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Verantwoordingsdocument Stichting ICAM 

I. INLEIDING 

De Stichting Initiatieven Collectieve Acties Massaschade (“Stichting ICAM”), opgericht in november 

2021, is een belangenorganisatie ten behoeve van gedupeerden die (dreigen te) worden 

geconfronteerd met Massaschade, zoals bedoeld in de wet (artikel 3:305a e.v. BW) en de Claimcode 

van 4 maart 2019 (“Claimcode”). Stichting ICAM onderschrijft de principes en vereisten zoals 

vastgelegd in die regelgeving en houdt zich daaraan conform dit verantwoordingsdocument 

(“Verantwoordingsdocument”). De manier waarop Stichting ICAM invulling geeft aan een aantal 

vereisten en principes uit de wet en de Claimcode wordt hieronder toegelicht. Indien en voor zover 

Stichting ICAM van de principes in de Claimcode afwijkt, is dat hieronder toegelicht conform het 

Claimcode-principe “pas toe of leg uit”. 

Dit Verantwoordingsdocument is mede bedoeld om Deelnemers en Gedupeerden te informeren zoals 

voorgeschreven door artikel 3:305a BW en de Claimcode. Begrippen die in dit 

Verantwoordingsdocument met een hoofdletter worden geschreven en die niet in dit 

Verantwoordingsdocument zelf zijn gedefinieerd, hebben de betekenis zoals in de statuten van 

Stichting ICAM (“Statuten”). De Statuten zijn te vinden op de website www.stichtingicam.nl. 

II. TOELICHTING OP IMPLEMENTATIE VAN DE VOORSCHRIFTEN UIT DE WET EN DE CLAIMCODE 

Principe 1: Naleving en handhaving van de Claimcode 

De Statuten bepalen dat Stichting ICAM haar statuten, organisatie en werkwijze zo veel mogelijk 

inricht conform de uitgangspunten van de Claimcode. Het bestuur van Stichting ICAM (“Bestuur“) ziet 

toe op de naleving daarvan. Elk besluit van het Bestuur tot wijziging van de governancestructuur of tot 

afwijking van de Claimcode behoeft voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht van 

Stichting ICAM (“Raad van Toezicht“).  

De hoofdlijnen van de governancestructuur van Stichting ICAM worden elk jaar, mede aan de hand van 

de principes uit de Claimcode, op de website van Stichting ICAM uiteengezet. Deze toelichting blijft 

toegankelijk zolang Stichting ICAM actief is. Daarbij licht Stichting ICAM tevens toe in hoeverre zij de 

principes van de Claimcode opvolgt en zo niet, waarom niet. 

Principe 2:  Behartiging van collectieve belangen zonder winstoogmerk 

Stichting ICAM is een organisatie zonder winstoogmerk. Stichting ICAM stelt zich ten doel om als 

onafhankelijke organisatie de belangen van de Gedupeerden zo goed mogelijk te behartigen, zonder 

binding met enige politieke of levensbeschouwelijke stroming of organisatie. 

http://www.stichtingicam.nl/
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Betrokkenheid van de Deelnemers 

Inzake specifieke claims (“Claims”) kan het Bestuur een reglement vaststellen waarin nadere regels en 

voorschriften worden vastgelegd ter zake van (de organisatie van) de Deelnemers. Het vaststellen van 

een dergelijk reglement is optioneel en zal alleen plaatsvinden indien daar in de visie van het Bestuur 

aanleiding voor is. Het besluit tot vaststelling van een dergelijk reglement behoeft voorafgaande 

goedkeuring door de Raad van Toezicht en zal worden bekendgemaakt op de website van Stichting 

ICAM.  

Liquidatiesaldo 

In overeenstemming met uitwerking 3 van Principe 2 van de Claimcode stelt het Bestuur bij een 

eventueel besluit tot ontbinding van Stichting ICAM de bestemming van het liquidatiesaldo vast. Deze 

bestemming zal zoveel mogelijk in overeenstemming zijn met het doel van Stichting ICAM en ten 

goede komen aan de Deelnemers of aan een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijk 

doel als Stichting ICAM.  

Waarborgen 

Stichting ICAM vraagt Deelnemers niet om een vaste vergoeding, zoals een registratie- of 

inschrijfvergoeding, zodat er geen risico is op ongepast gebruik van dat soort gelden. De Statuten 

bevatten bovendien de regel dat Stichting ICAM slechts kan worden vertegenwoordigd door ten 

minste twee bestuurders gezamenlijk. Ter waarborging van de belangen van de Deelnemers en de 

Gedupeerden bij de afwikkeling van betalingen zal, indien Stichting ICAM betrokken zal zijn bij de 

uitbetaling van vergoedingen, gebruik worden gemaakt van een derdengeldenrekening of 

kwaliteitsrekening van een onafhankelijke derde. Op het betalingsverkeer op die rekening zal toezicht 

worden gehouden door een onafhankelijke derde (advocaat, accountant of notaris). 

