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Abstract 

 

In 2011 is de Claimcode in werking getreden, een zelfreguleringsdocument voor claimstichtingen en –

verenigingen die op grond van art. 3:305a BW een collectieve willen initiëren dan wel op grond van de 

WCAM een collectieve schikking verbindend willen laten verklaren. Het doel van de code is om 

consumenten meer inzicht te verschaffen in de doelstellingen, organisatie en financiën van de 

betreffende belangenorganisaties. De Claimcode kent vooralsnog geen wettelijke verankering en het kan 

het beste gekwalificeerd worden als een vorm van zelfregulering.  

Gezien deze niet-bindende juridische status werd al snel de vraag opgeworpen in hoeverre de Claimcode 

daadwerkelijk werd toegepast. In 2012 is derhalve onderzoek gedaan naar de naleving van de Claimcode 

door belangenorganisaties. Uit dat onderzoek, waarin 50 claimstichtingen en –verenigingen onderzocht, 

bleek dat het slecht gesteld was met het conformiteitsniveau van de betreffende organisaties.  

In onderhavig onderzoek is onderzocht in hoeverre hier verandering in is gekomen. Daarom is de 

hoofdvraag die in dit onderzoek centraal stond was: Hoe verhoudt de conformiteit van de statuten van 

de onderzochte claimstichtingen en –verenigingen met de Claimcode zich tot het conformiteitsniveau 

als gebleken uit ‘Follow-up Claimcode’ en hoe kunnen de verschillen en overeenkomsten worden 

verklaard? 

Deze onderzoeksvraag is beantwoord door gebruik te maken van literatuur onderzoek (voor het 

theoretisch kader), statutenonderzoek (voor het conformiteitsniveau) en een enquête, die anekdotisch 

gebruikt is (voor de verklaring van de resultaten en de aanbevelingen). In het onderzoek zijn 66 

claimstichtingen en –verenigingen onderzocht.  

Uit het onderzoek bleek dat het algemene conformiteitsniveau ‘gemiddeld’ is. Dit betekent dat het (licht) 

verbeterd is ten opzichte van de scores uit 2012. Zo laat het zien dat de belangenorganisaties de 

uitwerkingen 135% meer naleven en de principes 137%. Opmerkelijk is dat voornamelijk de naleving 

van de Claimcode door de klassieke belangenorganisaties erg verbeterd is. Daarnaast is het opmerkelijk 

dat de scores van de organisaties extremer zijn geworden; of organisaties passen de Claimcode integraal 

toe, of organisaties laten het links liggen. Daarnaast is het ook opvallend dat de meer recent opgerichte 

organisaties een betere conformiteitsscore hebben. Ondanks het feit dat de resultaten zijn verbeterd, is 

er ook nog genoeg ruimte voor verbetering. Daarom zijn de volgende aanbevelingen gedaan: 

1) Aanpassing van de Claimcode na overleg met meer (en wellicht andere) stakeholders. 

2) Wettelijke verankering van de Claimcode. 

3) Meer onderzoek is noodzakelijk, o.a. met betrekking tot de reële naleving. 

4) Uitvoeren van een nieuwe monitoring binnen afzienbare tijd.  
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1. Introductie  

1.1 Aanleiding 

Begin februari 2016 kwam de claimstichting Loterijverlies, die een procedure had aangespannen tegen 

de Staatsloterij vanwege consumentenmisleiding1, negatief in het nieuws wegens het vermeende 

wangedrag van oprichter Ferdy Roet. Roet werd ervan beticht deelnemersgelden te hebben weggesluisd 

via allerlei belastingparadijzen, welke hij vervolgens persoonlijk zou hebben aangewend voor de 

aanschaf van een luxe auto en een villa. Het bericht kwam op een moment dat ook duidelijk was 

geworden dat de kosten van de stichting (bijna €20 miljoen) zo hoog waren, dat de deelnemers geen 

uitkeringen hoefden te verwachten. 2    

Wat er ook zij van deze berichten, zij vormen een (extreem) voorbeeld van de problematiek die kan 

spelen rondom collectieve acties. Een collectieve acties is een mogelijkheid om een rechtsvordering in 

te stellen die strekt tot bescherming van gelijksoortige belangen van andere personen. Dergelijke acties 

zien vaak op het verhaal van massaschade. Onder massaschade wordt verstaan 'schade waarbij grote 

aantallen schadelijders betrokken zijn bij de afwikkeling van een geschil met één of een beperkte groep 

schadeveroorzaker(s), waaraan dezelfde of soortgelijke feitelijke en juridische 

(aansprakelijkheids)vragen ten grondslag liggen’.3 Het huidige Nederlandse collectief actierecht kent 

twee typen procedures: de collectieve actie uit artikel 3:305a BW en de procedure tot 

verbindendverklaring van een collectieve schikking op grond van de Wet collectieve afwikkeling 

massaschade (WCAM). Daarnaast kunnen belangenorganisaties ook gebruik maken van 

(proces)volmachten van belanghebbenden, cessie of lastgeving.4 De laatste jaren is het collectief verhaal 

uitgegroeid tot een bedrijvige ‘markt’, waar grote bedragen (en daarmee belangen) op het spel staan.5 

Tel daarbij op dat het voor belangenorganisaties redelijk makkelijk is om deze ‘markt’ te betreden en de 

potentiële problemen worden zichtbaar. Zo kunnen de belangen van de claimorganisatie en diegenen 

wier belangen zij vertegenwoordigen uiteen lopen of, in het ergste geval, conflicteren, wat zou kunnen 

leiden tot benadeling van degenen die zich bij de claimorganisatie hebben aangesloten.  

Om een dergelijke belangentegenstelling tegen te gaan is vanuit de praktijk en de politiek de wens 

opgekomen om een zelfreguleringsdocument op te stellen voor belangenorganisaties, hetgeen in 2011 

resulteerde in de Claimcode. De code is een middel voor gedupeerden om na te gaan wat de 

                                                      
1 De Hoge Raad oordeelde dat de Staatsloterij jaren consumenten heeft misleid door niet te vertellen dat de loterij 

prijzen trok uit een pot waarin ook niet verkochte lotnummers zaten. Deelnemers aan de Staatsloterij hadden dus 

een lagere winkans dan zij dachten. Zie ook: HR 30 januari 2015, ECLI:NL:HR:2015:178, NJ 2015/377, m. nt. 

S.D. Lindenbergh. 
2 ‘Stichting Loterijverlies voelt zich thuis in de belastingparadijzen’, De Volkskrant (5 februari 2016); ‘Miljoenen 

in rook op’, De Telegraaf  (2 april 2016).    
3 Lemstra 2009, p. 37, met verwijzing naar Tzankova 2005, p. 15. 
4 Zie voor de verschillende procedures en wettelijke vereisten, paragraaf 2.1 Wettelijk kader.  
5 De Volkskrant rekende voor dat het om een half miljoen benadeelden en 1,6 miljard euro aan schadevergoeding 

zou gaan: Volkskrant van 27 april 2016. Zie ook: Van Boom 2009, p. 168.  
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doelstellingen, governance en financiën van bepaalde belangenorganisaties zijn. In die zin poogt het de 

transparantie van claimstichtingen en –verenigingen te verbeteren.6 

Gezien de niet-bindende juridische status van de code werd al snel de vraag opgeworpen in hoeverre de 

Claimcode daadwerkelijk werd nageleefd in de praktijk. Om hier meer inzicht in te verschaffen, is in 

2012 een onderzoek uitgevoerd naar de toepassing van de code in de praktijk. Uit het onderzoek, dat 50 

claimstichtingen en –verenigingen onderzocht, bleek dat het slecht gesteld was met het 

conformiteitsniveau van de betreffende organisaties.7 Nu, vier jaar later, is het de vraag of hier 

verandering in is gekomen.  

1.2. Doel en onderzoeksvraag 

Het primaire doel van dit herhalingsonderzoek is om na te gaan in hoeverre de naleving van de 

Claimcode is verbeterd, hetzelfde is gebleven of mogelijk is verslechterd. Ook tracht het de redenen van 

de potentiële verbetering dan wel verslechtering te achterhalen. Secundair beoogt het onderzoek andere 

conclusies te trekken uit de verzamelde data, bijvoorbeeld of het veld van de collectieve actie een veelal 

commerciële bedrijfstak aan het worden is of dat er een verschuiving qua financieringsmodellen is op 

te merken.  

Gezien het feit dat het onderhavige onderzoek het karakter van een vervolgonderzoek heeft, gaat dit 

onderzoek uit van de volgende evaluerende hoofdvraag: Hoe verhoudt de conformiteit van de statuten 

van de onderzochte claimstichtingen en –verenigingen met de Claimcode zich tot het 

conformiteitsniveau als gebleken uit ‘Follow-up Claimcode’ en hoe kunnen de verschillen en 

overeenkomsten worden verklaard?   

 

1.3. Methodologie  

Deze vraag is beantwoord aan de hand van twee onderzoeksmethodes. Ten eerste is een 

statutenonderzoek uitgevoerd. Het doel van een dergelijk statutenonderzoek was om na te gaan in 

hoeverre de statuten in overeenstemming zijn met de Claimcode. Opmerking dient te worden gemaakt 

dat het onderzoek slechts de formele conformiteit onderzocht en niet de reële werkelijkheid. Er werd 

dus niet gekeken in hoeverre de organisaties daadwerkelijk hun statuten naleven.  

De Claimcode bestaat uit enkele principes, die verder worden uitgewerkt in nadere, meer specifieke 

bepalingen (de zogenaamde ‘uitwerkingen’). Tijdens de analyse is zowel gekeken in hoeverre de 

principes zijn opgenomen in de statuten, als in hoeverre de uitwerkingen worden nageleefd.8 In 

aansluiting op het eerdere onderzoek is bij de toetsing gebruik gemaakt van dezelfde schaal, bestaande 

uit vier verschillende scores: 

                                                      
6 Lemstra & Okhuijsen 2010, p. 162.  
7 Bauw, E., Bruinen, T., ‘Slow start of veeg teken? Gebrekkige naleving Claimcode vereist ingrijpen’, NJB 2013-

140, pp. 164-168. 
8 Het verdient wel de opmerking dat de mate van naleving van de uitwerking ook van invloed was op de score op 

principeniveau.  
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1) Niet conform de Claimcode 

2) Enigszins conform de Claimcode 

3) Grotendeels conform de Claimcode 

4) Volledig conform de Claimcode 

Vervolgens werden de scores geanalyseerd op drie verschillende niveaus:  

 Uitwerkingsniveau – Hierbij is onderzocht wat de gemiddelde score per uitwerking was en wat 

de gemiddelde score van alle uitwerkingen tezamen was.   

 Principeniveau – Hierbij is berekend wat de gemiddelde score per specifieke principe was en 

wat de gemiddelde score van alle principes tezamen was.   

 Organisatieniveau – Hierbij is gekeken of de conformiteit verschilt per organisatie, per 

organisatietype of per oprichtingsdatum.  

 

Ten tweede bestond het onderzoek uit een enquête. Het doel van deze enquête was om na te gaan in 

hoeverre de geselecteerde organisaties bekend zijn met de Claimcode, hoe zij hier tegenover staan en in 

hoeverre zij de Claimcode bewust toepassen. Vanwege de lage respons zijn de antwoorden anekdotisch 

gebruikt. Zie voor een volledige beschrijving van de methodologie ‘Appendix A. Methodologie’ en voor 

een overzicht van de enquête ‘Appendix E. Enquête’.  

1.4. Opzet van het rapport  

Het onderzoeksverslag zal er als volgt uit zien: allereerst zal een theoretisch kader besproken worden in 

hoofdstuk 2. In dit hoofdstuk zal relevante wetgeving belicht worden, alsmede de problematiek rondom 

belangenvertegenwoordiging en de rol (en inhoud) van de Claimcode. In hoofdstuk 3 zullen de 

resultaten uit het eerdere follow-up onderzoek uit 2012 worden weergegeven. In hoofdstuk 4 zullen 

vervolgens de resultaten uit onderhavig onderzoek nader toegelicht worden. Vervolgens zullen in 

hoofdstuk 5 de overeenkomsten en verschillen besproken worden en zal gepoogd worden deze te 

verklaren, waarna in hoofdstuk 6 eventuele bijvangsten aan bod zullen komen. Tot slot zullen in het 

laatste hoofdstuk (hoofdstuk 7) conclusies worden getrokken en zullen aanbevelingen opgesteld worden.   
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2. Theoretisch kader  

2.1.  Wettelijk kader: Artikelen 3:305a BW en 7:907 BW 

Tot 1994 was het collectief actierecht voornamelijk rechtersrecht.9 Vanwege een toenemende behoefte 

om grootschalige schade op een effectieve en efficiënte manier af te wikkelen, heeft de wetgever begin 

jaren ’90 besloten om het collectief actierecht wettelijk te regelen.10 Dit resulteerde in de totstandkoming 

van artikel 3:305a BW in 1994.11 Dit wetsartikel legt de mogelijkheid neer voor een stichting of 

vereniging met volledige rechtsbevoegdheid om een rechtsvordering te initiëren die strekt tot 

bescherming van gelijksoortige belangen van andere personen, mits zij in haar statuten heeft neergelegd 

dat zij deze belangen behartigt (lid 1). Dit betekent dat natuurlijke personen of andere rechtspersonen 

dan een stichting of een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid geen collectieve vordering kunnen 

instellen. Van organisaties met een andere rechtsvorm, zoals een BV of NV, was het ‘niet goed 

denkbaar’ dat zij ook bevoegd zouden zijn, aldus de wetgever.12 In de literatuur is dan ook wel betoogd 

dat de reden voor de keuze vermoedelijk te vinden is in het veelal commerciële oogmerk van dergelijke 

rechtsvormen.13 Ingevolge lid 2 van art. 3:305a BW is zo een stichting of vereniging niet ontvankelijk, 

indien zij in de gegeven omstandigheden onvoldoende heeft getracht het gevorderde door het voeren 

van overleg met de gedaagde te bereiken. Ook is zij niet ontvankelijk, indien de belangen van de 

belanghebbenden onvoldoende gewaarborgd zijn. De collectieve actie staat (vooralsnog) niet open voor 

een vordering tot schadevergoeding te voldoen in geld (lid 3).14 Daarnaast kan volgens lid 4 een 

gedraging niet ten grondslag aan de vordering worden gelegd als diegene die door de gedraging wordt 

getroffen, daartegen bezwaar maakt. Tot slot voorziet lid 5 in de mogelijkheid voor benadeelden om 

zich te kunnen verzetten tegen een uitspraak in een collectieve actie.15  

Voorts bestaat sinds 2005 de optie om een collectieve schikking verbindend te verklaren op grond van 

de Wet collectieve afwikkeling massaschade (WCAM). Deze wet is neergelegd in artikelen 7:907-910 

BW en 1013-1018 Rv. De WCAM schept de mogelijkheid om een verzoek in te dienen bij het Hof 

Amsterdam om een schikkingsovereenkomst (die is gesloten tussen belangenorganisatie(s) en de 

gedaagde) verbindend te verklaren voor alle benadeelde partijen. Zo kunnen in beginsel alle benadeelden 

aanspraak maken op het schikkingsbedrag, ook diegenen die hun belangen niet lieten behartigen door 

de belangenorganisatie die de schikkingsovereenkomst (mede) heeft gesloten. Indien benadeelden niet 

wensen gebonden te zijn aan de schikking, kunnen zij een opt-outverklaring afgeven.16 Zo kunnen zij 

bijvoorbeeld zelf besluiten om een individuele procedure te starten (om bijvoorbeeld een hogere 

                                                      
9 Kroes 2012, p. 176-178.  
10 Tzankova & Van Doorn 2009, p. 95; Kamerstukken II 1991/92, 22 486, p. 22-23.  
11 Bij wet van 6 april 1994, Stb. 269.  
12 Kamerstukken II 1991/92, 22 486, nr. 3, p. 20.  
13 Heltzel 2012, p. 148.  
14 Dit zal mogelijk op korte termijn veranderen. Zie ook paragraaf 2.2. Nieuwe ontwikkelingen.  
15 Zie ook: Visscher 2016; Van den Bergh 2013, p. 30.  
16 Van Abeelen 2012, p. 102; Van Dijck, Van Doorn & Tzankova 2010. 
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schadevergoeding te vorderen).17 De procedure tot algemeen verbindendverklaring op grond van de 

WCAM staat echter niet zonder enig voorbehoud open voor allerlei soorten belangenorganisaties. 

