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DEFINITIES:  

 

In deze incidentele conclusie van antwoord worden de volgende definities en 

begrippen gehanteerd: 

 

Aandeelhouders aandeelhouders in het aandelenkapitaal van Ahold, te 

dezen krachtens volmacht vertegenwoordigd door 

Stichting AHDC (blijkend uit productie 3 bij Dagvaarding) 

Action De “Action” zoals gedefineerd in de Settlement (waaronder 

de Class Action Complaint) 

Ahold Koninklijke Ahold N.V. 

Amerikaanse Rechter United States District Court for the District of Maryland 

Belanghebbenden alle partijen die krachtens volmacht worden 

vertegenwoordigd door Stichting AHDC, waaronder de 

Aandeelhouders (blijkend uit productie 3 bij Dagvaarding 

en Optiehouders (blijkend uit productie 5 bij deze 

Incidentele Conclusie), houders van converteerbare 

obligaties en participanten in het AH Vaste Klantenfonds 

Class De term zoals gedefinieerd in artikel 1d van de Settlement 

Class Action Complaint De Consolidated Amended Securities Class Action 

Complaint, zoals gedefineerd door Meurs bij Incidentele 

conclusie 

Class Member De term zoals gedefinieerd in artikel 1e van de Settlement 

Dagvaarding De dagvaarding van SOBI, d.d. 22 februari 2008 

Deloitte Deloitte NL en Deloitte USA tezamen 

Deloitte NL Deloitte Accountants B.V. (gedaagde in de hoofdzaak sub 

1) 

Deloitte USA Deloitte & Touche LLP (gedaagde in de hoofdzaak sub 21) 

EEX EG-executieverordening (Verordening (EG) nr. 44/2001 

van de Raad van 22 december 2000 betreffende de 

rechtelijke bevoegdheid, de erkenning en de 

tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en 

handelszaken) 

                         
1  In de Dagvaarding is Deloitte USA, met kantoren in onder meer New York City, New York en 

Wilton, Connecticut, aangeduid als gedaagden 2 en 3. Gedaagden 2 en 3 zijn echter dezelfde 
partij (zie Incidentele Conclusie van Deloitte USA sub 1.1) en zullen in het vervolg van de 
procedure als Deloitte USA respectievelijk gedaagde sub 2 worden aangeduid. 
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Final Judgment De Final Judgment and Order of Dismissal, d.d. 16 juni 

2006 (productie 2 bij Incidentele Conclusie van Meurs en 

Deloitte USA, productie 1 bij Incidentele Conclusie van 

Deloitte NL) 

Forumkeuzebeding Paragraaf 37 van de Settlement 

Incidenteel Eisers Meurs, Deloitte NL en Deloitte USA 

Jurisdictiebepaling Rechtsoverweging 14 van de Final Judgment 

Lead Plaintiffs De “Lead Plaintiffs” zoals gedefineerd in de Settlement 

(leden van de Class door de Amerikaanse Rechter beslast 

met het behartigen van de belangen van de overige 

(wereldwijde) leden van de Class) 

Meurs A.M. Meurs (gedaagde in de hoofdzaak sub 5) 

Optiehouders houders van opties op aandelen in het aandelenkapitaal 

van Ahold, te dezen krachtens volmacht vertegenwoordigd 

door Stichting AHDC (blijkend uit productie 4 bij deze 

Incidentele Conclusie) 

Opt-Out Mogelijkheid voor leden van de Class zich aan de 

Settlement en Final Judgment te onttrekken  

Settlement Amended Settlement Agreement van 6 januari 2003 

tussen Ahold, Plaintiffs en de Class (productie 6 bij 

Dagvaarding)  

SOBI Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie SOBI, eiseres in de 

hoofdzaak 

Stichting AHDC Stichting AHDeloitteClaim (zoals gedefineerd in de 

Dagvaarding) 

USF U.S. Foodservice, Inc. 

VEB de Vereniging van Effectenbezitters 

WCAM de Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade 
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PRODUCTIES: 

 

 

Productie 1 Memorandum of Law van Ahold en USF van 4 november 

2005 

Productie 2 Opinie van Prof. Mr. Th. M. de Boer van 4 november 2005 

Productie 3 Persbericht VEB van 11 september 2008 

Productie 4 Volmachten van Optiehouders 
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SOBI concludeert als volgt in de incidenten:  
 

 

1. Inleiding en samenvatting 

 

1.1. Bij incidentele conclusies hebben Incidenteel Eisers geconcludeerd tot onbevoegdheid 

van de rechtbank Amsterdam.  

 

1.2. Meurs en Deloitte NL leggen aan deze incidentele conclusie ten grondslag dat (i) de 

Belanghebbenden zijn aan te merken als Class Members in de zin van de Settlement 

en derhalve gebonden zijn aan de inhoud van de Settlement, (ii) de vordering van 

SOBI binnen de reikwijdte van de Settlement valt, en (iii) op basis van de Settlement 

c.q. de Final Judgment uitsluitend de Amerikaanse rechter bevoegd is van 

onderhavige vordering kennis te nemen.  

 

1.3. Deloitte USA legt aan haar incidentele conclusie tot onbevoegdheid ten grondslag de 

stelling dat de Amerikaanse rechter op grond van de Final Judgment exclusief 

bevoegd is om te oordelen over de vordering van SOBI. Daarnaast stelt Deloitte USA 

(i) dat de onbevoegdheid van uw rechtbank volgt uit de omstandigheid dat het 

schadebrengende feit zich heeft voorgedaan in de Verenigde Staten en (ii) de 

vorderingen jegens de onderscheiden gedaagden berusten op verschillende 

grondslagen zodat artikel 7 Rv. toepassing mist. 

 

1.4. Deloitte NL stelt voorts een voorwaardelijk incidentele vordering tot oproeping in 

vrijwaring in. 

 

1.4. Het verweer van SOBI luidt, samengevat, als volgt. 

 

 

Deloitte geen partij bij Settlement 

 

1.5. De Settlement en Final Judgment zijn irrelevant bij de beantwoording van de vraag 

of de Nederlandse rechter rechtsmacht toekomt ten aanzien van de vorderingen van 

SOBI jegens Deloitte. Deloitte is geen partij bij de Class Action, evenmin bij de 

Settlement. Het Forumkeuzebeding kan door Deloitte niet worden ingeroepen jegens 

Belanghebbenden. De Jurisdictiebepaling is evenmin relevant nu de Final Judgment 

geen effect heeft aangezien de Final Judgment is gebaseerd op de Settlement bij 

welke Deloitte geen partij is.  

 

1.6. Indien de Settlement en Final Judgment al relevant zouden zijn voor de vorderingen 

van SOBI jegens Deloitte, dient op basis van het commune recht te worden bepaald 

of de Final Judgment vatbaar is voor erkenning en tenuitvoerlegging in Nederland. 

Voor de vordering van SOBI jegens Meurs is dit hoe dan ook relevant.  
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1.7. Of de Final Judgment in aanmerking komt voor erkenning en tenuitvoerlegging in 

Nederland dient te worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:  

(i) kwam de Amerikaanse rechter rechtsmacht toe op basis van een internationaal 

aanvaarde grond? 

(ii) is de Judgment tot stand gekomen na behoorlijke rechtspleging? 

(iii) is de Judgment in strijd met de Nederlandse openbare orde? 

 

 

(i) Rechtsmacht op basis van internationaal aanvaarde rechtsgrond 

 

1.8. De Amerikaanse rechter had op basis van een internationaal aanvaarde grond geen 

rechtsmacht, op basis van noch het forum rei, noch het forum connexitas, noch het 

forum locus delicti.  

 

1.9. De Ahold affaire is in wezen een puur Nederlandse aangelegenheid. Een Nederlandse 

vennootschap (Ahold), die is genoteerd aan een Nederlandse effectenbeurs en die 

een jaarrekening heeft gedeponeerd in Nederland (in de Nederlandse taal), welke 

jaarrekening van een goedkeurende verklaring is voorzien door een Nederlandse 

accountant (werkzaam bij Deloitte NL).  

 

 

(ii) Geen behoorlijke rechtspleging en (iii) strijdigheid met Nederlandse 

openbare orde 

 

1.10. De Final Judgment voldoet niet aan het vereiste dat het tot stand is gekomen na een 

behoorlijke rechtspleging. De Final Judgment is bovendien in strijd met de 

Nederlandse openbare orde.  

 

1.11. Nederland kent het fenomeen Class Actions als zodanig niet. Een vergelijking met in 

Nederland wel beschikbare acties (de collectieve actie ex. artikel 3:305a BW en de 

verbindendverklaring van collectieve schikkingen op grond van de WCAM) laat zien 

dat in de Class Action die ten grondslag ligt aan de Settlement en de Final Judgment 

elementaire waarborgen ontbreken.  

 

1.12. De fundamentele verschillen tussen de Class Action en de in Nederland beschikbare 

rechtsvorderingen maken duidelijk dat (de totstandkoming van) de Final Judgment 

en Settlement in strijd met artikel 6 EVRM en artikel 17 Grondwet is en derhalve in 

strijd met de fundamentele rechtsbeginselen van de Nederlandse rechtsorde en de 

eisen van een behoorlijke rechtspleging. De Final Judgment komt derhalve niet voor 

erkenning en tenuitvoerlegging in Nederland in aanmerking. Dit betekent dat de 

Belanghebbenden niet gebonden zijn aan (de Jurisdictiebepaling in) de Final 

Judgment en (de Forumkeuze in) de Settlement. De Belanghebbenden kunnen 

derhalve de Nederlandse rechter adiëren in de onderhavige zaak. Uw rechtbank is 
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dan ook bevoegd om van de vordering van SOBI jegens Deloitte en Meurs kennis te 

nemen. 

 

1.13. Indien de Final Judgment wel in aanmerking zou komen voor erkenning en 

tenuitvoerlegging in Nederland, quod non, dan leidt dit nog niet tot onbevoegdheid 

van uw rechtbank. Het Forumkeuzebeding noch de Jurisdictiebepaling hebben een 

dergelijk vergaande strekking. 

 

1.14. De specifiek door Deloitte USA aangevoerde gronden voor onbevoegdheid dienen te 

worden gepasseerd. Uw rechtbank heeft rechtsmacht ten aanzien van de vordering 

jegens Deloitte USA op grond van artikel 6 sub e Rv. en artikel 7 lid 1 Rv. 

 

1.15. Stichting AHDC en SOBI vertegenwoordigen ten slotte niet enkel aandeelhouders, 

maar tevens Optiehouders. Optiehouders vallen niet onder de noemer Class Member; 

zij zijn expliciet uitgesloten van deelname aan de Class Action en derhalve geen 

partij bij de Settlement. Dit betekent dat uw rechtbank in elk geval ten aanzien van 

de Optiehouders bevoegd is van onderhavige vordering kennis te nemen. 

 

 

2. Settlement en Final Judgment 

 

2.1 SOBI zal, alvorens nader in te gaan op de concrete stellingen van Incidenteel Eisers, 

kort ingaan op de discussie die in het kader van de Class Action reeds is gevoerd 

over de eventuele gebondenheid van buitenlandse aandeelhouders.  

 

2.2 Meurs stelt dat ook buitenlandse aandeelhouders, waaronder de Belanghebbenden, 

gebonden zijn aan de Settlement, aangezien de Final Judgment voor erkenning in 

Nederland in aanmerking zou komen. Meurs (althans Ahold) was echter bij aanvang 

van de Class Action een geheel andere mening toegedaan, namelijk dat buitenlandse 

aandeelhouders zouden moeten worden uitgesloten van de Class. SOBI zal dit 

oorspronkelijke uitgangspunt van de Settlement illustreren.  

 

2.3 Op 4 november 2003 benoemde de Amerikaanse rechter COPERA en Generic Trading 

of Philadelphia, LLC als Lead Plaintiffs2. 

 

2.4 In verband met de benoeming van de Lead Plaintiffs hebben COPERA en Generic 

Trading meerdere keren erkend dat de buitenlandse aandeelhouders zouden moeten 

worden uitgesloten van de Class aangezien de buitenlandse rechtbank de exclusieve 

werking van een Amerikaans vonnis niet zouden erkennen. In dat kader zijn de 

volgende opmerkingen door de Lead Plaintiffs gemaakt (productie 1, p. 7 en 8):  

 
                         

2  Wettelijke basis van deze benoeming wordt gevormd door Rule 23 van de Federal Rules of Civil 
Procedure, welke bepaling ook overigens de Class Action reguleert.   
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“there is significant doubt concerning whether this Court can certify a class 

including Foreign Purchasers of foreign securities on a foreign exchange for 

settlement or for trial.” (CGT Br. At 29) 

 

The lack of recognition afforded by certain nations is a “palpable obstacle” to 

certifying a Rule 23 class that includes foreign investors who purchased Ahold 

securities on foreign exchanges. (Id. at 30) 

 

The ‘practical difficulties’ involving the extraterritorial application of Rule 23 

that the Court noted in the DaimlerChrysler case are equally applicable here, 

indicating that foreign investors will likely be excluded from any class to be 

certified in this consolidation action.” (Id. at 31) 

 

“As a Foreign Purchaser on a foreign exchange – Union AG lacks standing to 

make an application to be lead plaintiff, because it must be a member of a 

Rule 23 certifiable class.“ (Id. at 2) 

 

“foreign courts sitting in jurisdictions that do not recognize Rule 23 type opt 

out class actions will likely not recognize the preclusive effect of a United 

States settlement or judgment in this action.” (Id. at 28-29) 

 

“Significant doubts exist concerning whether a court in the Netherlands would 

recognize a United States settlement or judgment in this litigation.” (Id.) 

