DE REDACTIE PRIVAAT
MASSASCHADERECHT IN ONTWIKKELING
Ton Hartlief(1)

I.

RECHTSVORMING OP TWEE FRONTEN

1.
Het Nederlandse massaschaderecht is in 2019 behoorlijk opgeschud.
Een tweetal ontwikkelingen verdient de aandacht.
.
2
De eerste betreft klassieke rechtsvorming, de aanvaarding door de
Staten-Generaal in het voorjaar van 2019 van de Wet afwikkeling massaschade in een collectieve actie (WAMCA)(2) die alsnog mogelijk maakt wat
sinds de introductie in 1994 van de door een belangenorganisatie in te stellen collectieve actie in art. 3:305a Burgerlijk Wetboek (BW) nog altijd werd
tegengehouden door lid 3 van deze bepaling. In een collectieve actie kan de
belangenorganisatie wel een verklaring voor recht, een verbod of bevel, nakoming of ontbinding vorderen, maar geen schadevergoeding te voldoen in geld.
De gedachte was destijds, kort gezegd, niet alleen dat schadevergoeding aan
de individuele getroffenen en niet aan belangenorganisaties behoort toe te
komen, maar ook dat het begroten van de schade en het beoordelen bijvoorbeeld van een beroep door aangesproken personen op eventuele eigen schuld
bij het slachtoffer (art. 6:101 BW) in een daarop gerichte individuele zaak
moeten plaatsvinden(3). Deze beperking is nu, 25 jaar later dus, komen te

(1) Hoogleraar privaatrecht aan de Universiteit Maastricht en Advocaat-Generaal bij de Hoge
Raad der Nederlanden. Met dank aan Thijs Bosters, Carla Sieburgh en Mark Wissink voor
commentaar op een eerdere versie.
(2) Wet van 20 maart 2019, Staatsblad (Stb.) 2019/130. Inwerkingtreding vindt plaats op een
bij Koninklijk Besluit te bepalen tijdstip. Aanvankelijk werd daarbij gedacht aan 1 juli 2019,
inmiddels lijkt 1 januari 2020 waarschijnlijker.
(3) Vgl. Kamerstukken II 1991-1992, 22 486, nr. 3, 29-30.
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vervallen(4). Met de WAMCA is zo een nieuw instrument toegevoegd aan
het bestaande arsenaal: het nieuwe regime kan inderdaad uitmonden in een
door de rechter vastgestelde massaschaderegeling. Daarbij blijft, zo lijkt de
regering ons gerust te willen stellen, het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht onaangetast. De nieuwe wet brengt hierin geen verandering;
het is dus niet zo dat aangesproken partijen sneller aansprakelijk zijn onder
het nieuwe regime dan voorheen. Ook op het vlak van de omvang van de
aansprakelijkheid zou er niets veranderd zijn: gedupeerden krijgen kennelijk
niet meer maar ook niet minder dan waarop zij onder het voordien geldende
regime recht zouden hebben en aansprakelijke partijen zijn ook niet tot iets
anders gehouden dan voorheen.
3.
Deze ontwikkeling kan in de sleutel van (verbetering van) de toegang
tot het recht worden geplaatst, maar past ook in een trend van versterking van
de rechtshandhaving: collectieve schadevergoedingsacties zijn een remedie
tegen zogenoemde rationele apathie (individuele getroffenen met relatief
geringe schade zien vanwege de kosten af van een claim) en dragen eraan bij
dat schadeveroorzakers die erop rekenden dat het van claims van individuele
getroffenen niet zou komen, alsnog worden aangepakt. Calculerende laedentes krijgen in de vorm van een massieve reactie toch geduchte tegenstand.
4.
Dat klinkt natuurlijk mooi. Of de WAMCA werkelijk heil gaat brengen, moet worden afgewacht(5). In dit verband is van belang dat het niet
bij het schrappen van de beperking uit art. 3:305a lid 3 BW is gebleven. De
wetgever heeft het hele collectieve actierecht op de schop genomen om te
voorkomen dat gedaagden in het nieuwe regime te gemakkelijk onder vuur
zouden komen te liggen. De angst voor een claimcultuur heeft geleid tot een
behoorlijk zwaar opgetuigde regeling die stevige eisen stelt aan de ontvankelijkheid van belangenorganisaties. Het is de vraag of deze regeling reële
claims niet alsnog in de weg zal zitten. Daar komt bij dat het niet daadwerkelijk vergoeden van massaschade sterk uiteenlopende oorzaken kan hebben. De
nieuwe regeling kan en zal, denk alleen al aan insolventie van de aansprake(4) In de toelichtende stukken wordt niet direct duidelijk gemaakt waarom daarover nu anders
gedacht zou kunnen worden. Het lijkt erop dat de hierna te bespreken WCAM-praktijk waarin
het Hof Amsterdam zijn zegel hecht aan een door partijen met betrekking tot massaschade
getroffen schikking (en daarmee aan (een vorm van) damage scheduling), het pad heeft geëffend. Zie J.L. Smeehuijzen en A.J. Verheij, ‘Vergt het wetsvoorstel afwikkeling massaschade
een bijzondere wijze van schadeberekening? Nee’, Nederlands Juristenblad (NJB) 2018, 1794
en C.M.D.S. Pavillon, ‘Leent het materiële privaatrecht zich voor de afwikkeling van massaschade?’, RM Themis 2019, 173.
(5) Ook ‘Europa’ houdt zich met deze materie bezig, getuige het richtlijnvoorstel ‘betreffende
representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten’
dat deel uitmaakt van de ‘New deal for consumers’ die de Europese Commissie in april 2018
heeft gepresenteerd (COM(2018)184 final). Op 21 maart 2019 hebben Europees Parlement en
Raad een voorlopig akkoord bereikt over de voorgestelde richtlijn voor modernisering van het
consumentenrecht (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1755_en.htm.). De regering gaat
ervan uit dat de WAMCA een eventuele ‘Europese’ toets zou doorstaan. Zie Kamerstukken
II 2017-2018, 34 608, nr. 11, 1-2.
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lijke personen, daarvoor niet steeds een oplossing brengen. Ook op een ander
vlak is het de vraag of de verwachtingen van de regering zullen uitkomen:
kan de massaschaderegelende rechter bijvoorbeeld werkelijk recht doen aan
het gewone schadevergoedingsrecht?
5.
De tweede belangrijke gebeurtenis aan het Nederlandse massaschadefront is een staaltje rechtsontwikkeling door de Hoge Raad. Hij heeft in
de zomer van 2019 een groot aantal op de voet van art. 392 Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) door de Rechtbank Noord-Nederland
gestelde prejudiciële vragen(6) beantwoord over (de afwikkeling van) schadeclaims naar aanleiding van aardbevingen als gevolg van de gaswinning in
de provincie Groningen(7). De claims hebben niet alleen betrekking op schade
aan gebouwen, maar ook op waardevermindering van (nog) niet beschadigde gebouwen, op gederfd woongenot en immateriële schade (bijvoorbeeld
vanwege gevoelens van onveiligheid). De prejudiciële vragen zien zowel
op aansprakelijkheid als schadevergoeding. Kan de Nederlandse Aardolie
Maatschappij (NAM), die het Groningenveld exploiteert, behalve op grond
van art. 6:177 BW (risicoaansprakelijkheid van de mijnbouwexploitant voor
schade als gevolg van bodembeweging) ook op grond van art. 6:162 BW
(onrechtmatige daad) worden aangesproken en maakt dat eventueel verschil
voor de omvang van de aansprakelijkheid? Kan behalve de NAM ook de
Staat worden aangesproken en, zo ja, op welke grondslag? Onder welke
voorwaarden komt vermindering van de waarde van gebouwen wegens
het risico op schade door een aardbeving voor vergoeding in aanmerking?
Hebben bewoners recht op vergoeding van gederfd woongenot? En onder
welke voorwaarden hebben zij recht op smartengeld (vergoeding van immateriële schade)? Uiteindelijk is de Hoge Raad een negental vragen voorgelegd
waarvan sommige weer uiteenvallen in subvragen.
6.
De Hoge Raad heeft zo de gelegenheid gekregen om duidelijkheid
te verschaffen over vragen van aansprakelijkheid en schadevergoeding die
voor een groot aantal claims van belang zijn. Hij heeft daarmee niet alleen
‘een boost’ gegeven aan de afwikkeling van het megadossier ‘Groningen’,

(6) Deze voorziening kent het Nederlandse recht sinds 1 juli 2012. Zij beoogt vooral een
zogeheten ‘hiaat in het zaaksaanbod’ (belangrijke rechtsvragen die de Hoge Raad niet of niet
tijdig bereiken) te voorkomen. Vooralsnog wordt, ook in het huis van de Hoge Raad, positief
geoordeeld over dit fenomeen dat inmiddels ook in fiscale zaken is ingevoerd. In civilibus
gaat het om zo’n 10-15 zaken per jaar. Zie nader onder meer T. H artlief, ‘Snel antwoord op
een belangrijke rechtsvraag: beter recht?’, TPR 2011, 1335 e.v.; I. Giesen, ‘Prejudiciële vragen
aan de Hoge Raad: onbedoelde neveneffecten op de positie en taak van de Hoge Raad’, in
A.M. Hol e.a. (red.), De Hoge Raad in 2025 (Den Haag: Bju 2011), 51 e.v. en I. Giesen e.a.,
De Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad (Den Haag: Boom juridisch 2016).
(7) HR 19 juli 2019, https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:
HR:2019:1278. Zie voor de vragen Rechtbank Noord-Nederland 10 oktober 2018, https://
uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNNE:2018:4009 = Nederlandse
Jurisprudentie Feitenrechtspraak (NJF) 2018/588.
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dat nadrukkelijk ook de landelijke politiek in Nederland beroert(8), maar
ook het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht als zodanig verder
ontwikkeld onder meer op het vlak van de aansprakelijkheid van de Staat, het
in dat verband belangrijke leerstuk van de formele rechtskracht(9) en de betekenis van eigen kwetsbaarheid van eiser (of diens woning) voor de (omvang
van de) schadevergoeding. Daarvan kan niet alleen in andere (al dan niet op
schade door gaswinning betrekking hebbende) massaschadeclaims worden
geprofiteerd, maar ook in ‘gewone’ zaken. Zo heeft, ook al klinkt dat wellicht
cru vanuit het perspectief van de getroffenen, het commune schadevergoedingsrecht ook baat bij de actualiteit van een grootschalig dossier, omdat zo’n
zaak eerder aanleiding geeft een nog niet goed uitgekristalliseerde materie
of zelfs een geheel nieuwe rechtsvraag daadwerkelijk aan de hoogste rechter
voor te leggen.
7.
Opmerkelijk genoeg is het de vraag of het bij een eenmalige bijdrage
van de Hoge Raad aan de gaswinningsproblematiek zal blijven, nu de regering
een soort crisismassaschaderecht speciaal voor Groningse gaswinningszaken
wenst door te voeren waarin in wezen afwikkeling langs bestuursrechtelijke
weg, zij het met toepassing van het civiele aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, de voorkeur krijgt. Wanneer het op 5 juli 2019 aanhangig
gemaakte wetsvoorstel Tijdelijke wet Groningen(10) de eindstreep haalt,
zou in uiterste instantie de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van

