Deelnemersovereenkomst Stichting Droogteschade Waterwinning

1.

Definities

In deze deelnemersovereenkomst worden de volgende definities gehanteerd:
Artikel: een artikel van deze Deelnemersovereenkomst;
Collectieve Actie: een collectieve actie in de zin van art. 3:305a van het Burgerlijk Wetboek met als
doel het voor Grondgebruikers (doen) vaststellen en verkrijgen van vergoeding van de door hen
geleden en/of te lijden Schade zoals nader gespecificeerd in Artikel 3.1, en alle daarmee
samenhangende activiteiten, juridische procedures, voorbereidingen, correspondentie, onderzoek
en/of schikkingsonderhandelingen;
Deelnemer: de Grondgebruiker op wie de voorwaarden van deze Deelnemersovereenkomst van
toepassing zijn geworden ingevolge Artikel 2.2;
Deelnemersovereenkomst: deze deelnemersovereenkomst;
Financier: Droogteschade Nederland C.V.;
Financieringsovereenkomst: de financieringsovereenkomst die SDW is aangegaan met de
Financier om de Collectieve Actie te bekostigen;
Grondgebruiker: ieder die enig recht op het gebruik heeft of het genot verwacht van een onroerende
zaak en daaraan of daarop Schade heeft of vermoedt te hebben geleden, lijdt en/of verwacht te lijden,
dan wel de persoon die onder algemene of bijzondere titel de Vordering van een Grondgebruiker heeft
verkregen;
Opt-Out Recht: de gelegenheid die een Grondgebruiker, waaronder Deelnemers, wordt geboden om
aan te geven dat hij niet gebonden wil worden aan de uitkomst van de Collectieve Actie;
Schade: teelt- en/of gewasschade en/of opbrengstderving op land- en/of tuinbouwpercelen en/of
daarmee samenhangende gevolgschade als gevolg van een grondwateronttrekking door een of meer
Vergunninghouders, waaronder maar niet beperkt tot inkomensschade, renteschade, belastingschade
en bedrijfsschade, en de kosten van verhaal, waaronder de kosten van deelname aan de Collectieve
Actie;
SDW: Stichting Droogteschade Waterwinning;
Succesvergoeding: heeft de betekenis die daaraan is gegeven in Artikel 4.

Vergunninghouder: iedere partij die grondwater onttrekt krachtens een vergunning als bedoeld in
artikel 6.4 Waterwet en vergunningen van gelijke strekking onder oudere en toekomstige wetgeving;
Vordering: iedere huidige en toekomstige vordering tot vergoeding van Schade die Grondgebruikers
hebben op Vergunninghouders uit hoofde van artikel 7.18 Waterwet en oudere en toekomstige
wettelijke bepalingen van vergelijkbare strekking, het Burgerlijk Wetboek, de Algemene wet
bestuursrecht, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering of uit anderen hoofde, alsmede iedere
huidige of toekomstige vordering voor de vergoeding van de door de Stichting gemaakte of
overgenomen kosten en/of de aan de Grondgebruikers in rekening gebrachte of te brengen
Succesvergoeding;
Vaststellingsovereenkomst: een overeenkomst, resulterend na onderhandelingen of procedures
tussen de Stichting en enige derde, welke geformaliseerd dient te worden tussen deze derde, de
Stichting en enige andere met de Stichting samenwerkende partij, met de bedoeling een Vordering
van alle of een aantal Grondgebruikers tot vergoeding van Schade te beslechten, ongeacht of deze
overeenkomst geheel of gedeeltelijk verbindend wordt verklaard als bedoeld in artikel 7:907 BW.
2.

Deelname, informatievoorziening en inspraak Collectieve Actie

2.1.

SDW behartigt de belangen van de Deelnemer, alsmede de belangen van Grondgebruikers
die (nog) geen Deelnemersovereenkomst met haar hebben gesloten en geen gebruik hebben
gemaakt van hun Opt-Out Recht, door het voeren van de Collectieve Actie. De Deelnemer
machtigt SDW hierbij, voor zover zij dat niet zou kunnen op grond van het bepaalde in art.
3:305a BW, alles namens de Deelnemer te doen wat SDW in het kader van de Collectieve
Actie nuttig of nodig acht, waaronder maar niet beperkt tot:
a.

het doen van informatieverzoeken aan wederpartijen, overheden en andere derden;

b.

het indienen van verzoeken tot onderzoek bij de provincie als bedoeld in artikel 7.19
Waterwet;

c.

het, al dan niet in rechte, instellen en incasseren van een of meer Vorderingen van de
Deelnemer;

d.

het voeren van onderhandelingen met wederpartijen en derden over de beslechting
van een of meer Vorderingen en/of de vaststelling en vergoeding van Schade; en

e.

het nemen van maatregelen om de rechten van de Deelnemer te bewaren.
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2.2.

