CONSULTATIEVERSIE JULI 2014

WIJZIGING VAN HET BURGERLIJK WETBOEK EN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING TENEINDE DE AFWIKKELING VAN MASSASCHADE IN EEN
COLLECTIEVE ACTIE MOGELIJK TE MAKEN

VOORONTWERP VAN WET

ARTIKEL I

Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd:

A
Artikel 305a wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan lid 1 wordt een zin toegevoegd, luidende: De rechtsvordering wordt ingesteld door indiening
van een daartoe strekkend verzoekschrift.
2. In lid 2 wordt ‘de gedaagde’ telkens vervangen door ‘degene tegen wie de rechtsvordering zich
richt’.
3. In lid 3 vervalt de laatste zin.
4. Na lid 4 worden onder vernummering van lid 5 tot lid 7 twee leden ingevoegd, luidende:
5. Een rechtsvordering als bedoeld in lid 1 kan strekken tot schadevergoeding te voldoen in geld,
indien:
a. de rechtspersoon die de rechtsvordering instelt, beschikt over voldoende deskundigheid ter zake
van de rechtsvordering en kan worden geacht de belangen waarvoor hij opkomt op zorgvuldige wijze
te behartigen;
b. de rechtsvragen en feitelijke vragen in voldoende mate gemeenschappelijk zijn voor deze
personen;
c. de groep van deze personen van voldoende omvang is om het instellen van de rechtsvordering te
rechtvaardigen;
d. er geen andere effectieve en efficiënte mogelijkheden zijn waarmee bereikt kan worden dat deze
personen hun schade vergoed krijgen;
e. de rechtspersoon daadwerkelijk heeft getracht het gevorderde door het voeren van overleg met
degene tegen wie de rechtsvordering zich richt te bereiken, waarbij de in lid 2 bedoelde termijn van
twee weken niet voldoende is.
6. Lid 5 is van toepassing indien ten minste aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:
a. degene tegen wie de rechtsvordering zich richt heeft woonplaats in Nederland;
b. het merendeel van de personen tot bescherming van wier belangen de rechtsvordering strekt, heeft
zijn gewone verblijfplaats in Nederland;

c. de gebeurtenis of gebeurtenissen waarop de rechtsvordering betrekking heeft, hebben in
Nederland hebben plaatsgevonden.

B

De artikelen 305b en 305c worden als volgt gewijzigd:

1. Aan lid 1 wordt een zin toegevoegd, luidende: De rechtsvordering wordt ingesteld door indiening
van een daartoe strekkend verzoekschrift.
2. In lid 2 wordt ‘de leden 2 tot en met 5’ gewijzigd in: de leden 2 tot en met 7.

ARTIKEL II

In Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt in artikel 907, onder vernummering van de leden
4 tot en met 8 tot 5 tot en met 9, een lid ingevoegd, luidende:

4. Heeft het verzoek bedoeld in lid 1 betrekking op een door de rechter ingevolge artikel 1018g, vierde
lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering vastgestelde regeling voor een collectieve
schadeafwikkeling dan toetst de rechter de onderdelen b en e van het vorige lid slechts marginaal.

ARTIKEL III

In het Derde Boek van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wordt na Titel 14 een
nieuwe titel ingevoegd, luidende:

TITEL 14A

Van rechtspleging in zaken betreffende een collectieve actie en collectieve schadeafwikkeling

Eerste afdeling Algemene bepalingen

Artikel 1018b
1. Deze titel is van toepassing op procedures betreffende een rechtsvordering als bedoeld in de
artikelen 305a, eerste en vijfde lid, 305b, eerste lid, en 305c, eerste lid, van Boek 3 van het
Burgerlijk Wetboek.
2. In zaken als bedoeld in artikel 305a, eerste lid, 305b, eerste lid, en 305c, eerste lid, van Boek 3
van het Burgerlijk Wetboek is bevoegd de rechter van de woonplaats van degene tegen wie de
rechtsvordering zich richt, dan wel als zodanige woonplaats in Nederland niet bekend is, de

