
 

 

DEELNEMINGSOVEREENKOMST 

Stichting Diesel Emissions Justice 

 

Deze overeenkomst is aangegaan op _________________________ 2019 tussen  

 

1. De stichting naar Nederlands recht, Stichting Diesel Emissions Justice, Herengracht 282, 1016 BX 
Amsterdam (de Stichting) 

2. De tegenwoordige of voormalige eigenaar of gebruiker (bijvoorbeeld in verband met lease) van de 
auto met het volgende chassisnummer of Voertuig identificatienummer: 

chassisnummer:  

naam:   

adres:  

Postcode en 
plaats: 

 

E-mail:  

Hierna aan te duiden als de Deelnemer. 

 

Achtergrond 

A De Deelnemer stelt schade te hebben geleden (de Schade) door een auto te kopen, in 
eigendom of lease te hebben die is gefabriceerd door Volkswagen Group AG en/of een 
van de andere verantwoordelijke partijen, zoals SEAT, Skoda, Porsche en Audi (de 
Verweerders) en die op bedrieglijke wijze de software van die auto hebben 
gemanipuleerd om de emissies van de auto in testopstellingen te beïnvloeden en die in 
dit verband misleidende mededelingen hebben gedaan (het Dieselschandaal). 

B De Stichting heeft acties ingesteld of is van plan acties in te stellen tegen de Verweerders 
om compensatie te verkrijgen ter vergoeding van de Schade die (voormalige) 
autobezitters en/of lessees ten gevolge van het Diesel Schandaal hebben geleden. 

C Op grond van haar statuten is de Stichting bevoegd om deze deelnemingsovereenkomst 
aan te gaan. 

De Partijen komen overeen: 

Artikel 1 De Deelnemer ondersteunt het doel van de Stichting en zal iedere redelijke rechterlijke 
uitspraak of schikking steunen die de Stichting heeft helpen tot stand komen. In dit 
verband verleent de Deelnemer aan de Stichting het exclusieve recht en de bevoegdheid 
om namens hem/haar met de Verweerders over de voorwaarden van een mogelijke 
schikking omtrent de geleden schade te onderhandelen en/of  (wanneer opportuun) in 
naam van de Deelnemer juridische procedures tegen een of meer van de Verweerders 
te voeren. De Deelnemer verleent de Stichting uitdrukkelijk toestemming om zijn/haar 
naam en gegevens omtrent zijn/haar Schade te vermelden in processtukken en 
vertrouwelijke informatie die de Stichting met de Verweerders deelt. Op verzoek van de 
Stichting verstrekt de Deelnemer alle bewijsstukken omtrent zijn/haar eigendom en/of 
gebruiksrechten (zoals lease) van de auto, zijn/haar Schade en andere relevante 



 

 

informatie die met het oog op onderhandelingen en gerechtelijke procedures vereist is. 

Artikel 2 De Deelnemer onderkent dat de Stichting een schikkingsvoorstel kan afwijzen op de 
grond dat het onvoldoende recht doet aan de belangen van de Deelnemer. De Stichting 
kan de onderhandelingen voortzetten, (voort)procederen of andere acties inzetten die in 
de statuten van de Stichting zijn omschreven. Wanneer de Stichting erin slaagt met de 
Verweerders overeenstemming te bereiken over een schikking, steunt de Deelnemer 
ieder verzoek van de Stichting aan het gerechtshof tot algemeen verbindendverklaring 
van een schikkingsovereenkomst. Deze goedkeuring omvat ook de in die overeenkomst 
opgenomen vergoeding voor belangenbehartigers. 

Artikel 3 De Stichting werkt op basis ‘no cure no pay’. Dat betekent dat de Deelnemer vooraf geen 
betalingen hoeft te doen aan de Stichting of haar advocaten. De Partijen onderkennen 
dat de Stichting haar (juridische) acties uitsluitend met de door de procesfinancier ter 
beschikking gestelde middelen kan ondernemen. 

Artikel 4 Slechts indien en voor zover de Deelnemer onherroepelijk voor compensatie in 
aanmerking komt (de Opbrengsten), heeft de Stichting of, uiteindelijk, de Financier, 
recht op een prestatieafhankelijke beloning (Fee) van maximaal 27,5% (inclusief BTW, 
voor zover van toepassing) van de Opbrengsten ter compensatie van de kosten die de 
Stichting ten behoeve van de participant heeft gemaakt. Deze kosten omvatten zowel de 
kosten voor juridische bijstand (de Legal Fee) als de kosten voor het verkrijgen van 
financiering van de Financier (de Financial Fee). De Deelnemer accepteert en stemt er 
onherroepelijk mee in dat de Fee door de Verweerders of eventuele derden rechtstreeks 
aan de Stichting of, al dan niet indirect, aan de Financier zal worden uitbetaald. 

Artikel 5 De Deelnemer verleent de Stichting, de leden van haar bestuur en raad van toezicht, 
haar adviseurs en de Financier kwijting in verband met mogelijke vorderingen, 
aansprakelijkheden of verplichtingen die op enigerlei wijze verband houden met het 
voeren van procedures of onderhandelingen, alsook de uitvoering of implementatie van 
een schikkingsovereenkomst door de Stichting, behalve in gevallen van opzet of 
roekeloosheid.  

Artikel 6 De Deelnemer kan zich met een schriftelijke verklaring terugtrekken uit deze 
overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van dertig dagen. De Deelnemer 
zal de Fee verschuldigd zijn aan de Stichting of, uiteindelijk, de Financier in het geval de 
Deelnemer zich terugtrekt (i) na de datum waarop een schikkingsovereenkomst met de 
Verweerders is aangekondigd of (ii) nadat in een door de Stichting aangespannen een 
positief rechterlijk vonnis in een bodemzaak zal zijn gewezen. 

Artikel 7 Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen die ontstaan in 
verband met deze overeenkomst en die niet binnen tien (10) werkdagen in worden 
geschikt, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam. 

 
 
 