(8) Het vertrouwen van de Groningers in overheid en politiek is sterk verminderd. Zij voelen
zich niet serieus genomen (adequate oplossingen (vlotte schadeafwikkeling bijvoorbeeld)
worden wel beloofd, maar blijven vaak nog uit) en hebben onder meer het idee dat het financiële
belang bij gaswinning voor de rest van het land zwaarder weegt dan hun veiligheidsbelang.
Regering en politiek staan intussen voor de opgave de gaswinning (versneld) af te bouwen en
voor de uitdaging van een kostbare energietransitie, terwijl nu juist de aardgasbaten wegvallen. Bovendien is de situatie in die zin ‘dynamisch’ dat elke nieuwe serieuze aardbeving
aanleiding geeft tot de roep om nog sneller in te grijpen of nieuwe aanvullende maatregelen
te treffen. Eén van de effecten is dat er een zelfs voor ingewijden lastig te ontwarren kluwen
van (vergoedings)regelingen is ontstaan waaraan door verschillende personen en instanties
uitvoering wordt gegeven. Zie bijvoorbeeld de bijlage bij de conclusie van Advocaat-Generaal
(hierna verder A-G) Wattel (ECLI:NL:PHR:2019:497) vóór HR 19 juli 2019, uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2019:1278, randnummer 4.6.
(9) Op dat leerstuk stuiten veel claims tegen de overheid af: voor zover een claim wordt
gebaseerd op een besluit dat niet in een daartoe openstaande rechtsgang in het bestuursrecht
is aangetast (omdat die route vergeefs is gevolgd of zelfs onbenut is gelaten), moet er in de
aansprakelijkheidszaak van uit worden gegaan, uitzonderingen daargelaten, dat het besluit
rechtmatig is. In casu gaat het om op de Mijnbouwwet gebaseerde instemmings- en wijzigingsbesluiten van de minister van Economische Zaken en Klimaat met betrekking tot het
winningsplan van mijnbouwexploitant NAM.
(10) Kamerstukken II 2018-2019, 35 250, nr. 2.
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State kunnen gaan uitmaken wat het civiele (massa)schadevergoedingsrecht
inhoudt(11).
8.
Het gaat hier, dat is wel duidelijk, zowel waar het ‘Groningen’ als
de WAMCA betreft, om belangrijke rechtsvormende gebeurtenissen op het
terrein van de massaschade. Hoogwaardige belangen zijn in het geding en
grote woorden worden gebruikt: toegang tot het recht, rechtshandhaving,
erkenning en genoegdoening, herstel van vertrouwen in de overheid. Aan de
orde zijn serieuze aanvullingen op én ingrepen in het bestaande stelsel. In
het bestek van een Redactie Privaat kunnen zij uiteraard slechts kort worden
beschreven en geduid. Hierna zal nadere aandacht worden besteed aan de
WAMCA. Vervolgens komt de gaswinningsproblematiek aan de orde: eerst
de prejudiciële beslissing van de Hoge Raad en uiteindelijk het voorstel voor
een Tijdelijke wet Groningen. Hoe ontwikkelt zich het Nederlandse massaschaderecht nu en in de nabije toekomst en wie heeft daarbij eigenlijk de
regie?

II.

DRAMA IN DRIE BEDRIJVEN

9.
De komst van de WAMCA is geen toevallige. Zij moet juist voorzien
in een oplossing voor problemen waar men bij toepassing van het bestaande
arsenaal tegenaan is gelopen(12). Dat arsenaal voert terug naar twee eerdere
wetten uit respectievelijk 1994 en 2005. Op 1 juli 1994 trad de Wet collectieve
actie in werking waarmee de civielrechtelijke collectieve actie een plaats kreeg
in art. 3:305a BW(13). Sindsdien kan een belangenorganisatie ten behoeve van
een groep gedupeerden bijvoorbeeld een rechterlijk oordeel over de onrechtmatigheid en tevens een rechterlijk verbod of bevel uitlokken(14). Langs deze
(11) De afwikkeling van de aardbevingsschade zou worden overgenomen door de Staat die
de uitgekeerde schadevergoeding vervolgens aan de NAM in rekening brengt. Voor de gedupeerden geldt daarbij het uitgangspunt dat zij bij de bestuursrechter terechtkomen (waar zij
in beroep kunnen gaan tegen beslissingen van het (nog op te richten zelfstandig bestuursorgaan) Instituut Mijnbouwschade Groningen over schadevergoeding). Materieel blijft echter
het civiele schadevergoedingsrecht van toepassing. Eventuele in dit verband rijzende nieuwe
prejudiciële vragen zou de bestuursrechter aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad
van State kunnen voorleggen. In het uiteindelijke wetsvoorstel Tijdelijke wet Groningen is
overigens afgezien van het oorspronkelijke plan van de regering deze nieuwe bestuursrechtelijke route exclusief te maken. Zie Kamerstukken II 2018-2019, 35 250, nr. 3, 8 e.v. en hierna
randnummers 32 e.v.
(12) Zie uitvoerig met verdere verwijzingen M. Dekker, Collectieve afwikkeling van massaschade (Weert: Celsus 2017) alsmede W.H. van Boom, ‘WCA → WCAM → WAMCA’,
Tijdschrift voor Consumentenrecht en handelspraktijken (TvC) 2019, 154 e.v.
(13) Wet van 6 april 1994, Stb. 1994/269. Zie in dit verband N. Frenk, Kollektieve akties in
het privaatrecht, diss. Utrecht (Deventer: Kluwer 1994), die bij de totstandkoming van de
wet betrokken is geweest en later als wetgevingsambtenaar ook een hoofdrol heeft gespeeld
bij de totstandkoming van de hierna genoemde WCAM.
(14) Zie over de praktijk onder meer I. Giesen, Asser Procesrecht, Deel 1. Beginselen van
burgerlijk procesrecht (Deventer: Kluwer 2015), nrs. 200 e.v.
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weg kon, als gezegd, echter geen schadevergoeding in geld worden gevorderd. Art. 3:305a lid 3 BW verzette zich hier tot nu toe tegen. Individuele
gedupeerden zagen zich daarom genoodzaakt zelf, zo nodig in een daarop
gerichte specifieke procedure, schadevergoeding te vorderen(15). Sinds 2005
is het wel mogelijk een (eventueel op basis van een in een collectieve actie
verkregen verklaring voor recht getroffen) schikking tussen een organisatie
van slachtoffers aan de ene kant en de aansprakelijke(n) aan de andere kant
verbindend te verklaren voor de gehele groep van gedupeerden(16).
10. Deze door de Wet collectieve afwikkeling massaschade (WCAM) geïntroduceerde mogelijkheid hebben we in wezen te danken aan de zaak van de
zogenoemde DES-dochters. Na het aan hen gewijde arrest(17) waarin de Hoge
Raad tot een opmerkelijke en vergaande oplossing voor hun probleem van
causaliteitsonzekerheid bereid bleek(18), stuitte afwikkeling van hun claims
op het probleem dat de aangesproken partijen wel bereid waren een regeling
te treffen maar daarbij ook ‘finaliteit’ wensten (een definitieve regeling die
voor alle DES-dochters bepalend zou zijn). Om dat mogelijk te maken is
uiteindelijk de WCAM gekomen die voorziet in een regeling die in de kern
inhoudt dat het Amsterdamse gerechtshof een schikking tussen een organisatie die slachtoffers vertegenwoordigt en de aansprakelijke(n) op verzoek van
partijen verbindend verklaart(19). Wanneer het Hof na een beoordeling van
de inhoud op, kort gezegd, ‘redelijkheid’, zijn zegel aan de regeling hecht,
zijn alle slachtoffers aan de regeling gebonden, tenzij zij gebruik maken van
de in de wet opgenomen ‘opt out’-mogelijkheid. In dat laatste geval kunnen
zij de aansprakelijke dader(s) alsnog zelf aanspreken, bijvoorbeeld om te
proberen een hogere vergoeding in de wacht te slepen dan voor hen uit de
schikking zou voortvloeien.

