeeld zal worden op basis van de verdeelsleutel en het aantal 
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592 Zie daarover hoofdstuk zes. 



 

ingediende claims, tevens een vast bedrag beschikbaar te stellen dat over alle gedupeerden zal 

worden verdeeld. Dit maakt de schikkingsovereenkomst ook aantrekkelijk voor gedupeerden 

met een relatief kleine claim en voorkomt een hoog restantbedrag dat niet meer kan worden 

verdeeld.  

Een uitzondering moet worden gemaakt voor massaschade die zich op het moment van 

totstandkoming van de schikkingsovereenkomst nog niet (volledig) heeft gemanifesteerd. In dat 

geval dient een looptijd te worden besproken waarbinnen het schikkingsbedrag kan worden 

uitgekeerd en rekening kan worden gehouden met onzekere factoren zoals het aantal te 

verwachten claims en de kosten gedurende het distributieproces door gebruik te maken van een 

bestemmingsreserve zoals in dit in de DES-zaken heeft plaatsgevonden. 

In de onderzochte schikkingsovereenkomsten waarin is gekozen voor een pro rata verdeling van 

het schikkingsfonds, wordt op verschillende manieren aandacht besteed aan de uitkering van het 

schikkingsfonds en de bestemming van een restantbedrag. Bovendien ontbreekt veelal 

informatie over de manier waarop het geld gedurende het distributieproces daadwerkelijk wordt 

uitgekeerd. Meer transparantie en toezicht is daarom gewenst. Hoe daaraan invulling moet 

worden gegeven, wordt in hoofdstuk zeven onderzocht. 

4.2.2.4. Overige werkzaamheden 

Naast de aankondiging aan en oproeping van belanghebbenden, het beheer van het 

schikkingsfonds en de verdeling en allocatie daarvan, zijn er tal van bijkomende werkzaamheden 

waarvoor de schadeafwikkelaar verantwoordelijk is.  

Met name in de eerste maanden na de totstandkoming van de schikkingsovereenkomst is een 

stroom van vragen van potentiële claimanten te verwachten. Naast het inrichten en in stand 

houden van een (al dan niet meertalige) website, dienen ook andere mogelijkheden gecreëerd te 

worden om te corresponderen met deze (potentiële) claimanten. In grote zaken wordt daarom 

vaak gebruik gemaakt van speciaal ingerichte call centers.  

Vervolgens dienen de ingevulde claimformulieren gecontroleerd en beoordeeld te worden. Ook 

dient een geschillencommissie ingesteld te worden voor geschillen omtrent de al dan niet 

goedgekeurde claims. Indien sprake is van een afwikkelstichting dient de stichting opgericht en 

in stand gehouden te worden, waarvoor in elk geval een bestuur moet worden aangezocht en de 

stichting moet worden in geschreven in het handelsregister. De schadeafwikkelaar draagt tevens 

zorg voor het bewaren van alle relevante bescheiden. Daarbij valt te denken aan de ingevulde 

claimformulieren met bijbehorende bewijsstukken zoals bankafschriften, de financiële 

administratie en de correspondentie met claimanten. Die bescheiden dienen nog een aantal jaren 

na afronding van de zaak bewaard te blijven.593  Daarnaast is juridisch advies voor de 

schadeafwikkelaar onontbeerlijk en dient een accountant te worden ingeschakeld voor de 

jaarlijkse accountantscontrole.594 

 

 

                                                   
593 Zie hierover hoofdstuk vijf. 
594 De opsomming van werkzaamheden is grotendeels gebaseerd op het (financiële) jaarverslag van 2009 van de 

Stichting Converium Securities Compensation Foundation en de begroting van de kosten van de claims administrator 

in de Converium-zaak, zoals opgenomen in bijlage 23 bij de schikkingsovereenkomst. 



 

4.3. GEBREK AAN TRANSPARANTIE GEDURENDE HET DISTRIBUTIEPROCES  

4.3.1. Oorzaken van het gebrek aan transparantie gedurende het distributieproces 

Het distributieproces is hierboven globaal omschreven als het proces waarin uitvoering wordt 

gegeven aan de in de schikkingsovereenkomst overeen gekomen regeling. Tevens is op basis van 

de case studies meer inzicht verschaft in de werkzaamheden gedurende dit proces.  

Omdat het distributieproces formeel geen onderdeel uitmaakt van het WCAM-traject en geen 

verplichting tot openbaarmaking van informatie of toezicht gedurende dit proces bestaat, is die 

informatie tot op heden schaars. Bovendien heeft geen van de bij de schikkingsovereenkomst 

betrokken partijen een prikkel om de betreffende informatie openbaar te maken. De 

belangenbehartiger die namens gedupeerden een schikking met de schadeveroorzakende partij 

heeft getroffen heeft enerzijds een belang bij het behalen van een zo hoog mogelijk 

schikkingsresultaat voor de gedupeerden en anderzijds een belang bij een zo hoog mogelijke 

beloning voor de in het kader van dit resultaat verrichtte werkzaamheden. Hoewel deze belangen 

veelal zeer goed verenigbaar zijn, kan dit ook leiden tot een intern belangenconflict met een 

zogenaamde sweetheart settlement tot gevolg. In zo’n geval bevat de schikking niet de meest 

optimale uitkomst voor de individuele schadelijders, maar voorziet de uitkomst de 

belangenbehartiger of betrokken advocaat wel van een riant honorarium.595 Het is goed 

voorstelbaar dat de belangenbehartiger niet gebaat is bij de openbaarmaking van de 

daadwerkelijke schadevergoeding per gerechtigde (vanaf nu ook wel claiming rate genoemd) als 

blijkt dat gedupeerden slechts een geringe schadevergoeding hebben ontvangen. Ook is denkbaar 

dat slechts een aantal claimanten aanspraak maken op de in de schikkingsovereenkomst 

aangeboden vergoeding vanwege een stroef ingericht distributieproces of dat een grote groep 

gedupeerden een opt-outverklaring indient omdat op andere wijze een beter resultaat te 

verwachten is. Bij publicatie van deze gegevens zal de belangenbehartiger reputatieverlies lijden.  

De schadeveroorzakende partij is als verweerder gebaat bij het zo snel mogelijk finaal afwikkelen 

van de zaak tegen een zo laag mogelijke prijs. Meer aandacht voor het distributieproces en de 

daarmee samenhangende claiming rates is voor beide aspecten niet bevorderlijk. In het geval 

waarin partijen overeenkomen dat een overschot door niet geldig gemaakte claims terugvloeit 

naar de schadeveroorzakende partij, is tevens denkbaar dat de schadeveroorzakende partij daar 

liever niet al te veel ruchtbaarheid aan geeft.  

De schadeafwikkelaar of administrateur zou in principe de aangewezen instantie kunnen zijn om 

informatie openbaar te maken, ware het niet dat zo’n administrateur altijd in opdracht werkt van 

de verantwoordelijke schadeafwikkelaar en derhalve niet zonder meer toestemming van die 

partij krijgt om de informatie openbaar maken. De verantwoordelijke schadeafwikkelaar kan op 

zijn beurt de nodige kosten declareren ten koste van het schikkingsfonds, waarover men wellicht 

liever geen verantwoording aflegt.  

Ook het hof ziet tot op heden slechts op beperkte wijze (ex ante) toe op de uitvoering van de 

schikkingsovereenkomst. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat toezicht gedurende het 

distributieproces of een strengere controle vooraf, de WCAM-procedure tijdrovender en wellicht 

minder succesvol zou kunnen maken. Bovendien neemt de werkdruk toe wanneer het hof zich 

ook met het distributieproces bezig moet houden.  

                                                   
595 Zie hierover I.N. Tzankova, Toegang tot het recht bij massaschade, Deventer: Kluwer 2007, p. 116-118. 



 

4.3.2. Het belang van transparantie 

Het hierboven omschreven gebrek aan transparantie gedurende het distributieproces is om 

verschillende redenen verontrustend. Daarbij staat voorop dat gedurende het distributieproces 

geld van anderen in beheer wordt gegeven aan een momenteel nog onduidelijk gedefinieerde 

schadeafwikkelaar.596 Ten eerste ligt daarbij misbruikgevaar op de loer. Gedurende het 

distributieproces wordt het geld van de afwezige leden van de class ofwel potentiële gedupeerden 

met een geldige claim, beheerd door een derde partij. Deze partij – de schadeafwikkelaar – a) is 

onduidelijk gedefinieerd en in beeld gedurende het WCAM-traject, b) werkt samen met 

onbekende derde partijen en c) staat niet onder onafhankelijk toezicht. Meer transparantie 

gedurende het distributieproces zorgt voor meer legitimiteit van betrokken partijen.  

Daarnaast hebben – niet in de laatste plaats – de gedupeerden ten behoeve van wie de 

schikkingsovereenkomst is gesloten, recht op informatie. Allereerst uiteraard om op de hoogte te 

blijven van het beheer van het geld dat hen toebehoort, maar ook om te kunnen beoordelen of 

een schikkingsovereenkomst voor hen daadwerkelijk voordelen oplevert ten opzichte van een 

individuele actie is het van belang inzicht te krijgen in het uiteindelijke resultaat per gedupeerde, 

in verhouding tot alle kosten die het WCAM-traject en de afwikkeling daarvan met zich 

meebrengt. Welke partijen597 profiteren (ook) van de uitkomst van het WCAM-traject en kunnen 

gedupeerden zich hierin vinden? Momenteel kunnen gedupeerden hierover geen mening vormen 

omdat informatie niet bekend is. Dit roept de vraag op of, indien de informatie wel openbaar zou 

zijn, gedupeerden überhaupt in staat zijn om hierin een afweging te maken. Dat is ook de reden 

dat het hof momenteel toetst of de overeengekomen vergoeding redelijk is. Het is echter de vraag 

in hoeverre een dergelijke toets zinvol is indien het hof geen inzicht heeft in de daadwerkelijk 

uitkomst van het WCAM-traject. Hoewel het hof ook de redelijkheid van de vergoeding van de 

belangenorganisatie in haar beoordeling betrekt, worden de vergoedingen voor de partijen die 

uitvoering geven aan de schikkingsovereenkomst, waaronder de schadeafwikkelaar, in die 

beoordeling buiten beschouwing gelaten. Momenteel wordt bij die beoordeling het 

schikkingsfonds en een schatting van het aantal rechthebbenden als uitgangspunt genomen. Meer 

inzicht in de gang van zaken gedurende het distributieproces kan inzicht verschaffen in de te 

verwachten claiming rates, hetgeen het hof, alsook de individuele gedupeerden, in staat stelt een 

afweging te maken.    

Het gebrek aan transparantie leidt er tenslotte toe dat precedentwerking tot op heden ontbreekt. 

Vragen met betrekking tot de oprichting en inrichting van de afwikkelstichting598, de wijze 

waarop wordt of moet worden gecorrespondeerd met claimanten, de wijze waarop het 

schikkingsfonds wordt gealloceerd en de wijze waarop met een eventueel restant van het 

schikkingsfonds en onbekende claims 599 wordt omgegaan, moeten daardoor telkens opnieuw 

worden beantwoord. Dit is slechts een greep uit de verschillende vragen waarmee een 

schadeafwikkelaar gedurende het distributieproces wordt geconfronteerd. Het delen van kennis 

op het gebied van de daadwerkelijke afwikkeling van massaschade kan derhalve veel tijd en 

kosten besparen. Dit onderzoek geeft hiertoe een eerste aanzet door op basis van de beschikbare 

informatie te bezien op welke wijze in verschillende zaken uitvoering is gegeven aan de in de 

schikkingsovereenkomst overeengekomen regeling. Op basis daarvan kunnen aanbevelingen 

                                                   
596 Zie daarover onder meer hoofdstuk drie. 
597 Denk daarbij aan betrokken derde partijen zoals belangenbehartigers, afwikkelstichtingen en administrateurs. 
598 In zaken waarin een afwikkelstichting als schadeafwikkelaar optreedt. 
599 Deze problematiek wordt in hoofdstuk vijf uitvoerig besproken. 



 

voor de toekomstige inrichting van het distributieproces worden gedaan. Daartoe wordt in de 

volgende paragraaf onderzocht op welke wijze in andere rechtssystemen met een collectieve 

actie regeling aandacht wordt besteed aan het distributieproces. 

4.4. RECHTSVERGELIJKING 

In Nederland maakt het distributieproces formeel geen onderdeel uit van het WCAM-traject. In 

deze paragraaf wordt onderzocht of en zo ja op welke wijze in andere rechtssystemen die een 

collectieve procedure kennen, aandacht wordt besteed aan de uitvoering van de tot stand 

gekomen collectieve regelingen. 600  Hiertoe worden de Amerikaanse Class action, de Belgische 

Rechtsvordering tot collectief herstel, en de Canadese Ontario Class Proceeding geanalyseerd.  

De keuze voor deze rechtssystemen is als volgt tot stand gekomen. Met de Amerikaanse Class 

Action is al geruime tijd ervaring opgedaan met de afwikkeling van massaschade en de uitvoering 

van zogenoemde closed end settlements. Hier zijn zelfs speciale claims administrators actief die 

met behulp van zogenaamde notice programs uitvoering geven aan de in een class action tot stand 

gekomen schikking of vastgestelde collectieve schadevergoeding. In de Belgische collectieve 

procedure maakt de uitvoeringsfase nadrukkelijk onderdeel uit van de collectieve procedure. Ook 

in de Canadese Ontario Class Proceedings Act is een regeling opgenomen met betrekking tot de 

distribution. Deze regelingen kunnen mogelijk als voorbeeld dienen bij de professionalisering van 

het distributieproces in Nederland. 

Veel andere (Europese) landen kennen weliswaar een collectieve actie, maar bieden om 

verschillende redenen geen relevante informatie op dit gebied.601 De Duitse Kapitalanleger-

Musterverfahrengesetz (KapMuG)602 bijvoorbeeld, omdat het Musterverfahren in deze collectieve 

procedure slechts ‘gemeenschappelijke rechtsvragen’ efficiënt kan beantwoorden, waarna 

vervolgens elk van de individuele vorderingen in individuele vervolgprocedures worden 

afgewikkeld. 

In de navolgende paragrafen ligt de nadruk op het distributieproces en worden de betreffende 

collectieve procedures slechts beknopt besproken, waarbij de belangrijkste kenmerken genoemd 

worden. Voor meer (achtergrond)informatie met betrekking tot de collectieve acties in de 

betreffende landen, wordt verwezen naar primaire bronnen. 

 

4.4.1. Amerikaanse Class Action603 

Alvorens in te gaan op de wijze waarop het distributieproces in Amerika al dan niet gereguleerd 

wordt, wordt in deze paragraaf kort weergegeven hoe de Amerikaanse Class Action is ingericht. 

                                                   
600 Dit kan zowel een collectieve schikkingsovereenkomst als een veroordeling tot een collectieve schadevergoeding 

betreffen. Zie hierover hoofdstuk 1, waarin wordt uitgelegd dat de uitkomsten van dit onderzoek tevens relevant zijn 

voor de laatste fase in de toekomstige Nederlandse collectieve schadevergoedingsactie. 
601 De collectieve procedures zijn ofwel beperkt tot gebods- en verbodsacties en vorderingen tot verklaring voor recht 

ofwel eindigen in een beslissing over gemeenschappelijke aspecten, waarna teneinde een schadevergoeding te 

verkrijgen individueel verder geprocedeerd moet worden. 
602 Gesetz uber Musterverfahren in kapitalmarktrechtlichen Streitigkeuten, BGbl. 2005, I, p. 2437, gewijzigd in 2012, 

BGbl. I, p. 2182. 
603 In mijn niet-gepubliceerde scriptie die ik in 2011 verdedigde heb ik een uitgebreide rechtsvergelijking met de class 
action gemaakt. Deze tekst is hier deels op gebaseerd. 



 

De Amerikaanse Class Action604  maakt het mogelijk om alle (ook niet-aanwezige) leden van de 

class te binden aan een rechterlijke uitspraak in een procedure die wordt gevoerd door de lead 

plaintiff (met behulp van hun class counsel). Rule 23 van de Federal Rules of Civil Procedure (FRCP) 

stelt een groot aantal eisen aan zo’n actie.605 Pas wanneer de vertegenwoordigers en hun advocaat 

hun rol naar behoren hebben vervuld en ook aan de overige aan de procesgang te stellen eisen is 

voldaan, zijn de overige leden van de class gebonden aan de uitspraak. Of aan al die vereisten is 

voldaan, toetst de rechter vóórdat een Class Action daadwerkelijk aanvangt. Pas wanneer dit het 

geval is, kan de rechter de class action certificeren. Met deze formele beslissing verklaart hij de 

class als het ware ontvankelijk en kan de procedure beginnen.  

Indien aan alle vereisten is voldaan en de Class Action daadwerkelijk gecertificeerd kan worden, 

wordt in Rule 23 (b) FRCP vervolgens onderscheid gemaakt tussen vier typen acties. In 

hoofdlijnen worden aan alle vier de acties dezelfde eisen gesteld, maar de mate waarin een 

bepaald vereiste van belang is, verschilt per actie. Bovendien is het type actie bepalend voor het 

al dan niet hebben van een opt out mogelijkheid. Waar individuele kenmerken een rol spelen, kan 

men zich aan de uitspraak onttrekken en vervolgens zelf een individuele procedure starten (opt 

out). In andere gevallen is sprake van een verplichte class en is opting out in beginsel niet mogelijk. 

Na de certificatie kan de inhoudelijke beoordeling beginnen. Echter, de Amerikaanse praktijk laat 

zien dat in de regel na certificatie wordt geschikt.606 Rule 23 (c), (d), (e), (f), (g) en (h) FRCP 

bevatten nog een veelheid van regels met betrekking tot het verdere verloop van de procedure. 

De rechter krijgt hierdoor een actieve en regulerende rol toegewezen in het schikkingsproces.607  

                                                   
604 In deze beschrijving van de US Class Action wordt uitgegaan van de Class Action bij de Amerikaanse federale rechter. 

Deze rechtsgang is neergelegd in de Federal Rules of Civil Procedure (FRCP). De regelgeving van de verschillende state 

jurisdictions verschilt weliswaar van deze procedure, maar is in grote lijnen gebaseerd op deze FRCP. Voor meer 

informatie zie R.H. Klonoff, Class Actions and other Multi-Party Litigation in a nutshell, West Academic Publishers 2017. 
605 Niet al deze vereisten worden hieronder besproken omdat dit stuk zich focust op de uitvoering van de in de class 

action overeen gekomen regeling. 
606 Zie: I.N. Tzankova, Toegang tot het recht bij massaschade, Deventer: Kluwer 2007, p. 91. In de volgende hoofdstukken 

zal de settlement class action uitvoerig aan bod komen. 
607 Zo bepaalt Rule 23 (c) FRCP dat de rechter zo spoedig mogelijk beslist op een verzoek tot het voeren van een class 

action. Hij moet tegelijkertijd met die certificering de class definiëren, de claims op een rijtje zetten en een class counsel 

aanwijzen (in overeenstemming met de regels van Rule 23 (g) FRCP). Ook de kennisgevingsvoorschriften worden in 

dit artikel gesteld (waaronder de zwaardere eisen voor een damages class action zoals hierboven beschreven). In Rule 

23 (c)(5) wordt tevens de mogelijkheid geboden om sub classes te vormen. Rule 23 (d) geeft de rechter verschillende 

mogelijkheden om de procedure te reguleren en te sturen. Ook hier wordt weer duidelijk dat de rechter een grote en 

actieve rol speelt gedurende de hele procedure. Rule 23(e) FRCP beoogt te waarborgen dat geen sweethart settlement 

wordt gesloten door te bepalen dat een schikking die tijdens een class action wordt bereikt rechterlijke goedkeuring 

dient te hebben. Dit vereiste geldt al vanaf het moment dat een verzoek tot certificering wordt gedaan door een 

zogenaamde putative class. Voordat die toestemming kan worden verleend, moeten de afwezige class leden in kennis 

worden gesteld van het feit dat de rechter voornemens is om de schikking goed te keuren en potentiële leden van de 

class uitgenodigd zijn om hun bezwaren kenbaar te maken. Het is echter ook mogelijk dat partijen eerst een class 

vormen en overeenstemming bereiken en vervolgens beide verzoeken tegelijk bij de rechter indienen; de zogenaamde 

‘settlement-only cases’. Deze worden met meer argwaan bekeken, omdat ze mogelijk een zogenaamde ‘sell out’ ofwel 

‘sweethart settlement’ bevatten. Door het Supreme Court wordt vastgehouden aan de strenge vereisten voor 

certificering van class actions in het algemeen. In Rule 23 (f) FRCP wordt aan de verzoeker een appelmogelijkheid 

geboden om tegen de beslissing of wel of niet gecertificeerd wordt in appel te gaan. Rule 23 (g) FRCP geeft regels met 

betrekking tot het aanwijzen van een class counsel. De rechter die de class certificeert, wijst daarmee direct een lead 

plaintiff aan aangezien dat degene is die het verzoek indient. Vaak worden hierbij ook direct een aantal raadslieden als 

lead counsel opgeworpen. Het is echter de rechter die uiteindelijk bepaalt wie dit wordt en hij moet in die keuze 

verschillende, in Rule 23 (g)(1)(a) omschreven, aspecten betrekken. Hij heeft ook hier weer veel middelen in handen 

om zijn keuze ergens op te baseren en kan zelfs afspraken met de beoogde counsel maken. Die afspraken kunnen 



 

4.4.1.1. Claims administration in de Amerikaanse Class Action 

Ook in de VS eindigt de rol van de rechter momenteel formeel op het moment dat de rechter de 

schikking ingevolge Rule 23 FRCP goedkeurt. De claims administration wordt gewoonlijk 

uitgevoerd door zogenaamde claims administrators. 608 Dit zijn gespecialiseerde bedrijven met 

veel ervaring op het gebied van settlement administration die alle aspecten van het afwikkelen 

van class actions verzorgen. Zo kunnen zij pre settlement meedenken over een distributieplan, 

verzorgen zij de bekendmaking van een settlement agreement, maken ze een media-plan en 

verzorgen ze onder meer advertenties, ontwikkelen ze een website waarop onder meer toegang 

wordt verschaft tot openbaar te maken documenten, verzorgen ze claimant services; zoals de 

inrichting van een call center en andere customer services, en zijn zij verantwoordelijk voor de 

distributie van het schikkingsfonds.609  

Extern toezicht gedurende de distributiefase en derhalve op het werk van de claims administrator 

ontbreekt waardoor informatie over deze fase ook in Amerika schaars is. Verschillende 

onderzoeken tonen aan dat ook in de VS betrekkelijk weinig informatie bekend is over het 

distributieproces.610 Een studie naar de daadwerkelijke vergoeding voor class members in een 

148 federal-court class actions laat zien dat ook in Amerika zelden informatie openbaar is over de 

distributie van het schikkingsfonds.611 Een onderzoek naar de uitkomsten van 31 federal court 

class actions toont aan dat slechts in zes van alle onderzochte zaken informatie over de distributie 

van het schikkingsfonds beschikbaar is. En in die zes zaken was de beschikbare informatie 

minimaal.612 Betrokken partijen (denk aan rechters, class counsels, claims administrators en de 

aangesproken partij) blijken bovendien niet bereid om die informatie achteraf te delen. 613 Ook in 

Amerika gaan daarom stemmen op om de rol van de rechter niet te laten eindigen op het moment 

waarop de schikking wordt goedgekeurd. Hoewel de distributiefase ook daar onderwerp van 

gesprek is en tot diverse discussies heeft geleid, ontbreekt vooralsnog enige wettelijke 

verplichting.  

Het officiële handboek voor Federale rechters zoals opgesteld door het Federal Judicial Center 

(FJC), te weten de FJC’s Manual for Complex Litigation (MCL) besteedt ook aandacht aan het 

distributieproces. Ingevolge deze richtlijnen kan de rechter overgaan tot het aanwijzen van een 

claims administrator or special master. In dat geval zou deze aangewezen verantwoordelijke partij 

tevens periodieke rapporten aan de rechter toe moeten zenden met informatie omtrent de 

                                                   
bijvoorbeeld betrekking hebben op de attorney’s fees and nontaxable costs. Ten slotte mag de rechter in een 

gecertificeerde class action redelijke attorney´s fees and notaxable costs toekennen. Rule 23 (h) geeft daarvoor 

procedurele regels. 

608 Bekende voorbeelden zijn: The Garden City Group (zie: <http://www.gardencitygroup.com/services/class-

action/>), Epic Systems (zie: <http://www.epiqsystems.com/how-we-help/class-action-administration>), Gilardi & 

Co LLC (Zie: <https://www.gilardi.com/#>) en Rust Consulting (Zie: <http://rustconsulting.com/>).  
609 Zie over de werkwijze van een claims administrator bijvoorbeeld <http://www.gardencitygroup.com/wp-

content/uploads/2016/10/Class-Action-One-Sheet-10.13.16.pdf>. 
610 T.E. Willging, L.L. Hooper en R.J. Niemic, Empirical Study of Class Actions in Four Federal District Courts: Final Report 

to the Advisory Committee on Civil Ruler, Washington, D.C.: Federal Justice Center, 1996, p. 55. Zie ook D.R. Hensler (ed.), 

Ch. Hodges (ed.), I.N. Tzankova (ed.), Class actions in context, Edward Elgar Publishing 2016. 
611 Mayer Brown LLP, ‘Do Class Actions Benefit Class Members? An Empirical Analysis of Class Actions’, Institute for 

legal reform 2009. 
612 N.M. Pace & W.B. Rubenstein, ‘How Transparent are Class Action Outcomes? Empirical Research on the Availibility 

of Class Action Claims Data’, Working Paper (RAND Institute for Civil Justice, 2008), p. 23. 
613 N.M. Pace & W.B. Rubenstein, ‘How Transparent are Class Action Outcomes? Empirical Research on the Availibility 

of Class Action Claims Data’, Working Paper (RAND Institute for Civil Justice, 2008).  



 

distributies die zijn verricht, rente die is ontvangen, de tot op dat moment al dan niet 

goedgekeurde claims, de voortgang van het distributieproces, de administratieve kosten en 

vergoedingen die uit het schikkingsfonds zijn voldaan en andere zaken verband houdend met de 

het distributieproces.614 De praktijk leert echter dat zo’n aanwijzing slechts in zeer complexe 

zaken plaatsvindt.615 De MCL zegt niets over de verantwoordelijkheid gedurende het 

distributieproces in het geval waarin de rechter geen claims administrator or special master heeft 

aangewezen en laat een eventuele rapporteringsplicht in dat geval achterwege. 

Ook de niet-bindende Advisory Committee Notes bij Rule 23 FRCP bespreken de distributiefase. 

Volgens deze richtlijnen dient de rechter het distributieproces te volgen indien op voorhand 

onduidelijk is of de vergoeding voor de class counsel en andere derden in verhouding staat met 

de vergoeding die de individuele gedupeerden uiteindelijk ontvangen. In zo’n geval zou de rechter 

zelfs een deel van de vergoeding voor de betrokken partijen afhankelijk kunnen stellen van de 

daadwerkelijke uitbetaling van het schikkingsfonds.616 De richtlijnen zeggen echter niets over 

toezicht en disclosure gedurende het distributieproces in het algemeen.  

Ook de richtlijnen van de National Association of Consumer Advocates bevelen enige controle 

gedurende het distributieproces aan. Doordat partijen op het moment van de 

schikkingsovereenkomst overeenstemming hebben bereikt, wordt de noodzaak voor controle 

gedurende dit proces volgens hen onderschat. Toch is het belangrijk omdat op het moment van 

de totstandkoming van de schikkingsovereenkomst vaak onduidelijk is hoe het distributieproces 

zal verlopen. De richtlijnen bevelen daarom aan dat de schadeveroorzakende partij of de claims 

administrator verplicht zou moeten worden gesteld om informatie gedurende het 

distributieproces openbaar te maken door middel van rapportages. In die rapportages moet alle 

informatie te vinden zijn op basis waarvan de rechter of een andere toezichthouder zou moeten 

kunnen beoordelen of de uitvoering van de schikkingsovereenkomst in overeenstemming met 

die schikkingsovereenkomst heeft plaatsgevonden. De rapporten zouden ter beschikking moeten 

worden gesteld aan de rechter en bovendien moeten zijn op te vragen door de class members and 

their counsel. De verantwoordelijkheid blijft volgens de richtlijnen echter bij de class counsel, en 

niet bij de rechter die de schikking heeft goedgekeurd.617 

Uiteindelijk zijn al deze handboeken en richtlijnen niet bindend en bestaat er nog steeds geen 

wettelijk kader met betrekking tot de distributiefase na een class action settlement approval. 

Derhalve lijkt het erop dat ondanks dat in Amerika ruime ervaring is opgedaan met de uitvoering 

van collectieve regelingen, er ook daar geen transparantie is op het gebied van de afwikkeling 

hiervan. Bovendien laten de onderzochte zaken zien dat er geen sprake is van een eenduidige 

afwikkeling. 

4.4.2. Belgische Rechtsvordering tot collectief herstel 

Sinds 28 maart 2014 kent de Belgische wet een ‘rechtsvordering tot collectief herstel’ (waarmee 

voor het eerst een vertegenwoordigende collectieve rechtsvordering in de Belgische rechtsorde 

                                                   
614 Manual for Complex Litigation, Fourth edition, par. 21.661. 
615 N.M. Pace & W.B. Rubenstein, ‘How Transparent are Class Action Outcomes? Empirical Research on the Availibility 

of Class Action Claims Data’, Working Paper (RAND Institute for Civil Justice, 2008). 
616 U.S.C.A. 23, Notes of Advisory Committee on Rules: Subdivision (h). 
617 National Association of Consumer Advocates, NACA Class Action Guidelines, 2006, p. 68. 



 

is geïntroduceerd618).619 Het uitgangspunt van de wet is om meerdere gelijksoortige geschillen in 

één procedure af te wikkelen.620 Aanvankelijk beperkte de collectieve procedure zich tot 

consumentenzaken, maar bij wet van 30 maart 2018 kunnen ook KMO’s (kleine of middelgrote 

ondernemingen) van de regeling gebruik maken.621  

De Belgische wetgever heeft bij de totstandkoming van de collectieve procedure enkele 

elementen van de Aanbeveling van de Europese Commissie over gemeenschappelijke beginselen 

voor mechanismen voor collectieve vorderingen622 in zijn wetgeving overgenomen en inspiratie 

gezocht bij het Nederlandse WCAM-stelsel. Zo is de rechtsvordering voorbehouden aan 

gekwalificeerde groepsvertegenwoordigers, gelden speciale ontvankelijkheidseisen en zijn 

punitieve schadevergoedingen uitgesloten. Toch zijn er ook belangrijke verschillen met het 

Nederlandse systeem. In tegenstelling tot Nederland kan een groepsvertegenwoordiger in België 

niet ad hoc worden opgericht. 623 De rechter kan in bepaalde gevallen kiezen voor een opt-in of 

opt-out-systeem, waarbij hij rekening houdt met de aard van de collectieve schade en de concrete 

feiten en beweegredenen die zijn aangevoerd door partijen.624 In tegenstelling tot de huidige 

Nederlandse regeling wordt in de Belgische regeling automatisch een collectieve procedure 

gestart indien partijen geen (tijdig) akkoord tot collectief herstel hebben bereikt.625 De Belgische 

procedure kent bovendien de mogelijkheid om collectief een schadevergoeding in geld te 

vorderen.626 

De Belgische procedure behelst vier fasen: een ontvankelijkheidsfase, een verplichte 

onderhandelingsfase, een mogelijke gegrondheidsfase en een uitvoeringsfase. Gedurende het 

gehele traject staat het tot stand komen van een minnelijke schikking centraal. Zo’n minnelijke 

regeling kan gedurende elke fase van het geschil aan de rechter worden voorgelegd ter 

bekrachtiging ervan.627 In de ontvankelijkheidsfase toetst de rechter de vordering tot collectief 

herstel aan drie cumulatieve ontvankelijkheidsvoorwaarden: (i) de ingeroepen oorzaak van de 

schade moet een mogelijke inbreuk door de onderneming betreffen op een van haar contractuele 

verplichtingen of een inbreuk vormen op een Europese verordening of wet, (ii) de vordering moet 

zijn ingesteld door een geschikte groepsvertegenwoordiger (dit kan slechts een vereniging 

                                                   
618 Wet van 27 maart 2014 houdende invoeging van bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 

77 van de Grondwet, in boek XVII ‘Bijzondere rechtsprocedures’ van het Wetboek van economisch recht en tot wijziging 

van het Gerechtelijk Wetboek teneinde de hoven en rechtbanken te Brussel een exclusieve bevoegdheid  toe te kennen 

om kennis nemen van de rechtsvordering tot collectief herstel, bedoeld in boek XVII, titel 2 van het Wetboek van 

economisch recht, Belgisch Staatsblad 29 april 2014, 35201. 
619 Zie voor een grondige analyse S. Voet en B. Allemeersch, ‘De rechtsvordering tot collectief herstel: een Belgische 

class action voor consumenten’, Rechtskundig Weekblad 2014-2015, nr. 17, p. 643-661. 
620 Memorie van Toelichting, Parl. St. Kamer 2013-14, nr. 53K3300/001 en nr. 53F3301/001. 
621 Wetsontwerp houdende de wijziging wat de uitbreiding van het toepassingsgebied van de vordering tot collectief 

herstel tot K.M.O.’s betreft, van het Wetboek van Economisch recht, 22 januari 2018. Te raadplegen via 

<https://www.dropbox.com/s/6cn1imhyj72p7an/18024%20Class%20action%20KMO%20NL.pdf?dl=0> 
622 Zie Aanbevelingen van de Europese Commissie, nr. 2013/396 van 11 juni 2013 over gemeenschappelijke beginselen 

voor mechanismen voor collectieve vorderingen tot staking en tot schadevergoeding in de lidstaten betreffende 

schendingen van aan het EU-recht ontleende rechter, PbEU 26 juli 2013, afl. 201, p. 60. 
623 Enkel consumentenverenigingen en erkende non-profitverenigingen waarvan het doel in rechtstreeks verband 

staat met de geleden collectieve schade komen in aanmerking om als groepsvertegenwoorder op te treden. 

Amendementen om ad-hoc-verenigingen toe te laten als groepsvertegenwoordiger werden verworpen. 
624 Artikel XVII.43, § 2, 3° WER. 
625 Artikel XVII.52 WER.. 
626 Artikel XVII.45, § 3, 6° WER en artikel XVII.54, § 1, 7° WER. In Nederland bestaat deze mogelijkheid ook per 1 januari 

2020. 
627 Artikel XVII. 42, paragraaf 2 WER en artikelen XVII. 45-48 en XVII. 56 WER. 



 

betreffen), en (iii) het beroep op de rechtsvordering tot collectief herstel moet meer doelmatig 

lijken dan een individuele rechtsvordering. De rechter dient zijn besluit over de ontvankelijkheid 

binnen twee maanden te nemen. Hierna volgt een verplichte onderhandelingsfase.  

In deze fase moeten partijen onderhandelen om tot een akkoord te komen. Indien partijen tot een 

akkoord komen, kunnen zij de rechter vragen om dit akkoord te bekrachtigen. Het akkoord dient 

daartoe een gedetailleerde beschrijving te bevatten van de collectieve schade en de (grootte van 

de) groep van gedupeerden en er dient een termijn te zijn opgenomen waarbinnen de leden van 

de groep zich tot de griffie kunnen richten wanneer een opt-out systeem is opgelegd. De rechter 

toetst vervolgens (i) of de overeengekomen schadevergoeding voor de groep niet kennelijk 

onredelijk is, (ii) of de termijn waarbinnen de groepsleden zich tot de griffie moeten wenden voor 

individueel herstel ingeval van een opt-out-systeem niet kennelijk onredelijk is, (iii) of de 

aanvullende bekendmakingsmaatregelen niet kennelijk onredelijk zijn en (iv) of de vergoeding 

van de groepsvertegenwoordiger zijn werkelijke kosten niet overschrijdt. De rechter is verplicht 

om in zijn ontvankelijkheidsbeslissing een opt-in of opt-out-systeem op te leggen. Het is 

vervolgens aan de consument om, afhankelijk van de keuze van de rechter voor een opt-in- of opt-

out systeem, in of uit de procedure te stappen. Die keuze moet na de ontvankelijkheidsbeslissing 

genomen worden en is onherroepelijk. Indien partijen niet (tijdig) overeenstemming bereiken 

over een schikkingsovereenkomst, geen (tijdig) gevolg hebben gegeven aan het rechterlijke 

verzoek tot vervollediging van een akkoord of wanneer de rechter een homologatie heeft 

geweigerd, wordt de procedure voortgezet.628 De partijen kunnen echter op ieder ogenblik tijdens 

de procedure en zolang de rechter de beslissing ten gronde niet heeft genomen, een akkoord tot 

collectief herstel sluiten en het aan de rechter voorleggen met het oog op homologatie.629  

Indien de rechter de vordering tot collectief schadeherstel gegrond heeft verklaard en een 

beslissing over de verplichting tot collectief herstel heeft genomen dient deze beslissing aan 

dezelfde voorwaarden van homologatie te voldoen. De beslissing is bindend voor alle 

groepsleden met uitzondering van de groepsleden die redelijkerwijs geen kennis konden nemen 

van de ontvankelijkheidsbeslissing ten tijde van de opt-in of opt-out termijn. Op dat moment wijst 

de rechter een zogenaamde schadeafwikkelaar aan en vangt de laatste fase van de Belgische 

procedure tot collectief herstel aan. De uitvoeringsfase maakt derhalve expliciet onderdeel uit 

van de Belgische collectieve procedure.  

4.4.2.1. De uitvoeringsfase in de Belgische Rechtsvordering tot collectief herstel 

De schadeafwikkelaar wordt gekozen uit een lijst die de bevoegde rechtbank heeft aangelegd. 630 

Het idee voor een dergelijke lijst is gebaseerd op de Belgische faillissementswet. Daarbij worden 

curatoren op dezelfde wijze aangesteld.631 Kandidaat-schadeafwikkelaars dienen ten minste te 

voldoen aan een aantal basisvereisten teneinde op de lijst te kunnen komen. Alleen advocaten, 

ministeriele ambtenaren of gerechtelijke mandatarissen in de uitoefening van hun beroep of 

ambt, die waarborgen bieden inzake bekwaamheid op het gebied van schadeafwikkeling, kunnen 

als schadeafwikkelaar worden aangesteld.632 Voet en Allemeersch merken op dat de wet verder 
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629 Artikel XVII.56 WER. 
630 De wet kent een exclusieve bevoegdheid toe aan de Brusselse rechtscolleges; de Rechtbank in Eerste Aanleg, de 

Rechtbank van Koophandel of het Hof van Beroep te Brussel. 
631 Parl. St. Kamer 2013-14, nr. 53K3300/001 en nr. 533301/001, p.40. 
632 Artikel XVII.57, § 1 WER. Zij moeten geen deel uitmaken van het Brussels gerecht (Verslag, Parlementaire Stukken 
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geen criteraria of procedure aanreikt op basis waarvan deze persoon daadwerkelijk op de lijst 

kan worden opgenomen.633 Partijen kunnen ook gezamenlijk een schadeafwikkelaar aanwijzen, 

maar de rechter is niet verplicht de keuze van partijen te volgen.634 

De schadeafwikkelaar die wordt aangewezen door de bevoegde rechter, heeft als opdracht de 

uitvoering van ofwel het gehomologeerde akkoord ofwel van de beslissing van de rechter die 

besluit tot een collectief herstel lastens de betrokken onderneming. Daartoe stelt de 

schadeafwikkelaar allereerst een voorlopige lijst van consumenten op die aanspraak kunnen 

maken op een schadeherstel. Bij een opt-in-systeem is zo’n lijst reeds tot stand gekomen bij het 

verstrijken van de opt-in-termijn. Bij een opt-out-systeem is op dat moment slechts bekend wie 

niet tot de groep wil behoren, en dienen consumenten die gebruik willen maken van de collectieve 

regeling zich later pas kenbaar te maken. In dat geval zal de “voorlopige” lijst na bekendmaking 

van de homologatiebeslissing of van de beslissing ten gronde worden opgesteld. De 

schadeafwikkelaar beoordeelt of de inschrijving van een consument op de zogenaamde 

“voorlopige lijst” moet worden betwist. Teneinde deze beoordeling mogelijk te maken, neemt hij 

contact op met partijen. De schadeafwikkelaar geeft indien hij de inschrijving van een consument 

betwist, een motivering voor zijn beslissing. Voordat de rechter de definitieve naamlijst vastlegt, 

kunnen de groepsvertegenwoordiger en de consument van wie opname op de lijst wordt betwist, 

reageren. De rechter roept betrokkenen daartoe binnen dertig dagen op, waarna de definitieve 

naamlijst wordt vastgelegd. 635  

De schadeafwikkelaar voert vanaf dan het gehomologeerde akkoord of de beslissing over de 

grond van de zaak uit. Wanneer een schadevergoeding in geld is overeengekomen of vastgesteld, 

maakt de verweerder de vastgestelde vergoeding over aan de schadeafwikkelaar die zal instaan 

voor de verdeling onder de aangemelde groepsleden.636 Gedurende de uitvoering brengt hij aan 

de rechter periodieke verslagen uit over de voortgang van de uitvoering van zijn opdracht. Hij 

waakt erover dat de schuldenaar zijn verplichtingen correct nakomt volgens de voorziene 

modaliteiten. Toezicht houden op het functioneren van de schadeafwikkelaar is een belangrijk 

aspect van de opdracht van de rechtbank. De wet is echter niet duidelijk over de mogelijkheid van 

de rechter om in geval van disfunctioneren van de schadeafwikkelaar, hem kunnen terechtwijzen, 

instructies te geven en eventueel zelfs te vervangen.637 De zaak blijft gedurende dit proces aan bij 

de rechter, totdat de rechter het definitieve uitvoeringsverslag van de schadeafwikkelaar heeft 

goedgekeurd.638 Dit eindverslag moet voldoende details bevatten, zoals onder meer de 

tussentijdse verslagen, om een effectieve controle door de rechter van de uitvoeringsprocedure 

mogelijk te maken. Dit eindverslag bevat tevens een gedetailleerde staat van alle kosten die de 

schadeafwikkelaar heeft gemaakt en van de door hem hiervoor ontvangen vergoeding. 639 De 

goedkeuring van het finale uitvoeringsverslag door de rechter geldt als uitvoerbare titel. 

Daardoor kan de schadeafwikkelaar van de schuldenaar betaling vorderen van zijn kosten en 

                                                   
633 S. Voet en B. Allemeersch, ‘De rechtsvordering tot collectief herstel: een Belgische class action voor consumenten’, 

Rechtskundig Weekblad 2014-2015, nr. 17, p. 657. 
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635 Artikel 58 WER.  
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prestaties. De kosten voor de uitvoering van de overeenkomst worden door de 

schadeveroorzakende partij gedragen. 

Indien aan de orde wordt in het eindverslag melding gemaakt van het bedrag van het saldo dat 

niet aan de consumenten is uitgekeerd. Bij de goedkeuring van het eindverslag duidt de rechter, 

in voorkomend geval en na partijen hierover te hebben gehoord, de bestemming aan die aan het 

eventueel resterende saldo dient te worden gegeven. Hiertoe beschikt de rechter over een ruime 

beoordelingsvrijheid: hetzij komt het saldo de verweerder toe, hetzij dient de verweerder het te 

gebruiken voor een compenserende vergoeding zoals het toekennen van een systematische 

factuurkorting voor alle klanten gedurende een zekere tijd, het verspreiden van een kortingsbon, 

het gratis verdelen van een product, enz. Die bedragen vormen geen punitieve 

schadevergoedingen, aangezien ze wel degelijk bedoeld zijn om een daadwerkelijk ondergane 

schade te vergoeden, ook al wordt de vergoeding om die schade te herstellen uiteindelijk niet 

door alle benadeelde consumenten opgeëist. De partijen kunnen overigens zelf een regeling 

treffen over de bestemming van dit restsaldo.640 

4.4.3. Ontario Class Proceedings Act 

Canada kent verschillende provincies met elk hun eigen jurisdictie en taal (hoofdzakelijk Engels 

met uitzondering van Quebec, waar Frans wordt gesproken). Bijna alle provincies kennen een 

Class Action-regeling. In het kader van dit onderzoek worden niet al deze regelingen besproken.641 

Om een beeld te schetsen van de opzet van de Canadese Class Action, wordt hieronder de Ontario 

Class Proceedings Act (hierna: Ontario CPA) als uitgangspunt genomen.642 Het merendeel van de 

overige Canadese Class action proceedings komen nagenoeg met deze regeling overeen.643 

De Canadese Class Action vangt aan met een verzoek tot certificering, waarbij de rechter toetst (i) 

of er een aanleiding is voor de Class Action, (ii) of er een groep of class geïdentificeerd kan worden, 

(iii) of de vertegenwoordiger of lead plaintiff geschikt is en (iv) of de class action de voorkeur 

verdient boven andere procedures. Bijna alle typen claims komen in aanmerking voor een class 

action. Nadat de Class Action is gecertificeerd, behoudt de rechter een actieve rol gedurende de 

gehele procedure. In het gros van de gevallen eindigt een class action in een (door de rechter 

goedgekeurde) schikking. Er gelden geen beperkingen ten aanzien van de schadevergoeding die 

verkregen kan worden. Met betrekking tot vorderingen die strekken tot een schadevergoeding in 

geld, kent de wet wel een aantal aanvullende bepalingen. Één van die bepalingen ziet specifiek op 

de distributie van de gelden.644 Er geldt een opt-out-regime.645 

 

                                                   
640 Voet en Allemeersch menen dat dit het wel het geval zou moeten zijn, zie: S. Voet en B. Allemeersch, ‘De 

rechtsvordering tot collectief herstel: een Belgische class action voor consumenten’, Rechtskundig Weekblad 2014-

2015, nr. 17, p. 657. 
641 Voor een meer compleet overzicht verwijs ik naar 

<http://globalclassactions.stanford.edu/sites/default/files/documents/Canada_National_Report.pdf>. 
642 Ontario Class Proceedings Act, 1992, S.O. 1992, Te raadplegen via: < 

https://www.ontario.ca/laws/statute/92c06/v1>. 
643 De meeste regelingen zijn gebaseerd op de Ontario Law Reform Commission, Report on Class Action, vol. 1, 2, 3 

(Toronto: Ministry of the Attorney General, 1982). 
644 Zie 4.3.3.1. 
645 Voor een uitgebreid verslag van de Canadese Class action verwijs ik naar 

<http://globalclassactions.stanford.edu/sites/default/files/documents/Canada_National_Report.pdf>. 



 

4.4.3.1. Judgment distribution 

De Ontario CPA bevat specifieke bepalingen met betrekking tot de rol van de rechter in het kader 

van het distributieproces. De rechter krijgt daardoor een actieve rol toebedeeld, zowel 

voorafgaand aan het proces door de inrichting hiervan voor een groot deel te bepalen, als 

gedurende het proces als toezichthouder. Allereerst kan hij bepalen door wie en wanneer de 

vastgestelde schadevergoeding gedistribueerd wordt. Daarbij kan bepaald worden dat i) de 

schadeveroorzakende partij rechtstreeks geld uitkeert aan de class members, (ii) het gehele 

bedrag eerst aan de rechtbank of een andere geschikte bewaarder betaald wordt tot nader order 

van de rechtbank of iii) een andere persoon zorgt voor de verdeling van de gelden.646 Ook bepaalt 

de rechter vooraf op welke wijze de schadevergoeding die individuele gedupeerden ontvangen 

tot stand komt. Hierbij kan ervoor worden gekozen om de schadeveroorzakende partij één vast 

bedrag te laten betalen, welk bedrag later evenredig of proportioneel verdeeld zal worden of om 

alle individuele gedupeerden een individuele schadevergoedingsclaim te bieden.647  

De rechter heeft daarnaast een toezichthoudende functie gedurende het distributieproces. Hij ziet 

erop toe dat de distributie plaatsvindt overeenkomstig hetgeen vooraf is overeengekomen. De 

rechter blijft in dat kader betrokken gedurende het distributieproces, voor zo lang als hij dat 

wenselijk acht.648 Daarbij kan hij bepalen op welke wijze de uitkering plaats moet vinden (in één 

keer of gefaseerd).649 Hij bepaalt tevens op welke wijze de kosten voor de distributie, inclusief de 

kosten voor de aankondiging hiervan en de bezoldiging van de claims administration, worden 

voldaan. Daarbij geldt als uitgangspunt dat deze kosten worden voldaan uit het naar aanleiding 

van de uitspraak bijeengebrachte bedrag (in dit onderzoek ook wel schikkingsfonds genoemd).650  

De Ontario CPA bevat tenslotte nog een – in het kader van het distributieproces relevante - 

pragmatische bepaling met betrekking tot onbekende claims. Indien gelden niet binnen de 

gestelde termijn worden opgeëist door rechthebbende leden van de class of op een andere wijze 

niet kunnen worden gedistribueerd, vloeien deze gelden terug naar de schadeveroorzakende 

partij.651 De claimant die geen opt-out-verklaring indient en vervolgens niet binnen de daarvoor 

gestelde termijn een claim indient, ontvangt geen uitkering en kan bovendien geen individuele 

actie meer instellen.652 

4.4.4. Lessen voor Nederland? 

Ondanks dat in Amerika ruime ervaring is opgedaan met het afwikkelen van massaclaims en 

daarbij verschillende claims administrators actief zijn, is informatie over het distributieproces 

ook in Amerika schaars en ontbreekt (rechterlijk) toezicht gedurende dit proces. De kritiek die 

hierop in de Amerikaanse literatuur wordt gegeven, bevestigt het belang van transparantie en 

toezicht gedurende het distributieproces.  

                                                   
646 Ontario Class Proceedings Act, 1992, S.O. 1992, c. 6, s. 26 (1-3). 
647 Ontario Class Proceedings Act, 1992, S.O. 1992, c. 6, s. 24. 
648 Ontario Class Proceedings Act, 1992, S.O. 1992, c. 6, s. 26 (7). 
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651 Ontario Class Proceedings Act, 1992, S.O. 1992, c. 6, s. 26 (10). 
652 Bogart e.a., ‘Class Actions in Canada: A National Procedure in a Multi-Jurisdictional Society?’, A report prepared fot 

The Globalization of Class Actions Conference, Oxford University, December 2007, p. 19. 



 

In de Belgische Rechtsvordering tot collectief herstel en de Ontario CPA maakt het 

distributieproces expliciet onderdeel uit van de collectieve procedure en speelt de rechter 

gedurende de uitvoeringsfase een belangrijke toezichthoudende rol. In Canada is inmiddels 

geruime tijd ervaring opgedaan met deze gang van zaken en de resultaten zijn positief. Het komt 

niet vaak voor dat de rechter daadwerkelijk in moet grijpen gedurende het proces én er zijn data 

met betrekking tot de uitkomsten van class actions voor handen.653 De Belgische wet kent een 

redelijk omvangrijke regeling met betrekking tot de uitvoeringsfase. Dit begint bij het aanwijzen 

van een schadeafwikkelaar. Hoewel de rechter de schadeafwikkelaar aanwijst, kan men zich 

afvragen of daarbij voldoende rekening wordt gehouden met de werkzaamheden die gedurende 

het distributieproces worden verricht. Bij het ontwerpen van dit systeem is aansluiting gezocht 

bij het systeem zoals wordt gebruikt bij het aanwijzen van een curator in faillissement. Het is 

echter de vraag of advocaten, ministeriële ambtenaren of gerechtelijke mandatarissen in de 

uitoefening van hun beroep of ambt, in staat zijn tot het afwikkelen van een massaclaim. 

Bovendien merken Voet en Allemeersch terecht op dat niet duidelijk is op grond waarvan 

iemand654 op de lijst van schadeafwikkelaars kan worden opgenomen.655  De wettelijke regeling 

besteedt ook geen aandacht aan de vergoeding die de schadeafwikkelaar voor de te verrichten 

werkzaamheden kan ontvangen. Wel bevat het eindverslag een gedetailleerde staat van alle 

kosten die de schadeafwikkelaar heeft gemaakt en van de door hem hiervoor ontvangen 

vergoeding. 656 De goedkeuring van het finale uitvoeringsverslag door de rechter geldt als 

uitvoerbare titel. Daardoor kan de schadeafwikkelaar van de schuldenaar betaling vorderen van 

zijn kosten en prestaties. De kosten voor de uitvoering van de overeenkomst komen derhalve niet 

ten laste van het schikkingsfonds. De opzet zoals hier gekozen kan echter wel zorgen voor een 

drempel voor de schadeveroorzakende partij, die op deze manier na het treffen van de 

schikkingsovereenkomst alsnog geconfronteerd kan worden met een enorme kostenpost. De wet 

regelt bovendien niets over de uit te voeren werkzaamheden gedurende het distributieproces, 

zoals het (vermogens)beheer van het schikkingsfonds, de verdeelsleutel en allocatie hiervan en 

de overige administratieve werkzaamheden. Desondanks kan de uitvoeringsfase, die onderdeel 

uitmaakt van het distributieproces en waarin de rechter effectief toezicht kan uitoefenen op basis 

van (tussentijdse) verslagen, als uitgangspunt dienen bij het inrichten van het distributieproces 

in het WCAM-traject. Dat geldt ook voor de regels die hiertoe zijn opgesteld in de Ontario CPA. 

4.5. CONCLUSIE 

In dit hoofdstuk is inzicht verschaft in de werkzaamheden die gedurende het distributieproces 

(moeten) worden verricht. De schadeafwikkelaar is hiervoor verantwoordelijk, maar laat zich 

niet goed kenmerken. Hoewel het veelal een afwikkelstichting betreft, geeft zo’n stichting niet in 

alle gevallen feitelijk uitvoering van de in de schikkingsovereenkomst opgenomen regeling. Bij 

het ontwerpen van een systeem waarin een schadeafwikkelaar wordt aangewezen en/of onder 

toezicht wordt gesteld, dient derhalve niet alleen te worden gekeken naar degene die formeel als 

schadeafwikkelaar is aangewezen, maar tevens naar de partij die feitelijk uitvoering geeft aan de 

schikkingsovereenkomst.  
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De aard van de massaschade, de omvang van de groep gedupeerden, het al dan niet internationale 

karakter van de zaak, het type schadeafwikkelaar en de wijze waarop invulling is gegeven aan het 

distributieplan, zorgen ervoor dat de werkzaamheden gedurende het distributieproces niet altijd 

hetzelfde zijn. Wel zijn steeds een aantal belangrijke taken te onderscheiden. De eerste 

belangrijke taak gedurende het distributieproces betreft het aankondigen van de 

schikkingsovereenkomst en de oproeping van gedupeerden met een potentiële claim. De huidige 

(nationale en internationale) regels met betrekking tot oproeping en aankondiging hebben een 

zeer kostbaar en tijdrovend proces tot gevolg. Aangezien de kosten voor oproeping en 

aankondiging over het algemeen ten laste komen van het schikkingsfonds, is het van belang om 

deze kosten zo laag mogelijk te houden. Met gebruikmaking van technologische ontwikkelingen 

in de informatievoorzieningen, kunnen tijd en kosten gespaard worden. De huidige regelgeving 

hieromtrent is derhalve verouderd en dient te worden aangepast.  