 

“Germany does not recognize Rule 23 opt out class actions.” (Id.) 

 

2.5 Ondanks bovenstaande argumenten heeft de Amerikaanse rechtbank COPERA en 

Generic Trading als Lead Plaintiffs benoemd. Op 30 september 2005 hebben de Lead 

Plaintiffs een motie ingediend ten einde de Class te certificeren. Op basis van deze 

motie zouden ook buitenlandse aandeelhouders onder de Class vallen. Ahold was de 

mening toegedaan dat dit in strijd was met de in Rule 23 (b)(3) FRCP vastgestelde 

superioriteitsvereiste. Ook Ahold was van mening dat een vonnis van de 

Amerikaanse rechtbank niet bindend kan zijn voor de buitenlandse aandeelhouders. 

 

2.6 Ahold diende derhalve vervolgens een Memorandum of Law in als reactie op het 

verzoek van Lead Plaintiffs om ook buitenlandse aandeelhouders onder de Class 

Action te laten vallen. In dit Memorandum of Law (productie 1, p. 9) heeft Ahold 

het volgende gesteld: 

 

“As Plaintiffs previously (and repeatedly) admitted, the foreign jurisdictions at 

issue here, primarily the Netherlands, Germany, Great Britain, Switzerland 

and France, will not recognize or otherwise afford preclusive effect to  
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a judgment in this case against unnamed class members. Defendants submit 

five fully supported declarations of foreign law, form well-qualified professors 

from each jurisdiction, so opining. Thus, as to foreign citizens, the resolution 

of this case would provide no finality and would lack mutuality among the 

parties.” 

 

2.7 Ahold heeft in haar Memorandum of Law onder andere naar de Bersch versus Drexel 

Firestone, Inc. zaak verwezen3. In deze zaak heeft het Amerikaanse Hof geoordeeld 

dat uitsluitend personen woonachtig in de Verenigde staten onder deze Class zouden 

kunnen vallen. Het Amerikaanse Hof sloot buitenlandse aandeelhouders uit aangezien 

Duitsland, Zwitserland, Groot-Brittannië, Italië en Frankrijk een Amerikaans vonnis 

niet zullen erkennen. Na de Bersch-zaak hebben meerdere rechtbanken buitenlandse 

aandeelhouders uitgesloten van deelname aan een Class Action4.  

 

2.8 Teneinde haar standpunt te onderbouwen heeft Ahold een opinie overgelegd van  

Prof. Th. M. de Boer, emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en 

expert op het gebied van Internationaal (Privaat)recht. Prof. De Boer concludeerde in 

zijn expert opinion eveneens dat buitenlandse (meer specifiek: Nederlandse) 

aandeelhouders niet onder de Class konden vallen (productie 2). Hij was dan ook 

van mening dat Ahold terecht een motie had ingediend.  

 

2.9 De Amerikaanse rechter heeft deze motie echter om haar moverende redenen 

afgewezen. Daarna zijn onderhandelingen gestart die uiteindelijk hebben geleid tot 

de Settlement. Nadat de hoogte van de uitkering aan belanghebbenden was 

vastgesteld, stelde Ahold zich “opeens” op het standpunt dat buitenlandse 

benadeelden ook onder de Class moesten vallen. Ahold stelde tevens als voorwaarde 

dat indien beleggers gezamenlijk 180 miljoen of meer gewone aandelen Ahold 

houden die zijn aangekocht in de Class Periode, Ahold naar eigen uitsluitende keuze 

de Settlement kan ontbinden (artikel 24 Settlement). De gedachte hierachter was 

uiteraard dat Ahold meende op deze wijze haar schade te kunnen beperken tot het 

bedrag dat in het Fonds zou worden gestort.  

 

2.10 Kortom, uit bovenstaande blijkt dat tijdens de Class Action herhaaldelijk is 

gediscussieerd over het vraagstuk of de buitenlandse aandeelhouders ook gebonden 

zijn aan de Settlement. Vanzelfsprekend was dit niet. Zowel de Lead Plaintiffs als 

Ahold zijn (oorspronkelijk) immers van mening geweest dat buitenlandse 

aandeelhouders niet konden worden gebonden aan de Settlement, aangezien de Final 

                         
3  519 F.2d 974 (2d Cir. 1975). 

4  Bijvoorbeeld, DaimlerChrysler AG Sec. Litig., 216 F.R.D. 291, 301 (D. Del. 2003); Northern 
Telecom Ltd. Sec. Litig., 116 F. Supp. 2d 446, 450 (S.D.N.Y. 2000); Ansari v. N.Y. Univ., 179 
F.R.D. 112, 116-17 (S.D.N.Y. 1998); CL-Alexanders Laing & Cruickshank v. Goldfeld, 127 F.R.D. 
454, 455-60; Del Fierro v. Pepsico Int’l, 897 F. Supp. 59, 64 (E.D.N.Y. 1995). 
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Judgment niet in Nederland voor erkenning in aanmerking zou komen. SOBI is dit 

standpunt nog steeds toegedaan en zal hier in hoofdstuk 4 nader op ingaan. 

 

2.11 In het hiernavolgende hoofdstuk zal SOBI allereerst ingaan op het feit dat Deloitte 

geen partij was bij de Settlement en welke gevolgen dit heeft voor onderhavige 

procedure. 

 

 

3. Deloitte is geen partij bij de Settlement 

 

3.1 Deloitte is geen partij bij de Settlement, hetgeen blijkt uit de definitie van “Specified 

Defendants” en “Defendants” (p. 7 van de Settlement): 

 

“(…) and any other party that could have been named as a defendant in the 

Action, except Deloitte, (collectively, the “Defendants”)” 

 

3.2 Deloitte is dan ook niet aan te merken als Specified Defendants dan wel Defendants 

zoals gedefinieerd in de Settlement. Dit wordt – voor zover relevant – bevestigd door 

het feit dat Deloitte de Settlement noch als (Specified) Defendants, noch als partij 

heeft ondertekend. 

 

3.3 In zowel de Settlement als de Judgment zijn voorts verboden opgenomen om enige 

gerechtelijke procedure aan te spannen tegen de Specified Defendants (vide artikel 

13c, 13e en 19 van de Settlement en artikel 11a van de Final Judgment). Bovendien 

is het Specified Defendants verboden een gerechtelijke procedure aan te spannen 

tegen Deloitte (artikel 11a van de Final Judgment). 

 

3.4 Nu Deloitte (evenals de Belanghebbenden) expliciet niet onder de noemer (Specified) 

Defendants valt, staat het een ieder (ook de Belanghebbenden) dan ook vrij jegens 

Deloitte een vordering in te stellen. Deloitte betwist dit ook niet. Echter, zij stelt dat 

op basis van het Forumkeuzebeding en de Jurisdictiebepaling de Amerikaanse rechter 

bevoegd zou zijn van onderhavige vordering kennis te nemen. 

 

3.5 Dit argument faalt. Immers, nu Deloitte geen partij is bij de Settlement en het de 

Belanghebbenden bovendien op basis van de Settlement en de Judgment is 

toegestaan een vordering jegens Deloitte in te stellen, kan Deloitte jegens hen geen 

beroep doen op het Forumkeuzebeding en de Jurisdictiebepaling.   

 

3.6 De Belanghebbenden zijn dan ook niet gehouden om onderhavige vordering voor te 

leggen aan de Amerikaanse rechter. Uw rechtbank is dan ook bevoegd om van de 

vordering van SOBI kennis te nemen. 
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3.7 Over de positie van Deloitte dient meer specifiek te worden opgemerkt dat de VEB 

diverse keren uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd dat een voorwaarde van de 

schikking was dat de VEB, dan wel Nederlandse belanghebbenden, nog een vordering 

zouden kunnen instellen tegen Deloitte. In de Q&A op de website van de VEB 

(www.aholdvergoeding.nl) staat bijvoorbeeld bij vraag 33 onder het kopje “Wie is er 

niet in de schikking betrokken?” het volgende:  

 

“Accountant Deloitte is niet betrokken bij deze schikking. Dit betekent dat 

tegen deze partij nog juridische acties kunnen worden ondernomen. De VEB 

wacht – alvorens daarover te beslissen – de strafzaak tegen Van der Hoeven, 

Meurs en Miller af.” 

 

3.8 In een persbericht van 28 november 2005 heeft de VEB hierover het volgende 

meegedeeld:  

 

“De VEB heeft ingestemd met de beëindiging van de (voorgenomen) 

juridische procedures, met uitzondering van de enquêteprocedure en 

eventueel jegens Deloitte te entameren procedures.” 

 

3.9 Dat de VEB haar standpunt handhaaft blijkt uit het persbericht van 11 september 

2008 van de VEB (productie 3): 

 

“De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) maakt bekend dat zij op korte 

termijn Deloitte Accountants zal dagvaarden vanwege het ten onrechte 

afgeven van goedkeurende verklaringen op de jaarrekeningen van 

Koninklijke Ahold N.V. in de jaren voorafgaand aan de boekhoudfraude.” 

 

3.10 SOBI deelt het standpunt van de VEB dat belanghebbenden civiele acties kunnen 

entameren jegens Deloitte. 

 

3.11 Ten aanzien van het beroep op de zogenoemde “judgment reduction credit”-clausule 

in de Final Judgment merkt SOBI op dat dit argument niet relevant is voor de 

bevoegdheid van uw rechtbank. Voor zover dit argument al enige relevantie toekomt, 

dient dit pas aan bod te komen in de hoofdzaak of de schadestaatprocedure en niet 

in dit incident. Niettemin behoudt SOBI zich ten aanzien van dit argument alle 

rechten en weren voor, mocht uw rechtbank wel van oordeel zijn dat dit argument 

enige relevantie toekomt. 

 

3.12 Ten slotte merkt SOBI op dat Deloitte (in tegenstelling tot Meurs) zich niet expliciet 

op het standpunt heeft gesteld dat de Belanghebbenden aan de Settlement zijn 

gebonden aangezien de Final Judgment voor erkenning en tenuitvoerlegging in 

Nederland in aanmerking komt. SOBI meent dat dit een correcte insteek is, 

aangezien Deloitte geen partij is bij de Settlement. Echter, indien en voor zover dit 
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aspect toch voor de positie van Deloitte relevant zou zijn, dienen de hiernavolgende 

paragrafen ook ten aanzien van Deloitte als herhaald in ingelast te worden 

beschouwd. In ieder geval is dit het geval indien in de hiernavolgende paragrafen 

expliciet wordt verwezen naar Deloitte.  

 

 

4. Final Judgment komt niet in aanmerking voor erkenning en 

tenuitvoerlegging in Nederland 

 

4.1 Bij gebreke van toepasselijkheid van het EEX en een bilateraal executieverdrag   

tussen de Verenigde Staten en Nederland dient op basis van het commune recht te 

worden bepaald of een vonnis gewezen in de Verenigde Staten in Nederland kan 

worden erkend en ten uitvoer worden gelegd. 

 

4.2    In beginsel is de Nederlandse rechter vrij in elk bijzonder geval te beoordelen of en in 

hoeverre aan een vreemd vonnis gezag moet worden toegekend5. Daarbij geldt als 

uitgangspunt dat het vreemde vonnis, ongeacht zijn aard en strekking, wordt erkend, 

indien aan een drietal minimumvereisten is voldaan6. Het eerste vereiste is dat de 

buitenlandse rechter bevoegd was om van de zaak kennis te nemen. Het tweede 

vereiste is dat het vreemde vonnis tot stand is gekomen na een behoorlijke 

rechtspleging. Het derde vereiste is dat het buitenlandse vonnis niet in strijd mag 

zijn met de openbare orde. Voldoet een buitenlandse beslissing niet aan deze 

minimumvereisten, dan wordt daaraan in beginsel erkenning onthouden7. 

 

4.3   SOBI stelt zich op het standpunt dat aan de drie minimumvereisten voor erkenning 

niet is voldaan, zodat de Final Judgment niet voor erkenning in Nederland in 

aanmerking komt. In de hiernavolgende paragrafen zal SOBI dit toelichten.  

 

 

4.4   (i) Rechtsmacht op basis van een internationaal aanvaarde grond 

 

4.4.1 De vraag of de Final Judgment voor erkenning in Nederland in aanmerking komt 

dient in de eerste plaats te worden beoordeeld aan de hand van het criterium of de 

Amerikaanse rechter rechtsmacht toekwam op basis van een internationaal 

aanvaarde grond. De maatstaf hiervoor is niet het internationaal bevoegdheidsrecht 

van de vreemde rechter en evenmin het Nederlands internationaal 

                         
5  HR 26 januari 1996, NJ 1997, 258. 

6  HR 14 november 1924, NJ 1925, p. 91. 

7  L. Strikwerda, Inleiding tot het Nederlandse Internationaal Privaatrecht, Kluwer 2005, p. 290. 
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bevoegdheidsrecht. Beslissend is of de vreemde rechter op een internationaal 

algemeen aanvaarde grond rechtsmacht toekwam8. 

 

4.4.2 Welke gronden voor rechtsmacht worden voor aanvaardbaar gehouden? De gronden 

voor rechtsmacht die betrekking hebben op de procespartijen betreffen doorgaans de 

woon- of verblijfplaats van de procespartijen. 