Deze Deelnemersovereenkomst en de voorwaarden die daarin zijn opgenomen zijn van
toepassing op de behartiging door SDW van de belangen van iedere Grondgebruiker die: (i)
een Deelnemersovereenkomst heeft ondertekend; (ii) het aanmeldformulier voor deelname op
de website van SDW heeft ingevuld en verzonden; (iii) als Deelnemer is aangemeld bij SDW
door Droogteschade Nederland B.V.; en/of (iv) een beroep doet, of aanspraak maakt op een
Vaststellingsovereenkomst en/of (rechterlijke) uitspraak en/of schadeafwikkeling die het
resultaat is van de Collectieve Actie.

2.3.

SDW zal de Deelnemer via de website stichtingdroogteschade.nl en/of nieuwsbrieven en/of
informatiebijeenkomsten op de hoogte houden van de voortgang van de Collectieve Actie.

2.4.

De Deelnemers die zich via het aanmeldformulier op de website van SDW hebben aangemeld
of die via Droogteschade Nederland B.V. zijn aangemeld, worden nader betrokken bij de
Collectieve Actie door middel van een door SDW op te zetten inspraakmechanisme en/of
klankbordgroepen.

3.

Vorderingen

3.1.

De Collectieve Actie richt zich op de vaststelling en vergoeding van, dan wel het verkrijgen
van verklaringen voor recht voor:
a.

Schade die tot op heden niet is of wordt vergoed;

b.

te

laag

vastgestelde

en/of

te

weinig

vergoede

Schade

op

land-

en

tuinbouwbouwpercelen waarvoor al wel een schadevergoeding wordt uitgekeerd;
c.

renteschade en/of wettelijke rente over de gevorderde schadevergoeding;

d.

vergoeding van de kosten van de Collectieve Actie, waaronder maar niet beperkt tot de
vergoeding van de Succesvergoeding, dan wel de vergoeding die SDW verschuldigd
is aan de Financier; en

e.

eventuele andere vormen van schadevergoeding en/of vaststelling van Schade die
SDW op grond van haar statutaire doelstelling ten behoeve van de grondgebruikers
kan vorderen.

4.

Vergoeding (no cure, no pay)

4.1.

De Deelnemer is aan SDW een bedrag verschuldigd gelijk aan 25%, exclusief BTW, van enige
vergoeding die aan de Deelnemer wordt toegekend als gevolg van de Collectieve Actie
(Succesvergoeding), met dien verstande dat een vergoeding die specifiek wordt toegekend
als compensatie van de door de Deelnemer te betalen Succesvergoeding, niet meetelt voor
de berekening van die Succesvergoeding.

2

4.2.

Indien mogelijk wordt de Succesvergoeding door SDW ingehouden op de aan de Deelnemer
uit te keren schadevergoeding. De Deelnemer ontvangt in dat geval een afrekening voor zijn
administratie en terugvraag btw. Indien de Deelnemer een als gevolg van de Collectieve Actie
een vergoeding ontvangt zonder dat daarover de Succesvergoeding is betaald, dan stelt de
Deelnemer SDW hier zo snel mogelijk van op de hoogte en levert SDW op verzoek de
gegevens aan die zij nodig heeft om de Succesvergoeding te berekenen en te factureren.

4.3.

Indien de Collectieve Actie niet resulteert in een schadevergoeding voor de Deelnemer, dan
is de Deelnemer geen vergoeding verschuldigd aan SDW.

4.4.

SDW maakt geen aanspraak op een vergoeding over de periodieke schadevergoeding voor
Schade die wordt vastgesteld in de jaren nadat de Schade van de Deelnemer in een
eindvonnis of Vaststellingsovereenkomst is vastgesteld.

5.

Herroeping en beëindiging

5.1.

