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Rechters willen een rol bij megaschikkingen
De rechter moet een rol krijgen als het Openbaar Ministerie (OM) megaschikkingen sluit met verdachten
of bedrijven die strafbare feiten hebben gepleegd.
Dat stelt voorzitter Frits Bakker van de Raad voor de Rechtspraak. Nu worden soms miljoenenboetes afgesproken
waardoor de betrokkene een openbaar proces ontloopt. De rechter zou een schikking moeten controleren en daarvoor
toestemming moeten geven.

KPMG en Rabobank
Aanleiding voor zijn uitlatingen is het tv-programma Zembla woensdag, dat gaat over grote schikkingen door
bedrijven als de Rabobank en accountantskantoor KMPG. KPMG schikte voor acht miljoen in de fraudezaak rondom de
bouw van zijn nieuwe hoofdkantoor, en de Rabobank zou bij een schikking een geheime overeenkomst hebben
gesloten om medewerkers die betrokken waren bij de Libor-fraude niet te vervolgen. Die schikking zou onrechtmatig
zijn volgens Zembla.
Een graaiende penningmeester van een sportclub komt wel voor de rechter, maar grote bedrijven die voor vele
miljoenen frauderen, kopen hun strafzaak af, aldus Zembla. Dat gebeurt allemaal buiten het zicht van de maatschappij
om.
Ook Bakker vindt dat door het afwikkelen van ernstige strafbare kwesties buiten de rechter om, nauwelijks valt te
controleren of de transactie rechtvaardig is. Dat schaadt volgens hem het vertrouwen in de rechtsstaat. "Het is
belangrijk dat iedereen er op kan vertrouwen dat mensen die de regels overtreden, worden opgepakt door de politie,
vervolgd door het OM en door de rechter worden bestraft."

Minder dan de helft
De voorzitter wijst erop dat nu al minder dan de helft van de strafzaken aan de rechter wordt voorgelegd. Het OM
handelt ook vaak kleine zaken zelfstandig af met strafbeschikkingen, bijvoorbeeld bij eenvoudige mishandeling,
winkeldiefstal, openbare dronkenschap of orderverstoringen. Als iemand het er niet mee eens is, bekijkt de rechter de
zaak alsnog.
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Nieuwe wetgeving maakt massaclaims in EU
eenvoudiger
Het wordt voor consumenten gemakkelijker om collectief schade te verhalen
op bedrijven die Europese regels hebben overtreden. Het Europees Parlement
steunt nieuwe... 
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Akkoord over EU-richtlijn massaclaims
De EU-landen en het Europees Parlement zijn het eens geworden over een
nieuwe richtlijn die het voor consumenten overal in de Europese Unie
mogelijk maakt gezamenlijk... 
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EU-landen eens over wet massaclaims
De EU-landen hebben in Brussel overeenstemming bereikt over een
wetsvoorstel dat het voor consumenten overal in de EU mogelijk maakt
collectief schade te verhalen... 
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Wetsvoorstel collectieve schadevergoedingsactie naar Tweede Kamer
Langdurige en kostbare procedures zijn binnenkort verleden tijd, wanneer consumenten of bedrijven de schade van
een slecht product of gebrekkige dienstverlening... 
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Amsterdam mekka massaschade?
Amsterdam kan een mondiaal centrum worden voor de afhandeling van wereldwijde massaclaims. En daar zouden
specialisten aardig aan kunnen verdienen. Accountants misschien... 

