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BEKNOPTE MOTIVERING

De rapporteur is ingenomen met de door de Commissie voorgestelde richtlijn betreffende 
representatieve vorderingen, die bedoeld is om te waarborgen dat de lidstaten de EU-
wetgeving volledig toepassen, uitvoeren en handhaven, en voorzien in adequate 
verhaalsmechanismen voor de burger.

De richtlijn representatieve vorderingen houdt geen wijziging in van de bestaande 
mechanismen ter verbetering of wijziging van de in bijlage 1 genoemde richtlijnen door 
vervoer- of reisondernemers ter plaatse, maar moet worden gezien als een instrument voor 
de consumentvriendelijke toepassing van de bestaande wetgeving. In geval van een geschil 
valt het onder de jurisdictie van de bevoegde lidstaat (de bevoegdheid wordt vastgesteld aan 
de hand van Verordening (EG) nr. 44/2001 – Brussel I) om te bepalen of een representatieve 
vordering al dan niet ontvankelijk is.

De bijzondere kenmerken van de verschillende sectoren van vervoer en toerisme, zoals vlieg-, 
trein-, scheeps- en all-inreizen, waarvoor de mogelijkheid van een representatieve vordering 
geldt, komen in de specifieke richtlijnen aan de orde.

Om tot algehele consumentenbescherming te komen is het volgens de rapporteur dringend 
noodzakelijk om de specifieke richtlijnen tijdig te herzien en te actualiseren, en aan de 
ontwikkelingen op de markt aan te passen. Dit geldt met name voor de richtlijn inzake de 
rechten van luchtreizigers. Onderhavige richtlijn representatieve vorderingen mag niet 
afleiden van het feit dat een herziening van de richtlijn inzake rechten van luchtreizigers 
dringend geboden is. Op dit moment valt evenwel nog niet in te schatten of een nieuwe versie 
van die richtlijn een jaar na de inwerkingtreding van de richtlijn representatieve vorderingen 
zal worden overgelegd, hetgeen betekent dat het door de Commissie voorgestelde tijdstip 
voor de evaluatie van de vraag of eerstgenoemde richtlijn in bijlage 1 opgenomen moet 
blijven, niet erg zinvol lijkt.

Procedures voor collectieve wetshandhaving mogen niet worden gebruikt om overheidstaken 
– zoals de strafrechtelijke vervolging van schadelijk gedrag – uit te voeren. De uitvoering van 
dergelijke taken mag niet aan particuliere organisaties worden uitbesteed door particuliere 
instanties de exclusieve toegang tot de desbetreffende procedures toe te kennen.

In de richtlijn wordt niet ingegaan op de mogelijkheid van parallel lopende procedures met 
een blokkerende werking voor volgende procedures betreffende representatieve vorderingen; 
op dit punt is nog behoefte aan een gedetailleerde analyse en aan regulering, om te 
voorkomen dat er een lawine aan procedures ontstaat die ten laste gaat van de rechtbanken, 
de consumenten en de bedrijven.

Er mag geen prikkel ontstaan om willekeurige en als chantage bedoelde procedures tegen 
ondernemingen aan te spannen en hiervan een winstgevend bedrijfsmodel te maken.

Verder is het voorstel volgens de rapporteur op de volgende punten voor verbetering vatbaar:

1. De definitie van "bevoegde instanties": de voorwaarden moeten nauwkeuriger worden 
gedefinieerd en alle voorwaarden voor de duur van een representatieve vordering bij de 
desbetreffende bevoegde instantie moeten te volgen zijn.

2. "Opt-in-systeem": privaatrechtelijke representatieve vorderingen zonder opdracht van 
de betrokken consument wijst de rapporteur van de hand, daar het afstappen van dit "opt-in-
systeem" niet aansluit bij onze Europese rechtstraditie. Voorwaarde voor collectieve 
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vorderingsmogelijkheden moet zijn dat de consument ermee akkoord gaat om zijn vordering 
geldend te maken. Er moet evenwel vanuit worden gegaan dat er bij de toepassing van een 
"opt-in-systeem" in het geval van geringe vorderingen geen brede consensus onder de eisers 
te vinden zal zijn, aangezien een eventuele schadevergoeding niet rechtstreeks aan hen wordt 
toegekend.

