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Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 14 december 2015 

Met deze brief bericht ik u over de voortgang bij de uitvoering van de 
motie Dijksma tot invoering van een Nederlandse collectieve schadever-
goedingsactie (Kamerstuk 33 000 XIII, nr. 14). Ter uitvoering van de motie 
Dijksma is in juli 2014 een voorontwerp gepubliceerd. Daarover is tot 
15 oktober 2014 een internetconsultatie gehouden. De reacties op het 
voorontwerp in de internetconsultatie waren divers en aanleiding voor het 
organiseren van een stakeholdersbijeenkomst op 9 april 2015. Iedereen 
die een reactie op het voorontwerp had ingestuurd, is voor deze stakehol-
dersbijeenkomst uitgenodigd. Tijdens deze stakeholdersbijeenkomst bleek 
er een breed gedragen consensus over een aantal onderwerpen dat 
geregeld zou moeten worden. Het ging daarbij vooral om de ontvankelijk-
heidseisen voor representatieve belangenorganisaties en om de 
mogelijkheid finaliteit te bereiken met een collectieve schadevergoedings-
actie. 

Een groep van juristen die deels in de regel opkomen voor aangesproken 
partijen deels juist voor gedupeerden, zag in de stakeholdersbijeenkomst 
voldoende aanleiding om aan te bieden deze onderwerpen verder te 
doordenken. Ik heb dit aanbod aanvaard. Deze Juristengroep heeft tussen 
juli en oktober 2015 gewerkt aan een set Aanbevelingen. De Aanbeve-
lingen betreffen de eisen voor ontvankelijkheid van representatieve 
belangenorganisaties, de coördinatie van een veelheid aan collectieve 
(schadevergoedings)acties door aanwijzing van een Exclusieve Belangen-
behartiger, het bevorderen van finaliteit door een opt-out procedure, de 
invoering van een evenwichtige scope rule en de stroomlijning van de 
voorgestelde procedure ten opzichte van het voorontwerp. Voor de 
ontvankelijkheid wordt in de Aanbevelingen voorgesteld hieraan in elk 
geval eisen te stellen op het punt van de kwaliteit, governance, finan-
ciering en representativiteit. 
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Over de Aanbevelingen is op 3 november 2015 een tweede stakeholders-
bijeenkomst gehouden. Daar bleek dat de in de Aanbevelingen gekozen 
richting op brede steun kan rekenen. Op basis van deze Aanbevelingen en 
de daarvoor uitgesproken steun wordt op dit moment gewerkt aan de 
uitwerking in een wetsvoorstel. Mijn intentie is dit wetsvoorstel in het 
voorjaar aan de Afdeling Advisering van de Raad van State aan te bieden. 

De Minister van Veiligheid en Justitie,
G.A. van der Steur
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