(15) Het is wel mogelijk claims te bundelen door een procesvolmacht of cessie aan een stichting
bijvoorbeeld, maar uiteindelijk moet waar het gaat om aansprakelijkheid en schadevergoeding
nog steeds elke zaak individueel worden beoordeeld.
(16) Laatstelijk gewijzigd bij wet van 26 juni 2013, Stb. 2013/255.
(17) HR 9 oktober 1992, uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:
NL:HR:1992:ZC0706 = NJ 1994/535 noot C.J.H. Brunner.
(18) Hun moeders hebben in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw tijdens de zwangerschap
het middel DES geslikt ter voorkoming van miskramen en vroeggeboorten. Dat middel bleek
vervolgens de oorzaak van kanker bij dochters van deze vrouwen. Omdat DES destijds door
vele producenten op de markt werd gebracht, konden de slachtoffers (in de regel) niet bewijzen van welke producent hun moeder het middel in die tijd betrokken had. Door toepassing
van (de regel van) art. 6:99 BW (alternatieve causaliteit) toe te staan, maakte de Hoge Raad
mogelijk dat de slachtoffers in wezen iedere DES-producent aansprakelijk konden stellen.
Een aangesproken producent zou vervolgens alleen vrijuit gaan, wanneer hij zou kunnen
bewijzen dat het letsel van het concrete slachtoffer niet door van hem afkomstige DES was
veroorzaakt. Uiteindelijk is iedere producent op deze manier in uitgangspunt aansprakelijk
jegens alle slachtoffers, hoewel hij slechts een deel van de markt in handen had.
(19) De door de WCAM ingevoerde regeling is te vinden in respectievelijk art. 7:907 e.v. uit
titel 7.15 BW (vaststellingsovereenkomst) en in art. 1013 e.v. Rv.
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11. De DES-zaak was de eerste op basis van dit regime afgewikkelde
massaschade-zaak(20). Ook daarna is deze regeling nog verschillende malen
met succes benut en is het tot een verbindendverklaring gekomen bij schikkingen naar aanleiding van claims van beleggers of aandeelhouders of cliënten
van financiële instellingen gericht aan het adres van deze instellingen, ondernemingen of toezichthouders(21). Dat het door de WCAM ingevoerde regime
eigenlijk alleen in de financiële wereld tot bloei is gekomen(22), heeft sterk
te maken met het feit dat bij ‘klassieke’ massaschade (zoals na brand en
ontploffing bijvoorbeeld), anders dan in de wereld van het grote geld, van
solvabele aansprakelijke personen zelden sprake is en van serieuze dekking
op een aansprakelijkheidsverzekering evenmin. Dat hebben enkele beruchte
rampzalige gebeurtenissen in Nederland zoals de cafébrand in Volendam
(nieuwjaarsnacht 2000/2001), de vuurwerkramp in Enschede (13 mei 2000)
en de legionellauitbraak in Bovenkarspel (voorjaar 1999) pijnlijk duidelijk
gemaakt(23). De DES-dochters hadden nog het ‘geluk’ dat zij diverse kapitaalkrachtige farmaceutische bedrijven en aansprakelijkheidsverzekeraars tot
hun wederpartij konden rekenen. Bij gebreke van dergelijke solvabele debiteuren zal van een serieuze schikking die het verdient verbindend verklaard
te worden geen sprake zijn, zodat het WCAM-regime dan ook geen uitkomst
kan bieden.
12. Zo bekeken heeft de WCAM-regeling dus een feitelijk beperkt toepassingsbereik. Daar komt nog een inherent aan de WCAM-regeling verbonden
problematisch aspect bij. Succesvolle afwikkeling van massaschade langs
deze weg is in wezen afhankelijk van de bereidheid van de aansprakelijk
gestelde partij(en) om een schikking te treffen. Ontbreekt deze bereidheid
dan komt er geen schikking en blijft ook een verbindendverklaring buiten
beeld. Dat doet zich bijvoorbeeld voor bij de zogenoemde ‘strooischade’;
schade die op individueel niveau zo gering is dat gedupeerden afzien van
een claim, terwijl de schade op collectief niveau (die van de gedupeerden
bij elkaar opgeteld), wel een aanzienlijk bedrag vertegenwoordigt. Dit fenomeen wordt onder meer in verband gebracht met kartelschade (denk aan het
(20) Hof Amsterdam 1 juni 2006, ECLI:NL:GHAMS:2006:AX6440 = NJ 2006/461. Zie ook
nog Hof Amsterdam 24 juni 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:2371 en 2372 (DES II).
(21) Zie onder meer Hof Amsterdam 25 januari 2007, ECLI:NL:GHAMS:2007:AZ7033 =
NJ 2007/427 (Dexia); Hof Amsterdam 29 april 2009, ECLI:NL:GHAMS:2009:BI2717 =
NJ 2009/448 (Vie d’Or); Hof Amsterdam 29 mei 2009, ECLI:NL:GHAMS:2009:BI5744 =
NJ 2009/506 (Shell); Hof Amsterdam 15 juli 2009, ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ2691 =
Jurisprudentie Ondernemingsrecht (JOR) 2009/325 (Vedior); Hof Amsterdam 17 januari 2012,
ECLI:NL:GHAMS:2012:BV1026 = NJ 2012/355 (Converium), Hof Amsterdam 4 november
2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:4560 = JOR 2015/10 (DSB) en Hof Amsterdam 13 juli 2018,
ECLI:NL:GHAMS:2018:2422 = JOR 2018/246 (Fortis).
(22) Eigenlijk zijn er alleen bij ‘Dexia’ (claims van gedupeerden die een effectenlease-product hebben afgenomen) nogal wat ‘uitstappers’, die de reguliere kanalen benutten en daarbij
regelmatig tot aan de Hoge Raad doorprocederen.
(23) Zie in dit verband T. H artlief, ‘Privaatrecht in nood’, in Crises, rampen en recht,
preadviezen Nederlandse Juristenvereniging (Deventer: Kluwer 2014), 85 e.v.
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beeldbuizenkartel dat ertoe heeft geleid dat consumenten een onnodig hoge
prijs voor TV’s betaalden) en schade als gevolg van ‘woekerpolissen’ of
‘sjoemelsoftware’ in auto’s. Behalve een, op collectief niveau bekeken, wel
degelijk serieus financieel belang voor gedupeerden (en dan ook voor aansprakelijke personen), is er voor de samenleving het belang van (verbetering van)
de toegang tot het recht alsook een handhavings- en prikkelwerkingsbelang
in het geding.
13. Hoewel argumenten als deze in het algemeen ten voordele van een
collectieve (schadevergoedings)actie worden aangevoerd(24), is de achtergrond van de WAMCA uiteindelijk dus tamelijk specifiek: een gemis in de
overigens ook in politieke kringen gewaardeerde WCAM-praktijk(25). Ter
vergroting van de onderhandelingsbereidheid van aansprakelijke partijen zou
‘een stok achter de deur’ nodig zijn(26). Deze is gevonden in (de dreiging
van) een door de rechter vast te stellen collectieve schadevergoedingsregeling. Juist daarin voorziet de WAMCA: komen partijen er niet uit – ook de
WAMCA stuurt in eerste instantie aan op een schikking – dan kan de rechter
een bindende uitspraak doen over de schadeafwikkeling.
14. De WAMCA beoogt met de invoering van een collectieve schadevergoedingsactie een efficiënte en effectieve collectieve afwikkeling van
massaschade te bevorderen(27). Uit de parlementaire stukken komt duidelijk
naar voren dat is gestreefd naar een balans tussen het belang van gedupeerden om hun rechten te kunnen verwezenlijken aan de ene kant en het belang
van aangesproken partijen om beschermd te worden tegen ongefundeerde of
lichtvaardige massaschadeclaims (frivolous claims) aan de andere kant(28).
Het wordt voor gedupeerden weliswaar gemakkelijker gemaakt om schade
collectief te verhalen, maar zonder dat daarmee de positie van de aangesproken partij in het gedrang komt. Behalve in een uitgeschreven procedure met
diverse fasen en daarmee corresponderende rechterlijke verantwoordelijkheden (art. 1018b e.v. Rv) voorziet het wetsvoorstel in een ‘total makeover’ van
(24) Zie onder veel meer M. Faure en L.T. Visscher, ‘Een rechtseconomische visie op collectieve actie’, in Collectieve acties, preadviezen Nederlandse Vereniging voor Burgerlijk Recht
(Zutphen: Paris 2015), 7 e.v.; L.T. Visscher, ‘Een rechtseconomische evaluatie van de collectieve schadevergoedingsactie in Nederland’, Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade (AV&S)
2016, 61 e.v. en H.N. Schelhaas, ‘Collectieve acties – verslag jaarvergadering Vereniging
voor Burgerlijk Recht’, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR) 2016, 127 e.v.
(25) Die waardering is gebleken bij de evaluatie (Kamerstukken II 2008-2009, 31 762, nr. 1).
Zie over de WCAM-praktijk I. Tillema, ‘Tien jaar WCAM: een overzicht’, Maandblad voor
Ondernemingsrecht (MvO) 2016, 90 e.v.
(26) Een daartoe strekkende motie van het kamerlid Dijksma is aanvaard door de Tweede
Kamer en is de uiteindelijke aanleiding voor het wetsvoorstel geweest. Zie Kamerstukken II
2011-2012, 33 000 XIII, nr. 14.
(27) Zie onder meer Kamerstukken II 2016-2017, 34 608, nr. 6, 1 e.v. Voor de massazaken die
zich voordoen, biedt de wet een duidelijk stramien voor gecoördineerde afdoening. Daarmee
kan een chaos van vele individuele vorderingen en het in meerdere procedures procederen
door verschillende belangenorganisaties over dezelfde gebeurtenis, voorkomen worden.
(28) Kamerstukken II 2016-2017, 34 608, nr. 3, 1.
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art. 3:305a BW die vooral in het teken staat van aangescherpte ontvankelijkheidseisen die aangesproken partijen moeten beschermen tegen lichtvaardige
massaschadeclaims: claimcowboys moeten worden geweerd en blackmail
settlements vermeden.
15. Het WAMCA-stelsel is niet primair gericht op een door de rechter vastgestelde vergoedingsregeling. Het beoogt juist ook schikken aantrekkelijker
te maken door verbetering van de kwaliteit van collectieve belangenbehartigers, coördinatie van collectieve procedures en meer finaliteit. Inhoudelijk
is daarbij zoveel mogelijk aangesloten bij de bepalingen die gelden voor een
vaststellingsovereenkomst waarvan verbindendverklaring wordt verzocht op
basis van de WCAM. In het nieuwe stelsel:
-- geldt één regime voor collectieve acties op grond van art. 3:305a BW,
ongeacht of ze strekken tot schadevergoeding in geld of niet;
-- zijn de ontvankelijkheidseisen voor belangenorganisaties voor het
instellen van een collectieve vordering aangescherpt op het punt van
governance, financiering en representativiteit(29) (art. 3:305a lid 2,
3 en 5 BW)(30);
-- moet een collectieve vordering een voldoende nauwe band hebben met
de Nederlandse rechtssfeer (scope rule) (art. 3:305a lid 3 sub b BW);
-- kunnen collectieve acties bij verschillende relatief bevoegde rechtbanken worden aangebracht, maar worden zij zoveel mogelijk als één
zaak bij dezelfde rechtbank behandeld (art. 1018d Rv);
-- worden zij daartoe aangetekend in een centraal register voor collectieve vorderingen (art. 3:305a lid 7 BW);
-- wijst de rechter in het geval meer belangenorganisaties een collectieve vordering instellen voor dezelfde gebeurtenis of gebeurtenissen
over soortgelijke feitelijke en rechtsvragen uit hun midden de meest
geschikte aan als Exclusieve Belangenbehartiger (EB) voor alle gedupeerden (art. 1018e Rv);