3. De financiering van bevoegde instanties: De financiering van de bevoegde instanties 
mag onder geen beding met overheidssubsidie gebeuren. Hier moet het beginsel van gelijke 
behandeling van eiser en aangeklaagde gelden en mag geen van de partijen bevoordeeld 
worden.

4. Honoraria voor advocaten: Representatieve vorderingen mogen geen stimulans 
vormen voor geschilprocedures die door alle partijen onnodig worden gevonden. De lidstaten 
moeten eventuele resultaatafhankelijke honoraria verbieden.

5. Strafrechtelijke geschilprocedure: De eventueel toegekende schadevergoeding mag 
niet groter zijn dan de remediërende maatregel die via een individuele vordering had kunnen 
worden bereikt.

AMENDEMENTEN

De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de bevoegde Commissie juridische zaken 
onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Deze richtlijn heeft ten doel het 
voor bevoegde instanties die de collectieve 
belangen van consumenten 
vertegenwoordigen, mogelijk te maken 
verhaal te halen door het instellen van 
representatieve vorderingen in geval van 
inbreuken op bepalingen van het 
Unierecht. De bevoegde instanties moeten 
om de beëindiging of het verbod van een 
inbreuk of om de bevestiging dat een 
inbreuk heeft plaatsgevonden, kunnen 
verzoeken, en verhaal kunnen halen, onder 
meer in de vorm van schadeloosstelling, 
reparatie of prijsvermindering, al naar 
gelang de mogelijkheden die de nationale 
wetgeving biedt.

(1) Deze richtlijn heeft ten doel het 
voor bevoegde instanties die de collectieve 
belangen van consumenten 
vertegenwoordigen, mogelijk te maken 
verhaal te halen door het instellen van 
representatieve vorderingen in geval van 
inbreuken op bepalingen van het 
Unierecht. De bevoegde instanties moeten 
om de beëindiging of het verbod van een 
inbreuk of om de bevestiging dat een 
inbreuk heeft plaatsgevonden, kunnen 
verzoeken, en verhaal kunnen halen, onder 
meer in de vorm van schadeloosstelling, 
reparatie, vervanging, verwijdering,
prijsvermindering, beëindiging van de 
overeenkomst of terugbetaling van de 
betaalde prijs al naar gelang de 
mogelijkheden die de nationale wetgeving 
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biedt.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De Commissie heeft 
wetgevingsvoorstellen vastgesteld voor een 
verordening van het Europees Parlement 
en de Raad houdende wijziging van 
Verordening (EG) nr. 261/2004 tot 
vaststelling van gemeenschappelĳke 
regels inzake compensatie en bĳstand aan 
luchtreizigers bĳ instapweigering en 
annulering of langdurige vertraging van 
vluchten en Verordening (EG) nr. 
2027/97 betreffende de aansprakelijkheid 
van luchtvervoerders met betrekking tot 
het luchtvervoer van passagiers en hun 
bagage30 en voor een verordening van 
het Europees Parlement en de Raad 
betreffende de rechten en verplichtingen 
van reizigers in het treinverkeer31. Het is 
daarom passend te bepalen dat de 
Commissie één jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn 
beoordeelt of de Unieregels op het gebied 
van de rechten van vliegtuigpassagiers en 
treinreizigers een afdoende niveau van 
consumentenbescherming bieden dat 
vergelijkbaar is met dat waarin deze 
richtlijn voorziet en de eventuele 
noodzakelijke conclusies trekt met 
betrekking tot het toepassingsgebied van 
deze richtlijn.