Een volgende taak betreft het (vermogens)beheer van het schikkingsfonds. Hoewel rendement 

veelal expliciet wordt geacht deel uit te maken van het schikkingsfonds, wordt nergens geregeld 

op welke wijze met het vermogensbeheer om moet worden gegaan. Het verdient aanbeveling om 

in de schikkingsovereenkomst op te nemen op welke wijze invulling wordt gegeven aan het 

vermogensbeheer van het schikkingsfonds zodat dit vooraf door het hof getoetst en goedgekeurd 

kan worden.  

De belangrijkste taak van de schadeafwikkelaar betreft uiteraard de verdeling van het 

schikkingsfonds. Bij het bepalen van een strategie omtrent de allocatie van het schikkingsfonds 

dient als uitgangspunt te worden genomen dat uitkering zo spoedig mogelijk dient te geschieden 

en tegelijkertijd een optimaal resultaat voor individuele gedupeerden tot gevolg moet hebben. 

Daarbij is een redelijke verdeelsleutel uiteraard van belang, maar is minstens zo belangrijk op 

welke manier het schikkingsfonds daadwerkelijk wordt uitgekeerd. Hoewel een schikkingsfonds 

in geen geval exact voldoende zal zijn om alle claims te kunnen voldoen, dient voorkomen te 

worden dat een groot restantbedrag overblijft welk bedrag niet ten goede komt aan individuele 

gedupeerden. Daarom verdient een gefaseerde uitkering aanbeveling. De wijze waarop hieraan 

uitvoering wordt gegeven dient vooraf in het distributieplan te worden vastgelegd. Teneinde 

gedurende de tweede of derde uitkeringsronde nog over voldoende middelen te beschikken om 

het uitkeringsbedrag per claimant te kunnen voldoen zonder dat de kosten van de uitkering het 

beschikbare bedrag overstijgen, verdient het aanbeveling om naast een bedrag dat pro rata 

verdeeld zal worden op basis van de verdeelsleutel en het aantal ingediende claims, tevens een 

vast bedrag beschikbaar te stellen dat over alle gedupeerden zal worden verdeeld. Dit maakt de 

schikkingsovereenkomst ten eerste ook aantrekkelijk voor gedupeerden met een relatief kleine 

claim en voorkomt een hoog restantbedrag dat niet meer kan worden verdeeld.  

Ten slotte dient de schadeafwikkelaar tal van andere werkzaamheden te verrichten teneinde het 

distributieproces in goede banen te leiden. Dit roept de vraag op of een willekeurige jurist in staat 

is om als schadeafwikkelaar op te treden. Dat brengt me tevens terug bij het begin van mijn 

conclusie: inzicht in de werkzaamheden en de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan het 

distributieproces is noodzakelijk om misbruik te voorkomen, precedentwerking te bevorderen 

en gedupeerden inzicht te verschaffen in de te verwachten claiming rates. Hoewel in de 

Amerikaanse class action ruime ervaring is opgedaan met de uitvoering van massaclaims, laat het 

toezicht en de disclosure gedurende het distributieproces ook daar te wensen over. Teneinde een 

beter beeld te schetsen van de daadwerkelijke claiming rates wordt ook daar gepleit voor een 

indicatie vooraf van de wijze waarop het bedrag verdeeld wordt en de bedragen die naar 



 

verwachting uitgekeerd zullen worden aan de belangenbehartigers, advocaten en overige 

partijen zoals claims administrators. Deze gegevens dienen vooraf ook op een duidelijke en 

eenvoudige wijze gecommuniceerd te worden aan potentiële gedupeerden met een geldige 

claim.657 Daarnaast is enige terugkoppeling van de gang van zaken gedurende het 

distributieproces wenselijk. Daarbij kan mogelijk aansluiting worden gezocht bij de 

uitvoeringsfase in de Belgische rechtsvordering tot collectief herstel en de regels die hiertoe zijn 

opgesteld in de Ontario CPA. In beide systemen heeft de rechter een actieve rol met betrekking 

tot én gedurende het distributieproces, waardoor hij effectief toezicht kan houden. Deze gang van 

zaken kan als uitgangspunt worden genomen bij het ontwerpen van een systeem voor de 

distributiefase als onderdeel van het WCAM-traject (en de collectieve schadevergoedingsactie). 

Een en ander wordt in hoofdstuk zes en zeven nader onderzocht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
657 Dit werd ook voorgesteld voor de afwikkeling van de Amerikaanse class action. Rubenstein maakte een voorbeeld 

van hoe een dergelijk bericht aan gedupeerden vorm zou kunnen krijgen, zie: W. B. Rubenstein, “Adversarial and 

Regulatory Approaches to Class Action Oversight: Four New Proposals to Help the Judge at the Fairness Hearing”, 

U.C.L.A. Law Review, vol. 53, p. 1435-1482, 2006. Zie hierover ook N.M. Pace en W.B. Rubenstein, “How Transparant 

are Class Action Outcomes? Empirical Research on the Availability of Class Action Claims Data”, Working Paper, RAND 

Institute for Civil Justice, July 2008. 



 

HOOFDSTUK 5: DE BEËINDIGING VAN HET DISTRIBUTIEPROCES 

5.1. INLEIDING 

Het belangrijkste doel van het WCAM-traject is om massaschade op een efficiënte en effectieve 

manier af te wikkelen. Voor de schadeveroorzakende partijen en hun verzekeraars biedt zij het 

voordeel dat zij niet betrokken worden in een veelheid van procedures, waardoor de kosten van 

verweer en verdediging beperkt blijven. Bovendien wordt er met een dergelijke overeenkomst in 

belangrijke mate zekerheid verkregen over de financiële verplichtingen die zij hebben tegenover 

benadeelden. Voor benadeelden heeft het WCAM-traject het voordeel dat zij, zonder zich de 

moeite van een jarenlange juridische procedure te hoeven getroosten, binnen korte tijd een reëel 

schadebedrag krijgen. De kern hiervan is gelegen in de gebondenheid van de gehele groep van 

gelaedeerden aan de overeenkomst over collectieve afwikkeling door de uitspraak van de rechter. 

Het WCAM-traject beoogt derhalve aan de aangesproken partij zo veel mogelijk zekerheid te 

bieden en tegelijkertijd zo spoedig mogelijk tot een uitkering van schadevergoeding te komen.658 

Een voortvarende afwikkeling van het distributieproces is daarbij van groot belang. Momenteel 

is het voor betrokken partijen echter veelal onduidelijk op welk moment het distributieproces 

(en daarmee ook het WCAM-traject) definitief kan worden beëindigd. In dit hoofdstuk staat 

daarom de volgende vraag centraal:  

Op welk moment is (en dient) massaschade definitief afgewikkeld (te zijn) en wanneer en op welke 

wijze eindigt de rol van de daarbij betrokken schadeafwikkelaar?  

De problematiek die bij de beantwoording van deze vraag aan bod komt kan worden 

onderverdeeld in drie thema’s; i) de ontbinding van de betrokken ad hoc stichting(en), ii) de 

omgang met onbekende claims en een eventueel restantbedrag en iii) de (dreiging van) 

aansprakelijkheid van de schadeafwikkelaar na afronding van het distributieproces.  

In hoofdstuk drie is geconstateerd dat gedurende het WCAM-traject verschillende ad hoc 

opgerichte stichtingen actief zijn. Een vraag die samenhangt met het moment waarop het 

distributieproces kan worden beëindigd, is de vraag wanneer deze stichtingen ontbonden 

kunnen of moeten worden. In paragraaf 5.2. wordt daarom onderzocht op welk moment de 

betrokken stichtingen momenteel worden ontbonden en welke problemen daarbij spelen659, met 

als doel een richtlijn voor de toekomst te ontwikkelen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen 

de eerder gedefinieerde afwikkelstichting en de belangenbehartigende claimstichting.  

                                                   
658 Kamerstukken II 2003/04, 29414, nr. 3 (MvT). 
659 Momenteel bevatten statuten verschillende bepalingen die niet altijd de gewenste duidelijkheid bieden. Zo 

omschrijft Artikel 13 van de statuten van de Stichting Shell Reserves Compensation Foundation: “Het Bestuur is 

bevoegd de Stichting te ontbinden op het moment dat het gehele bestuur van mening is dat het doel van de Stichting, 

genoemd in artikel 3, is bereikt of niet (meer) te bereiken is, nadat hij de Vergadering van Deelnemers heeft 

geraadpleegd.” Artikel 3 van diezelfde statuten omschrijft het doel van de stichting: “(a) het vertegenwoordigen van de 

belangen van de Beleggers en de Belangenbehartigers in verband met de Vaststellingsovereenkomst waarvan de 

verbindend verklaring wordt verzocht aan het Gerechtshof Amsterdam krachtens de Wet Collectieve Afwikkeling 

Massaschade; (b) het verkrijgen en verdelen van financiële compensatie voor (een gedeelte van) de schade welke is 

geleden door Beleggers. De statuten van de stichting zijn te raadplegen via 

<https://www.royaldutchshellsettlement.com/Documents/en/Annexes/Annex%202%20NL%20and%20ENG%20.p

df> (laatstelijk geraadpleegd op 3-3-2017). 



 

Een andere belangrijke vraag die bij de beëindiging van het WCAM-traject ontstaat, is of, en zo ja 

op welke wijze, rekening moet worden gehouden met zogenaamde onbekende claims.660 

Dergelijke claims kunnen immers in de weg staan aan de beëindiging van het WCAM-traject en 

aan de rechtszekerheid die de WCAM beoogt te bieden. De omslachtige wettelijke regeling over 

de wijze waarop met het mogelijke bestaan van onbekende claims moet worden omgegaan kan 

tot veel onduidelijkheid leiden. Onderzocht wordt op welke manier in de toekomst met 

onbekende claims kan worden omgegaan, waarbij zowel rekening wordt gehouden met de 

belangen van potentiële “onbekende claimanten” als met het belang van een voortvarende 

afwikkeling van het WCAM-traject. Mogelijk kan de bestemming van een eventueel restantbedrag 

daar in de toekomst een rol bij spelen. Momenteel bestaan ook hiervoor geen regels of richtlijnen. 

Deze vragen staan centraal in paragraaf 5.3. 

Het gebrek aan richtlijnen staat aan een voortvarende afwikkeling en beëindiging van het WCAM-

traject in de weg. Voor de schadeafwikkelaar – in het bijzonder bestuurders van 

afwikkelstichtingen – kan het gebrek aan richtlijnen bovendien belemmerend werken. Wat wordt 

van hen verwacht en kunnen zij na afloop van het WCAM-traject nog persoonlijk aansprakelijk 

worden gesteld voor hun handelen gedurende het distributieproces? En als dat zo is, op welke 

manier kunnen zij zich hiertegen wapenen en is dit wenselijk, ook met het oog op de belangen 

van (potentiële) claimanten? In paragraaf 5.4 worden deze vragen beantwoord. 

Gezocht wordt naar een pragmatische oplossing voor de hierboven geschetste problematiek, 

zodat in de toekomst geen onduidelijkheid meer hoeft te bestaan omtrent de afronding van het 

distributieproces en het WCAM-traject. 

5.2. ONTBINDING VAN DE BIJ HET WCAM-TRAJECT BETROKKEN STICHTINGEN661 

 

Een vraag die samenhangt met het moment waarop het distributieproces kan worden afgerond, 

is de vraag wanneer de ad hoc opgerichte stichtingen die betrokken zijn bij het WCAM-traject, 

ontbonden kunnen of moeten worden. In hoofdstuk drie hebben we geconstateerd dat 

gedurende het distributieproces zowel belangenbehartigende claimstichtingen als 

afwikkelstichtingen actief kunnen zijn. Voor de afwikkelstichting is de belangrijkste vraag of 

deze stichting kan worden ontbonden zodra het restantbedrag is uitgekeerd en wie tot dit 

besluit kan overgaan. Valt het moment waarop de schade is afgewikkeld per definitie samen met 

het moment waarop de stichting kan worden ontbonden? Voor de belangenbehartigende 

claimstichting is de belangrijkste vraag of deze stichting gedurende het distributieproces een 

functie vervult en derhalve ook tot het moment waarop het restantbedrag wordt uitgekeerd in 

stand moet blijven. Als de belangenbehartigende claimstichting geen enkele functie vervult 

gedurende het distributieproces, is het de vraag of deze stichting niet beter op een eerder 

moment kan worden ontbonden, om onnodige kosten te voorkomen.  

 

Om een antwoord te kunnen geven op deze vragen, worden allereerst de wettelijke regels 

omtrent de ontbinding van een stichting in kaart gebracht. Statuten zijn in veel gevallen leidend 

en daarom wordt tevens in kaart gebracht wat de statuten van de afwikkelstichtingen en de 

belangenbehartigende claimstichtingen in de onderzochte WCAM-zaken bepalen over de 

                                                   
660 In Engelstalige literatuur ook wel aangeduid als “unknown claims”, waarmee wordt gedoeld op claims waarmee de 

claimant niet bekend is op het moment waarop aanspraak gemaakt kan worden op die claim of dient te besluiten niet 

gebonden te willen zijn aan de schikkingsovereenkomst waaruit de claim voortvloeit.  
661 Daaronder wordt zowel de afwikkelstichting als de betrokken belangenbehartigende claimstichting verstaan. 



 

ontbinding en hoe hieraan in de praktijk uitvoering is gegeven. Aan de hand daarvan wordt een 

best practice bepaling opgesteld met betrekking tot ontbinding van betrokken stichtingen, zodat 

hierover in de toekomst voor bestuurders geen onduidelijkheid meer hoeft te bestaan. 

 

5.2.1. Ontbinding van de stichting algemeen 

 

Een stichting kan op grond van een besluit van het daartoe bevoegde orgaan van de stichting 

worden ontbonden.662 Tenzij de statuten anders bepalen, komt die bevoegdheid toe aan het 

bestuur van de stichting. Na ontbinding vindt vereffening van het vermogen van de rechtspersoon 

plaats. Dat wil zeggen dat bezittingen van de stichting te gelde worden gemaakt, waarna de 

schulden van de stichting worden betaald.663 In veel gevallen resteert daarna een batig saldo en 

bepalen statuten wat daarmee dient te gebeuren. Voorzien de statuten niet in een bestemming, 

dan keren de vereffenaars het overschot aan de staat uit. Deze besteedt het zoveel mogelijk in 

overeenstemming met het doel van de ontbonden stichting.  

 

Voor de vereffening hiervan wordt een vereffenaar aangewezen.664 Wijst de rechtspersoon zelf 

geen vereffenaars aan, dan treedt het bestuur als zodanig op. De rechtspersoon houdt pas op te 

bestaan als die vereffening is voltooid. De boeken en bescheiden van de ontbonden rechtspersoon 

blijven gedurende zeven jaar bewaard.665 De bewaarder is degene die door het bestuur als 

zodanig is aangewezen.666  

 

5.2.2. Ontbinding van de betrokken ad hoc stichtingen 

 

De statuten van de afwikkelstichtingen die in de case studies zijn onderzocht, bevatten diverse 

bepalingen omtrent de ontbinding van de betreffende stichting. Daarnaast bepaalt ook de 

schikkingsovereenkomst in een aantal gevallen iets over het moment waarop de betrokken 

stichtingen ontbonden kunnen of moeten worden.  

 

In de DES-zaken is het bestuur bevoegd om de stichting te ontbinden.667 De statuten bepalen 

echter niet wanneer tot ontbinding moet worden overgegaan. De stichting is op dit moment nog 

actief omdat de looptijd van de schikkingsovereenkomst nog niet is verstreken.  

 

In de Vie d’Or-zaak bepaalt de schikkingsovereenkomst dat nadat de tweede uitkering is gedaan 

de Stichting Compensatiefonds wordt ontbonden.668 Eventuele door haar gereserveerde 

middelen die zij niet heeft hoeven gebruiken, zal zij overdragen aan de betrokken 

belangenbehartigende claimstichting. Nadat de belangenbehartigende claimstichting haar 

werkzaamheden definitief heeft beëindigd, zal deze stichting ook worden ontbonden. Een 

eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt aan Achmea Pensioen- en 

                                                   
662 Artikel 2:19 lid 5 BW.  
663 Artikel 2:23b lid 1 BW.  
664 Artikel 2:23 BW. 
665 Artikel 2:19 lid 7 BW. 
666 D.F.M.M. Zaman en G.J.H. van der Sangen, ‘Ontbinding van de stichting’, in: J.J.A. Hamers, C.A. Schwarz en D.F.M.M. 

Zaman, Handboek stichting en vereniging, Zutphen: Uitgeverij Paris 2015, p.387. 
667 Daaraan zijn een aantal voorwaarden verbonden, zie artikel 13 statuten Stichting Beheer Deelnemersgelden. 
668 Artikel 8.17 Vie d’Or-overeenkomst. 



 

levensverzekeringen N.V.669 uitgekeerd. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en 

bescheiden van de ontbonden stichting gedurende tien jaren berusten onder DNB.670  

 

In de Shell-zaak bepalen de statuten dat het bestuur bevoegd is om de stichting te ontbinden op 

het moment dat het gehele bestuur van mening is dat het doel van de stichting is bereikt of niet 

(meer) te bereiken is, nadat hij de vergadering van deelnemers heeft geraadpleegd. Dit besluit 

wordt door het bestuur toegelicht in de vergadering van deelnemers. Na de ontbinding zal 

vereffening geschieden door de bestuurders dan wel door een of meer personen die daartoe bij 

het besluit tot ontbinding door het bestuur zijn aangewezen.671  

 

In de Converium-zaak is het bestuur eveneens bevoegd de stichting te ontbinden op het moment 

dat het gehele bestuur van mening is dat het doel van de stichting, zoals omschreven in de 

statuten672, is bereikt of niet (meer) te bereiken is, nadat hij de raad van deelnemers heeft 

geraadpleegd. Een dergelijk besluit behoeft unanimiteit van stemmen, uitgebracht in een 

voltallige vergadering van het voltallige bestuur zonder vacatures.673  

 

In de Vedior-zaak is het bestuur ook bevoegd de afwikkelstichting te ontbinden. Daartoe dient 

een besluit genomen te worden met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een 

vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.674 De statuten 

bepalen echter niets over het moment waarop de stichting kan worden ontbonden.  

 

5.2.2.1. Ontbinding van de afwikkelstichting 

 

De vraag of het moment waarop de afwikkelstichting kan worden ontbonden per definitie 

samenvalt met het moment waarop de schade is afgewikkeld, kan in beginsel met ja worden 

beantwoord. Veelal is het bestuur bevoegd om tot ontbinding over te gaan, al dan niet op een 

vastgesteld moment en al dan niet met goedkeuring van betrokken partijen. De vraag is echter 

wanneer de schade definitief is afgewikkeld. 

 

De keuze om al dan niet tot ontbinding over te gaan kan door bestuurders van de stichting als 

lastig worden ervaren. Enerzijds verschaffen de wet, statuten, de schikkingsovereenkomst en de 

algemeen verbindendverklaring onvoldoende duidelijkheid ten aanzien van de zogenaamde 

onbekende claims. Hierdoor ontstaat de indruk dat de stichting daarmee rekening dient te 

houden en als gevolg daarvan niet zonder risico’s kan worden ontbonden.675 Daarnaast bepalen 

bovengenoemde kaders niets omtrent een eventueel restantbedrag. Dient dit bedrag 

gereserveerd te blijven voor deze onbekende claims? (Waar) dienen de boeken en bescheiden in 

de toekomst bewaard te blijven? En dient de stichting een mogelijkheid te creëren om eventuele 

vragen in de toekomst te kunnen beantwoorden?  

                                                   
669 Één van de verzekeraars ‘achter’ de stichting, die namens verzekerden optrad tijdens de onderhandelingen over het 

akkoord. 
670 Art. 15 statuten Stichting Compensatiefonds Polishouders Vie d’Or. 
671 Artikel 13 statuten van de Stichting Shell Reserves Compensation Foundation. 
672 Artikel 3 statuten Stichting Converium Securities Compensation Foundation. 
673 Artikel 13 jo. Artikel 12 statuten Stichting Converium Securities Compensation Foundation. 
674 Zie artikel 12 jo. Artikel 11 statuten Stichting Uitvoering Vedior Schikking. 
675 Een en ander wordt nader toegelicht in paragraaf 5.3. 



 

Toestemming of goedkeuring voor de door het bestuur verrichte werkzaamheden ontbreekt. Zijn 

zij op een juiste manier met toekomstige onbekende claims omgegaan, hebben zij het 

restantbedrag op de juiste manier aangewend en zijn alle doelen van de stichting inderdaad 

bereikt? De onduidelijkheid die hierover kan bestaan maakt het antwoord op de vraag wanneer 

de afwikkelstichting ontbonden kan worden in een concrete casus lastig. Er bestaat derhalve 

behoefte aan een onafhankelijk oordeel over de uitvoering van de schikkingsovereenkomst, 

alvorens het WCAM-traject definitief kan worden beëindigd en de stichting kan worden 

ontbonden. Die behoefte bestaat onder meer door de omslachtige regels omtrent onbekende 

claims, waarover veel onduidelijkheid bestaat. Bovendien kunnen bestuurders vrezen voor een 

schadeclaim op grond waarvan zij persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld, ook nadat 

de stichting is ontbonden. In de navolgende paragrafen wordt daarom onderzocht of de regels 

inzake onbekende claims kunnen worden verduidelijkt en in hoeverre de vrees voor 

aansprakelijkheid terecht is.  

5.2.2.2. Ontbinding van de belangenbehartigende claimstichting(en) 

Ook voor de betrokken belangenbehartigende claimstichtingen is in de case studies in kaart 

gebracht wat is geregeld omtrent de ontbinding van deze stichtingen. De statuten bevatten 

uiteenlopende bepalingen over het moment van en de bevoegdheid tot ontbinding. Aan de rol van 

de stichting gedurende het distributieproces wordt in de schikkingsovereenkomst bovendien 

slechts in een aantal gevallen – en dan zeer summier – aandacht besteed. In een aantal gevallen 

wordt daarbij aangegeven op welk moment de stichting ontbonden kan of moet worden. Zo 

hebben Stichting Leaseverlies en Stichting Eegalease in de Dexia-zaak ingevolge de 

schikkingsovereenkomst aanvankelijk het recht om zich na ommekomst van twee jaar na 1 

oktober 2005676 te ontbinden, maar mogen zij zich indien de schikkingsovereenkomst 

verbindend wordt verklaard, gedurende een langere periode niet ontbinden. Gedurende die 

periode zijn de belangenorganisaties gehouden om de doelomschrijving zoals opgenomen in hun 

statuten niet in materiële zin te wijzigen, zich niet te ontbinden, noch enige omstandigheid toe te 

laten die tot ontbinding kan leiden.677 Hoe lang die periode duurt en wat het doel hiervan is, is 

echter onduidelijk. 

De praktijk laat zien dat ook de betrokken belangenbehartigende claimstichtingen in de regel pas 

worden ontbonden nadat het distributieproces is afgerond. De belangenbehartigende 

claimstichting blijkt naast een toezichthoudende rol ook andere functies te vervullen gedurende 

het distributieproces. Zo treedt de stichting DES Centrum tevens op als gesprekspartner en 

kenniscentrum voor DES-betrokkenen.678 Stichting Leaseverlies en Stichting Eegalease hebben 

gedurende het distributieproces controle gehouden op de uitvoering van de 

schikkingsovereenkomst door Dexia.679 In de Vie d’Or zaak blijft Stichting Vie d’Or naast de 

afwikkelstichting bestaan als contactpersoon voor belanghebbenden, onderhoudt zij de website 

en stelt zij haar kantoorfaciliteiten, medewerker(s), kennis en mailingbestanden om niet aan de 

afwikkelstichting ter beschikking. Hier is derhalve sprake van een vergaande samenwerking 

tussen de belangenbehartigende claimstichting en de afwikkelstichting. De 

                                                   
676 Datum waarop de schikkingsovereenkomst van kracht gaat na algemeen verbindendverklaring. 
677 Artikel 22 Dexia-overeenkomst. 
678 Zie <https://www.descentrum.nl/C41-over-ons.html>, laatstelijk geraadpleegd op 29 juli 2017. 
679 Zie artikel 23 Dexia-overeenkomst. 



 

belangenbehartigende claimstichtingen in de DSB-zaak680 hebben slechts een indirect 

toezichthoudende taak gedurende het distributieproces.  

In een aantal gevallen speelt de belangenbehartigende claimstichting dus ook gedurende het 

distributieproces een rol in de communicatie naar de achterban. Hoewel dit zinvol kan zijn – ze 

kunnen er immers mede voor zorgen dat (potentiële) claimanten de juiste informatie in kunnen 

winnen met betrekking tot het distributieproces – kan men zich afvragen of de 

belangenbehartigende claimstichting de aangewezen partij is om in belangrijke mate 

verantwoordelijk te zijn voor het toezicht gedurende het distributieproces. Dit geldt te meer 

omdat niet in alle gevallen naast de afwikkelstichting tevens een belangenbehartigende 

claimstichting actief is. Dat is bijvoorbeeld het geval in de Shell-, Vedior- en Converium-zaak. In 

de DSB- en Dexia-zaak is weliswaar een belangenbehartigende claimstichting actief, maar wordt 

uitvoering gegeven aan de distributie van het schikkingsfonds door curatoren en Dexia zelf.681 

Enkel in de DES-zaken en in de Vie d’Or-zaak is derhalve zowel een belangenbehartigende 

claimstichting als een afwikkelstichting actief.  

De belangenbehartigende claimstichting heeft gedurende het distributieproces aldus 

uiteenlopende taken. Daarbij kan worden gedacht aan toezichthoudende taken, communicatie 

met de achterban en in sommige gevallen zelfs administratieve ondersteuning bieden aan de 

schadeafwikkelaar. Omdat deze taken niet in alle gevallen door de belangenbehartigende 

claimstichting (kunnen) worden uitgevoerd en er bovendien niet in alle gevallen een 

belangenbehartigende claimstichting aanwezig is, dienen belangrijke taken zoals het houden van 

toezicht op een andere manier te worden geregeld.682 Belangrijke toezichthoudende taken 

kunnen derhalve beter bij een andere toezichthouder worden gelaten. Hoe dit precies vorm moet 

krijgen, wordt in hoofdstuk zes onderzocht. Bovendien kunnen veel van de taken die de 

belangenbehartigende claimstichting nu in een aantal gevallen op zich neemt, zoals 

communicatie naar de achterban, ook door de afwikkelstichting worden uitgevoerd.  

5.3. ONBEKENDE CLAIMS 

5.3.1. Betekenis van onbekende claims in het WCAM-traject 

De term “onbekende claim” ziet op claims waarmee de claimant niet bekend is op het moment 

dat aanspraak kan worden gemaakt op die claim of op het moment dat men dient te besluiten niet 

gebonden te willen zijn aan de schikkingsovereenkomst waaruit de claim voortvloeit. Die 

onbekendheid kan verschillende oorzaken hebben. Daarbij kunnen twee hoofdredenen worden 

onderscheiden. Allereerst komt het voor dat op het moment dat de schikkingsovereenkomst 

wordt gesloten, de massaschade zich nog niet (geheel) geopenbaard heeft. Dat is bijvoorbeeld het 

geval in de DES-zaken, omdat de schade als gevolg van het gebruik van het DES-hormoon 

gevolgen kan hebben voor opvolgende generaties.683 Deze omstandigheden moeten worden 

onderscheiden van de situatie waarin de schade zich weliswaar reeds heeft geopenbaard, maar 

waarbij de claimant desondanks niet met de claim bekend is. Dit kan diverse oorzaken hebben, 

                                                   
680 Te weten Stichting SSP, Stichting PAL en Stichting SBRD. 
681 In de Dexia-zaak heeft Dexia zelf zorg gedragen voor de uitkeringen uit hoofde van de schikkingsovereenkomst en 

in de DSB-zaak hebben curatoren in faillissement de uitkeringen uit de boedel gedaan. 
682 In hoofdstuk zes wordt onderzocht op welke wijze toezicht vorm zou kunnen en moeten krijgen. 
683 Zo kan het gebruik van het DES-hormoon onder meer leiden tot vroeggeboorte, hetgeen tot meerdere handicaps 

kan leiden welke zich in de loop van het leven van de te vroeg geboren persoon kunnen openbaren. Zie hierover 

hoofdstuk 2, paragraaf 2.2.1. en 2.2.2. 



 

zoals het feit dat de claimant de berichtgeving gemist heeft, bijvoorbeeld doordat hij of zij is 

verhuisd en correspondentie hem of haar niet heeft bereikt.684 Eerder noemde ik de figuurlijke 

“Himalaya-beklimmer”, die voor een lange tijd onderweg is en alle berichtgeving omtrent de 

WCAM-procedure gemist heeft.685 In het geval van effectenrechtelijke massaschade is tevens 

denkbaar dat de aandelen met betrekking waartoe misleiding heeft plaatsgevonden niet door 

particuliere beleggers worden gehouden maar via een beheerder onderdeel zijn van een 

beheerde aandelenportefeuille. Indien de beheerder op het moment waarop de claim kan worden 

ingediend geen beheerder meer is en diegene het vervolgens nalaat om zijn klant te informeren, 

kan het zijn dat de claimant niet op de hoogte is van zijn of haar potentiële vordering.686  

5.3.2. Problematiek inzake onbekende claims 

 

De WCAM voorziet in de mogelijkheid om een overeenkomst over de afwikkeling van een groot 

aantal gelijksoortige schadevorderingen die is gesloten tussen een organisatie die de belangen 

van schuldeisers van die vorderingen behartigt en de aansprakelijke partij of partijen, 

verbindend te laten verklaren voor de gehele groep van schuldeisers. Een belangrijk voordeel 

voor de betrokken aangesproken bedrijven en diens verzekeraars is niet alleen het feit dat hen 

een veelheid van procedures bespaard blijft, maar tevens dat zij door een dergelijke 

overeenkomst in belangrijke mate zekerheid verkrijgen over de financiële verplichtingen die zij 

hebben tegenover benadeelden. Voor benadeelden heeft zij het voordeel dat zij, zonder zich de 

moeite van een jarenlange juridische procedure te hoeven getroosten, binnen korte tijd een 

reëel schadebedrag krijgen.687  

 

Het WCAM-traject beoogt derhalve aan de aangesproken partij zo veel mogelijk zekerheid te 

bieden en tegelijkertijd zo spoedig mogelijk tot een uitkering van schadevergoeding te komen. 

Het is de vraag of en zo ja in welke mate er binnen de WCAM-procedure rekening moet worden 

gehouden met de hierboven omschreven onbekende claims. Passen onbekende claims 

überhaupt wel binnen het doel van de WCAM? Dergelijke claims kunnen immers in de weg 

staan aan de rechtszekerheid die de WCAM beoogt te bieden en ook een spoedige afwikkeling 

van de zaak kan hierdoor worden belemmerd.  

 

Om een beeld te schetsen van de manier waarop onbekende claims een rol kunnen spelen bij de 

afwikkeling van massaclaims in de praktijk, wordt deze problematiek in de navolgende 

paragrafen aan de hand van de Shell-casus toegelicht. De termijnen en overwegingen van het 

hof zoals hieronder besproken, zijn derhalve casuïstisch en kunnen per zaak verschillen. Dat 

neemt niet weg dat de problematiek zoals hieronder omschreven, zich ook in de andere zaken 

kan voordoen. 

 

 

 

                                                   
684 Dit is momenteel nog denkbaar aangezien berichtgeving veelal per reguliere post plaatsvindt.  
685 Zie D.M.J. van Abeelen, ‘Het sluitstuk van de afwikkeling van massaschade: waar blijven de Himalaya-beklimmers?’, 

TvOB 2012-4, p. 95 – 107. 
686 De kans bestaat in zo’n geval dat de daadwerkelijke belegger er überhaupt niet op de hoogte is dat hij of aandelen 

heeft (gehad) in de betreffende onderneming, waardoor nieuwsberichten geen soelaas kunnen bieden. 
687 Dit wordt ook als belangrijkste doel van de totstandkoming van de WCAM genoemd, Kamerstukken II, 2003/04, 

29414, nr. 3, p. 1 (MvT). 



 

5.3.2.1. Opt-out systeem 

 

De WCAM kent een opt-out systeem.688 Dat wil zeggen dat gedupeerden die ingevolge de 

schikkingsovereenkomst aanspraak kunnen maken op de overeengekomen vergoeding, in 

beginsel gebonden zijn aan de schikkingsovereenkomst, tenzij zij expliciet aangeven niet 

gebonden te willen zijn aan de verbindend verklaarde schikking. In de Shell-casus dienden de 

gedupeerde aandeelhouders daartoe uiterlijk op 28 februari 2010 een opt-out verklaring in te 

dienen bij de administrateur. Aandeelhouders die een dergelijke verklaring af hebben gelegd, 

verliezen daarmee weliswaar iedere aanspraak op een vergoeding uit hoofde van de 

schikkingsovereenkomst, maar behouden de mogelijkheid om een individuele rechterlijke 

procedure te starten. Wordt de verklaring niet of niet tijdig afgelegd, dan is de aandeelhouder 

ingevolge de verbindendverklaring gebonden aan de schikkingsovereenkomst en doet hij 

afstand van alle andere vorderingen die hij in verband met de hercategorisaties van Shell 

mogelijkerwijs mocht hebben. 

 

Artikel 7:908 lid 2 BW bepaalt dat de verbindendverklaring geen gevolg heeft ten aanzien van 

een gerechtigde tot een vergoeding die binnen een door de rechter te bepalen termijn van ten 

minste drie maanden na de in artikel 1017 lid 3 Rv bedoelde aankondiging van de beschikking 

aangeeft niet gebonden te willen zijn door een schriftelijke mededeling aan de administrateur. 

Aan deze bij de wet gestelde termijn van 3 maanden werd in de Shell-casus ruimschoots voldaan: 

de bekendmaking vond plaats op 22 oktober 2009 en uiterlijk op 28 februari 2010 diende de opt-

out melding gedaan te worden, ruim vier maanden na de bekendmaking.  

 

Het hof wijdt echter nog een rechtsoverweging689 aan de in de schikkingsovereenkomst bepaalde 

opt-out termijn voor het bijzondere geval waarin de belanghebbende niet met zijn schade bekend 

kon zijn binnen de reguliere termijn voor de opt-out verklaring.690 Artikel 7:908 lid 3 bepaalt 

namelijk dat voor een gerechtigde tot een vergoeding die bij de aankondiging niet met zijn schade 

bekend kon zijn, een verbindendverklaring geen gevolg heeft indien hij na het bekend worden 

van zijn schade door een schriftelijke mededeling aan de administrateur alsnog laat weten niet 

gebonden te willen zijn. De stichting kan dan schriftelijk een termijn stellen van ten minste zes 

maanden waarbinnen de belanghebbende kan laten weten niet gebonden te willen zijn. De 

schikkingsovereenkomst bevat volgens het hof een bepaling die niet strookt met dit artikellid. In 

de schikkingsovereenkomst wordt de opt-outtermijn voor dit bijzondere geval namelijk op zes 

maanden gesteld, met ingang van het moment waarop de belanghebbende bekend raakt met zijn 

claim en aan Shell is het ook nog toegestaan, als eenmaal de reguliere opt-out termijn is 

                                                   
688 Zie hierover ook I.N. Tzankova, Toegang tot het recht bij massaschade, Deventer: Kluwer 2007, p. 147 e.v. of het 

onderzoek naar opt-in- en opt-out-modellen door G. van Dijck, C.J.M. van Doorn en I.N. Tzankova, ‘Individueel of 

collectief procederen bij massaschade? Expirimenten naar het effect van opt-in-modellen en opt-out-modellen op het 

procesged rag van benadeelden’, WODC, Ministerie van Justitie 2010. 
689 HR 29 mei 2009, NJ 2009, 506, r.o. 6.36. 
690 In de schikkingsovereenkomst wordt gesproken van een “onbekende claim”: Bepaling XIII.A.111: “Onbekende 

claim” betekent elke claim met betrekking waartoe de Deelnemende Aandeelhouder niet weet of vermoedt dat deze 

ten gunste van hem of haar op enig tijdstip op of voor de Uitlsuitingsdatum (datum waarop potentiële deelnemende 

aandeelhouders een mededeling moeten indienen van hun voornemen om niet gebonden te zijn door de 

verbindendverklaring, welke voorgestelde datum zal zijn drie maanden na de verzenddatum mededeling of anders 

verordend door het hof (XIII.31)) bestaat en die, indien bekend aan hem of haar, van invloed zou hebben kunnen zijn 

op zijn of haar schikking met om het even welke van de Vrijgestelden of op zijn of haar beslissing om al of niet op. 

 



 

verstreken, die zesmaandentermijn onbeperkt te reduceren. Bovendien wordt in de 

schikkingsovereenkomst verlangd dat de belanghebbende in de opt-out verklaring tevens 

meedeelt waarom hij niet met zijn schade bekend kon zijn en zich daarbij onderwerpt aan de 

rechtsmacht van de Rechtbank Amsterdam. De rechtbank zou dan kunnen beoordelen of de 

belanghebbende inderdaad niet binnen de reguliere termijn met zijn claim bekend had kunnen 

of behoren te zijn.  

 

Het hof acht deze bepaling nietig, voor zover deze niet in overeenstemming is met hetgeen in de 

wet is bepaald. Dat wil zeggen dat de termijn van zes maanden pas ingaat op het moment waarop 

de termijn schriftelijk aan een gerechtigde is gesteld (en niet vanaf het moment dat de gerechtigde 

bekend raakte met zijn claim). Bovendien is de gerechtigde niet verplicht aan te geven waarom 

hij niet bekend was met zijn claim en is Shell ook niet bevoegd om de termijn te reduceren.  

 

De aandeelhouder die niet bekend is met zijn schade kan derhalve, zonder dat hij hoeft aan te 

tonen waarom hij niet bekend was met de schade, wachten tot het voor hem best mogelijke 

moment om hiervan melding te maken bij de administrateur en hoeft dan vervolgens pas nádat 

hij een reactie gehad heeft van die administrateur, binnen zes maanden in te gaan op de opt-out 

mogelijkheid.  

 

5.3.2.2. Aanmelden administrateur 

 

Aandeelhouders die wél in aanmerking wilden komen voor een vergoeding, werden verzocht om 

hun mogelijke aanspraak daarop uiterlijk 5 november 2010 kenbaar te maken door indiening van 

een claimformulier bij de administrateur.691 De schikkingsovereenkomst bepaalt dat “zoals 

toegestaan door artikel 7:907 lid 6 BW, tenzij anders bevolen door het hof, het recht van 

Deelnemende Aandeelhouders op schikkingsuitkering krachtens deze Schikkingsovereenkomst 

komt te vervallen en eindigen op de dag na de claimdatum, en iedere Deelnemende 

Aandeelhouder die verzuimt om op tijd een geldig claimformulier op de claimdatum in te dienen, 

zal worden uitgesloten van het ontvangen van een uitkering uit het netto schikkingsbedrag; op 

voorwaarde echter dat iedere aldus uitgesloten deelnemende aandeelhouder desondanks, 

gebonden zal zijn door de verbindendverklaring en daardoor geen recht meer heeft op een claim.” 
692 In eerste instantie lijkt het erop dat de aandeelhouder die niet met zijn claim bekend was 

voordat de claimtermijn verstreek, met lege handen staat. De vorige paragraaf laat echter zien 

dat dit niet het geval is. De aandeelhouder die ten tijde van de opt-out termijn niet bekend was 

met zijn claim, heeft alsnog de kans om een opt-out verklaring in te dienen en behoudt daarmee 

het recht om alsnog een individuele rechterlijke procedure te starten. Mijns inziens zou dit een 

prima uitgangspunt zijn; de collectieve procedure kan dan immers binnen een redelijke termijn 

worden afgesloten. 

 

Het hof acht de bescherming die hiermee aan de “onbekende claimant” wordt geboden echter niet 

voldoende. In de rechtsoverwegingen waarin de gedeeltelijke nietigheden worden besproken 

wordt ook deze bepaling aan kritiek van het hof onderworpen. Het hof stelt het volgende: 

“Settlement Agreement, artikel II.C.6, bepaalt dat een recht op vergoeding vervalt op de dag na 

                                                   
691 Kennisgeving Shell Settlement, zie <www.shellsettlement.com>. 
692 Shell-overeenkomst bepaling C.II.6. 



 

Claim Date.693 Deze bepaling is, gelet op artikel 7:907 lid 6 BW, slechts rechtsgeldig indien die 

Claim Date gelegen is ten minste één jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de 

gerechtigde met de opeisbaarheid van zijn vergoeding bekend is geworden. In die zin zal het hof 

de bepaling dan ook lezen.”694  

 

5.3.3. Praktisch en ethisch probleem 

 

Ervan uitgaande dat men niet mag handelen in strijd met wettelijke voorschriften en rechterlijke 

uitspraken, kan het schikkingsfonds niet binnen een termijn van twintig jaar volledig worden 

uitgekeerd. Artikel 3:310 BW bepaalt dat een rechtsvordering tot vergoeding van schade of tot 

betaling van een bedongen boete verjaart door verloop van vijf jaren na aanvang van de dag, 

volgende waarop de benadeelde zowel met de schade of de opeisbaarheid van de boete als met 

de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden. Een rechtsvordering verjaart in ieder 

geval door verloop van twintig jaren na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt of de 

boete opeisbaar is geworden. In de jurisprudentie is een heldere uiteenzetting gegeven over de 

toepassing van de korte of lange verjaringstermijn. 695 De korte verjaringstermijn van vijf jaar 

begint te lopen op de dag volgende op die waarop de benadeelde zowel met de schade als met de 

daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden. De lange verjaringstermijn begint al te 

lopen op de dag na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt. Blijkens de rechtspraak 

moet ‘bekend is geworden’ subjectief worden opgevat, met die aantekening dat de korte 

verjaringstermijn niet gaat lopen voordat de benadeelde daadwerkelijk in staat is een 

rechtsvordering tot vergoeding van schade in te stellen. Het komt er dus op aan dat degene die 

zich op verjaring beroept, stelt en zonodig bewijst dat de benadeelde daadwerkelijk bekend was 

met de schade en met de daarvoor aansprakelijke persoon.696 

 

Aangezien de problematiek juist betrekking heeft op de onbekende claims, gaat een beroep op de 

korte verjaringstermijn niet steeds op. Dat betekent dat de stichting in dit geval twintig jaar 

rekening zou moeten houden met eventuele “onbekende claimanten” die alsnog aanspraak 

kunnen maken op een deel van het schikkingsfonds. Een bedrag reserveren door het op de 

geblokkeerde Escrow-rekening te laten staan (vgl. squeeze-out procedure)697 biedt geen 

antwoord op alle vragen. Want welk bedrag dient gereserveerd te worden zonder dat het 

onrechtvaardig is ten opzichte van alle andere gerechtigde aandeelhouders aan wie het geld 

eigenlijk toekomt? Bovendien kan de stichting niet ontbonden worden aangezien de 

derdenrekening dan onbeheerd achter blijft. Dat zou betekenen dat de stichting nog jaren moet 

blijven bestaan met alle gevolgen van dien. Allereerst dient de stichting ingeschreven te blijven 

in het handelsregister.698 Daarnaast zal de stichting bestuurd moeten worden. Hoewel de wet 

weinig zegt over de bestuurstaak van het bestuur van een stichting, blijkt uit jurisprudentie dat 

onder het besturen van een stichting ook valt dat het bestuur de vermogenstoestand van de 

                                                   
693 “Claim datum” betekent de door partijen aan het Hof voorgestelde datum waarop Claimformulieren door de 

Administrateur moeten zijn ontvangen, welke voorgestelde datum 366 dagen na de Verzenddatum Mededeling zal zijn. 
694 HR 29 mei 2009, NJ 2009, 506, r.o. 6.34 
695 HR 31 oktober 2003, NJ 2006, 112 (Saelman/AZVU). 
696 Stolker, Tekst en commentaar Vermogensrecht, commentaar op artikel 310 boek 3 BW, 2009. 
697 Bij deze gedwongen uitkoop van effecten wordt ook vaak een geblokkeerde rekening geopend waarop de waarde 

van de aandelen t.b.v. de onbekende aandeelhouders wordt gestort. Bij de gedwongen uitkoop is echter – in 

tegenstelling tot wat het geval is in de Shell-casus - het bedrag vooraf bekend. 
698 Ingevolge artikel 6 lid 1 sub b van de Handelsregisterwet 2007. 



 

stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting op adequate wijze een 

administratie voert en ervoor zorgdraagt dat de bestuurder tijdig van juiste en toereikende 

informatie over de gang van zaken binnen de stichting wordt voorzien.699 Die administratieve 

taak omvat onder meer de verplichting voor het bestuur om jaarlijks de balans en de staat van 

baten en lasten van de rechtspersoon te maken en op papier te stellen.700 Bovendien dient de 

administrateur betaald te worden. Het is de vraag of de kosten die hiermee gemoeid zijn niet vele 

malen groter zijn dan het bedrag waarop die een of twee “onbekende claimanten” eventueel recht 

zouden hebben.  

 

Naast de praktische problemen kan het huidige systeem ook een ethisch probleem met zich 

meebrengen. Er bestaat immers een legitieme mogelijkheid om de stichting jarenlang in stand te 

houden. Het bestuur van de stichting zou in dat geval ook jarenlang kosten in rekening kunnen 

brengen, die uiteindelijk ten laste komen van het schikkingsfonds. Dat zou wel eens als lucratieve 

(neven)functie kunnen worden gezien.701 In de zorgsector is gebleken dat die vrees niet onterecht 

is en dat niet uitgesloten is dat dergelijke misstanden ook in de massaschade sector kunnen 

plaatsvinden.702 

 

5.3.4. Pragmatische Oplossingen  

 

Een efficiënt systeem van afwikkeling van massaschade vraagt om een moment waarop 

massaschade écht afgewikkeld kan worden en de stichting kan worden ontbonden, zonder dat 

bepaalde belanghebbenden (de “onbekende claimanten”) daardoor onredelijk benadeeld worden 

en zonder dat bestuurders van de stichting moeten vrezen voor aansprakelijkheid jegens die 

belangenhebbenden.  

In de Converium-zaak lijkt het hof te zijn teruggekomen op haar overwegingen in de Shell-zaak. 

In de algemeen verbindendverklaring in de Converium-zaak is een soortgelijke rechtsoverweging 

niet door het hof naar voren gebracht.703 Om problemen in de toekomst te voorkomen, dient ook 

de wetgever in actie te komen. De wet houdt op dit moment in twee gevallen rekening met een 

gerechtigde tot een vergoeding die niet met zijn schade bekend kon zijn. Allereerst behoudt de 

“onbekende claimant” na het verstrijken van de opt-outtermijn (artikel 7:908 lid 3 BW) het recht 

om een opt-out-verklaring in te dienen. Daarnaast behoudt hij het recht om na het verstrijken 

van de termijn waarop de claim aangemeld moet worden, aanspraak te maken op het 

schikkingsfonds (artikel 7:907 lid 6 BW).  

Hoewel de “onbekende claimant” niet onredelijk mag worden benadeeld, mag die redelijkheid 

niet ten koste gaan van de rechtszekerheid en de efficiëntie van de collectieve procedure(s). 

Indien is voldaan aan strenge bekendmakingsvereisten704, mag men er na het verstrijken van een 

redelijke termijn van bijvoorbeeld drie maanden (waar al jaren publiciteit aan vooraf is gegaan) 

vanuit gaan dat men onder normale omstandigheden op de hoogte is van de 

                                                   
699 Gerechtshof ’s-Gravenhage 1 juni 2010, RO 2010/61; JIN 2010/451 (Stichting TBH). Zie over bestuurstaak en 

bestuursbevoegdheid van de stichting tevens Asser/Rensen 2-III, 2011/4. 
700 Artikel 2:10 BW 
701 Dit heeft zich, voor zover in dit onderzoek kon worden aangetoond, in geen van de onderzochte zaken voorgedaan. 

Het wordt hier echter wel genoemd, omdat dit in theorie tot de mogelijkheden behoort. 
702 Zie hierover S. Eikelnoom en M. ten Katen, ‘Fraude bij zorginstellingen’, Het Financieele Dagblad 11 september 2017. 
703 Hof Amsterdam 17 januari 2012, LJN: BV1026 
704 Zie daarover hoofdsuk 4, paragraaf 4.2. 



 

schikkingsovereenkomst. Bovendien wordt bekendmaking in de toekomst slechts 

vergemakkelijkt doordat gebruik kan worden gemaakt van technologische ontwikkelingen 

waardoor de kans op “onbekende claimanten” aanzienlijk wordt verkleind.705 Aanspraak maken 

op een deel van het schikkingsfonds is dan - gelet op het karakter van dit fonds en de manier 

waarop dit onder rechthebbende aandeelhouders wordt verdeeld - niet meer mogelijk. Wel kan 

er op een andere manier rekening worden gehouden met hen die vanwege uitzonderlijke 

omstandigheden niet op de hoogte konden zijn van hun claim. Daartoe bestaan mijns inziens twee 

mogelijkheden. 

5.3.4.1. Aanwenden restant-bedrag voor onbekende claims 

De eerste praktische oplossing - waarbij rekening wordt gehouden met onbekende claims zonder 

dat dit ten koste gaat van de claimanten met een geldige claim, en tegelijkertijd sprake is van een 

adequaat distributieproces en rechtszekerheid - is om het restantbedrag dat overblijft en te 

weinig bedraagt om tot een tweede of derde uitkering over te gaan, te storten in de Nederlandse 

consignatiekas. In de Nederlandse Consignatiekas kan geld in bewaring worden gegeven aan het 

ministerie van financiën. Het geld blijft daar in bewaring voor ten minste twintig jaar. De 

rechthebbende houdt tot de verjaring een recht op uitkering van de in consignatie gegeven 

gelden. De consignatiekas wordt bijvoorbeeld gebruikt als een rechthebbende onbekend is of het 

geld niet wil aannemen.706 Wanneer het geld in de consignatiekas wordt opgenomen, maakt het 

ministerie van financiën dit bekend via de Staatscourant en een aantal dagbladen. De tegoeden 

worden tevens vijf jaar na opname en één jaar voor verjaring gepubliceerd in de Staatscourant.  

Hoewel het opsporen van claimanten momenteel lastig kan zijn omdat bekendmaking per 

gewone post geschiedt, kan dit probleem in de toekomst worden ondervangen door gebruik te 

maken van technologische ontwikkelingen zoals social media, zoals eerder aan de orde gekomen 

bij de bespreking van de bekendmakingsvereisten. In Amerika wordt momenteel al veelvuldig 

gebruik gemaakt van social media om potentiële class members te traceren. 707 Die trend zal zich 

in de komende jaren doorzetten. De mogelijkheid om mensen te traceren wordt daardoor 

vergroot waardoor unclaimed funds wellicht niet meer aan de orde zullen zijn. Het is daarom 

wenselijker om het bedrag dat overblijft en onvoldoende blijkt om tot een nieuwe uitkering over 

te gaan (omdat de kosten van de uitkering het bedrag dat claimanten ontvangen overstijgen) na 

aftrek van kosten die de stichting heeft gemaakt, bij de consignatiekas in bewaring te geven. 

Momenteel bepaalt artikel 7:910 lid 2 BW dat indien er na voldoening van de gerechtigden tot 

een vergoeding een restant is overgebleven, de schadeveroorzakende partij de rechter die de 

overeenkomst verbindend heeft verklaard, kan verzoeken om degene die deze gelden beheert te 

bevelen dit restant aan deze partij uit te keren. Indien verzocht wordt om degene die de gelden 

beheert te bevelen het gehele of een deel van het restant uit te keren, wijst de rechter het verzoek 

af indien onvoldoende aannemelijk is dat na uitkering van het gehele restant alle gerechtigden 

tot een vergoeding zijn voldaan, dan wel onvoldoende aannemelijk is dat na uitkering van een 

deel van het restant alle gerechtigde tot een vergoeding nog kunnen worden voldaan. De rechter 

kan bevelen dat één of meer deskundigen zullen berichten over de voor het verzoek van belang 

                                                   
705 Zie hierover hoofdstuk 4, paragraaf 4.2. 
706 Zo wordt de consignatiekas onder meer gebruikt voor de tegenwaarde van uitgekochte minderheidsaandelen, 

onteigeningsprocedures, de afwikkeling van faillissementen en schuldsaneringen en beheerde nalatenschappen indien 

de nalatenschap niet wordt geclaimd, terwijl er wel erfgenamen bekend zijn.  
707 R.H. Klonoff, M. Herrmann & B.W. Harrison, ‘Making Class Actions Work: The Untapped Potential of the Internet’, 69 

U. Pitt. L. Rev. 727 (2008). 



 

zijnde punten. In de praktijk wordt van deze bepaling geen gebruik gemaakt. Wel is in de meeste 

gevallen in de schikkingsovereenkomst een regeling opgenomen omtrent de bestemming van het 

restantbedrag. In de Shell-zaak wordt het restantbedrag overeenkomstig de 

schikkingsovereenkomst uitgekeerd als liefdadige bijdrage aan goede doelen of non-profit 

instellingen. In de Vedior-zaak wordt overeengekomen dat het bedrag wat overblijft na uitkering 

van alle geldige claims wordt aangewend om a) de kosten van de afwikkelstichting te voldoen 

voor zover het daartoe bestemde financieringsbedrag hiertoe onvoldoende blijkt te zijn, b) tot 

het betalen van een bedrag corresponderend met het aantal opt-out-verklaringen en c) tot het 

doen van een eenmalige bijdrage aan de VEB van max EUR 100.000,- en d) tot restitutie aan 

Randstad. De DES-zaak vormt hier een geval apart. Het restantbedrag is daar aangewend voor 

uitkeringen ter vergoeding van schade uit andere aandoeningen (dat wil zeggen aandoeningen 

die niet in de huidige schikkingsovereenkomst zijn opgenomen en waarvoor op dat moment geen 

vergoeding kan worden verkregen), alsmede voor het verrichten van onderzoek ernaar. Mocht 

hiervan geen sprake zijn of hiertoe geen noodzaak bestaan, dan wordt het bedrag aangewend 

voor financiële steun aan medisch onderzoek of aan een doel van maatschappelijk nut. De DES II-

zaak is in feite een uitvloeisel van deze bepalingen in de DES I-zaak en vormt dus het voorbeeld 

van de uitwerking van deze bepaling.708 

In de praktijk wordt aldus op verschillende wijzen met het restantbedrag omgegaan. Mijns 

inziens is een andere bestemming voor het restantbedrag wenselijk. Het geld behoort immers in 

feite toe aan claimanten maar kan kostentechnisch gezien niet meer uitgekeerd worden. Het lijkt 

dan ook niet logisch om dit bedrag in dat geval terug te laten vloeien naar de 

schadeveroorzakende partij. Ook uitkering aan (één van de) belangenbehartigers lijkt mij niet 

wenselijk. De vergoeding die zij ontvangen voor hun werkzaamheden dient immers niet 

afhankelijk te worden gesteld van het aantal ingediende claims (zeker niet wanneer de 

belangenbehartiger méér geld ontvangt indien minder claims zijn ingediend) en bovendien kan 

hierover bij de totstandkoming van de schikkingsovereenkomst worden onderhandeld. Het 

restantbedrag beschikbaar stellen voor een goed doel is een mogelijkheid, maar daartoe wordt 

uiteindelijk alsnog overgegaan bij gebruikmaking van de consignatiekas. Indien na de 

verjaringstermijn geen aanspraak is gemaakt op de geconsigneerde gelden, dan valt het geld toe 

aan de Staat der Nederlanden, die het geld zoveel mogelijk besteedt aan een doel dat in lijn ligt 

met hetgeen waarvoor het geld aanvankelijk bestemd was.709   

De hierboven geschetste oplossing is niet zaligmakend. Men weet immers vooraf niet óf iemand 

zich meldt en zo ja, hoeveel “onbekende claimanten” er zijn en welk bedrag geclaimd zal worden. 