 

4.4.3 Meurs stelt dat de Amerikaanse rechter in casu rechtsmacht toekomt, aangezien (i) 

21% van de benadeelden en de helft van de gedaagden ter zake van de Final 

Judgment in de Verenigde Staten woonachtig zouden zijn, (ii) de claims van en tegen 

de overige betrokkenen nauw verwant zouden zijn met die van de personen in de 

Verenigde Staten, (iii) de schadeveroorzakende gebeurtenissen die ten grondslag 

liggen aan de Settlement in de Verenigde Staten zou hebben plaatsgevonden, en (iv) 

USF haar zetel heeft in de Verenigde Staten. 

 

 

Forum rei 

 

4.4.4 Wonen de procespartijen in verschillende landen, dan geldt de rechter van de 

woonplaats van de gedaagde (het forum rei) als de eerste en natuurlijke grond voor 

internationale rechtsmacht. Meurs is van mening dat de Amerikaanse rechter ter 

zake van de Final Judgment rechtsmacht toekwam omdat 21% van de bij Ahold 

bekende benadeelden in de Verenigde Staten woonachtig zouden zijn.  

 

4.4.5 Die opvatting overtuigt niet en is bovendien feitelijk onjuist. De door Meurs 

gehanteerde percentages hebben geen betrekking op aandeelhouders maar 

aandelen. Niet 21% van de aandeelhouders was woonachtig is de Verenigde Staten, 

maar 21% van de aandelen werden gehouden door (rechts-)personen woonachtig in 

de Verenigde Staten9.  

 

4.4.6 Ten minste 79% van het aandelenbezit was in handen van aandeelhouders die niet 

in de Verenigde Staten woonachtig zijn:  

− 16,7% van de aandelen werd gehouden door Nederlandse institutionele 

beleggers; 

− 13,2% van de aandelen werd gehouden door Nederlandse particuliere beleggers; 

− 13,7% door beleggers in Engeland en Ierland; 

− 5,2% door beleggers in Duitsland; 

− 2,8% door beleggers in Zwitserland; 

− 2,2% door beleggers in Frankrijk; 

                         
8  Strikwerda, a.w., 2005, p. 289. 

9  Meurs erkent overigens dat de helft van de gedaagden in de Class Action in de Verenigde Staten 
niet aldaar woonachtig was, maar in Europa. 
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− 6,5% door beleggers in andere landen binnen Europa; 

− 0,6% door beleggers woonachtig elders niet zijnde de Verenigde Staten.  

Dit betekent dat verhoudingsgewijs het grootste gedeelte van de aandelen werd 

gehouden door beleggers woonachtig in Nederland.  

 

4.4.7 Het onderscheid tussen percentages aandelen en aandeelhouders is van belang. 

Kijken we naar de aantallen aandeelhouders dan wordt helemaal duidelijk dat 

Nederlandse beleggers de overgrote meerderheid vormen. Het aandeel Ahold was 

een “volksaandeel”. Grote groepen Nederlandse beleggers hielden aandelen in Ahold. 

Het betrof voornamelijk particuliere beleggers. In de Verenigde Staten hield slechts 

een klein percentage professionele beleggers aandelen in Ahold.  

 

4.4.8 Meurs stelt dat circa 450.000 Nederlandse beleggers zijn aangeschreven door de 

banken (zie hierna sub 4.5.51). In dit aantal zijn twee groepen beleggers buiten 

beschouwing gelaten: participanten in het AH Vaste Klantenfonds (circa 100.000 in 

getal) en houders van aandelenleaseproducten die aandelen Ahold in hun portefeuille 

hadden (circa 200.000 in getal). In totaal zijn er dus circa 750.000 Nederlandse 

aandeelhouders. Afgezet tegen een totaal aantal aandeelhouders van circa 1.250.000 

maken de Nederlandse aandeelhouders 60% uit van het totaal. De Amerikaanse 

beleggers waren professionele of institutionele partijen. Deze partijen hebben 

gemiddeld circa viermaal zoveel aandelen als de particuliere beleggers. Het 

percentage aandeelhouders woonachtig in de Verenigde Staten bedraagt dan ook 

hooguit enkele procenten. 

 

4.4.9 Alles wijst erop dat de Lead Plaintiffs hebben getracht de Class Action Complaint 

aanhangig te maken bij de Amerikaanse rechter omdat zij nu eenmaal zelf in de 

Verenigde Staten zijn gevestigd. Dat duidt op toepassing van het forum van de 

woonplaats van de eiser (het forum actoris). Het forum actoris wordt algemeen 

beschouwd als een ongebruikelijke grond voor rechtsmacht. Ter vergelijking: in het 

EEX-Verdrag en de EEX-Verordening wordt het forum actoris zelfs als zogenaamd 

exorbitant forum met zoveel woorden uitgesloten, zoals Deloitte USA terecht 

constateert (zie Incidentele Conclusie Deloitte USA sub 4.12). 

 

4.4.10 Er is een reden waarom het forum rei als het natuurlijke forum wordt beschouwd en 

het forum actoris daarbij achter wordt gesteld of zelfs geheel wordt verworpen. De 

ratio van het forum rei moet worden gezocht in de bescherming van de gedaagde: 

aangezien eiser de procedure aanspant en niet vaststaat dat zijn vordering gegrond 

is en toegewezen kan worden, mag gedaagde niet worden gedwongen te procederen 

voor de rechter van de woonplaats van de eiser.  

 

4.4.11 In de Final Judgment is deze ratio niet terug te vinden. In de procedure leidend tot 

de Final Judgment zijn Class Members door de Lead Plaintiffs en Defendants als 

verweerders aangemerkt (Meurs bevestigt dit, sub 7.7). Gezien het feit dat de Ahold-
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beleggers voor het overgrote deel woonplaats hebben in Nederland (circa 60%), 

hadden zij een gerechtvaardigd belang om niet gedwongen te worden te procederen 

voor de rechter van de woonplaats van de Lead Plaintiffs.  

 

4.4.12 Om die reden had de Amerikaanse rechter rechtsmacht moeten weigeren; gezien de 

vergaande consequenties van de Final Judgment had strikt de hand moeten worden 

gehouden aan het forum rei en tenminste het forum van de woonplaats van de 

meerderheid van de Class Members (Nederland) tot uitgangspunt moeten worden 

genomen. 

 

 

Forum connexitatis 

 

4.4.13 Meurs stelt dat de woonplaats van een van de gedaagden als internationaal erkend 

forum geldt indien sprake is van een zo nauwe band tussen de vorderingen dat het 

van belang is om die vorderingen gelijktijdig te behandelen (Meurs, sub 7.10 e.v.).  

 

4.4.14 Anders dan Meurs kennelijk veronderstelt betekent het forum connexitatis niet dat 

bevoegdheid ten aanzien van de vordering tegen een der gedaagden tevens 

bevoegdheid meebrengt ten aanzien van de vorderingen tegen de andere 

gedaagden. Het forum connexitatis houdt in dat de in conventie, of in de hoofdzaak 

bevoegde rechter tevens bevoegd is kennis te nemen van vorderingen in 

reconventie, tot voeging, tussenkomst en vrijwaring10. Deze zaken spelen hier geen 

rol. Het forum connexitatis vormt in casu dan ook geen grond voor rechtsmacht.  

 

4.4.15 Ten overvloede: Meurs neemt tot uitgangspunt dat de Amerikaanse rechter 

rechtsmacht had op grond van het forum rei. Aangezien de rechtsmacht op grond 

van het forum rei volgens Meurs gegeven is, zou de Amerikaanse rechter tevens 

rechtsmacht hebben ten aanzien van de overige gedaagden (verwerende partijen bij 

de Final Judgment). Aangezien de Amerikaanse rechter geen rechtsmacht toekwam 

op grond van het forum rei, kan ook geen sprake zijn van rechtsmacht ten aanzien 

van de verwerende partijen die niet in de Verenigde Staten woonachtig waren.  

 

 

Forum locus delicti 

 

4.4.16 Juist is dat een alternatief internationaal aanvaard forum beschikbaar is ten aanzien 

van verbintenissen uit onrechtmatige daad; alternatief bevoegd is de rechter van de 

plaats waar het schadebrengend feit zich heeft voorgedaan (het forum locus delicti in 

Nederland gecodificeerd in artikel 6 sub e Rv.). Meurs stelt dat de Final Judgment  

 
                         

10  J.P. Verheul, Erkenning en tenuitvoerlegging van vreemde vonnissen, TMC-Asser Instituut 1989, 
p. 34. 
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dient te worden gekwalificeerd als een beslissing van een rechter op grond van 

onrechtmatige daad en derhalve het forum locus delicti beginsel van toepassing zou 

zijn. Op basis van voornoemd beginsel zou de Amerikaanse rechter rechtsmacht 

toekomen aangezien het schadebrengende feit heeft plaatsgevonden in de Verenigde 

Staten. 

 

4.4.17 De Final Judgment kan echter niet worden gekwalificeerd als een beslissing van een 

rechter ten aanzien van een verbintenis uit onrechtmatige daad. Aan de Amerikaanse 

rechter is niet verzocht om een oordeel te geven omtrent de eventuele 

onrechtmatige gedragingen van Ahold, USF, Deloitte of de aan deze partijen 

verbonden functionarissen. De Amerikaanse rechter had louter te beslissen: (i) of de 

Action voldoet aan de voorwaarden voor class certification van de Class in het kader 

van een schikking; (ii) of de Settlement als “fair, reasonable and adequate” kan 

worden aangemerkt; (iii) of het Plan of Allocation als “fair, reasonable and adequate” 

kan worden aangemerkt; (iv) of the Notice kan worden aangemerkt als “the best 

notice practicable under the circumstances” en (v) of kan worden geoordeeld dat 

(kort gezegd) de Action en Released Claims kunnen worden beëindigd11.  

 

4.4.18 De Final Judgment heeft derhalve geen betrekking op het onderliggende dispuut; een 

oordeel omtrent de materiële aspecten van de Action (een oordeel over de vraag of 

de gedragingen van de Defendants als onrechtmatig kunnen worden aangemerkt en 

de Defendants uit dien hoofde aansprakelijk zijn jegens de Class) wordt met de Final 

Judgment niet gegeven. Om die reden is het forum locus delicti in dit geval geen 

grond voor rechtsmacht van de Amerikaanse rechter. 

 

4.4.19 Het schadetoebrengende feit heeft zich voorgedaan in Nederland. SOBI zal dat 

toelichten.  

 

4.4.20 De activa, passiva, baten en lasten van USF werden vanaf 2000 direct opgenomen in 

de jaarrekening van Ahold. De geconsolideerde jaarrekeningen van Ahold – waarin 

de resultaten van USF (waarvoor Deloitte USA verantwoordelijkheid draagt) zijn 

verdisconteerd – zijn in Nederland zonder enig voorbehoud goedgekeurd door 

Deloitte, althans Deloitte NL. Fouten c.q. gebreken in de rapportage- of 

controlewerkzaamheden van Deloitte USA zijn tot uiting gekomen in de jaarrekening 

van Ahold. Die jaarrekening van Ahold is de bron van de misleiding van de partijen 

die ten grondslag ligt aan de Action ingesteld door de Lead Plaintiffs. Daarnaast 

komen deze fouten c.q. gebreken tot uiting in de andere door Ahold en de 

Bestuurders gedane uitingen omtrent de toestand van Ahold: tussentijdse cijfers, 

persberichten, presentaties en jaarverslagen. De Belanghebbenden zijn afgegaan op 

de jaarrekening van Ahold en genoemde andere uitingen. De jaarrekeningen van 

Ahold zijn opgemaakt in Nederland onder vigeur van titel 9 van boek 2 BW (kortom 

                         
11  Final Judgment p. 1 (productie 2 bij Incidentele Conclusies van Deloitte US en Meurs). 
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Nederlands recht). Derhalve luidt de conclusie dat het schadetoebrengende feit zich 

heeft voorgedaan in Nederland.  

 

4.4.21 Nota bene: in de onderhavige kwestie heeft de schade zich met name 

gemanifesteerd in een ander land dan waar het onrechtmatig gedrag heeft 

plaatsgevonden. Immers, circa 60% van de aandeelhouders was woonachtig in 

Nederland; slechts 5% was woonachtig in de Verenigde Staten.  

 

 

Forum van het filiaal van de verweerder 

 

4.4.22 Juist is dat het forum waar het filiaal is gevestigd waar het geschil om draait als 

internationaal aanvaarde grond voor rechtsmacht geldt. Meurs stelt in dit verband 

dat de Amerikaanse rechter aldus rechtsmacht toekomt omdat USF (als filiaal van 

Ahold) gevestigd is in de Verenigde Staten. De redenering van Meurs deugt niet. USF 

was weliswaar verwerende partij bij de Class Action Complaint, maar is geen 

verweerder in het kader van de Final Judgment. In de procedure leidend tot de Final 

Judgment zijn Class Members door de Lead Plaintiffs en Defendants als verweerders 

aangemerkt (Meurs stelt dit nota bene zelf, sub 7.7). Het aanvaarden van 

rechtsmacht op grond van het forum van het filiaal van de verweerder is dan ook 

niet aan de orde. Sterker nog: in feite zou geconcludeerd moeten worden dat, nu de 

Ahold-beleggers in het kader van de Final Judgment in meerderheid woonplaats 

hadden in Nederland, de Nederlandse rechter bevoegd zou zijn.  

 

 

Overige (irrelevante) argumenten voor rechtsmacht Amerikaanse rechter 

 

4.4.23 Meurs stelt dat de Amerikaanse rechter ook naar “Amerikaanse normen” en 

“Nederlandse normen” rechtsmacht toekomt. Terecht merkt hij op dat dit “niet 

doorslaggevend” is (sub 7.26 en 7.30); sterker nog: het is niet relevant. De maatstaf 

bij de vraag of de buitenlandse rechter bevoegd was om van de zaak kennis te 

nemen is immers niet het internationaal bevoegdheidsrecht van de vreemde rechter 

en evenmin het Nederlands internationaal bevoegdheidsrecht, maar of de vreemde 

rechter op een internationaal algemeen aanvaarde grond rechtsmacht toekwam. 