Schrappen

_________________

30 COM(2013) 130 final.

31 COM(2017) 548 final.

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
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Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Bevoegde instanties dienen ook om 
maatregelen te kunnen verzoeken tot 
opheffing van de aanhoudende gevolgen 
van de inbreuk. Deze maatregelen dienen 
de vorm aan te nemen van een bevel tot 
herstel waarbij de handelaar wordt 
verplicht om te zorgen voor onder andere 
schadeloosstelling, reparatie, vervanging, 
prijsvermindering, beëindiging van de
overeenkomst of terugbetaling van de 
betaalde prijs, al naargelang dat passend en 
op grond van nationale wetgeving mogelijk 
is.

(16) Bevoegde instanties dienen ook om 
maatregelen te kunnen verzoeken tot 
opheffing van de aanhoudende gevolgen 
van de inbreuk. Deze maatregelen dienen 
de vorm aan te nemen van een bevel tot 
herstel waarbij de handelaar wordt 
verplicht om te zorgen voor onder andere 
schadeloosstelling, reparatie, vervanging, 
verwijdering, prijsvermindering, 
beëindiging van de overeenkomst of 
terugbetaling van de betaalde prijs, al 
naargelang dat passend en op grond van 
nationale wetgeving mogelijk is.

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) De lidstaten kunnen van bevoegde 
instanties eisen dat zij voldoende 
informatie verstrekken ter ondersteuning 
van een representatieve vordering tot 
herstel, zoals een beschrijving van de groep 
consumenten waarop een inbreuk 
betrekking heeft en de feitelijke en 
juridische kwesties die in het kader van de 
representatieve vordering moeten worden 
opgelost. Van de bevoegde instantie mag 
niet worden geëist dat deze alle 
consumenten op wie een inbreuk 
betrekking heeft individueel identificeert
alvorens de vordering in te stellen. Bij 
representatieve vorderingen tot herstel 
moet de rechter of administratieve 
autoriteit zo vroeg mogelijk in de 
procedure nagaan of de zaak geschikt is om 
het voorwerp van een representatieve 
vordering te vormen, gelet op de aard van 
de inbreuk en de kenmerken van de door 
de betrokken consumenten geleden schade.

(18) De lidstaten kunnen van bevoegde 
instanties eisen dat zij voldoende 
informatie verstrekken ter ondersteuning 
van een representatieve vordering tot 
herstel, zoals een beschrijving van de groep 
consumenten waarop een inbreuk 
betrekking heeft en de feitelijke en 
juridische kwesties die in het kader van de 
representatieve vordering moeten worden 
opgelost. De bevoegde instantie dient alle 
consumenten op wie een inbreuk 
betrekking heeft individueel te 
identificeren en hun voorafgaande 
toestemming verkrijgen om in de 
representatieve vordering te worden 
opgenomen alvorens de vordering in te 
stellen. Bij representatieve vorderingen tot 
herstel moet de rechter of administratieve 
autoriteit zo vroeg mogelijk in de 
procedure nagaan of de zaak geschikt is om 
het voorwerp van een representatieve 
vordering te vormen, gelet op de aard van 
de inbreuk en de kenmerken van de door 
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de betrokken consumenten geleden schade.

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Wanneer consumenten op wie 
eenzelfde praktijk betrekking heeft, 
geïdentificeerd kunnen worden en 
vergelijkbare schade hebben geleden met 
betrekking tot bepaalde een periode of 
aankoop, zoals in het geval van langdurige 
consumentenovereenkomsten, kan de 
rechter of administratieve autoriteit de 
groep consumenten op wie de inbreuk 
betrekking heeft, in de loop van de 
behandeling van de representatieve 
vordering duidelijk definiëren. Met name 
zou de rechter of administratieve autoriteit 
de handelaar die inbreuk maakt, kunnen 
vragen om relevante informatie te 
verstrekken, zoals de identiteit van de 
betrokken consumenten en de duur van de 
praktijk. Om redenen van snelheid en 
efficiëntie zouden lidstaten in deze 
gevallen kunnen overwegen om 
consumenten overeenkomstig hun 
nationale wetgeving de mogelijkheid te 
bieden rechtstreeks voordeel te genieten 
van een bevel tot herstel na de 
uitvaardiging daarvan, zonder dat zij vóór 
de uitvaardiging van het bevel tot herstel 
hun individuele mandaat hoeven te
verlenen.