(29) In de nieuwe regeling is daartoe een deel van de op zelfregulering gebaseerde Claimcode
vastgelegd. Zie voor de laatste versie Claimcode 2019 (Den Haag: Boom juridisch 2019) en
ook P. Broere, ‘De Claimcode 2019’, Ondernemingsrecht 2019, 378 e.v.
(30) Rechtsvorderingen met een ideëel doel en een zeer beperkt financieel belang hoeven
niet aan alle ontvankelijkheidseisen te voldoen, maar mogen in dat geval niet strekken tot het
verkrijgen van schadevergoeding in geld (maar bijvoorbeeld enkel tot het verkrijgen van een
verklaring voor recht of een rechterlijk verbod of bevel) (art. 3:305a lid 6 BW). Zie (ook voor
voorbeelden) Kamerstukken II 2016-2017, 34 608, nr. 3, 29 en nr. 6, 17 en ook J.J. van der
H elm, Het rechterlijk verbod en bevel (Deventer: Wolters Kluwer 2019), nrs. 81 e.v.
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-- kunnen gedupeerden zich na aanwijzing van de EB aan de collectieve
belangenbehartiging onttrekken door een opt out (art. 1018f Rv)(31);
-- is de uitspraak van de rechter in de procedure bindend voor alle gedupeerden die geen gebruik hebben gemaakt van de opt out-mogelijkheid.
16. In het nieuwe regime kan niet alleen de vraag of er onrechtmatig
is gehandeld, maar ook de vraag naar (de omvang van) de schade en de
schadevergoeding in één collectieve procedure worden afgehandeld voor alle
betrokkenen. De procedure kent diverse fasen(32). Zij wordt gestart doordat
een belangenorganisatie voor een groep gedupeerden een collectieve vordering instelt bij de rechtbank. Zij laat dit aantekenen in het register. Andere
belangenorganisaties kunnen zich vervolgens melden als zij ook een collectieve procedure willen starten voor dezelfde gebeurtenis of gebeurtenissen.
Aldus wordt bevorderd dat alle collectieve vorderingen voor dezelfde gebeurtenis als één massazaak worden afgewikkeld(33). De rechter toetst vervolgens
eerst aan de hand van de aangescherpte eisen of de eisende belangenorganisatie ontvankelijk is, of de ingestelde collectieve vordering niet summierlijk
ondeugdelijk is, of de feitelijke en rechtsvragen voldoende gemeenschappelijk zijn en of de collectieve procedure meerwaarde heeft (art. 3:305a BW
en art. 1018c Rv). Is dat het geval dan wijst de rechter een EB aan die eerstverantwoordelijk is voor de processtukken en eerste aanspreekpunt voor de
verweerder. De andere belangenorganisaties blijven wel partij in de procedure en mogen de EB zo nodig aanvullen of bijsturen. Gedupeerden die niet
willen meedoen aan een collectieve procedure kunnen dit aangeven (opt out).
In het nieuwe regime geschiedt dat in principe direct na aanwijzing van de
EB. Nog steeds is de procedure in eerste instantie gericht op het bereiken
van een collectieve schikking door partijen die dan weer ter goedkeuring aan
de rechter wordt voorgelegd (art. 1018g en 1018h Rv)(34). Slagen partijen
er niet in tot een schikking te komen(35) dan beslist de rechter op de vordering, met gezag van gewijsde voor alle belanghebbenden die niet al eerder
uitstapten. De rechter kan daarbij uiteindelijk zelf een collectieve schadeafwikkeling vaststellen (art. 1018i Rv), waarbij het model lijkt dat de rechter
tot het vaststellen van categorieën komt (damage scheduling) (lid 2). In dit
(31) Wanneer tijdens de procedure vervolgens een collectieve schikking door partijen wordt
bereikt en deze door de rechter wordt goedgekeurd, is er een tweede uitstapmoment. Zie
hierna randnummer 16.
(32) Zie treffend W.H. van Boom, TvC 2019, 155 e.v.
(33) Kamerstukken II 2017-2018, 34 608, nr. 6, 2-3.
(34) Op een goedgekeurde overeenkomst is vervolgens de opt out-regeling van art. 1018f Rv
van toepassing (art. 1018h lid 5 Rv). In dat geval is er dus een tweede uitstapmoment.
(35) Ik laat nu even daar dat bij de totstandkoming van de regeling onvoldoende aandacht lijkt
te hebben gekregen dat de vraag is op welke basis partijen een schikking overwegen. Heeft
de rechter partijen daarbij iets meegegeven of niet? Is op dat moment al (min of meer) duidelijk of er een rechtsgrond voor aansprakelijkheid is, is er dan ook al enig zicht op eventuele
causaliteits- en schadevraagstukken? Zie op dit punt (in uiteenlopende zin) W.H. van Boom,
TvC 2019, 156 en C.M.D.S. Pavillon, RM Themis 2019, 165.
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verband kan hij partijen bevelen een voorstel in te dienen (lid 1) en mag hij
ook de hulp van deskundigen inroepen (lid 3).
17. De collectieve schadevergoedingsprocedure heeft een ruim bereik(36).
Zij is niet beperkt tot bepaalde typen gebeurtenissen of schade(soorten) en
evenmin tot bepaalde vorderingsgerechtigden(37). De regeling ziet daarmee
op alle mogelijke gevallen van massaschade (rampen, gebrekkige producten,
misleidende informatie, verboden kartels), schadesoorten (vermogensschade en immateriële schade, zuivere vermogensschade, zaakschade en
personenschade) en eisers (rechtstreeks getroffenen en regresnemers). Het
toepassingsbereik is enkel in temporele zin beperkt; het nieuwe regime ziet
alleen op gebeurtenissen die zich na 15 november 2016 hebben voorgedaan
(het tijdstip waarop het wetsvoorstel aanhangig is gemaakt bij de Tweede
Kamer)(38).

III.

GEMENGDE GEVOELENS

18. Het ligt voor de hand in eerste instantie de mooie kanten van het
nieuwe stelsel te bezingen. Onder het nieuwe regime kan de massaschadezaak in één enkele rechterlijke procedure worden afgewikkeld. De rechter
stelt in één keer de schadevergoeding vast. Dat heeft evidente voordelen
voor alle betrokkenen. Gedupeerden krijgen in één procedure duidelijkheid
over de aansprakelijkheid van de schadeveroorzaker en over een schadevergoeding. Voor schadeveroorzakers geldt dat zij alle schadeclaims in één keer
afdoen en, in uitgangspunt (individuele claims van uitstappers daargelaten),
niet meer in een veelvoud van procedures (met eventueel ook uiteenlopende
uitkomsten) terecht kunnen komen. In het nieuwe regime hebben ze daarbij
in uitgangspunt ook maar met één belangenorganisatie te maken(39).
19. Ik mis echter meer uitvoerige beschouwingen over typen massa
schade(gevallen), strooischade, personenschade, kartelschade en over de
(verwachte) betekenis van de nieuwe regeling voor de diverse rechtsgebieden (rampen en zware ongevallen, financiële wereld, mededingingsrecht).
(36) De nieuwe regeling is overigens niet exclusief. Dat betekent bijvoorbeeld dat het ook
na inwerkingtreding van de WAMCA nog steeds mogelijk is om de ‘gewone’ WCAM-route
te volgen (verbindendverklaring van een schikking vragen bij het Hof Amsterdam), zonder
dat in het voortraject een collectieve actie in de zin van art. 3:305a BW is benut. Maakt men
echter gebruik van art. 3:305a BW, ook al is dat enkel ter verkrijging van een verklaring
voor recht met het oog op onderhandelingen over aansprakelijkheid, dan stuit men wel op de
ontvankelijkheidseisen die als gevolg van de WAMCA zijn aangescherpt. Zie Kamerstukken
II 2016-2017, 34 608, nr. 3, 31-32.
(37) Kamerstukken II 2016-2017, 34 608, nr. 3, 7.
(38) Zie ook Stb. 2019/130, art. III.
(39) De andere niet als EB aangewezen belangenorganisaties blijven wel eiser en de rechter
kan beslissen dat ook zij proceshandelingen mogen verrichten (art. 1018e lid 3 Rv).
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Ook de vraag of de ene categorie meer te winnen heeft bij deze regeling dan
de andere(40) wordt, in ieder geval in de toelichtende stukken, nauwelijks
geadresseerd(41). Te verwachten valt echter dat de feitelijke betekenis van
het nieuwe WAMCA-regime voor klassieke rampschades beperkt zal zijn. Net
als de WCAM-praktijk zal ook het WAMCA-tijdperk mede worden bepaald
door het ontbreken van voldoende solvabele, althans voldoende tegen aansprakelijkheid verzekerde, debiteuren in geval van klassieke rampschade(42).
Niet zonder reden wordt wel gesteld dat de nieuwe regeling eigenlijk vooral
bedoeld lijkt als oplossing voor het probleem van de strooischade(43). Ook
tegen deze achtergrond is opvallend hoeveel aandacht uitgaat naar (de gevaren van) ongefundeerde claims, de ontvankelijkheid van eisende organisaties
en de finaliteit van een eventuele regeling. Dit alles is vooral in het voordeel
van gedaagden met wier belangen, zo is mijn indruk, behoorlijk rekening is
gehouden(44).

(40) Men kan zich bijvoorbeeld voorstellen dat het nieuwe regime bij bepaalde schades meer
geschikt is dan bij andere. Zo is toepassing op schade van aandeelhouders en beleggers gegeven dat de schade per aandeel dezelfde is, wellicht eenvoudiger dan op andere massaschade
waar individualisering, althans categorisering, eerder nodig is.
(41) Zie overigens wel T.M.C. A rons, ‘Finaliteit, representativiteit en kwaliteitsborging door
de rechter’, MvO 2016, 84-85 alsmede A. H ammerstein, ‘Collectief procederen vanuit de visie
van de rechter’, MvO 2016, 82. Interessant is ook de bijdrage van M.H.C. Sinnighe Damsté en
T.M.C. A rons, ‘Collectief schadeverhaal bij kartels in de financiële sector; zegen of vloek’,
Ondernemingsrecht 2017, 469 e.v. die de praktische betekenis voor collectief schadeverhaal
naar aanleiding van schendingen van het mededingingsrecht in twijfel trekken in verband
met het business model van de litigation funders op dit terrein. Zij zien de praktische betekenis van de beoogde regeling vooral bij strooischade en bij kartelschade-acties van anderen
dan de traditionele litigation funders (p. 470).
(42) Dat kan de wetgever in het kader van de WAMCA op zich moeilijk euvel worden geduid.
Insolventie van aansprakelijke personen is nu eenmaal een probleem waarop vorderingen in
het aansprakelijkheidsrecht in het algemeen, ook buiten de context van massaschade en rampschade, kunnen afstuiten. Dat neemt niet weg dat zeer wel denkbaar is, dat de wetgever zich
in het kader van klassieke rampschades bekommert om de solventie van potentiële daders.
Juist in dit verband is in de Nederlandse doctrine wel vaker met een schuin oog naar België
gekeken waar sinds 1976 een bijzonder regime aan de orde is voor ontploffing en brand in
openbare gebouwen met als kenmerkende elementen een objectieve aansprakelijkheid van
de exploitant en een verplichte aansprakelijkheidsverzekering. In de praktijk wordt zo een
dekking gerealiseerd voor bedragen die in ieder geval een veelvoud vormen van de bedragen
waarvoor de primair verantwoordelijken voor ‘Enschede’ en ‘Volendam’ (hiervoor randnummer 11) dekking op een aansprakelijkheidsverzekering hadden. Invoering van dit Belgische
regime in Nederland is daarom vaker bepleit. Zie met verwijzingen T. H artlief, in Crises,
rampen en recht, 85 e.v. en 163-164.
(43) Vgl. M.H.C. Sinnighe Damsté en T.M.C. A rons, ‘Collectief schadeverhaal bij kartels in
de financiële sector; zegen of vloek’, Ondernemingsrecht 2017, 470 en W.H. van Boom en
F. Weber, ‘Collectief procederen’, WPNR 2017 nr. 7145, 297.
(44) Zie in dit verband ook J. de Bie Leuveling Tjeenk en J.B. van de Velden, ‘Collectief
schadeverhaal vanuit de optiek van de aangesproken partij’, Ondernemingsrecht 2017, 473
e.v.
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20. De nieuwe regeling staat sterk in het teken van het voorkomen dat een
claimcultuur de overhand krijgt(45). Er hangt daarmee een zekere ‘spruitjeslucht’ rond de WAMCA: ‘we gaan het proberen, maar wel met de handrem
erop’. Niet voor niets worden in de doctrine vraagtekens geplaatst bij het
verzwaarde collectieve actie-regime, zowel waar schadevergoedingsacties
betreft als waar het juist om niet op schadevergoeding gerichte collectieve
acties gaat. Worden zij niet onnodig belemmerd(46)? In dit verband wordt
de wetgever overigens ook verweten onvoldoende aandacht te hebben gehad
voor de financiering van collectieve schadevergoedingsacties en in dit verband
ook voor de financiering van de belangenbehartiger(47). Ook hier is de vraag
of de angst voor een door commerciële spelers aangejaagde claimcultuur niet
overheerst, terwijl een verstandig omgaan met fenomenen als no cure no pay
en third party litigation funding een waardevolle invulling van de collectieve
schadevergoedingsactie juist zou kunnen bevorderen(48).

IV.

