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WETSONTWERP BETREFFENDE DE PROCEDURES TOT COLLECTIEVE 

SCHADEAFWIKKELING 

 

Art. 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet. 

 

Art. 2. In artikel 78 wordt volgende zesde alinea opgenomen: 

“De kamer van de rechtbank dat conform aan artikel 92 § 1 kennis neemt van de vorderingen 

als bedoeld in artikel 569, 36° is samengesteld uit drie rechters die de bijzondere opleiding 

betreffende de procedures tot collectieve schadeafwikkeling hebben gevolgd, voorzien en 

georganiseerd door de Koning”. 

 

Art. 3. In artikel 92 § 1 van het gerechtelijk wetboek wordt volgend punt 8° opgenomen:  

“8° de vorderingen als bedoeld in artikel 569, 36°”. 

 

Art. 4. In artikel 101 van het gerechtelijk wetboek wordt een achtste alinea opgenomen dat 

luidt als volgt: 

“De burgerlijke kamer van het Hof van beroep dat kennis neemt van het beroep tegen 

uitspraken van de Rechtbank van eerste aanleg van Brussel betreffende vorderingen als 

bedoeld in artikel 569, 36°, is samengesteld uit één voorzitter en twee bijzitters die de 

bijzondere opleiding betreffende de procedures tot collectieve schadeafwikkeling hebben 

gevolgd, voorzien en georganiseerd door de Koning”. 

 

Art. 5. In artikel 569 van het gerechtelijk wetboek wordt volgend punt 36° opgenomen: 

“36° verzoeken tot homologatie van de akkoorden tot collectieve schadeafwikkeling en 

rechtsvorderingen in collectieve schadeafwikkeling, voorzien door de wet van … betreffende 

de procedures tot collectieve schadeafwikkeling”. 

 

Art. 6. In het gerechtelijk wetboek wordt volgend artikel 366 octies opgenomen: 

“De Rechtbank van eerste aanleg van Brussel, en in graad van beroep, het Hof van beroep van 

Brussel zijn exclusief bevoegd voor de rechtsvorderingen in collectieve schadeafwikkeling 

voorzien door de wet van … betreffende de procedures tot collectieve schadeafwikkeling”. 
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Memorie van toelichting : Artikelen 2 tot 6 

 

De procedures tot collectieve schadeafwikkeling behoren tot de bevoegdheid van een kamer 

van de Rechtbank van eerste aanleg van Brussel, en in graad van beroep, het Hof van beroep 

van Brussel, samengesteld door drie magistraten die elk de bijzondere opleiding betreffende 

de procedures tot collectieve schadeafwikkeling hebben gevolgd, voorzien en georganiseerd 

door de Koning. 

Verschillende redenen rechtvaardigen immers de centralisatie van deze procedure bij de 

Rechtbank van eerste aanleg van Brussel en het Hof van beroep van Brussel: 

- Door haar natuur zal de massaschade zelden vallen onder de natuurlijke bevoegdheid 

van één Hof (de schade is bijvoorbeeld te wijten aan geneesmiddelen, financiële 

producten,… die zich over het hele Belgische grondgebied verspreiden, of misschien 

verder). 

- De procedures tot collectieve schadeafwikkeling zijn ingewikkeld, zowel op het 

juridisch vlak, als op vlak van hun toepassing. Een specialisatie van de rechters zal 

vereist worden aangezien de procedurele regels wezenlijke verschillen vertonen met 

het klassieke procesrecht. 

- Wat de toepassing van deze wet betreft: doordat de procedure enkel voor de Brusselse 

Rechtbanken verloopt, wordt de voorlichting van het publiek en het houden van het 

register van de procedures tot collectieve schadeafwikkeling vergemakkelijkt. 

 

 

 