(20) Wanneer consumenten op wie 
eenzelfde praktijk betrekking heeft, 
geïdentificeerd kunnen worden en 
vergelijkbare schade hebben geleden met 
betrekking tot bepaalde een periode of 
aankoop, zoals in het geval van langdurige 
consumentenovereenkomsten, kan de 
rechter of administratieve autoriteit de 
groep consumenten op wie de inbreuk 
betrekking heeft, in de loop van de 
behandeling van de representatieve 
vordering duidelijk definiëren. Met name 
zou de rechter of administratieve autoriteit 
de handelaar die inbreuk maakt, kunnen 
vragen om relevante informatie te 
verstrekken, zoals de identiteit van de 
betrokken consumenten en de duur van de 
praktijk. Om redenen van snelheid en 
efficiëntie zouden lidstaten in deze 
gevallen kunnen overwegen om 
consumenten overeenkomstig hun 
nationale wetgeving de mogelijkheid te 
bieden rechtstreeks voordeel te genieten 
van een bevel tot herstel na de 
uitvaardiging daarvan, waarbij zij vóór de 
uitvaardiging van het bevel tot herstel hun 
individuele mandaat zouden moeten
verlenen.

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) In zaken waarin het om een geringe 
waarde gaat, zullen consumenten 

(21) In zaken waarin het om een geringe 
waarde gaat, zullen consumenten 
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waarschijnlijk geen vordering instellen om 
hun rechten te doen gelden, aangezien het 
individuele voordeel niet zou opwegen 
tegen de vereiste inspanning. Wanneer 
eenzelfde praktijk een aantal consumenten 
betreft, kan het gecumuleerde verlies 
echter aanzienlijk zijn. In dergelijke 
gevallen kan een rechter of autoriteit van 
mening zijn dat het onevenredig is om de 
schadevergoeding aan de betrokken 
consumenten uit te keren, bijvoorbeeld 
omdat dit te belastend of onuitvoerbaar is. 
De schadevergoeding die via een 
representatieve vordering is verkregen, zou 
daarom beter de bescherming van 
collectieve belangen van consumenten ten 
goede komen en moeten worden 
aangewend voor een relevant publiek doel, 
zoals een fonds voor rechtsbijstand aan 
consumenten, voorlichtingscampagnes of 
consumentenbewegingen.

waarschijnlijk geen vordering instellen om 
hun rechten te doen gelden, aangezien het 
individuele voordeel niet zou opwegen 
tegen de vereiste inspanning. Wanneer 
eenzelfde praktijk een aantal consumenten 
betreft, kan het gecumuleerde verlies 
echter aanzienlijk zijn. In dergelijke 
gevallen, onverminderd het recht van 
individuele consumenten om 
schadevergoeding te eisen, kan een rechter 
of autoriteit van mening zijn dat het 
onevenredig is om de schadevergoeding 
aan de betrokken consumenten uit te keren, 
bijvoorbeeld omdat dit te belastend of 
onuitvoerbaar is. De schadevergoeding die 
via een representatieve vordering is 
verkregen, zou daarom beter de 
bescherming van collectieve belangen van 
consumenten ten goede komen en moeten 
worden aangewend voor een relevant 
publiek doel, zoals een fonds voor 
rechtsbijstand aan consumenten, 
voorlichtingscampagnes of 
consumentenbewegingen. Om 
belangenverstrengeling te voorkomen 
mag de schadevergoeding niet worden 
toegewezen aan de bevoegde instantie die 
de vordering heeft ingesteld.