Zoals hiervoor toegelicht was dat niet het geval. 

 

4.4.24 Hoewel ten overvloede (dit aspect is immers niet relevant bij de beoordeling of de 

Amerikaanse rechter rechtsmacht toekomt) betwist SOBI dat de Amerikaanse rechter 

ook naar Amerikaanse of Nederlandse normen bevoegd zou zijn.  
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4.5 (ii) Geen behoorlijke rechtspleging en (iii) vonnis in strijd met Nederlandse 

openbare orde 

 

4.5.1 In dit hoofdstuk zal nader worden ingegaan op de tweede en derde 

minimumvereisten voor erkenning van een buitenlands vonnis. 

 

4.5.2 Het tweede minimumvereiste voor erkenning is dat de buitenlandse beslissing niet 

door behoorlijke rechtspleging tot stand is gekomen. Maatstaf hierbij is het 

Nederlands recht. Voldoet het buitenlandse proces niet aan wat in Nederland wordt 

beschouwd als beginselen van behoorlijke procesvoering, dan blijft erkenning uit. 

Hierbij moet met name worden gedacht aan aspecten als een tijdige en doelmatige 

oproeping van de gedaagde partij zodat deze in staat was verweer te voeren, gelijke 

behandeling van de procespartijen met name ten aanzien van het recht op hoor en 

wederhoor en een behoorlijk onderzoek van de standpunten van partijen12. 

 

4.5.3 Het derde minimumvereiste voor erkenning is dat de buitenlandse beslissing niet in 

strijd is met de Nederlandse openbare orde. Dit vereiste heeft betrekking op de 

gevolgen van het verlenen van enige rechtskracht in Nederland aan de buitenlandse 

beslissing.  

 

4.5.4 Deze twee vereisten lenen zich voor een gezamenlijke toelichting.  

 

4.5.5 Het Nederlandse civiele recht kent diverse vormen van collectief actierecht, maar 

niet het fenomeen Class Action. Het meest voor de hand ligt om de Class Action te 

vergelijken met de collectieve actie ex. artikel 3:305a BW en de 

verbindendverklaring van collectieve schikkingen op grond van de WCAM. Deze 

Nederlandse collectieve acties wijken op essentiële punten af van het Amerikaanse 

Class Action recht. Een vergelijking toont aan dat de Class Action naar Nederlandse 

maatstaven tekortschiet op fundamentele zaken, met name door het gebrek aan 

voldoende waarborgen voor benadeelden die gebonden worden door een algemeen 

verbindend verklaring.  

 

4.5.6 De Final Judgment voldoet dan ook niet aan de overige twee minimumvereisten voor 

erkenning. 

 

4.5.7 Prof. De Boer bevestigt zulks in zijn expert opinion (productie 2). Hij concludeert 

onder meer het volgende: 

− de Nederlandse rechter zal de Judgment niet erkennen aangezien op basis van 

de Nederlandse wetgeving belanghebbenden die geen partij zijn bij een 

collectieve actie niet kunnen worden gebonden door de beslissing van de rechter; 

                         
12  Strikwerda, a.w. 2005, p. 290. 
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zij kunnen derhalve nog steeds zelf betreffende vordering instellen. Dit betekent 

dat de Belanghebbenden niet kunnen worden gebonden door de Judgment; 

− in aansluiting hierop is het irrelevant of de Belanghebbenden wel of niet gebruik 

hebben gemaakt van de mogelijkheid tot Opt Out. Indien en voor zover dit toch 

relevant zou zijn, is de mogelijkheid tot Opt Out (in de Class Action) in strijd met 

artikel 6 EVRM en artikel 17 Grondwet.  

 

4.5.8 SOBI zal hierna nader ingaan op het onderscheid tussen de beschikbare vormen van 

Nederlands collectief actierecht en de Class Action en zal aantonen dat de Class 

Action niet voldoet aan wat in Nederland wordt beschouwd als beginselen van 

behoorlijke procesvoering c.q. in strijd is met de Nederlandse openbare orde.  

 

4.5.9 SOBI zal vervolgens separaat ingaan op de informatieverstrekking aan de 

Nederlandse aandeelhouders, die op een aantal punten gebrekkig, onjuist en/of niet 

tijdig heeft plaatsgevonden. 

 

 

Class Action versus collectieve actie ex. art.3:305a BW 

 

4.5.10 Op grond van artikel 3:305a BW kan een stichting of vereniging met volledige 

rechtsbevoegdheid een rechtsvordering instellen die strekt tot bescherming van 

gelijksoortige belangen van andere personen. Collectieve acties kunnen in twee 

groepen worden verdeeld: (a) groepsacties en (b) algemeen belang acties. 

Groepsacties zijn collectieve acties waarbij de personen om wier belangen het gaat, 

te individualiseren zijn. Bij algemeen belang acties gaat het om belangen met een 

algemeen karakter, zoals het milieu. 

 

4.5.11 De groepsactie lijkt het meest op de Class Action, maar kan hier niet mee worden 

vereenzelvigd. Een Class Action is immers een initiatief van een of meer personen 

om een vordering (tot bijvoorbeeld schadevergoeding) in te stellen ten behoeve van 

een grotere groep personen met een gemeenschappelijk belang bij het geschil. SOBI 

zet de verschillen tussen de Class Action en de collectieve actie ex. artikel 3:305a 

BW op een rij. 

 

 

(i) Stichting/vereniging versus Lead Plaintiffs 

 

4.5.12 Een collectieve actie kan uitsluitend worden ingesteld door een stichting of 

vereniging met volledige rechtsbevoegdheid die, ingevolge haar statuten, de 

belangen van andere personen behartigt. De stichting of vereniging die de vordering 

instelt, dient de vordering op eigen naam te voeren, niet als 

procesvertegenwoordigster van of namens, maar slechts ter behartiging van de 

belangen van anderen. De te behartigen belangen moeten in de statuten zijn 
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geformuleerd en er moeten activiteiten op het desbetreffende gebied zijn ontplooid. 

De vereniging of stichting moet ook een ‘eigen’ (bijvoorbeeld ideëel) belang hebben; 

zij kan geen procedure aanhangig maken waarin uitsluitend de belangen van 

anderen aan de orde zijn. 

 

4.5.13 De wetgever heeft het recht om een collectieve actie in te stellen bewust beperkt tot 

de (ideële) stichting of vereniging. Uitgangspunt voor de wetgever was dat sprake 

dient te zijn van adequate vertegenwoordiging van de belangen van anderen. Een 

stichting of vereniging die de ideële belangen ingevolge haar statuten behartigt is 

daartoe beter toegerust dan een of meerdere individuen. De wetgever heeft daarbij 

uitdrukkelijk laten meewegen dat coöperaties, pensioenfondsen of vergelijkbare 

entiteiten ook andere belangen behartigen dan louter die van derden, zodat van 

dergelijke partijen niet kan worden verwacht dat zij de betrokken belangen bij een 

collectieve actie als bedoeld in artikel 3:305a BW optimaal nastreven. 

 

4.5.14 De Lead Plaintiffs voldoen niet aan de vereisten van artikel 3:305a lid 1 BW. De Lead 

Plaintiffs zijn immers geen stichting of vereniging met volledige rechtsbevoegdheid 

die ingevolge hun statuten tot doel hebben de belangen van anderen te behartigen. 

 

4.5.15 De Lead Plaintiffs kunnen niet als representatieve vertegenwoordigers van de 

Belanghebbenden worden aangemerkt. De Lead Plaintiffs zijn een groot Amerikaans 

pensioenfonds en een grote Amerikaanse effectenbank. Dit zijn bij uitstek partijen 

waarvan de Nederlandse wetgever heeft vastgesteld  dat zij ‘ongeschikt’ zijn om de 

belangen van derden te behartigen in een collectieve actie in de zin van art. 3:305a 

BW. Zij hebben uitsluitend eigen belangen en zijn niet representatief voor de 

gemiddelde Nederlandse belegger, veelal particulieren met relatief geringe aantallen 

aandelen. Alleen al vanwege de taal en de afwijkende rechtscultuur moet worden 

aangenomen dat een Amerikaanse partij niet representatief is om Nederlandse 

aandeelhouders te vertegenwoordigen. Dit heeft tot gevolg dat de Lead Plaintiffs de 

Nederlandse aandeelhouders niet adequaat hebben kunnen vertegenwoordigen in de 

Class Action in de Verenigde Staten.  

 

 

(ii) Subsidiair karakter collectieve actie 

 

4.5.16 Een ander belangrijk verschil tussen de Class Action en de collectieve actie is dat de 

collectieve actie enkel de partijen die de actie hebben ingesteld kan binden. 

Uitgangspunt is dat belanghebbenden die niet zelf partij zijn bij de collectieve actie 

niet gebonden kunnen worden aan een rechterlijke uitspraak. De Wetgever merkte 

hierover het volgende op13: 

 

                         
13  Memorie van Toelichting, Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22 486, nr. 3, p. 26. 
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“De toekenning aan belangenorganisaties van de bevoegdheid om voor anderen 

in rechte op te treden houdt niet in dat individuele personen van de 

mogelijkheid om de betreffende vordering in te stellen, beroofd worden. De door 

een belangenorganisatie ingestelde vordering heeft geen privatief karakter. Met 

de toekenning van vorderingsbevoegdheid aan belangenorganisaties wordt 

beoogd verbetering van de rechtsbescherming te bieden in gevallen waarin 

individuen niet bereid of in staat zijn hun belangen door middel van een 

rechtsvordering te verdedigen. Dat doel wordt niet bevorderd door aan 

gegadigden de directe vorm van rechtsbescherming te ontnemen. De 

bevoegdheid die dit wetsvoorstel biedt, vult, waar nodig, de individuele 

bevoegdheid om te procederen aan, maar treedt niet in haar plaats.” 

 

4.5.17 Dit betekent de facto dat op grond van artikel 3:305a BW de Belanghebbenden niet 

aan de Final Judgment zouden kunnen worden gebonden en derhalve nog de 

mogelijkheid hebben om de betreffende vordering in te stellen.  

 

4.5.18 Prof. De Boer stelt hierover het volgende in zijn opinie van 4 november 200514: 

 

“The collective action as it is known in the Netherlands is considered a 

‘subsidiairy action’: the right of an interest organization to institute a collective 

action does not replace the (primary) right of individuals to have their claim 

adjudicated by a court of law. As explained in the Explanatory Memorandum, 

this is because under Dutch law a collective action, a collective action can only 

bind the parties to the action, not the parties on whose behalf the action was 

brought.” 

 

4.5.19 De Hoge Raad oordeelde in 200215 dat een gerechtelijke uitspraak op een 

groepsactie in de zin van artikel 3:305a BW slechts rechten geeft aan “de partijen 

die haar [de uitspraak, toevoeg. advocaat] hebben verkregen, zij het dat derden 

kunnen profiteren van het praktische gevolg, gelegen in de verwachting dat de 

rechter die deze uitspraak heeft gedaan, in de volgende soortgelijke zaken in 

dezelfde zin zal beslissen”. Dit bevestigt dat de Belanghebbenden niet kunnen 

worden gebonden aan de Final Judgment, aangezien zij niet kunnen worden 

aangemerkt als partijen die de Final Judgment hebben verkregen.  

 

 

(iii) Geen vordering tot schadevergoeding 

 

4.5.20 Een ander essentieel verschil met de Amerikaanse Class Action is dat een collectieve 

actie op grond van artikel 3:305a BW niet kan strekken tot schadevergoeding in 

                         
14  Opinie van Prof. Th. M. de Boer, p. 9, paragraaf 28. 

15  HR 14 juni 2002, NJ 2003, 689 (NVV/Staat). 
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geld. De wetgever heeft die mogelijkheid willen uitsluiten onder meer omdat het 

openstellen van deze mogelijkheid een veelheid van juridisch-technische complicaties 

in het leven zou roepen ten aanzien van onder andere het vaststellen van de totale 

schade en de verdeling van het schadebedrag voor de betrokken personen16. De 

Class Action strekt daarentegen juist tot schadevergoeding in geld.  

 

 

Class Action versus WCAM 

 

4.5.21 De WCAM ondersteunt evenmin de redenering van Meurs dat het Amerikaanse 

vonnis door de Nederlandse rechter dient te worden erkend en ten uitvoer worden 

gelegd. De WCAM verschilt namelijk eveneens op essentiële punten van de Class 

Action. 

 

 

(i) Stichting/vereniging versus Lead Plaintiffs 

 

4.5.22 Een overeenkomst strekkende tot vergoeding van “massaschade” kan door de 

rechter op gezamenlijk verzoek van de partijen die de overeenkomst hebben 

gesloten verbindend worden verklaard voor personen aan wie de schade is 

veroorzaakt (artikel 7:907 lid 1 BW). Voorwaarde is – evenals de collectieve actie ex. 

artikel 3:305a BW – dat de overeenkomst is gesloten door een stichting of 

vereniging, die is opgericht om de belangen van hun leden of belanghebbenden te 

behartigen, niet door private instellingen (vide paragraaf 4.5.13).  