WATER BIJ DE WIJN

21. Het materiële aansprakelijkheids- of schadevergoedingsrecht is, zo
stellen de toelichtende stukken bij herhaling, onaangeroerd gebleven(49).
Waar onder het huidige recht op een partij een verplichting tot schadevergoeding rust, kan daarvoor met de nieuwe wettelijke regeling ook een
collectieve vordering in de zin van art. 3:305a BW worden ingesteld. Bestaat
die verplichting tot schadevergoeding naar huidig recht echter niet, dan verandert de nieuwe regeling daar niets in. Zowel op het punt van vestiging van
aansprakelijkheid als bij het bepalen van de omvang daarvan komt dus het

(45) Vgl. T.M.C. A rons en G.F.E. Koster, ‘Op weg naar collectief schadeverhaal in het
Nederlands recht’, Ondernemingsrecht 2017, 490. Overigens is het ook de vraag of deze
vrees terecht is. Zie in meer algemene zin J.M. Vermolen en W.H. van Boom, ‘Wetgeving en
claimcultuur: rationeel proces of politiek ritueel?’, NTBR 2017, 245 e.v.
(46) Laatstelijk W.H. van Boom, TvC 2019, 155-156 en eerder ook al T.M.C. A rons en
G.F.E. Koster , Ondernemingsrecht 2017, 490. Zie ook C.M.D.S. Pavillon en D.G.J. A lthoff,
‘Wijze raad is halve daad of veel raad maar weinig baat?’, Maandblad voor Vermogensrecht
(MvV) 2017, 114 die in verband met het ontbreken van een opt out-mogelijkheid in de inhoudelijke fase suggereren dat proefprocessen gekoppeld aan een WCAM-procedure het zouden
kunnen overnemen van een art. 3:305a BW-actie waarin ‘gedupeerden gevangen zitten’.
(47) Zie onder meer B. Zevenbergen, ‘Wet Massaschade komt met gebreken’, Advocatenblad
2019, 31, M.F.J.N. van Osch, ‘De rol van de advocatuur in massaschadeclaims’, Tijdschrift
voor de Procespraktijk 2019, 87-88, W.H. van Boom, TvC 2019, 159 en eerder al I. Tzankova,
‘Wetsvoorstel collectieve schadevergoedingsactie: een oplossing voor welk probleem ook
alweer?’, Tijdschrift voor Personenschade 2017, 119.
(48) Ik volsta nu met verwijzing naar I. Tillema, ‘Commerciële actoren in massaschadezaken:
pionieren tussen toegang tot het recht en claimcultuur’, Ars Aequi 2019, 506 e.v. en dezelfde,
‘Naar een goed geolied mechanisme voor de collectieve afwikkeling van massaschade’, AV&S
2019, 4 e.v.
(49) Kamerstukken II 2016-2017, 34 608, nr. 3, 1 en nr. 6, 4-5 en 19.
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‘commune’ recht in beeld(50). In dit verband is in ieder geval van belang
dat de Hoge Raad bereid is gebleken binnen de bestaande kaders bij een aan
massaschade ten grondslag liggende gebeurtenis reeds een meer ‘generieke’
of ‘abstracte’ op gelijke behandeling en efficiency gerichte beantwoording van
rechtsvragen te geven onder meer op het vlak van causaliteit, eigen schuld en
voordeelstoerekening(51). Een zekere standaardisering en normering is dus
binnen het reguliere schadevergoedingsrecht al mogelijk. In het kader van
de WCAM-praktijk is bovendien de nodige ervaring met damage scheduling
opgedaan, zij het dat het voortouw daarbij wordt genomen door partijen in
hun schikking. Het Hof Amsterdam beoordeelt dat resultaat vervolgens op
redelijkheid. In het WAMCA-regime moet de rechter eventueel zelf echter
tot vaststelling van de vergoedingsregeling komen. Dat is een andere rol dan
die van het Hof Amsterdam en brengt ook een ander perspectief met zich. Op
dit punt maken wettekst en toelichtende stukken ons echter niet veel wijzer.
22. Voor de omvang van de eventele schadevergoeding is van belang dat
ook bij een door de rechter vastgestelde regeling in de zin van art. 1018i Rv
het reguliere schadevergoedingsrecht van afdeling 6.1.10 BW bepalend is,
zo wordt niet alleen gesteld in de toelichtende stukken(52), maar ook gesuggereerd in de tekst van art. 1018i lid 2 Rv:
“De rechter stelt, mede aan de hand van de in het eerste lid bedoelde voorstellen, een collectieve schadeafwikkeling vast die strekt tot vergoeding door
verweerder van de schade van de in het eerste lid, onder a en b, bedoelde
personen. De rechter draagt er zorg voor dat hij voor de toepassing van de
tiende afdeling van de eerste titel van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek de
schadevergoeding voor deze personen waar mogelijk in categorieën vaststelt,
dat de collectieve schadeafwikkeling in ieder geval het in artikel 907, tweede
lid, onderdelen a tot en met f, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde,
bevat, dat de hoogte van de daarbij toegekende vergoedingen redelijk is en
dat de belangen van de personen voor wie de collectieve schadeafwikkeling
wordt vastgesteld ook anderszins voldoende gewaarborgd zijn. Artikel 907,
eerste lid, laatste zin, en zesde lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek
zijn van overeenkomstige toepassing”.

(50) A.J. R ijsterborgh, ‘Het begroten van de schadevergoeding in een collectieve actie’, MvV
2017, 326-327 heeft hier terecht de kanttekening bij geplaatst dat in een collectieve actie het
debat, ook op het vlak van vestiging van aansprakelijkheid, noodzakelijkerwijs ‘abstracter’
verloopt. Dat zou in uiterste instantie kunnen betekenen dat aansprakelijkheid eerder wordt
aangenomen dan in een individuele procedure het geval zou zijn geweest (p. 330).
(51) Zie onder meer HR 5 juni 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH2815 = NJ 2012/182 noot
J.B.M. Vranken (De Treek/Dexia); HR 27 november 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH2162 = NJ
2014/201 noot C.E. du Perron (World Online) en HR 3 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:164
= NJ 2017/146 noot T.F.E. Tjong Tjin Tai (Dexia).
(52) Kamerstukken II 2016-2017, 34 608, nr. 3, 52.
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Bij nadere beschouwing bevat de wettekst uiteenlopende indicaties, immers
aan de ene kant een referte aan afdeling 6.1.10 BW en daarmee aan het gewone
schadevergoedingsrecht en aan de andere kant de opdracht aan de rechter
ervoor zorg te dragen dat de hoogte van de vergoedingen ‘redelijk’ is. De
parlementaire stukken zijn ook betrekkelijk summier op dit punt. Terwijl we
mochten verwachten dat de nadruk zou liggen op de werkelijk nieuwe taak
van de civiele rechter, worden aan ‘het echte werk’, de rechterlijke collectieve schaderegeling waarin het uiteindelijk zou moeten (kunnen) uitmonden,
betrekkelijk weinig woorden vuil gemaakt. Heel veel meer dan dat damage
scheduling gebaseerd kan worden op art. 6:97 (eerste zin) BW (‘De rechter
begroot de schade op de wijze die het meest met de aard ervan in overeenstemming is.’), dat de rechter (kennelijk om inspiratie op te doen) partijen kan
bevelen voorstellen in te brengen en dat hij zich door één of meer deskundigen kan laten bijstaan, valt er in art. 1018i lid 2 en 3 Rv en in de toelichtende
stukken niet te lezen(53). En dat terwijl het vaststellen van een collectieve
schaderegeling in een conflictueuze setting toch nog wel wat anders is dan
het beoordelen van een schikking in het kader van de WCAM. De wetgever
gaat er kennelijk van uit dat de massaschaderegelende rechter uit de voeten
kan met het reguliere schadevergoedingsrecht(54).
23. Is afdeling 6.1.10 BW inderdaad klaar voor de collectieve schadevergoedingsactie? Voor de hand ligt het antwoord dat de Hoge Raad als gezegd
(hiervoor randnummer 21) nu reeds standaardbenaderingen bij leerstukken
als voordeelstoerekening en eigen schuld toestaat, bijvoorbeeld in individuele Dexia-zaken (effectenlease). De Hoge Raad gaat ver in het faciliteren
van een efficiënte afwikkeling door feitenrechters van de vele zaken die nog
lopen. Richtlijnen en standaardpercentages eigen schuld komen daarbij goed
van pas, maar het blijven individuele zaken die tot een concrete oplossing
worden gebracht. Dat is toch wat anders dan dat de rechter in een collectieve
regeling de getroffenen in categorieën indeelt en de schadevergoeding voor
velen tegelijkertijd vaststelt. Is afdeling 6.1.10 BW ook daarop ingericht?
Basale uitgangspunten staan onder druk, zoals het uitgangspunt dat schade
concreet wordt begroot en volledig moet worden vergoed. Het in de toelichting
genoemde art. 6:97 BW geeft onder verwijzing naar de aard van de schade
weliswaar ruimte voor abstracte begroting, maar tot nu toe is enkel bij zaakschade (zoals cascoschade aan auto’s) het karakter van veel voorkomende

(53) Kamerstukken II 2016-2017, 34 608, nr. 3, 52.
(54) Het komt wel vaker voor dat de wetgever de grenzen van zijn eigen rechtsvormende taak
niet werkelijk heeft opgezocht en daarmee ruim baan geeft aan de rechtsvormende kracht van
de rechtspraktijk en appelleert aan de rechtsvormende taak van de rechter. In wezen schuift
de wetgever daarmee verantwoordelijkheden af. Zie over dat fenomeen naar aanleiding van
de Wet bedrijfsgeheimen en ter gelegenheid van het eeuwfeest van het arrest Lindenbaum/
Cohen: C.H. Sieburgh, ‘Van geen inbreuk op een recht naar inbreuk op geen recht’, RM
Themis 2019, 42.
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schade aanleiding voor bepaalde abstracties(55). En nog steeds komt de individuele gelaedeerde bij zaakschade volledig aan zijn trekken. In geval van
damage scheduling is dat moeilijker: dan worden categorieën aangewezen
met een eigen vergoedingsregime om verschillen tot uitdrukking te brengen,
maar tegelijkertijd gelijke behandeling zoveel mogelijk te waarborgen. Dan
is onvermijdelijk dat een prijs wordt betaald voor het omwille van efficiënte
en effectieve massaschaderegeling abstraheren van individuele omstandigheden van de slachtoffers. De standaardvergoedingen benaderen hopelijk de
werkelijke schade, maar in de regel is dat dan ook het hoogst haalbare. In
de kern nemen we hier uiteindelijk genoegen met een redelijke of zo men
wil adequate vergoeding. Bij eerdere gelegenheid heb ik daarom bepleit in
de wet (1) te erkennen dat onverkorte toepassing van afdeling 6.1.10 BW in
geval van een door de rechter te bepalen collectieve schadevergoedingsregeling niet steeds mogelijk is en (2) te verankeren dat de rechter in dat geval de
ruimte heeft om van het algemene schadevergoedingsrecht af te wijken(56).
Dat zou wat mij betreft niet alleen recht doen aan het werk van de massa
schaderegelende rechter, maar zou ook een basis geven aan de ontwikkeling
binnen het algemene kader van een bijzonder massaschadevergoedingsrecht.
Zo ver is het echter niet gekomen, sterker nog: het voorstel heeft geen enkele
steunbetuiging mogen ontvangen(57). Dat betekent overigens niet dat niet
wordt ingezien dat onverkorte toepassing van afdeling 6.1.10 BW bij het
vaststellen door de rechter van een collectieve schadevergoedingsregeling
geen haalbare kaart is. Werkelijk recht doen aan dat regime in de verhouding
tot elke individuele gelaedeerde is in de context van een collectieve regeling
niet mogelijk. Willen we de WAMCA werkelijk kans van slagen bieden, dan
moeten we op dit punt toch bereid zijn wat water bij de wijn te doen(58).
24. Wanneer we de balans opmaken, kunnen we stellen dat de komst van
de WAMCA zonder meer een belangrijke gebeurtenis is. Uitbreiding van het
arsenaal met de collectieve schadevergoedingsactie is niet alleen in het belang
van gedupeerden, maar zeker ook van de samenleving, al was het maar omdat
zij het mogelijk maakt onrechtmatig handelen aan te pakken dat nu soms
‘onbestraft’ blijft. Maar er is geen aanleiding voor euforie. Te verwachten
valt in ieder geval dat de feitelijke betekenis van het nieuwe WAMCA-regime
voor klassieke rampschades beperkt zal zijn. Los daarvan staat het regime,
waarin de nodige voorzieningen zijn getroffen ter voorkoming van een claimcultuur met al zijn scherpe kanten, mogelijk reële massaschadeclaims in de
(55) Zie bijvoorbeeld HR 26 oktober 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX0357 = NJ 2013/219 noot
M.M. M endel (Reaal/Athlon).
(56) T. H artlief, ‘Massaschade en de regelende rechter’, NJB 2017, 1935.
(57) Het duidelijkst zijn J.L. Smeehuijzen en A.J. Verheij, NJB 2018, 1794 e.v. Hun pleidooi
voor onverkorte toepassing van het uitgangspunt van volledige vergoeding speelt de rechter
die een collectieve schadevergoedingsregeling wil vaststellen naar mijn idee echter parten.
(58) Zo ook C.M.D.S. Pavillon, RM Themis 2019, 176 en W.H. van Boom, TvC 2019, 158-159.
Zie eerder al A.J. R ijsterborgh, ‘Het begroten van de schadevergoeding in een collectieve
actie’, MvV 2017, 330-331.
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weg. Komt de rechter wel aan het vaststellen van een massaschaderegeling
toe, dan lijkt het, anders dan de regering suggereert, niet goed mogelijk dat
de rechter geheel conform het reguliere schadevergoedingsrecht optreedt.
Hier zou hem, binnen de bestaande reguliere kaders, wat ruimte moeten
worden gegund. Dat brengt ons bij de Groningse aardbevingszaken. Ook deze
moeten in eerste instantie binnen reguliere kaders worden afgewikkeld. De
schaalgrootte en complexiteit van het ‘Groningen’-dossier hebben niet alleen
aanleiding gegeven tot een serie prejudiciële vragen aan de Hoge Raad, maar
lijken ook te voeren naar opmerkelijke ingrepen in het bestaande stelsel.

