
WETSONTWERP BETREFFENDE DE PROCEDURES TOT COLLECTIEVE SCHADEAFWIKKELING 

 

Hoofdstuk 1 – Algemene Bepalingen 

 

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. 

Art. 2. Voor de toepassing van deze wet verstaat men onder : 

1° “Procedure  tot collectieve  schadeafwikkeling”  : de gerechtelijke of minnelijke procedure die  tot 
het herstel van een massaschade strekt; 

2° “Rechtsvordering in collectieve schadeafwikkeling” : de gerechtelijke procedure die tot het herstel 
van een massaschade strekt en onderworpen is aan een toelaatbaarheidsbeslissing; 

3°  “Akkoord  tot  collectieve  schadeafwikkeling”  : akkoord, onderworpen aan een homologatie, dat 
het herstel  van massaschade  tot  voorwerp heeft,  afgesloten  tussen de  vertegenwoordiger  van de 
groep en een of meerdere schuldenaars van dit herstel; 

4° “Massaschade”  : de  som van alle  individuele  schade met eenzelfde oorzaak die door een groot 
aantal natuurlijke personen of rechtspersonen geleden wordt; 

5° “Groep” : het geheel van de natuurlijke of rechtspersonen benadeeld door de massaschade die in 
de  procedure  vertegenwoordigd  zijn  zoals  omschreven  in  het  akkoord  tot  collectieve 
schadeafwikkeling of in de toelaatbaarheidsbeslissing; 

6° “Beoefening van het optierecht” : de wilsuiting om deel uit te maken van de groep in een inclusief 
optiesysteem of om geen deel uit te maken van de groep in een exclusief optiesysteem; 

7°  “Inclusief  optiesysteem”  :  het  systeem waarin  enkel  deel  uitmaken  van  de  groep  de  personen 
benadeeld door de massaschade die de wil hebben geuit deel uit te maken van de groep; 

8°  “Exclusief  optiesysteem”  :  het  systeem  waarin  deel  uitmaken  van  de  groep,  alle  personen 
benadeeld door de massaschade behoudens de personen die de wil hebben geuit er geen deel van 
uit te maken; 

9° “Vertegenwoordiger” : de persoon of vereniging belast met de vertegenwoordiging van de groep 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 9 en volgende van deze wet; 

10°  “Toelaatbaarheidsbeslissing”  :  de  beslissing  van  de  rechter  die  vaststelt  dat  aan  de 
ontvankelijkheidsvoorwaarden van de rechtsvordering in collectieve schadeafwikkeling voldaan is; 

11°  “Homologatie”  :  de  beslissing  van  de  rechter  die  vaststelt  dat  het  akkoord  tot  collectieve 
schadeafwikkeling aan de wettelijke voorwaarden voldoet. 

 

Hoofdstuk 2 – Gemeenschappelijke beginselen aan alle procedures tot collectieve schadeafwikkeling 



Afdeling 1 – Onontvankelijkheidsvoorwaarden 

Art.  3.  In  afwijking  van  de  bepalingen  van  artikel  17  en  18  van  het  Gerechtelijk Wetboek  is  de 
procedure tot collectieve schadeafwikkeling ontvankelijk wanneer: 

1° het voorwerp van de procedure het herstel van een massaschade is; 

2° de vordering wordt  ingesteld door een vertegenwoordiger die aan de voorwaarden van artikel 9 
van  deze  wet  voldoet  ;  de  vordering  tot  homologatie  van  een  akkoord  tot  collectieve 
schadeafwikkeling, kan eveneens door een andere partij, schuldenaar van de herstelverplichting, aan 
het akkoord worden ingesteld;  

 

Afdeling 2 – Samenstelling van de groep 

 

Art. 4. De groep is samengesteld door de benadeelde personen die hun gewoonlijke verblijfplaats in 
België  hebben  en  de  wil  niet  hebben  geuit  geen  deel  uit  te  maken  van  de  groep  en  door  de 
benadeelde personen die hun gewoonlijke verblijfplaats buiten België hebben en de wil geuit hebben 
deel uit te maken van de groep. 

