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1 Zie ook Wetsontwerp tot invoeging van titel 2 "Rechtsvordering tot collectief herstel" boek XVII 
gerechtelijke procedures" van het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen 
aan boek XVII in boek 1 van het Wetboek van economisch recht, Parl.St Kamer, 2013-2014, Stuknr. 3301/001, 36. 
2 tot invoering van titel 2 "rechtsvordering tot collectief herstel" boek XVII "Bijzondere en 
houdende invoeging van de definities eigen aan boek XVII in boek van het Wetboek Economisch Recht. 
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indien ze op het eerste zicht (dus kennelijk) ongegrond lijkt (zie voor het onderzoek daarvan in 

deze zaak de randnummers 25 e.v. van dit vonnis). Gezien de korte termijn die door de 

wetgever werd vooropgesteld voor het nemen van de ontvankelijkheidsbeslissing, kan het naar 

mening van de rechtbank niet de bedoeling zijn dat het debat over de gegrondheid in deze fase 

wordt gevoerd bijvoorbeeld om prima facie na te gaan of de vordering gegrond is of voldoende 

plausibel is. 

-Artikel XVII. 36, 2°, van het Wetboek Economisch Recht. 

14. Thomas Cook betwist niet dat aan de tweede ontvankelijkheidsvoorwaarden van artikel 

XVll.36 Wetboek Economisch Recht is voldaan. Test Aankoop maakt inderdaad deel uit van de 

categorie van rechtspersonen die voldoen aan de vereiste vooropgesteld in artikel XVll.39 van 

het Wetboek Economisch Recht (dat bij arrest van het Grondwettelijk Hof van 17 maart 2016 

slechts werd vernietigd in zoverre het er niet in voorziet dat vertegenwoordigende instanties 

uit andere lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte die 

beantwoorden aan punt 4 van de Aanbeveling van de Europese Commissie van 11 juni 20133
, 

kunnen optreden als groepsvertegenwoordiger). 

Dit artikel XVll.39 bepaalt: 

" De groep kan slechts worden vertegenwoordigd door een enkele groepsvertegenwoordiger. 

Kunnen optreden als groepsvertegenwoordiger: 

1° een vereniging ter verdediging van de consumentenbelangen die rechtspersoonlijkheid bezit 

en voor zover zij in de Raad voor het Verbruik vertegenwoordigd is of door de minister, volgens 

criteria vast te stellen bij een koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, erkend 

is; 

2° een vereniging met rechtspersoonlijkheid die door de minister erkend is, waarvan het 

maatschappelijk doel in rechtstreeks verband staat met de collectieve schade die door de groep 

is geleden en die niet op een duurzame wijze een economisch doel nastreeft. Deze vereniging 

bezit, op de dag waarop zij de rechtsvordering tot collectief herstel instelt, sedert ten minste 

drie jaar rechtspersoonlijkheid. Door de voorlegging van haar activiteitenverslagen of van enig 

ander stuk, bewijst zij dat er een werkelijke bedrijvigheid is die overeenstemt met haar 

maatschappelijk doel en dat die bedrijvigheid betrekking heeft op het collectief belang dat zij 

beoogt te beschermen. 

3 over gemeenschappelijke beginselen voor mechanismen voor collectieve vorderingen tot staking en tot 
schadevergoeding in de lidstaten betreffende schendingen van aan het EU-recht ontleende rechten 
(2013/396/EU)(Pub. L 201/60, 26 juli 2012), hierna aangeduid als de 'Europese Aanbeveling' . 
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- de schade die voor alle passagiers dezelfde is en de identieke vordering die zij alle hebben 

waardoor (zie F. Danis, E. Falla en F. Lefèvre, l.c. 564): 

* het ook voor justitie een voordeel is wanneer maar één procedure in plaats van talrijke 

afzonderlijke procedures voor de rechtbank worden gebracht 

* het risico op tegenstrijdigheid afneemt en de rechtszekerheid toeneemt als voor alle 

individuele passagiers eenzelfde beslissing wordt genomen en tot een geharmoniseerde 

gerechtelijke oplossing wordt gekomen (zie ook S. Brijs en R. Lindemans, 'Class actions in 

België: een eerste bespreking van de nieuwe wet', Het Poelaertplein, 2013-2014, 8) 

Een bundeling van de belangen in een rechtsvordering tot collectief herstel is hier dan ook 

gerechtvaardigd. 

32. Volgens Test Aankoop moet de rechtbank vervolgens het opt-out systeem verkiezen voor 

het samenstellen van de groep. Zij wijst er daarbij in haar conclusies op dat de 

compensatieplicht op grond van Verordening nr. 261/2004 een gestandaardiseerde, 

automatische en onmiddellijk uit te voeren maatregel is en dat het individueel inleiden van 

aparte procedures - gelet op de hoge kosten - niet te verantwoorden is. 

33. Thomas Cook meent dat dit niet zozeer redenen zijn om het opt-out systeem boven het 

opt-in systeem te verkiezen, maar wel om de doelmatigheid van de rechtsvordering tot 

collectief herstel te verantwoorden. 

Thomas Cook van haar kant pleit voor een opt-in systeem gelet op de uitbetalingen. 

34. De kostprijs van de individuele procedures ten overstaan van de rechtsvordering tot 

collectief herstel houdt verband met de ontvankelijkheidsvoorwaarde in artikel XVII 36, 3°, van 

het Wetboek Economisch Recht en niet met de keuze voor het opt-out of opt-in systeem. Het 

aantal potentiële schadelijders en de grootte van de groep is niet zonder relevantie maar kan 

niet alleen doorslaggevend zijn voor het bepalen van het opt-in of opt-out systeem. 

35. In de voorbereidende werken wordt aangegeven dat de rechter zal kiezen voor het opt-out 

of opt-in systeem op basis van de feiten en motieven die de partijen hem voorleggen, het 

belang van de consumenten en van de markt en het type van geleden schade (Wetsontwerp 

tot invoeging van titel 2 "Rechtsvordering tot collectief herstel" in boek XVII "Bijzondere 

gerechtelijke procedures" van het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van 

de definities eigen aan boek XVII in boek 1 van het Wetboek van economisch recht, 

Parl.St.Kamer, 2013-2014, Stuknr. 3301/001, ll.). 
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