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Geachte mevrouw Van der Hoeven,
De vaste commissies voor Economische Zaken en voor Justitie hebben in een gezamenlijke vergadering op 12 mei 2009 besloten het volgende onder de aandacht te brengen van zowel u als
van de Minister van Justitie.
De leden van genoemde commissies onderschrijven de teru ghoudendheid van de regering ten
aanzien van Europese regels voor collectieve verhaalsacties. Niettemin wijzen zij op de volgende
aspecten.
De aard van massaschade-zaken, zowel wanneer het producten betreft als in het geval van
diensten, brengt met zich mee, dat in veel gevallen sprake kan zijn van grensoverschrijdende
gevolgen.
Ten eerste is denkbaar dat ook afnemers van producten of die nsten van Nederlandse ondern emingen die in andere EU-staten wonen schade hebben geleden en deze zullen willen verhalen.
Vaak zijn ook in andere EU-staten rechtspersonen actief die consumentenbelangen behartigen
en opkomen voor hun leden of anderszins aangesloten consumenten in zaken van massaschade.
Het lijkt de leden van deze commissies wenselijk, dat dergelijke rechtspersonen op dezelfde
voet als die bedoeld in artikel 7:907, eerste lid, BW toegang zouden krijgen tot een nationale
procedure tot afwikkeling van massaschade.
Ten tweede kan zich de situatie voordoen, dat tegelijk vergelijkbare procedures aanhangig worden tegen dezelfde Nederlandse ondernemer. Die is er dan bij gebaat, dat de afwikkeling in één
land plaatsvindt en volgens dezelfde spelregels en voorwaarden. Dat beperkt kosten en verschaft meer rechtszekerheid. Daartoe zou het wenselijk zijn, dat in procedures in andere EUstaten een Nederlandse gedaagde verwijzing naar Nederland kan verzoeken. In dit verband
merken de leden van deze commissies op, dat de regering – zie bijlage 2 onder 3 – vooral het
oog heeft op samenloop van collectieve verhaalsacties met individuele. Er is echter ook een
gerede en zelfs toenemende kans op samenloop van collectieve acties. Dan is enkele verwijzing
naar een land geen oplossing. Dit laatste doet zich met name gevoelen bij het derde aspect:
gevallen waarin in verschillende EU-staten gevestigde ondernemingen gelijksoortige en op d e-
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zelfde wijze laederende producten op de markt brengen die in meerdere EU-staten bij consumenten schade veroorzaken. Een bekend voorbeeld is de DES-zaak. Gelaedeerde consumenten
zijn er dan mee gediend dat ondernemingen zich niet achter verschillen in rechtsstelsels kunnen
verschuilen of via ‘forumshopping’ een voor hen procedureel en/of materieel zo gunstig mogelijke positie kunnen verschaffen. De leden van deze commissies stellen de regering voor aan deze
aspecten in de reactie op het Groenboek specifiek aandacht te besteden. Zij menen dat deze
aspecten een positieve bespreking verdienen in paragraaf 2.1 van de regeringsreactie bij de
onder 2 en 3 aangeduide rollen voor de Commissie.
De leden van de vaste commissies voor Economische Zaken en Justitie vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd.
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