 

Art.  5.  In  afwijking  van  artikel  4  kunnen  het  akkoord  tot  collectieve  schadeafwikkeling  of  de 
toelaatbaarheidsbeslissing bepalen dat de benadeelde personen die hun gewoonlijke verblijfplaats in 
België hebben enkel deel uit maken van de groep wanneer zij de wil om er deel van uit  te maken 
geuit hebben. 

Deze  mogelijkheid  dient  uitdrukkelijk  met  redenen  omkleed  te  worden  in  de 
toelaatbaarheidsbeslissing. 

 

Art. 6. Elke  individuele vordering,  ingesteld door een  lid van de groep, tegen dezelfde verweerders 
als de verweerders in de rechtsvordering in collectieve schadeafwikkeling of tegen één of meerdere 
partijen aan het akkoord tot collectieve schadeafwikkeling, en waarvan het voorwerp en de oorzaak 
identiek zijn aan deze van de rechtsvordering in collectieve schadeafwikkeling of van het akkoord, is 
onontvankelijk. 

 

Art. 7. Zonder afbreuk te doen aan artikel 15, is de beoefening van het optierecht  onherroepelijk. 

 

Art.  8.  De  benadeelde  persoon  die  een  individuele  vordering  heeft  ingesteld  tegen  dezelfde 
verweerders  in de  rechtsvordering  in  collectieve  schadeafwikkeling  voor dezelfde  schade of  tegen 
dezelfde partijen aan het akkoord tot collectieve schadeafwikkeling, op grond van dezelfde oorzaak, 
wordt geacht, bij het verstrijken van de optietermijn, haar wil geuit te hebben geen deel uit te maken 



van  de  groep  indien  zij,  binnen  deze  termijn,  geen  conclusies  tot  afstand  van  haar  individuele 
vordering ter griffie heeft neergelegd. 

 

Afdeling 3 – Vertegenwoordiging van de groep 

 

Art. 9. De Groep wordt vertegenwoordigd door één vertegenwoordiger. 

Is gerechtigd als vertegenwoordiger op  te  treden de  feitelijke vereniging of vereniging  in  rechte of 
vennootschap met sociaal oogmerk waarvan het doel of het maatschappelijk doel een rechtstreeks 
verband vertoont met een of meerdere schadeposten van de massaschade. 

De vertegenwoordiger dientover een voldoende representativiteit en bekwaamheid te beschikken in 
verband met de massaschade en de betrokken groep. 

De rechter  bevestigt de hoedanigheid van vertegenwoordiger in de homologatie of, bij gebreke aan 
een akkoord, in de toelaatbaarheidsbeslissing.  

Art.  10.  De  vertegenwoordiging    wordt  beëindigd  wanneer  de  integrale  toegekende 
schadevergoeding is uitgekeerd aan de leden van de groep overeenkomstig de modaliteiten van het 
akkoord tot collectieve schadeafwikkeling of, bij gebreke aan een akkoord, van de beslissing van de 
rechter.  Zij  wordt  tevens  beëindigd  door  de  verjaring  of  de  uitdoving  van  de  vordering  tot 
schadeherstel. 

De  vertegenwoordiger  kan,  van  ambstwege  of  op  verzoek  van  de  verwerende  partij  of  een 
schuldenaar  van  de  herstelplicht  of  op  verzoek  van  een  vereniging  of  persoon  die  op  de 
hoedanigheid van vertegenwoordiger aanspraak wenst te maken, vervangen  worden indien hij niet 
meer  voldoet  aan  de  voorwaarden  van  artikel  9.  De  vertegenwoordiger  kan  eveneens  op  eigen 
verzoek worden vervangen.  

Het verzoek tot vervanging wordt  ingeleid bij gewone brief gericht aan de griffie mits kennisgeving 
aan  alle  andere  partijen  bij  gerechtsbrief.  De  griffie  roept  de  vervanger  en  de  partijen  op  bij 
gerechtsbrief om te verschijnen op een zitting bepaald door de rechter. De vordering strekkende tot 
de  vervanging  van  de  vertegenwoordiger  evenals  de  zittingsdatum  worden  opgenomen  in  het 
register  van  procedures  tot  collectieve  schadeafwikkeling.  De  rechter  doet  uitspraak  over  de 
vordering tot vervanging binnen een termijn van vijftien dagen te rekenen vanaf de zittingsdatum. De 
beslissing  van  de  rechter wordt  in  het  register  van  procedures  tot  collectieve  schadeafwikkeling 
opgenomen.  