rechter van diens werkelijk verblijf. Heeft de rechtsvordering betrekking op verbintenissen uit
onrechtmatige daad, dan is mede bevoegd de rechter van de plaats waar het schadebrengende
feit zich heeft voorgedaan. Wijzen de vorige zinnen geen bevoegde rechter aan, dan is bevoegd
de rechter te Den Haag. Indien in een zaak als bedoeld in de eerste zin de rechtsvordering zich
richt tegen meer dan een persoon en de rechter ten aanzien van een van de gezamenlijk in het
geding betrokken personen bevoegd is, is die rechter ook bevoegd ten aanzien van de overige
personen, mits tussen de rechtsvordering tegen elk van de onderscheiden personen een
zodanige samenhang bestaat, dat redenen van doelmatigheid een gezamenlijke behandeling
rechtsvaardigen. Artikel 108, eerste, derde en vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.
3. In zaken als bedoeld in artikel 305a, vijfde lid, van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek is bevoegd
de rechtbank Midden-Nederland/te Den Haag.
4. De derde titel van het Eerste Boek is van overeenkomstige toepassing, tenzij in deze titel anders
is bepaald.
5. De negende afdeling van de tweede titel van het Eerste Boek is van overeenkomstige toepassing.

Tweede afdeling De procedure inzake collectieve acties

Artikel 1018c
1. Het verzoekschrift waarmee de rechtsvordering bedoeld in artikel 305a, eerste lid, van Boek 3
van het Burgerlijk Wetboek wordt ingesteld, vermeldt naast de gegevens bedoeld in artikel 278,
eerste lid:
a. de naam en woonplaats van degene tegen wie de rechtsvordering zich richt;
b. een omschrijving van de personen tot bescherming van wier belangen de rechtsvordering
strekt;
c.

een omschrijving van de wijze waarop voldaan is aan de ontvankelijkheideisen van artikel
305a, eerste en tweede lid, van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek;

d. de door degene tegen wie de rechtsvordering zich richt tegen het verzoek aangevoerde
weren en de gronden daarvoor;
e. de bewijsmiddelen waarover de rechtspersoon die de rechtsvordering inleidt, kan beschikken
en de getuigen die hij kan doen horen ter staving van de betwiste gronden van het verzoek.
De rechter kan de rechtspersoon die de rechtsvordering instelt, bevelen alsnog de ontbrekende
gegevens te verstrekken. Uit een weigering om aan het bevel te voldoen kan de rechter de
gevolgtrekking maken die hij geraden acht.
2. Degene tegen wie de rechtsvordering zich richt, kan tot tien dagen voor de mondelinge
behandeling een verweerschrift indienen. Het verweerschrift vermeldt de bewijsmiddelen
waarover hij kan beschikken tot staving van de gronden van zijn verweer, alsmede de getuigen
die hij daartoe kan doen horen. De rechter kan degene tegen wie de rechtsvordering zich richt,
bevelen alsnog de ontbrekende gegevens te verstrekken. Uit een weigering om aan het bevel te
voldoen kan de rechter de gevolgtrekking maken die hij geraden acht.