De Deelnemer kan de instemming met de Deelnemersovereenkomst tot 14 dagen nadat SDW
de aanmelding van die Deelnemer heeft ontvangen kosteloos herroepen door een email te
sturen naar afmelden@stichtingdroogteschade.nl.

5.2.

Na afloop van de termijn in artikel 5.1 kan de Deelnemer de Deelnemersovereenkomst als
volgt beëindigen:
a.

door, in voorkomend geval, tijdig gebruik te maken van zijn Opt-Out Recht (iedere
Deelnemer ontvangt hierover t.z.t. bericht);

b.

door een email te sturen naar afmelden@stichtingdroogteschade.nl met vermelding
van naam, adres en mededeling van beëindiging.

5.3.

Na beëindiging op grond van artikel 5.2 blijft een Deelnemer aan SDW de Succesvergoeding
verschuldigd indien en voor zover de Deelnemer een beroep doet op, of aanspraak maakt op
een Vaststellingsovereenkomst en/of (rechterlijke) uitspraak en/of schadeafwikkeling die het
resultaat is van de Collectieve Actie.

5.4.

De Deelnemersovereenkomst eindigt van rechtswege indien;
a.

SDW haar activiteiten staakt en daarvan mededeling doet aan de Deelnemers;

b.

als gevolg van een rechterlijk uitspraak of Vaststellingsovereenkomst de Vorderingen
van de Deelnemer definitief zijn beslecht, afgewikkeld en, indien van toepassing, de
Succesvergoeding volledig is voldaan.

5.5.

Indien de Vordering(en) van een Deelnemer slechts voor een deel zijn beslecht en afgewikkeld
dan blijft de Deelnemersovereenkomst voor wat betreft het restant van de Vordering(en)
onverdeeld van kracht.
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6.

Gezamenlijk karakter

6.1.

De aard van de Collectieve Actie betekent dat SDW bij de allocatie van haar middelen (tijd en
geld) de collectieve belangen van de Grondgebruikers, waaronder haar Deelnemers, zoveel
mogelijk vooropstelt.

6.2.

Indien SDW dit in het belang acht van de Collectieve Actie, kan SDW in voorkomend geval
ook een specifieke actie ondernemen voor individuele Deelnemers of groepen van
Deelnemers, maar SDW is hiertoe niet verplicht.

6.3.

De Deelnemer onderkent dat de aard van de Collectieve Actie kan meebrengen dat de
individuele belangen van de Deelnemer ondergeschikt zijn of worden gemaakt aan het
collectieve belang van een efficiënte afwikkeling van de Schade voor alle gedupeerde
Grondgebruikers. SDW zal zich waar een afweging gemaakt moet worden tussen collectieve
en individuele belangen prudent opstellen.

7.

Verklaringen Deelnemer

7.1.

De Deelnemer verklaart dat:
a.

de Deelnemer juridisch en economisch rechthebbende is van eventuele Vorderingen;
en

b.

de Deelnemer bevoegd is de Deelnemersovereenkomst aan te gaan en daarbij
rechtsgeldig is vertegenwoordigd.

8.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid tegenover de Deelnemer van SDW, het bestuur van SDW, de
Financier, het bestuur van de Financier, en andere aan SDW of de Financier verbonden
organen, adviseurs en/of personen, uit welke hoofde dan ook, is, behoudens grove schuld en
opzet, uitgesloten.

9.

Fiscale behandeling
De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de fiscale behandeling van enige uitkering die hij
van SDW mocht ontvangen. SDW geeft hierover geen adviezen of garanties.

10.

Overdraagbaarheid
De rechten van de Deelnemer uit hoofde van deze Deelnemersovereenkomst zijn niet
overdraagbaar of verpandbaar tenzij en voor zover uitdrukkelijk tussen Partijen wordt
overeengekomen.

11.

Geen derdenbeding
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Deze Deelnemersovereenkomst bevat geen beding(en) waaraan derden die geen Partij zijn
bij deze Deelnemersovereenkomst rechten kunnen ontlenen, met uitzondering van de
uitsluiting van aansprakelijkheid in Artikel 8, aan welk beding het bestuur van SDW, de
organen van SDW en de (rechts)personen genoemd in Artikel 8, wel rechten kunnen ontlenen.
12.