Stichtingen en verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid zijn slechts ontvankelijk, indien zij in hun 

statuten hebben neergelegd dat zij de belangen behartigen van die personen voor wie zij een 

algemeenverbindendverklaring verzoeken (art. 7:907 lid 1 BW). 

De collectieve actie van art. 3:305a BW hangt nauw samen met het WCAM-traject. Zo kan de 

collectieve actie (al dan niet in combinatie met niet-juridische middelen, zoals het creëren van negatieve 

publiciteit) ingezet worden om een collectieve schikking af te dwingen.18 Het fungeert aldus als een 

soort voorportaal op het WCAM-traject, indien een schadeveroorzaker geen aansprakelijkheid wil 

erkennen en dus ook geen schikking wil treffen. Op grond van art. 3:305a BW kunnen benadeelde 

partijen dan een verklaring voor recht vragen omtrent de aansprakelijkheid van een schadeveroorzaker, 

die als reden kan dienen om een collectieve schikking te treffen op basis van de WCAM.19 

Tot slot kunnen benadeelden er ook voor kiezen om gebruik te maken van (proces)volmachten, cessie 

of lastgeving. Op deze manier kunnen belangenorganisaties ten behoeve van een grote groep 

benadeelden naar de rechter stappen om schade te verhalen. Net als de collectieve actie van art. 3:305a 

BW kunnen deze rechtsfiguren ingezet worden om druk uit te oefenen op gedaagde(n) om tot een 

schikking te komen.20 

2.2. Nieuwe ontwikkeling I: Collectieve schadevergoedingsactie  

Zoals hierboven is aangestipt, staat de collectieve actie van art. 3:305a BW (vooralsnog) niet open voor 

een vordering tot schadevergoeding in geld (lid 3, tweede volzin). Een bezwaar tegen het openstellen 

van de collectieve actie voor vorderingen tot schadevergoeding in geld was enerzijds een angst voor 

potentieel misbruik21, en anderzijds de gedachte dat het mogelijkerwijs zou leiden tot lange en 

ingewikkelde procedures.22 De belangenbehartiger kan nu alleen een verklaring voor recht vorderen 

inhoudende dat de gedaagde onrechtmatig heeft gehandeld.  

De afgelopen jaren is er echter steeds meer behoefte gekomen aan een collectieve 

schadevergoedingsactie.23 Deze behoefte is nog eens vergroot doordat uit een evaluatie van de WCAM 

                                                      
17 Belanghebbenden hebben na publicatie van de algemeenverbindendverklaring drie maanden de tijd om aan te 

geven dat zij niet gebonden wensen te zijn aan de schikking. Zie ook: Faure & Visscher 2015, p. 46.  
18 Indien lid 3 van art. 3:305a BW geschrapt wordt en de collectieve actie ook open komt te staan voor een 

vordering tot schadevergoeding in geld, kan dit artikel nog meer als ‘stok achter de deur’ gebruikt worden. 
19 Schonewille 2009, p. 58.  
20 Zie voor een overzicht van de diverse rechtsfiguren en de problematiek: Cornegoor 2009, p. 30 e.v.; Tzankova 

& Van Doorn 2009, p. 106 e.v. Hoewel deze figuren ook in de praktijk voorkomen, blijken zij niet altijd efficiënt 

en effectief te zijn.  
21 Cornegoor 2009, p. 16-19.  
22 Kamerstukken II 2008/09, 31 762, nr. 1. Dit heeft vooral te maken met de complexiteit van bepaalde individuele 

vragen omtrent causaliteit, verjaring en eigen schuld. Zie ook Memorie van Toelichting bij het Voorontwerp 

Wetsvoorstel, p. 3.  
23 De Memorie van Toelichting bij het Voorontwerp Wetsvoorstel noemt hier verscheidene redenen voor. Zo 

ontstaan er steeds meer identieke problemen doordat consumenten en bedrijven vaker gestandaardiseerde 
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bleek dat de collectieve schikking niet heel vaak tot stand komt. Eén van de oorzaken was dat er vaak 

een ‘stok achter de deur’ ontbreekt om partijen (voornamelijk de gedaagde) ertoe te bewegen in 

onderhandeling te treden over een collectieve afwikkeling van massaschade of om een collectieve 

schikking te treffen.24 Hoewel de collectieve actie van art. 3:305a lid 1 BW in sommige gevallen 

uitkomst kan bieden (zie ook de vorige paragraaf), kleven hier ook haken en ogen aan.25 In de politiek 

is dan ook aangenomen dat een collectieve schadevergoedingsactie de gevraagde ‘stok achter de deur’ 

kan vormen. In 2011 is de motie Dijksma aangenomen, waarin de wetgever werd aangespoord om de 

wet zodanig aan te passen dat (mede) een collectieve vordering tot schadevergoeding mogelijk zou 

worden gemaakt.26 Dit heeft geresulteerd in het voorontwerp wetsvoorstel27, dat in 2014 ter consultatie 

is voorgelegd aan betrokkenen uit de praktijk, zoals de rechtspraak, advocatuur en (klassieke) 

belangenorganisaties.28  

Het voorontwerp stelt voor om het verbod op het vorderen van collectieve schadevergoeding af te 

schaffen en introduceert een ‘met waarborgen omklede, stapsgewijze collectieve 

schadevergoedingsprocedure’.29 Daarnaast stelt het enkele zwaardere representativiteitsvereisten voor 

in het nieuwe lid 5.30 Op dit voorontwerp is veel kritiek gekomen.31 Zo zou de voorgestelde procedure 

helemaal niet effectief en efficiënt zijn, maar juist langdurig en kostbaar. Daarnaast zouden de 

representativiteitsvereisten te vaag voor de praktijk zijn en zou het voorontwerp niet in lijn zijn met de 

Europese aanbeveling (zie volgende paragraaf). Tot slot zou de nieuwe ‘poortwachtersrol’ van de 

rechtspraak problematisch zijn, aangezien de rechtspraak niet voldoende is uitgerust om de 

                                                      
producten afnemen. Ook wordt overheidsoptreden en normoverschrijdend gedrag van ondernemingen 

veelvuldiger kritisch gevolgd.  
24 Van Duin & Lawant, p. 8.  
25 Zo kan het lang duren voordat een hoogste instantie uitspraak heeft gedaan in een bepaalde zaak, of kan een 

gedaagde alsnog niet bereid zijn om in onderhandeling te treden, ook al staat aansprakelijkheid vast. Zie ook 

Memorie van Toelichting bij het Voorontwerp Wetsvoorstel, p. 4.  
26 Kamerstukken II 2011/12, 33 0000, XIII, 14.  
27 Wetsvoorstel Afwikkeling massaschade in een collectieve actie, ter consultatie gelegd via: 

www.internetconsultatie.nl/motiedijksma (laatst bezocht op 31 mei 2016).  
28 Zie ook: Van Duin & Lawant 2015, p. 7; Ozmis & Tzankova 2012, p. 38.  
29 Memorie van Toelichting, 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. 

Het voorontwerp introduceert vijf stappen: 1) de ontvankelijkheidstoets m.b.t. de belangenorganisatie; 2) uitspraak 

over aansprakelijkheid; 3) voorziening onderhandelingen onder regie van de rechter; 4) overleggen van een 

schaderegelingsvoorstel; 5) rechterlijke vaststelling van een schaderegeling. Zie ook: Van Duin & Lawant 2015, 

p. 9-10; Bosters e.a. 2015.  
30 Zo moet de rechtspersoon die de rechtsvordering instelt, beschikken over voldoende deskundigheid (sub a); 

moeten de rechtsvragen en feitelijke vragen in voldoende mate gemeenschappelijk zijn (sub b); de groep van 

personen moet groot genoeg zijn (sub c); er is geen andere effectieve en efficiënte mogelijkheid waarmee bereikt 

kan worden dat benadeelden hun schade kunnen verhalen (sub d); en de rechtspersoon moet door middel van 

overleg hebben geprobeerd het gevorderde te bereiken, waarbij de in lid 2 bedoelde termijn van twee weken niet 

voldoende is (sub e).  
31 Uiteindelijk waren er achttien partijen die online een reactie hebben geplaatst, waaronder: Eumedon, Verbond 

van Verzekeraars, Vereniging Effecten Uitgevende Ondernemingen, Nederlandse Orde van Advocaten, Rabobank, 

DLA Piper, BarensKrans, Vereniging VEB NCVB, Consumentenbond, Koninklijke Beroepsorganisatie van 

Gerechtsdeurwaarders, Nederlandse Vereniging van Banken, Nauta Dutilh e.a., Stichting Afwikkeling Legal 

Reform, VNO NCW/MKB-Nederland, Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, Raad voor de rechtspraak.  

http://www.internetconsultatie.nl/motiedijksma
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representativiteit, governance en financiën van belangenorganisaties adequaat te beoordelen. De nieuwe 

procedure zou aldus alleen maar leiden tot een grotere mate van rechtsonzekerheid.32 Op het moment 

werkt de wetgever aan een nieuw voorontwerp. Ook vanuit de praktijk wordt meegedacht; zo zijn, naar 

aanleiding van een stakeholderbijeenkomst, enkele Aanbevelingen geformuleerd. Naast de voorstellen 

om een opt-outmogelijkheid te introduceren, de procedure te vereenvoudigen en de mogelijkheid te 

introduceren dat de rechter een exclusieve belangenbehartiger aanwijst, roept de Aanbeveling 

juristengroep ook op tot duidelijkere, strengere kwaliteits- en ontvankelijkheidseisen, waarbij 

aansluiting wordt gezocht bij de Claimcode (zie ook paragraaf 2.6).33  

2.3. Nieuwe ontwikkeling II: Europese aanbeveling inzake collectief verhaal 

Niet alleen op nationaal niveau zijn er ontwikkelingen te ontwaren op het gebied van het collectief 

actierecht, ook op Europees niveau wordt niet stil gezeten. Zo heeft de Europese Commissie, na een 

Groenboek in 200834 en twee publieke consultaties in 2009 en 201135, in 2013 een Aanbeveling naar 

buiten gebracht inzake collectief verhaal.36 De Aanbeveling introduceert enkele niet-bindende 

beginselen37, die betrekking hebben op zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke vormen van collectief 

verhaal, en zien op zowel vorderingen tot schadevergoedingen als gebods- en verbodsacties 

(injunctions).38 De Europese Commissie heeft de lidstaten opgeroepen om binnen enkele jaren te komen 

met een nationaal mechanisme voor collectief verhaal en/of ervoor te zorgen dat de bestaande 

mechanismen aansluiten bij de Europese beginselen. Uit eerder onderzoek is gebleken dat het 

Nederlands collectief actierecht grotendeels in overeenstemming is met de Europese aanbeveling, met 

dien verstande dat ons rechtstelsel (nog) geen collectieve schadevergoedingsactie kent (zie de vorige 

subparagraaf), een opt-outsysteem heeft en enigszins ruimhartiger omgaat met het idee dat 

belangenorganisaties geen commercieel belang mogen hebben.39 Dit laatste wordt evenwel gedeeltelijk 

opgevangen door de Claimcode (zie paragraaf 2.6).  

                                                      
32 Bosters e.a. 2015; Van Duin & Lawant 2015, p. 10 e.v.; Arons & Koster 2014; Reactie van de Raad voor de 

rechtspraak; Reactie NVB <https://www.nvb.nl/media/document/001794_reactie-nvb-consultatie-wetsvoorstel-

afwikkeling-massaschade-in-een-collectieve-actie-6-oktober-2014.pdf> (laatst bezocht 18 mei 2016); Reactie 

VEB; Reactie VNO-NCW.  
33 Haazen e.a. 2016; Visscher 2016.  
34 Groenboek over collectief verhaal voor consumenten, COM(2008) 794 < 

http://ec.europa.eu/consumers/archive/redress_cons/greenpaper_nl.pdf> (laatst bezocht 18 mei 2016).  
35 ‘Naar een coherente Europese aanpak op het gebied van collectief verhaal’, Europese Commissie, Openbare 

consultatie, Brussel, 4 februari 2011, SEC(2011)173 def.  
36 Aanbeveling van de Commissie 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 rechten, 2013/396/EU. Zie ook: Dankers-Hagenaars 2016, p. 25.  
37 Gezien het feit dat het onderwerp in Europa als controversieel en complex wordt gezien, heeft de Europese 

Commissie gekozen om ‘slechts’ een niet-bindende aanbeveling en mededeling te publiceren. Zie ook Tillema 

2014.  
38 Giesen 2013, p. 291.  
39 Tillema 2014.  

https://www.nvb.nl/media/document/001794_reactie-nvb-consultatie-wetsvoorstel-afwikkeling-massaschade-in-een-collectieve-actie-6-oktober-2014.pdf
https://www.nvb.nl/media/document/001794_reactie-nvb-consultatie-wetsvoorstel-afwikkeling-massaschade-in-een-collectieve-actie-6-oktober-2014.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/archive/redress_cons/greenpaper_nl.pdf
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2.4. Voordelen van en problemen bij belangenvertegenwoordiging in massaclaims 

Een collectieve actie kent veel voordelen, waarvan het vergroten van de toegang tot de rechter een 

belangrijke is. Zo kan het helpen bij het tegengaan van rationele apathie, hetgeen inhoudt dat 

gedupeerden de rationele keuze maken om niet een vordering in te stellen tegen een veroorzaker van 

een rechtsinbreuk, aangezien de (proces)kosten hoger zullen zijn dan de uiteindelijke baten 

(schadevergoeding).40 Door de vorderingen te bundelen, kunnen de proceskosten en –risico’s echter 

verlaagd worden, waardoor het de moeite loont om een vordering in te stellen. Ook versterkt de 

collectieve actie het handhavingseffect, aangezien de wetenschap dat kleine, individuele schades hoogst 

waarschijnlijk niet zullen leiden tot schadevordering, normschending in de hand kan werken. Daarnaast 

is de collectieve actie een middel om het zogenaamde ‘free rider’ probleem van individuele acties te 

beperken. Dit probleem behelst dat personen meeliften met een door een andere partij ingestelde 

vordering. Op die manier worden de kosten van een procedure maar door één partij gedragen, terwijl in 

principe meerdere partijen baat bij de procedure hebben. In het geval van een collectieve procedure 

worden de kosten in beginsel door de groep gedragen.41 Een ander voordeel van een collectieve actie is 

dat de slagvaardigheid en efficiëntie vergroot wordt. Zo hoeft in beginsel maar één vordering te worden 

ingediend of één overeenkomst te worden gesloten. Tot slot kan de collectieve actie de eventuele 

informatieongelijkheid en ongelijkheid in (onderhandelings)macht tussen aangesprokene en benadeelde 

partijen verkleinen.42 

Toch kleven er ook nadelen aan een collectieve actie; zo kan het principal-agent problem optreden.43 

Dit probleem, dat ziet op de relatie benadeelde en belangenvertegenwoordiger, heeft drie aspecten. Ten 

eerste kan er een conflict optreden tussen enerzijds de belangen van de benadeelden en anderzijds de 

(financiële) belangen van de vertegenwoordiger. Een belangenorganisatie kan immers een commercieel 

oogmerk hebben dat kan botsen met het belang van de benadeelden.44 Dit probleem wordt vergroot door 

het tweede aspect: de informatie asymmetrie. In principe heeft de belangenorganisatie alle relevante 

informatie over de procedure. De benadeelde partijen daarentegen hebben geen of weinig zicht op alle 

informatie; zij hebben alleen toegang tot die informatie die aan hen verstrekt wordt door de 

belangenorganisatie. Het derde aspect is zeer verwant aan de eerste twee: monitoring. De benadeelden 

                                                      
40 Vaak gaat het dan om kleine schadebedragen (ook wel strooischade genoemd). 
41 Faure & Visscher 2015, p.11. Tenzij in het geval dat een collectieve schikking wordt gesloten en ook 

gedupeerden kunnen profiteren, zonder dat zij waren aangesloten bij een claimorganisatie.   
42 Visscher2016.  
43 Van den Bergh & Visscher 2008, p. 5-30. De theorie van het principal-agent probleem is voor het eerst 

ontwikkeld in de Amerikaanse literatuur over economie en business management. In die context ging het 

voornamelijk om de relatie tussen bestuursraden en aandeelhouders van ondernemingen. Zie ook: Jensen & 