Art. 11. De vertegenwoordiger legt één maal per jaar een omstandig verslag neer op de griffie van de 
rechtbank, waarin de uitvoering van het akkoord, of bij gebreke aan akkoord, van de beslissing van 
de rechter, op omstandige wijze wordt uiteengezet. De neerlegging van het  laatste verslag doet de 
verjaringstermijn van de vordering in beroepsaansprakelijkheid tegen de vertegenwoordiger lopen. 

 

Afdeling 4 – Schadeherstel 



 

Art. 12. Met het oog op het herstel van de massaschade kunnen de groepsleden in verschillende sub‐
categoriën worden onderverdeeld. 

 

Afdeling 5 – Verjaring 

 

Art. 13. De neerlegging van de verzoekschriften in de zin van artikel 17 en artikel 25 stuit de verjaring 
van de burgerlijke rechtsvordering van de leden van de groep  ten aanzien van de schuldenaars van 
de herstelplicht en de verweerders in de rechtspleging. 

Deze neerlegging schort de verjaring op  van de vordering van de door de massaschade benadeelde 
personen op tot op de datum van verstrijken van de optietermijn. Indien de rechter overeenkomstig 
artikel 19 de homologatie van het akkoord weigert of beslist dat niet voldaan is aan de voorwaarden  
voorzien  in artikel 26, § 2, wordt de verjaring beschouwd als opgeschort voor de duur  te  rekenen 
vanaf  de  neerlegging  van  het  verzoekschrift  tot  de  beslissing  die  de  homologatie  of  de  toelating 
weigert. 

 

Afdeling 6 – Verband met andere procedures et alternatievegeschillenregeling 

 

Art. 14. De homologatie van het akkoord  tot collectieve schadeafwikkeling wordt  toegekend of de 
rechtsvordering  in  collectieve  schadeafwikkeling  wordt  behandeld,  niettegenstaande  mogelijke 
vervolgingen, wegens dezelfde feiten, voor een strafrechterlijke rechtbank. 

 

Art. 15. De procedure tot collectieve schadeafwikkeling doet geen afbreuk  aan de mogelijkheid voor 
een deel of het geheel van de groep om deel te nemen aan een minnelijke regeling van het geschil in 
het kader van alternatieve geschillenregeling. 

Het opstarten van een alternatieve geschillenregeling doet geen afbreuk aan de mogelijkheid voor de 
benadeelde personen om hun optierecht uit te oefenen en, zonder afbreuk te doen aan artikel 39, 
schort de procedure tot collectieve schadeafwikkeling niet op. 

In geval van  individuele minnelijke  regeling, verliest de betrokken persoon haar hoedanigheid van 
groepslid. 

 

Afdeling 7 – Register van procedures tot collectieve schadeafwikkeling 

 



Art. 16.   Ter griffie van het hof van beroep wordt een bijzonder  register gehouden dat betrekking 
heeft op de procedures tot collectieve schadeafwikkeling. Alle handelingen en beslissingen waarvan 
de publicatie door deze wet wordt voorgeschreven   worden er  in opgenomen  in de drie  landstalen 
alsook in elke andere taal die door de rechter wordt bepaald. 

De Koning bepaalt de wijze van ontstaan, werking, beheer en openbaarheid van het register evenals 
de  handelingen  en  beslissingen  die  in  het  register  dienen  te  worden  opgenomen,  in  zoverre 
dergelijke opname niet reeds door deze wet wordt opgelegd. De Koning bepaalt eveneens de inhoud 
van de handelingen en beslissingen die dient opgenomen te worden evenals de wijze van publiciteit. 