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Deze richtlijn voorziet in een 
procedureel mechanisme, dat niet van 
invloed is op de regels tot vaststelling van 
materiele rechten van consumenten op 
contractuele en niet-contractuele 
rechtsmiddelen wanneer hun belangen door 
een inbreuk zijn geschonden, zoals het 
recht op schadevergoeding, beëindiging 
van de overeenkomst, terugbetaling, 
vervanging, reparatie of prijsvermindering. 
Een representatieve vordering waarbij op 
grond van deze richtlijn herstel wordt 

(23) Deze richtlijn voorziet in een 
procedureel mechanisme, dat niet van 
invloed is op de regels tot vaststelling van 
materiele rechten van consumenten op 
contractuele en niet-contractuele 
rechtsmiddelen wanneer hun belangen door 
een inbreuk zijn geschonden, zoals het 
recht op schadevergoeding, beëindiging 
van de overeenkomst, terugbetaling, 
vervanging, verwijdering, reparatie of 
prijsvermindering. Een representatieve 
vordering waarbij op grond van deze 
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gevorderd, kan alleen worden ingesteld 
wanneer het Unierecht of het nationale 
recht in dergelijke materiële rechten 
voorziet.

richtlijn herstel wordt gevorderd, kan 
alleen worden ingesteld wanneer het 
Unierecht of het nationale recht in 
dergelijke materiële rechten voorziet.

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Bevoegde instanties dienen volledig 
transparant te zijn over de bron van 
financiering van hun activiteit in het 
algemeen en over de middelen ter 
ondersteuning van een specifieke 
representatieve vordering tot herstel, om 
rechters of administratieve autoriteiten in 
staat te stellen te beoordelen of er een 
belangenconflict kan bestaan tussen een 
derde partij-financier en de bevoegde 
instantie en om het gevaar van misbruik 
van procesrecht te vermijden, alsook om te 
beoordelen of de derde partij-financier over 
voldoende middelen beschikt om aan zijn 
financiële verplichtingen jegens de 
bevoegde instantie te voldoen. De 
informatie die de bevoegde instantie aan de 
rechter of administratieve autoriteit 
verstrekt die de representatieve vordering 
beoordeelt, moet deze in staat stellen om te 
beoordelen of de derde partij procedurele 
beslissingen van de bevoegde entiteit in het 
kader van de representatieve vordering kan 
beïnvloeden, onder meer in geval van 
schikkingen, en of de derde partij 
financiële middelen verstrekt voor een 
representatieve vordering tot herstel jegens 
een verweerder die zijn concurrent is of 
jegens een verweerder van wie hij 
afhankelijk is. Als van een van deze 
situaties sprake blijkt te zijn, dient de 
rechter of administratieve autoriteit de 
bevoegdheid te hebben om de bevoegde 
instantie ertoe te verplichten om de 
desbetreffende financiering te weigeren en 
om, zo nodig, de procesbevoegdheid van 

(25) Bevoegde instanties dienen 
gedurende alle fases van de procedure 
volledig transparant te zijn over de bron 
van financiering van hun activiteit in het 
algemeen en over de middelen ter 
ondersteuning van een specifieke 
representatieve vordering tot herstel, om 
rechters of administratieve autoriteiten in 
staat te stellen te beoordelen of er een 
belangenconflict kan bestaan tussen een 
derde partij-financier en de bevoegde 
instantie en om het gevaar van misbruik 
van procesrecht te vermijden, alsook om te 
beoordelen of de derde partij-financier over 
voldoende middelen beschikt om aan zijn 
financiële verplichtingen jegens de 
bevoegde instantie te voldoen. De 
informatie die de bevoegde instantie aan de 
rechter of administratieve autoriteit 
verstrekt die de representatieve vordering 
beoordeelt, moet deze in staat stellen om te 
beoordelen of de derde partij procedurele 
beslissingen van de bevoegde entiteit in het 
kader van de representatieve vordering kan 
beïnvloeden, onder meer in geval van 
schikkingen, en of de derde partij 
financiële middelen verstrekt voor een 
representatieve vordering tot herstel jegens 
een verweerder die zijn concurrent is of 
jegens een verweerder van wie hij 
afhankelijk is. Als van een van deze 
situaties sprake blijkt te zijn, dient de 
rechter of administratieve autoriteit de 
bevoegdheid te hebben om de bevoegde 
instantie ertoe te verplichten om de 
desbetreffende financiering te weigeren en 
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de bevoegde instantie in een specifiek 
geval te verwerpen.