Meckling 1976, p. 305-360; Marks 1999, p. 5630; Shapiro 2005, p. 263-84; Nordberg 2011, p. 29-31. Het principal 

agent probleem in de context van collectief verhaal verschilt enigszins van de meer klassieke principal agent 

relatie, aangezien er in het eerstgenoemde geval meerdere principals zijn. Zie ook: Tillema 2014, noot 61 met 

verwijzing naar Tzankova & Kortmann, p. 126. 
44 Zo kan, in het extreme geval, de belangenbehartiger de door de gedupeerden ingelegde gelden aanwenden voor 

eigen commerciële doeleinden.  
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hebben dikwijls niet de mogelijkheid, kennis of deskundigheid om de belangenorganisatie te 

controleren. Zo is het vaak lastig voor hen om de motieven en professionaliteit van de organisatie te 

achterhalen, en hebben zij vaak weinig invloed op de besluitneming.45 Hoewel een dergelijk principal-

agent problem ook kan spelen in een individuele actie tussen cliënt en advocaat, speelt dit meer bij een 

collectieve actie.46 Een reden hiervoor heeft onder andere  – wederom – te maken met het free rider 

probleem. Een collectieve actie kan tot gevolg hebben dat geen enkele benadeelde zich geroepen voelt 

om de belangenorganisatie voldoende te controleren, aangezien hij of zij verwacht dat een andere 

benadeelde dit wel zal doen.47 Daarnaast, en wellicht belangrijker, wordt het principal-agent problem 

in een collectieve actie, anders dan in de relatie cliënt-advocaat, niet ondervangen door de beroepsregels 

en de tuchtrechtspraak.48 

Voorts speelt het principal-agent problem meer bij (ad hoc opgerichte) stichtingen, dan bij verenigingen 

of klassieke belangenorganisaties.49 Het bestuur van een stichting hoeft immers aan niemand 

verantwoording af te leggen, waardoor het principal-agent problem eerder gaat spelen.50 Daarnaast 

speelt bij dit probleem mee dat de toegang tot art. 3:305a BW enigszins voorbehoudloos is; er worden 

(vooralsnog) niet al te strenge eisen gesteld aan de ontvankelijkheid van belangenorganisaties.51 Het 

gevolg  is ook dat minder transparante belangenorganisaties, die de belangen van benadeelden minder 

hoog in het vaandel hebben, de ‘markt’ kunnen betreden. Waarschijnlijk zal dit probleem nog meer gaan 

spelen als het verbod van art. 3:305a lid 3 wordt afgeschaft, aangezien de (financiële) belangen voor 

belangenorganisaties dan groter worden.52 

Naast het principal agent problem, wordt ook het gevaar van frivolous claims genoemd als potentieel 

nadeel van collectief verhaal. Onder dergelijke claims wordt verstaan vorderingen die lichtzinnig, 

kansloos ofwel evident ongegrond zijn en die daarom niet voor de rechter zouden moeten worden 

gebracht.53 Vaak is het zo dat de maatschappelijke kosten te groot zijn dan de opbrengsten. Een angst 

voor frivole claims hangt evenwel vaak samen met de angst voor een claimcultuur. Toch blijkt uit een 

recent onderzoek dat, hoewel het aantal claims van commerciële belangenbehartigers is toegenomen, er 

                                                      
45 Faure & Visscher 2015, p. 11. Zie ook: Tzankova 2010, p. 138-142. 
46 Cornegoor 2009, p. 26.  
47 Ibid., p. 14.  
48 Tillema 2014.  
49 Opmerkelijk is wel dat de meeste belangenorganisaties een stichting zijn. In de literatuur is ook wel betoogd dat 

de reden hiervoor is dat het oprichten van een stichting enigszins makkelijker is dan het oprichten van een 

vereniging, aangezien voor een vereniging leden moeten worden geworven. Daarnaast is het efficiënter, aangezien 

de organisatie van ledenvergadering veel tijd en geld kan kosten. Zie ook Cornegoor 2009, p. 26; Lemstra 2009, 

p. 40.  
50 Idem.  
51 Dit heeft mede te maken met het verbod op het vorderen van schadevergoeding in geld (lid 3).  
52 Dit is ook de reden dat de wetgever in het voorontwerp wetsvoorstel enkele nieuwe, strengere 

ontvankelijkheidsvereisten heeft opgenomen.  
53 Tillema 2016, p. 343; Visscher 2016.  
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van een relatieve toename van frivole claims geen sprake is en dat de angst voor een claimcultuur dus 

ongegrond is.54 

2.5. Waarborgen  

De vraag die dan opkomt, is: hoe wordt bovengenoemde problematiek, met name het principal agent 

problem, nu ondervangen? Met betrekking tot art. 3:305a BW vormen de (in 2013 ingevoerde) 

ontvankelijkheidsvereisten voor belangenorganisaties enigszins een waarborg tegen het principal-agent 

problem. Tot een paar jaar geleden werden er echter nog geen strenge ontvankelijkheidseisen gesteld 

aan belangenorganisaties, waardoor de toegang tot de collectieve actie vrijwel voor elke stichting of 

vereniging openstond. Bij de totstandkoming van art. 3:305a BW in 1994 had de wetgever er namelijk 

bewust voor gekozen geen nadere ontvankelijkheidsvereisten op te nemen, aangezien men vreesde dat 

dit zou leiden tot willekeur.55 In 2013 heeft de wetgever extra vereisten opgenomen in lid 2 van art. 

3:305a (zie paragraaf 2.1).56  

Anders dan de collectieve actie van art. 3:305a kent de WCAM al vanaf de totstandkoming strenge(re) 

ontvankelijkheidsvereisten. De wetgever had er evenwel voor gekozen om bepaalde gezichtspunten op 

te nemen die de rechter ertoe kunnen bewegen het verzoek tot algemeenverbindendverklaring af te 

wijzen. Zo moeten de stichtingen of verenigingen de belangen van de personen ten behoeve van wie zij 

de overeenkomst sluiten voldoende representeren (sub f) en moet de groep van personen ten behoeve 

van wie zij de overeenkomst sluiten voldoende groot zijn (sub g). Daarnaast wordt dit probleem 

tegengegaan door de opt-out mogelijkheid, waardoor benadeelden (net als in de collectieve actie van 

art. 3:305a BW) de mogelijkheid hebben om niet gebonden te zijn aan de schikking, indien zij (o.a.) van 

mening zijn dat hun belangen niet goed zijn gewaarborgd.57 Deze ontvankelijkheidsvereisten kunnen als 

waarborg gezien worden tegen het principal-agent problem (de opt-outmogelijkheid) en eventuele 

frivole claims (sub f en g). 

Naast deze wettelijke waarborgen, bestaat sinds 2011 de Claimcode, een zelfreguleringsdocument dat 

beoogt om bovengenoemde problematiek tegen te gaan en de transparantie van belangenorganisaties te 

verbeteren.  

2.6. Claimcode 

Vanwege de in paragraaf 2.4 geschetste problemen rondom de belangenvertegenwoordiging in 

collectieve acties is in 2011 de Claimcode tot stand gekomen.58 Deze code bevat verscheidene 

‘principes’ die betrekking hebben op de taken, verantwoordelijkheden en governance van 

                                                      
54 Tillema 2016.  
55 Zie ook: De Jong 2011, met verwijzingen naar: Frenk 1994, p. 132.  
56 Deze vereisten zijn deels gebaseerd op de ontvankelijkheidsvereisten die gelden voor het WCAM-traject.  
57 De Jong 2011.  
58 Claimcode,  

<http://www.consumentenbond.nl/morello-bestanden/pdf-algemeen-2013/compljuniclaimcodecomm2011.pdf> 

(laatst bezocht 18 mei 2016).  

http://www.consumentenbond.nl/morello-bestanden/pdf-algemeen-2013/compljuniclaimcodecomm2011.pdf


 

15 

 

claimstichtingen en -verenigingen. Het doel van dit document is om consumenten meer inzicht te 

verschaffen in de doelstellingen, organisatie en financiën van de betreffende belangenorganisaties.59 

De Claimcode is een zelfreguleringsdocument dat (vooralsnog) geen wettelijke verankering kent. Het 

kan het beste gekwalificeerd worden als een vorm van zelfregulering. Toch moet de betekenis van het 

document niet onderschat worden. Zo is de urgentie van de Claimcode vanuit de politiek benadrukt; uit 

de Memorie van Toelichting bij de Wet tot wijziging van de WCAM is op te maken dat de Minister van 

Veiligheid en Justitie de Claimcode ‘van harte toejuicht’. Ook geeft hij aan dat non-conformiteit met de 

Claimcode aanleiding kan zijn tot het niet-ontvankelijk verklaren van een belangenvertegenwoordiger. 

In die zin kan de non-conformiteit een reden zijn om te oordelen dat de belangen van betrokken personen 

niet (of niet-voldoende) gewaarborgd worden.60 Tot nog toe is dit echter nog niet vaak gebeurd. Toch is 

het niet zo dat de rechtspraak de Claimcode geheel heeft genegeerd. Zo werden de principes van de 

Claimcode eerder al in een beschikking van het Hof Amsterdam door de rechter meegenomen bij de 

beoordeling van de ontvankelijkheid op grond van art. 7:907 lid 3 onder f BW.61 Ook heeft de rechter 

in de recente zaak tegen de NAM omtrent de gaswinning in Groningen de representativiteit van de 

belangenorganisatie getoetst aan de Claimcode.62 Voorts is het een middel voor belanghebbenden om 

een onderscheid te kunnen maken tussen transparante en minder transparante organisaties, waardoor het 

als een leidraad kan fungeren wat betreft de keuze voor een bepaalde claimorganisatie. Het idee is dat 

de regulering van belangenorganisaties zo deels wordt overgedragen aan de markt. Men gaat ervan uit 

dat gedupeerden eerder geneigd zijn zich aan te sluiten bij een organisatie die een bepaalde mate van 

transparantie uitdraagt. Het gevolg zou zijn dat organisaties die zich niet aan de eisen van de Claimcode 

houden van de markt worden ‘gedreven’ of zich genoodzaakt zien de Claimcode toch te gaan naleven.63  

Daarnaast is het belang van de Claimcode de laatste jaren alleen maar toegenomen. Een belangrijke 

reden is het wetsvoorstel voor de invoering van de mogelijkheid tot collectieve schadevergoedingsactie 

(art. 3:305a lid 3 BW). Zoals eerder uiteengezet, zal het principal-agent problem nog meer gaan spelen 

in een collectieve schadevergoedingsactie en wordt dit niet opgevangen door beroepsregels of 

tuchtrechtspraak. Dit vergroot dus het belang van zelfregulering. Dit komt ook tot uiting in de 

Aanbeveling juristengroep, die oproept tot aansluiting van de nieuwe, strengere 

ontvankelijkheidsvereisten bij de Claimcode.  

                                                      
59 Lemstra & Okhuijsen 2010, p. 162; Zie ook: Kroes 2012, p. 182-183.   
60 Kamerstukken II 2011/2012, 33 000 VI, nr. 13, p. 17 en 18; Kamerstukken II 2011/12, 33 126, nr. 3, p. 6.  
61 Hof Amsterdam 17 januari 2012, LJN BV1026 (Converium), r.o. 10.4.  
62 Rb. Noord-Nederland 2 september 2015, ECLI:NL:RBNNE:2015:4185, r.o. 4.1.26 e.v. Benadrukt moet echter 

wel worden dat de rechtbank overweegt dat stichting WAG niet voldoet aan de principes uit de Claimcode, maar 

dat dit niet doorslaggevend is voor de ontvankelijkheid. De rechtbank stelt dat de Claimcode (slechts) een 

gezichtspunt is om te oordelen dat niet is voldaan aan het representativiteitsvereiste en concludeert uiteindelijk dat 

de belangen van benadeelden wel voldoende behartigd worden.   
63 Bauw & Bruinen 2013.  
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De Claimcode kent zes principes die verder worden uitgewerkt in de zogenaamde uitwerkingen. 

Opmerking verdient dat belangenorganisaties niet gehouden zijn om alle principes en uitwerkingen 

integraal over te nemen in hun statuten. Zij kunnen besluiten af te wijken van bepaalde uitwerkingen, 

indien ze dit maar nader toelichten (volgens het ‘pas toe of leg uit’ principe). Deze toelichting kan 

worden opgenomen in een speciaal daartoe dienend ‘governance document’, dat beschikbaar gesteld 

moet worden op de website.64 De code vereist dat het bestuur en de Raad van Toezicht verantwoordelijk 

zijn voor de naleving en handhaving van de Claimcode (principe I) en dat de organisatie geen 

winstoogmerk mag hebben (principe II)65. Verder worden er eisen gesteld aan de samenstelling en 

onafhankelijkheid van het bestuur (principe III en IV)66 en mogen bestuurders geen beloning ontvangen 

behalve een redelijke onkostenvergoeding en niet bovenmatig vacatiegeld67. Tot slot dient een 

belangenorganisatie een Raad van Toezicht in te stellen die toezicht houdt op het beleid van het 

bestuur.68 

De Claimcode is gefaseerd in werking getreden. Zo was de Claimcode direct van toepassing op 

organisaties die na 1 juli 2011 zijn opgericht. Voor organisaties die destijds al bestonden was de 

Claimcode van toepassing vanaf 1 januari 2012. 

  

                                                      
64 Indien de organisatie geen website heeft, moet zij de informatie kosteloos op een andere wijze toegankelijk 

maken. Zie ook principe III, uitwerkingen 7 en 8 van de Claimcode.  
65 Zo mag een natuurlijk persoon noch een rechtspersoon over het vermogen en inkomsten van de organisatie 

beschikken als ware het zijn eigen vermogen. Ook moet een eventueel liquidatieoverschot ten goede komen aan 

de belanghebbenden.  
66 Zo moet het bestuur uit minimaal drie personen bestaan, moet minimaal 1 bestuurslid een jurist zijn en mogen 

er geen nauwe familie-  of vergelijkbare banden bestaan tussen bestuursleden en leden van de RvT.  
67 Welke wel vastgesteld dienen te worden door de RvT en moeten worden toegelicht in de jaarstukken van de 

organisatie.  
68 Ook een RvT dient te bestaan uit minimaal 3 leden, waarvan er minimaal 1 een jurist is en minimaal 1 over 

specifieke financiële informatie beschikt. 
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3. Terugblik: Resultaten ‘Follow up Claimcode’ 

3.1. Introductie  

In 2012 is een onderzoek uitgevoerd naar de conformiteit van 50 belangenorganisaties met de 

Claimcode. Onderzocht zijn 39 stichtingen, zeven verenigingen en vier ‘klassieke 

belangenorganisaties’. 69  Achtereenvolgens zullen de scores die toentertijd zijn gehaald op 

uitwerkingsniveau, principeniveau en organisatieniveau besproken worden (zie Appendix C voor de 

specifieke tabellen). 

3.2. Score op uitwerkingsniveau 

 Over het algemeen was de gemiddelde conformiteitscore op uitwerkingsniveau relatief laag 

(score van 1,34).  

 Er waren geen uitwerkingen die ‘zeer hoog’ scoorden op conformiteitsniveau. 

 Er was één uitwerking die ‘hoog’ scoorde op conformiteitsniveau (uitwerking 2 van principe 

II). 

 Er was één uitwerking die ‘gemiddeld’ scoorde op conformiteitsniveau (uitwerking 1 van 

principe II). 

 Er was één uitwerking die ‘laag’ scoorde op conformiteitsniveau (uitwerking 1 van principe III). 

 De organisaties scoorden op de overige 24 uitwerkingen ‘zeer laag’. 

3.3. Score op principeniveau 

 Over het algemeen was de gemiddelde conformiteitscore op principeniveau 1,38. Dit betekende 

dat de conformiteit ‘laag’ was te noemen.   

 Er waren geen principes die ‘zeer hoog’ of ‘hoog’ scoorden op conformiteitsniveau. 

 Er was één principe die ‘gemiddeld’ scoorde op conformiteitsniveau (principe II).  

 Er is één principe die ‘laag’ scoorde op conformiteitsniveau (principe V). 

 De overige vier principes scoorden ‘zeer laag’.  

3.4. Score op organisatieniveau 

Conformiteitsniveau per claimorganisatie op principeniveau: 

 Geen claimorganisaties scoorden ‘zeer hoog’ op conformiteitsniveau. 

 Twee claimorganisaties scoorden ‘hoog’ op conformiteitsniveau. 

 Drie claimorganisaties scoorden ‘gemiddeld’ op conformiteitsniveau. 

 Zesentwintig claimorganisaties scoorden ‘laag’ op conformiteitsniveau. 

 Negentien claimorganisaties scoorden ‘zeer laag’ op conformiteitsniveau. 