V.

HET LOT VAN GRONINGEN: WELVAART BRENGEN EN
MASSASCHADE OOGSTEN

25. In de inleiding heb ik al aangegeven dat het wat ‘Groningen’ betreft
gaat om een megadossier waarin de kwalijke gevolgen centraal staan van de
winning van gas uit het zogenoemde Groningenveld die sinds de jaren 60 van
de vorige eeuw aan de orde is(59). Het gas wordt gewonnen door de NAM,
waarbij behalve Shell en Esso ook de Nederlandse Staat betrokken is. Alle
gewonnen aardgas wordt verkocht aan een gasmaatschappij waarin Shell,
Esso en ook weer de Staat participeren. De aardgasbaten hebben Nederland
de nodige welvaart gebracht. In de loop van de tijd is echter duidelijk geworden dat Groningen ook een rekening voor de gaswinning betaalt: zij heeft
niet alleen bodemdaling in de provincie tot gevolg, maar ook aardbevingen.
Deze aardbevingen zijn in de loop van de tijd in frequentie en zwaarte toegenomen. Daarbij zijn woningen en andere gebouwen beschadigd, maar ook
andere schade is in het geding. Zo is de waarde van gebouwen in de betrokken regio’s gedaald in verband met het risico op beschadiging in de toekomst.
Verder is sprake van gevoelens van niet serieus genomen worden en onveiligheid bij de Goningers (er zijn geen doden of gewonden gevallen, maar de
vrees daarvoor bestaat wel, in ieder geval bij inwoners van de provincie) en
andere met de problematiek in verband te brengen stress.
26. Er zijn weliswaar (vele) regelingen ingevoerd en uitvoeringsinstanties opgetuigd om de schade af te wikkelen en herstel te realiseren, maar een
vlot werkend systeem is niet van de grond gekomen. Eén van de complicerende factoren is de centrale rol die de NAM als verantwoordelijk exploitant
bij herstel en vergoeding van de schade had. Ook de betrokkenheid van de
Staat die op diverse manieren en in diverse rollen bij gaswinning in beeld
is (hij is onder meer concessieverlener, aandeelhouder en fiscale autoriteit)
(59) De geïnteresseerde lezer zij verwezen naar de bijlage bij de conclusie van A-G Wattel
(ECLI:NL:PHR:2019:497) vóór HR 19 juli 2019, ECLI:NL:HR:2019:1278, waar veel feitelijke
informatie is te vinden. Zie voor een actueel en breed overzicht ook F.T. Oldenhuis (red.),
Juridische aspecten van gaswinning. Een ‘Groningse’ verkenning (Deventer: Wolters Kluwer
2019).
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is een lastige. Ook deze omstandigheden hebben bijgedragen aan een sfeer
van onvrede over (het tempo en het niveau van) afwikkeling en herstel van
schade en aan verlies van vertrouwen in overheid en rechtstaat. Enkele meer
recente en zwaardere bevingen in 2012 hebben tot een stroomversnelling
geleid. Vanaf dat moment wordt ook serieus werk gemaakt van de afbouw
van de gaswinning vanwege het inzicht dat enkel drastische vermindering of
zelfs volledig staken van de gasproductie het gewenste effect (het uitblijven
van voelbare aardbevingen in het Groningenveld) zal hebben. Elke nieuwe
serieuze beving verhoogt de druk op het proces en versterkt de roep om een
oplossing voor Groningen en zijn inwoners.
27. De Groningse problematiek heeft op enig moment ook het civiele
aansprakelijkheidsrecht bereikt(60). In eerste instantie kon daarbij worden
geprofiteerd van een in 1995 ingevoerde risicoaansprakelijkheid van de
exploitant van een mijnbouwactiviteit voor schade als gevolg van bodembeweging door de mijnbouwactiviteit (art. 6:177 BW). Toepassing daarvan gaf
echter aanleiding tot causaliteits- en bewijsproblemen (is de schade aan de
woning werkelijk het gevolg van de mijnbouw of is er een andere oorzaak in
het spel (ouderdom, verkeer etc.))? Een pleidooi voor bewijslastomkering,
overigens niet specifiek voor Groningen maar meer in het algemeen voor
mijnbouwschade, heeft het niet gehaald(61), maar inmiddels voorziet art.
6:177a BW sinds 1 januari 2017 wel in een regeling die speciaal op Groningen
betrekking heeft: de bepaling bevat een bewijsvermoeden dat fysieke schade
die redelijkerwijze het gevolg kan zijn van de aardgaswinning uit het zogenoemde Groningenveld, ook daarvan het gevolg is. Daarmee is het debat
echter nog niet voorbij. Zo is de vraag gerezen of de NAM kan volstaan
met ‘twijfel zaaien’ om het bewijsvermoeden te ontzenuwen of dat zij juist
aannemelijk zou moeten maken dat de schade een andere oorzaak heeft dan
de gaswinning. Deze en andere kwesties, zoals de vraag of de waardevermindering van een woning wegens het risico van beschadiging zonder meer
(dat wil zeggen zonder dat zij zich bij verkoop heeft gematerialiseerd) voor

(60) Zie behalve de hoofdstukken van F.T. Oldenhuis & P. Koerts, M.C. G ozoglu,
N.J. Vermaak en M.H. Wissink in F.T. Oldenhuis (red.), Juridische aspecten van gaswinning.
Een ‘Groningse’ verkenning, eerder onder meer al E. Gijselaar, R. R ijnhout en J. Emaus,
‘Gasboringen in Groningen en de aansprakelijkheid van de NAM’, Ars Aequi 2014, 801 e.v.;
R.D. Lubach, ‘Verhaal van schade door gaswinning’, Overheid & Aansprakelijkheid 2014,
2 e.v., F.T. Oldenhuis, ‘Aansprakelijkheid van de mijnbouwexploitant’, NJB 2015, 1724 e.v.;
P. Bluemink, ‘Civielrechtelijke aansprakelijkheid voor bevingsschade in Groningen’, AV&S
2015, 44 e.v.; A.J. Verheij, ‘Geldt het Burgerlijk Wetboek nog in Groningen?’, NJB 2015,
1733 e.v.; R.D. Lubach, ‘Aardbevingsschade en het aansprakelijkheidsrecht: over vergoeding
van waardevermindering en omkering van de bewijslast’, MvV 2016, 62 e.v.; J.E. van der
Werff, ‘Aansprakelijkheid NAM voor schade door gaswinning’, Nederlands Tijdschrift voor
Handelsrecht 2017, 289 e.v. en M. Gozoglu, Aansprakelijkheid van de mijnbouwexploitant
voor materiële schade ontstaan door gaswinningsactiviteiten (Den Haag: Bju 2017).
(61) Zie in dit verband onder meer (kritisch) J.M. van Dunné, ‘Mijn en dijn in de Mijnbouwwet
2003’, NJB 2014, 3122 e.v.
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vergoeding in aanmerking komt, hebben de gemoederen in rechtspraak(62) én
doctrine beziggehouden en daarbij tot uiteenlopende beantwoording aanleiding gegeven.

VI.