Of het bedrag voldoende zal zijn om alle toekomstige claims te kunnen voldoen valt daarom 

vooraf niet met zekerheid te zeggen. Mijns insziens is het echter – gelet op de eerder genoemde 

argumenten en beperkte mogelijkheden - te rechtvaardigen dat dit voor het risico van de 

“onbekende claimanten” komt. Bovendien draagt deze gang van zaken bij een spoedige 

afwikkeling van de massaschade. 

 

                                                   
708 De DES-zaken vormen een uitzondering vanwege het feit dat de schade zich bij de totstandkoming van de 

schikkingsovereenkomst nog niet in alle gevallen heeft geopenbaard. Hierdoor is sprake van de tweede categorie 

onbekende claims zoals besproken in paragraaf 5.3.4.3. 
709 P. Kakebeeke, E. Engel en S. Eikelboom, ‘De raadselachtige Consignatiekas’, Het Financieele Dagblad 20 oktober 

2016. 



 

5.3.4.2. Onbekende claim aangemerkt als opt-outverklaring 

In de situatie waarin na het verstrijken van de termijnen voor aanmelding van claims of het 

indienen van een opt-out-verklaring alle ingediende claims volledig zijn voldaan, is de in de vorige 

paragraaf aangedragen oplossing niet te rechtvaardigen.710 In dat geval behoort het 

restantbedrag immers niet toe aan de claimanten, maar aan de schadeveroorzakende partij. Wel 

zijn er in dat geval alternatieve oplossingen denkbaar waarbij rekening kan worden gehouden 

met onbekende claims zonder het distributieproces onnodig te vertragen. Allereerst is dan 

voorstelbaar dat degene die niet bekend is met zijn claim ex post (automatisch) wordt 

aangemerkt als één van degenen die een opt-outverklaring heeft ingediend. Daarmee kan 

weliswaar geen aanspraak meer worden gemaakt op het schikkingsfonds maar blijft het recht om 

een individuele procedure tegen de schadeveroorzakende partij aan te spannen behouden. De 

“onbekende claimant” staat aldus niet met lege handen711, zonder dat daarbij de overige 

rechthebbende aandeelhouders onrechtvaardig worden benadeeld en zonder dat de 

afwikkelstichting twintig jaar in stand moet worden gehouden.  

Een nadeel van deze handelswijze is dat de schadeveroorzakende partij nog met enige 

rechtsonzekerheid te maken heeft. De “onbekende claimanten” kunnen immers te allen tijde 

alsnog een juridische procedure starten. Hoewel dit ook geldt voor claimanten die een opt-

outverklaring hebben ingediend, weet de schadeveroorzakende partij daarvan exact om hoeveel 

personen dit gaat. Als compensatie voor dit nadeel wordt het restantbedrag dan ook aan de 

schadeveroorzakende partij uitbetaald. Hoewel het de schadeveroorzakende partij vrijstaat om 

dit geld te besteden, biedt deze gang van zaken in elk geval de mogelijkheid om dit bedrag 

gedurende een bepaalde periode te reserveren voor eventuele latere aanspraken van onbekende 

claims. Bovendien zal het, gelet op de in de vorige paragraaf genoemde ontwikkelingen op het 

gebied van bekendmaking, om een zeer kleine groep gaan (als de groep al bestaat). 

Een ander punt van kritiek bij deze handelswijze is dat de potentiële “onbekende claimant” 

weliswaar het recht behoudt om een individuele procedure te starten, maar daarbij niet is 

verzekerd van een succesvolle aanspraak. Het risico bestaat dat de aangesproken partij in de 

tussentijd over onvoldoende vermogen komt te beschikken om de claim te voldoen of zelfs failliet 

wordt verklaard. De “onbekende claimant” staat dan alsnog met lege handen. Dit risico is echter 

niet anders wanneer er géén gebruik zou zijn gemaakt van het WCAM-traject. Teneinde dit toch 

te voorkomen, kan worden bedongen dat de schadeveroorzakende partij het geld alsnog op een 

escrow rekening stort, alwaar het geld gedurende vijf jaren bewaard wordt. Nadeel daarvan is dat 

het geld pas na die tijd beschikbaar is voor de schadeveroorzakende partij. Om die reden zou ik 

daar geen voorstander van zijn. 

In de Dexia-zaak is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de door Dexia te vergoeden 

schade voldaan te achten door betaling door Dexia van een in de WCAM-overeenkomst bepaald 

(totaal)bedrag.  In plaats daarvan rust op Dexia, na verbindendverklaring van de WCAM-

overeenkomst de plicht elk van degenen aan wie krachtens de WCAM-overeenkomst een 

vergoeding toekomt, die vergoeding desgevraagd volledig uit te keren. In feite loopt men derhalve 

ook hier het risico dat Dexia op den duur over onvoldoende vermogen zal beschikken om de claim 

te voldoen. Om dit te voorkomen heeft Dexia de noodzakelijke fondsen voor de nakoming van 

deze overeenkomst gereserveerd en staat als kredietinstelling onder toezicht van De 

                                                   
710 Dit was in de Vedior-zaak het geval. 
711 De lange verjaringstermijn van 20 jaar blijft ingevolge artikel 3:310 BW uiteraard wel bestaan. 



 

Nederlandsche Bank. Bovendien heeft Dexia S.A., de uiteindelijke aandeelhouder van Dexia, een 

verklaring afgegeven die ertoe strekt dat zij zich verplicht Dexia in staat te stellen haar 

verplichtingen na te komen en dat die verklaring en de daaruit voortvloeiende verplichting niet 

zonder toestemming van De Nederlandsche Bank kan worden gewijzigd of beëindigd. Op deze 

gronden was het hof van oordeel dat voldoende zekerheid is gesteld voor voldoening van de 

vergoedingen.712  

Dit alles in overweging genomen, is ook deze oplossing te rechtvaardigen en wegen de nadelen 

niet op tegen de voordelen, namelijk een daadwerkelijke afwikkeling van de massaclaim met 

zoveel mogelijk rechtszekerheid voor betrokken partijen. 

5.3.4.3. Uitzondering: onbekende claims categorie II 

Zoals eerder besproken, is er in de DES-zaken sprake van een ander type onbekende claimanten. 

Op het moment waarop de schikkingsovereenkomst werd gesloten, had de massaschade zich 

namelijk nog niet (geheel) geopenbaard. De schade als gevolg van het gebruik van het DES-

hormoon, ontstond immers niet direct na gebruik van dit hormoon. Hierdoor had het DES-

hormoon niet alleen gevolgen voor de kinderen van de gebruikers, maar tevens voor de 

daaropvolgende generaties.713 Bovendien was op voorhand zeer lastig te voorspellen welke 

gevolgen het gebruik van het DES-hormoon zou hebben en was het ontstaan daarvan afhankelijk 

van meerdere onzekere factoren. Denk daarbij aan vroeggeboorte, hetgeen op latere leeftijd 

verschillende afwijkingen tot gevolg kan hebben die op voorhand niet (zelfs niet bij de geboorte) 

te voorspellen zijn. De schikkingsovereenkomsten bepalen dat de gedupeerde die niet met zijn 

schade bekend kon zijn, binnen zes maanden nadat hij, die alsnog met zijn schade in verband met 

een (nader in de overeenkomst) bepaalde aandoening bekend is geraakt, door de stichting in 

kennis moet worden gesteld van het bestaan van deze overeenkomst en van de mogelijkheid om 

bij de stichting een aanvraag voor een uitkering in te dienen.714 Ingevolge de 

schikkingsovereenkomst vervalt het recht op een uitkering, indien een uitkering niet is 

aangevraagd binnen één jaar na de dag waarop zowel de beschikking, houdende de algemeen 

verbindendverklaring van deze overeenkomst, onherroepelijk is als de uitkeringsgerechtigde 

bekend is geraakt met de mogelijkheid van een uitkering onder deze overeenkomst, en in ieder 

geval na het verstrijken van de hierboven genoemde termijn. Hoewel ook hier sprake is van 

onbekende claims, kan deze situatie niet worden vergeleken met de situatie waarin de schade 

zich weliswaar reeds heeft geopenbaard, maar waarbij de claimant desondanks niet met de claim 

bekend is. De in de vorige paragrafen aangedragen oplossingen bieden in dit geval dan ook geen 

soelaas. De problematiek zoals hierboven is omschreven is lastiger op te lossen. Het roept zelfs 

de vraag op of zo’n geval, waarbij dit type onbekende claims een rol kunnen spelen, zich wel leent 

voor een collectieve afwikkeling via de WCAM met gebruikmaking van een schikkingsfonds.  

 

 

                                                   
712 Gerechtshof Amsterdam 25 januari 2007, r.o.7.18-7.22. 
713 Zo kan het gebruik van het DES-hormoon onder meer leiden tot vroeggeboorte, hetgeen tot meerdere handicaps 

kan leiden welke zich in de loop van het leven van de te vroeg geboren persoon kunnen openbaren.  
714 Artikel 9.3 DES I-overeenkomst. 



 

5.3.4.3.1. Omgang met onbekende claims in de DES-zaken715 

In de DES- zaken is voor beide overeenkomsten een vaste looptijd overeengekomen van 27 jaar. 

Daarna eindigt de overeenkomst van rechtswege, tenzij de afwikkelstichting besluit om de 

looptijd van de overeenkomst te verlengen voor de eerste maal met een termijn van vijf jaren, 

daarna met een termijn van telkens maximaal drie jaren. De stichting kan hiertoe besluiten indien 

dat met het oog op nog te verwachten aanspraken van uitkeringsgerechtigden of de afwikkeling 

van de reeds geldend gemaakte aanspraken noodzakelijk blijkt. Van het voornemen om de 

overeenkomst te verlengen stelt de stichting uiterlijk acht maanden voor het einde van de dan 

lopende termijn partijen bij de overeenkomst schriftelijk in kennis onder opgave van de reden 

van verlenging.716  

De verdeling van het schikkingsfonds vindt in de DES-zaken plaats aan de hand van 

schadecategorieën waaraan vaste bedragen zijn toegekend. Hoewel daarbij dus enige 

standaardisatie wordt toegepast, blijft het inschatten van het totaalbedrag dat in het 

schikkingsfonds bijeen moet worden gebracht haast onmogelijk in te schatten. In de DES-

overeenkomsten wordt daarom rekening gehouden met een eventueel overschot of tekort in het 

fonds. In geval van een overschot geeft de overeenkomst aan dat aanvullende uitkeringen gedaan 

kunnen worden. Indien de afwikkelstichting vaststelt dat gelden, die dan bestemd en nog 

beschikbaar zijn voor het doen van uitkeringen inclusief de daaraan verbonden kosten, ruim het 

bedrag overtreffen dat naar verwachting nodig zal zijn om de in de toekomst nog te verrichten 

uitkeringen inclusief de daaraan verbonden kosten te kunnen doen, dan wendt de stichting het 

gebleken overschot in eerste instantie aan om de bestemmingsreserve te verhogen met maximaal 

EUR 5.000.000,- en zodra die bestemmingsreserve dat niveau bereikt heeft voor het doen van 

aanvullende uitkeringen voor bepaalde categorieën DES-moeder en DES-dochters.717 

Het bestemmingsreserve bestaat op zijn beurt om een eventueel tekort van het schikkingsfonds 

te ondervangen. Dit bestemmingsreserve bestaat aanvankelijk uit een bedrag van EUR 

2.300.000,- en is bedoeld voor het geval waarin de stichting vaststelt dat de nog beschikbaar 

zijnde gelden voor het doen van uitkeringen en de daaraan verbonden kosten, naar verwachting 

niet voldoende zijn om de in de toekomst nog te verrichten uitkeringen inclusief de daaraan 

verbonden kosten te kunnen doen. In dat geval heft de stichting die tekorten op door de alsdan 

geldende uitkeringen naar evenredigheid te verminderen en/of door het tekort aan te zuiveren 

uit de bestemmingsreserve.718 Indien het bestemmingsreserve niet wordt aangewend voor het 

aanvullen van eventuele tekorten zoals hierboven beschreven, dan kan het bestemmingsreserve 

worden bestemd voor het doen van uitkeringen ter vergoeding van schade uit aandoeningen, ten 

aanzien waarvan na het sluiten van de overeenkomst in medische kringen alsnog vrij algemeen 

wordt geoordeeld dat er een relevant verband bestaat tussen de aandoeningen en blootstelling 

aan DES wegens gebruik van DES preparaten tijdens zwangerschap. Doet deze situatie zich niet 

voor, dan kan het geld worden aangewend voor het financieel steunen van medisch onderzoek of 

van een doel van algemeen nut, naar de keuze van de stichting. De stichting gaat niet over tot het 

                                                   
715 In onderstaande beschrijving wordt de DES I-overeenkomst als uitgangspunt genomen. De regeling in de DES II-

overeenkomst komt in grote lijnen op hetzelfde neer, met een aantal kleine verschillen die inherent zijn aan het feit dat 

de DES II-overeenkomst een uitvloeisel van de DES I-overeenkomst betreft en derhalve eerder kan eindigen indien de 

financiële middelen uitgeput zijn. 
716 Artikel 13.1 DES I-overeenkomst. 
717 Artikel 4.2.2. DES I-overeenkomst.  
718 Artikel 4.2.1. DES I-overeenkomst. 



 

aanwenden van het bestemmingsreserve na daarover met Stichting DES Centrum719 overleg te 

hebben gevoerd.720  

Naast het bestemmingsreserve voorziet de overeenkomst tevens in een regeling met betrekking 

tot een eventueel restantbedrag. Indien bij het einde van de overeenkomst, derhalve na 27 jaar of 

langer, nog een bedrag in het DES-fonds resteert en geen uitvoering is gegeven aan het bepaalde 

in artikel 5.4721, dan kan indien gewenst 50% van het restant worden terugbetaald aan de 

farmaceutische bedrijven en 50% aan de verzekeringsmaatschappijen. Daartoe is echter op 

grond van artikel 7:910 lid 2 BW toestemming van het Hof Amsterdam nodig. Het hof wijst het 

verzoek af indien onvoldoende aannemelijk is dat na uitkering van een deel van het restant alle 

gerechtigden tot een vergoeding nog kunnen worden voldaan. 

5.3.4.3.2. Oplossing voor onbekende claims categorie II 

De regeling in de DES-zaken is omslachtig, tijdrovend en (daardoor) kostbaar. Toch lijkt de 

regeling in de gegeven omstandigheden niet onredelijk. Er wordt immers wél een oplossing 

geboden voor een insolvente schuldenaar of latere disculpatie van één van de aangesproken 

partijen. Wel roept deze gang van zaken de vraag op of afwikkeling via de WCAM in een situatie 

waarin sprake is van onbekende claims zoals hierboven beschreven, de aangewezen route is. In 

beginsel zou ik deze vraag negatief willen beantwoorden. Het bijeenbrengen van een 

schikkingsfonds op het moment waarop totaal geen duidelijkheid bestaat over de omvang van de 

schade heeft niet de voorkeur. In een situatie waarin het bovendien mogelijk is dat de schade zich 

pas na tientallen jaren openbaart, ligt het oprichten van een fonds dat gedurende die gehele 

periode beheerd moet worden niet voor de hand. Er worden in dat geval onnodig veel kosten 

gemaakt voor het oprichten en (tientallen jaren) in stand houden van een afwikkelstichting.722  

Dat wil echter niet zeggen dat een collectieve afwikkeling in zo’n geval per definitie niet mogelijk 

is. Wél denk ik dat met aandacht gekeken moet worden naar de uitvoering van de 

overeengekomen schikkingsovereenkomst. In eerste instantie lijkt het dan kostentechnisch 

gezien logischer als in de schikkingsovereenkomst weliswaar parameters voor 

schadevergoedingen worden vastgelegd, op basis waarvan de schadeveroorzakende partij zelf 

over gaat tot uitbetaling van de ingediende geldige claims. In de schikkingsovereenkomst 

verplicht de schadeveroorzakende partij zich dan om alle inkomende geldige claims te zullen 

vergoeden. Aan deze opzet kleven echter twee nadelen. Allereerst biedt de 

                                                   
719 De stichting DES Centrum bestaat naast de afwikkelstichting en heeft vanaf die tijd niet alleen ten doel om juridische 

bijstand te verlenen maar tevens om voorlichting te geven aan vrouwen die tijdens hun zwangerschap het DES-

hormoon hebben gebruikt en aan hun dochters, zonen en verdere afstammelingen die uit deze zwangerschappen 

geboren zijn, hulp te bieden door middel van individuele opvang aan mensen die problemen hebben als gevolg van 

DES-gebruik, groepsgewijs of individueel lotgenotencontact te bieden, het beheren, uitbreiden en toegankelijk maken 

van een kenniscentrum op alle DES gerelateerde terreinen, de belangen te behartigen in de ruimste zin des woords van 

mensen die door DES-gebruik materieel en/of immaterieel schade ondervinden en het verrichten van alles wat met 

het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Bovendien heeft de stichting ten doel de emancipatie 

van de gebruiker van de gezondheidszorg en een kritische houding ten aanzien van medicijngebruik in de 

zwangerschap te bevorderen. 
720 Artikel 5 DES I-overeenkomst. 
721 Daarin is bepaald dat indien aan het einde van de looptijd van de overeenkomst nog geen toepassing is gegeven aan 

het in artikel 5.2 dan wel 5.3 (met betrekking tot aanwending van het bestemmingsreserve), het bestemmingsreserve 

kan worden aangewend voor het financieel steunen van medisch onderzoek of van een doel van algemeen 

maatschappelijk nut. 
722 Zie hierover hoofdstuk 4. 



 

schikkingsovereenkomst de schadeveroorzakende partij totaal geen rechtszekerheid en blijft de 

schadeveroorzakende partij nog tientallen jaren belast met de afwikkeling van de zaak. Dit 

strookt niet met het doel van de WCAM en verkleint de bereidheid om te schikken, waardoor de 

schikkingsonderhandelingen minder snel zullen slagen. Bovendien biedt deze gang van zaken ook 

te weinig zekerheid voor de gedupeerden, aangezien de schadeveroorzakende partij in de loop 

der tijd kan ophouden te bestaan of in de financiële problemen kan raken. In dat geval staan 

gedupeerden alsnog met lege handen. Tenslotte kan het voorkomen dat - zoals in de DES-zaak het 

geval was – er meerdere schadeveroorzakende partijen gezamenlijk aansprakelijk worden 

gehouden voor het ontstaan van de massaschade. In dat geval is het überhaupt niet mogelijk om 

één van hen te belasten met de afwikkeling van de schikkingsovereenkomst. 

Al met al lijkt de gekozen weg in de DES-zaken in de gegeven omstandigheden de beste oplossing 

te zijn. Het blijkt wellicht de enige manier om massaschade met medewerking van alle partijen 

collectief af te kunnen wikkelen. Wel roept deze casus wederom de vraag op of de ad hoc 

opgerichte stichting de aangewezen rechtsvorm is om het jarenlange distributieproces te leiden. 

Het instellen van één (semi-publieke?) instelling die zorg draagt voor de afwikkeling van alle 

WCAM-zaken (en collectieve schadevergoedingsacties723) kan wellicht geschikter zijn. In 

hoofdstuk zeven wordt deze mogelijkheid onderzocht.  

5.3.5. Tussenconclusie 

De wettelijke regeling inzake (het verstrijken van) de termijn voor het aanmelden van 

massaschadeclaims dan wel de opt-out termijn is in zijn huidige vorm onduidelijk en inefficiënt 

en derhalve aan heroverweging toe. Bovendien wordt in de praktijk geen rekening gehouden met 

deze omslachtige regelgeving omdat dit een efficiënte afwikkeling van het WCAM-traject ernstig 

belemmert.724 In deze paragraaf is gezocht naar een oplossing waarbij rekening wordt gehouden 

met het belang van de onbekende claimant zonder dat dit ten koste gaat van de rechtszekerheid 

en een voortvarende afwikkeling van het WCAM-traject. 

Daarbij is het van belang om twee typen onbekende claims te onderscheiden. In geval van type 1 

gaat het om de situatie waarin de onbekende claimant nog niet met zijn claim bekend is omdat de 

berichtgeving omtrent de overeengekomen regeling de claimant niet heeft bereikt. In geval van 

type 2 is de claimant ook nog niet met zijn claim bekend, maar nu omdat de schade zich nog niet 

heeft geopenbaard. Het blijkt onmogelijk om voor de verschillende typen onbekende claims 

eenzelfde passende oplossing te vinden omdat een en ander tot een andere uitgangssituatie leidt. 

Allereerst is gezocht naar een oplossing voor het eerste type onbekende claims. Daarbij blijkt het 

restantbedrag een belangrijke rol te kunnen spelen. In hoofdstuk vier is reeds geconstateerd dat 

het oprichten van een schikkingsfonds steeds gepaard gaat met een restantbedrag bij de 

opheffing van dit fonds. In de WCAM-zaken die tot op heden zijn afgewikkeld wordt dit 

restantbedrag ofwel uitgekeerd aan een goed doel, ofwel teruggestort aan de schikkende 

ondernemingen.725 Mijns inziens dient bij de besteding van het restantbedrag echter beter 

                                                   
723 Zie hierover hoofdstuk 2. 
724 Dit roept de vraag op of bestuurders in dat geval een risico op persoonlijke aansprakelijkheid lopen, waarover meer 

in paragraaf 5.4. 
725 Een uitzondering vormt de regeling in de Vedior-zaak, waarin een meer uitgebreide regeling is overeengekomen: 

het bedrag wat overblijft na uitkering van alle geldige claims wordt als volgt aangewend: a) tot voldoening van de 

kosten van SUVS (afwikkelstichting) voor zover het financieringsbedrag tot vergoeding van die kosten onvoldoende is 

of dat zeer waarschijnlijk zal zijn, b) tot het betalen aan Randstad van een bedrag dat correspondeert met het aantal 



 

bekeken te worden aan welke groep dit bedrag feitelijk toebehoort. Op die manier kan het 

restantbedrag bovendien een oplossing vormen voor het hierboven geschetste probleem.  

Daarbij is het van belang onderscheid te maken tussen de situatie waarin het schikkingsfonds 

naar verwachting ruim voldoende blijkt om alle potentiële claims te kunnen voldoen en alle 

claims derhalve volledig kunnen worden voldaan en de situatie waarin het schikkingsfonds naar 

verwachting onvoldoende zal zijn om alle claims volledig te voldoen en derhalve evenredig, 

afhankelijk van het aantal ingediende claims wordt verdeeld.726 In het eerste geval behoort het 

geld dat overblijft na die uitkering in feite toe aan de schadeveroorzakende partij, in het tweede 

geval aan de claimanten. In het tweede geval kan het restantbedrag, dat te weinig bedraagt om 

tot een tweede of derde uitkering over te gaan, gestort worden in de Nederlandse consignatiekas. 

De rechthebbende houdt tot de verjaring een recht op uitkering van de in consignatie gegeven 

gelden. In het eerste geval behoort het restantbedrag toe aan de schadeveroorzakende partij en 

kan het hem niet zonder meer nog jaren worden onthouden. In dat geval is voorstelbaar dat 

degene die niet bekend is met zijn claim ex post automatisch wordt aangemerkt als één van 

degenen die een opt-outverklaring heeft afgelegd. Daarmee kan weliswaar geen aanspraak meer 

worden gemaakt op het schikkingsfonds maar blijft het recht om een individuele procedure tegen 

de schadeveroorzakende partij aan te spannen behouden. De onbekende claimant staat aldus niet 

met lege handen727, zonder dat daarbij de overige rechthebbende aandeelhouders onrechtvaardig 

worden benadeeld en zonder dat het schikkingsfonds en de afwikkelstichting twintig jaar in stand 

moet worden gehouden.  

Indien sprake is van het tweede type onbekende claims bieden de hiervoor aangedragen 

oplossingen echter geen soelaas. In een situatie waarin het mogelijk is dat de schade zich pas na 

tientallen jaren openbaart, ligt het oprichten van een fonds dat gedurende die gehele periode 

beheerd moet worden wellicht niet voor de hand. Er worden in dat geval onnodig veel kosten 

gemaakt voor het oprichten en (tientallen jaren) in stand houden van een afwikkelstichting. 

Hoewel die vraag is onderzocht728, blijkt het WCAM-traject waarbij gebruik wordt gemaakt van 

een schikkingsfonds toch de enige manier om massaschade met medewerking van alle partijen 

collectief af te kunnen wikkelen. Wel roept het de vraag op of de ad hoc opgerichte stichting de 

aangewezen rechtsvorm is om het jarenlange distributieproces te leiden. Wellicht is een (semi-

publieke?) instelling die zorg draagt voor de afwikkeling van WCAM-zaken (en collectieve 

schadevergoedingsacties) een adequater alternatief. Een en ander wordt in hoofdstuk zeven 

onderzocht.  

5.4. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BESTUURDERS VAN DE AFWIKKELSTICHTING 

Aan de bestuurders van afwikkelstichtingen komt, mede door het gebrek aan regelgeving en 

ervaring, een grote beleids- en beoordelingsvrijheid toe met betrekking tot de distributie van het 

schikkingsfonds. In de voorgaande paragrafen is gebleken dat momenteel veel onduidelijkheid 

bestaat over de wijze waarop wordt omgegaan met onbekende claims en het moment waarop het 

WCAM-traject kan worden afgerond en (indien aanwezig) de betrokken stichting kan worden 

ontbonden. Omdat ook (ex post) toezicht ontbreekt, is bovendien onduidelijk of bestuurders 

                                                   
opt-out-verklaringen, c) tot het doen van een eenmalige bijdrage aan de VEB van max. EUR 100.000,- en d) tot restitutie 

aan Randstad. 
726 In deze situaties gaat het om het eerste type onbekende claims.  
727 De lange verjaringstermijn van 20 jaar blijft ingevolge artikel 3:310 BW uiteraard wel gelden. 
728 Zie par. 5.3.4.3.2. 



 

onder meer ten aanzien van deze zaken hun taken behoorlijk hebben vervuld. Aangezien de 

administrateur veelal een overeenkomst van opdracht met de stichting heeft gesloten729, blijft het 

stichtingsbestuur verantwoordelijk voor het fonds en de wijze waarop dit wordt gedistribueerd. 

Dit roept de vraag op of zij daardoor een risico lopen om – ook nadat de stichting is ontbonden - 

persoonlijk aansprakelijk te worden gesteld. Kunnen bijvoorbeeld “onbekende claimanten” die 

zich nu niet meer op de regeling kunnen beroepen een actie uit onrechtmatige daad instellen 

tegen (oud-)stichtingsbestuurders? In deze paragraaf wordt onderzocht of en zo ja op welke 

gronden bestuurders van de afwikkelstichting (achteraf) aansprakelijk gesteld kunnen worden 

voor hun handelen gedurende het distributieproces. 

5.4.1. Taak en verantwoordelijkheid van de stichtingsbestuurder 

Voor wat betreft de grondslagen voor een aansprakelijkstelling verschilt de positie van 

stichtingsbestuurders niet met die van bestuurders van NV’s en BV’s. Bestuurders van stichtingen 

zijn op dezelfde voet als bestuurders van vennootschappen jegens de rechtspersoon 

aansprakelijk voor onbehoorlijk bestuur. Naast aansprakelijkheid jegens de stichting (interne 

aansprakelijkheid) kan een bestuurder tevens aansprakelijk zijn jegens een derde indien de 

bestuurder jegens hem onrechtmatig heeft gehandeld (externe aansprakelijkheid). Daarnaast 

geldt de faillissementsaansprakelijkheid voor bestuurders en toezichthouders van stichtingen die 

aan de heffing van vennootschapsbelasting zijn onderworpen.730  

5.4.1.1. Interne aansprakelijkheid 

Op grond van artikel 2:9 BW is een bestuurder tegenover de rechtspersoon gehouden tot een 

behoorlijke vervulling van zijn taak. Wat een behoorlijke taakvervulling in een concreet geval 

inhoudt, is niet altijd eenduidig. Veel factoren spelen daarbij een rol en aan het bestuur en 

bestuurders komt altijd enige beleidsvrijheid toe.731 Dit houdt een zekere objectivering in; het 

gaat om de vervulling van de taak op een wijze zoals die naar algemeen inzicht van een bekwaam 

bestuurder binnen dit soort rechtspersoon in redelijkheid mag worden verwacht.732 De Hoge 

Raad houdt in zijn rechtspraak rekening met die beleidsvrijheid van het bestuur en met het feit 

dat bestuurshandelingen in een aansprakelijkheidsprocedure altijd achteraf worden beoordeeld. 

Dat doet hij door een hoge drempel te aanvaarden voor aansprakelijkheid van een bestuurder 

tegenover de rechtspersoon. Daardoor wordt voorkomen dat bestuurders hun handelen in 

onwenselijke mate laten beïnvloeden door defensieve overwegingen.733 Aansprakelijkheid wordt 

slechts aangenomen, indien de bestuurder een ernstig verwijt kan worden gemaakt.734 Of de 

bestuurder een ernstig verwijt kan worden gemaakt dient te worden beoordeeld aan de hand van 

de omstandigheden van het geval. Daarbij kan gedacht worden aan de aard en de ernst van de 

normschending, de aard van de door de rechtspersoon uitgeoefende activiteiten, de in het 

algemeen daaruit voortvloeiende risico’s, de taakverdeling binnen het bestuur, de eventueel voor 

                                                   
729 Zie bijvoorbeeld HR 29 mei 2009, NJ 2009, 506, r.o. 6.8. 
730 Bij de afwikkelstichting is hiervan in principe geen sprake omdat dit geen ‘ondernemende stichting’ betreft (dit 

betreft de stichting die met een organisatie van kapitaal en arbeid deelneemt aan het economisch verkeer en daarbij 

winst maakt of naar winst streeft en een activiteit ontplooit waarmee de stichting concurreert met ondernemers. 

Bovendien wordt deze vorm van aansprakelijkheid (aansprakelijkheid in faillissement) hier buiten beschouwing 

gelaten omdat zeer onwaarschijnlijk is dat de afwikkelstichting in een faillissementssituatie komt te verkeren. 
731 Asser 2-I* De rechtspersoon, 199 bestuurdersaansprakelijkheid. 
732 HR 10 januari 1997, NJ 1997/360, m.nt. Maeijer (Staleman/Van de Ven). 
733 HR 20 juni 2008, NJ 2009/21 (Willemsen/NOM). 
734 HR 10 januari 1997, NJ 1997/360 (Staleman/ Van de Ven). 



 

het bestuur geldende richtlijnen, de gegevens waarover de bestuurder beschikte of behoorde te 

beschikken ten tijde van de aan hem verweten beslissingen of gedragingen, alsmede het inzicht 

en de zorgvuldigheid die mogen worden verwacht van een bestuurder die voor zijn taak berekend 

is en deze nauwgezet vervult. Handelen in strijd met statutaire bepalingen die de rechtspersoon 

pogen te beschermen levert in beginsel ook een ernstig verwijt op.735,736 Aan artikel 2:9 BW ligt 

het uitgangspunt van hoofdelijke aansprakelijkheid ten grondslag: een bestuurder is voor het 

geheel aansprakelijk ter zake van onbehoorlijk bestuur. Dit vloeit voort uit de collectieve 

verantwoordelijkheid voor de bestuurstaak en is niet anders als een bepaalde kwestie tot de taak 

van een bepaalde bestuurder behoorde.737 Wel biedt de wet individuele bestuurders de 

mogelijkheid tot disculpatie. Een bestuurder is niet aansprakelijk indien hem mede gelet op de 

aan anderen toebedeelde taken geen ernstig verwijt kan worden gemaakt en hij niet nalatig is 

geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen van onbehoorlijk bestuur af te wenden.738 

Een belangrijke kanttekening bij aansprakelijkheid op grond van artikel 2:9 BW is dat dit artikel 

slechts ziet op aansprakelijkheid van de bestuurder jegens de rechtspersoon. Dat wil zeggen dat 

derden op dit artikel geen beroep kunnen doen en een vordering op grond van artikel 2:9 BW 

slechts door de rechtspersoon kan worden ingesteld. In de praktijk wordt dit artikel dan ook 

voornamelijk gebruikt door de curator in geval van faillissement, aangezien zittende bestuurders 

in de regel niet hun medebestuurders zullen aanspreken. Wel kan het zo zijn dat het bestuur 

wisselt en dat de nieuwe bestuurders, namens de stichting, de oud-bestuurders aansprakelijk 

stellen op grond van artikel 2:9 BW. Een dergelijke aansprakelijkheidsstelling op grond van 

artikel 2:9 BW ligt in het geval van de afwikkelstichting echter niet in de lijn der verwachting.739  

5.4.1.2. Externe aansprakelijkheid 

Wél is goed voorstelbaar dat de bestuurder van de afwikkelstichting door een derde 

(bijvoorbeeld “onbekende claimant” of een claimant die niet tevreden is met de uiteindelijke 

claiming rate) aansprakelijk wordt gesteld op grond van de onrechtmatige daad van artikel 6:162 

BW. Voor de invulling van die norm worden de vereisten die aan aansprakelijkheid van artikel 

2:9 BW in de rechtspraak zijn gesteld, door de Hoge Raad naar analogie toegepast voor gevallen 

waarin de bestuurder op grond van artikel 6:162 BW door derden aansprakelijk wordt gehouden. 

Hiermee heeft de Hoge Raad een uniforme aansprakelijkheidsmaatstaf geïntroduceerd voor 

bestuurlijk handelen (en nalaten) voor de beoordeling van zowel interne als externe 

aansprakelijkheid van bestuurders. Vereist voor aansprakelijkheid op grond van artikel 6:162 

BW is aldus dat de bestuurder jegens de derde onrechtmatig handelt waar hem, mede gelet op 

zijn verplichting tot een behoorlijke taakuitoefening als bedoeld in artikel 2:9 BW, een voldoende 

ernstig verwijt van kan worden gemaakt. De ernstig verwijt-maatstaf740 geldt derhalve ook indien 

een derde een stichtingsbestuurder aansprakelijk stelt op grond van een actie uit onrechtmatige 

                                                   
735 HR 29 november 2002, JOR 2003/2. 
736 Asser 2-I* De rechtspersoon, 200 ernstig verwijt. 
737 Kamerstukken II 2008/09, 31763, nr. 3, p. 8. 
738 Asser 2-I* De rechtspersoon, 202 Hoofdelijkheid, regres en disculpatie. 
739 In de hiernavolgende paragrafen ligt daarom de focus op externe aansprakelijkheid. 
740 Asser 2-I* De rechtspersoon, 208 Toepassing maatstaf ernstig verwijt bij externe aansprakelijkheid. 



 

daad.741 Van belang is daarbij dat de onrechtmatige daad is begaan bij de taakvervulling van de 

bestuurder, of daarmee in zodanig verband staat dat die toepassing gerechtvaardigd is.742 

5.4.1.3. Bezoldigde of onbezoldigde taakvervulling 

De maatstaf voor de aansprakelijkheid van de onbezoldigde bestuurder is in beginsel gelijk aan 

die voor de bestuurder die zijn functie beroepsmatig uitoefent. Ook de bestuurder die zijn 

bestuursfunctie onbezoldigd vervult, is jegens de rechtspersoon gehouden om zijn bestuurstaak 

naar behoren te vervullen.743 Of de omstandigheid dat een bestuurder zijn bestuurstaak 

onbezoldigd vervult een omstandigheid kan zijn die van belang is bij de toetsing aan de 

ernstigverwijtmaatstaf, is onduidelijk.744 Beredeneerd kan worden dat de onbezoldigde 

bestuurder denkt minder goed zijn best te kunnen doen, en er daarom geen hoge(re) 

aansprakelijkheidsdrempel zou moeten gelden. Wel kan een onbezoldigde taakvervulling in dat 

geval een reden zijn om de verplichting tot schadevergoeding te matigen op grond van artikel 

6:109 BW.745 

Uit de case studies blijkt dat bezoldiging van bestuurders van de afwikkelstichting niet eenduidig 

is geregeld. Bovendien is informatie hieromtrent niet in alle gevallen openbaar. Zo komt het voor 

dat alleen de voorzitter van de stichting wordt geremunereerd, of dat de stichtingsbestuurders 

slechts de kosten die zij maken voor het verrichten van hun werkzaamheden in rekening brengen. 

Ook in dat laatste geval spreekt men overigens van een onbezoldigde vervulling van de functie. 

5.4.1.4. Toepassing aansprakelijkheidsnormen 

De verantwoordelijkheid en daarmee aansprakelijkheid van stichtingsbestuurders hangt samen 

met de taken van die bestuurders en het doel, de aard van de activiteiten, de organisatie en de 

wijze van financiering van de stichting waarbinnen zij hun taken uitoefenen. Bij de beoordeling 

of sprake is van onbehoorlijke taakvervulling spelen het doel van de stichting en de aard van de 

activiteiten een belangrijke rol. Zo oordeelde de rechter in een zaak met betrekking tot de 

Stichting Derdengelden746 ten aanzien van een bestuurder van die stichting dat gezien het doel 

van de Stichting op hem de algemene taak rustte om de betalingen aan en door de Stichting te 

controleren. De bestuurder in casu had geen enkel inzicht in de activiteiten van de Stichting. Het 

veronachtzamen van de kernactiviteiten door de bestuurder levert ernstig verwijtbaar handelen 

op. In geval van de afwikkelstichting komt het voor dat de registratie van claims en doen van 

betalingen wordt uitgevoerd door een claims administrator, eventueel in samenwerking met een 

administrateur. In zo’n geval blijft de verantwoordelijkheid voor deze handelingen dus 

uitdrukkelijk bij het bestuur van de stichting.  

                                                   
741 HR 8 december 2006, NJ 2006, 659 (Ontvanger/Roelofs) en A-G Timmerman voor HR 20 juni 2008, NJ 2009, 21 

(Willemsen/NOM). Zie tevens Asser 6-IV De verbintenis uit de wet, 333 Aansprakelijkheid handelende persoon naast 

aansprakelijkheid rechtspersoon en Asser/Maeijer, Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009/440-441, 469 en D. Strik, 

Grondslagen bestuurdersaansprakelijkheid, diss. Rotterdam 2010. 
742 HR 5 september 2014, RO 2014/75, JOR 2014/296 (Hezemans Air).  
743 Rb. Arhnem 23 april 2008, RO 2008/54 (Schuttersgilde); Gerechtshof Arnhem 2 december 1997, JOR 1998/28 

(Stichting Volwassenen Educatie Flevo); Gerechtshof Amsterdam 12 juni 2012, JOR 2012/348 (Nederlandse Rode 

Kruis). 
744 Hierover bestaat discussie in de literatuur zoals weergegeven in: C.H.C. Overes, ‘Aansprakelijkheid van 

stichtingsbestuurders; bestuurders opgelet!’, Ondernemingsrecht 2015/103, p. 10. 
745 Rb. Rotterdam 1 augustus 2012, RO 2012/72 (Stichting Restaurant PAN). 
746 Rb. Amsterdam 11 november 2009, JOR 2010/123, m. nt. Borrius (Stichting Derdengelden), bekrachtigd in hoger 

beroep Gerechtshof Amsterdam 11 december 2012, JOR 2013/5, m. nt. Borrius. 



 

Ook het verzuimen van kerntaken, zoals het voeren van een deugdelijke administratie en – indien 

verplicht – het opmaken van een jaarrekening overeenkomstig Titel 9 van boek 2 BW betekent 

dat het bestuur collectief een ernstig verwijt kan worden gemaakt, zodat sprake is van 

onbehoorlijke taakvervulling.747 Daarnaast geldt als belangrijke richtlijn dat de omstandigheid 

dat een bestuurder die in strijd heeft gehandeld met statutaire bepalingen die de rechtspersoon 

beogen te beschermen als zwaarwegende omstandigheid moet worden aangemerkt die in 

beginsel de aansprakelijkheid van de bestuurder vestigt behoudens tegenbewijs.748 Als 

voorbeelden van bepalingen die de rechtspersoon beogen te beschermen kunnen worden 

genoemd de doelomschrijving, statutaire bepalingen die voor bepaalde rechtshandelingen de 

goedkeuring van het toezichthoudend orgaan of een derde voorschrijven en een statutaire 

tegenstrijdig belang regeling.749 Dit ziet echter specifiek op de aansprakelijkheid van artikel 2:9 

BW, waarop een derde zich in beginsel niet direct kan beroepen. Wel kan het verwaarlozen van 

de bestuurstaak onder omstandigheden onzorgvuldig zijn jegens een derde. Het bestuur kan niet 

aanvoeren dat het min of meer als ‘marionet’ voor een derde fungeert en niet zelf de beslissingen 

neemt, maar feitelijk slechts uitvoert wat hen opgedragen wordt.750 

De afwikkelstichting is niet gericht op het maken van winst en kent in die zin een maatschappelijk 

doel: het op een zo efficiënt mogelijke manier beheren en verdelen van geld. Het winststreven 

kan derhalve niet als rechtvaardiging dienen bij het nemen van financiële risico’s hetgeen de 

marge waarbinnen het bestuur financiële risico’s kan nemen verkleint.751 In eerste instantie lijkt 

het erop dat de afwikkelstichting niet te maken heeft met uiteenlopende belangen. Immers dient 

de stichting slechts de belangen van de claimanten te waarborgen en die claimanten hebben maar 

één doel: het zo spoedig mogelijk uitkeren van een zo hoog mogelijk bedrag. Daarnaast is echter 

ook van groot belang dat alle potentiële claimanten de kans krijgen zich te melden, teneinde te 

voorkomen dat men tegen hun wil in wordt gebonden aan een regeling. De wet schrijft nu voor 

dat daarmee op een bepaalde manier rekening mee moet worden gehouden, waardoor de 

claimanten die zich wél binnen de termijn hebben gemeld, niet de hoogst mogelijke claim 

ontvangen omdat een bedrag gereserveerd dient te worden voor eventuele “onbekende 

claimanten”.752  

De stichtingsbestuurders dienen derhalve een juiste balans te vinden tussen enerzijds het zo snel 

mogelijk uitkeren van een zo groot mogelijk bedrag en anderzijds het zo goed mogelijk 

waarborgen van de belangen van potentiële claimanten die nog niet op de hoogte (kunnen) zijn 

van de in het WCAM-traject tot stand gekomen schikkingsovereenkomst. Daartoe bestaan 

momenteel weinig tot geen concrete richtlijnen en de beleidsruimte is groot. Dit is enigszins 

vergelijkbaar met taak van de curator in faillissement. Een curator moet zich richten op het belang 

van de boedel maar kan dat naar eigen inzicht doen en mag zelf bepalen wat naar zijn inzicht de 

best te verrichten (rechts)handelingen zijn. Bij de uitoefening van zijn taak moet de curator een 

                                                   
747 Rb. Midden-Nederland 30 april 2014, RO 2014/57 (Stichting Daidalos). 
748 HR 29 november 2002, JOR 2003/3, m. nt. Bartman (Berghuizer Papierfabriek). 
749 C.H.C. Overes, ‘Aansprakelijkheid van stichtingsbestuurders; bestuurders opgelet!’, Ondernemingsrecht 2015/103, 

p. 6. 
750 Zie hierover bijvoorbeeld Rb. Amsterdam 11 november 2009, RO 2010/22, JOR 2010/56 (Palminvest). 
751 A. Hendrikse, ‘Bestuurdersaansprakelijkheid in de not-for-profit sector: van liefdewerk, oud papier, de dingen die 

voorbijgaan’, Ondernemingsrecht 2009/40, afl. 13, p. 175, M.L. Lennarts, ‘Aansprakelijkheid van bestuurders en 

toezichthouders bij stichtingen’, in: De stichting. Kritische beschouwingen over de wettelijke regeling voor een 

veelzijdige rechtsvorm, Den Haag: SDU Uitgevers 2011, p. 136 e.v. 
752 Zie hierover par. 5.3. 



 

veelvoud aan keuzes maken waardoor een weging van tegenstrijdige belangen eerder regel dan 

uitzondering is. Het enkel handelen tegen het belang van een individuele crediteur maakt de 

curator nog niet (persoonlijk) aansprakelijk tegenover deze crediteur. De Hoge Raad heeft zich in 

het zogenaamde Maclou arrest uitgelaten over de persoonlijke aansprakelijkheid van de curator. 

Daaruit volgt dat, gelet op de beleidsvrijheid die een curator, persoonlijke aansprakelijkheid niet 

snel zal worden aangenomen. Het handelen van de curator moet worden getoetst aan een voor 

de curator geldende zorgvuldigheidsnorm. Deze norm brengt met zich mee dat een curator 

behoort te handelen zoals in redelijkheid mag worden verwacht van een over voldoende inzicht 

en ervaring beschikkende curator die zijn taak met nauwgezetheid vervult. Per geval zal het 

handelen van de curator dus moeten worden beoordeeld. In de praktijk komt het er op neer dat 

de curator een ernstig verwijt moet worden gemaakt.753  

Bovenstaande invulling van de persoonlijke aansprakelijkheidsmaatstaf lijkt ook redelijk te zijn 

voor de bestuurders van een afwikkelstichting. Persoonlijke aansprakelijkheid zal niet snel 

worden aangenomen indien de bestuurder een weloverwogen en gedocumenteerde beslissing 

heeft genomen over het opheffen van het schikkingsfonds en de omgang met onbekende claims. 

Tegelijkertijd kunnen de grote mate van beleidsvrijheid, het ontbreken van een winstoogmerk in 

combinatie met het gebrek aan toezicht en het behartigen van het “algemeen belang”, er mogelijk 

toe leiden dat een bestuurder eerder wordt aangesproken en dat hoge eisen aan de 

zorgvuldigheid van het handelen worden gesteld. Op de bestuurders van de afwikkelstichting rust 

daarom toch een grote verantwoordelijkheid. Het ontbreken van intern toezicht en regels of 

richtlijnen kan voor een bestuurder lastig zijn. Het leidt tot een ongewenste beleidsvrijheid voor 

de bestuurder die graag zorgvuldig wil handelen en aan de andere kant bestaat het gevaar dat 

een kwaadwillende stichtingsbestuurder zijn eigen belangen boven die van de stichting stelt. De 

mogelijkheid om tot een persoonlijke aansprakelijkheid te komen is daarom wel wenselijk, 

terwijl anderszijds een redelijk handelende bestuurder niet geconfronteerd moet worden met 

claims. Deze spagaat bevestigt de behoefte aan regels en toezicht, zodat verkeerde beslissingen 

zoveel mogelijk voorkomen worden en de aansprakelijkheidsvraag beter kan worden beoordeeld 

(zowel ex ante als ex post). 

5.4.2. Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen 

Mogelijk gaat het aansprakelijkheidsregime van stichtingsbestuurders in de toekomst 

veranderen. Het aantal aansprakelijkheidsprocedures tegen stichtingsbestuurders neemt toe. 

Veelal gaat het daarbij om bestuurders van semipublieke instellingen die al dan niet op 

aandringen van de overheid door de stichting aansprakelijk worden gesteld voor schade wegens 

een onbehoorlijke taakvervulling. Door misstanden bij die semipublieke instellingen staat 

aansprakelijkheid tegen stichtingsbestuurders de laatste jaren tevens hoog op de politieke 

agenda en zijn verschillende voorstellen gedaan om de aansprakelijkheid van 

stichtingsbestuurders aan te scherpen. Onder meer met het oog daarop is op 8 juni 2016 het 

Wetsvoorstel Bestuur en toezicht rechtspersonen ingediend bij de Tweede Kamer.754 Voor de 

volledigheid wordt dit wetsvoorstel en de belangrijkste implicaties hiervan hieronder toegelicht. 

Met het wetsvoorstel poogt de Minister duidelijker in de wet aan te geven wat de taken en 

verantwoordelijkheden zijn van bestuurders en commissarissen bij een vereniging, stichting, 
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coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij.755 Een belangrijk element van dit wetsvoorstel 

is dat er voor alle rechtspersonen een wettelijke grondslag komt voor de mogelijkheid tot 

instelling van een raad van commissarissen. Ook wordt het voor alle rechtspersonen mogelijk om 

te kiezen voor een monistisch bestuur, dat wil zeggen: een bestuur waarin uitvoerende en niet-

uitvoerende bestuurders zitten, en waarbij de niet-uitvoerende bestuurders de toezichthoudende 

rol vervullen. Daarnaast wordt voor de vereniging, de coöperatie, de onderlinge 

waarborgmaatschappij en de stichting helderheid verschaft omtrent (i) de uitgangspunten die 

bestuurders en commissarissen bij de vervulling van hun taak in acht moeten nemen, (ii) de 

positie van bestuurders en commissarissen met een tegenstrijdig belang en (iii) de regels over 

aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen. Dit gebeurt door de regels die op deze 

punten al gelden voor de naamloze en de besloten vennootschap, te verplaatsen naar het 

algemene gedeelte van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. In de wet wordt vastgelegd dat 

bestuurders en toezichthouders van alle rechtspersonen het belang van de rechtspersoon voorop 

moeten stellen. Ook wordt voor alle rechtspersonen geregeld dat bestuurders en toezichthouders 

met een tegenstrijdig belang niet mogen deelnemen aan de beraadslaging en de besluitvorming 

alsmede dat bestuurders en toezichthouders die hun taak onbehoorlijk vervullen aansprakelijk 

kunnen zijn voor de daaruit voortvloeiende schade. Ten slotte worden de gronden voor ontslag 

van slecht functionerende stichtingsbestuurders en -toezichthouders verruimd en ook van 

toepassing op leden van het toezichthoudend orgaan. 756 Tot op heden zijn deze onderwerpen 

voor stichtingsbestuurders niet wettelijk geregeld. 

5.4.2.1. Aansprakelijkheidsnorm 

De norm waarnaar bestuurders en commissarissen van stichtingen zich bij de vervulling van hun 

taak naar moeten richten is momenteel niet wettelijk vastgelegd. Desondanks kunnen ook 

bestuurders (en commissarissen) van stichtingen geconfronteerd worden met een samenloop 

van belangen. Bij de afwikkelstichting gaat het daarbij bijvoorbeeld om de belangen van 

(potentiële) claimanten en overige partijen bij de schikkingsovereenkomst. Met het wetsvoorstel 

wordt daarom in de algemene bepalingen van Boek 2 BW opgenomen dat bestuurders en 

commissarissen zich bij de vervulling van hun taak richten naar het belang van de rechtspersoon 

en de daaraan verbonden onderneming of organisatie (artikel 2:9 lid 3 en artikel 2:11 lid 4). De 

norm die thans geldt voor de NV en de BV, komt daarmee te gelden voor bestuurders en 

commissarissen van alle rechtspersonen.  

5.4.2.2. Tegenstrijdig belang 

Voor stichtingen kent de wet bovendien op dit moment geen tegenstrijdig-belangregeling.757 Er 

kan daardoor op dit punt nu nog rechtsonzekerheid bestaan. Mede omdat er tegenwoordig ook 

veel professionele organisaties zijn die de rechtsvorm van een stichting hebben, bestaat aan een 

dergelijke regeling behoefte. Voorgesteld wordt om de tegenstrijdig-belangregeling die nu al 

geldt voor bestuurders en commissarissen van de NV en de BV, te verplaatsen naar het algemene 

gedeelte van Boek 2 BW. Door de plaatsing in het algemene deel, komt de regeling voor 

bestuurders (artikel 2:9 lid 5) en de regeling voor commissarissen (artikel 2:11 lid 6) te gelden 

                                                   
755 In de navolgende tekst ligt de nadruk slechts op de stichting, aangezien deze rechtsvorm wordt gebruikt om het 

WCAM-traject af te wikkelen. Zie hierover met name hoofdstuk 4. 
756 Kamerstukken II, 2015/16, 34491, nr. 3 (Memorie van Toelichting). 
757 Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn indien de bestuurder van de afwikkelstichting tevens betrokken is bij de 

juridisch adviseur of administrateur in de zaak. 



 

voor alle rechtspersonen. Daarmee komt voor alle rechtspersonen te gelden dat bestuurders met 

een tegenstrijdig belang niet mogen deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming over het 

betreffende onderwerp. De voorgestelde regeling bevat een aanvulling voor bestuurders en 

commissarissen van een stichting. Reden daarvoor is dat de stichting geen algemene vergadering 

kent. Voor stichtingen wordt daarom bepaald dat als de stichting geen raad van commissarissen 

heeft, de bevoegdheid ook in geval van tegenstrijdig belang van de bestuurders blijft rusten bij 

het bestuur. Het bestuur van de stichting moet dan wel schriftelijk vastleggen wat de 

overwegingen zijn die aan het besluit ten grondslag liggen. Als de stichting wél een raad van 

commissarissen heeft, blijft deze raad van commissarissen ook in geval van tegenstrijdig belang 

van de commissarissen bevoegd om te beslissen. Ook voor de raad van commissarissen geldt dan 

dat de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen, schriftelijk moeten worden 

vastgelegd. Met dit vereiste van schriftelijke vastlegging wordt bewerkstelligd dat bestuurders 

en commissarissen zich rekenschap geven van de norm dat zij bij de vervulling van hun taak, de 

belangen van de rechtspersoon en de daaraan verbonden onderneming of organisatie dienen te 

laten prevaleren boven hun persoonlijke belangen. De schriftelijke vastlegging helpt de 

bestuurder overigens ook als hij achteraf verantwoording moet afleggen voor zijn besluit. Het 

vereiste van schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag 

liggen, betreft als zodanig overigens niet de totstandkoming van het besluit. Het niet-naleven van 

dit vereiste leidt dus niet tot nietigheid of vernietigbaarheid van het besluit. 