                                                      
69 Onder een ‘klassieke belangenorganisatie’ wordt verstaan een organisatie die een (veel) bredere doelstelling 

heeft, zoals de Vereniging van Effectenbezitters, Vereniging Eigen Huis, Nederlandse Vereniging van Banken, de 

Consumentenbond. Zie ook: Bauw & Bruinen 2013, p. onbekend. 
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Conformiteitsniveau per claimorganisatie op het niveau van de uitwerkingen: 

 Eén claimorganisatie scoorde ‘zeer hoog’ op conformiteitsniveau. 

 Geen claimorganisaties scoorden ‘hoog’ op conformiteitsniveau. 

 Zes claimorganisaties scoorden ‘gemiddeld’ op conformiteitsniveau. 

 Elf claimorganisaties scoorden ‘laag’ op conformiteitsniveau.  

 Tweeëndertig claimorganisaties scoorden ‘zeer laag’ op conformiteitsniveau. 

Het verschil in conformiteit met de Claimcode tussen de drie soorten claimorganisaties (klassieke 

belangenverenigingen, verenigingen en stichtingen) bleek ook niet erg groot. Op principeniveau 

scoorden de klassieke belangenverenigingen in verhouding enigszins beter dan de andere twee 

organisatietypen. Op het uitwerkingsniveau scoorden de belangenverenigingen en (gewone) 

verenigingen iets beter dan de stichtingen.  

Voorts was onderzocht in hoeverre de conformiteit afhankelijk was van de oprichtingsdatum van de 

claimorganisatie. De conclusie was dat een latere oprichtingsdatum (die gelegen is na de 

inwerkingtreding van de Claimcode) niet betekende dat het conformiteitsniveau beter was. Integendeel, 

het conformiteitsniveau bleek zelfs iets lager te liggen.70 

3.5. Verklaring conformiteitsniveau    

Uit het vorige follow-up onderzoek bleek dat het conformiteitsniveau van de onderzochte organisaties 

met de Claimcode laag tot zeer laag was. Twee verklaringen voor dit lage conformiteitsniveau konden 

(waarschijnlijk) gevonden worden in het feit dat a) de Claimcode geen bindende juridische status had 

en b) dat de code nog maar net was ingetreden.   

                                                      
70 Opmerking verdient dat er maar drie nieuwe (in de zin van: opgericht na 1 juli 2011) belangenorganisaties waren 

meegenomen in vorig onderzoek.  
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4. Statutenonderzoek 2016 

4.1. Introductie  

In het kader van dit onderzoek zijn 66 claimstichtingen en –verenigingen onderzocht op de conformiteit 

van hun statuten met de Claimcode. Deze conformiteit is onderzocht op zowel principe-, als op 

uitwerkingenniveau. De resultaten zullen in dit hoofdstuk uiteen gezet worden (zie Appendix D voor de 

specifieke tabellen).  

4.2. Score op uitwerkingsniveau 

 Over het algemeen was de gemiddelde conformiteitscore op uitwerkingsniveau relatief 

gemiddeld (score van 1,81).  

 Er was één uitwerking die ‘zeer hoog’ scoorde op conformiteitsniveau. Dit betrof uitwerking 4 

van principe III, welke ziet op de vertegenwoordiging van het bestuur. 

 Er waren twee uitwerkingen die ‘hoog’ scoorden op conformiteitsniveau, namelijk uitwerking 

2 van principe II (batig saldo) en uitwerking 1 van principe III (bestuur bestaat uit drie 

personen). 

 Er waren 9 uitwerkingen die ‘gemiddeld’ scoorden op conformiteitsniveau. Het ging hierbij om 

uitwerkingen 5 en 6 van principe III (balans & staat en ingrijpend besluit), uitwerking 3 bij 

principe V (toelicht op vergoedingen), en uitwerkingen 1, 2, 6 en 7 bij principe VI (Raad van 

Toezicht).  

 De overige uitwerkingen scoorden ‘laag’ scoorden op conformiteitsniveau. 

 Geen enkele uitwerking scoorde ‘zeer laag’. 

4.3. Score op principeniveau 

 De gemiddelde conformiteitscore over alle principes was 1,89. Hieruit is af te leiden dat de 

conformiteit ‘gemiddeld’ is.   

 Er was geen principe die ‘zeer hoog’ scoorde op conformiteitsniveau. 

 Eén principe scoorde ‘hoog’ qua conformiteitsniveau. Dit was principe III (Bestuur).  

 Drie principes scoorden ‘gemiddeld’ op conformiteitsniveau. Dit betrof principes II 

(Winstoogmerk), V (Vergoedingen aan bestuurders) en VI (Raad van Toezicht).  

 Er waren twee principes die ‘laag’ scoorden op conformiteitsniveau, namelijk principes I 

(Naleving Claimcode) en IV (Onafhankelijk). 

 Geen van de principes scoorden ‘zeer laag’.  

4.4. Score op organisatieniveau 

Conformiteitsniveau per claimorganisatie op principeniveau: 
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 Dertien organisaties scoorden ‘zeer hoog’ op conformiteitsniveau.71  

 Vijf claimorganisaties scoorden ‘hoog’ op conformiteitsniveau.72  

 Acht claimorganisaties scoorden ‘gemiddeld’ op conformiteitsniveau.73 

 Achttien claimorganisaties scoorden ‘laag’ op conformiteitsniveau.74  

 Tweeëntwintig claimorganisaties scoorden ‘zeer laag’ op conformiteitsniveau.75 

Conformiteitsniveau per claimorganisatie op het niveau van de uitwerkingen: 

 Veertien claimorganisatie scoorden ‘zeer hoog’ op conformiteitsniveau.76 

 Twee claimorganisaties scoorden ‘hoog’ op conformiteitsniveau.77 

 Zeven claimorganisaties scoorden ‘gemiddeld’ op conformiteitsniveau.78 

 Acht claimorganisaties scoorden ‘laag’ op conformiteitsniveau.79  

 Vijfendertig claimorganisaties scoorden ‘zeer laag’ op conformiteitsniveau.80 

Opmerkelijk was dat de klassieke belangenorganisaties veel beter scoorden dan de stichtingen en 

‘gewone’ verenigingen. Op principeniveau scoorden ze gemiddeld 3,38 vergeleken met 1,86 

                                                      
71 Daartoe behoren: Atrium Claim, Belangen rechtsbijstandverzekerden DSB, Consumentenbond, Consumers 

Lead Emissions Accountability Network (CLEAN), Investors Claims against Tesco, Petrobras Compensation 

Foundation, Staatsloterijschadeclaim, Vereniging Eigen Huis, Vereniging van Effectenbezitters, Volkswagen Car 

Claim, Volkswagen Investor Claim, Volkswagen Investor Settlement Foundation, Woekerpolis.nl. 
72 Hieronder vallen: Beerputpensioen, Investor Claims Against BP, OCA (Sticting Leaseverlies), Pensioenfatsoen 

en Woekerpolis Claim. 
73 Accijnsclaim Pomphouders, Claim SNS Bank/Bos & Partners, Claimstichting Bouwstate V, Erfpachters Belang 

Amsterdam, Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen, Pay Back, Platformaandelenlease en 

Renteswapschadeclaim. 
74 Asbest, Beeldbuisclaim, Belangenbehartiging gedupeerde beleggers Van den Berg, Beleggers GIN, De Teuge, 

Euribar, Finidaf, Fortisclaim, Gedupeerden Spaarconstructie (GeSP), Homburg Beleggers, Hypotheekclaim, 

Loterijverlies.nl, Massaclaims, Restschuld eerlijk delen, Support Homburg Bond Claim, Swapschade, 

Verliespolis, Victimes des déchets toxiques Côte d’Ivoire, Volkswagen Audiclaim. 
75 Daartoe behoren: Belverlies.nl, De Graadmeter, DSBdepositos.nl, Fortiseffect, Gedupeerden 

Overwaardeconstructie, Horecaclaim Nederland, Imtechclaim, Koersplandewegkwijt, Meldpunt Collectief 

Onrecht, Pensioenbehoud, Pgb Schadeclaim, Pensioenbehoud, Rechtsbijstandclaim, Renteclaim, SOBI, Stichting 

Converium Securities Compensation Foundation, Teak Participants, VEB Actie-Landis, VEB Actie-LCI, 

Waardevermindering door aardbevingen Groningen, Wakkerpolis en Woekerpolisproces. 
76 Atrium Claim, Beerputpensioen, Belangen rechtsbijstandverzekerden DSB, Consumentenbond, CLEAN, 

Investor Claims against BP, Investor Claims against Tesco, Petrobras Compensation Foundation, 

Staatsloterijschadeclaim, Vereniging Eigen Huis, Vereniging van Effectenbezitters, Volkswagen Car Claim, 

Volkswagen Investor Claim, Volkswagen Investor Settlement Foundation, Woekerpolis.nl.  
77 Pensioenfatsoen, Woekerpolis Claim.  
78 Accijnsclaim Pomphouders, Claim SNS Bank/Bos & Partners, Claimstichting Bouwstate V, Erfpachters Belang 

Amsterdam, OCA (Stichting Leaseverlies), Renteswapschadeclaim, Verliespolis. 
79 Beeldbuisclaim, De Graadmeter, Euribar, Finidaf, Hypotheekclaim, Platform aandelenlease, Swapschade, 

Waardevermindering door aardbevingen Groningen.  
80 Asbest, Belangenbehartiging gedupeerde beleggers Van den Berg, Beleggers GIN, Belverlies.nl, De Teuge, 

DSBdepositos.nl, Fortisclaim, Fortiseffect, Gedupeerden Overwaardeconstructie, Gedupeerden Spaarconstructie 

(GeSP), Homburg Beleggers, Horecaclaim Nederland, Imtechclaim, Koersplandewegkwijt, Loterijverlies.nl, 

Massaclaims, Meldpunt Collectief Onrecht, Nederlandse bond voor pensioenbelangen (NBP), Pay Back, 

Pensioenbehoud, Pgb Schadeclaim, Rechtsbijstandclaim, Renteclaim, Restschuld eerlijk delen, SOBI, Stichting 

Converium Securities Compensation Foundation, Support Homburg Bond Claim, Teak Participanten, VEB Actie-

Landis, VEB Actie-LCI, Victimes des déchets toxiques Côte d’Ivoire, Volkswagen Audiclaim, Wakkerpolis, 

Woekerpolisproces.  
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(stichtingen) en 1,80 (verenigingen). Op uitwerkingenniveau scoorden ze 3,13 vergeleken met 1,79 

(stichtingen) en 1,73 (verenigingen).  

Verder is uit de resultaten op te maken dat de organisaties die na 1 juli 2011 zijn opgericht enigszins 

beter scoorden dan de organisaties opgericht vóór 1 juli 2011. Nieuwe organisaties scoorden een 2,04 

ten opzichte van 1,73 voor oudere organisaties op principeniveau. Op uitwerkingenniveau scoorden 

nieuwe organisaties 1,95 in vergelijking met 1,64 voor oudere organisaties.  

Opvallend is wel dat de groep die ‘zeer laag’ heeft gescoord veelal een oudere oprichtingsdatum heeft. 

Zo ligt de mediaan op 2010 (zowel wat betreft organisaties die ‘zeer laag’ scoren op principeniveau als 

die ‘zeer laag’ scoren op uitwerkingenniveau). De groep die een ‘zeer hoog’ conformiteitsniveau kent, 

heeft vaker een oprichtingsdatum die later in tijd ligt. Zo ligt de mediaan van organisaties die ‘zeer hoog’ 

hebben gescoord op principe- en uitwerkingenniveau op 2015. Daarbij moet evenwel opgemerkt worden 

dat veel klassieke belangenorganisaties een zeer hoog conformiteitsniveau hebben. Dergelijke 

belangenorganisaties bestaan echter al lange tijd. Indien deze organisaties niet meegenimen worden in 

de analyse, blijkt dat alle organisaties die ‘zeer hoog’ hebben gescoord op uitwerkingenniveau na 2012 

zijn opgericht. De organisaties die ‘zeer hoog’ hebben gescoord op principeniveau zijn zelfs allemaal 

na 2014 opgericht. Hieruit kan geconcludeerd worden dat nieuw opgerichte belangenorganisaties een 

beter conformiteitsniveau tonen dat oudere belangenorganisaties, hetgeen hoop biedt voor de toekomst.   
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5. Overeenkomsten en verschillen  

 

5.1. Introductie  

In dit hoofdstuk zullen de verscheidene scores uit 2016 vergeleken worden met de scores uit 2012. Dit 

zal gedaan worden op uitwerkingsniveau (V.II), principeniveau (V.III) en op organisatieniveau (V.IV). 

 

5.2. Score op uitwerkingsniveau 

De score op uitwerkingsniveau was in 2012 nog 1,34 (laag), terwijl deze in 2016 gescoord wordt op 

1,81 (gemiddeld). Dit is een stijging van 135% (zie ook Tabel 1). Deze stijging is voornamelijk te 

verklaren door het feit dat in 2012 de meeste organisaties nog ‘zeer laag’ scoorden, terwijl dit in 2016 

helemaal niet het geval was. De meeste organisaties scoorden ‘laag’ of ‘gemiddeld’ op de conformiteit. 

Opmerkelijk is wel dat de conformiteit voornamelijk verbeterd is met betrekking tot de eisen die worden 

gesteld aan de samenstelling en vertegenwoordiging van het bestuur (zie Tabel 2 voor de stijging per 

uitwerking).  
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5.3. Score op principeniveau 

De score op principeniveau is gestegen van 1,38 in 2012 naar 1,89 in 2016. Dit betekent een stijging 

van maar liefst 137% (zie Tabel 1). Deze stijging is voornamelijk het gevolg van het feit dat de meeste 

principes ‘gemiddeld’ scoorden op conformiteitsniveau (met daarnaast één principe op ‘hoog’ en twee 

op ‘laag’). In 2012 lag dit heel anders. De meeste principes scoorden toen ‘zeer laag’ (met als 

uitzondering principe II en principe V die ‘gemiddeld’ respectievelijk ‘laag’ scoorden). Net als het geval 

is bij de conformiteit op uitwerkingsniveau, is de verbetering vooral te zien met betrekking tot de eisen 

die worden gesteld aan de samenstelling van het bestuur. Opvallend is dat de conformiteit met 

betrekking tot de naleving van de Claimcode (principe I) en de onafhankelijkheid van 

belangenorganisaties nog steeds achter blijft (zie Tabel 3 voor de veranderingen per principe).   

 

5.4. Score op organisatieniveau 

Ook wat betreft de scores op organisatieniveau is een verschuiving op te merken. Zo zijn er veel meer 

organisaties die ‘zeer hoog’ scoorden op zowel principeniveau (dertien in 2016 vergeleken met geen 

één in 2012) als op uitwerkingenniveau (veertien in 2016 vergeleken met één in 2012).  

Opmerkelijk is ook de verdeling van scores. Zo scoorden in 2012 de meeste organisatie relatief ‘laag’ 

of zelfs ‘zeer laag’ (met hier en daar een uitzondering). In 2016 wordt een heel ander beeld geschetst; 

zo lopen de scores veel meer uiteen. Opvallend genoeg scoren de onderzochte organisaties ofwel laag 

of zeer laag, ofwel ze scoren zeer hoog. Er zijn weinig organisaties die een gemiddelde score hebben. 

Hieruit kan dan ook geconcludeerd worden dat de verschillende organisaties qua conformiteitsniveau 

meer uit elkaar zijn gaan lopen. Het is meer een ‘alles-of-niets’ benadering geworden; 

belangenorganisaties kiezen er ofwel voor om de Claimcode geheel na te leven, ofwel ze laten het 

helemaal links liggen.  
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Daarnaast is een belangrijk verschil dat de klassieke belangenorganisaties veel beter scoren in 2016 dan 

dat zij deden in 2012 (zie Tabel 4 en 5). Uit het eerdere onderzoek bleek dat het conformiteitsniveau 

niet erg verschilde wat betreft de drie soorten claimorganisaties. In 2016 is dit echter duidelijk anders. 

De klassieke belangenorganisaties scoren beduidend beter dan de overige typen organisaties. Zo 

scoorden ze op principeniveau gemiddeld 3,38 vergeleken met 1,86 (stichtingen) en 1,80 (verenigingen). 

Op uitwerkingenniveau scoorden ze 3,13 vergeleken met 1,79 (stichtingen) en 1,73 (verenigingen). 