No cure, no pay 

Stichting ICAM vindt dat Deelnemers geen kosten verschuldigd zouden moeten zijn als de zaak niet 

slaagt. Zij werkt dus op basis van no cure, no pay. Wanneer de zaak niet slaagt, kost de zaak de 

Deelnemers dan ook niets. 

Stichting ICAM vindt bovendien dat Deelnemers en Gedupeerden een zo volledig mogelijke 

schadevergoeding dienen te ontvangen en dus niet een deel van hun schadevergoeding zouden 

moeten hoeven afstaan wanneer de zaak slaagt. Daarom streeft Stichting ICAM ernaar om de 

gemaakte kosten (inclusief financieringskosten) zo volledig mogelijk te verhalen op de aangesproken 

partijen. In dat geval is geen of een lagere vergoeding verschuldigd door Deelnemers of Gedupeerden. 

Stichting ICAM brengt alleen een succes gerelateerde vergoeding in rekening bij Deelnemers en 

Gedupeerden wanneer de zaak wél slaagt, maar de kosten niet verhaald kunnen worden op de 

aangesproken partij. Stichting ICAM kan per Claim ten aanzien van Deelnemers bepalen en ten 

aanzien van Gedupeerden verzoeken dat zij een succes gerelateerde vergoeding verschuldigd zijn, 

uitsluitend in het geval Stichting ICAM daadwerkelijk een schikking of rechterlijke uitspraak in het 
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voordeel van de Deelnemers en/of Gedupeerden verkrijgt. Die no cure, no pay-vergoeding is in beginsel 

een percentage van het voor de Deelnemers of Gedupeerden behaalde succes. De vergoeding die voor 

een specifieke Claim geldt, wordt per Claim in overleg met de daarbij betrokken procesfinancier 

vastgesteld.  

Principe 3:  Externe Financiering 

Stichting ICAM zal per Claim beoordelen wat een passende wijze van financiering is. Zij kan in dat 

verband per Claim een overeenkomst aangaan met een solide externe financier. Het Bestuur ziet er op 

toe dat de financieringsvoorwaarden (waaronder begrepen de omvang en systematiek van de 

vergoeding) redelijkerwijs niet in strijd zijn met het collectieve belang van de Deelnemers en de 

Gedupeerden van de betreffende Claim. 

Principe 4:  Onafhankelijkheid en vermijding van belangentegenstelling 

In overeenstemming met de Claimcode moet elk tegenstrijdig belang tussen de door Stichting ICAM 

ingeschakelde adviseurs, de Raad van Toezicht en het Bestuur worden vermeden. Daarom bepalen de 

Statuten dat een bestuurder niet zal deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij of 

zij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft, tegenstrijdig met het belang van Stichting 

ICAM. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door 

de Raad van Toezicht.  

Er zijn naar het oordeel van Bestuur en Raad van Toezicht geen hoofd- of nevenfuncties van 

bestuursleden en leden van de Raad van Toezicht die afbreuk doen aan hun onafhankelijkheid. 

Binnen het Bestuur en de Raad van Toezicht, en tussen bestuursleden en de leden van de Raad van 

Toezicht onderling, bestaan geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties. Hetzelfde geldt voor 

tuursleden en de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van personen verbonden met een 

externe financier. 

Er zijn geen overeenkomsten tussen Stichting ICAM en een (rechts)-persoon of een andere entiteit 

waarbij een lid van het Bestuur of de Raad van Toezicht – al dan niet via nauwe verwanten– in de 

hoedanigheid van bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder, maat, partner, vennoot of 

werknemer is betrokken. Het Bestuur en Raad van Toezicht zien erop toe dat dat ook in de toekomst 

niet het geval zal zijn. Het voorgaande kan enkel anders zijn waar een of meer Bestuurders of leden 

van de Raad van Toezicht hun functie vervullen op basis van een met hun persoonlijke holding 

gesloten overeenkomst van opdracht, in overeenstemming met uitwerking 3 van Principe IV van de 

Claimcode. 

