
Van de redactie

1. Een waterliefhebber verzuimt een huurovereenkomst conform de voorwaarden op te
zeggen; bij het betrekken van de koopwoning wordt zwamvorming onder de vloer gecon-
stateerd; de voor reparatie van een defecte wasdroger ontboden winkelier brengt niet-afge-
sproken voorrijkosten in rekening; een telefoonrekening bedraagt het 25-voudige van de
nota over de vorige abonnementsperiode; de binnenbalhoofdbuis van een voorvork breekt
boven het kroonstuk af (lezing A) danwei de balhoofdpijp scheurt uit het kroonstuk (lezing
B); de van een artotheek 'geleende' plastiek die onherstelbaar wordt beschadigd, wordt als
zijnde gehuurd niet door de WA-verzekeraar vergoed.

Deze zaken hebben gemeen dat zij hebben geleid tot in dit nummer van TvC gepubli-
ceerde rechterlijke en arbitrale uitspraken. Wat in sommige gevallen tot de verbeelding
spreekt is dat de benadeelden het op een procedure hebben laten aankomen (defecte was-
droger) of het zo lang hebben volgehouden (Batavus fiets). Daar is een bijzondere vasthou-
dendheid voor nodig, een eigenschap die lang niet iedere benadeelde heeft.

Procederen is echter niet alleen een kwestie van vasthoudendheid. Het justitieel systeem
kan het geldend maken in rechte van claims vereenvoudigen en vooral ook bemoeilijken.
Op het eerste zijn steeds meer maatregelen van Europese wetgevers gericht. Een overzicht
is te vinden in het Groenboek 'De consument en zijn verhaalsmogelijkheden en de beslech-
ting van consumentengeschillen in de interne markt' (COM(93)576, november 1993). EU-
commissaris Bonino heeft aangekondigd haast met dit dossier te willen maken. Inmiddels
is in de Dienst voor Consumentenbescherming een richtlijn inzake wederzijdse erkenning
van collectieve acties in voorbereiding.

Ook op nationaal vlak gebeurt het een en ander. Nederland kent sinds l juli 1994 een al-
gemene collectieve actie - inmiddels reeds voorwerp van twee dissertaties'. Een zeer inte-
ressante ontwikkeling doet zich momenteel voor bij onze nieuwe noordelijke EU-flank.
Zowel in Finland als in Zweden zijn eind 1994 rapporten van staatscommissies gepubli-
ceerd, waarbij onder andere invoering van een 'class action' naar Amerikaans model wordt
voorgesteld.

Het Zweedse rapport is voorbereid door een commissie onder voorzitterschap van Per
Henrik Lindblom, hoogleraar procesrecht aan de Universiteit van Uppsala en auteur van
een baanbrekend werk over 'class actions' . Het rapport (Betänkande αν Grupptalan-
utredningen, Statens offentliga utredningar 1994:151 Justitiedepartementet, 3 delen, 1451
blz.) beoogt instelling van drie nieuwe acties: een individuele groepsactie (enskild gruppta-
lan), een actie voor openbare lichamen (offentlig grupptalan) en een actie voor particuliere
organisaties (organisationstalan). Groepsacties worden overigens op iets minder ruime
schaal toegestaan dan naar Nederlands recht: ingevolge § 6 komen zij slechts toe aan con-
sumenten- en milieuorganisaties. Het voorstel voorziet in een 'opt out' systeem (§ 21).

Bij het doen van mededelingen aan groepsleden en de verdeling van schade valt aan de
rechter een belangrijke taak toe. Schikkingen behoeven de goedkeuring van de rechter
(§49).

Op een drietal punten betrekt de commissie-Lindblom geen stelling. In de eerste plaats
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doet de commissie uit tijdgebrek geen voorstellen met betrekking tot het toekennen van
'standing to sue' aan particulieren terzake van 'public interests' zoals het tegengaan van
rassendiscriminatie. Evenmin gaat de commissie in op de mogelijkheid om civiele en straf-
rechtelijke acties te combineren. Ten slotte komt de commissie niet met concrete voorstel-
len op het punt van 'massaschade' .

Uit deze korte signalering zal duidelijk zijn dat de Finnen en de Zweden met een verras-
send novum zijn gekomen, een novum dat ook in ons land nadere bestudering behoeft. TvC
hoopt hiervoor het forum te bieden.

2. Door twee uittredingen is de redactie van TvC recentelijk verzwakt. Het verheugt ons
te kunnen meedelen dat hier thans een versterking tegenover staat: met ingang van komend
nummer maakt mr. R.M. Blaauw, bedrijfsjurist bij Unilever en oud-medewerker burgerlijk
recht van de Rijksuniversiteit Leiden, deel uit van de redactie. Van harte welkom!

E.H. Hondius
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