Opmerkelijk is wel dat de hoge scores niet te danken zijn aan een statutenwijziging, maar aan een op de 

website geplaatst governance document. Bijna alle klassieke belangenorganisaties hebben een document 

op de website geplaatst waarin zij vermelden de Claimcode na te leven en de wijze waarop zij dit doen. 
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Tot slot bleek uit het eerdere onderzoek dat een latere oprichtingsdatum (na de inwerkingtreding van de 

Claimcode) niet direct betekende dat het conformiteitsniveau beter was. Integendeel, het 

conformiteitsniveau bleek zelfs lager te zijn. In 2016 is dit ook veranderd. Hoewel de verschillen niet 

erg groot te noemen zijn, kan toch worden geconcludeerd dat het conformiteitsniveau van organisaties 

die na 1 juli 2011 zijn opgericht hoger ligt dan de organisaties die voor deze datum zijn opgericht. De 

verklaring voor deze andere uitkomst is waarschijnlijk tweeërlei. Enerzijds heeft het te maken met het 

feit dat er meer tijd overheen is gegaan, anderzijds heeft het te maken dat nu meer ‘nieuwe’ organisaties 

zijn meegenomen.81  

 

5.5. Verklaringen voor (verbeterd) conformiteitsniveau 

Een verklaring voor het verbeterde conformiteitsniveau kan ten eerste waarschijnlijk gevonden worden 

in het feit dat de naamsbekendheid van de Claimcode is verbeterd de afgelopen jaren. Van de 

ondervraagde belangenorganisaties bleek bijna iedereen bekend te zijn met de Claimcode (waarvan de 

grootste groep zelfs bekend was met de precieze vereisten).82 Slechts twee respondenten gaven aan 

helemaal niet bekend te zijn met de Claimcode.  

Toch is het conformiteitsniveau nog niet hoog of zeer hoog te noemen, maar slechts gemiddeld. Dit kan 

mogelijk verklaard worden door het feit dat het draagvlak (nog) niet heel groot is voor de Claimcode. 

In het vorige Claimcode onderzoek is een dergelijke verklaring ook al opgeworpen. Toen is geopperd 

dat de oorzaak van het (kleine) draagvlak mogelijkerwijs te wijten was aan het feit dat te weinig 

claimorganisaties bij de opstelling van de Claimcode waren betrokken. Uit een rondvraag bij 

belangenorganisaties bleek inderdaad dat de meningen over de Claimcode uiteen lopen. Zo gaven enkele 

                                                      
81 In het eerdere onderzoek waren er slechts drie ‘nieuwe’ belangenorganisaties meegenomen in de analyse.  
82 De respondenten gaven aan bekend te zijn geraakt met de Claimcode via: vakliteratuur, nieuws, collega’s en 

internet. Daarnaast waren er twee respondenten die aangaven betrokken te zijn geweest bij de totstandkoming van 

de Claimcode.  
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organisaties aan dat, hoewel zij positief staan tegenover de Claimcode, zij nog wel mogelijkheden zien 

tot verbetering. Zo meenden sommige organisaties dat de Claimcode niet ver genoeg ging. Een andere 

stelde dat de “huidige Claimcode […] niet voldoende aandacht [besteedt] aan de organisatie en 

financiering van [belangenorganisaties]” en dat “de Claimcode […] er vanuit [lijkt] te gaan dat 

genoemde relevante aspecten zich ‘vanzelf regelen’”. Weer een andere organisatie stelde zelf het heft 

in eigen handen te hebben genomen en extra eisen op te hebben genomen, zoals een verbod op entry 

fee.83 Opvallend was dat er daarnaast enkele organisaties waren die niet alleen kritiek hadden op de 

inhoud van de code, maar ook ontevreden waren over de gang van zaken ten tijde van de totstandkoming 

ervan. Zo stelde een organisatie dat de Claimcode was opgesteld door “een kleine elite die zich heer en 

meester waant over massa schade claims”, en noemt een ander dat “de Claimcode […] eenzijdig [is] 

opgesteld door branchegenoten die zich door verzekeraars hebben laten betalen”. Een derde organisatie 

geeft ook aan teleurgesteld te zijn in het feit dat zij nooit zijn uitgenodigd voor de gesprekken omtrent 

de inhoud van de Claimcode. Zij voegt daar zelfs aan toe: “Dit is bewust gebeurd, omdat wij een 

stichting zijn door en voor gedupeerden, dit in tegenstelling tot andere stichtingen, die veelal bestaan uit 

advocaten zonder gedupeerden. Deze advocaten zijn commercieel ingesteld”. Het is moeilijk deze 

reacties te duiden. Het kan aan de ene kant een teken zijn van oprechte onvrede over de gang van zaken 

en de uitkomst daarvan, maar kan evenwel ook een excuus zijn om zich niet (geheel) te conformeren 

aan de code.   

Een andere verklaring voor de nog niet zeer hoge conformiteit kan gevonden worden in het belang dat 

claimorganisaties hebben bij de Claimcode. Zo stelt een organisatie dat zij veelal preventief stichtingen 

opricht, en dat zij de intentie heeft om de Claimcode na te leven op het moment dat een procedure 

daadwerkelijk gaat lopen.  

Verder is het opvallend dat voornamelijk wat oudere stichtingen slechter scoren. Opmerkelijk is ook dat 

de organisaties die de vorige keer waren meegenomen in het onderzoek, op de klassieke 

belangenorganisaties na, geen verbetering in de scores laten zien. Dit kan enerzijds worden verklaard 

door het feit dat organisaties het belang van een statutenwijziging niet in zien (bijvoorbeeld omdat de 

procedure al is opgestart) of omdat het geld er niet is.  

Tot slot dient de vraag zich aan of de huidige juridische status van de Claimcode (niet bindend) wellicht 

nog steeds te vrijblijvend is.  

  

                                                      
83 Opvallend is ook dat de meeste organisaties niet werken met een entry fee (ook al verbieden ze dit niet expliciet). 

Een belangenorganisatie gaf ook aan dit bewust te doen, om zo ervoor te zorgen dat de belangen van benadeelde 

en belangenvertegenwoordiger synchroon lopen.  
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6. Bijvangsten  

6.1. Introductie 

Hoewel het primaire doel van dit onderzoek zich richtte op het conformiteitsniveau van de statuten van 

66 claimstichtingen en –verenigingen met de Claimcode, zijn daarnaast veel data vergaard over andere 

onderwerpen.84 Deze data zagen onder andere op de personen achter de organisaties (oprichters en 

bestuurders), financieringsconstructies en typen zaken. Uit deze informatie kunnen (voorzichtige) 

conclusies getrokken worden met betrekking tot de vraag hoe deze ‘markt’ van collectieve acties eruit 

ziet. Het verdient echter wel de opmerking dat we niet pretenderen dat dit conclusies zijn van een 

diepgaand onderzoek. Het betreffen slechts bijvangsten van ons primaire onderzoek. Voor alomvattende 

conclusies is meer onderzoek vereist.  

6.2. Oprichters en bestuurders   

Ten eerste is het opmerkelijk dat bepaalde namen vaker terugkomen als oprichter dan wel bestuurder 

van een stichting of vereniging. Namen van personen en organisaties die veelvuldig voorbij zijn 

gekomen zijn: Peter Lakeman (SOBI), Pieter Leijsen, Arie van der Steen, Consumentenclaim85 en 

Meldpunt Collectief Onrecht86. Overigens wordt hier ook niet geheimzinnig over gedaan. Zo hebben 

Consumentenclaim en Meldpunt Collectief Onrecht een website waar de verscheidene claims op 

genoemd worden en omschrijven zij zichzelf veelal als specialist of expert als het gaat om collectieve 

acties.  

Daarnaast is het opvallend dat indien een grote affaire speelt in de media, een groot aantal 

belangenorganisaties opgericht wordt om daar op in te spelen. In de Volkswagen affaire zijn het 

afgelopen jaar al vijf stichtingen opgericht om de belangen van verscheidene (maar soms ook dezelfde) 

partijen te behartigen.87  

6.3. Financieringsmodellen 

Hoewel het niet van alle onderzochte organisaties bekend was hoe zij gefinancierd werden88, kon dit 

van een aantal organisaties wel achterhaald worden. Zo hanteert het overgrote deel van de organisaties 

een success fee, die vaak varieerde tussen de 15% en 25%, al dan niet 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) 

                                                      
84 Deze informatie is voornamelijk verzameld aan de hand van het statutenonderzoek, de websites van de 

organisaties en (in sommige gevallen) algemene voorwaarden en/of participatieovereenkomsten.  
85 Consumentenclaim is een B.V. die veel stichtingen onder haar hoede heeft. Ook heeft zij Vereniging 

Woekerpolis opgericht.  
86 Stichting Meldpunt Collectief Onrecht initieert op eigen naam procedures, maar heeft ook enkele ad-hoc 

stichtingen opgericht voor specifieke claims. 
87 Hiertoe behoren: Consumers Lead Emissions Accountability Network (CLEAN), Volkswagen Audiclaim, 

Volkswagen Car Claim, Volkswagen Investor Claim, Volkswagen Investor Settlement Foundation.  
88 Bij sommige organisaties was het niet meer mogelijk om je aan te melden, waardoor dit niet meer te achterhalen 

was. Bij andere organisaties stond deze informatie simpelweg niet op de website of in een apart 

deelnemingsdocument genoemd.  
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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 funding, waarbij een derde partij (veelal investeerder) (een deel van) de kosten op zich 

nam. Deze vorm van financiering werd dan wel gebruikt in combinatie met een success fee. Tot slot was 

het opmerkelijk dat zes organisaties hadden aangegeven dat er helemaal geen kosten aan deelname 

waren verbonden. Er kon niet achterhaald worden aan de hand van de website, eventuele 

participatieovereenkomsten of algemene voorwaarden of er dan nog wel een success fee aan verbonden 

was. 

6.4. Typen zaken 

Opvallend genoeg was het grootste gedeelte van de onderzochte organisaties werkzaam in de sfeer van 

de financiële aansprakelijkheid. Zo waren er maar liefst 46 organisaties die opkwamen voor partijen die 

schade hadden opgelopen door (verkeerde advisering omtrent) financiële producten of beleggingen. De 

één na grootste groep betrof organisaties die zich richtten op schade die consumenten hadden geleden.89 

De overige zaken betroffen de klassieke belangenorganisaties, die zich richtten op een veelheid aan 

typen schades, belangenorganisaties die voor een bepaalde branche opkwamen en 

overheidsaansprakelijkheid.  

                                                      
89 Voorbeelden hiervan zijn: Volkswagen affaire en Staatsloterij.  
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7. Conclusie en aanbevelingen  

7.1. Conclusie en verklaring van resultaten 

De hoofdvraag die in dit onderzoek centraal stond was: Hoe verhoudt de conformiteit van de statuten 

van de onderzochte claimstichtingen en –verenigingen met de Claimcode zich tot het 

conformiteitsniveau als gebleken uit ‘Follow-up Claimcode’ en hoe kunnen de verschillen en 

overeenkomsten worden verklaard?   

Zoals uiteen is gezet in 4. Overeenkomsten en verschillen, bleek het conformiteitsniveau een stijging te 

laten zien. Op uitwerkingenniveau is deze stijging 135% en op principeniveau 137%. De conformiteit 

ten opzichte van 2012 is voornamelijk verbeterd wat betreft eisen die worden gesteld aan het bestuur. 

Wat echter achterblijft is de naleving van principes omtrent naleving Claimcode en onafhankelijkheid 

van belangenorganisaties. Verder is geconcludeerd dat de naleving van de Claimcode door klassieke 

belangenorganisaties erg is verbeterd. Daarnaast is het opvallend dat de naleving van de Claimcode 

veelal meer een alles-of-niets benadering is geworden; of organisaties passen het helemaal toe, of ze 

laten het links liggen. Bovendien is het opvallend dat voornamelijk wat recentere opgerichte organisaties 

een betere conformiteitsscore hebben.  

Er kan dus geconcludeerd worden dat de naleving een verbetering laat zien. Het verdient echter wel de 

opmerking dat een afwijkingsmarge moet worden ingebouwd van 11% op principeniveau en 3% op 

uitwerkingenniveau90, welke een gevolg is van de onderzoekssystematiek. Hoewel de 

onderzoekssystematiek de cijfers zowel positief als negatief kan beïnvloeden, wordt het evenwel 

duidelijk dat de scores, ondanks de marge, een verbetering laten zien ten opzichte van het eerdere 

onderzoek. De marge doet dus niet af aan de resultaten.  

Ondanks de verbetering in de scores, is het nog steeds de vraag of het doel van de Claimcode wel behaald 

wordt. Het conformiteitsniveau is slechts ‘gemiddeld’. Dit wekt de suggestie dat een duidelijke prikkel 

voor naleving van de Claimcode nog grotendeels afwezig is en lijkt de conclusie uit het eerdere 

onderzoek – dat de Claimcode “slechts serieus (wordt) genomen door de organisaties die voorheen ook 

al verantwoord te werk gingen”91 – te ondersteunen. Deze verklaring wordt ook gesteund door het feit 

dat vooral oudere organisaties (die in het vorige onderzoek ook waren meegenomen en toen ook slecht 

scoorden) geen verbetering laten zien.   

Er kunnen verscheidene mogelijke verklaringen te vinden zijn voor bovengenoemde resultaten. Het 

verbeterde conformiteitsniveau (vooral onder nieuwe organisaties) heeft waarschijnlijk te maken met 

het feit dat de naamsbekendheid van de code is verbeterd. Bij het vorige onderzoek was de code nog 

maar net in werking getreden, terwijl het nu al enkele jaren geleden is. Deze verklaring vindt ook steun 

in enkele reacties van de respondenten. 

                                                      
90 Zie voor een toelichting Appendix A. Methodologie.  
91 Bauw & Bruinen.  
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Het feit dat het conformiteitsniveau nog slechts ‘gemiddeld’ is en niet een hogere score heeft, heeft 

waarschijnlijk te maken met het feit dat het draagvlak onder belangenorganisaties nog niet heel groot is. 

Zo bleek uit het onderzoek dat er enkele organisaties waren die nog steeds mogelijkheden tot verbetering 

zien (vooral wat betreft de eisen over organisatie en financiering van de belangenorganisatie).  

Tot slot kan een belangrijke verklaring voor het gemiddelde conformiteitsniveau gevonden worden in 

het feit dat een duidelijk prikkel om te conformeren aan de Claimcode ontbreekt. In dat opzicht is het 

de vraag of een beter conformiteitsniveau op dit moment haalbaar is, gezien de huidige juridische status 

van de Claimcode.  

7.2. Aanbevelingen  

Op basis van de conclusies zijn enkele aanbevelingen geformuleerd. Zo kan ten eerste worden 

overwogen om de Claimcode op bepaalde punten aan te passen na overleg met meer (en wellicht andere) 

stakeholders. Dit zou niet alleen het draagvlak onder belangenorganisaties kunnen verbeteren (wat nog 

steeds een probleem is, zo bleek eerder), maar ook de kwaliteit van de code.  

Een andere, meer vergaande, optie is een wettelijke verankering van de Claimcode. Dit zou er in ieder 

geval voor moeten zorgen dat organisaties verplicht zijn om de Claimcode na te leven. Op deze manier 

worden ook wat oudere organisaties, die niet zijn overgegaan tot statutenwijziging, verplicht om de code 

toe te passen. Een dergelijke verankering zou kunnen worden meegenomen in de herziening van het 

Voorontwerp omtrent de invoering van een collectieve schadevergoedingsactie. Het meest voor de hand 

liggend is dan om de eisen van de Claimcode op te nemen in de wet en te verbinden aan de 

ontvankelijkheid van claimorganisaties. Zoals besproken in hoofdstuk 2, is de Claimcode al indirect 

meegenomen bij art. 3:305a lid 2, laatste zin, en in de Converium uitspraak van het Hof Amsterdam. 

Toch heeft dit kennelijk nog onvoldoende navolging gekregen. Een wettelijke verankering strookt 

bovendien met de aanbevelingen van de ‘Juristengroep uitvoering motie Dijksma’, die zien op 

aanpassing van het Voorontwerp.92 

Voorts is meer onderzoek aanbevolen. Zo is er meer informatie nodig omtrent de vraag in hoeverre een 

commerciële markt is ontstaan en hoe de financieringsconstructies bijdragen aan potentiële problemen. 

Daarnaast is het aan te raden om onderzoek te doen naar de naleving van de Claimcode in de praktijk. 

Onderhavig onderzoek was slechts een formeel (statuten)onderzoek en richtte zich niet op naleving in 

de praktijk. Resultaten uit een dergelijk onderzoek zouden evenwel af kunnen wijken van het meer 

formele beeld. Voorts is ook onderzoek onder consumenten aan te raden. Het is de vraag in hoeverre 

consumenten zich laten leiden door het al dan niet naleven van de Claimcode. De vraag komt op in 

hoeverre consumentengedrag belangenorganisaties ertoe te bewegen de Claimcode na te leven.  