 

4.5.23 De Lead Plaintiffs voldoen niet aan dit vereiste. De Lead Plaintiffs zijn immers geen 

stichting of vereniging met volledige rechtsbevoegdheid die ingevolge hun statuten 

tot doel hebben de belangen van anderen te behartigen in de zin van artikel 7:907 

lid 1 BW. Vertaald naar de Nederlandse context komt de Settlement niet in 

aanmerking voor verbindend verklaring door de Nederlandse rechter nu deze niet is 

gesloten door een (ideële) stichting of vereniging. Zodoende bindt de Settlement 

personen aan wie de schade is veroorzaakt niet.  

 

4.5.24 Bovendien zijn de Lead Plaintiffs niet voldoende representatief ten aanzien van de 

belangen van alle benadeelden, meer in het bijzonder ten aanzien van de 

Nederlandse aandeelhouders (vide paragraaf 4.5.15).  

 

4.5.25 Prof. De Boer stelt hierover het volgende in zijn opinie van 4 november 200517: 

 

                         
16  Memorie van Toelichting, Tweede Kamer, vergaderjaar 2003-2004, 29 414, nr. 3, p. 2. 

17  Opinie van Prof. Th. M. de Boer, p. 16, paragraaf 47. 
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“The legislature also determined that a corporation, pension fund, or other entity 

with purposes other than the representation of an interest Group cannot be 

expected to pursue the interests at stake in a collective action or in proceedings 

under the Act of 2005. It is clear that an American retirement association and an 

American securities dealer are not allowed to act as representatives of all others 

under Dutch law.” 

 

4.5.26 Reeds om deze reden voldoet de Final Judgment, die gebaseerd is op de Class Action 

en de Settlement, niet aan Nederlandse beginselen van behoorlijke procesorde. 

 

 

(ii) Nationale werking WCAM 

 

4.5.27 In dat kader is ook de reikwijdte van de vaststellingsovereenkomst van belang. 

Meurs stelt dat de vaststellingsovereenkomst op grond van de WCAM ook van 

toepassing is op buitenlandse aandeelhouders. SOBI betwist dit uitdrukkelijk. De 

Memorie van Toelichting bij de WCAM verwoordt de uitgangspunten van de wetgever 

als volgt18: 

 

“Een door een Nederlandse stichting of vereniging gesloten overeenkomst zal 

doorgaans alleen betrekking kunnen hebben op Nederlandse benadeelden, 

omdat doorgaans niet te verwachten is dat deze organisatie voldoende 

representatief kan worden geacht voor buitenlandse benadeelden. Om die reden 

zal het doorgaans aanbeveling verdienen de overeenkomst te beperken tot 

Nederlandse benadeelden. Dit verdient ook om een andere reden aanbeveling. 

Betwijfeld kan namelijk worden of een door de Nederlandse rechter verbindend 

verklaarde overeenkomst ook bindend is voor buitenlandse benadeelden. Niet 

verwacht kan immers worden dat de buitenlandse rechter de 

verbindendverklaring door de Nederlandse rechter zal moeten erkennen.” 

 

4.5.28 Kortom, een vaststellingsovereenkomst in de zin van de WCAM ziet in beginsel 

uitsluitend op Nederlandse belanghebbenden en heeft, anders dan Meurs stelt, geen 

internationale werking.  

 

4.5.29 De schikkingen inzake Dexia, Shell en Vedior, waarnaar Meurs verwijst, nopen niet 

tot een andersluidende conclusie. Voornoemde schikkingen hebben namelijk geen 

van alle betrekking op Amerikaanse benadeelden. Indien en voor zover betreffende 

schikkingen wel betrekking zouden hebben op benadeelden die in Europa woonachtig 

zijn, betekent dit nog niet dat de algemeen verbindend verklaring hiervan door de 

Nederlandse rechter in andere landen kan worden erkend en ten uitvoer kan worden 

gelegd. Zulks hangt in eerste instantie af van de inhoud van de tussen die andere 

                         
18  Memorie van Toelichting, Tweede Kamer, vergaderjaar 2003-2004, 29 414, nr. 3, p. 15 en 16. 
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landen en Nederland gesloten verdragen. De Verenigde Staten en Nederland hebben 

geen verdrag gesloten dat hierover uitsluitsel zou kunnen geven. 

 

4.5.30 In de Shell-kwestie, waarin zowel een Class Action in de Verenigde Staten was 

geïnitieerd als in Nederland een WCAM-procedure aanhangig was gemaakt, heeft het 

Amerikaanse Gerechtshof op 13 november 2007 bovendien in de Class Action 

expliciet geoordeeld dat zij zich niet bevoegd acht ter zake van aanspraken van niet-

Amerikaanse aandeelhouders en heeft zij deze aanspraken uitgesloten van de Class 

Action procedure in de Verenigde Staten (vide productie 15 bij incidentele conclusie 

van Meurs, pagina 8, punt 13). Deze beslissing van het Amerikaanse Gerechtshof is 

onherroepelijk geworden in januari 2008. Dit betekent dat zowel een Class Action 

werd/wordt gevoerd in Amerika en ten aanzien van dezelfde kwestie een schikking 

werd getroffen in Nederland ten behoeve van de Europese aandeelhouders. Of deze 

schikking algemeen verbindend wordt verklaard is op dit moment nog helemaal niet 

bekend. Dit geldt eveneens voor de Vedior-schikking.  

 

 

(iii) Geen reële opt out in Class Action 

 

4.5.31 Een andere relevant aspect is de mogelijkheid tot Opt Out. Tot aan de invoering van 

de WCAM was het concept van verbindendverklaring van civielrechtelijke 

vaststellingsovereenkomsten onbekend in het Nederlandse civiele recht.  

  

4.5.32 De verbindendverklaring van een schikkingsovereenkomst heeft bij de 

totstandkoming van de WCAM uitvoerige discussie opgeleverd. In de Memorie van 

Toelichting wordt opgemerkt dat met de verbindendverklaring omzichtig dient te 

worden omgegaan en dat19: 

 

“deze slechts aanvaardbaar is wanneer deze met voldoende waarborgen wordt 

omkleed. Hier zijn immers belangrijke rechtsbeginselen in het geding, zoals het 

beginsel van partijautonomie in het burgerlijk procesrecht en het in artikel 17 

Grondwet (Grw.) neergelegde recht op toegang tot de rechter. Bovendien is in 

artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens 

en de fundamentele vrijheden (EVRM) uitdrukkelijk vastgelegd dat een ieder bij 

de vaststelling van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen recht heeft op een 

eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak door een onafhankelijke en 

onpartijdig gerecht dat bij de wet is ingesteld.” 

 

4.5.33 Om die reden is tot uitgangspunt genomen dat de verbindendverklaring streng dient 

te worden getoetst en omkleed wordt met diverse waarborgen.  

                         
19  Memorie van Toelichting, Tweede Kamer, vergaderjaar 2003-2004, 29 414, nr. 3, p. 4. 
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4.5.34 Een van deze waarborgen is de reële mogelijkheid voor benadeelden om van de 

gebondenheid aan de vaststellingsovereenkomst af te zien. De WCAM voorziet in de 

mogelijkheid van benadeelden om zich binnen een door de rechter te bepalen 

termijn te onttrekken aan de schikkingsovereenkomst nadat deze verbindend is 

verklaard (artikel 7:908 lid 2 BW). De door de rechter te bepalen termijn bedraagt 

ten minste 3 maanden na de in artikel 1017 lid 3 Rv bedoelde aankondiging van de 

beschikking tot verbindendverklaring. Artikel 1017 lid 3 Rv bepaalt dat, zo spoedig 

mogelijk nadat deze beschikking onherroepelijk is hiervan aankondiging wordt 

gedaan in een of meer door de rechter aan te wijzen nieuwsbladen. Kortom: 

gedurende tenminste drie maanden na aankondiging van het onherroepelijk worden 

van de verbindendverklaring in een nieuwsblad kan de gerechtigde tot een 

vergoeding uitstappen. De rechter kan een langere termijn bepalen vanwege 

bijvoorbeeld de complexiteit van de overeenkomst en de rechten die eraan kunnen 

worden ontleend door de onderscheiden groepen van benadeelden. Aan benadeelden 

kan aldus een zodanige termijn worden gegund dat zij zich in voldoende mate 

rekenschap kunnen geven van de feitelijke en juridische gevolgen van de 

overeenkomst en van het al dan niet gebruikmaken van de mogelijkheid om zich 

daaraan te ontrekken.  

 

4.5.35 De Class Action kende deze waarborg niet. Class Members konden immers uiterlijk 

tot 12 mei 2006, ruim een maand voordat de Final Judgment werd gewezen, een 

beroep doen op de Opt Out. Dit betekent dat Class Members al een beroep moesten 

doen op de Opt Out voordat de voorwaarden van de schikking definitief waren 

vastgesteld. Class Members konden dan ook niet eerst de goedkeuring van de 

rechtbank afwachten voordat ze gebruik maakten van de mogelijkheid tot Opt Out. 

Laat staan dat Class Members nog, nadat de Final Judgment onherroepelijk was 

geworden, de mogelijkheid hadden een beroep te doen op de Opt Out.  

 

4.5.36 Prof. De Boer stelt hierover het volgende in zijn opinie van 4 november 200520: 

 

“The Act of 2005 supports the proposition that as a matter if policy, the Dutch 

legislature would not give preclusive effect to a U.S. class action. As noted, 

claimants can only be bound by a settlement under the Act after they have had 

a full opportunity to review its terms. They can wait and see if a settlement, as 

approved by a Dutch court under the Act of 2005, is satisfactory. If they decide 

it is not, they are free to opt out after they have been notified of the court-

approved settlement, and commence their own action. Unlike class members in 

U.S. proceedings, Dutch claimants do not have to make a determination as to 

their waiver of rights until after the completion of the procedure.” 

 

 

                         
20  Opinie van Prof. Th. M. de Boer, p. 18, paragraaf 52. 
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(iv) Bezwaar versus Opt Out 

 

4.5.37 Class Members moesten bovendien kiezen tussen het gebruik maken van de 

mogelijkheid tot Opt Out en het maken van bezwaar. Indien de Class Members kozen 

voor het maken van bezwaar konden zij geen gebruik meer maken van de Opt Out. 

De Class Members waren in dat geval al gebonden aan de Settlement. Daar staat 

tegenover dat benadeelden op basis van de WCAM nog wel gebruik kunnen maken 

van de uitstapmogelijkheid nadat ze bezwaar hebben gemaakt.  

 

4.5.38 Meurs stelt dat het ontbreken van de WCAM-waarborgen in de Class Action niet 

relevant is nu de regeling relatief weinig veranderingen heeft doorgemaakt nadat 

deze voorlopig was goed gekeurd. Meurs gaat hiermee voorbij aan een essentieel 

gebrek in de Class Action procedure: Class Members waren genoodzaakt af te gaan 

op een tekst die niet definitief was. Bovendien was de termijn voor Opt Out in de 

Class Action te kort gezien de complexiteit van de Settlement en de gevolgen voor 

de Class Members. Het feit dat de Class Action ook op dit punt niet dezelfde 

waarborgen kent als de collectieve actie en de WCAM, betekent reeds dat de Final 

Judgment niet na behoorlijke rechtspleging tot stand is gekomen en tevens in strijd 

is met de Nederlandse openbare orde. 

 

4.5.39 Resumerend: aan de WCAM kan, anders dan Meurs betoogt, geen argument 

ontleend worden voor de stelling dat de Nederlandse rechter de Final Judgment dient 

te erkennen. Deelaspecten van de WACM lijken wellicht op de Class  Action, in wezen 

gaat het om fundamenteel afwijkende procedures, met name op het punt van de 

uitstapmogelijkheid. De uitstapmogelijkheid in de WCAM is een wettelijk geregelde 

uitzondering op het grondrecht om toegang te hebben tot de rechter. De 

uitstapmogelijkheid in de WCAM dient dan ook strikt te worden uitgelegd. De 

wetgever heeft de verbindende werking van schikkingen zoveel mogelijk willen 

beperken. Om die reden is aan belanghebbenden de mogelijkheid gegeven om zo 

lang mogelijk te wachten met het uitstappen (tot ruim nadat de verbindend 

verklaring onherroepelijk is geworden). Nu Class Members in de Class Action gebruik 

dienen te maken van de mogelijkheid tot Opt Out voordat de Final Judgment 

gewezen is, voldoet de Final Judgment dus niet aan dit elementaire uitgangspunt van 

de Nederlandse wetgever. 

 

 

Ontoereikende informatieverstrekking aan benadeelden 

 

4.5.40 Bij de vraag of de Final Judgment voldoet aan de tweede en derde minimum-

vereisten voor erkenning spelen niet alleen de verschillen tussen de Class Action en 

in de Nederland beschikbare collectieve procedures een rol, maar ook de vraag of de 

belanghebbenden adequaat, tijdig en volledig zijn geïnformeerd over de Class Action, 

de Settlement en de Final Judgment, in het algemeen en over de gevolgen van de 
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Final Judgment voor ieder van hen in het bijzonder. SOBI betwist dat dit het geval is 

geweest. 

 

4.5.41 In de ogen van zowel Meurs als Deloitte NL heeft met name de VEB de rol van 

boodschapper jegens de Nederlandse belanghebbenden vervuld. De wijze waarop de 

VEB die rol heeft vervuld laat echter ernstig te wensen over. 

 

4.5.42 De VEB is partij bij de Class Action noch bij de Settlement. VEB heeft nimmer 

opgetreden als vertegenwoordiger van Nederlandse beleggers in de Class Action.  