Principe 5:  De samenstelling, taak en werkwijze van het bestuur 

Het bestuur van Stichting ICAM bestaat uit drie personen met de benodigde juridische en financiële 

deskundigheid en ervaring. De Statuten bevatten de regel dat Stichting ICAM slechts kan worden 

vertegenwoordigd door ten minste twee bestuurders gezamenlijk.  
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Het Bestuur behoeft de voorgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht voor belangrijke besluiten 

zoals: 

1. Het wijzigen van de Statuten; 

2. Het ontbinden van Stichting ICAM; 

3. Het uitbrengen van een dagvaarding of het indienen van een verzoekschrift of ander juridisch 

document waarmee een juridische procedure aanvangt; 

4. Het instellen van een rechtsmiddel;  

5. Het aangaan of beëindigen van een financieringsovereenkomst; en 

6. Het aangaan van een vaststellingsovereenkomst. 
 

Stichting ICAM heeft een voor het publiek toegankelijke website die bereikbaar is via 

www.stichtingicam.nl. Daarop zal het Bestuur, onder meer door publicatie van dit 

Verantwoordingsdocument, de voor haar belanghebbenden van belang zijnde informatie plaatsen, 

waaronder: 

1. De Statuten; 

2. De doelstellingen en werkwijzen van Stichting ICAM; 

3. De bestuursstructuur van Stichting ICAM; 

4. Het laatst vastgestelde bestuursverslag; 

5. Een verslag van de Raad van Toezicht over haar toezicht; 

6. Het curriculum vitae van ieder lid van het Bestuur; 

7. Het curriculum vitae van ieder lid van de Raad van Toezicht; 

8. Het beloningsbeleid en de vastgestelde bezoldiging van de leden van het Bestuur en de 

leden van de Raad van Toezicht; 

9. Eventuele relevante belangen van leden van de Raad van Toezicht; 

10. Een overzicht van de eventueel aan Deelnemers gevraagd bijdrage(n); 

11. Een plan van aanpak op hoofdlijnen op basis waarvan een potentiële Deelnemer kan 

beoordelen of de aard en werkwijze van Stichting ICAM aansluiten bij zijn belangen; 

12. Een overzicht van de wijze waarop Gedupeerden zich kunnen aansluiten en de wijze waarop 

zij deze aansluiting kunnen beëindigen; 

13. Indien sprake is van een of meerdere externe financiers, de volgende gegevens: 

(a) Dat sprake is van externe financiering en voor welke Claim(s); 

(b) De identiteit en woonplaats van de betrokken externe financiers per Claim; 

(c) De systematiek op hoofdlijnen van de per Claim met de desbetreffende externe 

financier overeengekomen vergoeding(en) en overeengekomen diensten; en 

(d) Indien een externe financier een vergoeding toekomt die is gebaseerd op een 

percentage van een in of buiten rechte toe te kennen collectieve (schade)vergoeding: 

per Claim een specificatie van de desbetreffende externe financier en het 

desbetreffende percentage; 

http://www.stichtingicam.nl/
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(e) Indien een lid van de Raad van Toezicht is benoemd op voordracht van een of 

meerdere externe financiers: de betreffende benoeming; 

14. Voor zover van toepassing: een overzicht van de stand van zaken in gerechtelijke procedures 

per Claim; en 

15. Voor zover van toepassing: een overzicht van de hoofdlijnen van door Stichting ICAM 

gesloten vaststellingsovereenkomsten. 

Principe 7: De Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht bestaat uit drie personen met de benodigde juridische en financiële expertise en 

ervaring voor hun taken. De heer Adri van Beek is als lid van de Raad van Toezicht van ICAM 

voorgedragen door de procesfinancier van de GGD Datalek Claim, Liesker Procesfinanciering, in 

overeenstemming met uitwerking 3 van Principe VII van de Claimcode. 

Principe 6 en 7:  Vergoedingen voor het Bestuur en de Raad van Toezicht 

De leden van het Bestuur ontvangen een beloning die in redelijke verhouding staat tot de aard en 

intensiteit van hun werkzaamheden en de omvang van het aantal Claims waarbij Stichting ICAM 

betrokken is, alsmede een redelijke onkostenvergoeding. De leden van het Bestuur ontvangen voor 

hun werkzaamheden voor Stichting ICAM geen vergoeding van enig ander dan Stichting ICAM. De 

Raad van Toezicht beslist over de vergoeding van elk lid van het Bestuur. De leden van de Raad van 

Toezicht ontvangen een redelijke en niet bovenmatige kostenvergoeding en vacatiegeldregeling. De 

gemeenschappelijke vergadering van Bestuur en Raad van Toezicht beslist over de vergoeding van elk 

lid van de Raad van Toezicht.  

Alle vergoedingen zullen worden gespecificeerd in de jaarrekening. De vergoedingen voor het Bestuur 

en de Raad van Toezicht ten tijde van publicatie van dit Verantwoordingsdocument zijn opgenomen in 

Bijlage 1. 

III. ACTIEVE CLAIMS 

Op het moment van publicatie van deze versie van het Verantwoordingsdocument zijn de volgende 

Claims bij Stichting ICAM in behandeling. 

