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De recenteuitspraak vaneenHaagse
rechtbank indeYukos-zaakwerpt
licht op eenopmerkelijkNederlands
exportproduct: rechtspraak. Inde
rechtszaken rondde faillieteRussische
oliemaatschappij staan tweebuiten-
landsepartijen tegenover elkaar,maar
zij vechtenhunstrijd grotendeels uit op
Nederlands grondgebied.

Endat is geenunicum, zeggenadvo-
caten.Nederland is voorbuitenlandse
partijen eenaantrekkelijkeplekomgro-
te juridische conflicten tebeslechten.
Dat is fijn voor advocaten engoed voor
het prestige vanNederlandse rechters,
maar legt ookbeslagop schaarse capa-
citeit.

Eenander voorbeeldnaast deYu-
kos-zaak is de stichtingdie viaNeder-
land tot eenwereldwijde schikking van
de sjoemelsoftware-affaire rondVolks-
wagenwil komen.Bij de rechtbank in
Amsterdam liggenaandeelhouders-
claims richtingBP vanwegedeolie-
ramp indeGolf vanMexico enookeen
aantal kartelschadeclaimswaarbij een
trits buitenlandsebedrijvenbetrokken
isworden inNederlandbeslecht.

Martijn vanMaanen, advocaat bij
hetHaagsekantoorBarentsKrans,
treedt in eenaantal vandie kartelzaken
opnamensde eisers.Daarbij gaat het
ombedrijvendiedoordeEuropese
Commissie zijnbeboet vanwegekar-
telafspraken, enwaarbij gedupeerde
consumentenenbedrijven schade
kunnenclaimen.Voorbeelden zijn
het luchtvracht- , paraffinewas- enhet
natriumchloraatkartel. ‘Het zijn grote
zaken,waarmee je inprincipe in een
heleboel landen terecht kunt,maar
waarbij bewust voorNederland is geko-
zen’, zegt VanMaanen.

Debelangrijkste redenenomNeder-
land te kiezen zijndehogekwaliteit
ende lagekosten vandeNederlandse
rechtspraak.Nederlandse rechters zijn
relatief snel enhebbenervaringmet
internationale geschillen.Dat laatste
is vanbelangbij zakenwaar grote geld-
bedragenmeegemoeid zijn. ‘Met grote
zakenneem je geen risico’s endan
helpt het datNederlandnogalwat juris-
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rechtspraak is
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exportproduct,
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prudentieheeft’, zegt VanMaanen.
Stibbe-advocaat TimdeGrevewijst

eropdat deNederlandse rechtspraak
meestal goed scoort in internationale
vergelijkingen. Inonderzoekennaar
corruptie bij de rechterlijkemachtbe-
hoortNederland steevast tot debesten.
Hetzelfde geldt voor onderzoekennaar
de rechtsstaat, ende toegankelijkheid
enefficiency vande rechtspraak.De
Greve: ‘DatmaakthetNederlandse
rechtssysteemvoorspelbaar enbe-
trouwbaar.’

Daar komtbij datNederlandse recht-

spraak goedkoop is.De griffierechten
diepartijenmoetenbetalen zijn in
vergelijkingmethet buitenland laag,
endaarbijmaakthet niet zo veel uit of
het gaat omeenburenruzie of een zaak
met een claimvan€100mln.Daarnaast
kande verliezendepartij inEngeland
ofDuitsland veroordeeldworden tot de
werkelijke advocaatkosten vande te-
genpartij. InNederlandgaathet omeen
vooraf bepaald vast laagbedrag.Dat
scheelt nogal, ookomdatde advocaten-
kostenmetname inEngelandaanzien-
lijk hoger liggendan inNederland.

DatNederlandeen ‘internationale
hub’ is als het gaat ommassaschade-
claims, zoals bij VolkswagenenBP
heeft ookbijzondere redenen.Neder-
landbeschikt sinds 2005over deWet
collectieve afhandelingmassaschade.
Die stelt eenNederlandse rechter in
staat omeen schikking tussen eenbe-
drijf endegedupeerden internationaal
algemeenbindend te verklaren.Daarbij
zijnniet alleendegedupeerden,maar
ookdebedrijvengebaat. Zij kunnen
nietmeer geconfronteerdworden
metnieuwe claims.DeAmsterdamse
advocaat JurjenLemstra, die gespecia-
liseerd is indit soort zaken, spreekt in
dit verband van ‘global peace’ voorhet
bedrijf.