3. Het verweer dat de Nederlandse rechter geen rechtsmacht heeft of dat de rechter niet relatief
bevoegd is, wordt op straffe van het verval van het recht daartoe gevoerd vóór alle weren ten
gronde. Wordt een verweer als bedoeld in de vorige zin gevoerd, dan beslist de rechter eerst over
dit verweer of deze verweren. Indien de rechter beslist dat hij geen rechtsmacht heeft, verklaart
hij zich onbevoegd. Indien de rechter beslist dat niet hij, maar een andere rechter van gelijke rang
bevoegd is, verwijst hij de zaak in de stand waarin deze zich bevindt, naar die andere rechter. De
griffier zendt een afschrift van de beschikking aan de rechter naar wie de zaak is verwezen.
Tegen de beslissing waarbij een betwisting van bevoegdheid wordt verworpen of de zaak naar
een andere rechter wordt verwezen, is geen hogere voorziening toegelaten. De rechter naar wie
de zaak is verwezen, is aan die verwijzing gebonden. De vorige zin mist toepassing indien de
rechter zich tevens absoluut onbevoegd verklaart en de zaak verwijst naar een hogere rechter.
4. De rechter kan op verzoek van partijen of een van hen of ambtshalve, in alle gevallen en in elke
stand van het geding een verschijning van partijen ter terechtzitting bevelen om een schikking te
beproeven of tot het geven van inlichtingen aan de rechter. De rechter die een verschijning
beveelt, bepaalt de plaats, de dag en het uur waarop de verschijning zal plaatsvinden. Partijen,
die daartoe zijn opgeroepen, zijn verplicht te verschijnen. Indien een partij niet verschijnt, kan zij
worden veroordeeld tot vergoeding van de vergeefs aangewende kosten van degenen die wel zijn
verschenen. Artikel 87, tweede en derde lid, artikel 88, tweede lid, derde lid, eerste, tweede en
derde zin, en vierde lid, en artikel 89 zijn van overeenkomstige toepassing, met dien verstande
dat de uitgifte van het in artikel 87, derde lid, bedoelde proces-verbaal niet in executoriale vorm
hoeft te geschieden.
5. Bij een verschijning van partijen kan ook de verdere wijze van behandeling van geschillen over de
rechtsvordering worden besproken, waaronder de vraag of de zaak moet worden verwezen naar
mediation. Afspraken daarover, worden, wanneer een partij dat verlangt, met overeenkomstige
toepassing van artikel 87, derde lid, in een proces-verbaal vastgelegd. Een beroep in rechte op
deze afspraken kan niet worden gedaan voor zover zij in strijd komen met een dwingende
wetsbepaling, met fundamentele beginselen van behoorlijke rechtspleging of voor zover een
beroep daarop in verband met onvoorziene omstandigheden redelijkerwijs niet kan worden
gedaan.
6. Een rechtspersoon als bedoeld in artikel 305a, eerste lid, van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek
die een belang heeft bij de rechtsvordering die door een andere rechtspersoon overeenkomstig
het eerste lid is ingesteld, kan verzoeken als medeverzoeker te mogen optreden. Een verzoek
daartoe wordt gedaan uiterlijk tien dagen voor de mondelinge behandeling. Het verzoekschrift
vermeldt naast de gegevens bedoeld in artikel 278, eerste lid, en de gegevens bedoeld in het
eerste lid, een omschrijving van de personen tot bescherming van wier belangen de
rechtsvordering strekt. Artikel 282a, tweede lid, en vierde tot en met zesde lid, zijn van
overeenkomstige toepassing.
7. Elk van partijen kan tijdens de procedure verzoeken dat de rechter een voorlopige voorziening
treft voor de duur van het geding, mits deze samenhangt met de rechtsvordering die
overeenkomstig het eerste lid is ingesteld.

8. De eindbeschikking houdt tevens een veroordeling in de proceskosten in. De artikelen 237 tot en
met 245 zijn van overeenkomstige toepassing.

Derde afdeling De procedure inzake collectieve schadeafwikkeling

Artikel 1018d
Een rechtspersoon als bedoeld in artikel 305a, eerste lid, 305b, eerste lid, of 305c, eerste lid, van
Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek kan een rechtsvordering instellen als bedoeld in artikel 305a,
vijfde lid, van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek tegen de persoon die verantwoordelijk wordt
gehouden voor de gebeurtenis of gebeurtenissen waarop de rechtsvordering betrekking heeft.
Het instellen van de rechtsvordering geschiedt met inachtneming van de vereisten van artikel
305a, vijfde en zesde lid, van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek door indiening van een verzoek
als bedoeld in artikel 1018e. Een verzoek als bedoeld in artikel 1018e kan ook door de
rechtspersoon, bedoeld in de eerste zin, en de persoon of personen die voor deze gebeurtenis of
gebeurtenissen verantwoordelijk worden gehouden, gezamenlijk worden ingediend.

Artikel 1018e
1. Het verzoekschrift waarmee de rechtsvordering, bedoeld in artikel 305a, vijfde lid, van Boek 3
van het Burgerlijk Wetboek wordt ingesteld, vermeldt naast de gegevens bedoeld in artikel 278,
eerste lid:
a. een omschrijving van de gebeurtenis of de gebeurtenissen waarop de rechtsvordering betrekking
heeft;
b. indien het verzoek alleen door de rechtspersoon als bedoeld in artikel 1018d, eerste zin, wordt
ingediend, de naam en de woonplaats van de degene of degenen tegen wie de rechtsvordering
zich richt;
c.