PREJUDICIEEL RICHTING GEVEN

28. Alleen al vanuit dit perspectief valt het toe te juichen dat de Rechtbank
Noord-Nederland prejudiciële vragen heeft voorgelegd aan de Hoge Raad(63).
De prejudiciële vragen zien zowel op aansprakelijkheid als schadevergoeding.
Kan de NAM behalve op grond van art. 6:177 BW ook op grond van art.
6:162 BW worden aangesproken en maakt dat eventueel verschil voor de
omvang van de aansprakelijkheid? Kan behalve de NAM ook de Staat worden
aangesproken en, zo ja, op welke grondslag? Wat moet de NAM doen om het
bewijsvermoeden van art. 6:177a BW te ontzenuwen? Onder welke voorwaarden komt vermindering van de waarde van gebouwen wegens het risico op
schade door een aardbeving voor vergoeding in aanmerking? Kan woningeigenaren worden tegengeworpen dat zij een deel van hun schade zelf moeten
dragen omdat hun huizen onvoldoende bestand zijn tegen aardbevingen?
Hebben bewoners recht op vergoeding van gederfd woongenot? En onder
welke voorwaarden hebben zij recht op smartengeld (vergoeding van immateriële schade)?
29. De Hoge Raad heeft in een uitvoerige beslissing onder meer geoordeeld dat(64):
-- de Staat aansprakelijk kan zijn op basis van art. 6:162 BW (rov. 2.7.13)
zonder dat gedupeerden het leerstuk van formele rechtskracht kan
worden tegengeworpen (rov. 2.8.4-2.8.7)(65);
-- art. 6:177a BW een hard bewijsvermoeden oplevert, zodat twijfel
zaaien over de oorzaak van de schade door de NAM niet volstaat
(rov. 2.9.7);
(62) Zie voor een overzicht van de rechtspraak paragraaf 6 van de bijlage bij de conclusie van
A-G Wattel (ECLI:NL:PHR:2019:497) vóór HR 19 juli 2019, ECLI:NL:HR:2019:1278.
(63) Rechtbank Noord-Nederland 10 oktober 2018, ECLI:NL:RBNNE:2018:4009 = NJF
2018/588.
(64) HR 19 juli 2019, ECLI:NL:HR:2019:1278.
(65) In dit verband overweegt de Hoge Raad dat de Staat in ieder geval vanaf 1 januari 2005
bekend was of bekend had moeten zijn met (i) de gevaren verbonden aan de gaswinning in
Groningen, (ii) de reële kans op verwezenlijking van deze gevaren en (iii) de omstandigheid
dat verwezenlijking van deze gevaren tot ernstige of wijdverbreide schade kon leiden. Of
de Staat tegen deze achtergrond onrechtmatig heeft gehandeld door na te laten passende en
redelijkerwijs te vergen maatregelen te treffen, leent zich volgens de Hoge Raad echter niet
voor beantwoording in een prejudiciële procedure, nu die beantwoording een deels feitelijk
karakter heeft.
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-- de enkele omstandigheid dat een gebouw niet bestand is tegen bodembeweging geen bijzondere kwetsbaarheid van dat gebouw vormt die
tot een vermindering van de omvang van de verplichting tot schadevergoeding kan leiden (rov. 2.10.11);
-- waardevermindering van een woning die het gevolg is van het risico
van toekomstige bodembeweging en die zich nog niet heeft gemanifesteerd bij (serieuze poging tot) verkoop van de woning, pas kan
worden begroot (en dus vergoed) zodra een geofysisch voldoende
stabiele toestand is bereikt, maar dat de rechter een voorschot op deze
vergoeding kan toekennen (rov. 2.11.7-2.11.8);
-- gederfd woongenot moet worden beschouwd als vermogensschade op
vergoeding waarvan een bewoner aanspraak kan maken (rov. 2.12.5);
-- vergoeding van smartengeld op basis van art. 6:106 onder b BW
(aantasting van de persoon op andere wijze dan door lichamelijk letsel)
in bepaalde gevallen denkbaar is (rov. 2.13.7)(66).
30. De Hoge Raad heeft zo de geboden gelegenheid aangegrepen om
duidelijkheid te verschaffen over vragen van aansprakelijkheid en schadevergoeding die voor een groot aantal claims van belang zijn. Hij heeft daarmee
in ieder geval richting gegeven aan de afwikkeling van de Groningse aardbevingszaken en de oplossing van het megadossier ‘Groningen’ dichterbij
gebracht.
31. Maar daarmee is de beslissing nog onvoldoende recht gedaan; zij
heeft namelijk ook nog de nodige spin off. Zo heeft de Hoge Raad ook het
aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht als zodanig verder ontwikkeld
onder meer op het vlak van de verschillen in omvang van aansprakelijkheid
tussen risico-aansprakelijkheid en schuldaansprakelijkheid (rov. 2.4.6), van
de aansprakelijkheid van de Staat en het in dat verband belangrijke leerstuk
van de formele rechtskracht(67), gederfd (woon)genot, de betekenis van eigen
kwetsbaarheid van eiser (of diens woning) voor de (omvang van de) schadevergoeding en het leerstuk van de schadebegroting(68). Daarvan kan niet alleen
in andere – al dan niet op schade door gaswinning betrekking hebbende –
massaschadeclaims worden geprofiteerd, maar ook in ‘gewone’ zaken. Ook
(66) Daarbij kon de Hoge Raad aansluiten bij een recente rechtsvormende beslissing die niet
in een massaschade-context gewezen is: HR 15 maart 2019, ECLI:NL:HR:2019:376 = NJ
2019/162 noot S.D. Lindenbergh (X./Staat).
(67) Zie reeds Voorwoord, ‘Dijt de overheidsaansprakelijkheid weer uit?’, Overheid &
Aansprakelijkheid 2019, 79-80 waarin de verwachting wordt uitgesproken dat de beslissing
van de Hoge Raad een nieuwe impuls geeft aan de ontwikkeling van dat leerstuk.
(68) Met betrekking tot de waardeverminderingskwestie zat M.R. Hebly in zijn recente proefschrift (Schadevaststelling en tijd, diss. Rotterdam (Den Haag: Boom juridisch 2019), par.
6.4) nog op een duidelijk ander spoor.
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vanuit dit perspectief verdient de meest actuele ontwikkeling, het wetsvoorstel
Tijdelijke wet Groningen, ten slotte onze aandacht omdat zij de kans dat de
Hoge Raad zich nogmaals in verband met de aardbevingsproblematiek zal
uitlaten over vragen van aansprakelijkheid en (massa)schadevergoedingsrecht,
aanzienlijk verkleint.

VII. NOOD BREEKT WET
32. De regering wenst namelijk een soort crisismassaschaderecht speciaal
voor Groningse gaswinningszaken in te voeren. Het gaat hier om een regeling
met ingrijpende gevolgen voor het bestaande stelsel. Als het aan de regering
ligt, wordt de afwikkeling van de aardbevingsschade in ieder geval overgenomen door de Staat en wordt de NAM, zoals dat in dit verband wordt genoemd,
‘op afstand geplaatst’. De door de Staat uitgekeerde schadevergoedingen zal
hij vervolgens aan de NAM in rekening brengen. Voor de gedupeerden geldt
daarbij het uitgangspunt dat zij bij de bestuursrechter terechtkomen. Daar
kunnen zij in beroep gaan tegen beslissingen van het (nog op te richten zelfstandig bestuursorgaan) Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) over
schadevergoeding. Materieel blijft ook dan echter het civiele schadevergoedingsrecht van toepassing.
33. Op het punt van de rechtsbescherming heeft de regering overigens
concessies gedaan. In een in 2018 in consultatie gegeven Wetsvoorstel Instituut
Mijnbouwschade Groningen zou de schadeafhandeling namelijk exclusief
langs bestuursrechtelijke weg worden afgehandeld door het IMG(69). In het
in juli 2019 ingediende wetsvoorstel Tijdelijke wet Groningen(70) heeft de
regering, in lijn met het advies van de Raad van State, de gedachte van een
exclusieve bestuursrechtelijke rechtsgang, toch weer verlaten. Als het wetsvoorstel de eindstreep haalt, komt de nieuwe bestuursrechtelijke route naast
de bestaande route bij de civiele rechter te staan, zodat het aan de gedupeerde
is om te bepalen of hij zijn schade via het IMG (zo nodig met beroep bij
de bestuursrechter) dan wel in verband met een aan het adres van de NAM
gerichte claim via de civiele rechter wenst te verhalen(71).
34. In de nieuwe voorgestelde route wordt de schadeuitkering door het
IMG vastgesteld via de bestuursrechtelijke weg, dat wil zeggen inclusief de
mogelijkheid van bezwaar en beroep bij de bestuursrechter van de Rechtbank
Noord-Nederland (dat zou de enige in eerste instantie bevoegde rechtbank
(69) www.internetconsultatie.nl/instituutmijnbouwschadegroningen.
(70) Kamerstukken II 2018-2019, 35 250, nr. 2.
(71) In de memorie van toelichting wordt er daarbij op gewezen dat de keuzevrijheid door
verschillende partijen ‘in het veld’ wordt gezien als positief, omdat zij de gedupeerde de gelegenheid biedt om zijn schade te verhalen langs de route die hij als de meest gunstige ervaart.
Zie Kamerstukken II 2018-2019, 35 250, nr. 3, 10.
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zijn) en uiteindelijk bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
maar met toepassing van de privaatrechtelijke regels over aansprakelijkheid en
schadevergoeding. Is eenmaal schadevergoeding via het IMG gevraagd, dan
kan de betrokkene de NAM niet meer aanspreken. De uiteindelijke rekening
(van de door het IMG toegekende vergoedingen) wordt in het wetsvoorstel
via een heffing verlegd naar de NAM als partij die aansprakelijk is voor de
schade.
35. Materieel gezien is voor de vraag of er recht op schadevergoeding
bestaat en welke omvang dat recht heeft in beide gevallen, of nu de route
langs het IMG of de klassieke civielrechtelijke route wordt benut, het civiele
aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht beslissend. Procedureel en
formeel zijn er echter niet onbelangrijke verschillen tussen beide routes(72).
Zij hebben consequenties in termen van:
-- perspectief van de procedure: in de bestuursrechtelijke procedure is de
NAM niet langer de tegenpartij en staat overigens steeds een besluit
van het IMG centraal;
-- duur van de procedure: de gangbare hypothese is dat de bestuursrechtelijke route minder tijd zal vergen; en
-- belasting: in het algemeen wordt verondersteld dat de civielrechtelijke
route belastender zou zijn voor de gedupeerde(73).
Wat dat laatste betreft is van belang dat rechtsbijstand niet verplicht is in het
bestuursrechtelijk traject, maar daarvan afzien is voor gedupeerde Groningers,