 

Hoofdstuk 3 – Homologatie van het akkoord tot collectieve schadeafwikkeling 

 

Art. 17. § 1.Elke partij bij het  akkoord  tot  collectieve  schadeafwikkeling  kan de  rechter  vatten bij 
verzoekschrift  teneinde  de  homologatie  van  het  akkoord  te  bekomen.  Het  verzoekschrift  is 
onderworpen aan de bepalingen van art. 1026 e.v. Gerechtelijk Wetboek. Het akkoord waarvan de 
homologatie wordt gevraagd wordt bij het verzoekschrift gevoegd.  

§. 2. Binnen  een  termijn  van  acht dagen  te  rekenen  vanaf de neerlegging  van het  verzoekschrift, 
bepaalt de rechter de termijn binnen dewelke elke vereniging of persoon die aanspraak maakt op de 
hoedanigheid van vertegenwoordiger, op straffe van verval, vrijwillig dient tussen te komen teneinde 
haar opmerkingen  te  laten gelden, overeenkomstig de bepalingen van artikel 810 e.v. Gerechtelijk 
Wetboek. 

§.3.  Het  verzoekschrift,  het  akkoord  en  de  beslissing  van  de  rechter  die  de  termijn  voor  de 
tussenkomst  bepaalt  worden  in  het  register  van  procedures  tot  collectieve  schadeafwikkeling 
opgenomen. 

 

Art.  18.  Het  hof  van  beroep  controleert  of  het  akkoord  tot  collectieve  schadeafwikkeling  op 
duidelijke en volledige wijze ten minste volgende elementen bevat : 

1° De gedetailleerde beschrijving van de massaschade die het voorwerp uitmaakt van het akkoord; 

2° De beschrijving van de groep en, desgevallend, van de verschillende sub‐categoriën evenals een zo 
precies mogelijke bepaling van het aantal benadeelde personen die lid van de groep zouden kunnen 
worden; 

3° De voornaam, naam en domicilie en, desgevallend, de hoedanigheid, van de vertegenwoordiger 
van de groep, evenals, desgevallend, de  lijst van de  leden van de vereniging en de woonstkeuze bij 
één van de leden voor het geval van een feitelijke vereniging ; 

4° De voornaam, naam en domicilie van de schuldenaars van de herstelplicht; 

5° De optiesystemen die weerhouden werden; 



6° De termijn en de modaliteiten voor de uitoefening van het optierecht. Deze termijn is minimum 30 
kalenderdagen en maximum 6 maand  te rekenen vanaf de dag van opneming door de rechter van 
het gehomologeerd akkoord in het register van procedures tot collectieve schadeafwikkeling; 

7° De verbintenis tot schadeherstel evenals de uitvoeringsmodaliteiten. Indien het schadeherstel bij 
equivalent  plaats  vindt  kan  het  bedrag  van  de  schadevergoeding  berekend worden middels  een 
individuele of een globale berekening,  voor alle of voor bepaalde  categoriën  van de groep; 8° De 
garanties die desgevallend door de schuldenaar dienen geleverd te worden; 

9° De procedure tot herziening van het akkoord tot collectieve schadeafwikkeling in het geval nieuwe 
al  dan  niet  voorzienbare  schade  na  de  homologatie  van  het  akkoord  zou  optreden.  Indien  het 
akkoord geen herzieningsmethode voorziet zijn de leden niet gebonden voor elke nieuwe schade of 
voor elke onvoorzienbare schadeverergering die zich na de homologatie voordoet; 

10° De wijze waarop  het  akkoord  dient  bekend  gemaakt  te worden  evenals  de  verdeling  van  de 
kosten hiervan. 

 

Art. 19. De rechter weigert de homologatie van het akkoord tot collectieve schadeafwikkeling toe te 
kennen wanneer :  

1° Aan de voorwaarden van de artikelen 3 en 18 van deze wet niet voldaan is; 

2° Het schadeherstel dat aan de groep of aan bepaalde  leden wordt toegekend kennelijk onredelijk 
is; 

3° De wijzen van bekendmaking van het akkoord onvoldoende zijn. 

 

Art. 20. De rechter kan, alvorens uitspraak te doen, de partijen uitnodigen het akkoord aan te vullen 
of te verbeteren. 