                                                      
92 Zie ook: Haazen e.a. 2016. 
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Tot slot is het aan te raden om over enkele jaren het onderhavige onderzoek te herhalen om zo de vinger 

aan de pols te houden. De uitkomsten uit dit onderzoek bieden toch enigszins hoop voor de toekomst. 

Wellicht dat over enkele jaren het beeld nog (iets) meer verbeterd is.   
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Appendix A. Methodologie  

Peildatum  

De inventarisatie van de belangenorganisaties is gedaan gedurende de periode 15 februari – 15 april 

2016. Sommige inventarisatiehandelingen zijn uitgevoerd aan het begin van de periode (zoals het 

checken van de in 2012 onderzochte claimstichtingen en –verenigingen, en het inventariseren via 

Google en Rechtspraak.nl). Andere handelingen, waaronder het aanschrijven van Rob Okhuijsen, zijn 

uitgevoerd aan het einde van bovengenoemde periode.  

De te onderzoeken periode  

Dit onderzoek poogt niet het onderzoek uit 2012 over te doen. Het doel is om in kaart te brengen hoe de 

conformiteit van belangenorganisaties met de Claimcode ervoor staat in de periode 1 januari 201293 t/m 

15 februari 201694.  

Selectie belangenorganisaties 

Ten eerste is een database opgesteld van claimstichtingen en –verenigingen die nog staan ingeschreven 

in het Handelsregister. Dit is onder andere gedaan aan de hand van de lijst die is opgenomen in het 

Follow-up onderzoek uit 2012. Zo is nagegaan welke van de in 2012 onderzochte claimstichtingen en –

verenigingen opgeheven zijn. Dit heb ik gedaan door het handelsregister te raadplegen (via 

www.kvk.nl). De organisaties die waren uitgeschreven zijn niet meegenomen in het onderhavige 

onderzoek, aangezien deze niet meer te toetsen zijn.  

Vervolgens is er via het internet en via www.rechtspraak.nl gezocht naar nieuwe belangenorganisaties. 

Het verdient de opmerking dat ook belangenorganisaties zijn meegenomen in het onderzoek die 

‘preventief’ zijn opgericht; dus die uiteindelijk (nog) niet een procedure hebben ingesteld en zich nog 

in een voortraject bevinden, dan wel nooit zijn toegekomen aan een procedure. Het idee is dat de intentie 

uiteindelijk (i)(wa)s dat een procedure wel w(o)(e)rd(t) opgestart. De onderstaande zoektermen zijn 

daarbij gehanteerd. Het verdient de opmerking dat de samenstellingen van de zoektermen ook zijn 

meegenomen.  

 

Google 

- “belangenorganisatie” 

- “massaclaim” 

- “claimorganisatie” 

- “claimstichting” 

- “claimvereniging” 

- “collectieve actie”  

                                                      
93 Ik heb gekozen voor deze peildatum, aangezien niet helemaal af te leiden is uit het vorige onderzoek wanneer 

de inventarisatie is gestopt.  
94 Einde periode inventarisatie.  

http://www.kvk.nl/
http://www.rechtspraak.nl/
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Rechtspraak.nl  

- “3:305a BW” (Zoekperiode ingesteld op 2012-2016) 

- “WCAM” (Zoekperiode ingesteld op 2012-2016) 

- “7:907 BW” (Zoekperiode ingesteld op 2012-2016) 

 

De zaken die naar voren kwamen uit het onderzoek op Rechtspraak.nl zijn verder geanalyseerd op type 

zaak. Zo zijn de zaken waarin een vordering was ingesteld door een organisatie die het algemeen belang 

diende (een zogenaamde algemeen belangactie), zoals de Urgenda zaak, niet meegenomen. Ook zijn de 

zaken waarin (nog) geen daadwerkelijke schade was geleden, maar waarin het puur alleen ging om een 

gebod- of verbodsactie niet meegenomen.95 

 

Daarnaast is nog via www.kvk.nl geprobeerd na te gaan in het Handelsregister of er nog organisaties 

waren die nog niet waren meegenomen. De zoekterm die daarbij gebruikt werd was: 

- “stichting” EN “claim” (waarbij geselecteerd werd op ‘overige belangenvertegenwoordiging’).  

 

Verder zijn Jurjen Lemstra en Rob Okhuijsen benaderd met de vraag of zij nog belangenorganisaties 

misten op de lijst.  

 

Ten tweede is van de organisaties die nog wel ingeschreven stonden, onderzocht welke nog actief waren 

per 1 januari 2012 (of later). Dit is gedaan door de websites van de organisaties en Google te raadplegen. 

Dit onderzoek leidde tot een onderverdeling in drie groepen. Ten eerste was er de groep organisaties 

waarvan kon worden aangenomen dat zij nog actief zijn op het moment van schrijven (bijvoorbeeld 

doordat de website nog up-to-date wordt gehouden). Deze organisaties zijn uiteraard opgenomen in de 

nieuwe database. Ten tweede bleek dat sommige organisaties weliswaar stonden ingeschreven in het 

Handelsregister, maar dat bestuurders zich hadden uitgelaten in de media over het feit dat de organisatie 

zou stoppen (bijvoorbeeld Stichting Hypotheekleed).96 De derde groep omvatte organisaties die 

weliswaar stonden ingeschreven, maar wier website niet meer actief was. Aangezien het niet in alle 

gevallen duidelijk was of de website uit de lucht was97 of dat de organisatie nooit een website had gehad, 

is besloten om deze groep verder onder te verdelen. Aan de ene kant werden organisaties ingedeeld wier 

zaak vóór 1 januari 2012 voor de rechter was verschenen, aan de andere kant organisaties wier zaak 

vanaf 1 januari 2012 voor de rechter was verschenen. De eerste groep is niet meegenomen in het huidige 

                                                      
95 Zie bijvoorbeeld: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2015:7595 of 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2013:15232. 

96 Zie het nieuwsbericht van de NOS: ‘Stichting Hypotheekleed stopt’ (21 februari 2013).   
97 Soms kon dit af te leiden zijn uit het Handelsregister. Dan werd in het Handelsregister verwezen naar de site van 

de betreffende organisatie, maar bestond deze niet (meer).  

http://www.kvk.nl/
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2015:7595
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2013:15232


 

39 

 

onderzoek, de laatste groep wel. Uiteindelijk is een database gevormd van 66 belangenorganisaties, 

gecategoriseerd naar organisatietype (stichting, vereniging, klassieke belangenvereniging). Zie voor een 

overzicht Appendix B.  

 

Methodologie sub vraag 1: Conformiteitsniveau statuten belangenorganisaties 

Wat betreft de onderzoeksmethode die gebruikt is bij de beantwoording van de eerste sub vraag is 

aansluiting gezocht bij de methode die was toegepast in het eerder uitgevoerde Follow-up Claimcode 

onderzoek. De statuten van de geselecteerde belangenorganisaties werden onderzocht op conformiteit, 

die berekend werd op basis van een matrix. Deze matrix is identiek aan diegene die is gebruikt in Follow-

up Claimcode.  

De mate van conformiteit werd getoetst aan de hand van vier mogelijke scores: 

1) ‘Niet conform de Claimcode’: Deze score betekent dat er in het geheel niet aan een uitwerking 

of principe van de Claimcode is voldaan. Dit kan het geval zijn indien er niets is neergelegd 

over de specifieke uitwerking of principe in de statuten, of indien er iets is opgenomen dat 

tegenstrijdig is met de specifieke uitwerking of principe van de Claimcode. Populair gezegd: 

‘het stond er dan niet’.  

2) ‘Enigszins conform de Claimcode’: Deze score betekent dat er wel enige conformiteit is, maar 

dat een belangrijk element mist om te voldoen aan gehele conformiteit.  

3) ‘Grotendeels conform de Claimcode’: In dit geval voldoen de statuten grotendeels aan een 

uitwerking of principe uit de Claimcode. Er kan echter niet gezegd worden dat de statuten 

volledig conform zijn, aangezien sprake is van een (klein) gebrek.  

4) ‘Volledig conform de Claimcode’: In dit geval voldoen de statuten helemaal aan een uitwerking 

of principe. Populair gezegd: ‘dan stond het er wel’.  

Er is gekozen voor de verdeling in vier verschillende conformiteitsscores vanwege twee redenen. Ten 

eerste werd een dergelijke onderverdeling ook gehanteerd in het voorgaande onderzoek. Ten tweede 

biedt het de mogelijkheid om enige nuances aan te brengen.  

 

Aangezien de uitwerkingen veelal specifiek zijn geformuleerd98, bleek het toetsen niet al te 

problematisch. Het toetsen van de principes was daarentegen iets complexer. Deze zijn redelijk abstract 

geformuleerd, waardoor het soms lastig bleek om na te gaan in hoeverre de statuten hieraan voldeden. 

Bovendien gaat het om vereisten die dikwijls niet letterlijk zijn opgenomen in de statuten. Om de 

principes toch te kunnen toetsen is er voor gekozen om (in lijn van Follow Up Claimcode) te kijken naar 

de doelstellingen van de principes en naar de mate waarin was voldaan aan de uitwerkingen behorende 

bij de principes.  

 

                                                      
98 Een voorbeeld: ‘Het bestuur bestaat uit tenminste drie natuurlijke personen’ (Principe III, Uitwerking 1).  
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Hieronder volgt een overzicht van hoe ervoor is gekozen om verscheidene principes (en uitwerkingen) 

te scoren.  

 

Principe I: Naleving en handhaving van de code 

Principe I luidt als volgt: De oprichter(s) is (zijn) verantwoordelijk voor de governance structuur van 

de stichting en voor de naleving van deze code. Na de oprichting zijn het bestuur en de raad van toezicht 

verantwoordelijk voor de instandhouding van de governance structuur van de stichting en voor de 

naleving van de code. De governance structuur van de stichting houdt ten minste in dat naast het bestuur 

een raad van toezicht wordt ingesteld. Zij leggen hierover verantwoording af ten behoeve van de 

(rechts)personen van wie de stichting zich krachtens haar statutaire doelstelling de belangen aantrekt 

en voorzien eventuele afwijkingen van de code van een deugdelijke motivering. Uitgangspunt is de 

erkenning dat de governance een kwestie van maatwerk is en dat afwijking van individuele bepalingen 

onder bijzondere omstandigheden gerechtvaardigd kan zijn (pas toe of leg uit).  

1) Niet gesproken over de Claimcode en niet voldaan aan de uitwerkingen 

2) Wel gesproken over een gedragscode, maar niet voldaan aan de uitwerkingen 

3) Wel gesproken over een gedragscode, en voldaan aan 1 of 2 uitwerkingen.99 

4) Zowel letterlijk opgenomen dat de Claimcode wordt nageleefd, als naleving van alle 

uitwerkingen.  

 

Principe II: Behartiging zonder winstoogmerk 

Het Principe luidt: De stichting handelt in het collectieve belang van de (rechts)personen ten behoeve 

van wie zij krachtens haar statutaire doelstelling optreedt. 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. 100  

Een belangenorganisatie kan voldoen aan dit vereiste indien zij het letterlijk in de statuten heeft 

opgenomen. Daarnaast kan een behartiging zonder winstoogmerk ook blijken uit het feit dat de 

organisatie voldoet aan de twee bijbehorende uitwerkingen101. Daarom is er voor gekozen om bij het 

toekennen van de scores zowel te kijken naar in hoeverre ‘behartiging zonder winstoogmerk’ letterlijk 

                                                      
99 Zie bijvoorbeeld Stichting Woekerpolis Claim.  
100 De feitelijke conformiteit en de conformiteit van de governance wordt niet meegenomen in dit onderzoek. Zoals 

eerder is aangestipt, dit onderzoek is enigszins een formele toetsing.  
101 De uitwerkingen luiden: 1) Uit de governance van de stichting blijkt dat een natuurlijk persoon noch een 

rechtspersoon, geheel of gedeeltelijk, over het vermogen en inkomsten van de stichting kan beschikken als ware 

het zijn, of haar eigen vermogen en inkomsten. 2) Indien de statuten van de stichting wordt ten aanzien van de 

bestemming van een eventueel batig liquidatiesaldo bepaald dat dit zoveel mogelijk in overeenstemming is met 

het doel van de stichting en ten goede dient te komen aan de deelnemers van de stichting of een instelling in de 

zin van artikel 6.33 lid 1 onderdeel b van de Wet Inkomstenbelasting 2001, daaronder begrepen een 

goeddoelinstelling die buiten Nederland is gevestigd in een bij ministeriële regeling aangewezen land.  
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in de statuten is opgenomen, als naar in hoeverre is voldaan aan de uitwerkingen. Er is gekomen tot 

onderhavige indeling:  

1) In de statuten is niets vermeld over een winstoogmerk en er is niet voldaan aan beide 

uitwerkingen. 

2) In de statuten is niet opgenomen dat de stichting geen winstoogmerk heeft en er wordt maar 

gedeeltelijk voldaan aan de uitwerkingen.  

3) In de statuten is niets vermeld over een winstoogmerk, maar er is wel voldaan aan de twee 

uitwerkingen. Of in de statuten is opgenomen dat de stichting geen winstoogmerk heeft en er 

wordt voldaan aan één van de twee uitwerkingen. 

4) In de statuten is opgenomen dat de stichting geen winstoogmerk heeft en er wordt voldaan aan 

beide uitwerkingen. 

Dan volgt de volgende vraag: wanneer is voldaan aan de uitwerkingen bij Principe II?  

Uitwerking 2: In de statuten van de stichting wordt ten aanzien van de bestemming van een eventueel 

batig liquidatiesaldo bepaald dat dit zoveel mogelijk in overeenstemming is met het doel van de stichting 

en ten goede dient te komen aan de deelnemers van de stichting of een instelling in de zin van artikel 

6.33 lid 1 onderdeel b van de Wet Inkomstenbelasting 2001, daaronder begrepen een goeddoelinstelling 

die buiten Nederland is gevestigd in een bij ministeriële regeling aangewezen land.  

1) Bestuurders of vereffenaars bepalen bestemming van het batige liquidatiesaldo 

2) Indien er in de statuten staat dat de bestemming later wordt gekozen in overeenstemming met 

het doel van de stichting.  

3) Indien in de statuten staat dat de bestemming van het batig liquidatiesaldo in overeenstemming 

met het doel van de stichting wordt gekozen ofwel aan een goed doel wordt gegeven.102 

4) Indien letterlijk in de statuten staat dat ten aanzien van de bestemming van een eventueel batig 

liquidatiesaldo wordt bepaald dat dit zoveel mogelijk in overeenstemming is met het doel van 

de stichting en ten goede dient te komen aan de deelnemers van de stichting of een instelling in 

de zin van artikel 6.33 lid 1 onderdeel b van de Wet Inkomstenbelasting 2001, daaronder 

begrepen een goeddoelinstelling die buiten Nederland is gevestigd in een bij ministeriële 

regeling aangewezen land. 

Principe III: Evenwichtige samenstelling, taak en werkwijze van het bestuur 

Principe III luidt als volgt: Het bestuur is evenwichtig samengesteld en is belast met het besturen van de 

stichting, hetgeen onder meer inhoudt dat het verantwoordelijk is voor de vaststelling en uitvoering van 

het (financieel) beleid en de op verwezenlijking van de statutaire doelstelling gerichte strategie. Het 

bestuur legt hier tenminste één keer per jaar verantwoording af aan de raad van toezicht.  

                                                      
102 Zie bijvoorbeeld statuten Stichting Beleggers GIN.  
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Het gaat om een zeer abstract principe. De vraag die speelt is hoe moet worden gemeten of de 

samenstelling, taak en werkwijze van het bestuur evenwichtig is. Er is voor gekozen om dit te toetsen 

door ook te kijken naar hoe is voldaan aan de uitwerkingen en of er verantwoording moet worden 

afgelegd aan de RvT. Maar wanneer is voldaan aan de uitwerkingen? 

Uitwerking 1: Het bestuur bestaat uit tenminste drie natuurlijke personen.  

1) Indien het bestuur (blijkens de statuten) maar uit één bestuurder bestaat of indien het bestuur 

zelf mag bepalen hoeveel bestuurders het aanstelt. 

2) Indien het bestuur (blijkens de statuten) uit twee bestuurders bestaat.  

3) –  

4) Indien het bestuur (blijkens de statuten) uit minimaal 3 leden bestaat.  

Uitwerking 4: Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt 

mede toe aan twee bestuurders gezamenlijk.  

