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Negatief advies 
wetsvoorstel 
massaclaims

RAAD VOOR DE RECHTSPRAAK

Siem Eikelenboom 
Amsterdam

Het wetsvoorstel om gedupeerden 
te laten procederen via een massa
claim is inefficiënt en onwerkbaar. 
Dat schrijft de Raad voor de recht
spraak in een advies aan minister 
Opstelten van Veiligheid en Justi
tie. De raad adviseert de bewinds
man om een alternatief voor het 
wetsvoorstel te bedenken. Ook de 
Nederlandse Vereniging van Ban
ken (NVB) en Rabobank hadden 
eerder bij minister Opstelten te
gen het wetsvoorstel gelobbyd.

Het wetsvoorstel ‘Afwikkeling 
massaschade in een collectieve 
actie’ is bedoeld om gedupeer
den van bijvoorbeeld ziekmaken
de medicijnen, aardbevingen, 
ondeugdelijke beleggingen of zo
genoemde ‘renteswaps’ mogelijk 
te maken als groep te procederen. 
Nu nog moet iedere gedupeerde 
individueel naar de rechter voor 
een vergoeding. Dat kan door on
der meer advocaatkosten zeer kost
baar worden.

Het wetsvoorstel moet gedu
peerden ‘maximaal stimuleren’ 

om onder begeleiding van een 
rechter tot een schikking te komen. 
Komen de partijen er samen niet 
uit, dan kan de rechter zelf de scha
de begroten. Dat is een stok ach
ter de deur voor het geval een van 
de partijen zich halsstarrig opstelt 
en weigert te schikken.

Maar de Raad voor de recht
spraak concludeert dat het wets
voorstel zoals het er nu ligt, niet 
gaat werken. De voorgestelde pro
cedure kent te veel verschillende 
stappen. Die zijn nodig om te voor
komen dat in Nederland een claim
cultuur ontstaat of dat bedrijven in 
een hoek worden gedreven. Maar 
door dat ‘zorgvuldigheidsstre
ven’ is een langdurige en kostbare 
rechtszaak haast onvermijdelijk.

Dat kan leiden tot ‘blackmail set
tlements’ waarin de aangeklaagde 
partij betaalt om van het gezeur af 
te zijn. Het ook leiden tot ‘uitrook
scenario’s’: de eisers worden op 
zulke hoge kosten gejaagd dat ze de 
strijd opgeven. ‘Zo wordt het om
gekeerde bereikt van wat de wetge
ver beoogt’, concludeert de Raad.

Behalve ineffectief en ineffici
ent vindt de Raad de procedure 
ook onwerkbaar. Zo moeten be
langenorganisaties van gedupeer
den aan allerlei eisen voldoen. Pas 
als ze bijvoorbeeld kunnen aanto
nen dat ze over voldoende experti
se en geld beschikken, mogen ze 
een zaak aanspannen. De rechter 
moet dat verzoek ‘indringend’ toet
sen. Maar dat kan de rechter niet, 
zegt de Raad. De rechter is geen toe
zichthouder maar een geschillen
beslechter.

Tot slot meent de Raad dat de 
kans op een succesvolle afloop 
van de voorgestelde claimprocedu

re klein is. Als de partijen het on
eens blijven over de hoogte van de 
schadevergoeding, heeft de rech
ter te weinig instrumenten om een 
regeling vast te stellen. En dan ligt 
een eindeloos, voor de rechter on
beheersbaar gevecht op de loer, 
vreest de Raad. Opstelten krijgt het 
advies om een werkgroep van des
kundigen te vragen een alternatie
ve procedure te bedenken.

Vorige maand onthulde Het Fi
nancieele Dagblad dat de Neder
landse Vereniging van Banken 
en Rabobank op het ministerie 

hadden gelobbyd om het conflict 
rond de zogeheten renteswaps voor 
 mkb’ers buiten de nieuwe claim
wet te houden. De banken stel
den dat er al een project was afge
sproken om tot afhandeling van de 
woekerpolissen te komen. Daarbij 
hebben mkb’ers al toegang tot het 
goedkope klachteninstituut Kifid, 
dat normaal alleen openstaat voor 
klachten van particulieren. De NVB 
stelde ook dat het maar de vraag is 
of de klachten over swaps voldoen
de op elkaar lijken om in aanmer
king te komen voor de nieuwe wet.
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