 

Art.  21.  De  beslissing  die  de  homologatie  toekent  bepaalt  de wijzen  van  bekendmaking  van  het 
akkoord. Het akkoord  tot  collectieve  schadeafwikkeling en de homologatie worden  in het  register 
van procedures tot collectieve schadeafwikkeling opgenomen. 

 

Art. 22. De homologatie sorteert de gevolgen van een vonnis overeenkomstig artikel 1043 Ger.W.  

 

Art. 23. § 1. De bekendmaking van het gehomologeerd akkoord  in het register van procedures  tot 
collectieve schadeafwikkeling doet de optietermijn lopen. De groep is definitief samengesteld bij het 
verstrijken van deze optietermijn. 



§  2.  De  homologatie  van  het  akkoord maakt  dit  bindend  ten  aanzien  van  en  ten  gunste  van  de 
personen die overeenkomstig de bepalingen van artikelen 4 en 5 van deze wet  lid worden van de 
groep. 

§ 3. Is echter niet gebonden door het akkoord de persoon die, niettegenstaande zij deel uitmaakt van 
de  groep,  aantoont  geen  kennis  te  hebben  genomen  en  redelijkerwijze  geen  kennis  te  hebben 
kunnen nemen van de homologatie tijdens de optietermijn. 

Art. 24. Noch het afsluiten van een akkoord tot collectieve schadeafwikkeling, noch de homologatie 
van dergelijk akkoord kunnen als een bekentenis van aansprakelijkheid of van fout in hoofde van de 
de schuldenaars van de herstelplicht beschouwd worden. 

 

Hoofdstuk IV – De rechtsvordering in collectieve schadeafwikkeling 

Afdeling 1 – Inleiding van de vordering in collectieve schadeafwikkeling 

 

Art.  25.  §  1.  De  rechtsvordering  in  collectieve  schadeafwikkeling  wordt  ingeleid  door  een 
verzoekschrift  dat  aan  de  griffie  van  de  rechtbank  wordt  gericht  of  aldaar  wordt  neergelegd. 
Onverminderd de  toepassing van de bepalingen van deze wet  ,  is het verzoekschrift onderworpen 
aan de bepalingen van artikelen 1034bis e.v. Gerechtelijk Wetboek. 

§ 2. Het verzoekschrift  bevat : 

1° De omschrijving van de massaschade die het voorwerp uitmaakt van de vordering; 

2° De beschrijving van de groep voor rekening van dewelke de vertegenwoordiger wenst te handelen 
en, wanneer mogelijk, een benadering van het aantal benadeelde personen; 

3° De nodige informatie om aan te tonen dat aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden van artikel 3 van 
deze wet voldaan is; 

4°  De  naam,  voornaam,  domicilie  en  desgevallend  de  hoedanigheid  van  de  vertegenwoordiger 
evenals,  in  het  geval  van  een  feitelijke  vereniging,  de  lijst  van  de  leden  van  de  vereniging  en  de 
woonstkeuze die bij één van de leden wordt gedaan; 

5° De naam, voornaam en domicilie   van de verweerder of verweerders tegen wie de procedure  in 
collectieve schadeafwikkeling gericht is. 

6° De handtekening van een advocaat. 

§ 3. Indien de vermeldingen van het verzoekschrift onvolledig zijn nodigt de rechter binnen de acht 
dagen de verzoekende partijen uit het verzoekschrift te vervolledigen. 

 



§  4. De  verzoekende  partijen  en  de  verwerende  partijen worden  door  de  griffier  opgeroepen  bij 
gerechtsbrief om  te  verschijnen, binnen de 15 dagen, op de  zitting bepaald door de  rechter.  Een 
afschrift van het verzoekschrift wordt bij de oproeping bijgevoegd.  

§  5.  Het  verzoekschrift  wordt  opgenomen  in  het  register  van  procedures  tot  collectieve 
schadeafwikkeling. Het register vermeldt de datum van de zitting die door de rechter wordt bepaald. 