1) Indien de bevoegdheid tot vertegenwoordiging niet toekomt aan twee bestuurders gezamenlijk, 

maar slechts aan één bestuurslid.103  

2) Vertegenwoordiging komt niet alleen toe aan bestuur en twee bestuurders gezamenlijk, maar 

ook aan de voorzitter alleen. Een organisatie kan ook 2 punten scoren indien er wel in de statuten 

is opgenomen dat de organisatie vertegenwoordigd wordt door het bestuur of door twee 

bestuurders gezamenlijk, maar er slechts 1 bestuurslid vereist is ingevolge de statuten.104 

3) –  

4) Indien de uitwerking letterlijk in de statuten is opgenomen.  

Uitwerking 8: Een stichting die afwijkt van voorgaande bepaling105 draagt er zorg voor dat haar 

belanghebbenden op andere wijze kosteloos toegang (kunnen) krijgen tot de in de vorige bepaling 

bedoelde informatie.  

Deze uitwerking is niet te toetsen. Het kan immers het geval zijn dat (een groot deel van) de 

informatievoorziening aan ons zicht onttrekt. Zoals eerder aangestipt, de reële werkelijkheid is niet 

onderzocht. Dit onderzoekt beperkt zich tot een formele toetsing.  

                                                      
103 Zie voor dit laatste het voorbeeld van Investors against Tesco.  
104 Zie bijvoorbeeld Stichting Renteswapschadeclaim.  
105 Dit verwijst naar Uitwerking 7, die luidt: Het bestuur houdt een algemeen toegankelijke website in stand waarop 

het de voor zijn belanghebbenden van belang zijnde informatie plaatst, waaronder in elk geval wordt verstaan (i) 

de statuten van de stichting, (ii) het in I.1 bedoelde document, (iii) het in VI.8 bedoelde document, (iv) een overzicht 

van de aan deelnemers van de stichting gevraagde bijdrage(n), (v) de c.v.’s van de leden van het bestuur en de 

raad van toezicht, (vi) 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/haar belangen, (vii) een overzicht van de 

stand van zaken in gerechtelijke procedures, en (viii) een overzicht van de hoofdlijnen van door de stichting 

gesloten vaststellingsovereenkomsten.  
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Principe IV: Onafhankelijkheid en vermijding van belangentegenstelling  

Principe IV luidt als volgt: Het bestuur is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, 

de raad van toezicht en de belanghebbenden bij de stichting, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. 

Elke vorm en schijn van belangentegenstelling tussen de bezoldigde adviseurs van de stichting, de 

stichting, de raad van toezicht en bestuurders wordt vermeden.  

Dit principe wordt getoetst aan de hand van de conformiteit met de uitwerkingen. Daarnaast wordt 

meegenomen in hoeverre de tekst letterlijk is opgenomen in de statuten, ofwel of er een artikel is 

opgenomen dat is gewijd aan ‘belangenverstrengeling’. Voorts wordt meegenomen in hoeverre er nog 

nadere eisen worden gesteld aan potentiële bestuursleden.  

Uitwerking 2: De stichting sluit geen overeenkomsten met een (rechts)persoon of een andere entiteit 

waarbij een bestuurder of lid van de raad van toezicht - al dan niet via nauwe verwanten zoals bedoeld 

in IV.1 – in de hoedanigheid van bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder, of werknemer 

is betrokken. 

1) Indien niets hierover is opgenomen in de statuten of dat er niets staat over eventuele 

belangenverstrengeling. 

2) Indien dit niet letterlijk is geregeld in de statuten, maar er wel is opgenomen dat een bestuurslid 

dat een direct of indirect belang heeft zich onthoudt van stemming.106  

3) –  

4) Indien de uitwerking letterlijk is opgenomen in de statuten.  

Principe V: Vergoedingen aan bestuurders  

Principe V luidt als volgt: Bestuurders kunnen voor de uitoefening van hun bestuurstaken een redelijke 

onkostenvergoeding en een niet bovenmatig vacatiegeld ontvangen. Voor het overige ontvangen 

bestuurders voor de uitoefening van bestuurstaken geen vergoeding. Voor zover bestuurders ten 

behoeve van de stichting werkzaamheden verrichten die niet rechtstreeks uit hun bestuurstaak 

voortvloeien (“uitvoerende werkzaamheden”), zijn zij gerechtigd daarvoor een, gelet op aard en 

intensiteit van de werkzaamheden, niet bovenmatig honorarium te ontvangen. Bestuurders zijn 

terughoudend met het verrichten van gehonoreerde uitvoerende werkzaamheden ten behoeve van de 

stichting en hoeden zich voor het ontstaan van eigen belangen die tegenstrijdig zijn met die van de 

stichting. Bestuurders zien af van het verrichten van gehonoreerde uitvoerende werkzaamheden of 

staken reeds begonnen uitvoerende werkzaamheden, zodra het ontstaan van tegenstrijdige belangen 

aannemelijk is. 

                                                      
106 Zie bijvoorbeeld Stichting Bouwstate V.  
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Het probleem bij deze principe is dat het verscheidene eisen noemt die vrijwel nooit letterlijk zijn 

opgenomen in de statuten. Desondanks moet hier niet de conclusie uit getrokken worden dat de statuten 

nooit conform (het doel van) het principe zijn. Daarom is bij de beoordeling van het conformiteitsniveau 

tevens meegenomen de mate waarin de organisaties conformeren aan de uitwerkingen behorende bij het 

principe.  

1) In de statuten staat niets over vergoedingen. 

2) In de statuten is opgenomen dat de stichting geen uitkeringen mag doen of beloning mag geven 

aan een bestuurder, maar er wordt niet voldaan aan de drie uitwerkingen. 

3) In de statuten is opgenomen dat de stichting geen uitkering mag doen aan bestuurders, en er 

wordt voldaan aan één of twee van de drie uitwerkingen.  

4) In de statuten is opgenomen dat de stichting geen uitkeringen mag doen en er is voldaan aan de 

drie uitwerkingen.  

Uitwerking 3: Alle aan bestuurders betaalde vergoedingen worden als zodanig, voorzien van een 

toelichting, in de jaarstukken van de stichting opgenomen. Voor zover bestuurders ten behoeve van de 

stichting gehonoreerde uitvoerende werkzaamheden hebben verricht, wordt in de toelichting vermeld 

hoe dit honorarium is bepaald. Is dit honorarium gerelateerd aan het aantal tijdseenheden dat door een 

bestuurder aan die werkzaamheden is besteed, dan wordt dat aantal in de toelichting vermeld.  

In het onderhavige onderzoek is slechts onderzocht in hoeverre bovenstaand vereiste is opgenomen in 

de statuten. Er is niet gekeken in hoeverre de vergoedingen aan bestuurders daadwerkelijk zijn 

opgenomen in de jaarverslagen (de reële werkelijkheid).  

Principe VI: Raad van toezicht 

Principe VI luidt als volgt: De stichting kent een raad van toezicht. De raad van toezicht heeft tot taak 

het toezicht houden op het beleid en de strategie van het bestuur en op de algemene gang van zaken in 

de stichting. Hieronder wordt tevens begrepen het financieel toezicht en het uitoefenen van die taken en 

bevoegdheden die in deze code en de statuten van de stichting aan de raad van toezicht zijn toegekend. 

De raad van toezicht geeft op alle belangrijke punten het bestuur gevraagd en ongevraagd advies en 

richt zich bij de vervulling van haar taak op de in de statutaire doelstelling van de stichting omschreven 

belangen 

Opmerking dient te worden gemaakt dat veel organisaties in hun statuten hadden opgenomen: ‘Het 

bestuur kan een raad van toezicht instellen’.107 In een dergelijke situatie voldoet de organisatie dus niet 

aan het vereiste dat het daadwerkelijk een raad van toezicht dient in te stellen; oftewel, het is dan niet 

geregeld. In dat geval scoort de organisatie slechts een ‘1’.  

                                                      
107 Cursivering door auteur.  
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Uitwerking 3: De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en het 

bestuur en ten aanzien van de door de stichting behartigde belangen, onafhankelijk en kritisch kunnen 

opereren. Een lid van de raad van toezicht heeft geen, rechtstreeks of middellijk, persoonlijk belang in 

of bij de stichting en de door de stichting uitgevoerde activiteiten of bij de rechtsperso(o)n(en) 

waartegen de stichting in het verweer komt. 

1) Indien er niets in de statuten is opgenomen over eventuele belangentegenstellingen binnen de 

RvT of jegens het bestuur of ten aanzien van de door de stichting behartigde belangen. 

2) Indien er wel enige (hoewel summiere) vereisten zijn wat betreft eventuele 

belangentegenstelling. Een voorbeeld is als de statuten eisen dat een commissaris niet lid mag 

zijn van het bestuur of met de stichting een arbeidsovereenkomst is aangegaan.108 

3) –  

4) Indien uitwerking 3 letterlijk is overgenomen in de statuten.  

Methodologie subvraag 1: Analyse van data  

Vervolgens werden de scores geanalyseerd met betrekking tot de volgende elementen (wederom: 

identiek aan het vorige onderzoek):  

 Uitwerkingsniveau: De vraag is dan of de conformiteit verschilt qua specifieke uitwerking.  

 Principeniveau: De vraag is in dit geval of de conformiteit varieert wat betreft specifieke 

principes.  

 Organisatieniveau: De vraag die hier centraal staat is of de conformiteit varieert wat betreft 

verschillende organisaties (stichting, vereniging, klassieke belangenorganisatie).  

 

Methodologie: Gemiddelde en relatieve scores 

Op basis van de hierboven genoemde conformiteitsscores, kunnen vervolgens de gemiddelde scores 

berekend worden op drie verschillende niveaus: principeniveau (de conformiteit van de statuten met de 

principes van de Claimcode), uitwerkingenniveau (de conformiteit van de statuten met de uitwerkingen 

van de Claimcode), organisatieniveau (de conformiteit van de verschillende organisaties op zowel 

uitwerkingen- als principeniveau). Op grond van deze gemiddelde scores kunnen vervolgens de relatieve 

scores berekend worden. Net als in het onderzoek uit 2012 zal daarbij de indeling als volgt zijn. 

ZH Zeer Hoog >2,75 

H Hoog >2,25 – 2,75 

G Gemiddeld >1,75 – 2,25 

L Laag >1,25 – 1,75 

ZL Zeer Laag <=1,25 

                                                      
108 Zie bijvoorbeeld Stichting Verliespolis.  
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Methodologie: Vergelijking onderzoeksresultaten  

De scores uit het rapport Follow-up Claimcode zijn vergeleken met de scores uit het onderhavige 

onderzoek. Het eerdere rapport heeft dus gefungeerd als voornaamste bron. Vervolgens zijn de 

resultaten van de vergelijking geanalyseerd en, waar mogelijk, verklaard. Bij die verklaring is ook 

gebruik gemaakt van de antwoorden die zijn ontvangen op de enquête (zie hieronder).  

Enquête  

Naast het statutenonderzoek omvatte het onderzoek een enquête. Deze enquête werd verstuurd naar de 

e-mailadressen van de geselecteerde organisaties of via een antwoordformulier op de website. Daarnaast 

werden de organisaties, wier telefoonnummers beschikbaar waren, opgebeld met de vraag of zij wilden 

deelnemen aan de enquête. Het doel van de enquête was om meer inzicht te krijgen in het feit of de 

organisaties wel bekend zijn met de Claimcode en, indien dit het geval is, hoe zij tegenover de 

Claimcode staan (positief, kritisch, negatief). Daarnaast werd hen gevraagd of zij de afgelopen vier jaar 

bewuster met de Claimcode zijn omgegaan. Helaas waren 11 organisaties niet bereikbaar via e-mail of 

telefoon (de gegevens waren niet beschikbaar). Van de 55 overgebleven organisaties, wilden 16 

organisaties hun medewerking verlenen, hetgeen neerkomt op 29%. Gezien de lage respons is daarom 

besloten de antwoorden van de deelnemers in het rapport te verwerken als anekdote, in plaats van als 

resultaat. Zie Appendix F voor het totale overzicht van de enquêtevragen.  

Validiteitskwesties  

Hoewel het onderhavige onderzoek zoveel mogelijk de lijn heeft willen volgen van het vorige 

onderzoek, zijn er helaas ook enkele validiteitskwesties opgekomen die zien op de gehanteerde methode 

en de aard van het onderzoek (herhalings-/vergelijkingsonderzoek) 

Ten eerste speelden bij de selectie van de belangenorganisaties al enkele validiteitskwesties. Zo moet 

genoemd worden dat het mogelijk is dat sommige organisaties (ten onrechte) niet zijn betrokken in het 

onderzoek. Zo kan het zijn dat sommige organisaties niet naar voren zijn gekomen uit het onderzoek via 

Google. Daarbij moet ook genoemd worden dat Rechtspraak.nl niet alle uitspraken bevat. Het kan zijn 

dat een aantal niet-gepubliceerde uitspraken ook betrekking had op collectieve claims, die waren 

geïnitieerd door belangenorganisaties.  

Verder was de benodigde informatie niet altijd toegankelijk. Zo was het bijna onmogelijk om te 

achterhalen hoeveel deelnemers zich hadden aangesloten bij een specifieke organisatie. Hierdoor was 

het evenwel niet duidelijk of de uitzonderingen van de Claimcode die betrekking hebben op kleine 

stichtingen van toepassing waren op een bepaalde organisatie. Zo kan het zijn dat bepaalde stichtingen 

(ten onrechte) zijn gescoord zijnde grote stichtingen, waardoor zij waarschijnlijk een lager 

conformiteitsniveau hebben dan zij zouden moeten hebben.  
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Ook waren van een aantal organisaties geen contactgegevens bereikbaar. Dit was voornamelijk 

problematisch bij het afnemen van de enquêtes.  

Tot slot kan het zijn dat het verschil in uitkomst ook te wijten is aan de onderzoeker en de 

onderzoeksystematiek. Om aan te geven hoe groot de marge is met het vorige onderzoek, heb ik gekeken 

in welk opzicht de scores in 2016 afwijken van de scores in 2012 wat betreft organisaties die beide keren 

waren meegenomen. Om een zo goed mogelijk beeld te geven zijn enkele klassieke belangenorganisaties 

eruit gefilterd (zoals de Consumentenbond), aangezien deze in de tussentijd de naleving drastisch 

hebben verbeterd. Een andere uitkomst heeft in dat geval dus niet zozeer te maken met de 

onderzoeksystematiek, maar meer nog met optreden van de organisatie. De uitkomsten op 

principeniveau wijken 11% af van de scores behaald in 2012, op uitwerkingenniveau is dit 3%. 

Aangezien de uitwerkingen veelal specifieker zijn geformuleerd dan de principes, is het niet 

verwonderlijk dat de afwijking groter is op principeniveau.  
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Appendix B. Overzicht belangenorganisaties  

Naam Type organisatie 

Accijnsclaim Pomphouders Stichting 

Asbest Stichting 

Atrium Claim Stichting 

Beeldbuisclaim Stichting 

Beerputpensioen Stichting 

Belangen rechtsbijstandverzekerden DSB Stichting 

Belangenbehartiging gedupeerde beleggers Van den Berg Stichting 

Beleggers GIN Stichting 

Belverlies.nl  Stichting 

Claim SNS Bank/Bos & Partners  Stichting 

Claimstichting Bouwstate V Stichting 

Consumentenbond Kl. Bel.  

Consumers Lead Emissions Accountability Network (CLEAN) Stichting 

De Graadmeter Vereniging 

De Teuge Stichting 

DSBdepositos.nl Vereniging 

Erfpachters Belang Amsterdam Stichting 

Euribar  Stichting 

Finidaf Stichting 

Fortisclaim Stichting 

Fortiseffect Stichting 

Gedupeerden Overwaardeconstructie Stichting 

Gedupeerden Spaarconstructie (GeSP) Stichting 

Homburg Beleggers Stichting 

Horecaclaim Nederland Stichting 

Hypotheekclaim Stichting 

Imtechclaim Stichting 

Investor Claims against BP Stichting 

Investor Claims Against Tesco Stichting 

Koersplandewegkwijt Stichting 

Loterijverlies.nl Stichting 

Massaclaims Stichting 

Meldpunt Collectief Onrecht Stichting 

Nederlandse bond voor pensioenbelangen (NBP) Kl. Bel.  