 

4.5.43 De VEB vertegenwoordigde voornamelijk haar eigen belang bij de Settlement. De 

VEB ontving in het kader van de Settlement een bedrag van EUR 10 miljoen (dat 

bedrag werd in de pers overigens niet genoemd; VEB hanteerde het bedrag in dollars 

van USD 8,820,000). Een bedrag van EUR 2.500.000 ontving de VEB nadat zij had 

toegezegd de Enquêteprocedure in te trekken. Dit bedrag staat dus sowieso los van 

de uitkering aan Class Members. Een door de VEB aan te wijzen entiteit (stichting) 

ontving in het kader van de Settlement nog eens EUR 7.500.000. Dit ‘potje’ diende 

om de kosten te dekken die VEB zou maken in het kader van belangenbehartiging 

voor effectenbezitters en/of het entameren van acties ten behoeve van beleggers.  

 

4.5.44 SOBI is van mening dat een organisatie die een (dergelijk) eigen financieel belang 

heeft bij een schikking niet de aangewezen instantie is om belanghebbenden 

objectief en volledig voor te lichten en te adviseren. Het was de VEB die heeft 

vastgesteld dat beleggers een schade van gemiddeld EUR 25 per aandeel hebben 

geleden en de belanghebbenden heeft geadviseerd desondanks akkoord te gaan met 

een compensatie van gemiddeld ongeveer EUR 1 per aandeel21. Dat komt neer op 

slechts 5% van de schade. 

 

4.5.45 Hoe meer Class Members echter onder de Settlement zouden kunnen worden 

gebracht, hoe groter de kans zou zijn dat de Settlement tot stand zou komen en de 

Settlement door de Amerikaanse rechter verbindend zou worden verklaard. 

Betwijfeld kan worden of de VEB er belang had bij de belanghebbenden volledig, 

tijdig en juist te infomeren over de mogelijkheid van Opt Out en bezwaar en de 

consequenties indien deze mogelijkheden ongebruikt zouden blijven. 

 

4.5.46 Dat de VEB belanghebbenden onvolledig heeft geïnformeerd, blijkt onder andere uit 

producties 36 tot en met 53 die door Meurs bij Incidentele Conclusie in het geding 

zijn gebracht. Zo blijkt uit de advertenties van de VEB (vide productie 35) dat de 

VEB uitsluitend kleine advertenties heeft geplaatst, die op een volledige pagina in het 

niet vallen. De advertenties verstrekken bovendien geen inhoudelijke informatie; er  

 
                         

21 Weliswaar bedroeg dit volgens de Settlement gemiddeld EUR 1,30, maar ten tijde van uitbetaling 
was dit bedrag als gevolg van koersdaling van de US dollar geslonken tot EUR 1. 



 

 30/43 

wordt uitsluitend verwezen naar de website www.aholdvergoeding.nl of verzocht om 

“zich aan te melden”. Dit betekent dat aandeelhouders nog een extra handeling 

moesten verrichten om aan informatie te komen en bovendien niet direct alert 

werden gemaakt op de mogelijkheid van bezwaar of Opt Out. 

 

4.5.47 Meurs stelt dat op de website van de VEB bij het hoofdstuk “Q&A” “steeds op niet 

mis te verstane wijze gewezen” is “op de mogelijkheid tot het maken van bezwaar en 

het recht tijdens de Fairness Hearing te spreken”22. Ten onrechte: De website van 

de VEB vertoonde onvolledige en onduidelijke informatie.  

 

4.5.48 Pas bij vraag 63 van de Q&A is, onder het onopvallende kopje “overig”, vermeld dat 

belanghebbenden bezwaar kunnen maken tegen de Settlement. Los van het feit dat 

dit pas de 63e vraag betreft, verzuimde de VEB de benadeelden te informeren dat zij 

(op basis van Amerikaans recht) geen gebruik meer kunnen maken van de 

mogelijkheid tot Opt Out nadat zij bezwaar hebben gemaakt. Van “op niet mis te 

verstane wijze” informeren over de mogelijkheid van bezwaar is dan ook geen 

sprake. De informatie is onvolledig en daardoor onjuist. 

 

4.5.49 Dat benadeelden bovendien “op eenvoudige wijze” mondeling tijdens de zitting 

bezwaar konden maken, is eveneens onjuist. Tijdens de zitting bezwaar maken 

betekende de facto afreizen naar Maryland, Verenigde Staten, om aldaar in de 

Engelse taal het bezwaar toe te lichten. Niet alleen de hoge (reis)kosten (die in de 

meeste gevallen niet in verhouding staan tot de aangeboden vergoeding) maar ook 

de vreemde taal zal voor de meeste belanghebbenden reden zijn geweest om niet 

mondeling bezwaar te maken. De toegankelijkheid van het indienen van een 

schriftelijk bezwaar wordt door Meurs zwaar overschat. Voor de gemiddelde 

Nederlandse (particuliere) belegger ligt het bepaald niet voor de hand bezwaar te 

maken en in te dienen bij een vreemde rechter. Temeer niet nu van de gemiddelde 

Nederlandse belegger niet verlangd kan worden dat hij kennis heeft van de inhoud 

en reikwijdte van het omvangrijke procesdossier van de Class Action Complaint, 

zodat het aanvoeren van gronden voor bezwaar een aangelegenheid is voor 

professionals of gevorderden. 

 

4.5.50 Ten aanzien van de Q&A dient tevens te worden opgemerkt dat geen voorbehoud is 

gemaakt ten aanzien van de volledigheid van de informatie. Benadeelden mochten er 

dan ook van uitgaan dat de betreffende Q&A alle informatie zou bevatten die 

noodzakelijk is om een zorgvuldige afweging te maken omtrent de Settlement. De 

Q&A is geenszins volledig. Geen enkele vraag van de Q&A gaat specifiek in op de 

mogelijkheid tot Opt Out, laat staan dat is uitgelegd op welke wijze van de 

mogelijkheid tot Opt Out gebruik kan worden gemaakt en wat de gevolgen zijn 

indien die mogelijkheid onbenut wordt gelaten.  

                         
22 Incidentele Conclusie Meurs sub 8.78. 
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4.5.51 Meurs verwijst voorts naar productie 55, te weten een brief van 29 mei 2006 van 

Mees Pierson aan een belegger. Deze brief zou naar 400.000 à 450.000 Nederlandse 

beleggers zijn verstuurd23. SOBI betwist zulks niet.  

 

4.5.52 De brief van Mees Pierson ziet echter uitsluitend op het indienen van een claim en 

niet op bijvoorbeeld de mogelijkheid tot Opt Out of tot het maken van bezwaar. Dit 

laatste was ook al niet meer relevant aangezien de termijn waarbinnen 

belanghebbenden gebruik konden maken van de mogelijkheid tot Opt Out of 

bezwaar konden aantekenen, reeds was verstreken. Opt Out was immers slechts 

mogelijk tot 12 mei 2006. Op het moment dat Mees Pierson de brieven verstuurde 

restte de belanghebbenden nog slechts de mogelijkheid om een claim onder de 

Settlement in te dienen. De mogelijkheid tot Opt Out was toen reeds geëxpireerd.  

 

4.5.53 Dat Opt Out geen reële mogelijkheid was, kan ook worden opgemaakt uit het feit dat 

in totaal slechts 8 aandeelhouders hiervan gebruik hebben gemaakt.  

 

4.5.54 Een verklaring hiervoor is dat verzuimd is om de circa 100.000 participanten in het 

AH Vaste Klantenfonds aan te schrijven, alsmede de circa 200.000 houders van 

Ahold-aandelen via aandelenleaseconstructies. Van alle Nederlandse beleggers heeft 

dus circa 75% de brief van Mees Pierson niet ontvangen. Dit is een zodanig 

substantieel aantal dat de conclusie geen andere kan zijn dan dat de 

informatieverstrekking aan de Nederlandse beleggers te kort is geschoten. 

 

4.5.55 Resumerend: aan het tweede en derde minimumvereiste voor erkenning van een 

buitenlandse beslissing in Nederland is niet voldaan. De Final Judgment is niet door 

behoorlijke rechtspleging tot stand gekomen en in strijd met de Nederlandse 

openbare orde.  

 

 

5. Forumkeuzebeding en jurisdictiebepaling sluiten actie in Nederland niet uit 

 

5.1. Indien en voor zover de Final Judgment al in aanmerking zou komen voor erkenning 

en tenuitvoerlegging in Nederland, quod non, dan nog betekent dat niet dat uw 

rechtbank onbevoegd is om van het onderhavige geschil kennis te nemen.  

 

5.2. Het Forumkeuzebeding (paragraaf 37 van de Settlement) heeft niet een zo 

vergaande strekking dat uw rechtbank in het onderhavige geschil geen rechtsmacht 

toekomt. 

 

5.3. Het Forumkeuzebeding luidt als volgt: 

                         
23 Incidentele Conclusie Meurs sub 8.72. 
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“37. Retained Jurisdiction. Any action based on this Agreement or to enforce 

any of its terms shall be venued in the Court [de Amerikaanse rechter], which 

shall retain jurisdiction over all such disputes. All parties to this Agreement shall 

be subject to the jurisdiction of the Court for all purposes related to this 

Agreement.” 

 

5.4. Het Forumkeuzebeding houdt derhalve niet meer in dan dat vorderingen gebaseerd 

op de Settlement onderworpen zijn aan de jurisdictie van de Amerikaanse rechter. 

De jurisdictie van de Amerikaanse rechter ziet tevens op “all purposes related to this 

Agreement”.  

 

5.5. De strekking van het Forumkeuzebeding is overduidelijk dat geschillen over de 

Settlement zelf, zoals over de tenuitvoerlegging, administrering, effectuering en 

nakoming, beslecht worden door de instantie die aanvankelijk had te oordelen over 

de Class Action Complaint (en nadien de Settlement heeft bevestigd) tevens zal 

oordelen over zaken als tenuitvoerlegging en nakoming van de Settlement. Het 

Forumkeuzebeding beoogt, anders dan Meurs stelt (Meurs sub 4.4 e.v.) niet tevens 

exclusieve bevoegdheid aan de Amerikaanse rechter te verschaffen voor de feiten en 

omstandigheden die hebben geleid tot de Settlement. Uit niets blijkt dat beoogt is 

tevens de Action zelf te scharen onder het Forumkeuzebeding. Zou dat wel beoogt 

zijn, dan was dit uitdrukkelijk bepaald. In de Anglo-Amerikaanse juridische cultuur is 

te doen gebruikelijk dat alles wat men beoogt te regelen ook expliciet wordt 

opgeschreven. Uit het feit dat het Forumkeuzebeding is beperkt tot “any action based 

on this Agreement” en “all purposes related to this Agreement” (onderstr. advocaat) 

kan worden afgeleid dat het Forumkeuzebeding beperkt is tot geschillen die verband 

houden met de Settlement als zodanig. Voor een ruimere uitleg (die inhoudt dat het 

beding mede ziet op geschillen die verband houden met feiten en omstandigheden 

blijkend uit de oorspronkelijke Action) is geen plaats. 

 

5.6. De onderhavige vordering is niet gebaseerd op de Settlement; evenmin heeft de 

vordering van SOBI betrekking op de Settlement. Integendeel: de Belanghebbenden 

distantiëren zich juist van de Settlement en beogen zelfstandig hun schade die is 

veroorzaakt door misleidende en onrechtmatige handelwijze van Meurs en Deloitte te 

redresseren. 

 

5.7. Kortom: het Forumkeuzebeding brengt niet mee dat sprake is van een exclusieve 

bevoegdheid van de Amerikaanse rechter ten aanzien van de onderhavige vordering 

in de zin van artikel 8 lid 2 Rv. 

 

5.8. De Jurisdictiebepaling (sub 14 van de Final Judgment) houdt in dat de Amerikaanse 

rechter exclusieve bevoegdheid heeft “for all matters relating to this Action, including 

the administration, interpretation, effectuation or enforcement of the Settlement, and 
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this Order and Final Judgment”. In de Nederlandse vertaling luidt dit “(…) betreffende 

alle zaken die verband houden met dit geding (…)”24. 

 

5.9. Met Action is onder meer bedoeld de Class Action Complaint (Final Judgment r.o. 20 

sub a).  

 

5.10. De Jurisdictiebepaling is derhalve beperkt tot geschillen verband houdende met de 

ten tijde van de Final Judgment reeds aanhangige vorderingen, waaronder 

(vanzelfsprekend) de Class Action Complaint.  

 

5.11. De feiten en omstandigheden die ten grondslag liggen aan de onderhavige vordering 

vallen niet samen met het begrip Action. De onderhavige vordering valt derhalve niet 

onder de reikwijdte van de Jurisdictiebepaling.  

 

 

6. Belanghebbenden die niet behoren tot Class: Optiehouders 

 

6.1. Indien en voor zover de Final Judgment al in aanmerking zou komen voor erkenning 

en tenuitvoerlegging in Nederland en de Jurisdictiebepaling en het Forumkeuzebeding 

dusdanig moeten worden uitgelegd dat onderhavige vordering hieronder valt, quod 

non, kwalificeren niet alle volmachtgevers van Stichting AHDC als Class Members. Dit 

betekent dat uw rechtbank ten aanzien van een aantal volmachtgevers bevoegd is 

kennis te nemen van onderhavige vordering.  