een omschrijving van de personen tot bescherming van wier belangen de rechtsvordering strekt;

d. een omschrijving van de wijze waarop is getracht een overeenkomst te bereiken strekkende tot
vergoeding van schade veroorzaakt door de onder a bedoelde gebeurtenis of gebeurtenissen
gesloten door één of meer stichtingen of verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid met één
of meer andere partijen, die zich bij deze overeenkomst hebben verbonden tot vergoeding van de
schade van de personen tot bescherming van wier belangen de rechtsvordering strekt en die in
elk geval het in artikel 907, tweede lid, onderdelen a tot en met f, van Boek 7 van het Burgerlijk
Wetboek bepaalde bevat;
e. een omschrijving van de wijze waarop overigens voldaan is aan de ontvankelijkheideisen van
artikel 305a, eerste en vijfde lid, en het vereiste van het zesde lid, van Boek 3 van het Burgerlijk
Wetboek;
f.

een duidelijke omschrijving van de gevraagde beslissing of beslissingen bedoeld in het derde lid,
alsmede de gronden waarop de rechtsvordering berust;

g. de bewijsmiddelen waarover de rechtspersoon kan beschikken tot staving van de rechtsvordering
en de schade, alsmede de getuigen die hij daartoe kan doen horen.

De rechter kan de rechtspersoon die de rechtsvordering instelt, bevelen alsnog de ontbrekende
gegevens te verstrekken. Uit een weigering om aan het bevel te voldoen kan de rechter de
gevolgtrekking maken die hij geraden acht.
2. Bij een verzoek van de rechtspersoon kan degene of kunnen degenen tegen wie de
rechtsvordering zich richt, tot tien dagen voor de mondelinge behandeling een verweerschrift
indienen. Het verweerschrift vermeldt de bewijsmiddelen waarover hij kan beschikken tot staving
van de gronden van zijn verweer, alsmede de getuigen die hij daartoe kan doen horen. De rechter
kan degene of degenen tegen wie de rechtsvordering zich richt, bevelen alsnog de ontbrekende
gegevens te verstrekken. Uit een weigering om aan het bevel te voldoen kan de rechter de
gevolgtrekking maken die hij geraden acht.
3. Het verweer dat de Nederlandse rechter geen rechtsmacht heeft, dat de rechtspersoon die de
rechtsvordering instelt, niet ontvankelijk is, of dat de rechtsvordering niet kan worden ingesteld
omdat niet voldaan is aan artikel 3:305a, zesde lid, van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek wordt
op straffe van het verval van het recht daartoe gevoerd vóór alle weren ten gronde.
4. Wordt een verweer als bedoeld in het vorige lid gevoerd, dan beslist de rechter eerst over dit
verweer of deze verweren. Indien de rechter beslist, zo nodig ambtshalve, dat hij geen
rechtsmacht heeft, verklaart hij zich onbevoegd. Tegen de uitspraak waarbij een betwisting van
bevoegdheid wordt verworpen is geen hogere voorziening toegelaten. Indien de rechter, zo nodig
ambtshalve, oordeelt dat de rechtspersoon die de rechtsvordering inleidt, niet ontvankelijk is of
dat de rechtsvordering niet kan worden ingesteld omdat niet voldaan is aan artikel 3:305a, zesde
lid, van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek, verklaart hij het verzoek niet ontvankelijk met
veroordeling van de rechtspersoon in de kosten. De artikelen 237 tot en met 245 zijn van
overeenkomstige toepassing.
5. Verklaart de rechter de rechtspersoon ontvankelijk dan beslist hij vervolgens over de verplichting
van de wederpartij tot vergoeding van de schade van de personen tot bescherming van wier
belangen de rechtsvordering strekt. Bij zijn beslissing bedoeld in de vorige zin beslist de rechter
tevens over de kosten van het tot dan toe gevoerde geding. De artikelen 237 tot en met 245 zijn
van overeenkomstige toepassing.
6. Op verzoek van partijen of van een van hen, dan wel ambtshalve, beslist de rechter, indien dat
naar zijn oordeel kan bijdragen aan de totstandkoming van een in het eerste lid, onder d,
bedoelde overeenkomst, eveneens over andere rechtsvragen en feitelijke vragen die
gemeenschappelijk zijn voor de in het vijfde lid bedoelde personen. De rechter kan daarbij op
verzoek van partijen of van een van hen dan wel ambtshalve onderscheid maken tussen
verschillende groepen binnen de in het vijfde lid bedoelde groep van personen.
7. Elk van partijen kan tijdens de procedure verzoeken dat de rechter een voorlopige voorziening
treft voor de duur van het geding, mits deze samenhangt met de rechtsvordering die
overeenkomstig het eerste lid is ingeleid.
8. Indien de uitspraak op grond van het vijfde lid inhoudt dat de wederpartij verplicht is tot
vergoeding van de schade, dan wel dat daarvoor een grond aanwezig is, stelt de rechter partijen
een termijn ingaande op de dag dat deze beslissing onherroepelijk is geworden, om een