§  6.  Elke  persoon  of  vereniging  die meent  aanspraak  te  kunnen maken  op  de  hoedanigheid  van 
vertegenwoordig  kan vrijwillig tussenkomen overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 810 e.v. 
Gerechtelijk Wetboek, op straffe van verval, uiterlijk op de zitting, met het oog op haar aanstelling als 
vertegenwoordiger of op de betwisting van de hoedanigheid de vertegenwoordiger. 

Afdeling 2 ‐ Toelatingsfase 

Art. 26. § 1. Op de zitting zoals voorzien  in artikel 25, § 4, bepaalt de  rechter, overeenkomstig de 
bepalingen  van  artikel  747.  §§  1  tot  §  3 Gerechtelijk Wetboek  de  conclusiekalender  evenals  een 
zittingsdatum enkel met betrekking tot de punten waarvan sprake in §§ 2 en 3. 

§ 2. De rechter gaat na of: 

1° de ontvankelijkheidsvoorwaarden voorzien in artikel 3 vervuld zijn; 

2° het instellen van een procedure in collectieve schadeafwikkeling meer geëigend voorkomt dan een 
gemeenrechtelijke procedure.  

 

§ 3. De toelaatbaarheidsbeslissing bevat op duidelijke en volledige wijze : 

1° De gedetailleerde beschrijving van de massaschade die het voorwerp uitmaakt van de vordering; 

2° De beschrijving van de groep en, desgevallend, van de verschillende sub‐categoriën evenals een zo 
precies mogelijke bepaling van het aantal benadeelde personen die lid van de groep zouden kunnen 
worden; 

3° De voornaam, naam en domicilie en, desgevallend, de hoedanigheid, van de vertegenwoordiger 
en  ,  in het  geval  van een  feitelijke  vereniging, de  lijst  van de  leden  van de  vereniging evenals de 
woonstkeuze die bij één van de leden wordt gedaan; 

4° De voornaam, naam en domicilie van de verwerende partijen tegen wie de vordering in collectieve 
schadeafwikkeling werd ingesteld; 

5° De optiesystemen die weerhouden werden; 

6° De termijn en de modaliteiten voor de uitoefening van het optierecht. Deze termijn is minimum 30 
kalenderdagen  en  maximum  6  maand  te  rekenen  vanaf  de  dag  van  opneming  van  de 
toelaatbaarheidsbeslissing  in  het  register  van  procedures  tot  collectieve  schadeafwikkeling.  De 
rechter  kan  evenwel,  desgevallend,  haar  beslissing m.b.t.  de  termijn  en  de modaliteiten  van  het 
optierecht aanhouden  en onderzoeksmaatregelen bevelen die zij noodzakelijk acht met het oog op 
de bepaling van het antwoord op deze vragen; 



7°  De  wijze  waarop  de  toelaatbaarheidsbeslissing  dient  bekend  gemaakt  te  worden  evenals  de 
verdeling van de kosten hiervan; 

8° Elke andere informatie die de rechter nuttig acht. 

9° Overeenkomstig artikel 747, § 2, Gerechtelijk Wetboek, de termijnen voor de instaatstelling en de 
beslechting van de zaak, rekening houdend met de optietermijn. 

 

Afdeling 3. – Opties 

 

Art. 27. De optietermijn loopt vanaf de dag volgend op de dag waarop de toelaatbaarheidsbeslissing 
in het register van procedures van collectieve schadeafwikkeling is opgenomen. De groep is definitief 
samengesteld bij het verstrijken van de optietermijn. 

 

Afdeling 4 – Incidenten 

 

Art.  28.  In  afwijking  van  artikel  807  van het Gerechtelijk Wetboek mag de  vertegenwoordiger de 
vordering  in  collectieve  schadeafwikkeling  niet  meer  uitbreiden,  noch  wijzigen  na  de 
toelaatbaarheidsbeslissing. 

 

Art. 29.  In afwijking van de bepalingen van artikel 14 en artikel 810 van het Gerechtelijk Wetboek 
mag  de  verweerder  enkel  een  tegenvordering  instellen  op  grond  van  het  tergend  en  roekeloos 
karakter van de vordering  tot collectieve schadeafwikkeling. Deze  tegenvordering mag enkel  tegen 
de vertegenwoordiger worden ingesteld. 