Persoonsgegevens
De Deelnemer (waaronder voor de strekking van dit artikel ook wordt verstaan de natuurlijk
persoon/personen die namens de deelnemer deze Deelnemersovereenkomst aangaan) geeft
SDW toestemming om de informatie, waaronder persoonsgegevens, welke de Deelnemer uit
hoofde van of in verband met deze Deelnemersovereenkomst, al dan niet via derden, aan
SDW heeft verschaft, te verwerken en, in en buiten rechte, te gebruiken voor zover SDW dat
nodig acht in het kader van de Collectieve Actie en/of de nakoming van haar verplichtingen
onder deze Deelnemersovereenkomst, waaronder maar niet beperkt tot het gebruik van
persoonsgegevens in processtukken en correspondentie met de wederpartij(en). Door het
aangaan van deze Deelnemersovereenkomst stemt de deelnemer in met het op de website
www.stichtingdroogteschade.nl gepubliceerde privacy statement.

13.

Geen communicatie met derden over de Vorderingen
De Deelnemer zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SDW niet direct of
indirect met Vergunninghouders, haar vertegenwoordigers en/of een andere betrokken
partijen en/of de media communiceren of onderhandelen over de Vorderingen die onderwerp
zijn van de Collectieve Actie.

14.

Wijziging van Deelnemersovereenkomst individueel en bij meerderheid

14.1.

Deze Deelnemersovereenkomst kan alleen worden gewijzigd door een door alle Partijen
ondertekend document tenzij en voor zover anders is bepaald in Artikel 14.2.

14.2.

SDW kan de Deelnemersovereenkomst in afwijking van Artikel 14.1 eenzijdig wijzigen indien
is voldaan aan ieder van de volgende voorwaarden:
a.

SDW legt de tekst van de voorgestelde wijziging schriftelijk voor aan de Deelnemers
vergezeld van: (i) een toelichting op de achtergrond, intentie en voorzienbare
consequenties van de wijziging, (ii) de datum en locatie van de vergadering waarop
gestemd kan worden over de voorgestelde wijziging of de methode waarop een
Deelnemer (elektronisch) zijn stem kan uitbrengen;

b.

de voorgestelde wijziging mag geen verplichting inhouden voor een Deelnemer om een
financiële bijdrage te doen of een verhoging van de overeengekomen vergoeding van
SDW;
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c.

de vergadering waarop over de voorgestelde wijziging wordt gestemd vindt niet eerder
plaats dan 14 dagen nadat SDW het voorstel bedoeld onder a. heeft gedaan, of –
ingeval van een elektronische stemming – tussen de dag van het voorstel tot wijziging
bedoeld onder a. en de datum waarop een Deelnemer elektronisch zijn stem moet
uitbrengen zit ten minste 14 dagen; en

d.

van de Deelnemers die hun stem uitbrengen over de voorgestelde wijziging stemt ten
minste een gewone meerderheid (50% +1) voor de wijziging.

14.3.

Onder ‘schriftelijk’ wordt in dit artikel en elders in deze Deelnemersovereenkomst ook digitale
en elektronische tekstberichten wordt begrepen.

15.

Geen ontbinding of vernietiging
Partijen doen zover rechtens mogelijk afstand van hun rechten om deze overeenkomst te
ontbinden of te vernietigen.

16.

Ongeldigheid
Indien een bepaling van deze Deelnemersovereenkomst nietig, niet-rechtsgeldig of nietuitvoerbaar blijkt te zijn, laat dat het overigens bepaalde in deze Deelnemersovereenkomst
onverlet en komen Partijen reeds nu vooralsdan een vervangende geldige c.q. uitvoerbare
bepaling van dezelfde strekking overeen, of, als dat redelijkerwijs niet mogelijk is, komen
Partijen een vervangende geldige c.q. uitvoerbare bepaling overeen, die qua inhoud en
strekking de nietige, niet-rechtsgeldige of niet-uitvoerbare bepaling het dichtst benadert, gelet
op de intentie van Partijen bij deze Deelnemersovereenkomst en in het voordeel van de
Deelnemer.

17.

Toepasselijk recht en jurisdictie
Op deze Deelnemersovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die
voortvloeien uit of verband hebben met deze Deelnemersovereenkomst, worden beslecht door
de rechtbank te Amsterdam.
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