5.4.2.3. Onbezoldigde bestuurders van niet-commerciële stichtingen 

Een andere belangrijke aanpassing betreft de aansprakelijkheidsregel voor onbezoldigde 

bestuurders van niet-commerciële verenigingen en stichtingen. In de consultatie en in het advies 

van de Commissie vennootschapsrecht is de vrees geuit dat het door toepassing van de algemene 

aansprakelijkheidsregeling op die bestuurders, moeilijker zou worden om vrijwilligers te vinden 

voor bijvoorbeeld een bestuursfunctie bij een buurtvereniging. Mede naar aanleiding van deze 

reacties is in het nieuwe wetsvoorstel een regeling opgenomen om de drempel voor 

aansprakelijkheid van de genoemde onbezoldigde bestuurders te verhogen. Van een 

onbezoldigde functie is sprake als de bestuurder voor zijn werkzaamheden geen vergoeding 

ontvangt of enkel een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten. Met de voorgestelde 

bepaling geldt voor onbezoldigde bestuurders niet de regel dat in het geval dat niet voldaan is 

aan de administratieverplichtingen (artikel 2:10 BW) of de verplichting tot publicatie van de 

jaarrekening (artikel 2:394 BW), vaststaat dat het bestuur zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft 

vervuld en dat vermoed wordt dat onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van 

het faillissement. Aangezien de kans klein is dat een afwikkelstichting in staat van faillissement 

komt te verkeren, zijn onbezoldigde bestuurders van afwikkelstichtingen niet gebaat bij deze 

bepaling.  

5.4.3. Beperken en verzekeren van aansprakelijkheid 

Uit het voorgaande volgt dat aansprakelijkheid van stichtingsbestuurders in beginsel niet snel 

aan de orde is. Er is een hoge mate van schuld vereist en persoonlijke aansprakelijkheid vormt 

nog steeds een uitzondering op de hoofdregel van beperkte aansprakelijkheid. Desondanks zijn 

er in het geval van de schadeafwikkelaar wel degelijk risico’s. In het algemeen worden claims 

tegen bestuurders steeds vaker ingediend. Het gaat daarbij vaak om aanzienlijke 

schadevergoedingsbedragen. Daarnaast lopen de kosten van verweer tegen zo’n vordering al snel 



 

op.758 Een bestuurder kan de kans op aansprakelijkheid verkleinen door geen onverantwoorde 

risico’s te nemen. De bestuurder van de afwikkelstichting heeft daartoe echter weinig handvatten 

vanwege het gebrek aan richtlijnen of juist onduidelijke wettelijke regelingen. De vrees voor 

aansprakelijkheid van bestuurders van afwikkelstichtingen is daarom terecht.  

Er bestaan een aantal maatregelen die bestuurders kunnen beschermen tegen persoonlijke 

aansprakelijkheid. Het beperken van aansprakelijkheid kan theoretisch gezien op een aantal 

manieren: exoneratie, kwijting, vrijwaring en verzekering. Exoneratie betreft uitsluiting of 

beperking van aansprakelijkheid voor toekomstig handelen en is daarom voor bestuurders 

uitgesloten. Een exoneratiebeding is ongeldig, althans daarop kan door de bestuurder in 

voorkomende gevallen in verband met de eisen van de redelijkheid en billijkheid geen beroep 

worden gedaan. Er is slechts sprake van aansprakelijkheid van bestuurders in geval van ernstig 

verwijtbaar handelen. Het past niet in deze redenering dat de bestuurder zich bij voorbaat – dus 

voor toekomstig beleid – zou kunnen vrijtekenen van deze aansprakelijkheid via een 

exoneratiebeding.759  

Kwijting achteraf – dus van aansprakelijkheid voor voorafgaand bestuur of toezicht – is wel 

mogelijk. Daarbij kan worden gedacht aan decharge – welke verklaring bevrijdt van interne 

aansprakelijkheid – en vrijwaring van aansprakelijkheid. Aan een bestuurder kan decharge 

worden verleend voor het door hem gevoerde beleid, als gevolg waarvan de bestuurder wordt 

ontslagen van aansprakelijkheid voor dit beleid en de rechtspersoon afstand doet van zijn recht 

om zich op bestuurders te verhalen. Bij stichtingen is décharge niet wettelijk geregeld. In de 

literatuur wordt aangenomen dat het wel mogelijk is. Veelal luidt een statutaire bepaling dat de 

goedkeuring van de jaarrekening strekt tot décharge van de stichtingsbestuurder. Décharge ziet 

echter slechts op interne aansprakelijkheid en strekt zich bovendien slechts uit tot gegevens die 

uit de jaarrekening blijken of anderszins aan de algemene vergadering zijn bekendgemaakt.760 

In geval van een vrijwaring legt de vennootschap op voorhand vast dat indien een bestuurder 

door een derde aansprakelijk wordt gesteld, de vennootschap dan de verweerkosten die 

samenhangen met deze claim en ook een eventueel te betalen schadevergoeding voor haar 

rekening neemt.761 Het is in beginsel toegestaan dat de rechtspersoon de bestuurders (en 

commissarissen) vrijwaart voor vermogensschade die zij lijden als gevolg van claims die derden 

tegen hen persoonlijk instellen. Met betrekking tot opzet of bewuste roekeloosheid wordt een 

vrijwaring niet toelaatbaar geacht.762 De claim die tegen de bestuurder (of commissaris) wordt 

ingesteld, valt zowel onder de vrijwaring als de dekking van de 

bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering die ten behoeve van de bestuurders door de 
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vennootschap is afgesloten. Vrijwaring kan daarbij als vangnet dienen voor de gevallen waarin 

de verzekering geen dekking biedt.763 Voor de bestuurders van een afwikkelstichting biedt een 

vrijwaring geen soelaas in het geval zij na ontbinding van de stichting persoonlijk aansprakelijk 

worden gesteld, aangezien de stichting op dat moment vaak al is ontbonden. In dat geval kan 

vanzelfsprekend geen beroep meer worden gedaan op vrijwaring. Vrijwaring behoort derhalve 

in deze situatie niet tot de mogelijkheden. 

Verzekeren lijkt daarom de enige manier om de aansprakelijkheid van de stichtingsbestuurders 

ná ontbinding van de stichting te dekken. Het verzekeren van een toekomstige claim kan door 

middel van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. In polisvoorwaarden van zo’n 

aansprakelijkheidsverzekering is echter veelal bepaald dat de dekking automatisch eindigt in 

geval van faillissement of ontbinding van de rechtspersoon. Hoewel doorgaans een 

uitloopdekking overeen kan worden gekomen, is het maar de vraag of de verzekeraar bereid is 

om een dergelijke dekking te verlenen, aangezien hij moeilijk een inschatting van de risico’s kan 

maken vanwege de combinatie van onduidelijke regelgeving en gebrek aan toezicht en 

transparantie gedurende het distributieproces. Het opvangen van de gevolgen van 

aansprakelijkheid blijkt derhalve slechts beperkt mogelijk. Bovendien is het de vraag of het 

volledig kunnen afwentelen van de gevolgen van aansprakelijkheid wenselijk is in een geval 

waarin bestuurders van de afwikkelstichting mogelijk verkeerde bedoelingen hebben.764  

De mogelijkheden op het gebied van beperking en verzekering van eventuele aansprakelijkheid 

zijn aldus beperkt. Daardoor blijft de behoefte aan meer richtlijnen voor en toezicht op 

bestuurders bestaan. Ook hier is een rol weggelegd voor de rechter, die als ex post toezichthouder 

optreedt gedurende het distributieproces en aan wie de gang van zaken gedurende dit proces 

kunnen worden voorgelegd.765 Daarbij kan worden gedacht aan een afsluitende beschikking van 

het hof waarin goedkeuring wordt verleend voor de verrichte werkzaamheden en het opheffen 

daarvan. Dit zou dan tevens kwijting van bestuurders in kunnen houden. Dit ligt in lijn met wat 

in de DES II-zaak is gebeurd met gebruikmaking van artikel 2:910 lid 2 BW. Het hof wordt daar 

gevraagd om goedkeuring te verlenen voor het besteden van het restantbedrag uit het 

schikkingsfonds inzake DES I. De beschikking in de DES II-zaak heeft dan ook niet de vorm van 

een algemeen verbindendverklaring. Mogelijk kan deze beschikking als voorbeeld dienen voor de 

tussenkomst van het hof bij de beëindiging van de WCAM-zaak. De kwijting ziet dan uiteraard 

alleen op feiten en omstandigheden die in het onderzoek van het hof betrokken zijn.  

5.4.4. Tussenconclusie 

Stichtingsbestuurders zijn volgens dezelfde maatstaven aansprakelijk als bestuurders van 

commerciële rechtspersonen. Voor stichtingsbestuurders die hun functie onbezoldigd vervullen, 

geldt over het algemeen dat zij minder deskundig zijn en minder tijd beschikbaar hebben voor 

het vervullen van die functie. Hoewel deze omstandigheid een rol kan spelen in de beoordeling 

van een disculpatieverweer of reden kan zijn de verplichting tot schadevergoeding te matigen, is 

dit geen vaste rechtspraak en geldt dezelfde aansprakelijkheidsmaatstaf. Bestuurders van de 

afwikkelstichting zullen zich derhalve terdege bewust moeten zijn van de verantwoordelijkheid 
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die zij op zich nemen door zitting te nemen in het bestuur. Ook het wetsvoorstel bestuur en 

toezicht rechtspersonen lijkt meer focus te leggen op de aansprakelijkheid van 

stichtingsbestuurders. Hoewel dit met name ziet op de uitbreiding naar 

faillissementsaansprakelijkheid en hiervan bij een afwikkelstichting niet snel sprake zal zijn, 

dienen bestuurders zich bewust te zijn van de verzwaring van de aansprakelijkheid, althans 

verduidelijking van de aansprakelijkheidsmaatstaf, die in rechtspraak en wetgeving wordt 

aangenomen. Bestaande manieren om (de gevolgen van) die aansprakelijkheid vooraf te 

beperken of verzekeren blijken niet of slechts beperkt toepasbaar.  

Anderzijds is een al te hoge aansprakelijkheidsdrempel of volledige uitsluiting van 

aansprakelijkheid niet wenselijk, aangezien door het ontbreken van intern toezicht het risico 

bestaat dat de stichtingsbestuurder zijn eigen belangen boven die van de stichting stelt. Om zowel 

de belangen van de bestuurders als de belangen van (potentiële) claimanten zoveel mogelijk te 

beschermen, is het wenselijk dat de rechter ex post toezicht uitoefent en het WCAM-traject met 

een afsluitende beschikking beëindigt. Deze beschikking kan tevens een kwijting voor eventuele 

latere aansprakelijkheid van bestuurders inhouden. 

5.5. CONCLUSIE 

De vraag op welk moment massaschade definitief is afgewikkeld en wanneer de rol van de daarbij 

betrokken schadeafwikkelaar eindigt, blijkt in de praktijk in een concreet geval moeilijk te 

beantwoorden. Deze onduidelijkheid met betrekking tot de beëindiging van het distributieproces 

wordt onder meer veroorzaakt door de omslachtige en onduidelijke wetgeving met betrekking 

tot zogenaamde onbekende claims en gebrek aan regels of richtlijnen met betrekking tot de 

besteding van het restant van het schikkingsfonds. De grote mate van beleidsvrijheid en 

beoordelingsvrijheid die dit tot gevolg heeft voor de schadeafwikkelaar, blijkt niet wenselijk. 

Bestuurders van afwikkelstichtingen dienen een juiste balans te vinden in het voortvarend 

afwikkelen van het distributietraject enerzijds en de belangen van eventuele “onbekende 

claimanten” anderzijds. De dreiging van persoonlijk aansprakelijkheid waartegen zij zich moeilijk 

kunnen wapenen in combinatie met het gebrek aan toezicht en transparantie gedurende het 

distributieproces leidt tot een onwenselijke situatie.  

In dit hoofdstuk zijn daarom (nieuwe) richtlijnen op het gebied van de omgang met onbekende 

claims, het eventuele restantbedrag, aansprakelijkheid van de schadeafwikkelaar en de opheffing 

van de betrokken stichtingen opgesteld. Daarnaast blijkt het wenselijk om een sluitstuk aan het 

WCAM-traject toe te voegen, waarmee het distributieproces en daarmee het WCAM-traject, 

formeel kan worden beëindigd.  

Daarbij is de suggestie gedaan om in de toekomst ex post toezicht uit te laten oefenen door het 

hof. Hiermee wordt eventueel misbruik voorkomen en kan tegelijkertijd kwijting worden 

verleend aan de schadeafwikkelaar indien deze zijn taak zorgvuldig, weloverwogen en goed 

gedocumenteerd heeft volbracht. Daarbij kan worden gedacht aan een afsluitende beschikking 

van het hof waarin goedkeuring wordt verleend voor de verrichte werkzaamheden en het 

beëindigen daarvan. Voor wat betreft de rol van de rechter kan aansluiting worden gezocht bij de 

rol die de rechter heeft indien gebruik wordt gemaakt van artikel 2:910 lid 2 BW, zoals in de DES 

II-zaak is toegepast. Het hof wordt daar gevraagd om goedkeuring te verlenen voor het besteden 

van het restantbedrag uit het schikkingsfonds inzake DES I. De beschikking in de DES II-zaak heeft 

dan ook niet de vorm van een algemeen verbindendverklaring. Mogelijk kan deze beschikking als 

voorbeeld dienen voor de tussenkomst van het hof bij de beëindiging van de WCAM-zaak. In het 



 

navolgende hoofdstuk staat het toezicht gedurende het distributieproces centraal. In dat kader 

wordt dan ook uitgebreid stilgestaan bij de rol die de rechter daarbij kan spelen. De mogelijkheid 

om het hof ex post toezicht te laten uitoefenen wordt daar nader onderzocht en uitgewerkt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HOOFDSTUK 6: TOEZICHT GEDURENDE HET DISTRIBUTIEPROCES  

6.1. INLEIDING 

Gedurende het distributieproces is de schadeafwikkelaar primair verantwoordelijk voor de 

belangen van anderen. De betreffende stichting, vennootschap of curator die als 

schadeafwikkelaar optreedt draagt immers zorg voor het geld (in het schikkingsfonds) dat aan 

die anderen toebehoort. Hierbij bestaat een risico op fouten of zelfs misbruik.766 Toezicht en 

transparantie kunnen helpen om fouten en misbruik te voorkomen. Bovendien kan een 

toezichthouder gedurende het distributieproces voor de schadeafwikkelaar als klankbord 

dienen. In de voorgaande hoofdstukken is meermaals gebleken dat daaraan behoefte bestaat.767  

In dit hoofdstuk wordt daarom onderzocht op welke manier adequaat toezicht gedurende het 

distributieproces gerealiseerd kan worden. Eerst wordt daartoe in algemene zin bekeken wat 

(effectief) toezicht betekent en in welke mate toezicht van belang is in de relatie tussen de 

schadeafwikkelaar en de claimanten (§ 6.2). Vervolgens wordt achtereenvolgens gekeken naar 

de toezichthouder (§ 6.3), het moment waarop het toezicht plaatsvindt (§ 6.4) en de invulling van 

het toezicht (§ 6.5). Telkens wordt aan de hand van de resultaten van de case studies 

geïnventariseerd op welke wijze deze aspecten momenteel worden geregeld en of en zo ja hoe dit 

in de toekomst verbeterd kan worden. 

In het kader van de toezichthouder en het al dan niet aanstellen daarvan wordt in het bijzonder 

aandacht besteed aan de rol van de rechter gedurende het WCAM-traject in het algemeen en meer 

specifiek gedurende het distributieproces. In de voorgaande hoofdstukken is meermaals de vraag 

opgeworpen of het hof een grotere rol kan gaan spelen bij bijvoorbeeld de wijze waarop het 

distributieplan wordt vormgegeven, de daadwerkelijke uitdeling van het schikkingsfonds en de 

beëindiging van het distributieproces. Is een toezichthoudende rol voor het hof gedurende het 

distributieproces mogelijk en passen toezichthoudende taken bij de huidige functie van het hof 

in het WCAM-traject?  

De centrale vraag die in dit hoofdstuk wordt beantwoord luidt:  

Biedt de wijze waarop momenteel invulling wordt gegeven aan het toezicht gedurende het 

distributieproces voldoende waarborgen om fouten en misbruik gedurende dit proces te voorkomen 

en zo nee, op welke wijze kan het toezicht gedurende het distributieproces in de toekomst geregeld 

worden?  

 

6.2. WAT IS (HET BELANG VAN) TOEZICHT? 

6.2.1. Het belang van toezicht in het algemeen 

In vrijwel iedere relatie waarbij een bepaalde instantie of persoon primair verantwoordelijk is 

voor belangen van anderen lopen die belangen niet (altijd) parallel met de eigen belangen. 

Toezicht en transparantie worden dan primair als oplossing aangedragen om fouten en misbruik 

te voorkomen. Bestuurders moeten voortdurend beslissingen nemen onder wisselende 

                                                   
766 Bijvoorbeeld bij de bezoldiging van bestuurders of curatoren, bij de beslissing om een restant al dan niet uit te keren, 

bij de behandeling van onbekende claims en bij het vermogensbeheer van het schikkingsfonds.  
767 Bijvoorbeeld ten aanzien van de schadeafwikkelaar (hoofdstuk 3), de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan 

de schikkingsovereenkomst; meer specifiek met betrekking tot het vermogensbeheer van het schikkingsfonds, de 

allocatie van het schikkingsfonds, de aankondiging en oproeping van benadeelden (hoofdstuk 4) en de ontbinding van 

de betrokken stichtingen, omgang met onbekende claims en een eventueel restantbedrag (hoofdstuk 5). 



 

omstandigheden en met soms onvolledige informatie. Het laten meewegen van eigen belangen 

daarbij is niet onbegrijpelijk. Hoe minder toezicht wordt gehouden, des te eenvoudiger het voor 

de bestuurder wordt om eigen belangen voorop te stellen.768 Jensen en Meckling beginnen hun 

grondleggende artikel over dit corporate governance probleem met een citaat uit Adam Smith’s 

The wealth of nations769: “Like stewards of a rich man, they are apt to consider attention to small 

matters as not for their master’s honour, and very easily give themselves a dispensation from having 

it. Negligence and profusion, therefore, must always prevail, more or less, in the management of the 

affairs of such a [joint stock] company". Daarmee refereren zij aan het feit dat mensen in 

organisaties geneigd kunnen zijn om de middelen van de organisatie niet optimaal aan te wenden 

en daarmee de belangen van degenen voor wie zij werken – de principaal – te schaden.770 Een 

voorbeeld daarvan vormen de misstanden binnen semipublieke instellingen, waarvan als 

belangrijke oorzaak wordt genoemd het feit dat bestuurders heel veel zelf kunnen bepalen zonder 

noemenswaardig weerwerk vanuit de organisatie. 771 Daardoor ontstaan misstanden en 

ontsporingen. Veel van die misstanden zijn niet eens zozeer te wijten aan bewust malafide gedrag 

van bestuurders of kwaadwillende bestuurders, maar vaak ook aan gebrek aan tegenspraak 

jegens deze al te bevlogen bestuurders. Ondanks ook goede bedoelingen van bestuurders, kan het 

dus ook misgaan doordat onrealistische plannen worden uitgevoerd omdat er onvoldoende 

tegenwicht is in het toezichtmodel waardoor bestuurders niet tijdig gecorrigeerd worden.772 

De risico’s zoals hierboven in algemene zin worden beschreven doen zich ook voor in de relatie 

tussen de schadeafwikkelaar en de claimanten. Meer concreet leidt dat tot behoefte aan toezicht 

gedurende het distributieproces op; 

  

(i) de oprichting en inrichting van de rechtspersoon die ingevolge de schikkingsovereenkomst 

de vergoedingen verstrekt;773 

(ii) de wijze waarop het distributieplan is vormgegeven;774  

(iii) de uitdeling en of deze daadwerkelijk plaatsvindt overeenkomstig het distributieplan; en 

                                                   
768 J.A. de Hoog, De toezichthouder. Praktijkvoorbeelden van opportunistisch bestuur en falend toezicht, Den Haag: 

Textcetera 2013, p. 19. 
769 Adam Smith uit The wealth of nations, 1776, waarnaar wordt verwezen door M.C. Jensen en W.H. Meckling, ‘Theory 

of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure’, Journal of Financial Economics, October, 1976, 

V.3, No. 4. Zie in dit kader ook A. Berle and G. Means, The modern corporation and private property, New York: The 

Macmillan Company, 1932. 
770 Jensen en Meckling bespreken dit in het kader van de corporate governance theorie met betrekking tot de leiding 

van een organisatie in de vorm van de raad van bestuur of directie. De hiërarchie houdt het opportunisme van de rest 

van de organisatie wel redelijk binnen de perken, maar de directie of Raad van Bestuur heeft geen baas meer boven 

zich. En als je er wel een baas boven zet, verplaats je het probleem alleen maar naar een hiërarchisch niveau hoger. 

Daarom, zo zegt de theorie, moet men de top van de organisatie in tweeën splitsen: een beleidsvoerder en een 

controleur, ofwel een orgaan dat besluiten neemt en uitvoert en een orgaan dat ratificeert en controleert. 
771 WRR-rapport, ‘Van tweeluik naar driehoeken. Versterking van interne checks and balances bij semipublieke 

organisaties (rapport 91, 2014). 
772 WRR-rapport, ‘Van tweeluik naar driehoeken. Versterking van interne checks and balances bij semipublieke 

organisaties (rapport 91, 2014). 
773 Één van de weinige (impliciete) eisen die de wet aan de distributeur stelt is dat het een rechtspersoon betreft (artikel 

7:907 lid 3 onder h BW). N.B. De curator die in faillissement als distributeur optreedt, wordt waarschijnlijk als 

(vertegenwoordiger van de) rechtspersoon aangemerkt. 
774 Dit wordt nu – weliswaar in beperkte mate - ex ante getoetst door de rechter doordat het distributieplan onderdeel 

uitmaakt van de schikkingsovereenkomst. Het toezicht daarop gaat derhalve vooraf aan het distributieproces maar is 

in dat kader wel van belang. De rechter treedt momenteel in feite op als externe toezichthouder optreedt, waarover 

later meer. 



 

(iv) de beëindiging van het proces (en in dat kader omgang met eventueel restantbedrag en 

onbekende claims) 

Bij toezicht op de schadeafwikkelaar (i) valt te denken aan de manier waarop die rechtspersoon 

is ingericht en aan de kosten die gedurende het distributieproces worden gemaakt en ten laste 

van het schikkingsfonds worden gebracht. Daarbij kan in het bijzonder worden gedacht aan de 

bezoldiging van bestuursleden en de kosten voor ingeschakelde juridische hulp of 

administratieve ondersteuning. Ook van belang is de onafhankelijkheid van de bij die 

rechtspersoon betrokken partijen en personen. Denk daarbij aan onbezoldigde bestuursleden die 

wel opdrachten verstrekken aan kantoorgenoten775 en bijvoorbeeld claims administrators of 

juridische diensten die worden ingeschakeld. Bij toezicht op het distributieplan (ii) kan worden 

gedacht aan de verdeelsleutel die in het plan is opgenomen en de bijbehorende claiming rate776 . 

Toezicht op de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan dit distributieplan (iii) kan ten eerste 

zien op de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de schikkingsovereenkomst. Daarbij valt 

te denken aan de manier waarop het schikkingsfonds wordt gedistribueerd (bijvoorbeeld door 

middel van verschillende uitkeringsrondes), op welke wijze uitvoering wordt gegeven aan de 

bekendmaking van de schikkingsovereenkomst777 en de wijze waarop claimformulieren zijn 

ingericht en worden behandeld.778 Bij toezicht op de beëindiging van het distributieproces (iv) 

kan worden gedacht aan de omgang met onbekende claims en een eventueel restantbedrag en 

het opheffen van de betrokken ad hoc stichtingen.779 

6.2.2. Effectief toezicht in het algemeen 

Om het toezicht gedurende het distributieproces te kunnen regelen, is het allereerst van belang 

om vast te stellen wat toezicht is en wanneer toezicht effectief is. Die vraag is echter niet 

eenvoudig te beantwoorden. Toezicht als begrip is nog altijd niet vastomlijnd. De rijksoverheid 

omschrijft toezicht als “het verzamelen van informatie over de vraag of een handeling of zaak 

voldoet aan de daaraan gestelde eisen, het zich daarna vormen van een oordeel daarover en het 

eventueel naar aanleiding daarvan interveniëren”.780 Toezicht beschermt bepaalde belangen, in 

situaties waarin andere instanties primair verantwoordelijk zijn. De toezichthouder is weliswaar 

niet primair verantwoordelijk, maar heeft wel een formele mogelijkheid om in te grijpen in de 

beslissingen en handelingen van anderen die primair verantwoordelijk zijn voor die beslissingen 

of handelingen.  

Dat de mogelijkheid om in te grijpen een formele grondslag heeft, wil zeggen dat er een juridische 

regel voor bestaat, vastgelegd in bijvoorbeeld een contract, een wettelijke regeling of statuten. De 

bevoegdheid om te corrigeren kan heel beperkt zijn of heel ingrijpend. Een certificeerder behoudt 

zich contractueel het recht voor om het certificaat in te trekken. De accountant is verplicht een 

goedkeurende verklaring te weigeren als zijn oordeel over de stukken daartoe aanleiding geeft. 

De AFM kan malafide instellingen en bedrijven algemeen bekend maken, maar ook boetes 

                                                   
775 Dit kunnen overigens ook curatoren zijn. 
776 Zie hierover onder meer paragraaf 4.2.1. 
777 Zoals besproken in paragraaf 4.2.2.1. 
778 Dit is slechts een greep uit de werkzaamheden gedurende het distributieproces, zie voor een uitgebreider overzicht 

paragraaf 4.2.2.  
779 Deze problematiek is besproken in hoofdstuk 5. 
780 Kaderstellende visie op toezicht, Kamerstukken II, 2000/01, 27831, nr. 1. 



 

uitdelen en vergunningen intrekken. Een Raad van toezicht heeft vaak de bevoegdheid om de 

begroting of de jaarrekening niet goed te keuren. 

Om effectief toezicht te bewerkstelligen, dient achtereenvolgens sprake te zijn van 

informatieverzameling, oordeelsvorming en interventie.781 Om daartoe te komen, moet de 

toezichtsrelatie in elk geval een drietal kenmerken bezitten. Allereerst dient sprake te zijn van 

verwerving van informatie. Tussen de toezichthouder en de onder toezicht gestelde bestaat een 

meer of minder reguliere vorm van communicatie, waardoor de toezichthouder op de hoogte 

blijft van de relevante (voorgenomen) beslissingen en handelingen van de onder toezicht 

gestelde. Transparantie is daarom van groot belang. Daarnaast dient sprake te zijn van een 

beoordeling van het object van toezicht aan de hand van die informatie.782 De toezichthouder 

beoordeelt de relevante (voorgenomen) beslissingen en handelingen van de onder toezicht 

gestelde op in beginsel continue basis. Om een goed oordeel te kunnen vellen, moet men wel over 

adequate normen beschikken.783 Tenslotte dient interventie mogelijk te zijn om geconstateerde 

gebreken te corrigeren. De toezichthouder beschikt daartoe over ten minste een op een daartoe 

strekkende bevoegdheid berustend vermogen om de onder toezicht gestelde te beïnvloeden en 

benut dat vermogen naar behoefte.784, 785  

Om aan deze kenmerken te voldoen, kan het toezicht vervolgens op allerlei manieren worden 

georganiseerd en kent het verschillende verschijningsvormen. Daarbij kan gedifferentieerd 

worden naar: 

 Het moment waarop toezicht wordt uitgeoefend (ex ante (bijvoorbeeld door het stellen 

van een ingangsvoorwaarde), doorlopend of ex post toezicht)  

 De positie van de toezichthouder ten opzichte van de onder toezicht gestelde (intern of 

extern toezicht) 

 De manier waarop het toezicht is georganiseerd (sectorspecifiek en generiek toezicht) 

 De normen waarop het toezicht is gebaseerd (wettelijk en zelfregulerend toezicht) 

 De toezichtinstrumenten die worden gebruikt (preventief en repressief toezicht) en; 

 In geval van publiek toezicht, toezicht door lagere overheden en op rijksniveau.786  

 

Deze vormen van toezicht zijn tot drie kernvragen te herleiden:  

1. Wie houdt toezicht (intern vs. extern)?  

                                                   
781 Zie J. De Ridder, ‘Beleidsvoering door toezicht’, in: A.F. Leemans e.a. (red.): Handboek beleidsvorming overheid, 

Alphen aan den Rijn 1988. De rekenkamer gebruikte deze omschrijving ook: Algemene Rekenkamer, Toezicht op 

uitvoering publieke taken, Kamerstukken II 1997/98, 25956, nr. 2. Zie ook Michael G. O’Loughlin, ‘What is bureaucratic 

accountability and how can we measure it’, in: Administration and Society (22) 1990: p. 275-302. 
782 Zie J. De Ridder, ‘Beleidsvoering door toezicht’, in: A.F. Leemans e.a. (red.): Handboek beleidsvorming overheid, 

Alphen aan den Rijn 1988. 
783 In hoofdstuk 7 wordt daarom een normatief kader geschetst. 
784 Zie J. De Ridder, ‘Beleidsvoering door toezicht’, in: A.F. Leemans e.a. (red.): Handboek beleidsvorming overheid, 

Alphen aan den Rijn 1988. De rekenkamer gebruikte deze omschrijving ook: Algemene Rekenkamer, Toezicht op 

uitvoering publieke taken, TK 25956, nr. 2, Den Haag 1998. Zie ook Michael G. O’Loughlin, ‘What is bureaucratic 

accountability and how can we measure it’, in: Administration and Society (22) 1990: p. 275-302. 
785 J. de Ridder, Een goede raad voor toezicht, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2004. Zie ook WRR, Van tweeluik 

naar driehoeken. Versterking van interne checks and balances bij semipublieke organisaties, Amsterdam University 

Press, Amsterdam 2014, p. 40. 
786 Bij de bespreking van het toezicht gedurende het distributieproces zullen deze verschillende vormen van toezicht 

nader worden toegelicht door ze te bespreken in het kader van het toezicht gedurende het distributieproces. 



 

2. Op welk moment vindt het toezicht plaats? 

3. In welke mate wordt waarop toegezien? 

 

Ad.1: De eerste belangrijke vraag bij het opstellen van een kader voor toezicht is de vraag wie 

belast is met het houden van toezicht. De toezichthouder kent verschillende verschijningsvormen 

met als belangrijkste onderscheid het verschil tussen de interne en de externe toezichthouder. 

Intern toezicht ziet op een toezichtsmechanisme binnen de organisatie en kan op verschillende 

manieren worden ingevuld. Daarbij kan worden gedacht aan een collegiaal bestuur, een 

toezichthoudend orgaan en een derde partij, zoals een medezeggenschapsorgaan waarin 

belanghebbenden zijn vertegenwoordigd. Zij kunnen adviserend optreden maar het bestuur ook 

desgevraagd of periodiek ter verantwoording roepen. Daarnaast kan worden overeengekomen 

dat zij ten aanzien van bepaalde besluiten goedkeuring moeten verlenen.787 Naast intern toezicht 

is extern toezicht onontbeerlijk. De externe toezichthouder kan een zogenaamde toezichthouder 

‘pur sang’ zijn; een toezichthouder die speciaal in het leven is geroepen om toezicht te houden 

binnen een bepaalde sector of specifieke dienstverlening.788 Daarnaast kunnen ook de rechter(-

commissaris) en (register)accountant als externe toezichthouders optreden.789 Ten slotte kan een 

klachten-, geschillen- of arbitragecommissie als een vorm van extern toezicht worden gezien, 

waarbij belanghebbenden met individuele klachten terecht kunnen. 

Ad. 2: Toezicht kan ex ante, doorlopend of ex post plaatsvinden. Bij ex ante toezicht kan worden 

gedacht aan een ingangsvoorwaarde zoals kwaliteitseisen en/of een vergunningenstelsel. Bij 

doorlopend toezicht kunnen verschillende methoden worden ingezet zoals toetsen aan de hand 

van periodieke verslaglegging. Ex post toezicht kan standaard plaatsvinden of probleemgericht, 

waarbij bijvoorbeeld naar aanleiding van klachten wordt gehandeld.790 

Ad. 3: De wijze waarop het toezicht wordt ingericht hangt enerzijds af van het type norm waarop 

het toezicht is gebaseerd. Dit kan uiteenlopen van gedragsvoorschriften, inrichtingseisen, 

transparantieverplichtingen en best practices. Daarnaast kunnen verschillende 

toezichtsinstrumenten worden gebruikt, waarbij grofweg onderscheid kan worden gemaakt 

tussen preventief en repressief. Bij preventieve toezichtsinstrumenten kan worden gedacht aan 

een ingangsvoorwaarde, dialoog en benoemingen van bestuurders. Repressieve 

toezichtsinstrumenten zien op handhavingsmiddelen zoals het opleggen van een boete, het 

uitvaardigen van een openbare waarschuwing of (indien verleend) het intrekken van een 

vergunning.  

Aan de hand van bovenstaande vragen wordt in de navolgende paragrafen onderzocht of en zo ja 

op welke wijze momenteel toezicht wordt gehouden gedurende het distributieproces, in hoeverre 

dit verbeterd kan worden en hoe het toezicht op het distributieproces in de toekomst geregeld 

kan worden.  

                                                   
787 WRR, “Van tweeluik naar driehoeken. Versterking van interne checks and balances bij semipublieke organisaties”, 

Amsterdam University Press, Amsterdam 2014. 
788 Zie hierover, en voor een aantal voorbeelden van externe toezichthouders L. Verhey en N. Verheij, ‘De macht van de 

marktmeesters. Markttoezicht in constitutioneel perspectief’, in: Toezicht, Deventer: Kluwer 2005, p. 147-155. 
789 Bijvoorbeeld de rol van de rechter-commissaris in de faillissementsprocedure, waarover meer in par. 7.3.1. 
790 De AFM oefent al deze vormen van toezicht uit. Zie AFM, ‘De toezicht aanpak van de AFM’, 3 mei 2017, p. 5-6. Te 

raadplegen via <https://www.afm.nl/nl-nl/over-afm/werkzaamheden/toezichtaanpak>. 



 

6.3. DE TOEZICHTHOUDER BIJ DE UITKERING VAN MASSASCHADECLAIMS 

 

6.3.1. Intern toezicht gedurende het distributieproces 

 

6.3.1.1. Intern toezicht op dit moment 

Bij de bespreking van het interne toezicht op de schadeafwikkelaar dient in aanmerking te 

worden genomen dat de schadeafwikkelaar momenteel verschillende verschijningsvormen 

kent.791 In veruit de meeste gevallen draagt de afwikkelstichting zorg voor het distributieproces, 

maar de curator en de schadeveroorzakende partij kunnen ook als distributeur optreden. De 

schadeveroorzakende partij is weliswaar een rechtspersoon met veelal ook een toezichthoudend 

orgaan, maar dit orgaan is niet in het leven geroepen met het oog op (de afwikkeling van) een 

WCAM-traject, en het is daarom maar de vraag of zo’n bestaande raad van toezicht over 

voldoende kennis en tijd beschikt om daadwerkelijk toezicht te houden op de afwikkeling van een 

schikkingsovereenkomst. Voor de curator geldt dat hij geen rechtspersoon met bijbehorende 

organisatiestructuur is. Daarom zijn er geen mogelijkheden voor een intern toezichtsmodel. Van 

intern toezicht is in de DSB-zaak bijvoorbeeld ook geen sprake. 

De afwikkelstichting is een rechtspersoon met bijbehorende organisatiestructuur.792 Een 

toezichthoudend orgaan is in zo’n organisatie goed in te passen. Hoewel een raad van toezicht bij 

de verschillende afwikkelstichtingen momenteel ontbreekt, wordt er wel op andere manieren 

invulling gegeven aan het interne toezicht. Zo kent de Stichting Beheer Deelnemersgelden in de 

DES-zaken een orgaan van deelnemers, een orgaan van verzekeraars en een orgaan van de 

industrie welke organen jaarlijks de begroting en het jaarverslag van de stichting goedkeuren. In 

deze organen zijn de farmaceutische bedrijven en verzekeraars die hebben bijgedragen aan het 

schikkingsfonds vertegenwoordigd. De Stichting Shell Reserves Compensation Foundation kent 

een vergadering van deelnemers die wordt gevormd door institutionele beleggers en 

belangenbehartigers die een participatieovereenkomst met de stichting hebben gesloten. De 

vergadering van deelnemers houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang 

van zaken en voorziet het bestuur, al dan niet op verzoek, van advies. Dientengevolge heeft de 

vergadering van deelnemers onder meer de bevoegdheid om de bestuurders van de stichting te 

benoemen en ontslaan. Daarnaast dient de vergadering van deelnemers te worden geraadpleegd 

bij het besluit tot het vaststellen van de begroting en de jaarstukken, het wijzigen van de statuten 

en het ontbinden van de stichting. De Converium Securities Compensation Foundation kent een 

soortgelijk orgaan met soortgelijke bevoegdheden. In de zaken Vedior en Vie d’Or ontbreekt een 

toezichthoudend orgaan. De Stichting Uitvoering Vedior Schikking en Stichting 

Compensatiefonds Polishouders Vie d’Or kennen geen toezichthoudend orgaan of een andere 

vorm van toezicht of inspraak van betrokken partijen. Indirect intern toezicht kan ten slotte ook 

voortvloeien uit de samenstelling van het bestuur. In diverse zaken worden eisen aan de 

samenstelling van het bestuur van de afwikkelstichting gesteld. In de afwikkelstichtingen in de 

zaken DES I en II, Vie d’Or en Vedior, zijn bijvoorbeeld alle schikkende partijen in de besturen 

vertegenwoordigd.  

 

                                                   
791 In het volgende hoofdstuk wordt onderzocht of dit in de toekomst zo kan blijven of dat regulering gewenst is. 
792 Vgl. Hoofdstuk 3. 



 

6.3.1.2. Intern toezicht in de toekomst 

De manier waarop het interne toezicht kan worden ingericht, is voor een deel afhankelijk van de 

organisatievorm van de schadeafwikkelaar. Hierboven is reeds uiteengezet waarom in principe 

alleen de afwikkelstichting zich leent voor een traditioneel intern toezichtsmodel. Omdat 

momenteel naast de afwikkelstichting ook de curator of de schadeveroorzakende partij zorg 

kunnen dragen voor de afwikkeling van het schikkingsfonds, is het daarom niet mogelijk een 

uniform model van intern toezicht gedurende het distributieproces te hanteren. In het geval 

waarin de curator of de schadeveroorzakende partij verantwoordelijk zijn voor het 

distributieproces ontbreken de interne checks and balances en is extern toezicht onontbeerlijk. 

Dit roept de vraag op of het voor toekomstige gevallen wellicht beter is om de afwikkelstichting 

de exclusieve bevoegdheid te geven om als schadeafwikkelaar op te kunnen treden, waardoor 

eenduidige eisen kunnen worden gesteld aan de inrichting van zo’n stichting waarin een intern 

toezichtsmodel kan worden geïntegreerd. In het volgende hoofdstuk wordt dit onderzocht. 

In het gros van de gevallen draagt de afwikkelstichting zorg voor de afwikkeling van het 

schikkingsfonds. In dat geval kunnen eisen worden gesteld aan de inrichting daarvan. Intern 

toezicht blijkt het meest effectief wanneer gebruik wordt gemaakt van drie “lagen” van toezicht: 

een collegiaal bestuur, een toezichthoudend orgaan en een derde partij. Daarbij kan worden 

gedacht aan een medezeggenschapsorgaan waarin belanghebbenden zijn vertegenwoordigd. Een 

belangrijk nadeel van het verplicht stellen van al deze vormen van intern toezicht zijn de kosten 

die dit met zich meebrengt. Voor het instellen van een collegiaal bestuur mét een afzonderlijke 

raad van toezicht moet voor al deze posities een geschikte kandidaat worden gevonden en 

“beloond”. Omdat de afwikkeling van een schikkingsfonds in principe793 een korte termijn-project 

is, kan het vinden van geschikte kandidaten lastig zijn. Bovendien zullen de kosten die hiervoor 

gemaakt moeten worden, met als belangrijkste kostenpost de bezoldiging van de bestuurders en 

toezichthouders, ten laste van het schikkingsfonds worden gebracht. Om bureaucratisering tegen 

te gaan dient daarom naar een middenweg te worden gezocht. Daarbij verdient een collegiaal 

bestuur (met de juiste expertise, waarover later meer) nog steeds de voorkeur, maar kan de raad 

van toezicht vervangen worden door een toezichthoudend orgaan waarin belanghebbenden zijn 

vertegenwoordigd, zoals nu veelal reeds het geval is bij de afwikkelstichting. Het is in dat geval 

wel noodzakelijk dat naast deze vorm van intern toezicht sprake is van een stevige vorm van 

extern toezicht. Welke mogelijkheden zich daarvoor lenen, wordt in de volgende paragraaf 

onderzocht.  

6.3.2. Extern toezicht gedurende het distributieproces 

Bij het distributieproces of de afwikkeling van massaschade in het algemeen zijn momenteel geen 

externe toezichthouders betrokken. Een sectorspecifieke toezichthouder voor 

massaschadezaken is immers niet in het leven geroepen en ook bestaande toezichthouders 

vervullen hierbij momenteel geen rol. Hierover bestaat thans wel discussie.794 Hoewel die 

discussie zich met name toespitst op de totstandkoming van een collectieve schikking en derhalve 

niet zozeer op de afwikkeling daarvan en het distributieproces, is deze discussie ook in dit kader 

relevant. 

                                                   
793 Een uitzondering vormt de stichting in de DES-zaak, vanwege de toekomstige schade-problematiek, zie hierover 

paragraaf 5.3.2.2.3. 
794 Zie D. Busch, ‘Een rol voor de AFM bij de afwikkeling van massaschade in de financiële sector?’, Ondernemingsrecht 

2017/83. 



 

6.3.2.1. Een onafhankelijke externe toezichthouder 

De instelling van een onafhankelijke externe toezichthouder specifiek met het oog op het toezicht 

gedurende het distributieproces ligt, mede gelet op het beperkte aantal WCAM-zaken795, niet voor 

de hand. Het instellen van een dergelijke toezichthouder brengt kosten met zich mee en kan 

bovendien leiden tot toezichtproblemen zoals te veel toezicht, meervoudig toezicht, verkeerd 

toezicht of belangenverstrengeling.796 Bovendien is een externe toezichthouder overbodig indien 

ook op een andere manier kan worden gezorgd dat de regels worden gevolgd. Die regels zijn 

overigens momenteel zeer summier waardoor van toetsing vooralsnog geen sprake kan zijn.797  

Een bestaande toezichthouder die wordt genoemd om een toezichthoudende rol te vervullen bij 

de afwikkeling van massaschade in de financiële sector is de AFM. De AFM heeft in dat kader zelfs 

onlangs in een wetgevingsbrief 798 het Ministerie van Financiën verzocht om een wettelijke 

verankering van haar rol bij de afwikkeling van massaschade. Meer specifiek wil de AFM de 

wettelijke mogelijkheid krijgen om compensatieschema’s op te leggen en zogenaamde ‘externe 

beoordelaars’ te benoemen. Hoewel het ministerie aanvankelijk positief reageerde799, zijn ook 

kritische geluiden te horen. Naast de praktische bezwaren van gebrek aan expertise en tijd bij de 

AFM, gelden ook meer principiële bezwaren.800 Zo kan de AFM een belangenconflict hebben 

indien zij als toezichthouder zelf betrokken is doordat haar bijvoorbeeld falend toezicht wordt 

verweten801, en is de AFM in beginsel ook niet onpartijdig. Één van de expliciete taken van de AFM 

is beleggersbescherming, waardoor een schadeveroorzakende partij in een effectenrechtelijke 

massaschadezaak gevoelsmatig een achterstand heeft. 

Bovenstaande discussie ziet op het toezicht bij de totstandkoming van collectieve schikkingen of 

het opleggen van collectieve schadevergoedingen in het kader van de nieuwe wet. De argumenten 

die worden genoemd tegen de toekenning van toezichtsbevoegdheden aan de AFM gelden echter 

ook in het kader van eventueel toezicht door de AFM gedurende het distributieproces. Ook dan is 

het immers niet wenselijk dat de toezichthoudende partij tevens op een andere wijze betrokken 

kan zijn bij de massaschadezaak en dientengevolge niet onpartijdig is. Bovendien is expertise en 

kennis met betrekking tot de betreffende zaak vereist. De AFM als toezichthouder op laten treden 

gedurende het distributieproces is daarom mijns inziens niet optimaal. 

Een mogelijkheid die eerder in dit onderzoek al een verschillende keren is genoemd, is om de 

rechter als (externe) toezichthouder op te laten treden gedurende het distributieproces. 

Aangezien het Hof Amsterdam de exclusief bevoegde rechter in WCAM-zaken is en momenteel 

reeds op een aantal fronten als toezichthouder optreedt, wordt deze mogelijkheid in de volgende 

paragraaf onderzocht. In hoeverre treedt het hof momenteel op als toezichthouder gedurende het 

WCAM-traject en – als onderdeel daarvan- het distributieproces en is het hof de aangewezen 

                                                   
795 Mogelijk gaat dit in de toekomst veranderen indien veelvuldig van de nieuwe collectieve schadevergoedingsactie 

(Stb. 2019, 130) gebruik wordt gemaakt. 
796 Zie hierover Nederland toezichtland, Stichting voor Economisch onderzoek der Universiteit van Amsterdam, te 

raadplegen via <http://www.seo.nl/uploads/media/792_Nederland_Toezichtland_-een_economisch_perspectief.pdf> 
797 Daarom wordt in hoofdstuk 7 een reguleringskader voorgesteld. 
798 Zie Kamerstukken II 2015/16, 32545, 55, Wetgevingsbrief AFM 2016. 
799 Zie Kamerstukken II 2015/16, 32545, 55, Reactie op wetgevingswensen DNB en AFM 2016, p. 2. 
800 Zie hierover D. Busch, ‘Een rol voor de AFM bij de afwikkeling van massaschade in de financiële sector?’, 

Ondernemingsrecht 2017/83, p. 2-3. 
801 Zoals dit bijvoorbeeld in de Vie d’Or-zaak het geval was. 



 

instantie om hier in de toekomst als toezichthouder gedurende het distributieproces op te 

treden? 

6.3.2.2. De rechter als toezichthouder 

In de voorgaande hoofdstukken is meermaals de vraag opgeworpen of het hof in de toekomst een 

grotere rol kan gaan spelen gedurende het distributieproces. Daarbij wordt met name gedacht 

aan toezichthoudende taken. In deze paragraaf wordt onderzocht of een toezichthoudende 

functie past bij de huidige rol van het hof gedurende het WCAM-traject (par.  6.3.2.2.1.)  en meer 

specifiek gedurende het distributieproces (par. 6.3.2.2.2.). 

6.3.2.2.1. De huidige rol van de rechter gedurende het WCAM-traject 

6.3.2.2.1.1. Geen traditionele geschillenbeslechter 

De taken die de rechter gedurende het WCAM-traject vervult, wijken in zekere zin af van de 

gebruikelijke rol van de rechter in civiele procedures. Over de rol van de rechter gedurende het 

WCAM-traject wordt dan ook al sinds de inwerkingtreding van de WCAM gediscussieerd. In 

eerste instantie vond vooral discussie plaats over de vraag of de rechter wel de aangewezen 

instantie is om overeenkomsten met betrekking tot de collectieve afwikkeling van massaschade 

verbindend te verklaren. Doordat de uitspraak van het hof niet alleen gevolgen heeft voor partijen 

die bij de procedure zijn betrokken, maar juist ook voor vele anderen, treedt de rechter hier in 

feite op als pseudoregelgever. Reeds bij de totstandkoming van de WCAM uitte de Nederlandse 

Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) daarom het bezwaar, dat de verbindendverklaring van een 

schikkingsovereenkomst in het kader van de WCAM rechtsgevolgen heeft voor velen, die niet in 

de procedure betrokken zijn.802 In feite kwalificeert een dergelijke uitspraak dan als materiële 

wetgeving803 en wordt daarmee inbreuk gemaakt op de machtenscheiding. Deze kritiek is door 

de toenmalige minister verworpen op de grond dat, kort gezegd, de rechter wel vaker uitspraken 

doet die mede bindend zijn voor anderen dan de (proces)partijen en de vergelijking die de NVvR 

maakt met de verbindendverklaring van collectieve arbeidsovereenkomsten niet opgaat.804,805 

Inmiddels is de rol die de rechter vervult gedurende het WCAM-traject breed geaccepteerd, 

hetgeen onder meer blijkt uit het de nieuwe wet waarin de bevoegdheden van het hof worden 

verruimd door een collectieve schadevergoedingsactie mogelijk te maken (WAMCA).806  

6.3.2.2.1.2. Beoordeling van de schikkingsovereenkomst 

De wet veronderstelt dat de rechter de inhoud van de overeenkomst op een aantal aspecten 

toetst. De verbindendheid van de gelaedeerden aan de overeenkomst die de WCAM met zich 

meebrengt, is slechts aanvaardbaar wanneer deze met voldoende waarborgen wordt omkleed. 

Dit heeft onder meer te maken met de hierboven aangehaalde discussie en de in het geding zijnde 

                                                   
802 Advies inzake Wetsvoorstel tot aanpassing van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 

teneinde collectieve afwikkeling van massaschades te vergemakkelijken (Wet collectieve afwikkeling massaschade) 

(advies van 5 december 2002), Den Haag: NvVR 2002, p. 2-3. 
803 Zie daarover bijvoorbeeld M.C. Burkens e.a., Beginselen van de democratische rechtsstaat: inleiding tot de 

grondslagen van het Nederlandse staats-en bestuursrecht, Alphen aan de Rijn: Kluwer 2006, p. 61. 
804 Kamerstukken II 2003/2004, 29414, nr. 3, p. 8 (Memorie van Toelichting). 
805 Zie voor een uitgebreide analyse van deze discussie R.R.A. Henkemans, ‘De wetgevende taak van de rechter bij 

massaschade’, in N.E. van den Berg, R.R.A. Henkemans & A.S.H. Timmer, Massaclaims, class actions op z’n Nederlands, 

Nijmegen: Ars Aequi Libri 2007, p. 29-58.  

806 Stb. 2019, 130 en Kamerstukken II 2016/17, 34608, nr 3 (Memorie van Toelichting). 



 

rechtsbeginselen zoals het beginsel van partijautonomie en het in artikel 17 van de Grondwet 

neergelegde recht op toegang tot de rechter.807 Teneinde dit te waarborgen, heeft de wetgever 

een aantal (open) normen opgesteld. Artikel 7:907 lid 3 BW bepaalt dat de rechter het verzoek 

tot verbindendverklaring afwijst indien, onder meer:  

a) De overeenkomst niet alle gegevens bevat die in lid 2 zijn opgesomd; 

b) De hoogte van de toegekende vergoedingen niet redelijk is, mede gelet op de omvang 

van de schade, de eenvoud en de snelheid waarmee de vergoedingen verkregen kunnen 

worden en de mogelijke oorzaken van de schade;  

c) Onvoldoende zekerheid is gesteld voor de voldoening van de vorderingen van degenen 

ten behoeve van wie de overeenkomst is gesloten; 

d) De overeenkomst niet voorziet in een onafhankelijke vaststelling van de vergoedingen 

ingevolge de overeenkomst; 

e) De belangen van personen ten behoeve van wie de overeenkomst is gesloten anderszins 

onvoldoende gewaarborgd zijn; 

f) De belangenorganisaties niet voldoende representatief zijn ter zake van de belangen van 

degenen ten behoeve van wie de overeenkomst is gesloten; 

g) De groep van personen ten behoeve van wie de overeenkomst is gesloten van 

onvoldoende omvang is om een verbindendverklaring te rechtvaardigen. 

h) Er een rechtspersoon is die ingevolge de overeenkomst de vergoedingen verstrekt, en 

deze geen partij is bij de overeenkomst. 

 

Het hof moet het verzoek derhalve afwijzen indien zich een van de situaties voordoet als bedoeld 

in dit artikel. Blijkens de Memorie van Toelichting is met name onderdeel b cruciaal.808 Het 

verplicht de rechter te toetsen of de hoogte van de toegekende bedragen per schadecategorie 

redelijk is gelet op de omvang van de schade van de personen die in de betreffende categorie zijn 

ingedeeld. Alle omstandigheden, ook omstandigheden die zich na het vaststellen van de 

vergoeding of het sluiten van de overeenkomsten hebben voorgedaan dienen, aldus het hof,809 te 

worden meegenomen in deze beoordeling. Bovendien brengt de bijzondere aard van de 

procedure volgens het hof met zich mee dat het hof niet gebonden is aan hetgeen de 

procespartijen naar voren brengen. Het hof heeft zelfstandig te toetsen of de overeenkomst 

voldoet aan de wettelijke eisen.810 De wetgever noemt daarbij een aantal gezichtspunten die van 

belang zijn bij de beoordeling. In de eerste plaats wordt de eenvoud en de snelheid waarmee de 

vergoedingen verkregen kunnen worden genoemd. Hierbij is bijvoorbeeld van belang in hoeverre 

de overeenkomst in vergelijking met een afwikkeling buiten de overeenkomst daadwerkelijk een 

snelle en eenvoudige afwikkeling garandeert. Zonder overeenkomst zal een benadeelde zich 

mogelijk lange onderhandelingen en wellicht zelfs een civiele procedure met daaraan verbonden 

kosten moeten getroosten. Bovendien is daarbij van belang dat de uitkomst daarvan onzeker is, 

zodat met bepaling van de hoogte van de toegekende vergoeding ook rekening mag worden 

gehouden met wat de aanspraak, gelet op de proceskansen, feitelijk waard is. Bij de beoordeling 

van de vraag of een toegekende vergoeding redelijk is kan de rechter uiteraard ook andere in het 

concrete geval relevante gezichtspunten betrekken. Ook voor de overige vereisten geeft de 

wetgever een aantal gezichtspunten en voorbeelden van situaties waarvan de rechter zich moet 

                                                   
807 Kamerstukken II 2003/04, 29414, nr. 3, p. 4 (Memorie van Toelichting). 
808 Kamerstukken II 2003/2004, 29414, nr. 3, p. 13 (Memorie van Toelichting). 
809 Gerechtshof Amsterdam 17 januari 2012, ECLI:NL:GHAMS:2012:BV1026,  r.o. 6.2. 
810 Gerechtshof Amsterdam 13 mei 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:1690, r.o. 2.3 (Tussenbeschikking II inzake DSB). 