om, zo nodig, de procesbevoegdheid van 
de bevoegde instantie in een specifiek 
geval te verwerpen.

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Voor het welslagen van een 
representatieve vordering is het essentieel 
dat consumenten daarover worden 
geïnformeerd. Consumenten moeten 
worden geïnformeerd over aanhangige 
representatieve vorderingen, het feit dat 
een praktijk van een handelaar als een 
rechtsinbreuk is aangemerkt, hun rechten 
naar aanleiding van de vaststelling van een 
inbreuk en eventuele vervolgstappen die 
door de betrokken consumenten moeten 
worden genomen, met name voor het 
verkrijgen van herstel. Voor de 
afschrikking van handelaren die op de 
rechten van consumenten inbreuk maken, 
zijn ook de reputatierisico’s in verband met 
de verspreiding van informatie over de 
inbreuk van belang .

(31) Voor het welslagen van een 
representatieve vordering is het essentieel 
dat consumenten daarover worden 
geïnformeerd. Consumenten moeten 
worden geïnformeerd over aanhangige 
representatieve vorderingen, het feit dat 
een praktijk van een handelaar als een 
rechtsinbreuk is aangemerkt, hun rechten 
naar aanleiding van de vaststelling van een 
inbreuk en eventuele vervolgstappen die 
door de betrokken consumenten moeten 
worden genomen, met name voor het 
verkrijgen van herstel. Voor de 
afschrikking van handelaren die bewust op 
de rechten van consumenten inbreuk 
maken, zijn ook de reputatierisico’s in 
verband met de verspreiding van 
informatie over de inbreuk van belang.

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze richtlijn bevat regels op grond 
waarvan bevoegde instanties 
representatieve vorderingen kunnen 
instellen ten behoeve van de bescherming 
van de collectieve belangen van 
consumenten, met passende waarborgen ter 
vermijding van misbruik van procesrecht.

1. Deze richtlijn bevat regels op grond 
waarvan bevoegde instanties, indien er 
sprake is van massaschade,
representatieve vorderingen kunnen 
instellen ten behoeve van de bescherming 
van de collectieve belangen van 
consumenten, met passende waarborgen ter 
vermijding van misbruik van procesrecht.
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Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Deze richtlijn belet de lidstaten niet 
bepalingen vast te stellen of te handhaven 
waarbij bevoegde instanties of eventuele 
andere betrokkenen andere procedurele 
middelen worden geboden om vorderingen 
in te stellen met het oog op de bescherming 
van de collectieve belangen van 
consumenten op nationaal niveau.

2. Deze richtlijn is gericht op 
minimale harmonisatie en belet de 
lidstaten niet bepalingen vast te stellen of 
te handhaven waarbij bevoegde instanties 
of eventuele andere betrokkenen andere 
procedurele middelen worden geboden om 
vorderingen in te stellen met het oog op de 
bescherming van de collectieve belangen 
van consumenten op nationaal niveau.

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze richtlijn is van toepassing op 
representatieve vorderingen die worden 
ingesteld inzake inbreuken door handelaren 
op de in bijlage I vermelde bepalingen van 
Unierecht die de collectieve belangen van 
consumenten schaden of kunnen schaden. 
Zij is van toepassing op binnenlandse en 
grensoverschrijdende inbreuken, ook 
wanneer deze inbreuken zijn beëindigd 
voordat de representatieve vordering werd 
ingesteld of voordat de representatieve 
vordering werd afgesloten.