GGD-datalek Claim 

Dit dossier ziet op de (mogelijke) overtreding door de Staat c.s. in 2020 en 2021 van de EU Algemene 

Verordening Gegevensbescherming bij het verwerken en beveiligen van persoonsgegevens die zijn of 

waren opgenomen in de GGD-computersystemen voor het inplannen van corona test- en 

vaccinatieafspraken (CoronIT) en voor het corona bron- en contactonderzoek (HPZone Lite) (“GGD-

datalek Claim“). 

Informatie over de status en voortgang van de GGD-datalek Claim is te vinden op de website van 

Stichting ICAM: www.datalek-ggd.nl.  

http://www.datalek-ggd.nl/
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Verder zijn de volgende zaken relevant: 

1. De GGD-datalek Claim is gefinancierd op basis van een financieringsovereenkomst met Liesker 

Procesfinanciering B.V. te Breda ( “Procesfinancier“); 

2. De met de Procesfinancier overeengekomen vergoeding voor de verleende financiering en de 

genomen risico’s bedraagt 20% van de voor de Gedupeerden en de Deelnemers 

geïncasseerde bedragen, met als maximum een bedrag van vijfmaal het door de 

Procesfinancier daadwerkelijk geïnvesteerde bedrag; 

3. Om voorgaande reden bedraagt de no cure, no pay-vergoeding die in de GGD-datalek Claim 

aan Deelnemers wordt berekend eveneens 20% van de voor hen geïncasseerde bedragen, 

met als totaal maximum een bedrag van vijfmaal het door de Procesfinancier daadwerkelijk 

geïnvesteerde bedrag; 

4. Indien de totale aan Stichting ICAM toekomende no cure, no-pay-vergoeding het bedrag 

overstijgt dat Stichting ICAM aan kosten (waaronder financieringskosten, zoals conform de 

financieringsovereenkomst verschuldigd aan der Procesfinancier) heeft gemaakt, dan zal 

10% van dat overschot ten goede komen aan Stichting ICAM voor toekomstige collectieve 

belangenbehartiging op het gebied van massaschade. Dit is gemaximeerd op een bedrag 

van € 150.000,-. Het restant van een eventueel overschot zal naar rato worden verdeeld 

onder alle Gedupeerden van het GGD-datalek, waarbij eerst de Deelnemers zullen worden 

gecompenseerd voor de eventueel door hen betaalde no cure, no pay-vergoeding. Dit is in 

overeenstemming met uitwerking 2 van Principe II van de Claimcode. 

5. In het kader van transparantie vermelden de leden van het Bestuur en de Raad van Toezicht 

dat ook zij als Gedupeerden een mogelijke vordering tegen de wederpartijen in de GGD-

datalek Claim hebben. Teneinde elke mogelijke hieruit voortvloeiende 

belangenverstrengeling te voorkomen, hebben de betrokken leden van het Bestuur en de 

Raad van Toezicht afgesproken dat zij elke vergoeding die zij persoonlijk als Gedupeerde 

zullen ontvangen als gevolg van de activiteiten van Stichting ICAM, ten goede zullen laten 

komen van de Deelnemers. 
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Raad van Bestuur 

 Uurtarief Maxima Kostenvergoeding 

Voorzitter € 250,- € 12.000,- / jaar 
Indien meer uren nodig, te verhogen tot 
maximaal € 20.000,- na goedkeuring 
Raad van Toezicht en externe financier 

€ 50,- / maand 

Secretaris € 250,- € 10.000,- / jaar 
Indien meer uren nodig, te verhogen tot 
maximaal € 15.000,- na goedkeuring 
Raad van Toezicht en externe financier 

€ 20,- / maand 

Penningmeester € 250,- € 10.000,- / jaar 
Indien meer uren nodig, te verhogen tot 
maximaal € 15.000,- na goedkeuring 
Raad van Toezicht en externe financier 

€ 20,- / maand 

 

Raad van Toezicht 

 Vacatiegeld Kostenvergoeding 

Voorzitter € 4.000,- / jaar 
Indien meer uren nodig, te verhogen tot maximaal 
€ 6.000,- na goedkeuring Raad van Toezicht en 
externe financier 

€ 100,- / jaar 

Lid € 2.500,- / jaar 
Indien meer uren nodig, te verhogen tot maximaal 
€ 3.500,- na goedkeuring Raad van Toezicht en 
externe financier 

€ 100,- / jaar 

Lid € 2.500,- / jaar 
Indien meer uren nodig, te verhogen tot maximaal 
€ 3.500,- na goedkeuring Raad van Toezicht en 
externe financier 

€ 100,- / jaar 

 
Alle bedragen zijn excl. BTW. 
 
Bovengenoemde geldt zolang ICAM nog slechts één zaak voert, de GGD Datalek Claim. Zodra andere zaken 
worden aangenomen, kunnen de vergoedingen en maxima worden aangepast. 

 