Sinds eenNederlandse rechter zich
in2010 vandezewet bediendeomeen
schikking inde zaak vanhet Zwitserse
verzekeringsconcernConveriumaf te
wikkelenheeft deze route een vlucht
genomen.VolgensLemstra gaat het
inmiddels omzo’nnegengrote claim-
zaken.Ookde stichtingdienamens
beleggers indeBraziliaanseoliemaat-
schappij Petrobras optreedtwil deze
wegbewandelen. Alleenweigert Petro-
bras tot nu toe een schikking te treffen.
OmPetrobras opandere gedachten
tebrengenheeft Lemstra een zaakbij
eenNederlandse rechtbank in voorbe-
reiding.Het aanknopingspunt is dat
Petrobras eenNederlandsefinanciële
holdingheeft.

Endat is nog een redenwaarom
buitenlandse conflicten vaak inNeder-
landwordenuitgevochten. Veel buiten-
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landsebedrijvenhebbenomfiscale
redeneneenholding inNederland.De
Greve vanStibbewijst eropdat bedrij-
ven, ookna een veroordelingdoorde
rechter, nogwel eensweigeren tebeta-
len.Danmoetende eisers op zoeknaar
eenmogelijkheidomhungeld alsnog
binnen te krijgen, endaarbij zijndeNe-
derlandseholdingstructureneenmooi
aanknopingspunt.

De vraagof depopulariteit vandeNe-
derlandse rechtspraakbij buitenlandse
partijen goed is voorNederlandwordt
doordemeeste advocatenmet ja beant-
woord. Zijwijzenopde economische
voordelen vanhet extrawerk.

Yukos is een spectaculair voorbeeld.
Vrijwel alle grote kantorenwerken voor
eenofmeerbetrokkenpartijen in een
zaakdie al jarenlangduurt ennog jaren
gaat duren.De rekeningkanuiteinde-
lijk oplopen tot honderdenmiljoenen
euro’s.

Maar erwordenhier endaar ook
kanttekeningengeplaatst. JeroenKort-
mann, hoogleraar enadvocaat bij Stib-
be, vraagt zich af ‘of het niet eenbeetje
te veel vanhet goede is’.Hijwijst erop
dathet vaakomcomplexe zakengaat
dieweinig aanknopingspuntenhebben
metNederland,maarwel veel tijd ver-
gen vaneenNederlandse rechter.De
rechterlijke capaciteit heeft zijn gren-
zen, zodat het gevaar van verdringing
opde loer ligt.

Martijn vanMaanen vindthet voor
dekwaliteit vandeNederlandse recht-
spraak vanbelangdat rechters regel-
matig complexe zakenbehandelen.
Maardebekostiging iswel eenpunt van
aandacht. ‘Erwordt vanuit deoverheid
onvoldoende rekening gehoudenmet
deomvangencomplexiteit van zaken.
Voor een zaakwaarhet omhonderden
miljoenendraait, vergoedt deoverheid
aande rechtbankhetzelfdebedrag als
voor eenhuis-, tuin- enkeukenzaak.’
Daar zitwat hembetreft ruimte voor
verbetering.

Concurrentiestrijd

De Raad voor de
rechtspraak wil op
1 januari 2017 in Ne-
derland van start met
een Netherlands Com-
mercial Court (NCC),
een gespecialiseerde
rechtbank voor inter-
nationale rechtszaken
tussen bedrijven.
Daarmeemoet Ne-
derland de concurren-
tiestrijd aangaanmet
vergelijkbare recht-
banken elders in de
wereld.
Binnen de advocatuur

bestaan twijfels. Er is
een risico dat de ca-
paciteit voor het NCC
ten koste gaat van de
reguliere rechtbanken.
Ook zijn er twijfels
over het besluit om
het NCC in het Engels
te laten werken.
Een woordvoerder
van de Raad zegt dat
uit een inventarisatie
is gebleken dat de
rechters die het Engels
voldoende beheersen
er zijn. Wat betreft de
capaciteitsproblemen

wijst de woordvoer-
der erop dat het NCC
zichzelf bedruipt met
kostendekkende grif-
fierechten.
Tim de Greve van
Stibbe is niet gerust-
gesteld. ‘De meest
ervaren en gespeciali-
seerde rechters zullen
waarschijnlijk worden
ingezet bij het NCC.
Het is een mooi initia-
tief, maar ik hoop dat
de behandeling van re-
guliere zaken hierdoor
niet in de knel komt.’
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