 

6.2. Onder Class Member dient op grond van artikel 1e van de Settlement het volgende te 

worden verstaan: 

 

“Class Member” means any Person included in the definition of the Class as 

set forth in Paragraph 1d herin, and who does not timely and validly opt out 

of the Class in accordance with the exclusion procedure and deadline set by 

the Court.“ 

 

6.3. Artikel 1d van de Settlement bepaalt dat onder “Class” het volgende dient te worden 

verstaan: 

 

“The “Class” means all persons and entities who purchased Royal Ahold N.V. 

common shares and/or American Depository Receipts from July 30, 1999 

through February 23, 2003, including persons and entities that received such 

shares or American Depository Receipts as a dividend. Excluded from the 

term Class are the Original Defendants.” 

 
                         

24 Zie voor de oficiele Nederlandse vertaling van de Final Judgment productie 1b bij Incidentele 
Conclusies van Deloitte NL. 
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6.4. Naast de Belanghebbenden vertegenwoordigt de Stichting AHDC en SOBI ook 

houders van Opties op aandelen in Ahold (productie 4). De Optiehouders hebben in 

de periode na 7 maart 2001 opties op aandelen gekocht en niet voor 24 februari 

2003 verkocht. 

 

6.5. Vast staat dat Optiehouders geen Class Members zijn en derhalve niet gebonden zijn 

aan de Settlement. Dit is ook altijd door de VEB aan de aandeelhouders 

gecommuniceerd. 

 

6.6. SOBI wijzigt de grondslag van haar eis in die zin dat de gevorderde verklaring voor 

recht geacht moet worden betrekking te hebben op de Belanghebbenden, waaronder 

zijn begrepen de Optiehouders. In dat kader is van belang dat, waarin in de 

Dagvaarding is de Aandeelhouders zijn verdeeld in diverse groepen, deze 

onderverdeling toepasselijk is op de Belanghebbenden. De Belanghebbenden kunnen 

in de navolgende groepen worden onderverdeeld: 

a. Belanghebbenden die reeds afstand hebben gedaan van hun recht om de 

Bestuurders aansprakelijk te stellen op het moment dat zij hebben deelgenomen 

aan en akkoord zijn gegaan met de Settlement. Deze Belanghebbenden stellen 

uitsluitend Deloitte aansprakelijk voor de Schade (“Belanghebbenden A”); 

b. Belanghebbenden die niet betrokken zijn bij de Settlement en zowel de 

Bestuurders als Deloitte aansprakelijk stellen voor de Schade 

(“Belanghebbenden B”); 

c. Belanghebbenden die niet hebben deelgenomen aan of akkoord zijn gegaan met 

de Settlement maar die om voor hen moverende redenen uitsluitend Deloitte 

aansprakelijk stellen voor de Schade (“Belanghebbenden C”). 

SOBI zal dienovereenkomstig tevens het petitum van de eis aanpassen conform na te 

melden formulering. 

 

 

7. Overige argumenten onbevoegdheid Deloitte USA 

 

7.1. Voor zover Deloitte USA haar incidentele vordering baseert op de stelling dat de 

onbevoegdheid van uw rechtbank volgt uit de Jurisdictiebepaling25 is deze met het 

voorgaande door SOBI weerlegd. De omstandigheid dat de Final Judgment 

bepalingen bevat die ontleend zijn uit de Amerikaanse federale wetgeving (en uitleg 

van die bepalingen nodig zijn indien uw rechtbank zich bevoegd verklaart)26 doet 

niet af aan het feit dat de Final Judgment niet in aanmerking komt voor erkenning en 

tenuitvoerlegging in Nederland, zodat de Jurisdictiebepaling niet in de weg staat aan  

 

                         
25 Incidentele Conclusie Deloitte USA sub 5.23 tot en met 5.26. 

26 Zie Incidentele Conclusie Deloitte USA sub 5.25. 
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het instellen van een rechtsvordering door SOBI tegen Deloitte USA bij de 

Nederlandse rechter. 

 

7.2. SOBI zal hierna ingaan op de overige argumenten die Deloitte USA aanvoert ter 

onderbouwing van haar incidentele vordering tot onbevoegdheid van uw rechtbank:  

(i) de rechtsmacht van de Nederlandse rechter kan niet ontleend worden aan 

artikel 6 Rv. aangezien het schadebrengende feit zich niet in Nederland zou 

hebben voorgedaan;  

(ii) de rechtsmacht van de Nederlandse rechter kan niet ontleend worden aan 

artikel 7 Rv. aangezien de vorderingen jegens de onderscheiden gedaagden 

niet zouden berusten op eenzelfde feitelijke grondslag en niet hetzelfde recht 

van toepassing zou zijn op beide vorderingen jegens de onderscheiden 

gedaagden. 

 

 

7.3. Rechtsmacht op basis van lex locus delicti (artikel 6 Rv) 

 

7.3.1 Deloitte USA betoogt dat de Nederlandse rechter geen rechtsmacht toekomt op 

grond van artikel 6 Rv27.  

 
7.3.2 Volgens Deloitte USA heeft het schadebrengende feit zich voorgedaan in de 

Verenigde Staten; Nederland zou Handlungsort noch Erfolgsort zijn. Dat is onjuist. 

 

7.3.3 Deloitte USA beperkt zich bij de toets aan de lex locus delicti ten onrechte tot de 

omstandigheden die de fraude bij USF hebben veroorzaakt en de werkzaamheden 

van Deloitte USA voor zover deze hebben plaatsgevonden in de Verenigde Staten. Zij 

gaat voorbij aan het feit dat Deloitte USA heeft gefungeerd als 

hulppersoon/onderaannemer van Deloitte NL. De werkzaamheden van Deloitte USA 

stonden in dienst van het opstellen van de jaarrekening van Ahold in Nederland. USF 

maakte geen eigen jaarrekening op. De cijfers van Deloitte USA gingen linea recta 

naar Ahold en Deloitte NL. Het feit dat Deloitte USA stelt de werkzaamheden te 

hebben verricht op basis van een overeenkomst met USF maakt dit niet anders. 

 

7.3.4 Zoals SOBI hiervoor reeds heeft aangevoerd stelde USF geen eigen jaarrekening op. 

De activa, passiva, baten en lasten van USF werden vanaf 2000 direct opgenomen in 

de jaarrekening van Ahold. De werkzaamheden van Deloitte USA maken deel uit van 

de accountantswerkzaamheden van Deloitte NL. Deze accountantswerkzaamheden 

betreffen Koninklijke Ahold N.V., een in Nederland gevestigde rechtspersoon. De  

werkzaamheden van Deloitte USA betreffen uiteindelijk Ahold. De werkzaamheden 

van Deloitte USA hadden ten doel de totstandkoming van de (goedkeurende) 

accountantsverklaring betreffende de Nederlandse jaarrekening van Ahold. Fouten 

                         
27 Incidentele Conclusie Deloitte USA sub 4.8 - 4.15 en 5.5 – 5.10. 
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c.q. gebreken in de rapportage- of controlewerkzaamheden van Deloitte USA komen 

derhalve tot uiting in de jaarrekening van Ahold. De Belanghebbenden zijn afgegaan 

op de jaarrekening van Ahold.  

 

7.3.5 De jaarrekeningen van Ahold zijn opgemaakt in Nederland onder vigeur van titel 9 

van boek 2 BW (kortom Nederlands recht). Derhalve luidt de conclusie dat het 

schadetoebrengende feit zich heeft voorgedaan in Nederland. Nederland is wel 

degelijk Handlungsort. De Nederlandse rechter is bevoegd ten aanzien van de 

vordering van SOBI jegens Deloitte USA. 

 

 

7.4. Rechtsmacht op grond van pluraliteit van gedaagden (artikel 7 lid 1 Rv) 

 

7.4.1 Deloitte USA betoogt dat de vorderingen van SOBI jegens Deloitte USA feitelijk en 

rechtens verschillen van de vorderingen jegens Meurs en Deloitte NL28. 

 

7.4.2 Deloitte USA baseert zich daarbij voornamelijk op het arrest van het Hof van Justitie 

van de Europese Gemeenschappen in de zaak Roche/Primus29. Dit arrest is gewezen 

in het kader van een prejudiciële vraag van de Hoge Raad omtrent de uitleg van 

artikel 6, punt 1, het EEX-Verdrag30. Het EEX-Verdrag heeft weliswaar mede ten 

grondslag gelegen aan artikel 7 Rv, maar SOBI tekent aan dat de rechtspraak van 

het Hof van Justitie niet onverkort kan worden toegepast op een geschil tussen een 

partij die gevestigd in verdragsluitende staat (SOBI) en een partij die niet in een 

verdragsluitende staat is gevestigd (Deloitte USA).  

 

7.4.3 Ook indien het arrest Roche/Primus onverkort toepassing vindt in de onderhavige 

zaak volgt hieruit niet dat de Nederlandse rechter op basis van artikel 7 Rv 

onbevoegd is. Daartoe het volgende. 

 

7.4.4 Artikel 6, punt 1 EEX-Verdrag maakt het mogelijk dat verschillende vorderingen die 

door dezelfde eiser tegen verschillende verweerders gezamenlijk worden behandeld 

en berecht. Rechtspraak heeft uitgemaakt dat voor de toepassing van artikel 6, punt 

1 EEX-Verdrag tussen de verschillende vorderingen een zodanige samenhang moet 

bestaan, dat het van belang is ze gezamenlijk te behandelen en berechten, teneinde 

te vermijden dat bij afzonderlijke berechting van de zaken onverenigbare uitspraken 

worden gedaan31. 

                         
28 Incidentele Conclusie Deloitte USA sub 4.16 - 4.23 en 5.12 - 5.22. 

29 HvJEG 13 juli 2006, zaak C-539/03 (Roche/Primus). 

30 Verdag van 27 september 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging 
van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, PB 1972, L 299. 

31 O.m. HvJEG 27 september 1998, NJ 1990/425 (Kalfelis) en HvJEG 27 oktober 1998, C-51/97 
(Réunion européenne). 
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7.4.5 In de zaak Roche/Primus heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat onverenigbare 

uitspraken zich niet voordoen:  

 

“(…) wanneer bij verschillende gerechten van onderscheiden 

verdragsluitende staten rechtsvorderingen wegens inbreuk op een in elk van 

deze staten verleend octrooi tegen in deze staten woonachtige verweerders 

aanhangig zijn gemaakt voor feiten die beweerdelijk op hun grondgebied zijn 

begaan.”  

 

7.4.6 Zoals hiervoor reeds toegelicht zijn de aan Deloitte USA verweten gedragingen niet 

begaan op haar grondgebied, maar in Nederland. Het falen van de 

accountantscontrole komt tot uitdrukking in de Nederlandse jaarrekening van Ahold. 

Het is deze jaarrekening die de misleidende voorstelling van zaken heeft gegeven 

aan de Belanghebbenden. 

 

7.4.7 SOBI is voorts van mening dat is voldaan aan de vereisten van artikel 7 Rv, namelijk 

dat de vorderingen jegens de onderscheiden gedaagden berusten op eenzelfde 

feitelijke grondslag en hetzelfde recht is van toepassing op beide vorderingen jegens 

de onderscheiden gedaagden.  

 

7.4.8 Volgens Deloitte USA is van een zelfde feitelijke situatie geen sprake omdat SOBI 

Deloitte NL verwijt dat zij ten onrechte jaarrekeningen heeft goedgekeurd en het 

verwijt jegens Deloitte USA inhoudt dat zij controlestandaarden heeft geschonden en 

heeft nagelaten adequate controle bij USF te verrichten. Deloitte USA miskent echter 

dat de verwijten van SOBI jegens Deloitte USA, evenals de verwijten jegens Deloitte 

NL gebaseerd zijn op de stelling dat de Belanghebbenden zijn misleid door een 

onjuiste weergave van de toestand van Ahold in de jaarrekening. De fouten van 

Deloitte USA moeten worden gezien in het licht van de jaarrekening, hetgeen 

evenzeer geldt voor Deloitte NL. Feitelijk is dus sprake van een zelfde situatie.  

 

7.4.9 Volgens Deloitte USA is geen sprake van een zelfde situatie rechtens omdat de 

vordering jegens Deloitte US zou worden beheerst door materieel Amerikaans recht 

(4.24-4.28) en Amerikaanse accounting standards en accounting principles, en de 

vordering jegens Deloitte NL door Nederlands recht en GBR-1994 en RAC. 

 

7.4.10 SOBI betwist dit. Ook op de door Deloitte USA verrichte werkzaamheden zijn de 

Nederlandse Gedragsregels en Richtlijnen voor de Accountantscontrole van 

toepassing evenals de bepalingen van titel 9 boek 2 BW. De door Deloitte USA 

verrichte controlewerkzaamheden zijn door de Nederlandse tuchtrechter beoordeeld 

aan de hand van Nederlandse controlecriteria.  
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7.4.11 Het argument dat Deloitte USA en Deloitte NL verschillende entiteiten zijn (en om die 

reden niet voldaan is aan art. 7 Rv) dient sterk te worden gerelativeerd. Deloitte USA 

en Deloitte NL opereren onder een gemeenschappelijke, wereldwijd gebezigde naam 

(“Deloitte”). Deloitte USA en Deloitte NL zijn beide lid van de verenging naar 

Zwitsers recht Deloitte. Daarmee is (afgezien van mogelijk fiscale motieven) 

voornamelijk beoogd een maximale beperking van aansprakelijkheid. Onder die 

omstandigheden kunnen Deloitte USA en Deloitte NL niet zonder meer als 

“verschillende entiteiten” worden beschouwd.  

 

7.4.12 Bij het beoordelen of de samenhang bestaat kan van belang zijn de vraag welk recht 

van toepassing is (stelt Deloitte USA). Volgens Deloitte USA is Amerikaans recht van 

toepassing op de handelingen van Deloitte US bij het uitvoeren van haar 

werkzaamheden in de VS. Ook dit standpunt is onjuist.  