overeenkomst als bedoeld in het eerste lid, onder d, te bereiken en houdt hij iedere verdere
beslissing aan. Op verzoek van partijen, of een van hen, kan deze termijn worden verlengd.
Partijen stellen de rechter van een bereikte overeenkomst als bedoeld in het eerste lid, onder d,
terstond op de hoogte.
9. Een uitspraak op grond van het vierde of vijfde lid geldt als een eindbeschikking, tenzij de rechter
anders bepaalt. De termijn voor hoger beroep en cassatie bedraagt vier weken, te rekenen van
de dag van de uitspraak. Tegen een uitspraak op grond van het zesde lid kan hoger beroep en
cassatie slechts worden ingesteld hetzij tegelijk met het hoger beroep of cassatie van een
uitspraak op grond van het vierde of vijfde lid, hetzij binnen vier weken na een door de rechter te
bepalen tijdstip.

Artikel 1018f
1. Zijn partijen er na het verstrijken van de termijn bedoeld in artikel 1018e, achtste lid, niet in
geslaagd een overeenkomst als bedoeld in artikel 1018e, eerste lid, onder d, te bereiken of is het
verzoekschrift als bedoeld in artikel 1018e, eerste lid, gezamenlijk ingediend, dan beveelt de
rechter op verzoek van partijen of van een van hen, of ambtshalve een verschijning van partijen
ter terechtzitting. De rechter wijst het verzoek om een bevel tot verschijning van partijen af indien
de partij of partijen die dit verzoek hebben gedaan in de gegeven omstandigheden onvoldoende
hebben getracht om in overleg met de wederpartij een in artikel 1018e, eerste lid, onder d,
bedoelde overeenkomst tot stand te brengen. Tegen de beslissing op het verzoek om een bevel
tot verschijning staat geen hogere voorziening open.
2. De rechter die een verschijning beveelt, bepaalt de plaats, de dag en het uur waarop de
verschijning zal plaatsvinden. Partijen, die daartoe zijn opgeroepen, zijn verplicht te verschijnen.
Indien een partij niet verschijnt, kan zij worden veroordeeld tot vergoeding van de vergeefs
aangewende kosten van degenen die wel zijn verschenen en kan de rechter de gevolgtrekkingen
maken die hij geraden acht. Artikel 87, tweede en derde lid, artikel 88, tweede lid, derde lid,
eerste, tweede en derde zin, en vierde lid, zijn van overeenkomstige toepassing, met dien
verstande dat de uitgifte van het in artikel 87, derde lid, bedoelde proces-verbaal niet geschiedt in
executoriale vorm.
3. Bij een verschijning van partijen ter terechtzitting kan de rechter:
a. met partijen een overeenkomst beproeven, als bedoeld in artikel 1018e, eerste lid, onder d;
b. met partijen bespreken welke geschillen nog in de weg staan aan de totstandkoming van een
overeenkomst als bedoeld in artikel 1018e, eerste lid, onder d, en de verdere wijze van
behandeling daarvan. De rechter bespreekt daarbij hoe partijen de totstandkoming van een
dergelijke overeenkomst zullen trachten te bereiken. Daarbij stelt de rechter nadrukkelijk aan de
orde of een derde zal worden verzocht partijen daarbij behulpzaam te zijn.
4. Afspraken over zaken bedoeld in het derde lid onder b, worden, wanneer een partij dat verlangt,
met overeenkomstige toepassing van artikel 87, derde lid, in een proces-verbaal vastgelegd. Een
beroep in rechte op deze afspraken kan niet worden gedaan voor zover zij in strijd komen met
een dwingende wetsbepaling, met fundamentele beginselen van behoorlijke rechtspleging of voor