 

Art. 30. Bij afwijking van artikel 812 van het Gerechtelijk Wetboek zijn vorderingen  in tussenkomst 
enkel ontvankelijk in de mate zij geen veroordeling beogen. 

 

Art.  31  §  1.  In  afwijking  van  de  artikelen  566  en  856,  2de  lid  van  het  Gerechtelijk Wetboek  en 
onverminder de  toepassing van artikel 8, mogen een vordering  in collectieve schadeafwikkeling en 
een individuele vordering tot schadeherstel niet worden samengevoegd op grond van samenhang. 

§ 2. Eens de toelaatbaarheidsbeslissing  is uitgesproken mag geen vordering meer  ingesteld worden 
tegen dezelfde verwerende partijen met eenzelfde voorwerp en eenzelfde oorzaak. 

 



Art. 32. Bij afwijking van de artikelen 820 tot 822 van het Gerechtelijk Wetboek,  is een afstand van 
geding,  van  de  vordering  of  van  een  procedurehandeling  door  de  groep  enkel  geoorloofd mits 
toelating van de rechter. 

 

Afdeling 5 – Beslissing over de grond van de zaak 

 

Art.  33,  §  1.  De  beslissing  die  de  vordering  in  collectieve  schadeafwikkeling  inwilligt  bepaalt  de 
inhoud  en  de  uitvoeringsmodaliteiten  van  het  herstel.  Wanneer  het  herstel  plaats  vindt  bij 
equivalent, kan de rechter het toegekende bedrag op individuele wijze of op globale wijze, voor het 
geheel of bepaalde categoriën van de groep bepalen. 

 

§. 2. In elk geval bepaalt de rechter de modaliteiten van het herstel of van de betaling. Wanneer het 
herstel plaats vindt bij equivalent is de vertegenwoordiger belast met de verdeling van de vergoeding 
onder  de  groepsleden  in  overeenstemming  met  de  beslissing  van  de  rechter.  De  rechter  kan 
evenwel, ambtshalve of op verzoek van de vertegenwoordiger of van elke andere partij, beslissen dat 
de verdeling van de vergoeding zal waargenomen worden door een vereffenaar ingeschreven op een 
lijst die door de Koning bepaald. 

 

Art. 34. De beslissing  is binden  ten aanzien van alle groepsleden, uitgezonderd  ten aanzien van de 
persoon  die,  niettegenstaande  het  feit  dat  zij  deel  uitmaakt  van  de  groep,  aantoont  dat  zij  geen 
kennis had, en  redelijkerwijze kon hebben, van het bestaan van een  toelatingsbeslissing  tijdens de 
optietermijn. 

 

Art. 35. De beslissing bepaalt de wijzen waarop zij bekendgemaakt zal worden evenals de partijen die 
de kosten van bekendmaking dienen te dragen. De beslissing wordt  in elk geval opgenomen  in het 
register van collectieve schadeafwikkeling.  

 

Afdeling 6 – Verhaal 

 

Art. 36. De beslissingen van de rechter zijn niet vatbaar voor verzet wanneer de gerechtsbrief die het 
verzoekschrift  ter kennis brengt werd afgeleverd aan de bestemmeling of op zijn woonplaats zoals 
voorzien in de artikelen 33, 35 en 39 van het Gerechtelijk Wetboek. 

 

Art. 37. Artikel 1068, 1° lid van het Gerechtelijk Wetboek is niet van toepassing op het hoger beroep 
dat wordt ingesteld tegen de toelaatbaarheidsbeslissing in de zin van artikel 26. 



Het voorwerp van het hoger beroep  ingesteld tegen de toelaatbaarheidsbeslissing  is beperkt tot de 
naleving van de voorwaarden van artikel 26, § 2. 

Het hof  van beroep doet uitspraak overeenkomstig de  termijnen en de  vormvereisten  van  artikel 
1066 van het Gerechtelijk Wetboek. 

Het arrest is niet vatbaar voor een voorziening in cassatie. 

