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Rechter gaat claimstichtingen toetsen
Rechters moeten de eisen van claimstich
tingen nietontvankelijk kunnen verkla
ren wanneer de belangen van de benadeel
den voor wie zij opkomen onvoldoende 
gewaarborgd zijn. Verder krijgen partijen 
die onderhandelen over een collectieve 
schikking de mogelijkheid om al dan 
niet gezamenlijk te vragen om een ‘pre
processuele comparitie’. Daarbij kan de 
rechter partijen ondersteunen ‘zodat zij 
zelf een vaststellingsovereenkomst kun
nen sluiten’. Dat staat in een wetsvoorstel 

dat minister Opstelten van Veiligheid en 
Justitie eind december naar de Tweede 
Kamer heeft gestuurd. De bedoeling van 
het wetsvoorstel is verder massaclaims 
bij faillissement sneller te kunnen afwik
kelen. Daarbij kan de curator bijvoorbeeld 
de vordering van gedupeerde beleggers 
om hun (rest)schuld kwijt te schelden col
lectief behandelen.
 Advocaat Jan Willem Koeleman: ‘De 
preprocessuele comparitie kan het schik
kingsproces enorm versnellen. Het is 

ook goed dat de rech
ter gaat toetsen of 
claimstichtingen goed 
georganiseerd zijn, zo
dat mensen niet twee 
keer worden gedupeerd.’ Een woordvoer
der van het ministerie van Veiligheid & 
Justitie is ‘ongelukkig’ met de suggestie 
dat Nederland door de wetswijziging ‘een 
paradijs voor massaclaims’ wordt, zoals 
het FD eind december het bericht over het 
wetsvoorstel kopte.

In de kranten is advocaat Ron van Aspe
ren (Tiebout Advocaten) ‘de grote man 
achter de fraude die voor honderddui
zenden euro’s extra omzet wist bin
nen te halen.’ En het is waar: hij vroeg 
toevoegingen aan op naam van – deels 
onwetende – kantoorgenoten om het 
maximum van 250 per jaar te omzei
len. En ja: als hij proceskosten voor zijn 
cliënten incasseerde, hield hij die soms 
achter. Toch stelt de Vliegende Brigade 
die de zaak onderzocht  vast ‘dat mr. Van 
Asperen een gedreven advocaat is met 
hart voor de zaken van zijn cliënten. Hij 
handelt niet primair omzetgedreven.’   
Van Asperen vond het niet eerlijk dat hij 
uit oogpunt van kwaliteit maar 250 toe

voegingen mocht doen, terwijl hij meer 
aankon. Zijn cliënten waren dik tevreden. 
En die geïnde proceskosten reserveerde 
hij voor de cliënt, zodat die ook in de toe
komst weer gratis zou kunnen procede
ren. Van Asperen maakte zijn eigen regels 
en dat kan niet. Moet hij daarom inder
daad worden geschrapt, zoals de Raad van 
discipline Leeuwarden op 16 december 
besliste? Het Hof van Discipline mag het 
zeggen: Van Asperen gaat in beroep.

Bevlogen de bocht uit

Jan Willem  
Koeleman

De Educatietoppers van 2012: 4PO voor €175,-
 9 mei Actualiteiten Verbintenissenrecht Docenten: Mr. A.V.T. de Bie en Mr. Dr. G.J.P. de Vries 4PO €175,-
 22 juni Actualiteiten Ondernemingsrecht: Flex-BV Docenten: Prof. Mr. H.E. Boschma  4PO €175,-
    en Prof. Mr. J.B. Wezeman 

 8 november Actualiteiten Ontslagrecht Docent: Prof. Mr. A.R. Houweling 4PO €175,-
     Prijzen excl. BTW

 Meer informatie, overige opleidingen en aanmelden: www.educatiepunt.nl óf bel 024 - 7411 411

Uw PO-punten in Nijmegen!

Minder werk
In september en oktober van vorig jaar 
is het aantal juridische vacatures met 
gemiddeld 39 procent gedaald, afgezet 
tegen dezelfde maanden van 2010. Dit 
is voor een groot deel het gevolg van be
zuinigingen bij de overheid. In de finan
ciële dienstverlening en de zorg vond 
een heel kleine groei plaats. Dit blijkt uit 
onderzoek van Yacht, detacheerder en 
wervingsselectiebureau voor hoogopge
leiden.
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