zover een beroep daarop in verband met onvoorziene omstandigheden redelijkerwijs niet kan
worden gedaan.
5. De rechter kan op verzoek van partijen of van een van hen, gedaan ter terechtzitting of daaraan
voorafgaand, beslissen over een of meer in het derde lid onder b bedoelde geschillen indien een
beslissing daarover naar zijn oordeel kan bijdragen aan de totstandkoming van een in artikel
1018e, eerste lid, onder d, bedoelde overeenkomst. Tegen een uitspraak op grond van de vorige
zin kan hoger beroep en cassatie slechts worden ingesteld binnen vier weken na een door de
rechter te bepalen tijdstip.
6. Na afloop van de terechtzitting bedoeld in het tweede lid dan wel bij zijn beslissing op grond van
het vijfde lid stelt de rechter partijen een termijn om een overeenkomst als bedoeld in artikel
1018e, eerste lid, onder d, te bereiken en houdt hij iedere verdere beslissing aan. De termijn gaat
in op de dag volgend op de terechtzitting dan wel, als de rechter een of meer geschillen
overeenkomstig het vijfde lid heeft beslist, nadat de uitspraak op grond van het vijfde lid
onherroepelijk is geworden Op verzoek van partijen, of een van hen, kan deze termijn worden
verlengd. Partijen stellen de rechter van een bereikte overeenkomst als bedoeld in artikel 1018e,
eerste lid, onder d, terstond op de hoogte met het oog op artikel 1018h.

Artikel 1018g
1. Indien een in artikel 1018e, eerste lid, onder d, bedoelde overeenkomst niet tot stand is gekomen
tijdens de in artikel 1018f, tweede lid, bedoelde terechtzitting of binnen een door de rechter
ingevolge artikel 1018f, zesde lid, gestelde termijn, beveelt de rechter op verzoek van partijen of
van een van hen, de overlegging door de verzoeker en door de wederpartij van een voorstel voor
een in artikel 1018e, eerste lid, onder d, bedoelde overeenkomst. Dit voorstel bevat in ieder geval
het in artikel 907, tweede lid, onderdelen a tot en met f, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek
bepaalde. Het vermeldt naast de rechtsvragen en feitelijke vragen waarover de rechter reeds
heeft beslist, tevens over de beantwoording van welke andere vragen overeenstemming is bereikt
en een voorstel voor de beantwoording van de vragen waarover verschil van mening bestaat met
de gronden daarvoor. De rechter bepaalt de termijn waarbinnen partijen een voorstel dienen over
te leggen. Wordt aan deze verplichting niet voldaan, dan kan de rechter daaruit de gevolgtrekking
maken die hij geraden acht.
2. De rechter wijst het in het eerste lid bedoelde verzoek af indien de partij of partijen die dit verzoek
hebben gedaan in de gegeven omstandigheden onvoldoende hebben getracht om in overleg met
de wederpartij een in artikel 1018e, eerste lid, onder d, bedoelde overeenkomst tot stand te
brengen. Tegen de uitspraak op het verzoek om een voorstel over te leggen staat geen hogere
voorziening open.
3. Hebben partijen overeenkomstig het eerste lid een voorstel ingediend dan kan de rechter partijen
naar een derde verwijzen om met diens hulp mede aan de hand van deze voorstellen een in
artikel 1018e, eerste lid, onder d, bedoelde overeenkomst te beproeven. Partijen zijn verplicht
hieraan mee te werken. Wordt aan deze verplichting niet voldaan, dan kan de rechter daaruit de