OCA  Stichting 

Pay Back Vereniging 

Pensioenbehoud Stichting 

Pensioenfatsoen Stichting 

Petrobras Compensation Foundation Stichting 

Pgb Schadeclaim Stichting 

Platform aandelen lease Stichting 

Rechtsbijstandclaim Stichting 

Renteclaim Stichting 

Renteswapschadeclaim Stichting 
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Restschuld eerlijk delen Stichting 

SOBI Stichting 

Staatsloterijschadeclaim Stichting 

Stichting Converium Securities Compensation Foundation Stichting 

Support Homburg Bond Claim Stichting 

Swapschade Stichting 

Teak Participanten Vereniging 

VEB Actie-Landis Stichting 

VEB-Actie LCI Stichting 

Vereniging Eigen Huis (VEH) Kl. Bel.  

Vereniging van Effectenbezitters Kl. Bel.  

Verliespolis (Onderzoek Poliskosten) Stichting 

Victimes des déchets toxiques Côte d'Ivoire Stichting 

Volkswagen Audiclaim Stichting 

Volkswagen Car Claim Stichting 

Volkswagen Investor claim Stichting 

Volkswagen Investor Settlement foundation  Stichting 

Waardevermindering door aardbevingen Groningen Stichting 

Wakkerpolis Stichting 

Woekerpolis Claim Stichting 

Woekerpolis.nl Vereniging 

Woekerpolisproces Stichting 
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Appendix C. Resultaten statutenonderzoek 2012 
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Appendix D. Resultaten statutenonderzoek 2016  

Score op principe- en uitwerkingenniveau  

 

Gemiddelde Conformiteitsscore per Principe/ Uitwerking

Principe/ Uitwerking

gem. conf. 

Score

relatieve 

score

Principe I (Naleving) 1,58 Laag

Uitwerking 1. (document) 1,58 Laag

Uitwerking 2. (toegankelijk) 1,44 Laag

Uitwerking 3. (wijziging) 1,44 Laag

Principe II (Winstoogmerk) 2,15 Gemiddeld

Uitwerking 1. (vermogen) 1,65 Laag

Uitwerking 2. (batig saldo) 2,30 Hoog

Principe III (Bestuur) 2,26 Hoog

Uitwerking 1. (3 personen) 2,26 Hoog

Uitwerking 2. (deskundigheid) 1,58 Laag

Uitwerking 3. (jurist) 1,65 Laag

Uitwerking 4. (vertegenwoordiging) 3,51 Zeer hoog

Uitwerking 5. (balans & staat) 2,09 Gemiddeld

Uitwerking 6. (ingrijpend besluit) 1,93 Gemiddeld

Uitwerking 7. (website) 1,52 Laag

Uitwerking 8. (andere toegang)

Principe IV (Onafhankelijkheid) 1,60 Laag

Uitwerking 1. (relaties) 1,68 Laag

Uitwerking 2. (betrokkenheid) 1,42 Laag

Principe V (Vergoedingen) 1,89 Gemiddeld

Uitwerking 1. (vaststelling) 1,74 Laag

Uitwerking 2. (ander) 1,74 Laag

Uitwerking 3. (toelichting) 1,78 Gemiddeld

Principe VI (Raad van toezicht) 1,88 Gemiddeld

Uitwerking 1. (3 personen) 1,82 Gemiddeld

Uitwerking 2. (bijeen) 1,93 Gemiddeld

Uitwerking 3. (onafhankelijkheid) 1,70 Laag

Uitwerking 4. (jurist) 1,54 Laag

Uitwerking 5. (financiële expertise) 1,60 Laag

Uitwerking 6. (gegevens) 2,05 Gemiddeld

Uitwerking 7. (accountant) 1,98 Gemiddeld

Uitwerking 8. (verantwoording) 1,46 Laag

Uitwerking 9. (vergoeding) 1,72 Laag

overall conformiteitsscore PRINCIPES: 1,89

overall conformiteitsscore UITWERKINGEN: 1,81
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Score op organisatieniveau – gesorteerd op organisatie 

 

  

Naam Type organisatie Oprichtingsdatum

Gem conf. 

PRINCIPES

Relatieve score 

PRINCIPES

Gem conf. 

UITWERKINGEN

Relatieve score 

UITWERKINGEN

Naam Type organisatie Oprichtingsdatum

Accijnsclaim Pomphouders Stichting 13-10-2014 2,00 Gemiddeld 1,88 Gemiddeld

Asbest Stichting 28-4-2011 1,67 Laag 1,15 Zeer laag

Atrium Claim Stichting 19-1-2016 3,67 Zeer hoog 3,35 Zeer hoog

Beeldbuisclaim Stichting 27-8-2014 1,67 Laag 1,27 Laag

Beerputpensioen Stichting 27-7-2015 2,67 Hoog 3,00 Zeer hoog

Belangen rechtsbijstandverzekerden DSB Stichting 4,00 Zeer hoog 4,00 Zeer hoog

Belangenbehartiging gedupeerde beleggers Van den Berg Stichting 2-8-2007 1,67 Laag 1,19 Zeer laag

Beleggers GIN Stichting 18-5-2009 1,50 Laag 1,12 Zeer laag

Belverlies.nl Stichting 8-12-2010 1,00 Zeer laag 1,12 Zeer laag

Claim SNS Bank/Bos & Partners Stichting 17-12-2009 1,83 Gemiddeld 2,12 Gemiddeld

Claimstichting Bouwstate V Stichting 30-5-2013 2,00 Gemiddeld 2,15 Gemiddeld

Consumentenbond Kl. Bel. 10-4-1954 4,00 Zeer hoog 4,00 Zeer hoog

Consumers Lead Emissions Accountability Network (CLEARN) Stichting 23-2-2016 4,00 Zeer hoog 3,96 Zeer hoog

De Graadmeter Vereniging 1,00 Zeer laag 1,50 Laag

De Teuge Stichting 19-12-2013 1,33 Laag 1,15 Zeer laag

DSBdepositos.nl Vereniging 15-10-2009 1,00 Zeer laag 1,17 Zeer laag

Erfpachters Belang Amsterdam Stichting 8-10-2009 1,83 Gemiddeld 2,04 Gemiddeld

Euribar Stichting 22-5-2012 1,67 Laag 1,35 Laag

Finidaf Stichting 24-4-2009 1,67 Laag 1,50 Laag

Fortisclaim Stichting 4-11-2014 1,67 Laag 1,19 Zeer laag

Fortiseffect Stichting 19-11-2008 1,00 Zeer laag 1,12 Zeer laag

Gedupeerden Overwaardeconstructie Stichting 21-1-2004 1,17 Zeer laag 1,12 Zeer laag

Gedupeerden Spaarconstructie (GeSP) Stichting 16-5-2003 1,33 Laag 1,16 Zeer laag

Homburg Beleggers Stichting 30-1-2012 1,50 Laag 1,19 Zeer laag

Horecaclaim Nederland Stichting 16-3-2012 1,17 Zeer laag 1,12 Zeer laag

Hypotheekclaim Stichting 22-12-2015 1,50 Laag 1,35 Laag

Imtechclaim Stichting 13-4-2015 1,00 Zeer laag 1,00 Zeer laag

Investor Claims against BP Stichting 19-9-2012 2,33 Hoog 2,85 Zeer hoog

Investor Claims Against Tesco Stichting 4-12-2014 2,83 Zeer hoog 2,81 Zeer hoog

Koersplandewegkwijt Stichting 26-2-2014 1,17 Zeer laag 1,12 Zeer laag

Loterijverlies.nl Stichting 3-7-2008 1,50 Laag 1,24 Zeer laag

Massaclaims (inzake NS-claim) Stichting 10-2-2015 1,67 Laag 1,19 Zeer laag

Meldpunt Collectief Onrecht Stichting 13-8-2009 1,00 Zeer laag 1,04 Zeer laag

Nederlandse bond voor pensioenbelangen (NBP) Kl. Bel. 12-5-1919 2,00 Gemiddeld 1,17 Zeer laag

OCA (Stichting Leaseverlies) Stichting 19-4-2002 2,33 Hoog 2,00 Gemiddeld

Pay Back Vereniging 1-10-2002 2,00 Gemiddeld 1,00 Zeer laag

Pensioenbehoud Stichting 9-11-2010 1,17 Zeer laag 1,08 Zeer laag

Pensioenfatsoen Stichting 15-4-2011 2,33 Hoog 2,54 Hoog

Petrobras Compensation Foundation Stichting 12-11-2015 3,17 Zeer hoog 3,35 Zeer hoog

Pgb Schadeclaim Stichting 23-6-2015 1,00 Zeer laag 1,12 Zeer laag

Platform aandelen lease Stichting 11-1-2007 1,83 Gemiddeld 1,38 Laag

Rechtsbijstandclaim Stichting 9-5-2014 1,17 Zeer laag 1,24 Zeer laag

Renteclaim Stichting 17-7-2012 1,17 Zeer laag 1,12 Zeer laag

Renteswapschadeclaim Stichting 1,83 Gemiddeld 1,81 Gemiddeld

Restschuld eerlijk delen Stichting 16-11-2012 1,50 Laag 1,19 Zeer laag

SOBI Stichting 1-5-1976 1,00 Zeer laag 1,08 Zeer laag

Staatsloterijschadeclaim Stichting 17-11-2014 3,67 Zeer hoog 3,77 Zeer hoog

Stichting Converium Securities Compensation Foundation Stichting 18-2-2009 1,17 Zeer laag 1,23 Zeer laag

Support Homburg Bond Claim Stichting 26-2-2015 1,50 Laag 1,23 Zeer laag

Swapschade Stichting 1,33 Laag 1,27 Laag

Teak Participanten Vereniging 23-10-2006 1,00 Zeer laag 1,17 Zeer laag

VEB Actie-Landis Stichting 26-8-2003 1,17 Zeer laag 1,23 Zeer laag

VEB-Actie LCI Stichting 26-8-2003 1,17 Zeer laag 1,23 Zeer laag

Vereniging Eigen Huis (VEH) Kl. Bel. 1-5-1974 4,00 Zeer hoog 4,00 Zeer hoog

Vereniging van Effectenbezitters Kl. Bel. 8-3-1924 3,50 Zeer hoog 3,33 Zeer hoog

Verliespolis (Onderzoek Poliskosten) Stichting 20-11-2006 1,67 Laag 1,85 Gemiddeld

Victimes des déchets toxiques Côte d'Ivoire Stichting 8-6-2012 1,33 Laag 1,08 Zeer laag

Volkswagen Audiclaim Stichting 21-9-2015 1,33 Laag 1,12 Zeer laag

Volkswagen Car Claim Stichting 1-1-2015 4,00 Zeer hoog 3,77 Zeer hoog

Volkswagen Investor claim Stichting 1-10-2015 4,00 Zeer hoog 3,77 Zeer hoog

Volkswagen Investor Settlement foundation Stichting 26-1-2016 4,00 Zeer hoog 3,88 Zeer hoog

Waardevermindering door aardbevingen Groningen Stichting 24-4-2013 1,17 Zeer laag 1,54 Laag

Wakkerpolis Stichting 21-10-2013 1,17 Zeer laag 1,15 Zeer laag

Woekerpolis Claim Stichting 16-11-2006 2,67 Hoog 2,69 Hoog

Woekerpolis.nl Vereniging 4,00 Zeer hoog 3,83 Zeer hoog

Woekerpolisproces Stichting 12-7-2013 1,17 Zeer laag 1,23 Zeer laag
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Score op organisatieniveau – gesorteerd op organisatietype 

  

Principe/ Uitwerking Stichtingen Verenigingen

Kl. Belangen-

verenigingen 

relatieve 

score

Principe I (Naleving) 1,46 1,60 3,25 Laag

Uitwerking 1. (document) 1,46 1,60 3,25 Laag

Uitwerking 2. (toegankelijk) 1,30 1,60 3,25 Laag

Uitwerking 3. (wijziging) 1,30 1,60 3,25 Laag

Principe II (Winstoogmerk) 2,07 2,00 3,50 Gemiddeld

Uitwerking 1. (vermogen) 1,60 1,60 2,50 Laag

Uitwerking 2. (batig saldo) 2,21 2,60 3,25 Gemiddeld

Principe III (Bestuur) 2,26 Hoog

Uitwerking 1. (3 personen) 2,26 Hoog

Uitwerking 2. (deskundigheid) 1,58 Laag

Uitwerking 3. (jurist) 1,65 Laag

Uitwerking 4. (vertegenwoordiging) 3,51 Zeer hoog

Uitwerking 5. (balans & staat) 2,09 Gemiddeld

Uitwerking 6. (ingrijpend besluit) 1,93 Gemiddeld

Uitwerking 7. (website) 1,40 Laag

Uitwerking 8. (andere toegang)

Principe IV (Onafhankelijkheid) 1,60 Laag

Uitwerking 1. (relaties) 1,69 Laag

Uitwerking 2. (betrokkenheid) 1,42 Laag

Principe V (Vergoedingen) 1,89 Gemiddeld

Uitwerking 1. (vaststelling) 1,74 Laag

Uitwerking 2. (ander) 1,74 Laag

Uitwerking 3. (toelichting) 1,78 Gemiddeld

Principe VI (Raad van toezicht) 1,88 Gemiddeld

Uitwerking 1. (3 personen) 1,82 Gemiddeld

Uitwerking 2. (bijeen) 1,93 Gemiddeld

Uitwerking 3. (onafhankelijkheid) 1,70 Laag

Uitwerking 4. (jurist) 1,54 Laag

Uitwerking 5. (financiële expertise) 1,60 Laag

Uitwerking 6. (gegevens) 2,05 Gemiddeld

Uitwerking 7. (accountant) 1,98 Gemiddeld

Uitwerking 8. (verantwoording) 1,46 Laag

Uitwerking 9. (vergoeding) 1,72 Laag

overall conformiteitsscore PRINCIPES: 1,86 1,80 3,38

overall conformiteitsscore UITWERKINGEN: 1,79 1,73 3,13
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Score op organisatieniveau – gesorteerd op oprichtingsdatum   

Oprichtingsdatum Principes Uitwerkingen 

Vóór 1 juli 2011 1,73 1,64 

Vanaf 1 juli 2011 2,04 1,95 



 

58 

 

Appendix E. Enquête  

1) Bent u bekend met de Claimcode? (Zie ook de bijlage) 

a. Ja, ik ben bekend met de precieze inhoud 

b. Ik ben bekend met de principes, maar niet met de uitwerkingen (de precieze vereisten) 

c. Ik heb er wel eens van gehoord, maar ik ben niet bekend met de inhoud 

d. Ik ben helemaal niet bekend met de Claimcode  

2) Indien u bij de vorige vraag a), b) of c) hebt ingevuld, hoe heeft u gehoord over de Claimcode? 

a. Nieuws (kranten, tv, internet) 

b. Parlementaire stukken 

c. Consument/cliënten  

d. Vakliteratuur  

e. Anders, namelijk …  

3) Bent u op de hoogte van de problemen die spelen rondom belangenbehartiging (namelijk: er 

kan belangenconflict optreden tussen belangenvertegenwoordiger en benadeelde partijen, en het 

kan lastig zijn voor benadeelde partijen om de kennis, deskundigheid en motieven van 

belangenorganisaties te controleren).  

a. Ja 

b. Ik heb er wel eens van gehoord, maar de precieze details ken ik niet  

c. Nee  

4) Hoe staat u tegenover de Claimcode? 

a. Zeer positief 

b. Positief 

c. Neutraal 

d. Kritisch 

e. Afkeurend/negatief  

5) Kunt u uw antwoord op vraag 4 toelichten?  

 

 

 

 

 

 

6) Past u bewust de Claimcode toe? 

a. Ja 
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b. Ik pas alleen die principes/uitwerkingen toe waar ik positief tegenover sta en leg in een 

apart governance document uit welke onderdelen ik niet volg (conform het ‘pas toe of 

leg uit’ principe)  

c. Ik pas alleen die principes/uitwerkingen toe waar ik positief tegenover sta en vermeld 

(nog) niet welke onderdelen ik niet toepas  

d. Nee, als mijn organisatie (per ongeluk) voldoet aan de Claimcode is dat mooi 

meegenomen, maar ik ben er niet bewust mee bezig 

e. Nee, de Claimcode interesseert me helemaal niet  

7) Indien u op de vorige vraag a), b) of c) hebt ingevuld, is dit streven om te voldoen aan de 

Claimcode de afgelopen 4 jaar toegenomen?  

a. Ja 

b. Nee 

8) Indien u op de vorige vraag a) hebt ingevuld, wat is de reden van uw keuze? 

a. Uitbreiding van eis van representativiteit (wijziging artikel 3:305a lid 2 BW) 

b. Steun van de wetgever (inhoudende dat de Claimcode kan worden meegenomen bij de 

beoordeling van de ontvankelijkheid) 

c. Toepassing door de rechter  

d. Anders, namelijk… 

e. Geen reden  

 

 