(72) Volgens de regering bieden beide routes evenveel rechtsbescherming. Zie Kamerstukken
II 2018-2019, 35 250, nr. 3, 10.
(73) Deze verschillen worden in verschillende bijdragen in de literatuur uitvoerig belicht. De
meeste stammen overigens uit de tijd dat de regering nog op het spoor zat dat de bestuursrechtelijke route exclusief zou moeten worden. Het wekt geen verbazing dat civilisten betreuren
dat de afwikkeling van de aardbevingsschade zou worden overgeheveld naar de bestuursrechtelijke kolom en evenmin dat beoefenaren van het bestuursrecht de voordelen van die
nieuwe route bezingen. Zie in dit verband onder meer H.E. Bröring, ‘Het concept-wetsvoorstel Wet Instituut Mijnbouwschade Groningen’, Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
2018, 353 e.v.; A.T. M arseille, H.E. Bröring en K.J. de Graaf, ‘Een gebruikersperspectief
op aardbevingsschadevergoedingsprocedures’, NJB 2018, 2810 e.v.; J.E. van de Bunt, ‘Het
concept-Wetsvoorstel Instituut mijnbouwschade Groningen nader bekeken’, MvV 2019, 42 e.v.;
R.H. de Bock, ‘Mijnbouwschade in Groningen. Waar is de civiele rechter?’, NJB 2019, 19 e.v.;
J.E. van de Bunt, ‘Geef de bestuursrechter het voordeel van de twijfel’, NJB 2019, 869 e.v.;
A.T. M arseille, H.E. Bröring en K.J. de Graaf, ‘Mijnbouwgeschillen. Beter af bij de bestuursrechter dan bij de civiele rechter’, NJB 2019, 870 e.v. en R.H. de Bock, ‘Aardbevingsschade
hoort thuis bij de civiele rechter’, NJB 2019, 872 e.v. Ook de bijdragen van F.T. Oldenhuis &
P. Koerts, M.C. Gozoglu, H.E. Bröring en M.H. Wissink in F.T. Oldenhuis (red.), Juridische
aspecten van gaswinning. Een ‘Groningse’ verkenning, waarderen de jongste plannen van de
regering op uiteenlopende wijze.
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mede gelet op de bijzonderheden van het bestuurs(proces)rechtelijk systeem,
niet zonder gevaar(74).
36. Wanneer het wetsvoorstel de eindstreep haalt, komen twee routes naast
elkaar te staan waarin, nogmaals, materieel gezien steeds het civielrechtelijke aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht bepalend is. De recente
geschiedenis heeft uitgewezen dat de vraag wat het civielrechtelijke aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht precies inhouden, in het algemeen
of specifiek bij toepassing op Groningse zaken, niet steeds eenvoudig is te
achterhalen. Het ligt daarom voor de hand te denken dat, ondanks de duw
in de goede richting die de Hoge Raad met zijn prejudiciële beslissing heeft
gegeven, ook in de nabije toekomst nieuwe rechtsvragen zullen rijzen. Het
kan daarbij gaan om vragen die verdere uitwerking geven aan de antwoorden
die de Hoge Raad in de zomer van 2019 heeft gegeven, maar het kan ook
nieuwe vragen betreffen. De regering heeft zich dat gerealiseerd: het wetsvoorstel voorziet in de mogelijkheid dat de bestuursrechter van de Rechtbank
Noord-Nederland (als gezegd zou dat de enige in eerste instantie bevoegde
rechtbank zijn (hiervoor randnummer 34) prejudiciële vragen aan de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State voorlegt.
37. Op zich heeft dat een zekere logica: in beide te kiezen routes heeft de
in eerste instantie verantwoordelijke rechterlijke instantie de mogelijkheid de
hoogste rechter in de betrokken kolom prejudiciële vragen te stellen. Kiest de
betrokkene ervoor het IMG te adiëren dan kan de Afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State in beeld komen. Kiest de gedupeerde echter voor de
bestaande civielrechtelijke route dan worden eventuele prejudiciële vragen
uiteraard beantwoord door de Hoge Raad(75). Bij nadere beschouwing is het
resultaat tamelijk wonderlijk: zowel de Afdeling Bestuursrechtspraak van de
Raad van State als de Hoge Raad kan zich straks genoodzaakt zien vragen
van civiel aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht te beantwoorden.
38. De tegenwerping dat bestuursrechters wel vaker, bijvoorbeeld in
het kader van de vraag of schadevergoeding vanwege een onrechtmatig
besluit aangewezen is, toepassing geven aan civiel aansprakelijkheids- en
schadevergoedingsrecht doet geen recht aan de zaak: hier zou de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State de leiding krijgen bij het beantwoorden van vragen die kennelijk geen evident antwoord kennen en daarmee
de regie voeren bij een rechtsontwikkeling die in haar betekenis niet beperkt
is tot Groningse aardbevingszaken. De antwoorden op prejudiciële vragen
hebben immers, dat is een van de rode draden van deze bijdrage, juist een
belangrijke uitstraling buiten het terrein waarop de vragen in eerste instantie
(74) Zie in dit verband de bijdragen van H.E. Bröring (hoofdstuk 9) en M.H. Wissink (hoofdstuk 10) in F.T. Oldenhuis (red.), Juridische aspecten van gaswinning. Een ‘Groningse’
verkenning.
(75) Zie Kamerstukken II 2018-2019, 35 250, nr. 3, 8 e.v.
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betrekking hebben. Ook de tegenwerping dat er reeds nu mechanismen bestaan
die ervoor zorgen dat de diverse hoogste rechters in hun rechtspraak niet
(onnodig) uiteenlopen om de rechtseenheid te bewaken, is hier niet overtuigend. Het is weinig efficiënt eerst een systeem in te voeren waarin twee
hoogste rechters uitgenodigd kunnen worden over dezelfde materie prejudiciële vragen te beantwoorden en er vervolgens op te vertrouwen dat zij
elkaar wel zullen weten te vinden daar waar de rechtseenheid in het geding
zou kunnen zijn. Dat één van de hoogste rechters hier het alleenrecht krijgt,
ligt voor de hand. Dat dat dan de Hoge Raad is ook. Het ontwikkelen van het
civiele aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht door het beantwoorden van prejudiciële vragen hoort thuis bij de hoogste civiele rechter, ook
wanneer het Groningse aardbevingszaken zijn die aanleiding geven tot het
stellen van deze vragen in de bestuursrechtelijke kolom(76).

VIII. HOE ONTWIKKELT ZICH HET
MASSASCHADERECHT?
39. Hoe ontwikkelt zich het Nederlandse massaschaderecht nu en in de
nabije toekomst en wie heeft daarbij eigenlijk de regie? De actualiteit van
het Nederlandse massaschaderecht wordt niet alleen door de komst van
de WAMCA, maar vooral ook door de ontwikkelingen rond het dossier
‘Groningen’ beheerst. Aan het wetgevingsfront zijn met de WAMCA en het
wetsvoorstel Tijdelijke wet Groningen serieuze aanvullingen op én ingrepen
in het bestaande stelsel aan de orde die ook consequenties hebben voor plaats
en rol van de Hoge Raad.
40. De komst van de WAMCA is zonder meer een belangrijke gebeurtenis.
Met het vervallen van de beperking van art. 3:305a lid 3 BW is een collectieve
schadevergoedingsactie eindelijk mogelijk gemaakt. Deze uitbreiding van het
arsenaal is niet alleen in het belang van gedupeerden, maar zeker ook van de
samenleving, omdat zij het mogelijk maakt calculerende schadeveroorzakers
aan te pakken waar die nu mogelijk de dans ontspringen. Tegelijkertijd moeten
we de impact van het nieuwe regime niet overdrijven. Te verwachten valt in
ieder geval dat de feitelijke betekenis van het nieuwe WAMCA-regime voor
klassieke rampschades beperkt zal zijn. Los daarvan staat het regime waarin
ter voorkoming van een claimcultuur met al haar scherpe kanten de nodige
voorzieningen zijn getroffen mogelijk reële massaschadeclaims in de weg.
Daarmee schiet het regime wellicht zijn doel voorbij.
41. In de toelichtende stukken wordt benadrukt dat de nieuwe wet het
materiële aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht onverlet laat en
(76) Op dit punt ook kritisch, zij het iets minder uitgesproken, lijkt M.H. Wissink in zijn
uitleiding (hoofdstuk 10) in F.T. Oldenhuis (red.), Juridische aspecten van gaswinning. Een
‘Groningse’ verkenning.
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dat er op deze punten dus niets veranderd is. Het is de vraag of de regering
hier niet te licht over denkt; het lijkt mij waarschijnlijker er rekening mee
te houden dat het materiële aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht
wel degelijk beroerd worden door de nieuwe regeling. In ieder geval is in de
doctrine al de kanttekening geplaatst dat in een collectieve actie het debat, ook
op het vlak van vestiging van aansprakelijkheid, noodzakelijkerwijs ‘abstracter’ verloopt. Dat zou in uiterste instantie wel degelijk kunnen betekenen dat
aansprakelijkheid eerder wordt aangenomen dan in een individuele procedure
het geval zou zijn geweest. Ook waar het aankomt op de eventuele door de
rechter vast te stellen schadevergoedingsregeling kunnen de verwachtingen
van de regering, als we tenminste werkelijk de meerwaarde van het nieuwe
regime willen bijschrijven, moeilijk uitkomen. In de visie van de regering
zouden gedupeerden niet meer maar ook niet minder krijgen dan waarop zij
onder het voordien geldende regime recht zouden hebben. De regering rekent
kennelijk op onverkorte toepassing van afdeling 6.1.10 BW bij het vaststellen
door de rechter van een collectieve schadevergoedingsregeling. Dat lijkt mij
eerder wishful thinking. Werkelijk recht doen aan dat regime in de verhouding
tot elke individuele gelaedeerde is in de context van een collectieve regeling
gewoon niet mogelijk. En dat is ook geen ramp. Wanneer we de WAMCA
werkelijk kans van slagen willen geven, zal de massaschaderegelende rechter hier ook wat ruimte moeten krijgen. In het verschiet ligt dan mogelijk
zelfs een massaschadevergoedingsrecht waarin weliswaar zoveel mogelijk
langs de lijnen van het reguliere schadevergoedingsrecht wordt opgetreden,
maar tegelijkertijd waar nodig recht wordt gedaan aan het gegeven dat niet
de schade van een enkeling maar in één keer de schade van velen op een
efficiënte én bevredigende wijze wordt afgedaan.
42. Het zijn in eerste instantie ook reguliere kaders die bepalen hoe de
Groningse aardbevingszaken moeten worden afgewikkeld. ‘Groningen’ is
echter in een periode van enkele decennia uitgegroeid tot een megadossier
dat zelfs de landelijke politiek hoofdpijn bezorgt en mede daarom aanleiding geeft tot opmerkelijke ingrepen in het bestaande stelsel. Hoewel er
solvente aansprakelijke personen in het geding zijn – behalve de NAM gaat
het mogelijk om de Staat zelf – loopt de afwikkeling van schadeclaims niet
vlot genoeg en dat heeft vergaande gevolgen die zelfs gezondheid en welzijn
van de betrokken Groningers raken. Incidenteel ingrijpen door de wetgever
(invoering van het bewijsvermoeden van art. 6:177a BW) heeft niet kunnen
voorkomen dat ook op het vlak van bewijs nog strijd wordt geleverd tussen
gedupeerden en de NAM.
43. Niet alleen op dit punt heeft de Hoge Raad nu de gelegenheid gekregen
helderheid te verschaffen; ook andere omstreden kwesties zijn bij wege van
prejudiciële vragen aan hem voorgelegd. Met zijn antwoorden heeft de Hoge
Raad in ieder geval richting gegeven aan de afwikkeling van de Groningse
aardbevingszaken en de oplossing van het complexe en grootschalige dossier
weer wat dichterbij gebracht.
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44. Bijvangst is dat de Hoge Raad ook het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht als zodanig verder heeft ontwikkeld. Daarvan kan niet alleen
in andere al dan niet op schade door gaswinning betrekking hebbende massa
schadeclaims worden geprofiteerd, maar ook in ‘gewone’ zaken. Ook vanuit
dit perspectief valt dan te betreuren dat bij aanvaarding van het wetsvoorstel
Tijdelijke wet Groningen niet gegarandeerd is dat de Hoge Raad nieuwe in
verband met de aardbevingsproblematiek gerezen prejudiciële vragen van
aansprakelijkheid en (massa)schadevergoedingsrecht kan beantwoorden.
45. Dat de regering haar geld heeft gezet op een stelsel met twee parallelle routes, een bestuursrechtelijke en een civielrechtelijke, waarin materieel
gezien steeds het civielrechtelijke aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht bepalend is, is één ding. Dit buitengewoon lastige dossier rechtvaardigt
wellicht een dergelijk speciaal regime. Voor een buitenspel zetten van de
Hoge Raad wanneer de bestuursrechter van de Rechtbank Noord-Nederland
prejudiciële vragen wil stellen omdat niet zonder meer duidelijk is wat het
civielrechtelijke aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht precies
inhouden, in het algemeen of specifiek bij toepassing op Groningse zaken,
zie ik echter geen rechtvaardiging. Idealiter beantwoordt de Hoge Raad,
ongeacht de gekozen route, dergelijke vragen en voert hij zo de regie bij een
rechtsontwikkeling die weliswaar primair de afwikkeling van de Groningse
aardbevingszaken bepaalt, maar daartoe niet beperkt is. Uiteindelijk staat
immers ook de inhoud van het civiele aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht als zodanig op het spel.
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