
 

OM DEZE REDENEN 

DE RECHTBANK 

Gelet op de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, zoals nadien gewijzigd. 

Rechtsprekende in eerste aanleg, op tegenspraak. 

Verklaart de vordering van de Vzw Consumentenorganisatie Verbruikersunie Test Aankoop om op grond 

van Verordening nr. 261/2004 vergoeding te bekomen voor de door de passagiers van vlucht HQ 1509 

(van Tenerife South naar Brussel) op 23 maart 2015 opgelopen vertraging, ontvankelijk. 

Stelt vast dat de potentiële benadeelden alle passagiers zijn van deze vlucht. 

Bepaalt dat in uitvoering van artikel XVII.38, §1, 1°, van het Wetboek Economisch Recht, voor zij die 

gewoonlijk in België verblijven, het optiesysteem met inclusie (OPT-IN) moet worden toegepast. 

Bepaalt dat de schadelijders binnen een termijn van zes weken na de hierna vermelde publicatie in het 

Belgisch Staatsblad hun keuzerecht in de zaak AR nr. 2015/1409/A (Test Aankoop t/ Thomas Cook) 

moeten meedelen aan de griffie van deze rechtbank op het adres: 

Burgerlijke Griffie van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel: 

Gebouw Montesquieu, Quatre Brasstraat 13, 1000 Brussel 

Bepaalt de termijn die aan partijen wordt toegekend om een akkoord te onderhandelen over het herstel 

van de collectieve schade op vier maanden na het verstrijken van de termijn voor het uitoefenen van het 

keuzerecht. 

Verzoekt de griffie om, in toepassing van artikel XVII.43, §3, van het Wetboek Economisch Recht, de 

huidige beslissing onmiddellijk na het verstrijken van de beroepstermijn: 

- mee te delen aan de diensten van het Belgisch Staatsblad die de integrale bekendmaking binnen de 

tien dagen verzekeren. 

- een kopie ervan eveneens toe te zenden aan de FOD Economie, K.M.O. Middenstand en Energie die ze 

integraal bekendmaakt op zijn website. 

Bepaalt dat zowel test Aankoop als Thomas Cook onmiddellijk na het verstrijken van de beroepstermijn 

het beschikkend gedeelte van dit vonnis moeten publiceren op hun respectieve websites en dit in de 

drie landstalen (Nederlands, Frans, Duits). 

Houdt de beslissing omtrent de kosten aan en verzendt de zaak voor het overige naar de rol. 

Aldus gevonnist en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de 22ste kamer van de 

Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel,  



op 4 april 2016 

waar aanwezig waren en zitting hadden: 

Mevrouw A. DE WOLF, rechter,       Mevrouw C. KINT, griffier. 
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