 

vergewissen.811 De meeste afwijzingsgronden laten het hof een zekere mate van 

beoordelingsvrijheid, het zijn vooral open normen.812 Veel hangt daarbij af van de 

omstandigheden van het geval. Het hof kan op grond van artikel 1016 lid 1 Rv op verzoek van 

partijen of ambtshalve van de mogelijkheid gebruik maken om één of meer deskundigen bij de 

zaak te betrekken die hem berichten over de voor het verzoek van belang zijnde punten. Indien 

de rechter uiteindelijk oordeelt dat de overeenkomst niet voldoet aan één of meer vereisten die 

lid 3 aan de overeenkomst stelt om deze verbindend te kunnen verklaren, kan de rechter de 

partijen de gelegenheid geven de overeenkomst aan te vullen of te wijzigen. De rechter kan 

hiertoe niet uit eigen beweging overgaan. De partijen bij de overeenkomst dienen derhalve 

overeenstemming te bereiken over de aanvulling of wijziging, wil de overeenkomst verbindend 

kunnen worden verklaard.813  

 

6.3.2.2.1.3. Marginale of volle toetsing? 

 

Over de wijze waarop de rechter aan de vereisten moet toetsen, en met name de vraag of de 

rechter daarbij een volle of slechts marginale toets moet aanleggen, is de wetgever niet duidelijk. 

Wanneer hiertoe moet of kan worden overgegaan, is ook onduidelijk. In de literatuur zijn de 

meningen verdeeld. Het grootste bezwaar tegen een meer inhoudelijke toetsing is volgens 

Frenk814 dat de rechter dan alsnog aan de onderhandelingstafel plaatsneemt. Dit zal partijen 

ervan weerhouden om serieus met elkaar in onderhandeling te treden. Ook volgens Hermans 

heeft de mate waarin het hof van de beoordelingsruimte gebruik maakt, een groot effect op de 

schikkingsbereidheid van partijen. Als het hof lichtvaardig oordeelt dat de overeenkomst niet 

redelijk is, gaat hij daarmee voorbij aan de partijen die de overeenkomst hebben gesloten. Dat het 

hof oordeelt dat deze partijen een overeenkomst hebben gesloten die niet redelijk is, is met name 

voor claimorganisaties een moeilijk te verteren verwijt.815 Het sluiten van een collectieve 

overeenkomst vereist partijen die bereid zijn hun nek uit te steken. Dat pleit voor een 

terughoudende houding van het hof bij gebruikmaking van de afwijzingsgronden van artikel 

7:907 lid 3 BW.  

 

Aan de andere kant brengt het doel van een WCAM-verzoek, namelijk de bindende werking jegens 

derden, vanzelfsprekend mee dat de wetgever de rechter niet heeft willen binden aan 

partijstandpunten en van de rechter vraagt waar nodig zelfstandig onderzoek te verrichten. Wat 

pleit vóór een actieve rechter gedurende het WCAM-traject is dat de rechter kan dienen als 

kwaliteitswaarborger. Door deze toetsing verkrijgt de achterban meer ‘zekerheid’ dat de 

schikking redelijk is. Zodoende wordt de kans dat deze achterban gebruik maakt van de opt-out 

mogelijkheid kleiner. Tzankova gaat in haar noot bij de WCAM-beschikking van 4 november 2014 

uitvoerig in op de rol van de rechter bij de goedkeuring van collectieve schikkingen, in het 

                                                   
811 Kamerstukken II 2003/2004, 29414, nr. 3, p. 12-16 (Memorie van Toelichting). 
812 W.J. Los, ‘Toepassing van de WCAM. Bespiegelingen over de rol en taak van de rechter’, in: W.J.J. Los, B.P.M. van 

Ravels, D.F. Lunsingh Scheurleer en S. Voet, Collectieve acties in het algemeen en de WCAM in het bijzonder, Den Haag: 

Boom Juridische Uitgevers 2013, p. 13-31, p. 24. 
813 Zie artikel 7:907 lid 4, Kamerstukken II 2003/2004, 29414, nr. 3, p. 16 (Memorie van Toelichting). 
814 N. Frenk, ‘Massaschade: de Nederlandse benadering’, Aansprakelijkheid Verzekering& Schade 2007, afl. 5, par. 7. 54. 
815 R.M. Hermans, ‘De oorzaken van het niet tot stand komen van collectieve schikkingen in massaschadezaken’, in: 

Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2014-2015, p. 384. Zie ook M.E.J. Claessens en I.M.M. 

Warmerdam, ‘De WCAM-procedure in faillissement: echt zo effectief en efficiënt?’, FIP 2014/313, p. 256-258 en B.W.G. 

van der Velden en A.S.G.M. Raaijmakers, ‘Grenzen van collectieve afdoening in zicht’, TOP 2014/5, p. 36. 



 

bijzonder op de handelswijze van het hof in zijn tweede tussenbeschikking van 13 mei 2014.816 

Zij baseert haar visie op ervaringen uit de Amerikaanse en Canadese rechtspraktijk, aangezien 

het Nederlandse rechtsstelsel te weinig aanknopingspunten biedt met betrekking tot de vraag of 

de rechter in deze zaak zijn boekje te buiten is gegaan. Tzankova concludeert dat de rechter actief 

onderzoekend moet zijn en dus ook kritische vragen moet durven stellen met betrekking tot de 

redelijkheid van de regeling. De toets die hij hierbij dient aan te leggen is niet integraal, maar kan 

meer dan marginaal zijn.817 Hoewel artikel 7:907 lid 4 BW de rechter de mogelijkheid biedt om 

partijen de gelegenheid te geven de overeenkomst aan te vullen of te wijzigen, mag de rechter 

partijen niet bepaalde wijzigingen dicteren of opleggen.  

 

6.3.2.2.1.4. Case manager, toezichthouder en kwaliteitsborger 

 

Het is duidelijk dat de praktijk worstelt met de positie van de rechter bij de afwikkeling van 

massaschade. Aan de ene kant hecht men waarde aan de partijautonomie en dient de rechter 

slechts de rol van geschilbeslechter te vervullen. Aan de andere kant worden er door de wetgever 

maatregelen getroffen die de rol van de rechter bij de totstandkoming van collectieve schikkingen 

vergroot. Als gevolg daarvan verschuift de rol van de rechter (gedeeltelijk) naar die van case 

manager. Tot op heden varieert het optreden van het hof gedurende het WCAM-traject van een 

marginale toetsing aan de wettelijke eisen tot een actieve consulterende rechter. Dit blijkt ook uit 

de rol die de rechter in de collectieve schadevergoedingsactie krijgt toebedeeld. De nieuwe wet818 

maakt het onder meer mogelijk dat onder regie van de rechter getracht zal worden om een 

collectieve vaststellingsovereenkomst tot stand te brengen. Welk standpunt uiteindelijk ook 

wordt ingenomen, duidelijk is in elk geval dat de rechter gedurende het WCAM-traject meer is 

dan de traditionele geschilbeslechter en dat de rechter hier, vanwege de bijzondere aard van de 

procedure, tevens als toezichthouder en kwaliteitsborger optreedt. Deze rol lijkt mij wenselijk, 

aangezien juist een rechter daartoe (meer dan de wetgever) in staat is. In de volgende paragraaf 

wordt bezien of en zo ja in hoeverre, die rol zich uitstrekt over de distributieproces. 

 

6.3.2.2.2. De rol van de rechter gedurende het distributieproces 

 

Nu we hebben geconstateerd dat de rechter gedurende het WCAM-traject tevens als 

toezichthouder en kwaliteitsborger optreedt, is het de vraag of deze rol zich ook uitstrekt over 

het distributieproces. De case studies schetsen over het algemeen een beeld waarin de rol van de 

rechter gedurende de laatste fase van het WCAM-traject zeer summier en niet eenduidig is. Toch 

zien de wettelijke normen waaraan het hof een schikkingsovereenkomst moet toetsen voor een 

deel op de uitvoering van die overeenkomst. Het betreft de normen van artikel 7:907 lid 3 

onderdeel c, d en h BW. In deze paragraaf wordt daarom allereerst bekeken op welke manier het 

hof hieraan toetst.  

 

6.3.2.2.2.1. Zekerheid voor de voldoening 

 

Onderdeel c van artikel 7:907 BW vereist dat de rechter zich vergewist van het feit dat voldoende 

is gewaarborgd dat de vergoedingen die in de schikkingsovereenkomst worden toegekend ook 

                                                   
816 Gerechtshof Amsterdam 4 november 2014, JOR 2015/10, m.nt. Tzankova. 
817 Gerechtshof Amsterdam 4 november 2014, JOR 2015/10, m.nt.Tzankova, overweging 5. 
818 Stb. 2019, 130. 



 

voldaan kunnen worden. De Memorie van Toelichting noemt hiertoe verschillende 

mogelijkheden.819 Denkbaar is dat een door een stichting beheerd fonds wordt ingesteld dat 

alleen aangewend kan worden voor het doen van uitkeringen aan benadeelden. De rechter dient 

vast te stellen of het fonds, gezien het aantal benadeelden in relatie tot de respectievelijke 

vergoedingen die aan hen worden toegekend, over voldoende middelen beschikt of kan komen te 

beschikken. Daarbij is uiteraard van belang of het aantal benadeelden dat de overeenkomst 

vermeldt volgens de rechter geen te lage inschatting is. Indien geen fonds is ingesteld dient op 

een andere wijze zekerheid te zijn gesteld voor de voldoening van de vorderingen. Men denke 

bijvoorbeeld aan een geblokkeerde derdenrekening820 waarop de voor uitkering bestemde 

bedragen worden gestort. De wetgever noemt expliciet het gevaar dat één of meer aansprakelijke 

partijen mogelijk in een faillissement betrokken raken.  In dat geval bestaat mogelijk ook het 

gevaar dat deze partijen hun verplichtingen uit de overeenkomst niet na kunnen komen, of dat 

eventuele betalingen voordien aan benadeelden of aan een eventueel fonds door de curator 

kunnen worden aangetast. Daarbij zij opgemerkt dat deze laatste betalingen, buiten de gevallen 

van toepasselijkheid van de pauliana, niet kunnen worden aangetast omdat deze betalingen 

plaatsvinden op grond van een geldige en bezwarende titel. Bij de toetsing ingevolge onderdeel c 

dient de rechter zich mogelijk van een en ander te vergewissen.821  

 

In de praktijk wordt in meer en mindere mate aandacht besteed aan dit vereiste, en de motivering 

op basis waarop het hof concludeert dat aan het vereiste is voldaan loopt uiteen. Zelfs in de 

gevallen waarin sprake is van een schikkingsfonds dat wordt beheerd door een afwikkelstichting, 

is de motivering van het hof niet eenduidig. In de DES I-zaak merkt het hof slechts op dat aan het 

vereiste is voldaan, zonder die “beslissing” te motiveren. In DES II blijft een toets zelfs geheel 

achterwege, omdat in deze beschikking slechts wordt ingegaan op de vereisten die gesteld 

worden in artikel 7:910 lid 2 BW. In de Vedior-zaak overweegt het hof dat het in de 

schikkingsovereenkomst overeengekomen bedrag ter dekking van alle kosten van de 

werkzaamheden van de afwikkelstichting wordt overgemaakt op een door de stichting 

aangehouden bankrekening, waarmee het betreffende bedrag ter beschikking van de 

afwikkelstichting822 komt te staan. De afwikkelstichting, een zelfstandige rechtspersoon met een 

eigen bestuur, zal van het aan haar overgemaakte bedrag mogen en kunnen uitkeren aan de 

gerechtigden tot een vergoeding. Met het vorenstaande is voldoende zekerheid gesteld voor de 

voldoening van de vergoedingen aan de personen ten behoeve van wie de overeenkomst is 

gesloten.823 Hoewel in Converium in principe dezelfde gang van zaken wordt gevolgd, overweegt 

het hof hier dat het schikkingsbedrag op een of meer afzonderlijke bankrekeningen onder beheer 

van een notaris staat en er voldoende voorzieningen zijn getroffen om te waarborgen dat het 

bedrag beschikbaar is en blijft voor uitbetaling aan de niet-Amerikaanse aandeelhouders. Bij Shell 

overweegt het hof dat van belang is dat Shell de bedragen die zijn overeengekomen, zal 

overmaken naar een geblokkeerde derdenrekening (de ‘escrow-account’), waarover Shell en de 

stichting gezamenlijk beheer zullen voeren. Als de schikkingsovereenkomst niet meer opzegbaar 

is geworden, zullen de gelden worden overgemaakt naar een andere rekening, die onder 

uitsluitend beheer van de stichting staat. Vanuit die rekening zullen gerechtigden worden 

                                                   
819 Kamerstukken II 2003/2004, 29414, nr. 3, p. 13 (Memorie van Toelichting). 
820 Ook wel aangeduid als ‘escrow-rekening’. Zie hierover par. 7.4.2.1.4.  
821 Kamerstukken II 2003/2004, 29414, nr. 3, p. 13 (Memorie van Toelichting). 
822 Door het hof wordt hier gesproken over “de stichting”, maar om verwarring te voorkomen wordt het in deze tekst 

als afwikkelstichting aangeduid. 
823 Gerechtshof Amsterdam 11 december 2009, JOR 2009/12, r.o. 4.17. 



 

uitbetaald volgens de verdeelsleutels die in de schikkingsovereenkomst zijn bepaald. Hiermee 

wordt voldoende zekerheid geboden. In Vie-d’Or overweegt het hof dat partijen zich hebben 

verbonden om tezamen een bepaald bedrag te storten op een hiertoe geopende bijzondere 

bankrekening, die zal worden beheerd door een notaris. Door vermeerdering met de verwachte 

renteaangroei over dit bedrag en uitkeringen uit het faillissement van Vie d’Or op de aan de 

belangenbehartigende claimstichting824 overgedragen vorderingen, zal dit aangroeien tot het 

totaalbedrag. Dit bedrag zal ter beschikking worden gesteld aan de afwikkelstichting, een 

zelfstandige rechtspersoon met een eigen bestuur, voor uitkering aan de gerechtigden tot een 

vergoeding, nadat de overeenkomst verbindend is verklaard en niet meer opzegbaar is geworden. 

Daarmee is voldoende zekerheid gesteld voor de voldoening van de vergoeding, aldus het hof.  

 

In de DSB- en Dexia- zaak is geen sprake van een schikkingsfonds en is bovendien geen 

afwikkelstichting actief. In deze zaken staat het hof uitgebreider stil bij het vereiste van artikel 

7:907 lid 3  sub c BW. In de DSB-zaak gaat het hof na of het deel van de vergoedingen dat niet kan 

worden verrekend met schuld aan de DSB bank, uit de activa van de failliete boedel voldaan kan 

worden. Dit deel zal worden aangemerkt als een concurrente vordering en zal, gelet op het 

geschatte totaalbedrag en de activa in de failliete boedel, steeds volledig worden uitbetaald. De 

Failissementswet biedt voldoende waarborgen dat de vaststelling van de uitkering op de 

concurrente vorderingen volgens de toepasselijke wettelijke bepalingen zal geschieden, aldus het 

hof.825 In de Dexia-zaak schetst het hof de inschatting van de totale kosten voor de afwikkeling op 

circa één miljard euro. Dexia heeft daartoe voorzieningen aangelegd. Daarnaast stelt de 

moedermaatschappij Dexia SA zich garant voor de volledige naleving van de WCAM-

overeenkomst door Dexia. Aangezien het eigen vermogen van Dexia het bedrag ruim overstijgt, 

hebben verzoekers voldoende aannemelijk gemaakt dat er voldoende zekerheid bestaat dat Dexia 

de WCAM-overeenkomt correct zal uitvoeren, aldus het hof.826  

 

6.3.2.2.2.2. Onafhankelijke vaststelling van de vergoedingen/voldoende waarborgen 

 

Ingevolge onderdeel d dient de overeenkomst te voorzien in een onafhankelijke vaststelling van 

de vergoedingen aan de personen ten behoeve van wie de overeenkomst is gesloten. Dit is 

essentieel in verband met het bepaalde in artikel 7:909 lid 1, volgens welke bepaling een 

beslissing over de toekenning van een vergoeding bindend is. Daarmee wordt bereikt dat ook de 

uitvoering en afwikkeling van de overeenkomst zo veel als mogelijk buiten de rechter om plaats 

kan vinden. Een beslissing over de toekenning van een vergoeding dient dan echter wel op 

onafhankelijke wijze tot stand te komen, wil men deze voor een benadeelde bindend kunnen laten 

zijn.827 Daarbij kan worden gedacht aan een beslissingsbevoegdheid die in handen is gelegd van 

één of drie externe onafhankelijke deskundigen of van een afgevaardigde van de rechtspersoon 

die in deze de belangen van de benadeelden behartigt en van de partij(en) op wie ingevolge de 

overeenkomst de verplichting tot vergoeding van de schade rust gezamenlijk met een externe 

onafhankelijke deskundige. Denkbaar is ook dat een rechtspersoon die is belast met het beheer 

                                                   
824 Door het hof wordt hier gesproken over “de stichting”, maar om verwarring te voorkomen wordt het in deze tekst 

als belangenbehartigende claimstichting aangeduid. 
825 Gerechtshof Amsterdam 13 mei 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:1690. 
826 Gerechtshof Amsterdam 25 januari 2007, r.o.7.18-7.22. Later blijkt, gelet op de latere financiële problemen bij Dexia, 

dat dit niet altijd een garantie voor de toekomst is. Voor de afwikkeling van de WCAM-zaak heeft dit echter niet tot 

problemen geleid. 
827 Kamerstukken II 2003/2004, 29414, nr. 3, p. 13-14 (Memorie van Toelichting). 



 

van een fonds de vergoedingen toekent. Ook dan dient de rechter zich ervan te vergewissen of de 

wijze waarop dat geschiedt aan dit onderdeel voldoet. Indien de overeenkomst voorziet in een 

vorm van hoger beroep, geldt voor de behandeling daarvan hetzelfde.828 

 

In de DES I-zaak wordt wederom niet expliciet stilgestaan bij dit vereiste. In de DES II-beschikking 

evenmin, vanwege de in de vorige paragraaf genoemde reden.829 In de DSB-zaak constateert het 

hof dat de hoogte van de vergoeding wordt vastgesteld door curatoren en dat in dat kader de 

vaststelling wordt gecontroleerd door een registeraccountant die door de belangenorganisaties 

is aangewezen. Tevens voorziet de schikkingsovereenkomst in een geschillencommissie. 

Daarmee is aan het vereiste van artikel 7:907 lid 3, aanhef en onder d BW voldaan, aldus het hof. 

In de Vedior-zaak overweegt het hof dat de overeenkomst voorziet in een onafhankelijke 

vaststelling van die vergoedingen door de afwikkelstichting, die gehouden is om daarbij de in de 

overeenkomst uitgewerkte verdeelsleutel toe te passen. Weliswaar moeten verzoeken om een 

vergoeding bij Randstad worden ingediend en zal Randstad aan de afwikkelstichting een voorstel 

doen voor de aan iedere gerechtigde toe te kennen vergoeding, maar de overeenkomst bepaalt 

uitdrukkelijk dat de afwikkelstichting niet gebonden is aan dit voorstel en naar eigen inzicht de 

vergoedingen zal vaststellen, op de wijze zoals in de overeenkomst bepaald. In Converium 

overweegt het hof dat de administrateur van de verzoekers de vergoedingen vaststelt met 

inachtneming van het Plan van Uitdeling. Geschillen kunnen bovendien worden voorgelegd aan 

de Rechtbank Amsterdam of een onafhankelijk bindend adviseur (Dispute Resolution Body). 

Daarmee is aan het vereiste van een onafhankelijke vergoeding voldaan, aldus het hof. In de Shell-

zaak overweegt het hof slechts dat de vaststelling is opgedragen aan de “administrator”, wiens 

uitdrukkelijke taak het is om dit op een onafhankelijke wijze te doen. Dit staat dus buiten kijf, 

aldus het hof. In Vie d’Or overweegt het hof dat de overeenkomst voorziet in een onafhankelijke 

vaststelling van de vergoedingen door het Compensatiefonds (zijnde de afwikkelstichting), dat 

gehouden is daarbij de in de schikkingsovereenkomst overeengekomen verdeelsleutel toe te 

passen. In de Dexia-zaak staat het hof uitgebreider stil bij dit vereiste, omdat Dexia de uitkeringen 

zelf verzorgt. Dexia dient zelf het besluit te nemen om al dan niet tot uitkering over te gaan. In 

zoverre voorziet de WCAM-overeenkomst niet in bemoeienis van een onafhankelijke derde. Wel 

voorziet de WCAM-overeenkomst in de mogelijkheid om geschillen omtrent de uitvoering door 

Dexia voor te leggen aan een geschillencommissie. Één lid van die commissie wordt benoemd 

door Dexia, één door de belangenorganisaties en één door de twee eerdergenoemde leden 

gezamenlijk. Doordat de WCAM-overeenkomst zelf in een uitputtende regeling vaststelt in welke 

gevallen iemand recht heeft op een vergoeding, en een geschil daaromtrent aan een 

onafhankelijke geschillencommissie kan worden voorgelegd, wordt aan de eis van artikel 7:907 

lid 3 onderdeel c BW voldaan, aldus het hof. In de WCAM-overeenkomst is bovendien bepaald dat 

een geschil omtrent de uitvoering van de overeenkomst direct en in volle omvang aan de rechter 

voorgelegd kan worden. Hoewel dit niet zonder meer strookt met de doeleinde van de WCAM 

(het zoveel mogelijk buiten de rechter om afdoen van de uitvoering en afwikkeling van de 

overeenkomst), leidt het hier niet tot bezwaren omdat de overeenkomst een duidelijke regeling 

bevat en niet wordt verwacht dat hiervan veelvuldig gebruik zal worden gemaakt. Bovendien is 

de regel niet ten nadele van degenen die na verbindendverklaring met Dexia een geschil zullen 

                                                   
828 Kamerstukken II 2003/2004, 29414, nr. 3, p. 13-14 (Memorie van Toelichting). 
829 Dat wil echter niet zeggen dat dit een plausibele reden is. Immers, de rechter zal zich ook in een situatie waarin 

artikel 7:910 lid 2 BW wordt toegepast, moeten vergewissen van de (verdere) gang van zaken gedurende het 

distributieproces. 



 

hebben. Ook speelt mee dat de overeenkomst onmiskenbaar leidt tot een efficiëntere afhandeling 

van massaschade ten opzichte van de situatie waarin elk van de gelaedeerden daartoe een geding 

bij de gewone rechter dient aan te spannen.830 

 

6.3.2.2.2.3. Rechtspersoon partij bij de overeenkomst 

Ingevolge onderdeel h dient de rechtspersoon die ingevolge de overeenkomst belast is met het 

beheer van het fonds en de uitkering van de vergoeding, partij te zijn bij de overeenkomst. Dat is 

volgens de Memorie van Toelichting van belang voor de gerechtigden tot een vergoeding indien 

zij nakoming van de verbindend verklaarde overeenkomst willen vorderen in het geval deze 

rechtspersoon weigerachtig is de toegekende vergoeding te verstrekken.831 

 

In de DES-zaken wordt wederom geen gemotiveerde beslissing genomen. De Stichting Beheer 

Deelnemersgelden (de betreffende afwikkelstichting) wordt dan ook wederom onbesproken 

gelaten. Ook in de Dexia-zaak wordt dit vereiste niet expliciet genoemd, aangezien het hier 

evident is dat Dexia partij is bij de overeenkomst. Dat geldt ook voor de curatoren van de DSB-

bank in die zaak, al worden zij wel expliciet benoemd door het hof. In de Vedior-zaak overweegt 

het hof dat de rechtspersoon die de vergoedingen krachtens de overeenkomst zal verstrekken, de 

afwikkelstichting, partij is bij de overeenkomst. Eenzelfde overweging maakt het hof in de Vie 

d’Or-zaak. In de Converium-beschikking overweegt het hof dat de vergoedingen namens de 

stichting worden verstrekt door de administrateur. De stichting is partij bij de overeenkomsten, 

zodat is voldaan aan de eis die ligt besloten in artikel 7:907 lid 3, aanhef onder h, BW. Ook in de 

Shell-zaak volgt het hof een soortgelijke redenering. “Het beheer van de rekening vanaf welke 

vergoedingen zullen worden betaald, berust bij de stichting. De “administrator” is slechts 

opdrachtneemster van de stichting. De stichting wordt daarom ook geacht de vergoedingen te 

verstrekken, en zij is partij bij de overeenkomst, waarmee is voldaan aan artikel 9:907 lid 3 sub 

h BW.” 832 

 

6.3.2.2.2.4. Overige opmerkingen met betrekking tot de rol van de rechter 

 

In de voorgaande paragrafen is bekeken op welke wijze het hof toetst aan de vereisten van artikel 

7:907 lid 3 onder c, d en h BW.  Bij de bestudering van de beschikkingen is daarnaast bekeken of 

het hof ook op een andere wijze aandacht besteedt aan de wijze waarop uitvoering wordt gegeven 

aan de in de schikkingsovereenkomst overeengekomen regeling. Hierbij valt op dat de wijze 

waarop uitvoering wordt gegeven aan de schikkingsovereenkomst niet altijd wordt besproken. 

Daarnaast valt op dat het hof willekeurig al dan niet aandacht besteedt aan de 

afwikkelstichting.833 In DES I, DES II, Vedior, Vie d’Or, Shell en Converium treedt de 

afwikkelstichting op als schadeafwikkelaar. In de twee DES-zaken wordt deze stichting door het 

hof helemaal buiten beschouwing gelaten. In Vedior, Shell en Converium wordt de 

afwikkelstichting onderworpen aan de representativiteitstoets van artikel 7:907 lid 3 onder f 

BW.834 De afwikkelstichting in de Vie d’Or zaak is niet aan een dergelijke toets onderworpen en 

                                                   
830 Gerechtshof Amsterdam 25 januari 2007, r.o.7.6-7.12. 
831 Kamerstukken II 2003/2004, 29414, nr. 3, p. 16 (Memorie van Toelichting). 
832 Gerechtshof Amsterdam 29 mei 2009, ECLI:NL:GHAMS:2009:BI5744, r.o. 6.26-6.28. 
833 De afwikkelstichting is eerder in dit onderzoek gedefinieerd. Zie hierover hoofdstuk 3. 
834 Het is de vraag of een dergelijke toets (die in beginsel in het leven is geroepen voor de belangenbehartigende 

claimstichting), passend is voor de afwikkelstichting. Deze vraag wordt in hoofdstuk 7 beantwoord. 



 

lijkt daarmee buiten het vizier van het hof te blijven. Een eenduidige handelswijze ontbreekt 

derhalve. 

 

6.3.2.2.3. De rechter als toezichthouder gedurende het distributieproces – 

tussenconclusie 

 

Sinds de invoering van de WCAM bestaat er discussie over de rol van de rechter gedurende dit 

traject. Die discussie spitst zich met name toe op de al dan niet actieve rol van de rechter bij de 

toepassing van artikel 7:907 lid 2 en 3 BW. Zonder meer is duidelijk dat de rol van de rechter in 

het WCAM-traject afwijkt van zijn traditionele rol en dat de rechter hierin tevens als 

kwaliteitsborger en toezichthouder optreedt. Hoewel de wet veronderstelt dat het hof een aantal 

aspecten met betrekking tot het distributieproces toetst, blijft dit onderdeel van het WCAM-

traject een ondergeschoven kindje. Van een rol als kwaliteitsborger en toezichthouder door de 

rechter kan gedurende het distributieproces niet worden gesproken. Dit komt allereerst doordat 

de eisen die de wet stelt met betrekking tot het distributieproces zeer summier en niet allemaal 

relevant zijn, waardoor een aantal belangrijke aspecten onbelicht blijven. De rechter wordt 

bijvoorbeeld niet geacht te beoordelen op welke wijze het schikkingsfonds wordt beheerd, welke 

kosten worden gemaakt ten laste van dat schikkingsfonds en welke partijen daarbij bevoordeeld 

worden. Met betrekking tot de rechtspersoon die de vergoedingen verstrekt wordt het hof slechts 

geacht te bekijken of die rechtspersoon partij is bij de overeenkomst. Bovendien is de wijze 

waarop de rechter aan deze eisen toetst niet eenduidig en zeer summier. Een toetsingsbeleid 

ontbreekt en de wet biedt hiertoe te weinig handvatten. Niet duidelijk is bijvoorbeeld of met een 

onafhankelijke vaststelling van de vergoeding ook bedoeld wordt de vraag of een arbitrage- of 

geschillencommissie835 aanwezig is. Is het daarbij van belang hoe die geschillencommissie is 

samengesteld? Het hof slaat hier ogenschijnlijk willekeurig al dan niet acht op. Moet het hof 

nagaan door wie de vaststelling van de vergoedingen geschiedt en hoe deze rechtspersoon is 

ingericht? Dit laatste wordt in geen van de zaken besproken.836  

 

De toezichthoudende taak van de rechter met betrekking tot het distributieproces is bovendien 

beperkt doordat de wet slechts voorziet in een ex ante toetsing. Toezicht gedurende het 

distributieproces is niet mogelijk omdat de beschikking van het hof zich slechts uitstrekt over de 

schikkingsovereenkomst en de totstandkoming daarvan. Dat is alleen anders indien gebruik 

wordt gemaakt van artikel 7:910 lid 2 BW, zoals in de DES II-zaak het geval is. In deze beschikking 

gaat het hof dan ook vrij uitgebreid in op het distributieproces in de DES I-zaak tot op heden. Dit 

toont aan dat ook ex post toezicht door de rechter mogelijk is en biedt derhalve perspectief bij 

het inrichten van een systeem voor het toezicht gedurende het distributieproces.  

 

Het is daarnaast duidelijk dat de rol van de rechter gedurende het WCAM-traject verschuift van 

de traditionele geschilbeslechter naar die van case-manager, toezichthouder en kwaliteitsborger. 

Gedurende het distributieproces worden deze mogelijkheden echter nog niet ten volle benut en 

dat is een gemiste kans. Het laat wel zien dat de rechter de rol van externe toezichthouder 

gedurende het distributieproces prima zou kunnen vervullen. 

 

                                                   
835 Bij de arbitrage-, klachten- of geschillencommissie kan op invidiudeel niveau geklaagd worden over de beoordeling 

van de ingediende claims en de in dat kader eventueel vast te stellen vergoeding. Zie par. 6.3.3. 
836 Het hof merkt hooguit op dat het een stichting betreft met een zelfstandig bestuur. 



 

6.3.3. Klachten- geschillen of arbitragecommissie 

 

In alle onderzochte zaken is er gedurende het distributieproces een geschillencommissie, raad 

van arbitrage of aangewezen arrondissementsrechtbank aanwezig die in feite indirect toezicht 

houdt op de uitvoering van de schikkingsovereenkomsten doordat belanghebbenden bij een 

dergelijke instantie hun beklag kunnen doen. Dat klaagrecht gaat echter niet verder dan een 

eventueel beklag over het al dan niet ontvangen van een (volledige) uitkering en geeft dus geen 

algemeen beeld van de gang van zaken gedurende het distributieproces. Bovendien wordt de 

kwaliteit van dergelijke arbitrage- en geschillencommissies niet gewaarborgd en ontbreken 

richtlijnen met betrekking tot de inrichting en handelswijze ervan.  

 

Het bestaan van een klachten- geschillen- of arbitragecommissie dient als eerste 

controlemechanisme om eventuele fouten met betrekking tot de indiening en beoordeling van 

individuele claims te voorkomen of herstellen. Hoewel tot op heden telkens aanwezig, dient mijns 

inziens een dergelijke commissie verplicht te worden gesteld. 

 

6.3.4. Conclusie: de toezichthouder bij de uitkering van massaschadeclaims 

 

Het toezicht op de schadeafwikkelaar en de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de 

schikkingsovereenkomst is summier en niet op een eenduidige wijze geregeld. Regels en 

richtlijnen ontbreken. Voor wat betreft het interne toezicht is dit voor een deel te wijten aan het 

feit dat de schadeafwikkelaar niet altijd een afwikkelstichting is, en intern toezicht bij de curator 

of schadeveroorzakende partij moeilijker is in te richten. Toch is het interne toezicht ook bij de 

afwikkelstichting niet eenduidig geregeld. In een aantal gevallen is er een raad van toezicht 

ingericht en in andere gevallen zijn belanghebbenden verenigd in een semi-toezichthoudend 

orgaan. In weer andere gevallen is er op geen enkele manier invulling gegeven aan het interne 

toezicht. Uit onderzoek blijkt echter dat intern toezicht van groot belang is. Bovendien is een 

eenduidige aanpak in de toekomst wenselijk. Een optimaal systeem van toezicht bestaat uit een 

zogenoemd “drielaags toezichtsmodel”. Dit wil zeggen dat er naast een collegiaal bestuur en een 

toezichthoudend orgaan, een derde partij is die toezicht houdt op het bestuur en de raad van 

toezicht. De inrichting van zo’n systeem voor elke afwikkelstichting kan echter leiden tot hoge 

kosten en bureaucratisering. Bij het vergelijkend onderzoek naar het toezicht op andere 

dienstverleners is gebleken dat een raad van toezicht met name noodzakelijk is indien de externe 

toezichthouder geen doorlopend toezicht uitoefent. Een orgaan waarin belanghebbenden zijn 

verenigd en bepaalde controlerende bevoegdheden krijgen kan een raad van toezicht vervangen 

indien dit wordt aangevuld met extern toezicht. Een dergelijk orgaan moet dan wel dwingend 

worden voorgeschreven en de bevoegdheden duidelijk omschreven, om te voorkomen dat van 

deze mogelijkheid geen gebruik wordt gemaakt. Voorgesteld wordt daarom om voor de 

afwikkelstichting een collegiaal bestuur verplicht te stellen, met daarnaast een toezichthoudend 

orgaan waarin belanghebbenden zijn verenigd. Die belanghebbenden kunnen afgevaardigden 

zijn van 1) de schadeveroorzakende partij, 2) de betrokken belangenbehartigers en 3) de 

claimanten. Bovendien kunnen aan de bestuurders van de stichting (kwaliteits-)eisen worden 

gesteld, waarover meer in de volgende paragraaf. In het geval waarin de curator of de 

schadeveroorzakende partij als schadeafwikkelaar optreden, is het instellen van een collegiaal 

bestuur niet mogelijk. Wel kunnen de kwaliteitseisen die aan de bestuurders van 

afwikkelstichtingen worden gesteld, tevens aan hen gesteld worden. Daarnaast kan een 



 

toezichthoudend orgaan waarin belanghebbenden zijn vertegenwoordigd ook in deze situaties 

worden ingesteld. 

 

Extern toezicht is momenteel eveneens zeer summier en niet eenduidig geregeld. Een externe 

toezichthouder ontbreekt en hoewel het hof een aantal toezichthoudende bevoegdheden lijkt te 

hebben, wordt daarvan op ogenschijnlijk onwillekeurige wijze al dan niet gebruik gemaakt. De 

rol van de rechter is bovendien beperkt doordat de wet slechts voorziet in ex ante toetsing. Een 

beleid ontbreekt en de toetsmogelijkheden die er zijn, zijn bovendien summier. Wel is er in elke 

zaak tot op heden sprake geweest van een onafhankelijke geschillen-, klachten- of 

arbitragecommissie.  

 

De mogelijkheden voor extern toezicht in de toekomst zijn onderzocht. Daaruit blijkt dat 

bestaande externe toezichthouders slechts een onvolkomen rol kunnen spelen bij het toezicht 

gedurende het distributieproces. Daarbij is in het bijzonder gekeken naar de AFM, welke 

toezichthouder met name gelet op diens deskundigheid, ervaring en tijd niet altijd geschikt blijkt. 

Het instellen van een externe toezichthouder met het oog op de afwikkeling van WCAM-zaken 

brengt daarnaast veel kosten met zich mee en is, mede gelet op de relatief kleine schaal waarop 

een WCAM-zaak moet worden afgewikkeld, niet wenselijk. De rechter blijkt daarentegen bij 

uitstek geschikt om de rol van externe toezichthouder te vervullen vanwege de rol die de rechter 

reeds speelt gedurende het WCAM-traject: het hof is niet alleen geschilbeslechter maar ook 

kwaliteitsborger, toezichthouder en case-manager. Bovendien heeft het hof kennis van zaken 

omdat zij ook de schikkingsovereenkomst en betrokken partijen aan een toets onderwerpt. In 

aanvulling daarop dient een onafhankelijke geschillen-, klachten- of arbitragecommissie worden 

ingesteld om individuele klachten en geschillen te beslechten, zoals thans gebruikelijk is. 

 

6.4. HET MOMENT WAAROP TOEZICHT PLAATSVINDT 

 

Het toezicht gedurende het distributieproces concentreert zich momenteel in de fase 

voorafgaand aan het distributieproces en beperkt zich tot het toezicht op enkele aspecten van de 

schikkingsovereenkomst en bijbehorend distributieplan. Slechts in een aantal gevallen wordt ook 

de schadeafwikkelaar aan een (beperkte) toets onderworpen. Van doorlopend of ex post toezicht 

is geen sprake.  

 

6.4.1. Ingangsvoorwaarde 

 

Kijkend naar manier waarop het toezicht is geregeld bij andere dienstverleners,837  blijkt dat 

veelal sprake is van een combinatie van ex ante, doorlopend en ex post toezicht. Het stellen van 

een ingangsvoorwaarde blijkt een succesvolle manier om ex ante toezicht uit te oefenen. Zo is het 

voor de accountant verboden om een wettelijke controle te verrichten zonder daartoe van de 

AFM een vergunning te hebben verkregen. Om in aanmerking te komen voor een dergelijke 

vergunning moet de accountant of accountantsorganisatie voldoen aan de kwaliteitseisen die in 

de Wta worden gesteld aan zowel de accountantsorganisatie als de externe accountant zelf. Die 

eisen zien bijvoorbeeld op vakbekwaamheid, objectiviteit, integriteit en onafhankelijkheid.838 

                                                   
837 Meer specifiek aan het toezicht op de curator, accountant(sorganisaties) en de belangenbehartigende claimstichting.        
838 Zie voor een overzicht van alle kwaliteitseisen <https://www.afm.nl/nl-

nl/professionals/doelgroepen/accountantsorganisaties/vergunningaanvraag/procedure/stap2/kwaliteitseisen>. 



 

Voldoet de organisatie niet aan deze normen, dan verleent de AFM geen vergunning. De AFM 

houdt een openbaar register bij waarin de vergunning wordt vermeld, inclusief de daaraan 

verbonden voorschriften of beperkingen. 

 

Hoewel bij de curator geen sprake is van een specifieke ingangsvoorwaarde, wordt de curator 

wel door de rechtbank benoemd. In de regel worden slechts advocaten tot curator benoemd.839 

De rechtbanken hanteren bij de benoeming van curatoren in faillissementen een lijst met 

benoembare advocaten, de zogenaamde curatorenlijst. Elke rechtbank beschikt over een 

curatorenlijst, waarop de curatoren van de kantoren in de regio staan. De rechtbank waar een 

faillissement wordt uitgesproken, bepaalt welke curator in de zaak wordt aangesteld. Dit 

geschiedt achter gesloten deuren. In beginsel kan iedere advocaat bij een kantoor met een 

insolventiepraktijk op de curatorenlijst worden geplaatst. Dit geschiedt na een schriftelijk 

verzoek daartoe aan de betreffende rechtbank. Nieuwe plaatsingen op de curatorenlijst zijn 

voorlopig. Gedurende hun benoeming dienen curatoren bovendien hun kennis van het 

insolventierecht op peil te houden of - in de eerste twee jaren na benoeming - uit te breiden door 

minimaal vier dagdelen per jaar een cursus op het gebied van insolventierecht te volgen. De 

rechtbank houdt daarnaast periodiek evaluatiegesprekken met ieder kantoor.840 De rechtbank 

kan beslissen dat een curator niet langer wordt benoemd als de curator niet (meer) aan 

bovengenoemde vereisten voldoet of naar aanleiding van de uitkomsten van de 

evaluatiegesprekken en/of dossieronderzoeken, de door de rechters-commissarissen 

geconstateerde doelmatigheid, voortvarendheid en kwaliteit in de afwikkeling van 

faillissementen, de beschikbaarheid van de curator en de frequentie van de benoemingen, de 

mate waarin het uurtarief van de curator en zijn kennis en ervaring met elkaar in 

overeenstemming zijn en de bestaande capaciteit aan curatoren, gerelateerd aan het aantal 

faillissementen dat wordt uitgesproken en verwacht. 

 

Met een ingangsvoorwaarde of benoeming vooraf kunnen aldus kwaliteitseisen worden gesteld 

aan de dienstverlener met betrekking tot de deskundigheid, ervaring, onafhankelijkheid, 

opleiding en zelfs aan het interne toezicht en het uurtarief van de dienstverlener. Zo’n 

ingangsvoorwaarde dient wettelijk te zijn verankerd, zodat een toetsing daadwerkelijk kan leiden 

tot uitsluiting van dienstverleners die niet aan deze eisen voldoen. Eventueel kan een 

herbeoordeling plaatsvinden naar aanleiding waarvan de vergunning of toelating alsnog kan 

worden ingetrokken. Zo’n intrekking kan ook worden ingezet als een vorm van handhaving bij 

het - in een latere fase van toezicht – constateren van disfunctioneren van de betreffende 

dienstverlener. De externe toezichthouder is de aangewezen instantie om te toetsen of aan de 

ingangsvoorwaarden is voldaan. Het moment van toetsing is daarbij wel van belang: dit moet 

daadwerkelijk voorafgaan aan het handelen van de dienstverlener. 

 

Het stellen van een ingangsvoorwaarde lijkt dan ook een goed instrument om toezicht te houden 

op de oprichting, inrichting en gang van zaken binnen de rechtspersoon die ingevolge de 

schikkingsovereenkomst de vergoedingen verstrekt (in dit onderzoek ook wel de 

schadeafwikkelaar of distributeur genoemd). Momenteel valt het ex ante toezicht van het hof 

                                                   
839 Een enkele keer wordt een niet-advocaat aangewezen, wanneer de rechtbank van mening is dat een bijzondere 

expertise is vereist. Gebruikelijk is echter dat in die gevallen naast de niet-advocaat, bijvoorbeeld een accountant, ook 

nog een advocaat tot curator wordt aangesteld. Vgl. T. van Hees, ‘De faillissementscurator’, AA 2007, 7/8, p. 620. 
840 Vgl. R.A. Boon e.a., ‘Refoca-uitgangspunten bij de benoeming van curatoren en bewindvoerders in faillissementen 

en surseances van betaling’, Raad voor de Rechtspraak 15 maart 2013, p. 6. 



 

samen met de algemeen verbindendverklaring van de schikkingsovereenkomst. Dit moment 

leent zich bovendien goed voor een toets aan de door middel van de ingangsvoorwaarde te stellen 

eisen aan de schadeafwikkelaar. Bij voorkeur wordt de ingangsvoorwaarde wettelijk verankerd, 

zodat de toets van het hof daadwerkelijk kan leiden tot uitsluiting van schadeafwikkelaars die 

niet aan deze eisen voldoen. Voor wat betreft de eisen die door middel van de ingangsvoorwaarde 

aan de schadeafwikkelaar gesteld kunnen worden, denk ik aan de deskundigheid, de ervaring, de 

onafhankelijkheid, het interne toezicht en de bezoldiging van de dienstverlener(s). Ook eventuele 

in te schakelen juridische of administratieve hulp zoals een claims administrator dient in deze 

toets te worden betrokken. Naast eisen die gesteld worden aan de schadeafwikkelaar, kan door 

middel van ex ante toezicht ook bekeken worden op welke wijze het distributieplan is 

vormgegeven. Hoewel een dergelijke toets momenteel al onderdeel uitmaakt van de beschikking 

van de algemeen verbindendverklaring, ontbreken normen waaraan het distributieplan getoetst 

kan worden. Hierdoor loopt de inhoud van het distributieplan – en daarmee ook het toezicht 

daarop - sterk uiteen. Teneinde ex ante toezicht op de wijze waarop het distributieplan is 

vormgegeven mogelijk te maken, dienen hiervoor normen te worden ontwikkeld die onder meer 

zien op de verdeelsleutel en claiming rate. Hoe deze normen exact ingevuld moeten worden en 

waar e.e.a. moet worden verankerd, wordt onderzocht in hoofdstuk 7. 

 

6.4.2. Doorlopend toezicht – verslaglegging 

 

Doorlopend toezicht is daarnaast onontbeerlijk om misbruik gedurende het distributieproces te 

voorkomen. Transparantieverplichtingen gedurende het distributieproces kunnen effectief 

toezicht mogelijk maken. Hierbij kan aansluiting worden gezocht bij de wijze waarop de R-C 

(wordt getracht) toezicht (te) houd(t)(en) gedurende de afwikkeling van het faillissement.841  Een 

professioneel handelende curator dient transparant te zijn over de staat van de afwikkeling van 

het faillissement. Crediteuren dienen daarover deugdelijk te worden geïnformeerd. De curator 

brengt daartoe, telkens na afloop van drie maanden, een verslag uit over de toestand van de 

boedel. De curator legt zijn verslag ter griffie neer, ter kosteloze inzage van een ieder. In dit 

verslag geeft de curator aan hoe hij zich heeft gekweten van zijn taak. Daarnaast biedt artikel 69 

Fw aan crediteuren de mogelijkheid om informatie op te vragen, die nodig is om zich een 

behoorlijk beeld van het beheer van de curator te vormen.842 Toch wordt vrij zelden 

verantwoording afgelegd aan anderen dan de rechter-commissaris.843 De rechter-commissaris 

gaat gedurende het faillissement na of de curator zich houdt aan de grenzen van de wet, of hij 

                                                   
841 Al enige tijd bestaat er kritiek op de toezichthoudende rol van de rechter-commissaris. De rechter-commissaris 

blijkt in de praktijk niet in staat om effectief toezicht te houden op curatoren. Uit onderzoek blijkt dat één rechter-

commissaris geacht wordt toezicht te houden op honderden faillissementsdossiers - soms wel duizend - per jaar. Door 

gebrek aan tijd is de R-C niet in staat om buiten de informatie die hij van de curator krijgt, zelf op onderzoek uit te gaan. 

Daardoor ontstaat informatie-afhankelijkheid van de curator, waardoor inhoudelijk toezicht wordt belemmerd. Dat 

heeft tevens te maken met het gebrek aan deskundigheid. Rechtbanken kennen een roulatiesysteem waardoor rechters 

om de paar jaar wisselen van kamer. Na vijf jaar faillissementskamer wordt er gerouleerd waardoor de opgebouwde 

kennis verdwijnt. Nieuwe rechters, die nauwelijks ervaring hebben met faillissementen worden direct geacht toezicht 

te kunnen houden. De wijze waarop het toezicht landelijk (on)georganiseerd is maakt het bovendien niet 

gemakkelijker. Het toezicht beperkt zich vooral tot beslissingen op dossierniveau, gemengd met een mix van eerdere 

goede of slechte ervaringen die de rc’s kunnen opdoen met die curator en zijn kantoor. Enige vorm van systematiek 

ontbreekt. 

842 F.M.J. Verstijlen, ‘Wat niet weet, deert. Informatierechten van schuldeisers’, TvI 2010, 33, p. 208. 
843 F.H.E. Boerma, ‘Curator en toezicht op procedures’, in: J.G. Princen en A. van der Schee, De ondernemende curator, 

Insolad jaarboek 2011, Deventer: Kluwer 2011, p. 309 ev. 



 

handelt in het belang van de boedel en of hij zijn taak behoorlijk vervult. Het is de taak van de 

rechter-commissaris en de rechtbank om het beleid van de curator in volle omvang te toetsen.844 

De middelen van invloed die de rechter-commissaris ten opzichte van de curator kan uitoefenen 

zijn raadgevingen, opmerkingen en berispingen. Ook behoeft de curator voor een aantal 

handelingen de machtiging of toestemming van de rechter-commissaris. 

 

De schadeafwikkelaar dient gedurende het distributieproces periodiek een al dan niet openbaar 

verslag met betrekking tot de werkzaamheden uit te brengen.845 Het hof kan op die manier 

marginaal toetsen of de uitdeling daadwerkelijk plaatsvindt overeenkomstig hetgeen in de 

schikkingsovereenkomst bijbehorend distributieplan is vastgelegd. Ook het interne 

toezichthoudend orgaan waarin de belanghebbenden zijn vertegenwoordigd kunnen op basis 

hiervan hun toezichtbevoegdheden uitoefenen. Hierbij kan worden gedacht aan het aantal 

uitkeringsrondes en de omgang met onbekende claims. 

 

Het ex post toezicht sluit in feite aan op het doorlopende toezicht door het hof en het interne 

toezichthoudend orgaan. Zodra alle uitkeringen zijn gedaan, brengt de schadeafwikkelaar een 

laatste verslag uit. Daarin wordt specifiek aandacht besteed aan het restant van het 

schikkingsfonds. Op basis hiervan beoordeelt het hof of de zaak kan worden afgesloten. Dit 

oordeel geldt tevens als kwijting voor de schadeafwikkelaar. 

 

6.5. DE INRICHTING VAN HET TOEZICHT 

 

Bij het toezicht kan gebruik worden gemaakt van zowel preventieve als repressieve 

toezichtsmaatregelen. Doorlopend toezicht gedurende het distributieproces gaat bij voorkeur 

gepaard met preventieve maatregelen zoals raadgevingen, opmerkingen, en waarschuwingen. 

Ook kan voor bepaalde handelingen een machtiging of toestemming van de toezichthouder 

worden vereist, waardoor toezicht op dat moment zonder meer vereist is. Daarbij kan worden 

gedacht aan een besluit tot het doen van een uitkeringsronde of juist reserveringen met het oog 

op eventuele latere uitkeringsrondes. Voor een deel kan dit ondervangen worden door het 

toezicht op het distributieplan, waarin in de toekomst verplicht aandacht moet worden besteed 

aan het moment waarop (al dan niet gefaseerd) uitkeringen worden gedaan. Later kan door 

middel van periodieke verslaglegging impliciete toestemming worden verkregen. Het doel is om 

daarbij zo min mogelijk gebruik te hoeven maken van repressieve maatregelen. Een en ander is 

mede afhankelijk van de inhoud van de normen die gesteld zullen worden en de wijze waarop die 

normen worden verankerd. Toezicht wordt zowel gebaseerd op wettelijke als zelfregulerende 

normen. Hoewel een combinatie in het geval van toezicht op de curator effectief blijkt, is daarvoor 

wel van belang dat de zelfregulerende best practices breed worden gedragen en toegepast. Dat is 

bij de claimcode voor belangenbehartigende claimstichtingen (nog) niet het geval waardoor in 

zo’n geval normen die wettelijk zijn vastgelegd effectiever zijn. Het is zonder meer van belang dat 

normen niet al te summier en vrijblijvend geformuleerd worden én dat tijdig aan de normen 

wordt getoetst. In hoofdstuk 7 wordt dit nader onderzocht.  

 

                                                   
844 Hoge Raad 10 mei 1985, NJ 1985, 793 (Brink/Keulingfreks). 
845 Welke periode dit moet zijn en of het verslag al dan niet openbaar zou moeten zijn wordt onderzocht in hoofdstuk 

7, waar een normatief kader wordt voorgesteld. 



 

6.6. CONCLUSIE 

Toezicht gedurende het distributieproces is nodig om inzicht te krijgen in deze belangrijke fase 

van het WCAM-traject, het voorkomt misstanden en het bevordert een adequate afwikkeling van 

massaschade, maar vindt momenteel in zeer beperkte mate plaats. Er is enkel sprake van ex ante 

toezicht en het toezicht ziet slechts op een beperkt aantal aspecten. Daarnaast ontbreken normen 

waarop het toezicht gebaseerd kan worden waardoor consistentie in de wijze waarop het toezicht 

wordt uitgeoefend ontbreekt. Zonder dergelijke normen waaraan getoetst kan worden is 

adequaat toezicht houden onmogelijk. De wijze waarop momenteel invulling wordt gegeven aan 

het toezicht gedurende het distributieproces biedt met betrekking tot deze aspecten onvoldoende 

waarborgen om misbruik te voorkomen. In dit hoofdstuk is daarom onderzocht wat effectief 

toezicht inhoudt en op welke wijze het toezicht met betrekking tot het distributieproces in de 

toekomst geregeld kan worden. Daarbij is gekeken naar de toezichthouder, het moment waarop 

het toezicht plaatsvindt en de wijze waarop toezicht wordt gehouden. 

Om effectief toezicht te bewerkstelligen is een combinatie van intern en extern toezicht wenselijk. 

Met het instellen van zowel interne als externe toezichthouders mag echter niet lichtvaardig 

worden omgesprongen en onnodige kosten en bureaucratisering moeten zoveel mogelijk 

voorkomen worden. Wat het inrichten van intern toezicht bovendien lastig maakt, is dat de wijze 

waarop de schadeafwikkelaar is georganiseerd momenteel niet aan regels is onderworpen. 

Hoewel de afwikkelstichting in de meeste gevallen zorg draagt voor de afwikkeling van het 

distributieproces, kunnen ook de curator in faillissement of de schadeveroorzakende partij als 

schadeafwikkelaar optreden. Een toezichthoudend orgaan waarin belanghebbenden zijn 

verenigd kan weliswaar in alle gevallen worden ingericht, maar dat geldt niet voor een collegiaal 

bestuur waaraan (zie hieronder) kwaliteitseisen worden gesteld. Of regulering van de 

(rechts)vorm van de distributeur daarom gewenst is, wordt in het volgende hoofdstuk 

onderzocht. Hoewel een drielaags intern toezichtsmodel de voorkeur verdient, kan een collegiaal 

bestuur (indien de afwikkelstichting als schadeafwikkelaar optreedt) in combinatie met een 

intern toezichthoudend orgaan waarin belanghebbenden zijn vertegenwoordigd volstaan, mits 

dit wordt gecombineerd met een gedegen vorm van extern toezicht. 

Daartoe is onderzocht of de rechter die rol kan vervullen. Het Hof Amsterdam speelt momenteel 

reeds een belangrijke rol gedurende het WCAM-traject. Naast geschillenbeslechter is het hof ook 

case-manager en toezichthouder. Toezicht houden gedurende het distributieproces sluit 

derhalve aan bij de huidige rol van het hof en vormt een verlengstuk van de huidige 

werkzaamheden. Het hof is daarom de aangewezen instantie om als externe toezichthouder op te 

treden. Een onafhankelijke geschillen- klachten- of arbitragecommissie dient in aanvulling 

daarop individuele klachten en geschillen te behandelen en vormt een goede aanvulling op de 

overige vormen van toezicht. Dat geldt ook voor de (register-)accountant, die dient te worden 

ingeschakeld ter controle van de financiën. 