 

7.4.13 Gezien het voorgaande (zie sub 4.4.19 e.v. en 7.3.3) geldt dat de onrechtmatige 

daad heeft plaatsgevonden in Nederland nu de jaarrekeningen van Ahold over 2000 

en 2001, waarin de fouten van Deloitte USA zijn verweven, in Nederland zijn 

opgemaakt en gepubliceerd. Op grond van art. 3 lid 1 van de Wet conflictenrecht 

onrechtmatige daad wordt de vordering van SOBI jegens Deloitte USA (die zijn 

grondslag vindt in onrechtmatige daad) derhalve beheerst door Nederlands recht. 

 

7.4.14 Kortom: artikel 7 lid 1 Rv is toepasbaar. Er is zodanige samenhang tussen de 

vorderingen tegen Deloitte NL respectievelijk tegen Deloitte USA dat gezamenlijke 

behandeling gerechtvaardigd en noodzakelijk is.  

 
 
8. Vrijwaringsincident Deloitte NL 

 

8.1. Deloitte NL heeft een voorwaardelijk incident strekkende tot oproeping in vrijwaring 

opgeworpen. Deloitte NL wenst diverse personen en rechtspersonen die betrokken 

zouden zijn geweest bij de fraude bij USF in vrijwaring op te roepen.  

 

8.2. Reden van proceseconomische aard brengen met zich dat het debat over de 

incidentele vordering tot vrijwaring pas gevoerd wordt wanneer uw rechtbank de 

incidentele vorderingen tot onbevoegdheid heeft afgewezen. Deloitte USA heeft 

aangekondigd eveneens een vrijwaringincident te zullen opwerpen (Incidentele 

Conclusie Deloitte USA, sub 1.8). Het verdient de voorkeur de vrijwaringincidenten 

gelijktijdig te behandelen. 

 

8.3. Voor het geval uw rechtbank het vrijwaringsincident van Deloitte USA (en mogelijk 

van Meurs) niet wenst af te wachten gaat SOBI thans in op het vrijwaringsincident 

van Deloitte NL.  
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8.4. SOBI verzet zich tegen deze incidentele vordering. Zij is van mening dat Deloitte NL 

geen gronden heeft om de door haar aangeduide partijen in vrijwaring op te roepen. 

In de gestelde feiten ligt niet een verplichting tot vrijwaring besloten. 

 

8.5. De door Deloitte NL bij Incidentele Conclusie onder 40 sub (i) tot en met (xi) 

genoemde (rechts-)personen zijn toeleveranciers geweest of werknemer bij een 

toeleverancier. Het betreft de toeleveranciers van USF. Niet valt in te zien op grond 

waarvan Deloitte NL contractuele wederpartijen van USF en zelfs werknemers van 

deze wederpartijen aansprakelijk zou kunnen houden voor de gevolgen van een voor 

Deloitte negatief vonnis in de hoofdzaak.  

 

8.6. Indien aansprakelijkheid van de toeleveranciers van USF al aan de orde is, betreft dit 

de aansprakelijkheid jegens USF. Aansprakelijkheid jegens Deloitte USA gaat al 

aanzienlijk verder: Deloitte USA is zodanig verwijderd van de toeleveranciers dat 

aansprakelijkheid van toeleveranciers jegens Deloitte USA nauwelijks reëel te nomen 

is. Nog verder verwijderd is een eventuele aansprakelijkheid van toeleveranciers 

jegens Deloitte NL. Niet voorstelbaar is dat Deloitte de tekortschietende controle 

afwentelt op de toeleveranciers en hun medewerkers. 

 

8.7. Bij dit alles moet worden bedacht dat de toeleveranciers en hun medewerkers zijn 

geselecteerd en tot hun daden aangezet door de directie van een van de 

cliëntvennootschappen van Deloitte (USF). Een eventuele aansprakelijkstelling door 

Deloitte NL van juist de toeleveranciers en hun medewerkers lijkt iedere reële 

grondslag te ontberen. Deloitte NL zou hoogstens een schadeclaim kunnen indienen 

tegen USF, de voormalige directie van USF of tegen Deloitte USA. 

 

8.8. De vordering van SOBI jegens Deloitte is gebaseerd op tekortschietende controle van 

de jaarrekening door Deloitte. Dat tekortschieten kan niet in vrijwaring worden 

doorgegeven, hoogstens de daardoor veroorzaakte schadevergoeding. SOBI vordert 

echter geen vergoeding van schade maar een verklaring voor recht dat Deloitte NL 

en Deloitte USA jegens de Belanghebbenden hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de 

schade die zij leiden als gevolg van de misleidende voorstelling van de toestand van 

Ahold aangaande USF. 

 

8.9. Ook in de tuchtzaak heeft Deloitte zich verweerd met de stelling dat Deloitte is 

bedrogen door (onder meer) de toeleveranciers van USF en medewerkers van deze 

toeleveranciers. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven heeft dit verweer 

gepasseerd als zijnde niet relevant. Niet kan worden ingezien dat de civiele rechter 

over deze zeer accountantstechnische vraagstukken een afwijkende mening zal 

hebben. Deloitte NL is niet bedrogen door de toeleveranciers. 

 



 

 40/43 

8.10. In de door Deloitte NL gestelde feiten ligt geen verplichting tot vrijwaring besloten. 

De plicht tot vrijwaring is zo onwaarschijnlijk, dat reeds thans moet worden 

aangenomen dat er geen rechtsgrond is voor Deloitte NL om gevrijwaard te worden. 

 

8.11. Indien het Deloitte NL al wordt toegestaan een of meerdere van de genoemde 

(rechts-)personen in vrijwaring op te roepen, dan dient de vordering tot vrijwaring 

(gelijk de vordering van SOBI in de hoofdzaak) beperkt te zijn tot een verklaring 

voor recht dat de waarborgen jegens Deloitte NL aansprakelijk zijn. 

  

8.12. Deloitte NL krijgt eventueel nog de gelegenheid om de leveranciers (althans de 

natuurlijke personen) en bestuurders van USF in vrijwaring te dagvaarden nadat 

SOBI te zijner tijd de cijfermatige schadeclaims heeft ingediend. 

 

8.13. De beoogde vrijwaringsprocedures zijn in deze zaak processueel ondoelmatig. Er 

bestaat gerede vrees voor onredelijke vertraging indien 11 (rechts-)personen, alle 

woonachtig in de Verenigde Staten, voor de Nederlandse rechter dienen te 

verschijnen en de hoofdzaak intussen wordt aangehouden. Bij eventuele toewijzing 

van de incidentele vordering tot oproeping in vrijwaring zal – op de voet van artikel 

215 Rv. – de behandeling van de vrijwaringszaak dienen te worden gesplitst van de 

hoofdzaak. 

 

 

9. Bewijsaanbod 

 

9.1. Indien en voor zover nodig en zonder daarmee enige bewijslast op zich te nemen die 

niet op hem rust, biedt SOBI aan haar stellingen te bewijzen door alle middelen 

rechtens. SOBI biedt tevens aan om voor zover nodig Nederlandse vertalingen van 

hiervoor genoemde Engelstalige stukken in het geding te brengen.  

 

 

10. Geen tussentijds hoger beroep 

 

10.1. Incidenteel Eisers hebben alle verzocht om tussentijds hoger beroep toe te staan van 

het in dezen te wijzen incidenteel vonnis waarbij de incidentele vorderingen worden 

afgewezen. 

 

10.2. SOBI verzet zich daartegen. 

 

10.3. Tussentijds appel zou een onredelijke vertraging van de hoofdzaak tot gevolg 

hebben. De belanghebbenden wachten nu al ruim 5 jaar op een redelijke 

compensatie van de door hen gelden schade. Van hen kan niet gevergd worden nog 

eens twee of drie jaar extra te wachten totdat een onherroepelijk oordeel over de 

bevoegdheid van de Nederlandse rechter voorligt.  
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10.4. SOBI concludeert derhalve tot afwijzing van de vordering tussentijds hoger beroep 

toe te staan.  

 

 

11. Conclusie 

 

11.1. SOBI stelt zich ten aanzien van Deloitte primair op het standpunt dat Deloitte geen 

partij is bij de Settlement. Zodoende kan Deloitte het Forumkeuzebeding en de 

Jurisdictiebepaling niet inroepen jegens Belanghebbenden. Van exclusieve 

bevoegdheid van de Amerikaanse rechter ten aanzien van de vordering van SOBI 

jegens Deloitte is dan ook geen sprake. Uw rechtbank is bevoegd om van de 

vordering van SOBI jegens Deloitte kennis te nemen. 

 

11.2. Indien de Settlement en Final Judgment al relevant zouden zijn voor de vorderingen 

van SOBI jegens Deloitte, stelt SOBI zich jegens Deloitte subsidiair op het standpunt 

dat de Final Judgment op basis van het commune recht niet vatbaar is voor 

erkenning en tenuitvoerlegging in Nederland. Jegens Meurs stelt SOBI zich primair op 

dit standpunt. 

 

11.3. De Final Judgment komt niet voor erkenning en tenuitvoerlegging in Nederland in 

aanmerking, aangezien niet voldaan is aan de drie minimumvereisten voor erkenning 

van een buitenlandse beslissing: (i) de Amerikaanse rechter komt geen rechtsmacht 

toe op basis van een internationaal aanvaarde rechtsgrond en (ii, iii) de Final 

Judgment is niet tot stand gekomen na behoorlijke rechtspleging en is in strijd met 

de Nederlandse openbare orde. Dit betekent dat de Belanghebbenden niet gebonden 

zijn aan (de Jurisdictiebepaling in) de Final Judgment en (het Forumkeuzebeding in) 

de Settlement. Uw rechtbank is dan ook bevoegd om van de vordering van SOBI 

jegens Deloitte en Meurs kennis te nemen. 

 

11.4. Indien en voor zover de Final Judgment wel in aanmerking zou komen voor 

erkenning en tenuitvoerlegging in Nederland, quod non, stelt SOBI zich (meer) 

subsidiair op het standpunt dat het Forumkeuzebeding en de Jurisdictiebepaling niet 

meebrengen dat de Amerikaanse rechter ten aanzien van de onderhavige vordering 

exclusief bevoegd is in de zin van artikel 8 lid 2 Rv.  

 

11.5. Specifiek ten aanzien van Deloitte USA geldt dat uw rechtbank bevoegd is aangezien 

het schadetoebrengende feit zich heeft voorgedaan in Nederland (zodat artikel 6 sub 

e Rv. toepasselijk is) en de vorderingen jegens de onderscheiden gedaagden 

berusten op eenzelfde feitelijke grondslag en hetzelfde recht van toepassing is op de 

vorderingen jegens de onderscheiden gedaagden (zodat artikel 7 lid 1 Rv. toepassing 

vindt).  
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11.6. Uiterst subsidiair stelt SOBI zich op het standpunt dat niet alle Belanghebbenden als 

Class Members kwalificeren. Naast de Belanghebbenden vertegenwoordigt de 

Stichting AHDC en SOBI ook Optiehouders. Optiehouders kwalificeren niet als Class 

Members. Dit betekent dat uw rechtbank ten aanzien van de Optiehouders hoe dan 

ook bevoegd is kennis te nemen van onderhavige vordering.  

 

11.7. De voorwaardelijke incidentele vordering van Deloitte NL tot oproeping in vrijwaring 

dient te worden afgewezen nu uit de door Deloitte NL gestelde feiten geen 

rechtsplicht tot vrijwaring kan worden afgeleid.  

 

 

 

MITSDIEN: 

het de Rechtbank behage bij vonnis, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad: 

 

In de incidenten: 

 

Incidenteel Eisers niet ontvankelijk te verklaren in hun incidentele vorderingen, althans deze 

vorderingen af te wijzen, met veroordeling van Incidenteel Eisers in de kosten van de 

incidenten en de hoofdzaak. 

 

In de hoofdzaak: 

 

Akte te verlenen van de wijziging van eis, die na wijziging als volgt komt te luiden: 

 

“MITSDIEN: 

 

het uw rechtbank behage, bij vonnis, steeds voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad: 

 

 

1. primair: te verklaren voor recht dat de Bestuurders jegens Belanghebbenden B op 

de voet van artikel 2:139 BW hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schade die zij 

lijden als gevolg van de de misleidende voorstelling van de toestand van Ahold 

aangaande USF, welke schade is op te maken bij staat en te vereffenen volgens de 

Wet, een en ander te vermeerderen met de wettelijke rente; 

 

subsidiair: te verklaren voor recht dat de Bestuurders jegens Belanghebbenden B 

op de voet van artikel 6:162 BW hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schade die zij 

lijden als gevolg van de de misleidende voorstelling van de toestand van Ahold 

aangaande USF, welke schade is op te maken bij staat en te vereffenen volgens de 

Wet, een en ander te vermeerderen met de wettelijke rente; 
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2. te verklaren voor recht dat Deloitte NL en Deloitte USA jegens Belanghebbenden A, B 

en C op de voet van artikel 6:162 BW hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schade die 

zij lijden als gevolg van de de misleidende voorstelling van de toestand van Ahold 

aangaande USF, welke schade is op te maken bij staat en te vereffenen volgens de 

Wet, een en ander te vermeerderen met de wettelijke rente. 

 

3. gedaagden te veroordelen in de kosten van het geding, te vermeerderen met de 

wettelijke rente, te rekenen vanaf 8 dagen na betekening van het in dezen te wijzen 

vonnis tot aan de dag der algehele voldoening.” 
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