 

Art.  38.  De  uitspraak  in  de  zin  van  artikel  33  is,  behoudens  andersluidende  beslissing  van  de 
rechtbank,  uitvoerbaar  bij  voorraad,  niettegenstaande  alle  verhaal  en  zonder  mogelijkheid  tot 
borgstelling. 

 

Hoofdstuk V – Akkoord tot collectieve schadeafwikkeling in het kader van de rechtsvordering 

 

Art.  39.  Elke  partij  bij  de  rechtsvordering  tot  collectieve  schadeafwikkeling  kan,  op  eenvoudig 
verzoek  gericht  tot  de  griffie,  de  opschorting  van  de  rechtsvordering  tot  collectieve 
schadeafwikkeling vragen teneinde een akkoord tot collectieve schadeafwikkeling te bekomen. 

De rechter hoort de vertegenwoordiger van de groep en de verwerende partij alvorens uitspraak te 
doen over het verzoek tot opschorting. 

De  rechter  bepaalt  de  duur  van  opschorting  van  de  procedure  en  stelt  de  zaak  uit  naar  de 
eerstvolgende  nuttige  datum  na  het  verstrijken  van  deze  termijn.  De  opschorting  kan  worden 
toegekend voor een maximum termijn van zes maanden, dewelke één maal hernieuwd kan worden. 

 

Art.  40.  De  beslissing  van  opschorting  wordt  in  het  register  van  procedures  van  collectieve 
schadeafwikkeling opgenomen en schort de optietermijn voorzien onder artikel 26, § 3, 6° evenals 
alle andere proceduretermijnen op. 

 

Art. 41. De partijen mogen, op  gemeenschappelijk  verzoek, beroep doen op de diensten  van een 
derde met het oog op een betere onderhandeling. 

 

Art. 42. Ten laatste op de zitting voorzien in artikel 39, 3 lid, informeren partijen de rechter over het 
resultaat van de onderhandelingen. 

Indien de partijen een akkoord bereikt hebben, wordt dit akkoord gehomologeerd door de rechter 
onder dezelfde voorwaarden en overeenkomstig dezelfde procedure zoals uiteengezet  in hoofdstuk 
III van deze wet. 



Bij  gebreke  aan  akkoord  bij  het  verstrijken  van  de  termijn  bepaald  door  de  rechter  kunnen  de 
partijen  om  een  bijkomende  opschorting  verzoeken  of  verzoeken  dat  de  rechtsvordering  in 
collectieve  schadeafwikkeling wordt  voortgezet.  In  dit  laatste  geval wordt  de  opschorting  van  de 
termijnen vermeld in artikel 39 beëindigd. 

 

Art. 43. De  rechter blijft gevat gedurende de periode van opschorting en kan op elk ogenblik elke 
maatregel nemen die het nodig acht. Op verzoek van één van de partijen kan de rechter eveneens de 
opschorting beëindigen voor het verstrijken van de periode voorzien in artikel 39, 3de lid. 

 

Hoofdstuk VI. – Verdeling van de schadevergoeding tussen de leden van de groep 

 

Art.  44.  Het  akkoord  of  de  beslissing  kunnen  bepalen  dat  de  bedragen  die  onder  een    bepaald 
minimum bedrag liggen niet worden verdeeld onder de leden gelet op de te hoge verdelingskosten in 
verhouding  tot  het  bedrag  toegekend  aan  elk  lid.  De  Koning  bepaalt  de  bestemming  van  deze 
bedragen.  

 

Art. 45 De rechter kan de termijn vastleggen waarna de reeds betaalde maar nog niet opgevorderde 
bedragen dienen teruggestort te worden aan de verwerende partij. 

 

Art. 46. De rechter blijft gevat tot de algehele uitvoering van het schadeherstel dat verschuldigd  is 
aan de leden van de groep krachtens het gehomologeerd akkoord of de beslissing die uitspraak doet 
over de  rechtsvordering  tot  collectieve  schadeafwikkeling. De  zaak kan door elke belanghebbende 
persoon op elk ogenblik bij eenvoudig schrijven gericht aan of neergelegd  ter griffie  terug voor de 
rechter worden gebracht. 

 

 