In de praktijk wordt veelal gebruik gemaakt van een combinatie van ex ante, doorlopend en ex 

post toezicht. Het stellen van een ingangsvoorwaarde blijkt daarbij een succesvolle manier om ex 

ante toezicht uit te oefenen. Aan de hand daarvan kunnen kwaliteitseisen worden gesteld op het 

gebied van de deskundigheid, ervaring, onafhankelijkheid, interne toezicht en bezoldiging van de 

dienstverlener(s). Ook eventuele in te schakelen juridische of administratieve hulp zoals een 

claims administrator dient in deze toets te worden betrokken. Naast eisen die gesteld worden aan 

de schadeafwikkelaar, dient door middel van ex ante toezicht ook te worden bekeken op welke 

wijze het distributieplan is vormgegeven. Teneinde ex ante toezicht op dat distributieplan 



 

mogelijk te maken, dienen normen te worden ontwikkeld die onder meer zien op de in de 

schikkingsovereenkomst opgenomen verdeelsleutel en claiming rate. Hoe deze normen exact 

ingevuld moeten worden en waar e.e.a. moet worden geregeld, wordt onderzocht in hoofdstuk 7. 

Doorlopend toezicht is daarnaast onontbeerlijk om misbruik gedurende het distributieproces te 

voorkomen. Transparantieverplichtingen gedurende het distributieproces zijn nodig om 

doorlopend toezicht mogelijk te maken. Hierbij kan aansluiting worden gezocht bij de wijze 

waarop de R-C (wordt getracht) toezicht (te) houd(t)(en) gedurende de afwikkeling van het 

faillissement, waarbij de curator iedere drie maanden een openbaar verslag met betrekking tot 

de werkzaamheden gedurende het faillissement uitbrengt. Het hof kan op die manier marginaal 

toetsen of de uitdeling daadwerkelijk plaatsvindt overeenkomstig hetgeen in de 

schikkingsovereenkomst en bijbehorend distributieplan is vastgelegd. Ook het interne 

toezichthoudend orgaan waarin de belanghebbenden zijn vertegenwoordigd kunnen op basis 

hiervan hun toezichtbevoegdheden uitoefenen. Met ex post toezicht wordt het doorlopende 

toezicht door het hof en het interne toezichthoudend orgaan afgesloten. Zodra alle uitkeringen 

zijn gedaan, brengt de schadeafwikkelaar een laatste verslag uit. Daarin wordt specifiek aandacht 

besteed aan het restant van het schikkingsfonds. Op basis hiervan beoordeelt het hof of de zaak 

kan worden afgesloten. Dit oordeel geldt tevens als kwijting voor de aansprakelijkheid van de 

schadeafwikkelaar. 

Het toezicht kan worden gebaseerd op wettelijke of zelfregulerende normen. Hoewel een 

combinatie in het geval van toezicht op de curator effectief blijkt, is daarvoor wel van belang dat 

de zelfregulerende best practices breed worden gedragen en toegepast. Dat is bij de claimcode 

voor belangenbehartigende claimstichtingen (nog) niet het geval waardoor in zo’n geval normen 

die wettelijk zijn vastgelegd effectiever zijn. Het is zonder meer van belang dat normen niet al te 

summier en vrijblijvend geformuleerd worden én dat tijdig aan de normen wordt getoetst. In 

hoofdstuk 7 wordt dit verder onderzocht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HOOFDSTUK 7: PROFESSIONALISERING VAN HET DISTRIBUTIEPROCES: CONCLUSIES EN 

AANBEVELINGEN 

7.1. INLEIDING 

Dit proefschrift doet verslag van een onderzoek naar de uitkering van massaclaims in Nederland. 

Het onderzoek richtte zich met name op de inrichting van het distributieproces in het kader van 

het WCAM-traject, waarin uitvoering wordt gegeven aan de in de schikkingsovereenkomst 

overeengekomen schadevergoedingsregeling. Daaruit blijkt dat de gang van zaken gedurende het 

distributieproces niet of onvoldoende duidelijk is geregeld. Hierdoor is een praktijk ontstaan 

waarin op uiteenlopende wijzen invulling wordt gegeven aan de uitvoering van de 

schikkingsovereenkomst, zonder dat daarop toezicht wordt gehouden. Er is weinig transparantie 

en de betreffende schadeafwikkelaar lijkt het wiel telkens opnieuw uit te moeten vinden. 

Professionalisering en standaardisering van het distributieproces kan niet alleen tijd en kosten 

besparen, maar ook als kwaliteitswaarborg dienen. Daarnaast zorgt het voor de uitwisseling van 

kennis en ervaring, waarmee de professionaliteit van de schadeafwikkelaar vergroot kan worden.  

In dit hoofdstuk worden de conclusies van de voorgaande hoofdstukken met elkaar verbonden 

om tot een normatief kader met betrekking tot het distributieproces te komen. Uit die conclusies 

blijkt dat normering wenselijk is ten aanzien van een veelheid van aspecten. Grofweg kunnen 

deze aspecten in vier thema’s worden ingedeeld. Achtereenvolgens worden die thema’s 

hieronder besproken: toezicht en transparantie (§ 7.3), de schadeafwikkelaar (§ 7.4), de wijze 

waarop uitvoering wordt gegeven aan het distributieplan (§ 7.5) en de beëindiging van het 

WCAM-traject (§ 7.6). Die volgorde wijkt af van de volgorde die in hoofdstuk 3 tot en met 6 is 

aangehouden, maar is logischerwijs ontstaan bij het opstellen van een algemeen normatief kader.  

Regulering is echter niet per definitie aan te moedigen omdat het als neveneffect kan leiden tot 

hoge kosten en bureaucratie. Een ingewikkelde organisatiestructuur met procedures, veel regels, 

en een vooraf strak gemaakte verdeling van de taken kunnen het distributieproces immers ook 

juist kostbaar, ineffectief en log maken.846 In dit hoofdstuk wordt daarom aan de hand van de 

bureaucratieparadox (§ 7.2) onderzocht of regulering van het distributieproces wenselijk is en 

zo ja, op welke wijze dit dient te geschieden. Een balans tussen enerzijds het scheppen van 

duidelijkheid en openheid gedurende dit proces en anderzijds het voorkomen van te hoge kosten 

en bureaucratisering vormt daarbij het uitgangspunt. Naar aanleiding daarvan worden concrete 

aanbevelingen gedaan met betrekking tot de (al dan niet) te reguleren aspecten van het 

distributieproces en wordt een antwoord gegeven op de volgende onderzoeksvraag:  

Welke inrichting van het distributieproces behartigt en beschermt de belangen van benadeelden in 

het WCAM-traject adequaat? 

 

 

 

 

                                                   
846 Uit een onderzoek dat in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) is uitgevoerd onder 

een totaal van 615 respondenten bestaande uit rechters, raadsheren, officieren van justitie en advocaten-generaal 

blijkt dat ruim twee derde van de respondenten een toename van de bureaucratisering ervaart met een negatieve 

invloed op de werkdruk. Zie B. Fruytier e.a., ‘Werkdruk bewezen. Eindrapport werkdrukonderzoek rechterlijke macht.’, 

Hogeschool Utrecht/ Radboud Universiteit Nijmegen, december 2013. 



 

7.2. DE BUREAUCRATIEPARADOX 

 

Regulering is niet per definitie aan te moedigen omdat het als neveneffect kan leiden tot hoge 

kosten en bureaucratie. Een ingewikkelde organisatiestructuur met procedures, veel regels en 

een vooraf strak gemaakte verdeling van de taken kunnen het distributieproces immers ook juist 

kostbaar, ineffectief en log maken.847 Het leidt tot een tegenstrijdigheid die wordt omschreven als 

de bureaucratieparadox: 

 

“Professionalisering en standaardisering kan leiden tot bureaucratische procedures waarin de 

dienstverlener (te) weinig ruimte krijgt. Het teveel aan regels en procedures zou de professional 

in de weg staan zijn werk naar eigen inzicht – gebaseerd op verworven expertise – uit te voeren. 

Door toename aan formele – verticale – standaarden zijn bureaucratie en professionaliteit 

botsende mechanismen geworden. Dit is opmerkelijk vanwege het feit dat eerdere professionele 

standaarden de bron vormden voor bureaucratische standaardisering. Daarbij komt dat het 

bureaucratisch model uitgaat van ambtenaren die over de juiste expertise beschikking voor de 

functie die ze binnen de organisatie uitvoeren. Het moderne bureaucratische model gaat uit van 

experts die hun taak uitoefenen binnen een structuur waar de discretionaire ruimte zo veel 

mogelijk beperkt is. Als gevolg van een zo beperkt mogelijke discretionaire ruimte blijft de 

expertise die wordt binnengehaald onderbenut.”848 

 

Vertaald naar het distributieproces betekent de bureaucratieparadox meer concreet het 

volgende. Enerzijds is er een sterke roep naar kwaliteit, toezicht en transparantie bij de 

schadeafwikkelaar en de wijze waarop deze partij uitvoering geeft aan de 

schikkingsovereenkomst. Anderzijds moet bij het opstellen van regels een zogenaamde ‘papieren 

tijger’ voorkomen worden en moeten de regels vooral hanteerbaar blijven in de praktijk. Daarbij 

dienen ook de eventuele bijkomende kosten in ogenschouw te worden genomen. Dit speelt 

bijvoorbeeld bij het instellen van een raad van toezicht bij de afwikkelstichting.849 Enerzijds is in 

hoofdstuk zes gebleken dat intern toezicht noodzakelijk is om extern toezicht aan te vullen, maar 

anderzijds betekent het verplicht stellen van een raad van toezicht ook dat hiervoor 

onafhankelijke toezichthouders aangezocht moeten worden. Daarbij is het van belang om te 

realiseren dat met de instelling van zo’n raad van toezicht ook kosten zijn gemoeid. Voor het 

interne toezicht op (het bestuur van) de afwikkelstichting dient daarom bekeken te worden of er 

ook andere manieren zijn om het interne toezicht te regelen.850  

 

                                                   
847 Uit een onderzoek dat in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) is uitgevoerd onder 

een totaal van 615 respondenten bestaande uit rechters, raadsheren, officieren van justitie en advocaten-generaal 

blijkt dat ruim twee derde van de respondenten een toename van de bureaucratisering ervaart met een negatieve 

invloed op de werkdruk. Zie B. Fruytier e.a., ‘Werkdruk bewezen. Eindrapport werkdrukonderzoek rechterlijke macht.’, 

Hogeschool Utrecht/ Radboud Universiteit Nijmegen, december 2013. 

848 J. van Bockel, Gevormde kaders. Bureaucratische en professionele regulering van het werk van ambtenaren in de 

Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, Delft: Eburon Uitgeverij B.V., 2009. 
849 Dit is slechts één voorbeeld (waarop ik later in dit hoofdstuk nog uitgebreid terug kom). De bureaucratieparadox 

speelt altijd bij het invoeren van nieuwe regels. 
850 Te meer omdat deze vorm van intern toezicht geen soelaas biedt in het geval waarin de curator of 

schadeveroorzakende partij als schadeafwikkelaar optreedt, maar dat argument heeft niets te maken met de 

bureaucratieparadox. 



 

In het kader van de nieuwe wet die een collectieve schadevergoedingsactie mogelijk maakt851 is 

er om diezelfde reden ook kritiek geuit op de regels die in dit voorstel aan de claimstichting als 

belangenbehartiger worden gesteld. Tzankova merkte daarover op dat “De regels die in het 

wetsvoorstel voor de collectieve schadevergoedingsactie aan de belangenbehartiger worden 

gesteld, leiden tot veel kosten en extra bureaucratie. Je hebt zo een ton aan initiële kosten om 

eraan te voldoen en dan heb je nog geen zaak onderzocht of aanhangig gemaakt. Je moet een 

bestuur hebben van drie deskundige en onafhankelijke mensen. Je hebt een raad van toezicht 

nodig, ook met drie onafhankelijke en deskundige leden. Je moet een accountant hebben, een 

website bijhouden en op andere manieren communiceren. Al die mensen doen dat niet voor niets, 

zeker als zij ervaren en deskundig zijn. En dan heb ik het nog niet eens over de advocaat en de 

expert die ook betaald moeten worden.”852 Deze kritische noot is mijns inziens terecht en geldt in 

nagenoeg dezelfde mate voor de regulering van het distributieproces. Bij onderstaand onderzoek 

naar de mogelijkheden om het distributieproces te professionaliseren en standaardiseren dient 

dit belang dan ook telkens voorop te staan. 

 

7.3. TOEZICHT EN TRANSPARANTIE 

 

7.3.1. Transparantie 

 

Uit de case studies blijkt dat de transparantie gedurende het distributieproces in de verschillende 

zaken niet eenduidig is en veelal te wensen overlaat. De verschillen in transparantie in de 

onderzochte zaken hebben zowel betrekking op het type informatie dat al dan niet openbaar is 

als op de wijze waarop die informatie verkrijgbaar is. Het gebrek aan transparantie gedurende 

het distributieproces in het merendeel van de WCAM-zaken, heeft onder meer te maken met het 

ontbreken van regels of richtlijnen die hiertoe verplichten. De afwikkelstichting is, gelet op diens 

rechtsvorm en het gebrek aan aanvullende eisen die aan deze rechtspersoon worden gesteld853, 

tot weinig transparantie verplicht. Ook in de schikkingsovereenkomst of statuten zijn in de 

meeste gevallen slechts beperkte richtlijnen voor het openbaar maken van (financiële) gegevens 

opgenomen. De case studies laten tevens zien dat in veel gevallen transparantie richting het Hof 

Amsterdam ontbreekt.854 Hiertoe bestaat tot op heden ook geen enkele verplichting. Bovendien 

is in hoofdstuk vier reeds besproken dat voor de bij de schikkingsovereenkomst betrokken 

partijen een prikkel om de betreffende informatie te delen ontbreekt.855 

 

Het geconstateerde gebrek aan transparantie is om verschillende redenen verontrustend. 

Gedurende het distributieproces wordt geld van anderen beheerd door een derde partij, namelijk 

het geld van de afwezige leden van de class ofwel potentiële gedupeerden met een geldige claim. 

Dit geld wordt momenteel beheerd door a) een onduidelijk gedefinieerde derde partij die b) 

samenwerkt met onbekende derde partijen en c) niet onder onafhankelijk toezicht staat. Wat er 

precies gebeurt met het geld van anderen is bovendien onbekend en lastig te achterhalen. De 

wijze waarop dit geld wordt gealloceerd is weliswaar vooraf bepaald in het in de 

                                                   
851 Stb. 2019, 130. 
852 Quote van I. Tzankova in Marc Veldt, ‘Massaclaim zonder massa. Twijfel over plan collectieve schadevordering’, 

Meester Magazine, november 2017. 
853 Zie hierover hoofdstuk 4. 
854 In de Vie d’Or zaak werd wel zonder dat de belangenorganisatie daartoe verplicht was informatie omtrent de 

afwikkeling van de schikking met het hof gedeeld. 
855 Zie paragraaf 4.2.1. 



 

schikkingsovereenkomst opgenomen distributieplan, maar de concrete uitvoering daarvan hangt 

af van verschillende factoren die pas gedurende het distributieproces duidelijk worden. Daarbij 

kan niet alleen worden gedacht aan het aantal geldige claims en opt-outverklaringen, maar ook 

aan de gedurende dit proces te maken kosten en de wijze waarop het schikkingsfonds wordt 

uitgekeerd. Deze informatie dient in elk geval voor alle claimanten toegankelijk te zijn.  

 

Meer transparantie hieromtrent dient verschillende doelen. Niet in de laatste plaats hebben de 

gedupeerden ten behoeve van wie de schikkingsovereenkomst is gesloten recht op informatie. 

Om te kunnen beoordelen of een schikkingsovereenkomst voor hen daadwerkelijk voordelen 

oplevert ten opzichte van een individuele actie is het van belang inzicht te krijgen in het 

uiteindelijke resultaat per gedupeerde, in verhouding tot alle kosten die het WCAM-traject en de 

afwikkeling daarvan met zich meebrengt. Welke partijen856 profiteren (ook) van de uitkomst van 

het WCAM-traject en kunnen gedupeerden zich hierin vinden? Momenteel kunnen gedupeerden 

hierover geen mening vormen omdat informatie niet bekend is. Dit roept de vraag op of, indien 

de informatie wel openbaar zou zijn, gedupeerden überhaupt in staat zijn om hierin een afweging 

te maken. Dat is ook de reden dat het hof momenteel toetst of de overeengekomen vergoeding 

redelijk is. Het is echter de vraag in hoeverre een dergelijke toets zinvol is indien het hof geen 

inzicht heeft in de daadwerkelijk uitkomst van het WCAM-traject. Hoewel het hof ook de 

redelijkheid van de vergoeding van de belangenorganisatie in haar beoordeling betrekt, worden 

de vergoedingen voor de partijen die uitvoering geven aan de schikkingsovereenkomst, 

waaronder de schadeafwikkelaar, in die beoordeling buiten beschouwing gelaten. Momenteel 

wordt bij die beoordeling het schikkingsfonds en een schatting van het aantal rechthebbenden 

als uitgangspunt genomen.  

 

Door het gebrek aan transparantie is bovendien geen sprake van precedentwerking. De 

schadeafwikkelaar moet het wiel daardoor telkens opnieuw uitvinden. Daarbij doen zich onder 

meer vragen voor ten aanzien van de oprichting en inrichting van de afwikkelstichting, de wijze 

waarop wordt gecorrespondeerd of zal (moeten) worden gecorrespondeerd met claimanten, de 

wijze waarop het schikkingsfonds wordt gedistribueerd en de wijze waarop met een eventueel 

restant van het schikkingsfonds en met eventuele onbekende claims 857 wordt omgegaan. Dit is 

slechts een greep uit de aspecten waarmee een schadeafwikkelaar wordt geconfronteerd. Het 

delen van kennis op het gebied van afwikkeling van massaschade kan derhalve veel tijd en kosten 

besparen.  

 

7.3.2. Toezicht 

 

In hoofdstuk zes is geconstateerd dat ook het toezicht gedurende het distributieproces 

momenteel in zeer beperkte mate plaatsvindt. Er is enkel sprake van ex ante toezicht en het 

toezicht ziet slechts op een beperkt aantal aspecten van het distributieproces. Een belangrijke 

reden voor dit gebrekkige toezicht is het ontbreken van normen waarop het toezicht kan worden 

gebaseerd. Hierdoor ontbreekt bovendien consistentie in de wijze waarop het (beperkte) toezicht 

momenteel wordt uitgeoefend. Zonder normen waaraan getoetst kan worden is adequaat 

toezicht houden onmogelijk. De initiatieven die de afgelopen jaren zijn genomen om 

professionalisering, transparantie en toezicht bij de afwikkeling van massaschade te verbeteren, 

                                                   
856 Denk daarbij aan betrokken derde partijen zoals belangenbehartigers, afwikkelstichtingen, claims administrators. 
857 Zie hierover hoofdstuk vijf. 



 

zien met name op de claimstichting als belangenbehartiger in een collectieve actie en bieden geen 

soelaas voor de problematiek die gedurende het distributieproces kan spelen.  

 

In hoofdstuk zes is geconstateerd dat, om adequaat toezicht te bewerkstelligen, een combinatie 

van intern en extern toezicht gewenst is. Onderzoek naar de huidige rol en functie van het Hof 

Amsterdam gedurende het WCAM-traject liet bovendien zien dat het hof momenteel reeds een 

belangrijke rol speelt gedurende het WCAM-traject. Naast geschillenbeslechter treedt het hof in 

WCAM-zaken in feite ook op als case-manager en toezichthouder. Toezicht houden gedurende het 

distributieproces sluit derhalve aan bij de huidige rol van het hof en zou een verlengstuk vormen 

van de huidige werkzaamheden. Het hof blijkt daarom de aangewezen instantie om als externe 

toezichthouder op te treden. Een onafhankelijke geschillen- klachten- of arbitragecommissie kan 

in aanvulling daarop individuele klachten en geschillen behandelen en vormt een goede 

aanvulling op de overige vormen van toezicht. Dat geldt ook voor de (register-)accountant, die 

kan worden ingeschakeld ter controle van de financiën.858 

 

In hoofdstuk zes is tevens onderzocht op welk moment toezicht op het distributieproces het beste 

plaats kan vinden. Daaruit blijkt dat aan de hand van ex ante toezicht kwaliteitseisen kunnen 

worden gesteld op het gebied van de deskundigheid, ervaring, onafhankelijkheid, het 

opleidingsniveau en de bezoldiging van de schadeafwikkelaar. Ook eventuele ingeschakelde 

juridische of administratieve hulp zoals een claims administrator dient in deze toets te worden 

betrokken. Naast eisen die gesteld worden aan de schadeafwikkelaar, dient door middel van ex 

ante toezicht ook bekeken te worden op welke wijze het distributieplan is vormgegeven. 

Teneinde ex ante toezicht op de wijze waarop het distributieplan is vormgegeven mogelijk te 

maken, dienen normen te worden ontwikkeld die onder meer zien op de in de 

schikkingsovereenkomst opgenomen verdeelsleutel en claiming rate.  

 

Doorlopend toezicht blijkt daarnaast onontbeerlijk om misbruik of anderszins verwijtbaar of 

onzorgvuldig handelen gedurende het distributieproces te voorkomen. 

Transparantieverplichtingen gedurende het distributieproces zijn nodig om doorlopend toezicht 

mogelijk te maken. Hierbij kan aansluiting worden gezocht bij de wijze waarop de R-C (tracht) 

toezicht (te) houd(t)(en) gedurende de afwikkeling van het faillissement, waarbij de curator 

iedere drie maanden een openbaar verslag met betrekking tot de werkzaamheden gedurende het 

faillissement uitbrengt. Het hof kan op die manier marginaal toetsen of de uitdeling 

daadwerkelijk plaatsvindt overeenkomstig hetgeen in de schikkingsovereenkomst en 

bijbehorend distributieplan is vastgelegd. Ook het interne toezichthoudend orgaan waarin de 

belanghebbenden zijn vertegenwoordigd kunnen op basis hiervan hun toezichtsbevoegdheden 

uitoefenen. Ex post toezicht vormt het sluitstuk van het toezicht door het hof en de eventuele 

interne toezichthouder. Zodra alle859 uitkeringen zijn gedaan, brengt de schadeafwikkelaar een 

laatste verslag uit. Daarin wordt specifiek aandacht besteed aan het restant van het 

schikkingsfonds. Op basis hiervan beoordeelt het hof of de zaak kan worden afgesloten. Dit 

oordeel kan dan tevens gelden als kwijting voor de dan bekende feiten en omstandigheden met 

betrekking tot het handelen van de schadeafwikkelaar. 

                                                   
858 Zie voor het onderzoek en een uitgebreide toelichting hoofdstuk 6. 
859 Met uitzondering van eventuele onbekende claims, waarover hoofdstuk 5 handelt. 



 

7.3.3. Meer transparantie en toezicht in de toekomst  

 

7.3.3.1. Meer informatie in het distributieplan 

Er zijn verschillende manieren denkbaar waarop informatie gedurende het distributieproces 

gedeeld kan worden, zonder dat dit enorme kosten met zich meebrengt. Dat begint bij de 

informatie die in het distributieplan wordt opgenomen. Meer informatie hierin met betrekking 

tot het distributieproces zorgt voor meer legitimiteit van betrokken partijen. Bovendien bestaat 

vooraf meer duidelijkheid over de daadwerkelijke claiming rates indien in de toekomst in het 

distributieplan tevens een indicatie moeten worden gegeven van de wijze waarop het bedrag 

wordt verdeeld, en de bedragen die naar verwachting uitgekeerd zullen worden aan de 

belangenbehartigers, advocaten en andere derde partijen zoals claims administrateurs. Ook dient 

beschreven te worden op welke manier een eventueel restant-bedrag zal worden besteed en hoe 

wordt omgegaan met onbekende claims. Deze gegevens dienen vooraf op een duidelijke en 

eenvoudige wijze gecommuniceerd te worden aan potentiële gedupeerden met een geldige 

claim.860 Het hof kan dit dan tevens op een eenvoudige manier ex ante in de toets van artikel 7:907 

lid 3 BW betrekken. Hiertoe dient een subonderdeel aan dit artikel te worden toegevoegd 

luidende:  

“de rechter wijst het verzoek af indien de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de 

schikkingsovereenkomst onvoldoende inzichtelijk is gemaakt of niet adequaat wordt bevonden” 

(artikel 7:907 lid 3 sub i BW (nieuw)).  

Deze formulering geeft ruimte om met concrete feiten en omstandigheden rekening te houden. 

Welke punten het hof in dit kader moet beoordelen op inzichtelijkheid en adequaatheid, wordt in 

de volgende paragrafen besproken.  

7.3.3.2. Verslaglegging gedurende het distributieproces  

Naast deze ex ante transparantieverplichting in het distributieplan, zouden partijen tevens 

gedurende het proces een terugkoppeling moeten geven over de wijze waarop aan dit 

distributieplan uitvoering wordt gegeven. Dit kan middels periodieke verslagen en/of een 

eindrapport aan het hof. Dit rapport dient tevens openbaar te zijn zodat het beschikbaar is voor 

alle gedupeerden, en kan in een centraal register bewaard worden zodat ervaringen uit het 

verleden op den duur meer zekerheid voor de toekomst kunnen bieden. Hierbij kan aansluiting 

worden gezocht bij de Belgische rechtsvordering tot collectief herstel.861 Gedurende de uitvoering 

van zijn opdracht brengt de schadeafwikkelaar in België aan de rechter periodieke verslagen uit 

over de voortgang van de uitvoering van zijn opdracht. Hij waakt erover dat de schuldenaar zijn 

verplichtingen correct nakomt volgens de voorziene modaliteiten. Toezicht houden op het 

functioneren van de schadeafwikkelaar is een belangrijk aspect van de opdracht van de 

rechtbank. De Belgische wet is echter niet duidelijk over de mogelijkheid die de rechter heeft om 

in geval van disfunctioneren van de schadeafwikkelaar, hem te kunnen terechtwijzen, instructies 

                                                   
860 Dit werd ook voorgesteld voor de afwikkeling van de Amerikaanse class action (waarover meer in hoofdstuk 4, par. 

4.3.1.). Rubenstein maakte een voorbeeld van hoe een dergelijk bericht aan gedupeerden vorm zou kunnen krijgen, zie: 

W. B. Rubenstein, ‘Adversarial and Regulatory Approaches to Class Action Oversight: Four New Proposals to Help the 

Judge at the Fairness Hearing’, U.C.L.A. Law Review, vol. 53, p. 1435-1482, 2006. Zie hierover ook N.M. Pace en W.B. 

Rubenstein, “How Transparant are Class Action Outcomes? Empirical Research on the Availability of Class Action 

Claims Data”, Working Paper, RAND Institute for Civil Justice, July 2008. 
861 Zoals besproken in hoofdstuk 4, par. 4.3.2. 



 

te kunnen geven en eventueel zelfs te kunnen vervangen.862 De zaak blijft gedurende dit proces 

aan bij de rechter, totdat de rechter het definitieve uitvoeringsverslag van de schadeafwikkelaar 

heeft goedgekeurd.863 Dit eindverslag moet voldoende details bevatten, zoals onder meer de 

tussentijdse verslagen, om een effectieve controle door de rechter van de uitvoeringsprocedure 

mogelijk te maken. Het eindverslag bevat tevens een gedetailleerde staat van alle kosten die de 

schadeafwikkelaar heeft gemaakt en van de door hem hiervoor ontvangen vergoeding. 864 De 

goedkeuring van het finale uitvoeringsverslag door de rechter geldt als uitvoerbare titel. 

Daardoor kan de schadeafwikkelaar van de schuldenaar betaling vorderen van zijn kosten en 

prestaties. De kosten voor de uitvoering van de overeenkomst worden in België door de 

schadeveroorzakende partij gedragen.865 

Een dergelijke gang van zaken is hierboven reeds voorgesteld naar het voorbeeld van de R-C in 

een faillissementsprocedure. Om dit te bewerkstelligen dient een wettelijke verplichting onder 

titel 14 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Van rechtspleging in zaken 

betreffende de verbindendverklaring van overeenkomsten strekkende tot collectieve 

schadeafwikkeling) te worden opgenomen, die als volgt zou kunnen luiden:  

“De partij die is belast met de uitvoering van de schikkingsovereenkomst (schadeafwikkelaar) 

brengt gedurende de uitvoering van zijn opdracht, telkens na een door het Gerechtshof Amsterdam 

te bepalen periode, aan dat hof een verslag uit over de voortgang van zijn opdracht. Dit verslag 

wordt tevens op het in artikel 1013 lid 4 Rv bedoelde internetadres geplaatst, zodanig dat deze door 

personen ten behoeve van wie de overeenkomst is gesloten ten behoeve van latere kennisneming 

kunnen worden opgeslagen” (Artikel 1017a Rv (nieuw)). 

7.4. DE SCHADEAFWIKKELAAR 

7.4.1. Schadeafwikkelaar of belangenbehartiger? 

De schadeafwikkelaar is verantwoordelijk voor de verdeling en distributie van het 

schikkingsfonds en is derhalve één van de belangrijkste actoren gedurende het distributieproces. 

Bij de bestudering van de beschikkingen in de verschillende WCAM-zaken valt op dat het hof in 

haar beschikkingen niet of nauwelijks aandacht besteedt aan deze partij. In veel gevallen treedt 

een ad hoc opgerichte stichting op als schadeafwikkelaar.866 Deze stichting wordt dan veelal op 

dezelfde wijze aangeduid of behandeld als de claimstichting die als belangenbehartiger optreedt. 

Nadere bestudering van de stichtingen die actief zijn gedurende het WCAM-traject laat echter 

zien dat er gedurende het WCAM-traject in feite verschillende typen stichtingen actief zijn met 

een eigen functie en werkzaamheden gedurende dit traject. In hoofdstuk drie zijn deze getypeerd 

als “belangenbehartigende claimstichting” en “afwikkelstichting”.  

De term belangenbehartigende claimstichting is gekozen voor de claimstichting die optreedt als 

belangenbehartiger en vanaf het ontstaan van de massaschade is opgericht of betrokken bij de 

zaak en derhalve van meet af aan betrokken is bij de schikkingsonderhandelingen in het kader 

van het WCAM-traject. De afwikkelstichting wordt daarentegen opgericht op het moment waarop 

                                                   
862 S. Voet en B. Allemeersch, ‘De rechtsvordering tot collectief herstel: een Belgische class action voor consumenten’, 

Rechtskundig Weekblad 2014-2015, nr. 17, p. 659. 
863 Artikel 60, boek XVII WER. 
864 Artikel 60 jo 61 par. 2, boek VVII WER. 
865 Dit aspect komt aan bod bij de bespreking van het thema “schadeafwikkelaar”, in paragraaf 7.5. 
866 Dat is overigens niet altijd het geval: ook de schadeveroorzakende partij kan als schadeafwikkelaar optreden en 

indien de WCAM wordt toegepast in faillissement, treedt de curator op als schadeafwikkelaar. 



 

de onderhandelingen reeds tot een schikking hebben geleid en deze schikking in het kader van 

het WCAM-traject voorgelegd gaat worden aan het Hof Amsterdam. De belangrijkste taak van de 

afwikkelstichting is het uitvoering geven aan de in de schikkingsovereenkomst tot stand gekomen 

regeling. In hoofdstuk drie is daarom onderzocht of regulering onder meer op het gebied van 

financiering, oprichting en inrichting van respectievelijk de belangenbehartigende claimstichting 

en de afwikkelstichting op eenzelfde manier kan worden ingericht. Die vraag is ontkennend 

beantwoord. Allereerst is het moment waarop beide typen stichtingen worden opgericht van 

belang. Dit heeft consequenties voor het moment waarop aan de eisen die aan de stichting 

worden gesteld getoetst wordt en de manier waarop de stichting kan worden gefinancierd. De 

kosten en financiering van de belangenbehartigende claimstichting en afwikkelstichting zijn 

duidelijk niet over één kam te scheren. Waar het bij de belangenbehartigende claimstichting 

voornamelijk gaat om procesfinanciering met een onduidelijk aantal te vertegenwoordigen 

gedupeerden en vooraf lastig in te schatten kosten, hoeft de afwikkelstichting geen procedure 

meer te voeren en betreft het slechts de op voorhand redelijk in te schatten kosten voor de 

distributie van het schikkingsfonds. De wijze waarop beide typen stichtingen gefinancierd 

kunnen of zouden moeten worden loopt derhalve sterk uiteen. Opvallend is dat men bij de 

verschillende wetgevingsinitiatieven veel stil staat bij de financiering van de 

belangenbehartigende claimstichting en de regulering daarvan, terwijl de financiering van de 

afwikkelstichting onbesproken blijft. Bovendien wordt veel aandacht besteed aan de 

onafhankelijkheid van de stichting en diens bestuurders, maar staat men niet stil bij de 

onafhankelijkheid van de partijen die worden ingeschakeld om de uitvoering van de 

schikkingsovereenkomst mogelijk te maken.  

7.4.2. De schadeafwikkelaar in al haar hoedanigheden 

Duidelijk is derhalve dat het thans geldende normatieve kader voor de claimstichting tijdens het 

WCAM-traject niet geschikt is voor de schadeafwikkelaar. Dat roept de vraag op of een normatief 

kader voor de schadeafwikkelaar in de toekomst wel wenselijk is en zo ja, hoe dit kader eruit zou 

moeten zien. Uit de case studies blijkt dat bij de schadeafwikkelaar een viertal aspecten met name 

van belang is: 

1) De deskundigheid van de schadeafwikkelaar (Beschikt de schadeafwikkelaar over 

voldoende expertise om de schikkingsovereenkomst uit te voeren?) 

2) De bezoldiging van de schadeafwikkelaar (Wordt er een vergoeding voor het afwikkelen 

van de schade ten laste van het schikkingsbedrag gebracht en zo ja, om welke vergoeding 

gaat het?)  

3) De zekerheid voor de voldoening867 (Kan de schadeafwikkelaar waarborgen dat de 

vergoeding daadwerkelijk wordt voldaan?)  

4) Het toezicht op de schadeafwikkelaar (Vindt er (intern) toezicht plaats op de 

schadeafwikkelaar?)868  

 

Omdat naast de afwikkelstichting ook de curator of schadeveroorzakende partij als 

schadeafwikkelaar op kunnen treden, dient daar bij het ontwikkelen van een normatief kader 

rekening mee te worden gehouden. In de navolgende paragrafen wordt de schadeafwikkelaar in 

                                                   
867 Deze eis reeds is opgenomen in artikel 7:907, derde lid onder c BW, maar dient nader ingevuld te worden. 
868 Dit is een andere vraag dan de vraag of toezicht gedurende het distributieproces plaatsvindt. Hoewel dit voor een 

deel natuurlijk ook te maken heeft met toezicht op de schadeafwikkelaar, wordt hier specifiek gekeken naar toezicht 

op de schadeafwikkelaar, waaronder expliciet ook intern toezicht wordt begrepen. 



 

deze drie hoedanigheden op bovengenoemde punten met elkaar vergeleken teneinde een 

antwoord te kunnen geven op de vraag of een normatief kader voor de schadeafwikkelaar 

wenselijk is en zo ja, hoe dit kader vorm zou moeten krijgen. Daarbij wordt ook onderzocht of het 

aanwijzen van een schadeafwikkelaar wenselijk is en wordt tevens antwoord gegeven op een 

vraag die in de voorgaande hoofdstukken meermaals is opgeworpen: is de instelling van één 

schadeafwikkelaar die in de toekomst zorg draagt voor de afwikkeling van alle WCAM- (en in de 

toekomst mogelijk collectieve schadevergoedingsactie-) zaken gewenst? 

7.4.2.1. De afwikkelstichting als schadeafwikkelaar 

In de regel (zes van de acht onderzochte zaken, en daarnaast in de Fortis-zaak) treedt een 

afwikkelstichting op als schadeafwikkelaar. In hoofdstuk vier is aan deze stichting reeds aandacht 

besteed in het kader van de rol van de stichting binnen het WCAM-traject en is de 

afwikkelstichting nader gedefinieerd. Het betreft een stichting die ad hoc wordt opgericht en 

partij is bij de schikkingsovereenkomst. De afwikkelstichting neemt niet actief deel aan de 

schikkingsonderhandelingen en wordt opgericht met het oog op de uitvoering van de 

schikkingsovereenkomst.  

7.4.2.1.1. Toezicht 

Aan de afwikkelstichting worden geen wettelijke eisen gesteld. Uit de case studies blijkt dat het 

hof de afwikkelstichting in een aantal gevallen ingevolge artikel 7:907 lid 3 sub f BW beoordeelt 

op diens representativiteit.869 Een dergelijke toets lijkt echter weinig zinvol, aangezien de 

afwikkelstichting niet tevens de stichting is die gedurende het onderhandelingsproces de 

belangen van de gedupeerden heeft behartigd. Bovendien is de belangrijkste rol van de 

afwikkelstichting het uitvoering geven aan de schikkingsovereenkomst. Hiervoor dient een 

andere toets te worden aangelegd. Dit wordt momenteel echter niet gedaan. In gevallen waarin 

de representativiteitstoets niet wordt aangelegd, wordt de afwikkelstichting in de beschikking 

van het hof volledig buiten beschouwing gelaten. Van extern toezicht gedurende het 

distributieproces is bovendien geen sprake.870 

Ook intern toezicht op de afwikkelstichting is niet (wettelijk) geregeld. Van intern toezicht door 

middel van een Raad van Toezicht is niet in alle gevallen sprake. Dat wil echter niet zeggen dat 

intern toezicht in alle gevallen volledig ontbreekt.871 In een aantal gevallen beschikt de 

afwikkelstichting over een Raad van Deelnemers waarin alle belangenbehartigers (en 

institutionele beleggers) als vertegenwoordigers van de gedupeerden deelnemen, welk orgaan 

toezicht houdt op het bestuur.872 Ook komt het voor dat de raad van deelnemers bestaat uit de 

aangesproken partijen, en dat die raad jaarlijks de begroting en het jaarverslag goedkeurt.873 

Gedupeerden of belanghebbenden hebben in de meeste gevallen geen inspraak- of 

toezichtbevoegdheid ten aanzien van de afwikkelstichting. Slechts in twee gevallen is dit anders 

doordat de Raad van Deelnemers wordt gevormd uit vertegenwoordigers van de gedupeerden.  

                                                   
869 Het hof volgt hierin echter geen eenduidig beleid: de representativiteitstoets wordt aangelegd in de zaken Shell, 

Vedior en Converium, terwijl de afwikkelstichtingen in de zaken DES I, DES II en Vie d’Or volledig buiten beschouwing 

worden gelaten. 
870 Zoals eerder geconstateerd in hoofdstuk zes. 
871 In Vie d’Or en Vedior ontbreekt intern toezicht wel volledig. Zie hierover paragraaf 4.7. 
872 Shell en Converium. 
873 DES I en DES II. 



 

7.4.2.1.2. Deskundigheid 

Aan de samenstelling van het bestuur van de afwikkelstichting en de wijze van benoeming van de 

bestuursleden worden evenmin eisen gesteld. De case studies laten zien dat de afwikkelstichting 

veelal wordt opgericht in overleg met of op initiatief van de (onderhandelings)partijen bij de 

schikkingsovereenkomst. De wijze waarop het bestuur wordt samengesteld loopt uiteen. Het 

bestuur bestaat ofwel (i) uit volledig onafhankelijke personen, ofwel (ii) uit personen die zijn 

aangewezen door de gezamenlijke partijen bij de schikkingsovereenkomst ofwel (iii) uit 

personen die zijn aangewezen door de aangesproken en uiteindelijk betalende partijen. Zo werd 

in DES I en DES II één bestuurslid benoemd door de farmaceutische bedrijven, één door de 

verzekeraars en één door het bestuur zelf. In Vie d’Or werd één bestuurslid aangewezen door de 

aangesproken partijen, één door de betrokken belangenbehartigende claimstichting en een 

onafhankelijke voorzitter door het bestuur zelf. In Vedior werd één bestuurslid benoemd door de 

aangesproken partij, één bestuurslid door de VEB als belangenbehartiger gedurende het 

schikkingsproces en één bestuurslid – de voorzitter – door de VEB en Randstad gezamenlijk. In 

de zaken Shell en Converium zijn drie onafhankelijke bestuursleden aangezocht, niet zijnde een 

werknemer, bestuurder of adviseur van één van de schikkende ondernemingen, dan wel een 

grote belegger in één van de schikkende ondernemingen. Het feit dat bestuursleden worden 

aangewezen door de partijen bij de schikkingsovereenkomst, wil echter niet zeggen dat die 

bestuursleden ook daadwerkelijk deskundig zijn.  

In de praktijk blijkt de afwikkelstichting bovendien niet in alle gevallen daadwerkelijk zelf 

uitvoering te geven aan de schikkingsovereenkomst. Met name in de WCAM-zaken met een 

internationaal karakter is gebleken dat de afwikkelstichting gebruik maakt van een Amerikaanse 

claims administrator874 en/of Nederlandse administrateur. De claims administrator betreft een 

Amerikaanse partij, die met de ervaring die zij in Amerika hebben opgedaan bij het afwikkelen 

van massaclaims, tegen een (mogelijk riante) vergoeding zorg draagt voor bijvoorbeeld het in 

stand houden van (meertalige) websites, correspondentie met potentiële claimanten (onder 

meer via call centers), het ontvangen en beoordelen van claimformulieren en het doen van 

uitkeringen.875 Een Nederlandse administrateur is daarnaast ingeschakeld om onder meer de 

uitvoering door de claims administrator te monitoren, betalingen namens de stichting te doen en 

de administratie van de stichting te voeren. In de DES-zaken heeft de Stichting Beheer 

Derdengelden ook gebruik gemaakt van administratieve ondersteuning van de Stichting DES 

Centrum. Deze partijen geven derhalve in opdracht van de schadeafwikkelaar feitelijk uitvoering 

aan de schikkingsovereenkomst. Het hof dient daarom bij de beoordeling van de 

schadeafwikkelaar en het (ex ante) toezicht hierop, niet alleen te kijken naar de partij die formeel 

uitvoering geeft aan de schikkingsovereenkomst, maar tevens naar de deskundigheid van de 

partij die daadwerkelijk belast is met de uitvoering van de schikkingsovereenkomst. 

7.4.2.1.3. Bezoldiging 

Artikel 7:907, derde lid, sub c BW bepaalt dat de overeenkomst dient te regelen op welke wijze 

de uitvoering van de schikkingsovereenkomst plaatsvindt en dat voldoening van de vergoedingen 

voldoende moet zijn gewaarborgd. Daaruit zou afgeleid kunnen worden dat partijen in de 

                                                   
874 Zie over de Amerikaanse claims administrator paragraaf 5.3.1.1. In Shell en Converium is gebruik gemaakt van zowel 

een Amerikaanse claims administrator als een Nederlandse administrateur. In beide gevallen betreft het een 

internationale massaschade-zaak, waardoor de indruk bestaat dat dit slechts in die gevallen noodzakelijk is.  
875 Zie over de rol en functie van dergelijke claims administrators paragraaf 5.3.1.1. 



 

schikkingsovereenkomst afspraken moeten maken over de kosten van de uitvoering ervan.876 Het 

onderzoek naar de verschillende WCAM-zaken laat zien dat dit in de praktijk ook telkens gebeurt. 

De mate waarin die kosten vooraf gespecificeerd worden loopt echter sterk uiteen. Bovendien 

wordt op verschillende manieren invulling gegeven aan de vergoeding van de kosten van de 

afwikkelstichting.  

Slechts in één van alle onderzochte zaken (de Converium-zaak) worden de kosten van de stichting 

als bijlage bij de schikkingsovereenkomst en als bewijsstuk bij het verzoekschrift aan het hof 

voorgelegd. Partijen zijn in deze zaak overeengekomen dat (i) de bezoldiging van de principal 

counsel voor de juridische dienstverlening gedurende het onderhandelingsproces, (ii) de 

operationele kosten van de stichting en (iii) de kosten gerelateerd aan de 

bekendmakingsvereisten en claims administratie worden voldaan uit het schikkingsfonds. Van 

de verschillende kostenposten is een inschatting voor meerdere jaren gemaakt. De fee voor de 

principal counsel bedraagt een vooraf vastgesteld bedrag van 20% van het totale 

schikkingsbedrag. De kosten voor de stichting worden bovendien nader gespecificeerd. 

Daaronder vallen de bezoldiging van de bestuursleden, de kosten voor juridische bijstand 

(waaronder door de stichting gemaakte advocatenkosten), kosten voor het in stand houden van 

de website, media advies en mail kosten, accountantskosten, kosten voor administratieve 

ondersteuning van de stichting en verschillende kleine kostenposten zoals een 

aansprakelijkheidsverzekering en bankkosten. Daarnaast is in dit geval een kostenpost van EUR 

90.000 voor de belangenbehartiger in deze zaak opgenomen.877 Los van de kosten die de stichting 

maakt, worden ook de kosten van de Amerikaanse claims administrator en de kosten gerelateerd 

aan de bekendmaking uit het schikkingsfonds voldaan. De kosten voor de claims administrator 

zijn vooraf bepaald, met uitzondering van eventuele extra kosten zoals reiskosten, extra 

portokosten, kosten voor pakketjes ed. Vooraf is exact bepaald welke kosten wanneer zullen 

worden voldaan. Hierin wordt in grote lijnen uiteengezet waar de kosten voor gerekend worden. 

Het betreft telkens betalingen aan de Garden City Group, die de claims administratie op zich 

neemt. Zij brengen kosten in rekening voor het opzetten van de administratie, het onderhouden 

van een meertalige website en een meertalig call center, het onderhouden van contact met alle 

claimanten, het doen van alle betalingen en alle andere administratieve werkzaamheden rond de 

distributie. Een globaal overzicht van deze kosten is als bewijsstuk bij het verzoekschrift 

gevoegd.878 In de overige zaken waarin een afwikkelstichting actief is, ontbreekt een specificatie 

van de kosten echter. 

In Shell en Vedior worden bepaalde kostenposten wel benoemd in de schikkingsovereenkomst879, 

maar ontbreekt een volledig overzicht of worden geen concrete bedragen genoemd. Het is de 

vraag in hoeverre het zin heeft om zo’n kostenoverzicht in dat geval voor te leggen aan het hof, 

aangezien daarover geen oordeel kan worden gevormd. 

Een belangrijke vraag is tevens op welke wijze de kosten van de stichting vervolgens vergoed 

worden. In de Shell-zaak is in de schikkingsovereenkomst een apart bedrag gereserveerd voor 

kosten voor de stichting en administratieve kosten. Deze kosten worden door Shell voldaan 

                                                   
876 N. Frenk, ‘In der minne geschikt!’, NJB 2007/2129. 
877 Zie productie 25 en bijlage B bij de Converium-overeenkomst. 
878 Zie productie 23 bij de Converium-overeenkomst. 
879 Art. 6 van de Vedior-overeenkomst bespreekt slechts twee kostenposten: oproeping en 

bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering en Shell: Kostenposten worden zonder concrete bedragen besproken 

onder kopjes administratieve kosten en kosten stichting. 



 

boven op het schikkingsbedrag. Indien die bedragen niet alle kosten dekken, kan om een 

aanvullende betaling worden verzocht, mits de administratieve kosten en de kosten voor de 

stichting ieder niet hoger zijn dan USD 300.000,-. In de Vedior schikking is het schikkingsbedrag 

vermeerderd met 5%, ter dekking van eventuele rente, verzekerings- en transactiekosten. De 

kosten voor de uitvoering van de overeenkomst worden voldaan uit het financieringsbedrag, 

zijnde het schikkingsbedrag vermeerderd met de eerder genoemde 5%.880 In het gros van de 

zaken worden de kosten echter rechtstreeks voldaan uit het schikkingsfonds.881 Dat betekent dat 

dit ten koste gaat van de claiming rate. Juist in die gevallen is het kwalijk dat de kosten die de 

afwikkelstichting verwacht ten laste van het schikkingsfonds te gaan brengen, niet zijn 

gespecificeerd in de schikkingsovereenkomst en niet zijn voorgelegd aan het hof, waardoor 

externe controle ontbreekt. Men denke daarbij aan de bezoldiging van de bestuursleden en van 

de eventueel ingeschakelde externe partijen (van bijv. juridische en administratieve bijstand). 

Het zou goed zijn om in de toekomst ook ten aanzien van deze partijen vooraf de in rekening te 

brengen kosten in te schatten en deze inschatting ter goedkeuring aan het hof voor te leggen. 

Hierbij dient tevens te worden gekeken naar de kosten die de door de afwikkelstichting 

ingeschakelde partners (claims administrators of anderszins administratieve of juridische 

ondersteuning) in rekening worden gebracht.  

7.4.2.1.4. Zekerheid voor de voldoening  

Het schikkingsfonds dat door de schadeafwikkelaar wordt beheerd, wordt ondergebracht op een 

zogenaamde escrow-rekening. De escrow-rekening is een geblokkeerde bankrekening die wordt 

aangehouden bij een neutrale en financieel betrouwbare derde, de zogenaamde escrow agent. Die 

escrow agent betaalt het geld op de geblokkeerde rekening alleen uit op basis van een 

overeenkomst, wat in dit geval de schikkingsovereenkomst is. Daartoe stelt de escrow agent een 

escrow-overeenkomst op en opent een speciale escrow-rekening. De schadeveroorzakende partij 

stort het overeengekomen schikkingsbedrag op die rekening in afwachting van de op dat moment 

nog in te dienen claims. De escrow-agent geeft het geld uit de escrow-rekening vrij nadat de in de 

escrow overeenkomst omschreven voorwaarden zijn vervuld. Bij transacties waarbij gebruik 

wordt gemaakt van zo’n rekening zijn partijen derhalve beschermd tegen elkaars faillissement. 

In Nederland wordt dit ook wel een kwaliteitsrekening, derdengeldenrekening of 

derdenrekening genoemd. Geen van de drie termen is in de wet ingevuld. Artikel 25 WNA spreekt 

over een ‘bijzondere rekening’. Dit artikel maakt het mogelijk om op een bankrekening die wordt 

aangehouden door een persoon, bedragen te storten door en ten behoeve van één of meer 

anderen, ook wel aangeduid als belanghebbenden. In feite wordt simpelweg wettelijk bepaald dat 

het saldo op de kwaliteitsrekening is afgescheiden van het vermogen van de notaris, en wel door 

lid 3 dat bepaalt dat het vorderingsrecht op de bank dat voortvloeit uit de bijzondere rekening, 

toebehoort aan de gezamenlijke rechthebbenden (de belanghebbenden) en derhalve niet aan de 

notaris.882 Voor gerechtsdeurwaarders geldt een soortgelijke bepaling, te weten artikel 19 van de 

                                                   
880 Zie artikel 6 Vedior-overeenkomst. 
881 Dit betreft de gevallen DES I, DES II, Vie d’Or, Vedior (deels) en Converium. In het geval van DSB kwalificeren de te 

maken kosten als boedelkosten, nu de curatoren de uitkering van het schikkingsfonds verzorgen. Dit gaat naar 

verwachting – ondanks dat de uitkering uit het schikkingsbedrag doorgaans als concurrente vordering kwalificeert – 

niet ten koste van het schikkingsbedrag dat wordt geschat op EUR 500.000.000,- terwijl het boedelactief EUR 

3.300.000.000,- bedraagt en bovendien naar verwachting tweederde van alle uitkeringen uit het schikkingsfonds kan 

worden verrekend met schuld aan DSB. 
882 Zie voor een uitgebreidere toelichting en problematiek met betrekking tot de derdenrekening H.J. Portengen en J. 

de Kluiver, ‘Enkele nadere beschouwingen over de kwaliteitsrekening (HR Procall)’, Onderneming en financiering, 2005, 



 

gerechtsdeurwaarderswet. In jurisprudentie is daarnaast bepaald dat ook door advocaten en 

accountants een derdenrekening aan kunnen houden, overeenkomstig de toepassing van de 

regelingen zoals opgenomen in artikel 25 WNA en artikel 19 Gerechtsdeurwaarderswet.883 

 

7.4.2.2. De curator als schadeafwikkelaar 

Sinds 1 juli 2013 biedt de WCAM de curator de mogelijkheid om via artikel 110 lid 3 Fw884 bij de 

afwikkeling van een faillissement gebruik te maken van de WCAM-procedure.885 Op grond 

daarvan is het voor een curator mogelijk om een vaststellingsovereenkomst als bedoeld in artikel 

7:907 lid 1 BW met de belangenbehartigers van de schuldeiser te sluiten. Vorderingen waarop 

schuldeisers krachtens een WCAM-overeenkomst aanspraak maken, behoeven dan niet ter 

verificatie te worden ingediend. Daarbij dient wel in ogenschouw te worden genomen dat een 

WCAM-procedure in faillissement alleen soelaas biedt indien er voldoende boedelactief is om tot 

uitkering aan concurrente crediteuren over te gaan.886 Aangezien dit in het grootste deel van de 

faillissementen niet het geval is887, zal de toepassing van de WCAM in faillissementssituaties naar 

verwachting eerder uitzondering dan regel gaan vormen. Tot op heden is de WCAM dan ook 

slechts eenmaal in een faillissement toegepast, te weten in de DSB-zaak, welke zaak tevens de 

aanleiding van de wetswijziging is geweest.888  

Als de WCAM-procedure wordt toegepast in faillissement maakt het distributieproces 

automatisch onderdeel uit van de faillissementsprocedure. De vordering van gedupeerden op 

grond van de algemeen verbindend verklaarde schikkingsovereenkomst kwalificeren als pre-

faillissementsvordering en vormen daarmee een concurrente vordering die uit de boedel moet 

worden voldaan. Het ligt in deze situatie dan ook voor de hand dat de curator deze vorderingen, 

uit hoofde van zijn functie als beheerder van de boedel, voldoet. Een ander orgaan – ik denk dan 

meer specifiek aan de afwikkelstichting - binnen het faillissement belasten met het uitkeren van 

het schikkingsfonds, terwijl dit fonds onderdeel uitmaakt van de boedel is daarom onwenselijk. 