gevolgtrekking maken die hij geraden acht. Artikel 87, derde lid, is van overeenkomstige
toepassing, met dien verstande dat de uitgifte van het in dit lid bedoelde proces-verbaal niet
geschiedt in executoriale vorm. Tegen de in de eerste zin bedoelde beslissing staat geen hogere
voorziening open. Partijen stellen de rechter van een bereikte overeenkomst als bedoeld in artikel
1018e, eerste lid, onder d, terstond op de hoogte met het oog op artikel 1018h.
4. Indien de rechter geen gebruik heeft gemaakt van de in het derde lid bedoelde mogelijkheid tot
verwijzing naar een derde of deze derde de rechter heeft bericht dat een in artikel 1018e, eerste
lid, onder d, bedoelde overeenkomst niet tot stand is gekomen, kan de rechter, mede aan de
hand van de in het eerste lid bedoelde voorstellen, een regeling voor collectieve
schadeafwikkeling tussen partijen vaststellen die strekt tot vergoeding van de schade van de
personen tot bescherming van wier belangen de rechtsvordering strekt. De rechter draagt er zorg
voor dat de regeling voor collectieve schadeafwikkeling in ieder geval het in artikel 907, tweede
lid, onderdelen a tot en met f, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde bevat, de hoogte
van de daarbij toegekende vergoedingen redelijk is en de belangen van de personen voor wie de
regeling voor collectieve schadeafwikkeling wordt vastgesteld ook anderszins voldoende
gewaarborgd zijn. Artikel 907, eerste lid, laatste zin, en zesde lid, van Boek 7 van het Burgerlijk
Wetboek zijn van overeenkomstige toepassing. De rechter bepaalt bij zijn uitspraak waarbij hij
een regeling voor collectieve schadeafwikkeling vaststelt een termijn voor het doen van een
verzoek bedoeld in artikel 907, eerste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, ingaande nadat
deze uitspraak onherroepelijk is geworden. De rechter kan op verzoek van partijen of van een van
hen de in de vorige zin bedoelde termijn verlengen.
5. Alvorens een in het vierde lid bedoelde regeling voor collectieve schadeafwikkeling vast te stellen,
kan de rechter bevelen dat één of meer deskundigen zullen berichten over de voor de inhoud van
de regeling voor collectieve schadeafwikkeling van belang zijnde punten.
6. Alvorens een in het vierde lid bedoelde regeling voor collectieve schadeafwikkeling vast te stellen
kan de rechter, na partijen daarover te hebben gehoord, bevelen dat door partijen een oproep
wordt gedaan aan de personen ten behoeve van wie de regeling moet worden vastgesteld om
zich ter griffie te melden als deelnemer aan een door de rechter ingevolge het vierde lid vast te
stellen regeling. De rechter bepaalt de wijze van oproeping door aankondiging in één of meer
door hem aan te wijzen nieuwsbladen of op één of meer door hem aan te wijzen internetadressen
of, mede of in plaats daarvan, op andere wijze en de termijn waarbinnen en wijze waarop een
melding als deelnemer ter griffie kan worden gedaan. Bij de oproeping tot deelname wordt
melding gemaakt van de door partijen ingevolge het eerste lid overgelegde voorstellen. Is het
aantal deelnemers te gering om vaststelling van een regeling voor collectieve schadeafwikkeling
als bedoeld in het vierde lid te rechtvaardigen, dan kan hij beslissen dat de vaststelling hiervan
achterwege blijft.
7. Zodra de uitspraak waarbij de regeling voor collectieve schadeafwikkeling wordt vastgesteld
onherroepelijk is geworden, is deze regeling voor ieder der partijen verbindend. Artikel 290, derde
lid, tweede zin, mist toepassing. De regeling voor collectieve schadeafwikkeling is eveneens

verbindend voor de personen ten behoeve van wie deze is vastgesteld en die zich ingevolge het
zesde lid als deelnemer ter griffie hebben gemeld.
8. Alvorens een verzoek, bedoeld in artikel 907, eerste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek te
doen dienen partijen de vastgestelde regeling voor collectieve schadeafwikkeling zo nodig aan te
vullen met het bepaalde in artikel 907, tweede lid, onder g, van Boek 7 van het Burgerlijk
Wetboek.
9. De personen ten behoeve van wie een in het vierde lid bedoelde regeling voor collectieve
schadeafwikkeling is vastgesteld, kunnen daarop een beroep doen nadat de uitspraak waarbij de
regeling is vastgesteld onherroepelijk is geworden en zodra de termijn, bedoeld in de vierde en de
vijfde zin van het vierde lid, ongebruikt is verstreken dan wel de partijen in de procedure die
gebonden zijn door de regeling gezamenlijk de rechter schriftelijk hebben meegedeeld niet een
verzoek, bedoeld in artikel 907, eerste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek te doen.
10. Een uitspraak ingevolge het vierde of het zesde lid houdt tevens een veroordeling in de kosten in.
De artikelen 237 tot en met 245 zijn van overeenkomstige toepassing.
11. Tegen een uitspraak op grond van het vierde of zesde lid staat geen hogere voorziening open.

