
VONNIS NEDERLANDSTALIGE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG BRUSSEL 

18 DECEMBER 2017 

 

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 enkel de vordering van Test Aankoop ter vergoeding van de schade die de consumenten-

eigenaars van een voertuig met een EA189 motor – aangekocht op en na 1 september 2014 – hebben 

geleden door de schending van de door eisers aangehaalde bepalingen van boek VI Marktpraktijken en 

Consumentenbescherming (ten overstaan van de verweersters sub 1 tot en met 5) en/of de schending 

van de artikelen 1641 e.v. Burgerlijk Wetboek (ten overstaan van alle verweersters) en die de 

toekenning van een bedrag van 1,00 euro provisioneel op het oog heeft, ontvankelijk. 

 

Stelt vast dat de potentiële benadeelden alle eigenaars zijn van de op en na 1 september 2014 

verkochte voertuigen. 

 

Bepaalt dat de schadelijders binnen een termijn van twee maanden na de hierna vermelde publicatie in 

het Belgisch Staatsblad hun keuzerecht in de zaak ARnr.2016/2706/A (Test Aankoop t/V.W.e.a.) 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 zes 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. 

 

Zegt voor recht dat het de meest gerede partij toekomt om de griffie te verwittigen van de betekening 

van het vonnis en daarvan het bewijs te overleggen. 

 



Zegt dat Test Aankoop desgevallend het voorschot voor de publicatiekosten in het Belgisch Staatsblad, 

dat de rechtbank vaststelt op 6 700,00 euro dient te storten op de rekening van de burgerlijke griffie van 

deze rechtbank, hetzij nr 

BE51 6792 0065 0762 met mededeling “voorschot publicatiekosten  

ontvankelijkheidsbeslissing A.R. 16/2706/A”. 

 

Wijst de verzoeken van de vrijwillig tussenkomende partijen, cvba Typografics en de heer Verelst, af als 

onontvankelijk. 

 

Zegt dat elk van de partijen – met betrekking tot de vrijwillige tussenkomsten van de cvba Typografics 

en de heer Verelst – zijn eigen kosten draagt. 

 

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

 

Aldus gevonnist en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de 22
ste

 kamer van de Nederlandstalige 

rechtbank van eerste aanleg Brussel, op 18 december 2017. 

 

 

 

 

 

 