7.4.2.2.1. Zekerheid voor de voldoening 

De WCAM-schuldeisers hebben in het faillissement geen bevoorrechte positie.889 De vordering 

die voortvloeit uit de schikkingsovereenkomst kwalificeert niet als een boedelvordering, omdat 

de WCAM-procedure – ingevolge de wetswijziging van 1 juli 2013 - de verificatieprocedure 

letterlijk vervangt. Aangezien de vorderingen van de schuldeisers ten behoeve van wie de WCAM-

overeenkomst is gesloten in het kader van de verificatieprocedure zouden worden aangemerkt 

                                                   
nr. 67 en P.H. Tieskens, ‘De notariele kwaliteitsrekening en risico’s van faillissement van een koper of verkoper’, 

Vennootschap en Onderneming 2014, nr.6, p. 114-118. 
883 HR 13 juni 2003, JOR 2003/209, r.o. 3.3.4. 
884 Dit artikel luidt: “Indien de curator een overeenkomst als bedoeld in artikel 907 […] heeft gesloten die door de 

rechter verbindend is verklaard, kunnen de gerechtigden onder de overeenkomst die niet de in artikel 908 […] 

bedoelde mededeling hebben gedaan, hun vordering krachtens de overeenkomst uitsluitend indienen op de wijze als 

in deze overeenkomst is bepaald.” 
885 Zie hierover wet tot wijziging van de WCAM, Stb. 2013, 255. 
886 M.E.J. Claessens en I.M.M. Warmerdam, ‘De WCAM-procedure in faillissement: echt zo effectief en efficient?’, 

Tijdschrift financiering, zekerheden en insolventierechtpraktijk, 2014/7, p. 256. 
887 D. Boer en V. Latla, Faillissementen: oorzaken en schulden 2010, Den Haag/Heerlen: Centraal Bureau voor de 

Statistiek 2011, p. 12 en 14.  
888 Zie Kamerstukken II 2011/12, 33126, nr. 3. 
889 Kamerstukken II 2011/12, 33126, nr. 7, p. 13-14. 



 

als concurrent, brengt de WCAM-procedure daar geen verandering in.890 Met het oog hierop is de 

wijziging van artikel 7:907 lid 3 onder c BW ook relevant. Op grond van deze bepaling dient de 

rechter het verzoek tot verbindend verklaring af te wijzen indien onvoldoende zeker is dat de uit 

de overeenkomst voortvloeiende rechten van de personen ten behoeve van wie de overeenkomst 

is gesloten, kunnen worden nagekomen. Voorheen diende de rechter op grond van deze bepaling 

het verzoek tot verbindend verklaring af te wijzen indien onvoldoende zekerheid was gesteld 

voor de vorderingen van degene ten behoeve van wie de overeenkomst was gesloten. Op basis 

van de oude formulering kon nog discussie bestaan over de vraag of de vorderingen 

voortvloeiende uit de overeenkomst kwalificeerden als boedelvorderingen of dat de curator 

voldoende zekerheid zou kunnen stellen door de vorderingen uit hoofde van de verbindend 

verklaarde overeenkomst te kwalificeren als boedelvorderingen. Hierdoor zou inbreuk gemaakt 

worden op de paritas creditorum. Dit is in dit geval onwenselijk en niet de bedoeling. Nu sinds 1 

juli 2013 de WCAM- regeling in faillissement tot doel heeft de verificatieprocedure te vervangen, 

is helder dat deze vorderingen kwalificeren als pre-faillissementsvorderingen.891  

7.4.2.2.2. Bezoldiging 

Doordat de curator als schadeafwikkelaar optreedt en het salaris van de curator een boedelschuld 

vormt, worden de kosten van de distributie uit de boedel (ofwel de aansprakelijke partij) voldaan. 

In de DSB-zaak heeft de boedel zelfs alle kosten die verband hielden met de WCAM-zaak892 voor 

zijn rekening genomen. Als het boedelactief groot genoeg is om alle schulden te voldoen, heeft dit 

vervolgens geen invloed op het ingevolge de schikkingsovereenkomst uit te keren bedrag. 

Wanneer de boedelkosten echter oplopen en het boedelactief onvoldoende blijkt om alle 

schulden te voldoen893, kunnen deze kosten indirect ten laste van het schikkingsfonds worden 

gebracht. Dit wordt gerechtvaardigd door het feit dat de vordering die uit de 

schikkingsovereenkomst voortvloeit als pre-faillissementsvordering en daardoor, net als de 

andere vorderingen, voldaan moeten worden uit de boedel (met dientengevolge de aftrek van 

boedelkosten). Het aangaan van een schikkingsovereenkomst is dan ook alleen nuttig indien het 

boedelactief zeer ruim is. Als dat niet het geval is, zijn schikkingsonderhandelingen in het kader 

van een WCAM-overeenkomst weinig zinvol. Dit wordt echter gerechtvaardigd door het feit dat 

dit ook geldt voor de situatie waarin gedupeerden individueel zouden gaan procederen tegen een 

failliete schadeveroorzakende partij. 

7.4.2.2.3. Toezicht 

In het geval dat de curator als schadeafwikkelaar optreedt, wordt - in tegenstelling tot de situatie 

waarin de afwikkelstichting of schadeveroorzakende partij als schadeafwikkelaar optreedt - 

extern toezicht gehouden op de schadeafwikkelaar door de R-C. In dat kader is de curator ook 

verplicht om iedere drie maanden een openbaar verslag uit te brengen (artikel 73a Fw) met 

daarin een zo inzichtelijk mogelijke beschrijving van de verrichte werkzaamheden gedurende de 

verslagperiode. Bovendien wordt bij ieder openbaar verslag de tijdregistratie gevoegd. Daarnaast 

                                                   
890 K. Rutten, “De curator, de WCAM en de redelijkheid en van de vergoeding’, Tijdschrift voor Insolventierecht 2014/3, 

p. 3. 
891 Kamerstukken II 2011/12, 33126, nr. 3, p. 7-9 en 27-29. Zie hierover ook K. Rutten, “De curator, de WCAM en de 

redelijkheid en van de vergoeding’, Tijdschrift voor Insolventierecht 2014/3, p. 7. 
892 Denk daarbij aan juridische bijstand en ingeschakelde deskundigen, maar ook de kosten van de bij de overeenkomst 

betrokken belangenorganisaties. 
893 Hetgeen zich in het gros van de faillissementen voor zal doen. Immers; als de boedel groot genoeg is om alle schulden 

te voldoen, ligt een faillissement niet voor de hand. 



 

bevatten de verslagen een financiële verslaglegging, waarin de bekende inkomsten en uitgaven 

zijn opgenomen.894 De rechter-commissaris kan op ieder moment een accountant aanwijzen om 

(tussentijds) rekening en verantwoording van de curator te controleren.895 Ook het salaris van de 

curator is aan toezicht en richtlijnen onderworpen. Salaris van de curator kan alleen worden 

verzocht op basis van een gespecificeerde registratie van de daadwerkelijk aan het faillissement 

bestede tijd. De tijdregistratie wordt op zodanige wijze gespecificeerd dat daaruit valt af te leiden 

op welke datum de werkzaamheden zijn verricht, de persoon die de werkzaamheden heeft 

verricht, de soort van de werkzaamheid en de tijdschrijfgroep waarin deze werkzaamheid is 

gevallen (waarbij dient te worden onderscheiden correspondentie, telefoon, conferentie, 

procedure, studie en overleg). Bij ieder openbaar verslag wordt de tijdregistratie per 

tijdschrijfgroep gevoegd die betrekking heeft op de periode waarop het verslag betrekking 

heeft.896 De rechtbank stelt vervolgens, aan het einde van het faillissement, het salaris van de 

curator vast.897 Hiervoor gelden overigens door Recofa jaarlijks vast te stellen basisuurtarieven, 

die worden vermenigvuldigd met de ervaringsfactor van de curator en de boedelfactor (op basis 

van het bedrag van het actief).898 

Hoewel het toezicht op de curator derhalve goed geregeld lijkt te zijn, bestaat al enige tijd kritiek 

op de toezichthoudende rol van de rechter-commissaris.899 De rechter-commissaris blijkt in de 

praktijk niet in staat om effectief toezicht te houden op curatoren. Door gebrek aan tijd is de R-C 

niet in staat om buiten de informatie die hij van de curator krijgt, zelf op onderzoek uit te gaan.900 

Daardoor ontstaat informatie-afhankelijkheid van de curator, waardoor inhoudelijk toezicht 

wordt belemmerd. Dat heeft tevens te maken met het gebrek aan deskundigheid. Rechtbanken 

kennen een roulatiesysteem waardoor rechters om de paar jaar wisselen van kamer. Na vijf jaar 

faillissementskamer wordt er gerouleerd waardoor de opgebouwde kennis verdwijnt. Nieuwe 

rechters, die nauwelijks ervaring hebben met faillissementen worden direct geacht toezicht te 

kunnen houden.901 Aanvullend toezicht op de curator die in het WCAM-traject als 

schadeafwikkelaar optreedt, is daarom gewenst. 

7.4.2.2.4. Deskundigheid 

De curator (in beginsel een advocaat) wordt benoemd door de rechtbank. Daartoe dient de 

advocaat op een curatorenlijst te worden geplaatst, waarbij als uitgangspunt wordt gehanteerd 

                                                   
894 2.2. t/m 2.4. Recofa-richtlijnen voor faillissementen en surseances van betaling, versie 2009. 
895 Artikel 3.5.c Recofa-richtlijnen voor faillissementen en surseances van betaling, versie 2009. 
896 Artikel 6.1 Recofa-richtlijnen voor faillissementen en surseances van betaling, versie 2009. 
897 Artikel 6.3 Recofa-richtlijnen voor faillissementen en surseances van betaling, versie 2009. 
898 Artikel 6.4 t/m 6.7 Recofa-richtlijnen voor faillissementen en surseances van betaling, versie 2009. 
899 Dit blijkt onder meer uit het eindrapport van de MDW-werkgroep over de modernisering van het 

Faillissementsrecht, 2e fase, uit 2001. Zie tevens hoofdstuk 6, par. 6.3.1.2. 
900 Uit onderzoek naar het toezicht door de rechter-commissaris bij de rechtbank Oost-Brabant blijkt dat de rechter-

commissaris gemiddeld ruim 1,5 uur per jaar kan besteden aan een faillissementsdossier. Zie: D. Mijnheer, ‘Waarom 

curatoren nooit ‘nee’ te horen krijgen’, Follow the money  3 augustus 2015, zie 

<https://www.ftm.nl/artikelen/waarom-curatoren-nooit-nee-te-horen-krijgen?share=1> (laatst geraadpleegd op 31-

10-2017). Zie ook M.J.G.C. Raaijmakers e.a., Eindrapport MDW-werkgroep modernisering faillissementsrecht tweede fase, 

oktober 2001, p. 54. 
901  E.e.a. wordt onderkend door rechter-commissaris de Winkel bij de rechtbank Rotterdam, zie D. Mijnheer, ‘Hoe de 

rechter-commissaris danst aan de touwtjes van de curator’, Follow the money 6 augustus 2015, 

<https://www.ftm.nl/artikelen/hoe-de-rechter-commissaris-danst-aan-de-touwtjes-van-de-

curator?utm_medium=social&utm_source=ftm.nl&utm_campaign=sharebutton> (laatst geraadpleegd op 31-10-2017). 

Ook in het Eindrapport Modernisering Faillissementsrecht, 2e fase, Nadere Herziening van het Nederlandse 

insolventierecht  2001 van de werkgroep MDW wordt geadviseerd minder te rouleren, zie p. 54. 



 

dat de betreffende advocaat over voldoende relevante ervaring dient te beschikken en er geen 

twijfel dient te bestaan over de integriteit van de advocaat.902 

7.4.2.3. De schadeveroorzakende partij als schadeafwikkelaar 

In de Dexia-zaak heeft de schadeveroorzakende partij (te weten Dexia) zelf voor de uitkering uit 

hoofde van de schikkingsovereenkomst gezorgd. De Dexia-zaak vormt daardoor een uitzondering 

op de regel. Dit hangt voor een belangrijk deel samen met de manier waarop de 

schikkingsovereenkomst in casu vergoedingen toekent. De vergoedingen op basis van de 

schikkingsovereenkomst, houden namelijk niet per definitie in dat iedere belegger die bij de 

daarbij betrokken effectenlease-overeenkomsten partij is, ook per saldo enige betaling van Dexia 

zou ontvangen. In de schikkingsovereenkomst wordt namelijk bepaald dat Dexia de haar 

verschuldigde schadevergoeding uit hoofde van de schikkingsovereenkomst, kan verrekenen met 

een eventuele restschuld. De vordering van de belegger strekt daardoor slechts subsidiair tot 

schadevergoeding omdat de hoofdovereenkomst903 bepaalt dat Dexia de vergoeding waarop de 

gerechtigde ingevolge de schikkingsovereenkomst recht heeft, zoveel mogelijk verrekend met de 

restschuld en eventuele andere openstaande posten. Nu de hoogte van de vergoeding derhalve 

veelal afhankelijk was van de mate waarin verrekend kon worden, is het instellen van een 

schikkingsfonds dat los staat van Dexia omslachtig en inefficiënt. 

7.4.2.3.1. Deskundigheid, toezicht en bezoldiging  

Een bijkomend voordeel van deze gang van zaken is dat de kosten voor de uitvoering van de 

schikkingsovereenkomst niet ten laste van het schikkingsfonds worden gebracht. De betalingen 

worden immers (voor zover daartoe na verrekening aanleiding bestaat) volledig voldaan en de 

schadeveroorzakende partij draagt hier zorg voor. Het belang van deskundigheid van de 

schadeafwikkelaar en toezicht op de gang van zaken bij de schadeafwikkelaar gedurende dit 

proces is in zo’n situatie dan ook van minder groot belang. Dat geldt uiteraard niet voor de 

onafhankelijke vaststelling van de vergoeding door Dexia en de mogelijkheid om daartegen in 

beroep te gaan, waarbij het hof in haar beschikking (op grond van artikel 7:907, derde lid onder 

d BW) dan ook uitgebreid stilstaat.904  

7.4.2.3.2. Zekerheid voor de voldoening 

Met des te meer aandacht moet in het geval dat de schadeveroorzakende partij als 

schadeafwikkelaar optreedt, gekeken worden naar de zekerheid die is gesteld voor de voldoening 

van de vergoedingen (welke eis eveneens reeds in aritkel 7:907, lid 3, onder c BW is opgenomen). 

Het hof staat hier in haar beschikking dan ook uitgebreid bij stil. Teneinde de begrootte kosten te 

kunnen voldoen heeft Dexia voorzieningen aangelegd ter grootte van het geschatte bedrag. 

Daarnaast heeft Dexia SA, de uiteindelijke houdster van de aandelen van Dexia, zich garant 

gesteld voor de volledige naleving van de WCAM-overeenkomst door Dexia in de vorm van een 

schriftelijke verklaring zijnde een waarborg van gelijke betekenis als een onherroepelijke 

bankgarantie. Dexia SA had blijkens de jaarstukken over 2004 in dit jaar op geconsolideerde basis 

een balanstotaal van EUR 389 miljard en een eigen vermogen van circa EUR 12 miljard; haar 

beurswaarde bedroeg circa EUR 21 miljard. Gelet op deze gegevens acht het hof het aannemelijk 

                                                   
902 Zie voor een uitgebreide omschrijving van de (informele) eisen die aan curatoren worden gesteld hoofdstuk 6, 

paragraaf 6.3.1.2.2.1. 
903 Artikel 13.1. Dexia-overeenkomst. 
904 Zie r.o. 7.6-7.12. 



 

dat er voldoende zekerheid bestaat dat Dexia de WCAM-overeenkomst – na 

verbindendverklaring- correct zou kunnen uitvoeren.905 Over een faillissementsrisico (ook van 

Dexia SA) heeft het hof niet met zoveel woorden gesproken, maar waarschijnlijk op basis van de 

financiële gegevens geoordeeld dat van een dergelijk risico op de korte termijn waarbinnen de 

uitkeringen zouden worden gedaan geen sprake zou zijn. Toch is Dexia enkele jaren later in 

financiële problemen geraakt. Hoewel dat in dit geval geen invloed heeft gehad op de afwikkeling 

van de schikkingsovereenkomst, toont dit wel het belang van het stellen van zekerheid door de 

schadeveroorzakende partij als schadeafwikkelaar, óók ter bescherming tegen een eventueel 

faillissement. Teneinde dit risico volledig uit te sluiten, dient mijns insziens de 

schadeveroorzakende partij die als schadeafwikkelaar optreedt in de toekomst het geschatte 

bedrag op een escrow-rekening te storten, vanwaar betalingen kunnen worden gedaan en 

waarna een eventueel restant na beëindiging van het WCAM-traject906 terugvloeit naar de 

schadeveroorzakende partij. 

7.4.3. Regulering van de schadeafwikkelaar 

 

7.4.3.1. Het aanwijzen van een schadeafwikkelaar 

Één van de vragen die gedurende het onderzoek naar het distributieproces met betrekking tot de 

schadeafwikkelaar is opgeworpen, is of het hof in de toekomst over zou moeten gaan tot 

aanwijzing van de schadeafwikkelaar. Daarbij zou aansluiting kunnen worden gezocht bij de 

Belgische rechtsvordering tot collectief herstel, waarbij de uitvoeringsfase aanvangt met het 

aanwijzen van een schadeafwikkelaar. Deze wordt gekozen uit een lijst die de bevoegde 

rechtbank907 heeft aangelegd. Die lijst wordt door elke bevoegde rechtbank opgesteld. Kandidaat-

schadeafwikkelaars dienen ten minste te voldoen aan een aantal basisvereisten. Alleen 

advocaten, ministeriele ambtenaren of gerechtelijke mandatarissen in de uitoefening van hun 

beroep of ambt, die waarborgen bieden inzake bekwaamheid op het gebied van 

schadeafwikkeling, kunnen als schadeafwikkelaar worden aangesteld.908 Partijen kunnen ook 

gezamenlijk een schadeafwikkelaar aanwijzen, maar de rechter is niet verplicht de keuze van 

partijen te volgen.909 De schadeafwikkelaar die wordt aangewezen door de bevoegde rechter, 

heeft als opdracht de correcte uitvoering te verzekeren van ofwel het gehomologeerde akkoord 

ofwel van de beslissing van de rechter ten gronde die besluit tot een collectief herstel lastens de 

betrokken onderneming. De schadeafwikkelaar voert vervolgens het gehomologeerde akkoord of 

de beslissing over de grond van de zaak uit. Wanneer een schadevergoeding in geld is 

overeengekomen of vastgesteld, maakt de verweerder de vastgestelde vergoeding over aan de 

schadeafwikkelaar die zal instaan voor de verdeling onder de aangemelde groepsleden.910, 911 

Met het oog op de eerder genoemde bureaucratieparadox wil ik niet pleiten voor een soortgelijk 

systeem waarbij het hof over gaat tot benoeming van de schadeafwikkelaar. Tot op heden is 

                                                   
905 Zie r.o. 7.18-7.22. 
906 Over de beëindiging van het distributieproces en daarmee het WCAM-traject gaat paragraaf 7.6. 
907 De wet kent een exclusieve bevoegdheid toe aan de Brusselse rechtscolleges; de Rechtbank in Eerste Aanleg, de 

Rechtbank van Koophandel of het Hof van Beroep te Brussel. 
908 Artikel XVII.57, § 1 WER. Zij moeten geen deel uitmaken van het Brussels gerecht (Verslag, Parlementaire Stukken 

Kamer 2013-14, nr. 53K3300/001 en nr. 53K3300/004, p. 65. 
909 Verslag, Parl. St. Kamer 2013-14, nr. 53K3300/004, p. 68. 
910 Artikel 59, § 2 WER. 
911 Zie voor een uitgebreide beschrijving van de uitvoeringsfase in de Belgische rechtsvordering tot collectief herstel, 

hoofdstuk 4, par. 4.3.2. 



 

immers gebleken dat partijen goed in staat zijn om een schadeafwikkelaar aan te wijzen. 

Bovendien is gebleken dat indien de WCAM in faillissement wordt toegepast, de curator de 

aangewezen persoon is om binnen het faillissement uitvoering te geven aan de 

schikkingsovereenkomst. In bepaalde gevallen kan het daarnaast om praktische redenen 

wenselijk zijn dat de schadeveroorzakende partij zelf uitvoering geeft aan de 

schikkingsovereenkomst. Indien het hof in dat geval voldoende aandacht besteedt aan het 

vereiste van “zekerheid voor voldoening” in het kader van artikel 7:907 lid 3, onder c BW912, is 

deze optie juist aan te moedigen omdat er in dat geval geen extra kosten gemaakt worden voor 

de oprichting en in stand houding van een schadeafwikkelaar. De vrijheid voor partijen om 

hierover te beslissen moet daarom niet worden beperkt.913  

7.4.3.2. Een normatief kader voor de schadeafwikkelaar 

Wél dient het hof in de toekomst in de beschikking waarin de schikkingsovereenkomst algemeen 

verbindend wordt verklaard meer acht te slaan op de door partijen aangewezen 

schadeafwikkelaar en is een normatief kader op basis waarvan een marginale toetsing door het 

hof kan plaatsvinden gewenst. Momenteel bepaalt artikel 7:907 lid 3 onder h dat het hof het 

verzoek afwijst indien “er een rechtspersoon is die ingevolge de schikkingsovereenkomst de 

vergoedingen verstrekt, en deze geen partij is bij de overeenkomst”. De schadeveroorzakende 

partij voldoet daarmee zonder meer aan de eis en ook de afwikkelstichting hoeft nu slechts partij 

te zijn bij de overeenkomst. Deze bepaling dient daarom aangepast te worden, waarbij het als 

volgt kan worden geformuleerd;  

“er een rechtspersoon is die ingevolge de schikkingsovereenkomst de vergoedingen verstrekt, en 

deze geen partij is bij de overeenkomst of deze door het hof niet geschikt wordt geacht met het oog 

op diens deskundigheid, bezoldiging en interne toezichtsmodel”. Hieronder wordt 

achtereenvolgens per aspect toegelicht op welke wijze het hof hier in de toekomst aan zou moeten 

toetsen. 

7.4.3.2.1. Deskundigheid van de schadeafwikkelaar  

De vraag of de schadeafwikkelaar voldoende deskundig is, is met name van belang in het geval 

waarin een afwikkelstichting uitvoering geeft aan de schikkingsovereenkomst. Indien de 

schadeveroorzakende partij zelf zorg draagt voor de uitkering is die schadeveroorzakende partij 

immers zelf direct verantwoordelijk voor de volledige voldoening van de in de 

schikkingsovereenkomst overeengekomen schadevergoeding. Dat impliceert echter niet meteen 

dat de schadeveroorzakende partij ook daadwerkelijk in staat is om als schadeafwikkelaar op te 

treden. De betreffende partij dient immers wel over de (administratieve) middelen te beschikken 

om alle potentiële claims te verwerken. Dit zal het hof daarom vooraf moeten beoordelen. 

Hetzelfde geldt voor de curator die in faillissement uitvoering geeft aan de 

schikkingsovereenkomst. De faillissementswet stelt reeds eisen aan diens deskundigheid en het 

afwikkelen van een faillissement vertoont veel overeenkomsten met de afwikkeling van een 

schikkingsovereenkomst. In beginsel kan de curator derhalve in staat worden geacht om als 

schadeafwikkelaar op te treden. Ook hier dient het hof echter wel vooraf te beoordelen of de 

                                                   
912 En uiteraard toezicht houdt op de uitvoering, waarover later in dit hoofdstuk meer. 
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op het feit dat partijen kennelijk in staat zijn gebleken een schikkingsovereenkomst tot stand te brengen, acht ik hen 

hiertoe goed (zo niet beter dan het hof) toe in staat. 



 

curator in de gegeven omstandigheden inderdaad in staat is – en over de juiste middelen beschikt 

- om uitkering van het schikkingsfonds te verzorgen. 

Voor de afwikkelstichting is de roep om toezicht op de deskundigheid van de betreffende stichting 

als schadeafwikkelaar het grootst. Met name de bestuurders van de afwikkelstichting dienen over 

voldoende relevante kennis en ervaring te beschikken én onafhankelijk te zijn.914 Dit is tevens van 

belang voor de hierboven reeds aangehaalde ‘partners’ van de schadeafwikkelaar. Het is niet 

wenselijk om vooraf eisen te stellen aan de deskundigheid van bestuursleden en betrokken 

partijen. Hieraan kan immers op verschillende manieren invulling worden gegeven915 en de 

praktijk laat zien dat dit momenteel met succes gebeurt. Ook hier geldt weer dat bureaucratie en 

veel regelgeving moet worden voorkomen. Op welke wijze partijen de deskundigheid van het 

bestuur van de afwikkelstichting en betrokken partijen waarborgen staat hen daarom in beginsel 

vrij, maar het hof dient hierop wel acht te slaan bij de toets van het nieuw voorgestelde artikel 

7:907 lid 3 onder h.916  

7.4.3.2.2. Kosten voor de uitvoering van de schikkingsovereenkomst 

De kosten voor de uitvoering van de schikkingsovereenkomst zien voor een belangrijk deel op de 

bezoldiging van de schadeafwikkelaar en diens partners. Dit is wederom minder relevant indien 

de schadeveroorzakende partij of curator uitvoering geven aan de schikkingsovereenkomst. De 

schadeveroorzakende partij draagt de “kosten” immers zelf en dit gaat derhalve niet ten koste 

van de claiming rate. De bezoldiging van de curator is al aan toezicht van R-C onderworpen en 

vormt bovendien een boedelschuld waardoor het niet ten laste van het schikkingsfonds wordt 

gebracht. Het salaris van de curator is daarnaast reeds aan toezicht en richtlijnen onderworpen. 

Salaris kan alleen worden verzocht op basis van een gespecificeerde registratie van de 

daadwerkelijk aan het faillissement bestede tijd. De tijdregistratie wordt op zodanige wijze 

gespecificeerd dat daaruit valt af te leiden op welke datum de werkzaamheden zijn verricht, de 

persoon die de werkzaamheden heeft verricht, de soort van de werkzaamheid en de 

tijdschrijfgroep waarin deze werkzaamheid is gevallen (waarbij dient te worden onderscheiden 

correspondentie, telefoon, conferentie, procedure, studie en overleg). Bij ieder openbaar verslag 

wordt de tijdregistratie per tijdschrijfgroep gevoegd die betrekking heeft op de periode waarop 

het verslag betrekking heeft.917 De rechtbank stelt vervolgens, aan het einde van het faillissement, 

het salaris van de curator vast.918 Hiervoor gelden overigens door Recofa jaarlijks vast te stellen 

basisuurtarieven, die worden vermenigvuldigd met de ervaringsfactor van de curator en de 

boedelfactor (op basis van het bedrag van het actief).919  

Dit roept de vraag op of voor de beoordeling van de bezoldiging van de bestuursleden van de 

afwikkelstichting en diens partners aansluiting gezocht zou kunnen worden bij de richtlijnen 

zoals deze voor curatoren gelden. Ook hier pleit ik echter niet voor. De aard en omvang van de 

werkzaamheden gedurende het distributieproces lopen immers - afhankelijk van de aard van de 

                                                   
914 Die onafhankelijkheid kan ook worden bewerkstelligd door middel van een meerkoppig bestuur, waarbij elk der 

partijen een bestuurslid aanwijst. 
915 Zie voor een beschrijving van de wijze waarop bestuursleden worden aangezocht paragraaf 7.4.2.1.2. 
916 Luidende: “er een rechtspersoon is die ingevolge de schikkingsovereenkomst de vergoedingen verstrekt, en deze 

geen partij is bij de overeenkomst of indien het hof de betreffende schadeafwikkelaar hiertoe niet geschikt acht met 

het oog op diens deskundigheid, bezoldiging en interne toezichtsmodel”. 
917 Artikel 6.1 Recofa-richtlijnen voor faillissementen en surseances van betaling, versie 2009. 
918 Artikel 6.3 Recofa-richtlijnen voor faillissementen en surseances van betaling, versie 2009. 
919 Artikel 6.4 t/m 6.7 Recofa-richtlijnen voor faillissementen en surseances van betaling, versie 2009. 



 

massaschade, de omvang van de potentiële gedupeerden, de woonplaats van de potentiële 

gedupeerden en de wijze waarop zij in aanmerking kunnen komen voor een vergoeding – sterk 

uiteen. Vooraf één tarief vaststellen voor het uitvoeren van deze werkzaamheden is daarom niet 

wenselijk. Wel dient het hof ook hier weer, bij de invulling van het nieuw voorgestelde artikel 

7:907 lid 3 sub h BW, acht te slaan op de bezoldiging van bestuursleden en de overige te 

verwachten kosten gedurende het distributieproces die ten laste van het schikkingsfonds worden 

gebracht. Hiertoe dient aan de schikkingsovereenkomst of het distributieplan een overzicht van 

de te verwachten kosten gedurende het distributieplan te zijn gehecht. Hiertoe kan aan het 

huidige artikel 7:907 lid 2 BW (“de overeenkomst bevat in ieder geval:”), sub h (nieuw) worden 

toegevoegd: 

“een overzicht van de te verwachten kosten gedurende het distributieproces, welke kosten ten laste 

van het schikkingsfonds worden gebracht”.  

Bovendien dient de tussentijdse verslaglegging een overzicht te bevatten van de kosten die in de 

betreffende periode zijn gemaakt, welke kosten na goedkeuring van het hof ten laste van het 

schikkingsfonds kunnen worden gebracht. Dit kan in het kader van het nieuw voorgestelde artikel 

1017a Rv 920, een vast onderdeel uitmaken van het verslag. Aan artikel 1017a Rv kan daartoe een 

zin worden toegevoegd, luidende: “het verslag dient in elk geval een overzicht te bevatten van de 

kosten voor de uitvoering van de schikkingsovereenkomst, die tot aan dat moment ten laste van het 

schikkingsfonds zijn gebracht”. 

7.4.3.2.3. Intern toezicht op de schadeafwikkelaar 

In hoofdstuk zes is geconstateerd dat extern toezicht het meest effectief is indien daarnaast 

sprake is van intern toezicht. Bij de schadeafwikkelaar wordt aan het interne toezicht momenteel 

op uiteenlopende wijzen invulling gegeven. Indien de schadeveroorzakende partij als 

schadeafwikkelaar optreedt, is het interne toezicht volledig afhankelijk van de inrichting van het 

proces door de schadeveroorzakende partij. Toezicht op de curator vindt vanuit het 

faillissementsrecht plaats door de rechter-commissaris. Uit de faillissementswet vloeit voor de 

curator tevens de verplichting voort om regelmatig openbaar verslag uit te brengen van de 

werkzaamheden, waaronder in dit geval de verdeling van het schikkingsfonds. In het geval van 

de afwikkelstichting wordt op uiteenlopende wijzen invulling gegeven aan het interne toezicht. 

In een aantal gevallen is een raad van toezicht, bestaande uit onafhankelijke derden, ingericht. 

Met het oog op de kosten die hiermee gemoeid zijn en het feit dat voor een dergelijke raad van 

toezicht telkens (vaak drie) geschikte personen moeten worden aangezocht, verdient het 

verplicht stellen van een RvT niet de voorkeur. Het interne toezicht kan immers ook op andere, 

minder kostbare en meer efficiënte wijzen worden geregeld.  

In een aantal gevallen beschikt de afwikkelstichting over een Raad van Deelnemers waarin alle 

belangenbehartigers (en eventuele institutionele beleggers) als vertegenwoordigers van de 

gedupeerden deelnemen, welk orgaan toezicht houdt op het bestuur.921 Ook komt het voor dat de 

Raad van Deelnemers bestaat uit de aangesproken partijen, en dat die raad jaarlijks de begroting 

                                                   
920 Waarvan de voorgestelde tekst luidt: “De partij die is belast met de uitvoering van de schikkingsovereenkomst 

(schadeafwikkelaar) brengt gedurende de uitvoering van zijn opdracht, telkens na een door het Gerechtshof Amsterdam 

te bepalen periode, aan dat hof een verslag uit over de voortgang van zijn opdracht. Dit verslag wordt tevens op het in 

artikel 1013 lid 4 Rv bedoelde internetadres geplaatst, zodanig dat deze door personen ten behoeve van wie de 

overeenkomst is gesloten ten behoeve van latere kennisneming kunnen worden opgeslagen”. 
921 Shell en Converium. 



 

en het jaarverslag goedkeurt.922. In een aantal gevallen wordt de Raad van Deelnemers gevormd 

uit vertegenwoordigers van de gedupeerden. Een dergelijke Raad van Deelnemers dient in de 

toekomst bij de totstandkoming van de schikkingsovereenkomst te worden gevormd, teneinde 

toezicht te houden op de uitvoering daarvan. Uit de case studies blijkt dat aan de invulling van de 

Raad van Deelnemers op uiteenlopende wijzen invulling kan worden gegeven. De vrijheid die 

thans bestaat om de Raad van Deelnemers naar eigen inzicht in te richten lijkt mij wenselijk. 

Immers, indien de schadeveroorzakende partij er niets voor voelt om deze rol (deels) op zich te 

nemen, zal van effectief toezicht ook geen sprake zijn. Anderzijds kunnen ook gedupeerden niet 

gedwongen worden om zich als raadslid beschikbaar te stellen. Wanneer die wens niet bestaat, 

zal het toezicht ook niet effectief zijn.923 In dat geval kan er ook voor gekozen worden om de 

betrokken belangenbehartigers te laten toezien op de schadeafwikkelaar. Intern toezicht op de 

schadeafwikkelaar lijkt derhalve het meest effectief te zijn als partijen dit zelf kunnen regelen. 

Wel dient enige vorm van intern toezicht aanwezig te zijn. Ook dit dient het hof te toetsen in het 

kader van het nieuw voorgestelde artikel 7:907 lid 3 sub h BW. 

7.4.3.2.4. Zekerheid voor de voldoening 

Bij de invulling van het vereiste van artikel 7:907 lid 3 onder c BW dient het hof niet alleen te 

beoordelen of de schadeveroorzakende partij voldoende zekerheid kan bieden tot voldoening van 

de vordering uit hoofde van de schikkingsovereenkomst, maar dient het hof tevens te bekijken of 

de schadeafwikkelaar voldoende maatregelen heeft getroffen om het schikkingsfonds veilig te 

stellen. Hiertoe is een escrow-  of kwaliteitsrekening een aangewezen middel. 

7.4.3.3. Tussenconclusie 

De vrijheid die momenteel aan de oprichters van de afwikkelstichting of andere 

schadeafwikkelaars wordt gelaten, heeft tot op heden niet tot excessen geleid. Toch is een 

normatief kader met betrekking tot de schadeafwikkelaar wenselijk. Voor de claimanten heeft dit 

als voordeel dat zij er van verzekerd zijn dat op een adequate wijze met hun geld wordt 

omgesprongen. Voor de betreffende schadeafwikkelaar biedt het ook voordelen; hij krijgt 

hierdoor immers meer houvast en richtlijnen voor zijn handelen gedurende het distributieproces. 

Daarnaast kunnen normen en de toetsing daaraan eventueel misbruik in de toekomst voorkomen 

doordat het intern en extern toezicht mogelijk maakt.  

In bovenstaande paragrafen zijn daarom een aantal concrete aanbevelingen gedaan met 

betrekking tot de deskundigheid van de schadeafwikkelaar, de kosten voor de uitvoering van de 

schikkingsovereenkomst, het interne toezicht en de zekerheid voor voldoening van gedupeerden. 

Daarbij geldt als uitgangspunt dat aan schikkingspartijen zoveel mogelijk vrijheid wordt gelaten 

met betrekking tot de keuze voor de schadeafwikkelaar, teneinde bureaucratie en onnodige 

kosten te voorkomen. Mede met het oog daarop wordt niet de voorkeur gegeven aan het 

aanwijzen van een schadeafwikkelaar door de rechter, maar wordt wel een controlemechanisme 

ingebouwd teneinde de geschiktheid van de schadeafwikkelaar ex ante te toetsen. Ook op de 

andere hierboven genoemde punten worden kaders geboden en toezichtmechanismen 

ingebouwd, zonder de vrijheid van partijen al te zeer te beperken. 

 

                                                   
922 DES I en DES II. 
923 Vergelijk de commissie van schuldeisers in faillissement. Hiervan wordt in de praktijk slechts zelden gebruik 

gemaakt. Zie hierover paragraaf 6.3.1.2.1.2. 



 

7.5. DE UITVOERING VAN HET DISTRIBUTIEPLAN 

In hoofdstuk vier is onderzocht wat het distributieproces inhoudt en welke werkzaamheden dit 

omvat. Daaruit blijkt dat de werkzaamheden gedurende het distributieproces in verschillende 

zaken variëren en afhankelijk zijn van de aard van de massaschade, de omvang van de groep 

gedupeerden, het al dan niet internationale karakter van de zaak, de betreffende 

schadeafwikkelaar en de wijze waarop invulling is gegeven aan het distributieplan. Wel zijn 

steeds een aantal – soortgelijke - belangrijke werkzaamheden te onderscheiden. In deze 

paragraaf wordt bezien of standaardisering en/of normering van deze werkzaamheden wenselijk 

is en zo ja, op welke wijze dit dient te geschieden. 

7.5.1. Aankondiging en oproeping 

Een eerste belangrijke taak gedurende het distributieproces betreft het aankondigen van de 

schikkingsovereenkomst en de oproeping van gedupeerden met een potentiële claim. De huidige 

(nationale en internationale) regels met betrekking tot oproeping en aankondiging leiden tot een 

kostbaar en tijdrovend proces. Aangezien de kosten voor oproeping en aankondiging over het 

algemeen ten laste komen van het schikkingsfonds, is het van groot belang om deze kosten zo 

laag mogelijk te houden. Door gebruik te maken van de technologische ontwikkelingen kunnen 

bij de informatievoorziening veel tijd en kosten worden bespaard. De huidige regelgeving is 

derhalve verouderd en dient te worden aangepast. Artikel 1013 lid 5 en 1017 lid 3 Rv nemen nog 

steeds als uitgangspunt dat oproeping en bekendmaking dient te geschieden per gewone brief. 

Hoewel beide artikelen de mogelijkheid bieden dat de rechter anders kan bepalen, geschiedt 

oproeping en aankondiging in het gros van de gevallen tot op heden per gewone brief. Dit 

uitgangspunt dient te worden losgelaten, en artikel 1013 lid 5 en 1017 lid 3 Rv zouden meer 

ruimte moeten bieden voor het gebruik van internet en daarmee samenhangend email en zelfs 

social media. Bovendien dient de wet ruimte te bieden om afhankelijk van de aard van de 

massaschade per zaak te bekijken op welke wijze de oproeping en bekendmaking het meest 

efficiënt kan geschieden. Daartoe kunnen partijen bijvoorbeeld een plan van aanpak indienen bij 

de rechter, die dit plan vervolgens al dan niet goed kan keuren en desgewenst kan aanvullen of 

beperken. Artikel 1013 lid 5 en 1017 lid 3 Rv kunnen als volgt worden geformuleerd:  

“De rechter bepaalt op welke wijze de oproeping van de aan verzoekers bekende personen ten 

behoeve van wie de overeenkomst is gesloten geschiedt. Verzoekers dienen hiertoe een voorstel in 

waarbij zowel efficiëntie als zekerheid uitgangspunt vormen, gelet op de aard van de schade924, de 

omvang en woonplaats van de groep rechthebbenden.”925  

Voor onbekende rechthebbenden, de zogenaamde onbekende claimanten waarbij in hoofdstuk 

vijf uitgebreid is stilgestaan, geldt momenteel een andere regeling. In de volgende paragraaf 

wordt ook hiervoor een efficiëntere oplossing aangedragen. 

7.5.2. Vermogensbeheer 

Een volgende taak betreft het (vermogens)beheer van het schikkingsfonds. Hoewel rendement 

veelal expliciet geacht wordt onderdeel uit te maken van het schikkingsfonds, wordt niets 

geregeld over de wijze waarop met het vermogensbeheer om moet worden gegaan en staat dit 

over het algemeen tot de vrije beschikking van de schadeafwikkelaar. Bij het openen van een 

                                                   
924 Zie bijvoorbeeld het idee van Lunsingh Scheurleer met betrekking tot beleggersschade, toegelicht in paragraaf 

4.4.2.1.3. 
925 Zie voor een uitgebreide toelichting op dit aspect, hoofdstuk 4, paragraaf 4.4.2.1.-4.4.2.1.3. 



 

escrow-rekening dient een keuze te worden gemaakt tussen verschillende escrow rente 

producten.926 Daarbij kan onder meer worden gekozen voor een flexibel renteproduct, waarbij 

het rentepercentage negatief kan zijn maar waarbij de kans op een hoger rentepercentage in 

vergelijking met de rente van een vast renteproduct wellicht groter is. Bij het aangaan van de 

escrow-overeenkomst dient de keuze gemaakt te worden door de partijen bij de escrow-

overeenkomst. Dat wil zeggen de schadeveroorzakende partij en de schadeafwikkelaar, zijnde in 

veel gevallen de afwikkelstichting, op dat moment een beslissing maken over het geld dat in feite 

voor anderen bestemd is. Te meer omdat in de meeste schikkingsovereenkomsten wordt bepaald 

dat het rendement wordt geacht deel uit te maken van het schikkingsfonds.927 Daarbij wordt niets 

bepaald over de wijze waarop eventueel rendement kan worden verkregen. Dat betekent dat het 

schikkingsbedrag in principe in vrije vermogensbeheer aan de partijen bij de escrow-

overeenkomst wordt gegeven, níet zijnde de (vertegenwoordigers van) de potentiële claimanten.  

Het verdient daarom aanbeveling om in de schikkingsovereenkomst op te nemen op welke wijze 

invulling wordt gegeven aan het vermogensbeheer van het schikkingsfonds zodat dit vooraf door 

het hof getoetst en goedgekeurd kan worden. Dit zou een vast onderdeel kunnen vormen van de 

toets die het hof aanlegt in het kader van het nieuw voorgestelde artikel 7:907 lid 3 sub i (nieuw) 

BW.928 Hiervoor kunnen vooraf geen vaste normen worden opgesteld. Hoe het geld het best 

beheerd kan worden is immers afhankelijk van de economische situatie op dat moment. Bij de 

beoordeling dient in elk geval zekerheid voorop te staan (hetgeen reeds een onderdeel zou 

kunnen zijn van de toets in het kader van het ‘zekerheid voor voldoening’-vereiste) en slechts 

voor zo ver dit dat toelaat, kan rente geoptimaliseerd worden. Daarnaast dient in de tussentijdse 

verslaglegging in het kader van het nieuw voorgestelde artikel 1017a BW929 telkens de huidige 

stand van zaken met betrekking tot het vermogensbeheer te worden weergegeven. Aan het 

tweede deel van het nieuw voorgestelde 1017a Rv “Het verslag dient in elk geval te bevatten (…)” 

dient derhalve te worden toegevoegd:  

“een overzicht van de stand van zaken met betrekking tot het vermogensbeheer van het 

schikkingsfonds”.  

7.5.3. De allocatie van het schikkingsfonds 

De belangrijkste taak van de schadeafwikkelaar betreft uiteraard de verdeling van het 

schikkingsfonds. Bij het bepalen van een strategie over de allocatie van het schikkingsfonds dient 

als uitgangspunt te worden genomen dat uitkering enerzijds zo spoedig mogelijk kan geschieden, 

en anderzijds een optimaal resultaat voor individuele gedupeerden tot gevolg moet hebben. 

Daarbij is een redelijke verdeelsleutel uiteraard van belang, maar minstens zo belangrijk is de 

wijze waarop het schikkingsfonds daadwerkelijk wordt gealloceerd. Hoewel een schikkingsfonds 

                                                   
926 Zie bijvoorbeeld de ABN AMRO Rentevergoeding Escrow Renteproducten van november 2016: 

<https://www.abnamro.com/nl/images/Documents/020_Clients_and_Services/International_Clients/Products_and_

Services/ABN_AMRO_Rentevergoeding_Escrow_Rente_Producten_november_2016.pdf>. 
927 Met uitzondering van Vedior, waarin niets wordt bepaald over het rendement en Dexia en DSB, waarbij geen sprake 

is van een schikkingsfonds. 
928 Waarvan de voorgestelde tekst luidt: “de rechter wijst het verzoek af indien de wijze waarop uitvoering wordt gegeven 

aan de schikkingsovereenkomst onvoldoende inzichtelijk is gemaakt of niet adequaat wordt bevonden”. 
929 Waarvan de voorgestelde tekst luidt: “De partij die is belast met de uitvoering van de schikkingsovereenkomst 

(schadeafwikkelaar) brengt gedurende de uitvoering van zijn opdracht, telkens na een door het Gerechtshof Amsterdam 

te bepalen perdiode, aan dat hof een verslag uit over de voortgang van zijn opdracht. Dit verslag wordt tevens op het in 

artikel 1013 lid 4 Rv bedoelde internetadres geplaatst, zodanig dat deze door personen ten behoeve van wie de 

overeenkomst is gesloten ten behoeve van latere kennisneming kunnen worden opgeslagen”. 



 

in geen geval exact voldoende zal zijn om alle claims te kunnen voldoen, dient voorkomen te 

worden dat een groot restantbedrag overblijft dat niet ten goede komt aan individuele 

gedupeerden. Daarom verdient een gefaseerde uitkering aanbeveling. De wijze waarop hieraan 

uitvoering wordt gegeven dient vooraf in het distributieplan te worden vastgelegd. Teneinde 

gedurende de tweede of derde uitkeringsronde nog over voldoende middelen te beschikken om 

het uitkeringsbedrag per claimant te kunnen voldoen zonder dat de kosten van de uitkering het 

beschikbare bedrag overstijgen, verdient het aanbeveling om naast een bedrag dat pro rata 

verdeeld zal worden op basis van de verdeelsleutel en het aantal ingediende claims, tevens een 

vast bedrag beschikbaar te stellen dat in een laatste uitkeringsronde over alle gedupeerden zal 

worden verdeeld. Dit maakt de schikkingsovereenkomst ten eerste ook aantrekkelijk voor 

gedupeerden met een relatief kleine claim en voorkomt daarnaast een relatief hoog 

restantbedrag dat niet meer kan worden verdeeld. Ook dit aspect dient onderdeel uit te maken 

van de toets die het hof aanlegt in het kader van het voorgesteld artikel 7:907 lid 3 sub i (nieuw) 

BW.930 Bovendien vormt dit een onderdeel van het verslag in het kader van het voorgestelde 

artikel 1017a Rv (nieuw). Een en ander is immers inherent aan de omschrijving “voortgang van 

zijn opdracht”. 

Daarnaast dient, zoals hierboven reeds besproken, te worden gecontroleerd of de uitdeling 

daadwerkelijk plaatsvindt overeenkomstig het distributieplan. Hiertoe houdt het hof in algemene 

zin toezicht middels de tussentijdse verslaglegging. Fouten met betrekking tot de beoordeling van 

de ingediende claims kunnen worden gemeld bij de geschillen- of arbitragecommissie.931 De 

aanwezigheid daarvan dient ook te worden gecontroleerd in het kader van het voorgestelde 

artikel 1017a Rv (nieuw).932 

7.6. BEËINDIGING VAN HET WCAM-TRAJECT 

Uit de case studies blijkt dat veel onduidelijkheid bestaat over de beëindiging van het 

distributieproces en daarmee de beëindiging van het WCAM-traject. Die onduidelijkheid wordt 

onder meer veroorzaakt door de omslachtige en onduidelijke wetgeving met betrekking tot 

zogenaamde onbekende claims. Ook het gebrek aan regelgeving met betrekking tot de besteding 

van het restant van het schikkingsfonds, de ontbinding van de afwikkelstichting en de beëindiging 

van het WCAM-traject draagt hieraan bij. Die onduidelijkheid leidt tot een grote beleidsvrijheid 

en beoordelingsvrijheid bij de schadeafwikkelaar, welke vrijheid niet altijd gewenst is. 

Bestuurders van afwikkelstichtingen kunnen, mede door gebrek aan ervaring, voor lastige keuzes 

komen te staan bij het vinden van een juiste balans tussen het voortvarend afwikkelen van het 

distributietraject enerzijds en de belangen van eventuele onbekende claimanten anderzijds. Zij 

kunnen bovendien persoonlijk aansprakelijk worden gesteld, waartegen zij zich moeilijk kunnen 

wapenen.933 In combinatie met het gebrek aan toezicht en transparantie gedurende het 

distributieproces – hetgeen hierboven (en in hoofdstuk zes uitgebreid) is besproken - kan dit 

bovendien leiden tot foutief gebruik en mogelijk zelfs misbruik van het schikkingsfonds. 

Richtlijnen op het gebied van de beëindiging van het distributieproces en daarmee het WCAM-

                                                   
930 Waarvan de voorgestelde tekst luidt: “de rechter wijst het verzoek af indien de wijze waarop uitvoering wordt gegeven 

aan de schikkingsovereenkomst onvoldoende inzichtelijk is gemaakt of niet adequaat wordt bevonden”. 
931 Zoals besproken in par. 6.3.3. 
932 Waarvan de voorgestelde tekst luidt: “de rechter wijst het verzoek af indien de wijze waarop uitvoering wordt gegeven 

aan de schikkingsovereenkomst onvoldoende inzichtelijk is gemaakt of niet adequaat wordt bevonden”. 
933 Dit punt is specifiek voor de afwikkelstichting van belang. De curator is immers in beginsel niet persoonlijk 

aansprakelijk en dat geldt ook voor het geval waarin de schadeveroorzakende partij als schadeafwikkelaar optreedt. 

Zie hierover hoofdstuk 5, par. 5.4. 



 

traject zijn derhalve gewenst. Bovendien moet er, teneinde de efficiënte afwikkeling van de 

Nederlandse collectieve procedure(s) compleet te maken, een sluitstuk aan het WCAM-traject 

worden toegevoegd.  

Meer specifiek is daarom in hoofdstuk vijf voor drie problemen een oplossing gezocht, te weten: 

i) de ontbinding van de afwikkelstichting, ii) de omgang met onbekende claims en daarmee 

samenhangend de bestemming van een restantbedrag en iii) de aansprakelijkheid van 

bestuurders van de afwikkelstichting. In hoofdstuk vijf zijn verschillende oplossingen 

aangedragen voor onbekende claims en is tevens een aanzet gegeven voor een passende wijze 

waarop het WCAM-traject kan worden afgerond, waarbij ex post toezicht plaatsvindt teneinde 

misbruik te voorkomen en tegelijkertijd kwijting kan worden verleend aan bestuurders van 

afwikkelstichtingen of andere partijen die met de distributie van het schikkingsfonds zijn belast. 

In de navolgende paragrafen wordt onderzocht op welke manier dit geïmplementeerd kan 

worden. 

7.6.1. Omgang met onbekende claims 

De wettelijke regeling inzake (het verstrijken van) de termijn voor het aanmelden van 

massaschadeclaims en de opt-out termijn is in zijn huidige vorm onduidelijk, inefficiënt en 

derhalve aan heroverweging toe. Bovendien wordt in de praktijk geen rekening gehouden met 

deze omslachtige regelgeving omdat het een efficiënte afwikkeling van het WCAM-traject ernstig 

belemmert. In hoofdstuk vijf is daarom gezocht naar een oplossing waarbij rekening wordt 

gehouden met het belang van de onbekende claimant zonder dat dit ten koste gaat van de 

rechtszekerheid en een voortvarende afwikkeling van het WCAM-traject. 

Er zijn in beginsel twee typen onbekende claims te onderscheiden. Het gaat in beide gevallen om 

claims waarvan de potentiële claimant niet op de hoogte is, omdat in geval van type 1 de 

berichtgeving omtrent de overeengekomen regeling de claimant niet heeft bereikt en in geval van 

type 2 de schade zich nog niet heeft geopenbaard. Het blijkt onmogelijk om voor de verschillende 

typen onbekende claims eenzelfde passende oplossing te vinden omdat een en ander tot een 

andere uitgangssituatie leidt. Allereerst is gezocht naar een oplossing voor het eerste type 

onbekende claims.  Voor dit type onbekende claimanten blijkt de huidige regeling te coulant en 

brengt naleving ervan onnodig veel tijd en kosten met zich mee. Het restantbedrag blijkt voor 

deze groep gedupeerden een belangrijke rol te kunnen spelen. In hoofdstuk vijf is geconstateerd 

dat het oprichten van een schikkingsfonds steeds gepaard gaat met een restantbedrag bij de 

opheffing van dit fonds. In de WCAM-zaken die tot op heden zijn afgewikkeld wordt dit 

restantbedrag ofwel uitgekeerd aan een goed doel, ofwel teruggestort aan de schikkende 

ondernemingen.934 Mijns inziens dient bij de besteding van het restantbedrag echter beter 

bekeken te worden aan welke groep dit bedrag feitelijk toebehoort. Op die manier kan het 

restantbedrag bovendien een oplossing vormen voor het hierboven geschetste probleem.  

Daarbij is het van belang onderscheid te maken tussen de situatie waarin het schikkingsfonds 

naar verwachting ruim voldoende blijkt om alle potentiële claims te kunnen voldoen en alle 

                                                   
934 Een uitzondering vormt de regeling in de Vedior-zaak, waarin een meer uitgebreide regeling is overeengekomen: 

het bedrag wat overblijft na uitkering van alle geldige claims wordt als volgt aangewend: a) tot voldoening van de 

kosten van SUVS (afwikkelstichting) voor zover het financieringsbedrag tot vergoeding van die kosten onvoldoende is 

of dat zeer waarschijnlijk zal zijn, b) tot het betalen aan Randstad van een bedrag dat correspondeert met het aantal 

opt-out-verklaringen, c) tot het doen van een eenmalige bijdrage aan de VEB van max. EUR 100.000,- en d) tot restitutie 

aan Randstad. 



 

claims derhalve volledig kunnen worden voldaan en de situatie waarin het schikkingsfonds naar 

verwachting onvoldoende zal zijn om alle claims volledig te voldoen en derhalve evenredig, 

afhankelijk van het aantal ingediende claims moet worden verdeeld.935 In het eerste geval behoort 

het geld dat overblijft na die uitkering in feite toe aan de schadeveroorzakende partij, in het 

tweede geval aan de gezamenlijke claimanten. In het tweede geval kan het restantbedrag, dat te 

weinig bedraagt om tot een tweede of derde uitkering over te gaan, gestort worden in de 

Nederlandse consignatiekas. De rechthebbende houdt in dat geval tot de verjaring een recht op 

uitkering van de in consignatie gegeven gelden. In het eerste geval behoort het restantbedrag toe 

aan de schadeveroorzakende partij en kan het hem niet zonder meer nog jaren worden 

onthouden. In dat geval is voorstelbaar dat degene die niet bekend is met zijn claim ex post 

automatisch wordt aangemerkt als één van degenen die een opt-outverklaring heeft afgelegd. 

Daarmee kan weliswaar geen aanspraak meer worden gemaakt op het schikkingsfonds maar 

blijft het recht om een individuele procedure aan te spannen behouden. De onbekende claimant 

staat aldus niet met lege handen936, zonder dat daarbij de overige rechthebbende aandeelhouders 

onrechtvaardig worden benadeeld en zonder dat het schikkingsfonds en de betrokken 

distributeur twintig jaar in stand moet worden gehouden.  