Artikel 1018h
Indien een in artikel 1018e, eerste lid, onder d, bedoelde overeenkomst tot stand is gekomen, en
partijen de rechter hebben laten weten niet een verzoek tot verbindendverklaring als bedoeld in artikel
907, eerste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek te doen, beveelt de rechter dat de
totstandkoming daarvan zo spoedig mogelijk door partijen bekend wordt gemaakt aan de personen
ten behoeve van wie de overeenkomst is gesloten. De rechter bepaalt daarbij de wijze van
bekendmaking door aankondiging in één of meer door hem aan te wijzen nieuwsbladen of op één of
meer door hem aan te wijzen internetadressen of, mede of in plaats daarvan, op andere wijze. Bij de
bekendmaking wordt op een door de rechter aan te geven wijze een korte omschrijving gegeven van
de overeenkomst, waarbij in het bijzonder wordt vermeld de wijze waarop en de termijn waarbinnen
vergoeding kan worden verkregen, en de wijze waarop van de overeenkomst kennis kan worden
genomen. Tevens beveelt de rechter dat de overeenkomst zo spoedig mogelijk op één of meer door
hem aan te wijzen internetadressen worden geplaatst, zodanig dat deze door de personen ten
behoeve van wie de overeenkomst is gesloten ten behoeve van latere kennisneming kan worden
opgeslagen. Indien de rechter ingevolge artikel 1018g, vierde lid, een regeling voor collectieve
schadeafwikkeling heeft vastgesteld, geschiedt de in dit lid bedoelde bekendmaking en plaatsing zo
spoedig mogelijk nadat de personen ten behoeve van wie deze is vastgesteld, daarop ingevolge
artikel 1018g,negende lid, een beroep kunnen doen.

Artikel 1018i
1. Procedures tussen degene of degenen tegen wie de rechtsvordering, bedoeld in artikel 1018e,
eerste lid, zich richt en een persoon die zich ingevolge artikel 1018g, zesde lid, als deelnemer ter

griffie heeft gemeld, worden door deze melding ter griffie, van rechtswege geschorst, ook indien reeds
de dag is bepaald waarop het vonnis, het arrest of de beschikking zal worden uitgesproken.
2. Het geschorste geding wordt overeenkomstig artikel 227, eerste lid, hervat:
a. voor zover in de procedure om een beslissing wordt verzocht ter zake van een geschil in de
beëindiging waarvan de regeling als bedoeld in artikel 1018g, vierde lid, niet voorziet;
b. indien onherroepelijk vaststaat dat de vaststelling van een regeling voor collectieve
schadeafwikkeling achterwege blijft.
3. Behoudens de gevallen, bedoeld in het tweede lid, wordt na schorsing van een hangende
procedure het geding op verzoek van de meest gerede partij van de rol afgevoerd als de regeling
voor een collectieve schadeafwikkeling als bedoeld in artikel 1018g, vierde lid, is vastgesteld.
4. De artikelen 225, tweede lid, tweede zin, en derde lid en 227, tweede en derde lid, zijn van
toepassing.

Artikel 1018j
1. Een rechtspersoon als bedoeld in artikel 305a, eerste lid, van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek
die een belang heeft bij de rechtsvordering als bedoeld in artikel 305a, vijfde lid, van Boek 3 van
het Burgerlijk Wetboek, die door een andere rechtspersoon overeenkomstig artikel 1018e, eerste
lid, is ingesteld, kan verzoeken als medeverzoeker te mogen optreden, indien hij zelf voldoet aan
de in artikel 305a, vijfde en zesde lid, van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek gestelde eisen. Het
verzoek moet worden gedaan uiterlijk tien dagen voor een verschijning van partijen als bedoeld in
artikel 1018f, tweede lid. Artikel 282a, tweede lid, en vierde tot en met zesde lid, en artikel 1018e,
eerste lid, zijn van overeenkomstige toepassing.
2. Indien ter zake van dezelfde gebeurtenis of gebeurtenissen tegen dezelfde persoon of personen
bij de rechtbank [Midden-Nederland/Den Haag] meer verzoekschriften als bedoeld in artikel
1018e, eerste lid, zijn ingediend, kan de voeging daarvan worden bevolen. Een verzoek daartoe
kan worden gedaan door partijen of een van hen tot aan tien dagen voor het einde van de termijn
waarop partijen een voorstel moeten overleggen als bedoeld in artikel 1018g, eerste lid.

Artikel IV
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries,
autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand
zullen houden.

Gegeven,