Indien sprake is van het tweede type onbekende claims bieden de hiervoor aangedragen 

oplossingen echter geen soelaas. In een situatie waarin het mogelijk is dat de schade zich pas na 

tientallen jaren openbaart, ligt het oprichten van een fonds dat gedurende die gehele periode 

beheerd moet worden wellicht niet voor de hand. Er worden in dat geval onnodig veel kosten 

gemaakt voor het oprichten en (tientallen jaren) in stand houden van een afwikkelstichting.937 

Hoewel die vraag in paragraaf 5.3.2. is onderzocht, blijkt het WCAM-traject waarbij gebruik wordt 

gemaakt van een schikkingsfonds desondanks de enige manier om massaschade met 

medewerking van alle partijen collectief af te kunnen wikkelen. Dit roept wel de vraag op of de 

ad hoc opgerichte stichting de aangewezen rechtsvorm is om het jarenlange distributieproces te 

leiden. In hoofdstuk vijf is daarom de vraag opgeworpen of de oprichting van een (semi-publieke) 

instelling die zorg draagt voor de afwikkeling van alle toekomstige WCAM-zaken aanbeveling 

verdient. Die vraag moet, mede gelet op hetgeen eerder in dit hoofdstuk is overwogen met 

betrekking tot de schadeafwikkelaar, ontkennend worden beantwoord. Het in stand houden van 

een (semi-publieke) vaste instelling die enkel bestaat met het oog op de afwikkeling van WCAM-

zaken (en eventueel in de toekomst collectieve schadevergoedingsacties) is kostbaar. Daarnaast 

is het de vraag of zo’n instelling continu van voldoende werk kan worden voorzien. Het in de 

toekomst te verwachten aantal WCAM-zaken en de omvang daarvan is immers moeilijk te 

voorspellen en van een zekere continuïteit is geen sprake. De ad hoc instelling van een 

schadeafwikkelaar verdient daarom de voorkeur. Indien daarbij wordt voldaan aan de in 

paragraaf 7.4 geformuleerde aanvullende eisen voor de schadeafwikkelaar, worden de kosten 

zoveel mogelijk beperkt en is voor eventueel misbruik (het geld dient in dat geval immers een 

geruime tijd beheerd te worden) geen ruimte. De soepele regeling die momenteel wordt 

gehanteerd voor onbekende claims, dient voor deze groep - te weten de gedupeerden die niet met 

hun schade bekend kunnen zijn omdat de schade zich nog niet heeft geopenbaard - daarom 

gehandhaafd te blijven. 

                                                   
935 In beide situaties betreft het het eerste type onbekende claims.  
936 De lange verjaringstermijn van 20 jaar blijft ingevolge artikel 3:310 BW uiteraard wel bestaan. 
937 Zie hierover hoofdstuk 4. 



 

Teneinde bovenstaande overwegingen te implementeren zou de wettelijke regeling inzake de 

onbekende claims als volgt moeten worden aangepast:  

 De tekst van artikel 7:908 lid 3 BW dient als volgt te worden gewijzigd938:  

“Voor een gerechtigde tot een vergoeding die bij de in lid 2 bedoelde aankondiging niet met 

zijn schade bekend kon zijn omdat de schade zich ten tijde van de bekendmaking nog 

niet heeft geopenbaard, heeft een verbindendverklaring geen gevolg indien hij na het 

bekend worden van zijn schade door een schriftelijke mededeling aan de in artikel 907 lid 2, 

onder f, bedoelde persoon heeft laten weten niet gebonden te willen zijn. Een partij die zich 

bij de overeenkomst heeft verbonden tot vergoeding van schade kan een gerechtigde tot een 

vergoeding als bedoeld in de eerste zin schriftelijk een termijn van ten minste zes maanden 

stellen waarbinnen deze kan laten weten niet gebonden te willen zijn. Daarbij wordt tevens 

mededeling gedaan van de naam en de woonplaats van de in artikel 907 lid 2, onder f, 

bedoelde persoon.” 

 

 Artikel 7:907 lid 6 BW939 komt te vervallen en wordt vervangen door het nieuw 

voorgestelde artikel 7:908 lid 4 (nieuw940):  

“De gerechtigde tot een vergoeding die bij de in artikel 7:908 lid 2 BW genoemde 

aankondiging niet met zijn schade bekend kon zijn omdat de schade zich ten tijde van de 

bekendmaking nog niet heeft geopenbaard, dient binnen zes maanden na de aanvang van 

de dag, volgende op die waarop hij met de opeisbaarheid van zijn vergoeding bekend is 

geworden, daarop aanspraak te maken.” 

 

 Voor de onbekende claimant die op een andere wijze ondanks berichtgevingen niet 

bekend kon zijn met zijn schade – bijvoorbeeld omdat berichtgeving hem, ondanks de 

strenge eisen die hieraan worden gesteld, niet heeft bereikt – bieden deze bepalingen dan 

geen soelaas meer. Om ook voor dit type onbekende claimant een oplossing te bieden, 

dient daarom een aanvullende bepaling opgenomen te worden in het nieuw voorgestelde 

artikel 7:908 BW lid 5 BW (nieuw941): 

“Het recht op een vergoeding ingevolge de overeenkomst vervalt indien de gedupeerde zich 

niet tijdig heeft aangemeld of niet tijdig een beroep heeft gedaan op artikel 7:908 lid 2 BW. 

Indien de schadevordering desondanks niet is verjaard, kan diegene een beroep doen op het 

(eventuele) restantbedrag in de consignatiekas. Indien deze gelden ontoereikend zijn, wordt 

de gedupeerde ex post van rechtswege aangemerkt als een gerechtigde tot een vergoeding 

die binnen een door de rechter te bepalen termijn van ten minste drie maanden na de in 

artikel 1017 lid 3 Rv bedoelde aankondiging van de beschikking door een schriftelijke 

mededeling aan de in artikel 907 lid 2, onder f, bedoelde persoon heeft laten weten niet 

gebonden te willen zijn (zie artikel 7:908 lid 2 BW).” 

 

 

                                                   
938 De wijziging is vet gemarkeerd. 
939 Het thans geldende artikel 7:907 lid 6 BW luidt: “De overeenkomst kan bepalen dat een recht op vergoeding 

ingevolge de overeenkomst vervalt indien een gerechtigde tot een vergoeding niet binnen een termijn van ten minste 

één jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop hij met de opeisbaarheid van zijn vergoeding bekend is 

geworden, daarop aanspraak heeft gemaakt”. 
940 Huidige lid 4 en 5 van artikel 7:908 BW worden artikel 7:908 lid 6 en 7 BW. 
941 Huidige lid 4 en 5 van artikel 7:908 BW worden artikel 7:908 lid 6 en 7 BW. 



 

7.6.2. Bestemming restantbedrag 

 

Teneinde de bestemming van het restantbedrag overeenkomstig hetgeen in de vorige paragraaf 

is besproken te kunnen regelen, dient daartoe ook een regeling te worden opgenomen. Een 

dergelijke regeling strookt overigens ook met de wens om het distributieproces en WCAM-traject 

op enig moment officieel te kunnen beëindigen met het oog op de aansprakelijkheid van de 

schadeafwikkelaar en (indien aanwezig) de ontbinding van de afwikkelstichting. Bij het zoeken 

naar een geschikte regeling met betrekking tot de bestemming van het restantbedrag en de 

beëindiging van het distributieproces kan aansluiting worden gezocht bij de Belgische 

rechtsvordering tot collectief herstel. Hierin bepaalt artikel XVII 61 § 1 WER het volgende: 

“Wanneer het gehomologeerde akkoord of de beslissing van de rechter ten gronde, volledig is 

uitgevoerd, maakt de schadeafwikkelaar een eindverslag over aan de rechter. Dit verslag wordt 

eveneens ter informatie aan de groepsvertegenwoordiger en de verweerder overgemaakt. Dit 

eindverslag bevat alle informatie die nodig is om de rechter toe te laten een beslissing te nemen 

over de definitieve afsluiting van de rechtsvordering tot collectief herstel. In voorkomend geval 

preciseert het eindverslag het bedrag van het resterende saldo dat niet aan consumenten werd 

uitgekeerd. Het eindverslag bevat eveneens een gedetailleerd overzicht van de kosten en de 

vergoeding van de schadeafwikkelaar. De vergoeding wordt berekend overeenkomst de regels 

die door de Koning zijn vastgelegd.” § 2 van dat artikel bepaalt daarnaast dat “De rechter beslist 

over het eindverslag. Hij duidt de bestemming aan die de verweerder aan het eventueel resterende 

saldo, bedoeld in paragraaf 1, tweede lid, dient te geven. Door het goed te keuren, maakt de rechter 

definitief een einde aan de uitvoeringsprocedure verzekerd door de schadeafwikkelaar. De 

goedkeuring van het eindverslag door de rechter vormt een uitvoerbare titel op grond waarvan 

de schadeafwikkelaar de gemaakte kosten en zijn vergoeding kan terugvorderen van de 

verweerder.” De bestemming van het restantbedrag wordt derhalve in het eindverslag 

vastgesteld. Hoewel partijen in beginsel zelf een regeling kunnen treffen over de bestemming van 

het resterende saldo, dient de rechter hiervoor bij de vaststelling van het eindverslag 

goedkeuring te geven.942 Volgens de memorie van toelichting beschikt de rechter daarbij over een 

ruime beoordelingsvrijheid: ofwel komt het saldo de verweerder toe ofwel dient de verweerder 

het te gebruiken voor een compenserende vergoeding, zoals het toekennen van een 

systematische factuurkorting voor alle klanten gedurende een zekere tijd, het verspreiden van 

een kortingsbon, het gratis verdelen van een product, enz. Die bedragen vormen geen punitieve 

schadevergoedingen, aangezien ze wel degelijk bedoeld zijn om een daadwerkelijk ondergane 

schade te vergoeden, ook al wordt de vergoeding om die schade te herstellen uiteindelijk niet 

door alle benadeelde consumenten opgeëist.943  

 

Het opnemen van de bestemming van het restantbedrag in het eindverslag, hetgeen vervolgens 

door de rechter al dan niet wordt goedgekeurd, kan voor wat betreft de uitvoering van de WCAM-

regeling worden overgenomen. In verband met de voorgestelde regeling met betrekking tot 

onbekende claims is het voor de WCAM-regeling echter niet wenselijk om de bestemming van het 

restantbedrag te laten bepalen door betrokken partijen. Als uitgangspunt bij de bestemming van 

het restantbedrag dient namelijk te gelden dat het resterende saldo in de consignatiekas wordt 

gestort, tenzij alle gedupeerden volledig zijn voldaan en het geld onmiskenbaar toebehoort aan 

                                                   
942 Zie S. Voet en B. Allemeersch, ‘De rechtsvordering tot collectief herstel: een Belgische class action voor 

consumenten’, Rechtskundig Weekblad 2014-2015, nr. 17, p. 657. 
943 Memorie van toelichting, Parl.St. Kamer 2013-14, nr. 53K3300/001 en nr. 53K3301/001, p. 42. 



 

de schadeveroorzakende partij.944 Het hof dient bij goedkeuring van het eindverslag derhalve te 

controleren of partijen hieraan ook daadwerkelijk uitvoering zullen geven. 

 

7.6.3. Aansprakelijkheid bestuurders van de afwikkelstichting 

 

Stichtingsbestuurders zijn volgens dezelfde maatstaven aansprakelijk als bestuurders van 

commerciële rechtspersonen. Bestuurders van de afwikkelstichting zullen zich terdege bewust 

moeten zijn van de verantwoordelijkheid die zij op zich nemen door zitting te nemen in het 

bestuur. Ook het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen lijkt meer focus te leggen op 

de aansprakelijkheid van stichtingsbestuurders. Hoewel dit met name ziet op de uitbreiding naar 

faillissementsaansprakelijkheid en hiervan bij een afwikkelstichting niet snel sprake zal zijn, 

dienen bestuurders zich bewust te zijn van de verzwaring van de aansprakelijkheid die in 

rechtspraak en wetgeving wordt aangenomen. Bestaande manieren om die aansprakelijkheid 

vooraf uit te sluiten blijken niet toepasbaar en bovendien onwenselijk.  

 

Anderzijds is een al te hoge aansprakelijkheidsdrempel of volledige uitsluiting van 

aansprakelijkheid niet wenselijk, om te voorkomen dat de stichtingsbestuurder zijn eigen 

belangen boven die van de stichting stelt. Teneinde aan zowel de belangen van de bestuurders als 

de belangen van (potentiële) claimanten tegemoet te komen, is het ook in dit opzicht wenselijk 

dat de rechter ex post toezicht uitoefent door de gang van zaken gedurende het distributieproces 

te controleren, waarna het WCAM-traject met goedkeuring van het hof kan worden beëindigd. 

Deze goedkeuring leidt dan tevens tot kwijting voor eventuele latere 

aansprakelijkheidsprocedures tegen bestuurders, uiteraard slechts met betrekking tot de feiten 

en omstandigheden die op dat moment bij het hof bekend zijn.  

 

7.6.4. Ontbinding van de afwikkelstichting945 

 

Vanzelfsprekend valt het moment waarop de afwikkelstichting moet worden ontbonden samen 

met het moment waarop de distributiefase kan worden beëindigd. Vaak bestaat er echter 

onduidelijkheid over dat moment, hetgeen voornamelijk wordt veroorzaakt door de omslachtige 

regelgeving inzake onbekende claims. Het bestuur is in de meeste gevallen bevoegd om het 

besluit tot ontbinding te nemen en omdat andere regels of normen hiervoor ontbreken, heeft het 

bestuur daarin een grote mate van beleidsvrijheid. Alvorens het besluit tot ontbinding van de 

afwikkelstichting te nemen bestaat daarom behoefte aan terugkoppeling aan het hof, waarna het 

WCAM-traject met goedkeuring van het hof kan worden beëindigd en de stichting kan worden 

ontbonden. Die behoefte wordt ook ingegeven door de dreiging van een eventuele persoonlijke 

aansprakelijkheid van de bestuurders van de stichting, indien zij bij het besluit om tot ontbinding 

over te gaan de verkeerde belangenafweging hebben gemaakt. Hiertoe dient de afwikkelstichting 

een eindverslag uit te brengen aan het hof Amsterdam, zodat het hof een eindoordeel kan geven 

en de afwikkelstichting met diens goedvinden kan worden ontbonden. 

                                                   
944 Als de schadeveroorzakende partij op dat moment niet meer bestaat, kan een andere bestemming aan het 

resterende saldo worden gegeven. Indien er een reële kans bestaat dat zich nog onbekende claimanten zullen melden, 

verdient de consignatiekas de voorkeur.  
945 In beginsel handelt deze paragraaf slechts over de afwikkelstichting, omdat de problematiek zich daar uitdrukkelijk 

voordoet. De curator en schadeveroorzakende partij houden immers, indien zij optreden als schadeafwikkelaar, niet 

op te bestaan. De taak van de curator eindigt bij opheffing van het faillissement, waarop de R-C reeds toezicht houdt.  



 

Hoewel de problematiek van ontbinding niet bestaat in het geval waarin de schadeveroorzakende 

partij of curator als schadeafwikkelaar optreden, verdient het ook in deze gevallen aanbeveling 

om een sluitstuk aan het WCAM-traject toe te voegen. Hoewel de curator onder toezicht staat van 

de R-C, is het zeer de vraag of deze R-C in staat is en de benodigde tijd heeft om te beoordelen of 

op een juiste wijze uitvoering is gegeven aan de schikkingsovereenkomst.946 Ook voor de 

schadeveroorzakende partij die als schadeafwikkelaar optreedt is het, mede met het oog op de te 

reserveren bedragen, wenselijk om het WCAM-traject op enig moment formeel te kunnen 

beëindigen. 

7.6.5. Een afsluitende beschikking 

De omgang met onbekende claims, de bestemming van het restantbedrag, het 

aansprakelijkheidsrisico voor de schadeafwikkelaar (met name bestuurders van de 

afwikkelstichting) en de ontbinding van de afwikkelstichting (indien aanwezig) vragen allen om 

een definitieve en formele beëindiging van het distributieproces. Hiermee wordt tevens een 

sluitstuk aan het WCAM-traject toegevoegd. Het is daarom wenselijk om naast de algemene 

verslagleggingsplicht die is opgenomen in het nieuw voorgestelde artikel 1017a Rv (nieuw), 

tevens een verplicht eindverslag ter goedkeuring aan het hof voor te leggen. Hiertoe dient artikel 

1017b Rv (nieuw) aan het Wetboek van Rechtsvordering te worden toegevoegd, luidende:  

“De partij die uitvoering geeft aan de schikkingsovereenkomst (de schadeafwikkelaar) brengt 

uiterlijk binnen drie maanden na afronding van zijn opdracht, of zoveel eerder als gewenst, aan het 

Gerechtshof Amsterdam een eindverslag uit over de algehele uitvoering en beëindiging van zijn 

opdracht. Dit verslag wordt tevens op het in artikel 1013 lid 4 Rv bedoelde internetadres geplaatst, 

zodanig dat deze door personen ten behoeve van wie de overeenkomst is gesloten ten behoeve van 

latere kennisneming kunnen worden opgeslagen.”  

Ten behoeve van de bestemming van het restantbedrag dient daarnaast in dit artikel te worden 

bepaald dat:  

“Het Eindverslag dient in elk geval de hoogte van het restantbedrag en de bestemming daarvan weer 

te geven, waarbij als uitgangspunt dient te gelden dat het restsaldo in de consignatiekas wordt 

gestort, tenzij alle gedupeerden volledig zijn voldaan947 en het geld onmiskenbaar toebehoort aan 

de schadeveroorzakende partij948, dan dient een verzoek te worden ingediend overeenkomstig 

artikel 7:910 lid 2 BW.” 

Naar aanleiding van het eindverslag vervaardigt het hof een afsluitende beschikking waarin 

goedkeuring wordt verleend voor de verrichtte werkzaamheden en de beëindiging daarvan. Dit 

leidt tevens tot kwijting van de schadeafwikkelaar voor de door hem verrichte werkzaamheden 

gedurende het distributieproces, ten aanzien van de feiten en omstandigheden die dan bij het hof 

bekend zijn. Daarbij kan aansluiting worden gezocht bij de rol die de rechter heeft indien gebruik 

wordt gemaakt van artikel 7:910 lid 2 BW, zoals in de DES II-zaak is toegepast. Het hof wordt daar 

                                                   
946 Die vraag dient waarschijnlijk ontkennend te worden beantwoord, mede gelet op de kritiek op de huidige rol van 

de R-C en het feit dat expertise met betrekking tot (het distributieproces in) WCAM-zaken ontbreekt. 
947 Daarmee wordt gedoeld op de situatie waarin het schikkingsfonds ruim voldoende is om alle claimanten volledig te 

kunnen voldoen, en uitkering derhalve niet afhankelijk is van het aantal aangemelde claims (pro rata verdeling). In dat 

geval behoort het resterende saldo niet toe aan de claimanten, maar aan de schadeveroorzakende partij. 
948 Als de schadeveroorzakende partij op dat moment niet meer bestaat, kan een andere bestemming aan het 

resterende saldo worden gegeven. Indien er een reële kans bestaat dat zich nog onbekende claimanten zullen melden, 

verdient de consignatiekas de voorkeur. 



 

gevraagd om goedkeuring te verlenen voor het besteden van het restantbedrag uit het 

schikkingsfonds inzake DES I. De beschikking in de DES II-zaak heeft dan ook niet de vorm van 

een algemeen verbindendverklaring. Mogelijk kan deze beschikking als voorbeeld dienen voor de 

tussenkomst van het hof bij de beëindiging van de WCAM-zaak. 

7.7. CONCLUSIE 

De behoefte aan professionalisering en standaardisering van het distributieproces is in dit 

onderzoek meermaals gebleken. Het formuleren van aanvullende normen met betrekking tot de 

inrichting van het distributieproces blijkt daarbij onontbeerlijk te zijn. In dit hoofdstuk is daarom 

een antwoord gegeven op de onderzoeksvraag, te weten: 

Welke inrichting van het distributieproces behartigt en beschermt de belangen van benadeelden in 

het WCAM-traject adequaat? 

Daartoe is stapsgewijs voor de verschillende aspecten waarvan in de voorgaande hoofdstukken 

is gebleken dat enige vorm van normering wenselijk is, naar een passende oplossing gezocht. Dit 

heeft geleid tot een aantal voorgestelde wijzigingen of aanvullende bepalingen in de WCAM, 

waarbij aansluiting is gezocht bij het bestaande wettelijke systeem en de huidige rol en functie 

het Hof Amsterdam binnen de procedure. Hieronder worden de voorgestelde wijzigingen op 

hoofdlijnen weergegeven.  

 Aan artikel 7:907 lid 3 BW wordt een sub i (nieuw) toegevoegd, luidende:  

 

“De rechter wijst het verzoek af indien de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de 

schikkingsovereenkomst onvoldoende inzichtelijk is gemaakt of niet adequaat wordt 

bevonden.”  

 

Het hof dient in dit kader reeds bij de goedkeuring van de schikkingsovereenkomst (ex 

ante) te toetsen of de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de 

schikkingsovereenkomst op een deugdelijke wijze is geregeld. Dit impliceert derhalve dat 

de schikkingsovereenkomst en het bijbehorende distributieplan hierin inzicht moeten 

verschaffen. Daarbij dient in elk geval te worden gedacht aan de wijze waarop invulling 

wordt gegeven aan het vermogensbeheer gedurende het distributieproces en de wijze 

waarop het schikkingsbedrag wordt uitgekeerd (eenmalig of gefaseerd), waarbij een 

gefaseerde uitkering in beginsel aanbeveling verdient met het oog op een zo laag mogelijk 

restantbedrag. 

 

 Daarnaast wordt artikel 7:907 lid 3 sub h BW aangepast, waarbij de tekst als volgt wordt 

gewijzigd:  

 

“De rechter wijst het verzoek af indien er een rechtspersoon is die ingevolge de 

schikkingsovereenkomst de vergoedingen verstrekt, en deze geen partij is bij de 

overeenkomst of deze hiertoe door het hof niet geschikt wordt geacht met het oog op diens 

deskundigheid, bezoldiging en interne toezichtsmodel”.  

 

In plaats van de huidige regel, op basis waarvan van de schadeafwikkelaar slechts wordt 

geëist dat het een rechtspersoon betreft die partij is bij de overeenkomst, kan het hof nu 

ook de aangewezen schadeafwikkelaar ex ante beoordelen op diens geschiktheid. In het 



 

kader daarvan dient het hof ex ante te beoordelen of de betreffende partij over de juiste 

(administratieve) middelen beschikt, of – in geval van een afwikkelstichting – de 

bestuursleden over juiste en voldoende kennis en ervaring beschikken en of 

onafhankelijkheid van de dienstverlener (en diens partners) voldoende is gewaarborgd. 

In het kader van deze toets dient het hof ook te beoordelen welke kosten ten laste van het 

schikkingsfonds worden gebracht en of dit redelijk is. Daarnaast dient het hof te 

beoordelen of het interne toezicht gedurende het distributieproces op een adequate 

manier is geregeld.  

 

 De tekst van artikel 7:907 lid 3 onder c BW blijft ongewijzigd, maar de invulling die 

hieraan door het hof dient te worden gegeven verandert wel. In toekomstige gevallen 

dient het hof bij de beoordeling of de schadeveroorzakende partij voldoende zekerheid 

kan bieden tot voldoening van de vordering uit hoofde van de schikkingsovereenkomst, 

tevens te bekijken of de schadeafwikkelaar voldoende maatregelen heeft getroffen 

teneinde het schikkingsfonds veilig te stellen. Hiertoe is het gebruik van een escrow- of 

kwaliteitsrekening het aangewezen middel. 

 

 In dat kader wordt ook aan artikel 7:907 lid 2 een sub h (nieuw) toegevoegd, luidende:  

 

“De overeenkomst bevat in elk geval een overzicht van de te verwachten kosten die ten laste 

van het schikkingsfonds worden gebracht”. 

 

Daarmee is het hof ook daadwerkelijk in staat om hierover een oordeel te kunnen vellen. 

 

 Daarnaast wordt, teneinde de transparantie te vergroten en zowel doorlopend als ex post 

toezicht mogelijk te maken, een verslagleggingsverplichting geïntroduceerd. Daartoe 

wordt allereerst invoering van artikel 1017a Rv (nieuw) voorgesteld:  

 

“De partij die uitvoering geeft aan de schikkingsovereenkomst (de schadeafwikkelaar) 

brengt gedurende de uitvoering van zijn opdracht, telkens na een door het Gerechtshof 

Amsterdam te bepalen periode, aan dat hof een verslag uit over de voortgang van zijn 

opdracht. Dit verslag wordt tevens op het in artikel 1013 lid 4 Rv bedoelde internetadres 

geplaatst, zodanig dat deze door personen ten behoeve van wie de overeenkomst is gesloten 

ten behoeve van latere kennisneming kunnen worden opgeslagen. Het verslag dient in elk 

geval een overzicht te bevatten van de kosten voor de uitvoering van de 

schikkingsovereenkomst, die tot aan dat moment ten laste van het schikkingsfonds zijn 

gebracht en een overzicht te geven van de huidige stand van zaken met betrekking tot het 

vermogensbeheer.” 

 

 In aanvulling daarop wordt de invoering van artikel 1017b Rv (nieuw) voorgesteld:  

 

“De partij die uitvoering geeft aan de schikkingsovereenkomst (de schadeafwikkelaar) 

brengt binnen drie maanden na afronding van zijn opdracht, of zoveel eerder als gewenst, 

aan het hof Amsterdam een eindverslag uit over de algehele uitvoering en beëindiging van 

zijn opdracht. Dit verslag wordt tevens op het in artikel 1013 lid 4 Rv bedoelde internetadres 



 

geplaatst, zodanig dat deze door personen ten behoeve van wie de overeenkomst is gesloten 

ten behoeve van latere kennisneming kunnen worden opgeslagen. Het eindverslag dient in 

elk geval de hoogte van het restantbedrag en de bestemming daarvan weer te geven, waarbij 

als uitgangspunt dient te gelden dat het restsaldo in de consignatiekas wordt gestort, tenzij 

alle gedupeerden volledig zijn voldaan949 en het geld onmiskenbaar toebehoort aan de 

schadeveroorzakende partij.”  

 

Deze verslagleggingsverplichtingen zorgen niet alleen voor transparantie gedurende het 

distributieproces, maar maken het bovendien mogelijk om doorlopend en ex post toezicht 

uit te oefenen gedurende het proces. Daarnaast dient het eindverslag als aanzet voor een 

formele beëindiging van het distributieproces en daarmee het WCAM-traject. 

Goedkeuring van dit verslag geldt als formele beëindiging en leidt tevens tot kwijting van 

betrokken dienstverlener(s). 

 Teneinde de thans geldende regels met betrekking tot aankondiging en oproeping en de 

omgang met onbekende claims te vereenvoudigen en daarmee kosten te besparen, zijn 

tevens wijzigingen voorgesteld van de artikelen 1013 lid 5 Rv, 1017 lid 3 Rv, 7:908 lid 3 

BW en 7:907 lid 4 t/m 7 BW.950 Voor de oproeping en aankondiging betekent dit een 

versoepeling van de regels, waarbij partijen een voorstel doen en dit door het hof wordt 

goedgekeurd. Daarbij dienen zowel efficiëntie als zekerheid het uitgangspunt te vormen. 

Voor onbekende claims wordt een regeling voorgesteld waarbij het belang van de 

(potentiële) gedupeerden voorop staat, zonder dat de regeling in de weg staat aan een 

spoedige afwikkeling en beëindiging van het WCAM-traject.951 

De hierboven beschreven normen zijn open geformuleerd en dienen in de concrete situatie door 

het hof te worden ingevuld. Deze beoordelingsruimte is noodzakelijk om maatwerk te kunnen 

bieden en de vrijheid van partijen zo min mogelijk te beperken. De voorgestelde normen en 

daarmee de inrichting van het distributieproces in het kader van het WCAM-traject zijn direct 

toepasbaar in de praktijk. Daarmee kunnen tijd en kosten worden bespaard. Bovendien wordt 
door de toepassing van deze normen inzicht verkregen in belangrijke informatie met betrekking 

tot de daadwerkelijke afwikkeling van massaschade in Nederland, zoals gegevens met betrekking 

tot de (eventueel gefaseerde) uitkeringen, de claiming rates, het aantal aangemelde claims en opt-

outverklaringen en de duur en kosten van het proces. Niet alleen individuele gedupeerden weten 

dan in de betreffende zaak waar zij aan toe zijn, maar ook is het nodig om in de toekomst goede 

voorspellingen te kunnen doen en op die manier meer zekerheid te kunnen bieden over de 

uitkomst van de zaak. 

De conclusies uit dit onderzoek gelden niet alleen voor de afwikkeling van massaschade in het 

kader van het WCAM-traject. Nu het nieuwe artikel 3:305a BW - waarin de collectieve 

schadevergoedingsactie mogelijk wordt gemaakt - in de nabije toekomst in werking zal treden, 

zijn de conclusies ook in dat kader van belang. Bij de concretisering van de normen is in dit 

onderzoek uitgegaan van de regels die thans voor de WCAM gelden en zijn aanpassingen 

voorgesteld in art. 7:907 BW ev. en art. 1013 Rv ev. Over de aanpassingen op het gebied van de 

                                                   
949 Daarmee wordt gedoeld op de situatie waarin het schikkingsfonds ruim voldoende is om alle claimanten volledig te 

kunnen voldoen, en uitkering derhalve niet afhankelijk is van het aantal aangemelde claims (pro rata verdeling). In dat 

geval behoort het resterende saldo niet toe aan de claimanten, maar aan de schadeveroorzakende partij. 
950 De tekst van de nieuw voorgestelde bepalingen en wijzigingen is te omvangrijk om hier in zijn geheel weer te geven. 

Hiervoor wordt verwezen naar respectievelijk paragraaf 7.5.1. en 7.6.1.  
951 Zie voor een uitgebreide toelichting paragraaf 5.3.3.2. 



 

uitkering van massaclaims in een collectieve schadevergoedingsactie denk ik in de toekomst 

graag mee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. SUMMARY 

8.1. Introduction 

 

This dissertation studies the actual settlement of mass claims in the Netherlands. The research 

focuses in particular on the design of the distribution process in the context of the WCAM 

procedure, in which the compensation scheme agreed in the settlement agreement is provided. 

This process concerns the last phase in the settlement of mass damage and thus forms the final 

part of the WCAM procedure. During the distribution process, the claims processing organization 

is responsible for the allocation and actual distribution of the settlement fund. The distribution 

plan, which is part of the settlement agreement, includes parameters for this purpose. 

Nevertheless, the distribution plan does not contain a manual on how to set up the distribution 

process and leaves many questions unanswered.  

 

The distribution process itself is not formally part of the WCAM procedure. After all, the role of 

the court of appeal ends when the settlement is declared binding. In addition, there are few rules 

or guidelines regarding the organisation of the distribution process. As a result, the way in which 

the distribution process has been executed to date varies widely. Information on the course of 

events during this process is scarce and there is a lack of transparency and supervision. Insight 

into the activities and the way in which the distribution process is carried out is important in 

order to prevent errors or even abuse, to promote the creation of precedents and to provide 

potential claimants with advance insight into the expected claiming rates.  

 

By means of case studies, therefore, it was first mapped out how the distribution process is 

currently being implemented. To date, the court of appeal has declared nine952 settlements 

universally binding: DES I and DES II, Dexia, Vie d'Or, Shell, Vedior, Converium, DSB and Fortis.953 

The first eight cases were each subject of a case study. The Fortis case had not yet been declared 

binding at the time of the start of the study and could therefore not be part of this assessment. 

With regard to the other eight WCAM cases, information was gathered on the occurrence of the 

mass damage, the conclusion of the settlement agreement, the role and function of the 'claim 

foundations' involved, the settlement fund, distribution plan and yield, the distribution of the 

settlement fund, supervision and transparency during the distribution process, the termination 

of the distribution process and the handling of unknown claims. 

 

This analysis showed that there are several uncertainties with regard to the distribution of the 

settlement fund. A closer study of these themes shows that professionalisation and 

standardisation of the distribution process is desirable. When organising the distribution process 

adequately, a balance must be struck between creating clarity and openness during this process 

on the one hand, and preventing excessive costs and bureaucracy on the other. The various 

                                                   
952 With the exception of the DES case, all the cases concerned mass disputes in the field of financial law or company 

law. In the DES case, two decisions were taken, which this study refers to as DES I and DES II. In the DES II case, use 

was made of Section 7:910 subsection 2 of the Dutch Civil Code. 
953 Amsterdam Court of Appeal 1 June 2006, NJ 2006/461 (DES I), Amsterdam Court of Appeal 24 June 2014, 

ECLI:NL:GHAMS:2014:2371 (DES II), Amsterdam Court of Appeal 25 January 2007, JOR 2007/71 (Dexia), Amsterdam 

Court of Appeal 29 April 2009, NJ 2009, 448, LJN BI2717 (Vie d'Or), Amsterdam Court of Appeal 29 May 2009, NJ 2009, 

506 (Shell), Amsterdam Court of Appeal 15 July 2009, JOR 2009/325 (Vedior) Amsterdam Court of Appeal 17 January 

2012 BV 1026 (Converium), see Amsterdam Court of Appeal 13 May 2014JOR2015/9 (DSB) Amsterdam Court of 

Appeal 13 July 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:2422 (Fortis).  



 

themes, with respect to which professionalisation and standardisation are desirable, are 

discussed below. The concrete recommendations resulting from the analysis are set out at the 

end of this summary.  

 

8.2. The foundation in the WCAM procedure: claims processing organization or 

representative 

 

The claims processing organization is responsible for the distribution of the settlement fund and 

is therefore one of the main actors during the distribution process. Examination of the decisions 

in the various WCAM cases shows that the court of appeal pays little or no attention to this party 

in its decisions. In many cases, an ad hoc foundation acts as a claims processing organization.954 

This foundation is often referred to or treated in the same way as the claims foundation that acts 

as a representative. A closer look at the foundations that are active during the WCAM procedure 

shows, however, that different types of foundations are active in the WCAM procedure, each with 

their own function and activities during this procedure. In chapter three, the claims foundation 

that acts as a representative and has been involved in the settlement negotiations since the start 

of the mass damage is described as a representative foundation. The foundation that is set up at 

the time when negotiations have already led to a settlement with the aim of implementing the 

settlement agreement, is referred to as the settlement foundation in this study. 

 

It was investigated whether the "claims foundation" that acts as claims processing organization 

is comparable to the claims foundation that acts as a representative. The main question was 

whether regulation in the area of financing, establishment and organisation of the representative 

foundation and the settlement foundation, respectively, could be organised in the same way. That 

question was answered in the negative. The foundation is a flexible legal form. There are few 

requirements for its organisation and it can be established easily and cheaply. In this sense, this 

legal form lends itself perfectly to being used as a legal framework for the representative 

foundation that is set up on an ad hoc basis in order to obtain collective compensation in the event 

of mass damage. A major drawback of the foundation as a legal form for the ad hoc representative 

during the WCAM procedure concerns the inadequate requirements for this legal form in the area 

of governance. It has been found that additional regulation is needed to manage the WCAM 

procedure. To this end, a number of requirements are currently laid down in the WCAM itself that 

must be met by the claims foundation. However, these requirements do not take into account the 

different types of (claim) foundations typified in chapter three. The court of appeal will test 

against these requirements at the moment when the settlement agreement is submitted to obtain 

an universally binding decision. This test comes too late for the representative foundation; it has 

already performed its role and duties in the procedure that took place before the settlement 

agreement. For the settlements foundation, the time of testing is convenient, but this requirement 

does not appear to be appropriate in view of the work carried out by the settlement foundation.  

 

Further, initiated by a number of actors in collective action practice, a self-regulating Claim Code 

has also been developed. This code is based on the claim foundation as a representative 

foundation and disregards the settlement foundation. Therefore, the requirements for the claims 

foundation do not seem to be appropriate for the settlement foundation.  

                                                   
954 Incidentally, this is not always the case: the party causing the damage can also act as a claims handler and if the 

WCAM is applied in bankruptcy, the curator acts as a claims handler. 



 

 

The way in which the two types of foundations can or should be funded also varies widely. In the 

case of the representative foundation it is mainly a matter of financing of the proceedings, with 

an unclear number of victims to be represented and costs that are difficult to estimate in advance. 

The settlement foundation on the other hand no longer has to litigate and the costs relate in 

particular to the costs for the distribution of the settlement fund, which can be estimated 

reasonably well in advance. It is noteworthy that the various legislative initiatives have given a 

great deal of attention to (regulating) the creation, organisation and financing of the 

representative foundation, while the settlement foundation has not been discussed. When setting 

up the (supervision during the) distribution process, specific attention should therefore be paid 

to the establishment, organisation, costs and financing of the settlement foundation. 

 

8.3 The distribution process 

 

Chapter four provides insight into the work and the course of events during the distribution 

process, in part based on case studies. Partly with a view to setting up a more adequate system in 

the Netherlands, the way in which the distribution process is implemented in the American Class 

Action, the Belgian Legal Action for Collective Recovery and the Canadian Class Proceedings Act 

were also examined.  

 

Due to the nature of the mass damage, the size of the group of victims, the international or non-

international nature of the case, the type of claims processing organization and the way in which 

the distribution plan has been implemented, the work involved in the distribution process is not 

the same in every case. However, all cases do share a number of important tasks.  

 

A first important task during the distribution process concerns the announcement of the 

settlement agreement and the call for potential claimants. The current national and international 

rules on the call for potential claimants and announcement result in a very costly and time-

consuming process. Since the costs of calling for potential claimants and announcement are 

generally borne by the settlement fund, it is important to keep these costs as low as possible. In 

the future, time and costs can be saved by using technological solutions. Current legislation in this 

area is therefore outdated and needs to be adapted.955  

 

Another task concerns the (asset) management of the settlement fund. Although returns are often 

explicitly deemed to be part of the settlement fund, the way in which the assets are to be managed 

is not regulated anywhere. In the future, therefore, the settlement agreement or the distribution 

plan should specify the manner of asset management of the settlement fund so that it can be 

controlled and approved in advance by the court of appeal.  

 

The main task of the claims processing organization, of course, concerns the allocation and actual 

distribution of the settlement fund. The starting point for determining a strategy for the allocation 

of the settlement fund should be that distribution should take place as soon as possible and at the 

same time lead to an optimal result for the individual victims. A reasonable allocation formula is 

of course important, but at least as important is the way in which the settlement fund is actually 

paid out. Since a settlement fund never corresponds exactly with the reimbursements to be paid 

                                                   
955 A concrete proposal to this effect is made in Chapter 7. 



 

out and the associated costs956, it is important to avoid having a large residual amount that does 

not accrue to the individual claimants. Phased distribution is therefore recommended. With such 

a phased distribution, there should be sufficient resources during the second or third round of 

distributions to pay the amount of the distribution per claimant without the costs of the 

distribution exceeding the amount available. Therefore, it is advisable to make a fixed amount 

available that will be distributed among all the claimants, besides to the amount that will be 

distributed pro rata on the basis of the allocation formula and the number of claims submitted, 

This makes the settlement agreement attractive to claimants with a relatively small claim and 

prevents a high residual amount that can no longer be distributed. In the future, the way in which 

the settlement amount is actually distributed, as well as the chosen allocation formula, must be 

submitted to the court of appeal as part of the settlement agreement.  

 

8.4 The end of the distribution process 

 

Another important issue related to the actual settlement of mass claims, is the termination of the 

distribution process. There is a lack of clarity about the end of the distribution process and, 

therefore, the termination of the WCAM procedure. There are no rules or guidelines regarding 

the use of the residual amount of the settlement fund, the termination of the task of the claims 

processing organization or the dissolution of any foundation involved. In addition, the law has an 

unclear regulation with regard to unknown claims.  

 

8.4.1. Handling unknown claims and residual amount 

 

The current regulations with regard to unknown claims are complex and unclear. Therefore, the 

statutory regulations regarding (the expiry of) the period for filing mass claims or the opt-out 

period in their current form need to be reconsidered. Chapter five seeks a solution that takes into 

account the interest of the unknown claimant without compromising legal certainty and the swift 

completion of the WCAM procedure. 

 

In principle, two types of unknown claims can be distinguished. Both types have in common that 

they are claims of which the potential claimant is not aware. In the case of type 1 this is because 

the notification about the agreed regulation has not reached the claimant, while in the case of type 

2 this is because the damage has not yet manifested itself. It is impossible to find the same suitable 

solution for these two types of unknown claims because they have a different starting situation. 

In the first place, therefore, a solution was sought for the first type of unknown claims, where the 

residual amount of the settlement fund can provide part of the solution. After all, a settlement 

fund is always accompanied by a certain residual amount.957 In the WCAM cases that have been 

settled to date, this balance is either paid to a charity or returned to the settling companies.958 In 

the future, however, this amount could also be used to settle the first type of unknown claims. 

                                                   
956 The amount in the settlement fund never exactly corresponds to the amounts to be paid out, including all the costs 
involved. Therefore, a residual amount is unavoidable. The residual amount can be paid out, but the costs of another 
round of distribution will most likely be higher than the compensation that individual claimants will receive. 
957 See above.  
958 An exception is the Vedior case, in which a more extensive settlement has been agreed: the amount remaining after 

payment of all valid claims is used as follows: a) to pay the costs of SUVS (settlement foundation) insofar as the 

financing amount to pay for these costs is insufficient or very likely to be insufficient, b) to pay Randstad an amount 

corresponding to the number of opt-out statements, c) to make a one-off contribution to the VEB of up to EUR 100,000 

and d) to refund Randstad. 



 

 

It is important to distinguish between the situation in which the settlement fund is expected to 

turn out to be more than sufficient to be able to satisfy all potential claims and all claims can 

therefore be fully satisfied, and the situation in which the settlement fund is expected to be 

insufficient to satisfy all claims in full and is therefore distributed proportionally, depending on 

the number of claims submitted.959 In the first case, the money remaining after the payment in 

fact belongs to the party causing the damage, in the second case to the claimants. In the second 

case, the residual amount, which is not enough to proceed to a second or third distribution, can 

be deposited with the Dutch consignment office (“Nederlandse Consignatiekas”).960 Until the 

prescription period, the person entitled retains a right to payment of the funds deposited. In the 

first case, however, the residual amount belongs to the party causing the damage and cannot 

simply be withheld for the years to come. In that case, it is conceivable that the person who is 

unaware of their claim will ex post automatically be regarded as one of the persons who has made 

an opt-out declaration. While this means that it is no longer possible to exercise a claim against 

the settlement fund, the right to bring individual proceedings against the party causing the 

damage is retained. The unaware claimant therefore does not stand empty-handed961, without 

the other claimants being unfairly disadvantaged and without the settlement fund and the 

settlement foundation having to be maintained for twenty years.  

 

However, the aforementioned solutions do not offer any solution for the second type of unknown 

claims. In a situation where the damage may only become apparent after several decades, the 

maintenance of a fund for this entire period seems not optimal. Nevertheless, the WCAM 

procedure appears to be the only way to settle such mass claims collectively with the cooperation 

of all parties. This means that the settlement fund and its claims processing organization must be 

maintained in order to be able to settle this form of mass claim collectively. The DES case can 

serve as an example. 

 

8.4.2. A final decision 

 

There is a large degree of policy freedom for the claims processing organization which, partly due 

to a lack of experience, can result in inefficiencies. In addition, directors of settlement foundations 

may be held personally liable, against which they have difficulty defending themselves. This, in 

combination with the absence of guidelines for the termination of the distribution process leads 

to an undesirable situation. A final part of the WCAM procedure, which will allow termination of 

the supervision of activities during the distribution process962 is necessary in order to avoid 

potential abuses in the future. Chapter five therefore proposes to add a final decision of the court 

of appeal to the WCAM procedure, in which approval is granted for the distribution process. This 

will also lead to the discharge of the claims processing organization for the work performed 

during the distribution process.  

 

                                                   
959Both cases concern the first type of unknown claims. The Vedior case is an example of the first situation, the Shell 

and Converium cases are examples of the second situation.  
960 After the prescription period, the money from the consignment office is also used for charities. See chapter 5, 

paragraph 5.3.4.1 about the Dutch consignment office. 
961 The long limitation period of 20 years will, of course, continue to apply pursuant to Section 3:310 of the Dutch Civil 

Code. 
962 The supervision during the distribution process is discussed in detail in the next section. 



 

8.5. Supervision during the distribution process 

Supervision during the distribution process is necessary in order to prevent abuses and to 

promote an adequate settlement of mass claims. Supervision appears to be particularly relevant 

in relation to (i) the establishment, organisation and course of affairs within the legal entity 

providing compensation pursuant to the settlement agreement963, (ii) the manner in which the 

distribution plan has been designed964, (iii) the question of whether distribution is actually 

carried out in accordance with the distribution plan, and (iv) termination of the distribution 

process. 965 

The appointment of supervisors should not be treated lightly, and unnecessary costs and 

bureaucracy should be avoided as far as possible. Moreover, what makes it difficult to set up an 

internal supervision model is that the way in which the claims processing organization is 

organised is not currently subject to any rules. Although, in most cases, the settlement foundation 

takes care of completion of the distribution process, the trustee in bankruptcy or the party 

causing the damage may also act as claims processing organization. For example a collegial board 

that is subject to quality requirement can therefore not be set up in all cases. An external 

supervisor - in addition to internal supervision966 - is therefore recommended. 

8.5.1. The Court of Appeal of Amsterdam as external supervisor 

The establishment of an external supervisor solely for monitoring the distribution process seems 

not optimal in view of the costs involved and the limited number of collective settlements. 

Chapter six therefore examines whether the Court of Appeal of Amsterdam could fulfil the role of 

external supervisor. In addition to settling disputes, the court of appeal also acts as a case 

manager and supervisor during the WCAM procedure. Supervision during the distribution 

process is therefore in line with the current role of the court of appeal and is an extension of its 

current tasks. The court of appeal appears to be the appropriate body to act as an external 

supervisor. An independent dispute resolution committee, complaints committee or arbitration 

board should also be set up to handle individual complaints and disputes, where appropriate.  

8.5.2. Ex ante, continuous and ex post supervision 

Supervision preferably consists of ex ante, continuous and ex post monitoring. By setting up 

initial conditions, quality requirements can be set in terms of the expertise, experience, 

independence, internal supervision and remuneration of the claims processing organization. Any 

legal or administrative assistance that may be required, such as a claims administrator, should 

also be included in this test. Ex ante, the court of appeal must also explicitly assess the way in 

which the distribution plan has been designed. To this end, standards should be developed that 

address, inter alia, the distribution key and the claiming rate contained in the settlement 

agreement.967 

                                                   
963 One of the few (implicit) requirements that the law imposes on the distributor is that it is a legal entity (Section 

7:907 subsection 3 under h of the Dutch Civil Code). N.B. The curator acting as a distributor in the bankruptcy 

proceedings will probably be regarded as the legal entity or its representative. 
964 This is now - to a limited extent - tested ex ante by the court (which at that moment is actually acting as an external 

supervisor, more about this later). 
965 With a view to dealing with unknown claims, any residual amount and the dissolution of the ad hoc foundations 
involved. 
966 For example a supervisory body in which stakeholders are united. 
967 These standards have been drawn up in chapter seven and are discussed at the end of this summary. 



 

Continuous monitoring is also essential to prevent abuse during the distribution process. 

Transparency obligations are necessary to enable such supervision. This can be linked to the way 

in which the delegated judge supervises or seeks to supervise during the administration and 

liquidation of the bankruptcy, whereby the liquidator publishes a public report every three 

months with regard to the activities during the bankruptcy.968 In this way, the court of appeal can 

make a marginal assessment of whether the distribution actually takes place in accordance with 

the provisions of the settlement agreement and the associated distribution plan. The internal 

supervisory body in which the stakeholders are represented may also exercise its supervisory 

powers on the basis of the report (if any). Ex post supervision puts an end to ongoing supervision. 

Once all payments have been made, the claims processing organization will issue a final report. 

This report pays specific attention to the amount remaining in the settlement fund. On this basis, 

the court of appeal assesses whether the case can be closed. This opinion also serves as discharge 

for the claims processing organization. 

8.6. Professionalisation and standardisation of the distribution process 

Several aspects of the distribution process can be further professionalised and standardised. To 

this end, additional standards relating to the organisation of the distribution process must be 

formulated.  

Therefore, a suitable solution was gradually sought for the various aspects of which some form of 

standardisation is desirable. This has led to a number of proposed amendments or additional 

provisions in the WCAM, which are in line with the existing legal system and the current role and 

function of the Amsterdam Court of Appeal in it. The proposed changes are outlined below.  

 A sub i (new) is added to Section 7:907, subsection 3, of the Dutch Civil Code, which reads 

as follows:  

 

"The court will reject the request if the manner in which the settlement agreement is 

implemented is not sufficiently transparent or is found to be inadequate.”969 

 

In this context, the Court of Appeal should check upon approval of the settlement 

agreement (ex ante), whether the way in which the settlement agreement is implemented 

has been regulated in a proper manner. This implies that the settlement agreement and 

the associated distribution plan must provide in sufficient details. In any event, 

consideration should be given to the way in which asset management is implemented 

during the distribution process and the way in which the settlement amount is paid out 

(once-only or in phases), whereby a phased payment is in principle recommended with a 

view to ensuring the lowest possible residual amount. 

 

 In addition, Section 7:907(3)(h) of the Dutch Civil Code will be amended as follows:  

 

“The court will reject the request if there is a legal entity that provides the compensation 

pursuant to the settlement agreement and is not a party to the agreement, or if the court 

                                                   
968A similar method is applied in the Belgian Rechtsvordering tot collectief herstel. 
969 The original text of the proposed provisions is in Dutch. 



 

does not consider the claims processing organization in question to be suitable for this 

purpose in view of their expertise, remuneration and internal supervision model".  

 

Instead of the current rule, on the basis of which the claims processing organization is 

only required to be a legal entity that is a party to the contract, the court of appeal can 

now also assess the suitability of the appointed claims processing organization ex ante. In 

this context, the court of appeal should assess ex ante whether the party concerned has 

the appropriate (administrative) resources, whether - in the case of a settlement 

foundation - the board members have appropriate and sufficient knowledge and 

experience, and whether the independence of the service provider (and its partners) is 

sufficiently guaranteed. In the context of this assessment, the court of appeal must also 

consider which costs are charged to the settlement fund and whether this is reasonable. 

In addition, the court of appeal must assess whether the internal supervision during the 

distribution process has been arranged in an adequate manner.  

 

 The text of Section 7:907(3)(c) of the Dutch Civil Code remains unchanged, but the 

interpretation to be given to this by the Court of Appeal does change. In future cases, in 

assessing whether the party causing the damage can offer sufficient security for payment 

of the claim under the settlement agreement, the court should also consider whether the 

claims processing organization has taken sufficient measures to secure the settlement 

fund. The use of an escrow or quality account is the most appropriate means of achieving 

this. 

 In that context, a sub h (new) is also added to Section 7:907(2)(h), which reads:  

 

“In any event, the agreement contains an overview of the likely costs to be charged to the 

settlement fund.” 

 

As a result, the court of appeal is actually in a position to give an opinion on this. 

 

 In addition, in order to increase transparency and to allow for both ongoing and ex post 

supervision, a reporting obligation is introduced. To this end, it is first proposed to 

introduce Section 1017a (new) of the Code of Civil Procedure:  

 

“During the execution of their assignment, the party implementing the settlement 

agreement (the claims processing organization) will, each time after a period to be 

determined by the Amsterdam Court of Appeal, report to that court on the progress of their 

assignment. This report will also be posted at the internet address referred to in Section 

1013(4) of the Dutch Code of Civil Procedure, in such a way that it can be stored by persons 

on whose behalf the agreement has been concluded for the purpose of later access. The 

report should in any event contain an overview of the costs for implementation of the 

settlement agreement that have been charged to the settlement fund up to that point, as well 

as an overview of the current state of affairs with regard to asset management.” 

 

 In addition, the introduction of Section 1017b of the Code of Civil Procedure is proposed 

(new):  



 

 

“The party that executes the settlement agreement (the claims processing organization) will 

submit to the Court of Appeal of Amsterdam a final report on the overall performance and 

termination of their assignment within three months after completion of their assignment, 

or as much earlier as desired. This report will also be posted at the internet address referred 

to in Section 1013(4) of the Dutch Code of Civil Procedure, in such a way that it can be stored 

by persons on whose behalf the agreement has been concluded for the purpose of later 

access. The final report must in any case state the amount of the balance and its destination, 

the starting point being that the balance will be deposited in the consignation office, unless 

all the victims have been paid in full970 and the money clearly belongs to the party causing 

the damage.”  

 

These reporting obligations not only ensure transparency throughout the distribution 

process, but also allow for ongoing and ex post monitoring throughout the process. In 

addition, the final report serves as a starting point for a formal termination of the 

distribution process and, therefore, the WCAM trajectory. Approval of this report will be 

considered as the formal termination and will also lead to the discharge of the claims 

processing organization. 

 In order to simplify the currently applicable rules with regard to announcement and 

calling for victims and the handling of unknown claims and thereby save costs, 

amendments have also been proposed to Section 1013 subsection 5 and Section 1017 

subsection 3 of the Code of Civil Procedure, Section 7:908 subsection 3 and Section 7:907 

subsections 4 to 7 of the Netherlands Civil Code.971 For summoning and announcing, this 

means a relaxation of the rules, whereby the parties make a formal proposal and the court 

of appeal approved proposal. Both efficiency and security must be the starting point. For 

unknown claims, a settlement is proposed in which the interests of the (potential) 

claimants are paramount, without the settlement precluding a swift settlement and 

termination of the WCAM procedure.972 

The standards described above offers sufficient leeway for the court of appeal as well as the 

involved parties. This discretion is necessary in order to be able to offer tailor-made solutions 

and to limit the freedom of the parties as little as possible. The proposed standards and thus the 

organisation of the distribution process within the framework of the WCAM procedure are 

directly applicable in practice. This saves time and money. In addition, application of these 

standards provides insight into important information with regard to the actual settlement of 

mass claims in the Netherlands. 

The conclusions of this study do not only apply to the settlement of mass claims in the context of 

the WCAM procedure. Since the new Section 3:305a of the Dutch Civil Code - in which collective 

action for damages is made possible - will enter into force in the near future, the conclusions are 

also of importance in that context. In making the standards concrete, this study is based on the ru 

                                                   
970 This refers to a situation in which the settlement fund is more than sufficient to be able to pay all claimants in full, 

and therefore distribution is not dependent on the number of submitted claims (pro rata distribution). In that case, the 

remaining balance does not belong to the claimants, but to the party causing the damage. 
971 The text of the newly proposed provisions and amendments is too voluminous to be reproduced in full here. 

Reference is made to paragraphs 7.5.1 and 7.6.1 respectively.  
972 For a detailed explanation see section 5.3.3.2. 



 

les that currently apply to the WCAM and amendments have been proposed to Section 7:907 ff. 

of the Dutch Civil Code and Section 1013 ff. of the Dutch Code of Civil Procedure and its 

implementing regulations. I will be pleased to contribute towards modifications of the 

distribution of mass claims in future collective actions for damages. 
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