1. Deze richtlijn is van toepassing op 
representatieve vorderingen die worden 
ingesteld inzake inbreuken door handelaren 
op de in bijlage I vermelde bepalingen van 
Unierecht die de collectieve belangen van 
consumenten schaden of waarschijnlijk 
zullen schaden. Zij is van toepassing op 
inbreuken met een Uniedimensie, ook 
wanneer deze inbreuken zijn beëindigd 
voordat de representatieve vordering werd 
ingesteld of voordat de representatieve 
vordering werd afgesloten.

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De representatieve vorderingen 
vervangen niet het recht van consumenten 
om individuele schadevergoeding te 
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ontvangen, als vastgesteld in specifieke 
Uniewetgeving, indien handelaren 
inbreuk plegen op bepalingen van de 
Uniewetgeving.

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Deze richtlijn is niet van 
toepassing op Uniewetgeving die 
momenteel herzien wordt, als opgenomen 
in bijlage III (nieuw).

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) "massaschade": een wijdverbreide 
inbreuk met een Uniedimensie door 
handelaren op de in bijlage I vermelde 
bepalingen van het Unierecht die de 
collectieve belangen van een aanzienlijk 
aantal consumenten schaadt of kan 
schaden;

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 ter) "wijdverbreide inbreuk met een 
Uniedimensie": een wijdverbreide 
inbreuk die schade heeft veroorzaakt, 
veroorzaakt of waarschijnlijk zal 
veroorzaken voor de collectieve belangen 
van consumenten in ten minste twee derde 
van de lidstaten waarvan de bevolking ten 
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minste twee derde uitmaakt van de 
bevolking van de Unie.

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) zij is naar behoren opgericht 
volgens het recht van een lidstaat;

(a) zij is naar behoren opgericht 
volgens het recht van een lidstaat en 
opgenomen in een lijst van het bevoegde 
ministerie van de lidstaat waartoe zij 
behoort;

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – alinea 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) zij bestaat sedert ten minste drie 
jaar en is in de laatste drie jaar 
doorlopend actief geweest;

Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – alinea 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) De lidstaten delen de Europese 
Commissie een lijst mee met de bevoegde 
instanties, alsook eventuele wijzigingen in 
die lijst.

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – alinea 2 – letter c ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c ter) de instantie moet over voldoende 
capaciteit beschikken qua financiële en 
personele middelen en juridische 
expertise om verscheidene eisers zo goed 
mogelijk te vertegenwoordigen in hun 
belang.

Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – alinea 2 – letter c quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c quater) er moet een rechtstreeks 
verband zijn tussen de belangrijkste 
doelstellingen van de instanties en de aan 
het Unierecht ontleende rechten waarvan 
wordt beweerd dat ze zijn geschonden en 
waarvoor de vordering wordt ingesteld;

Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – alinea 2 – letter c quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c quinquies) zij dient een doel van 
algemeen belang.

Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat met 
name consumentenorganisaties en 
onafhankelijke openbare instanties in 
aanmerking komen voor de status van 
bevoegde instantie. De lidstaten kunnen 

3. De lidstaten zorgen ervoor dat 
gevestigde of ad-hocorganisaties die een 
openbaar belang verdedigen, met name 
consumentenorganisaties en onafhankelijke 
openbare instanties, in aanmerking komen 
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consumentenorganisaties die leden uit 
meer dan één lidstaat vertegenwoordigen, 
aanwijzen als bevoegde instantie.

voor de status van bevoegde instantie. De 
lidstaten kunnen organisaties die leden uit 
meer dan één lidstaat vertegenwoordigen, 
aanwijzen als bevoegde instantie.

Amendement 24

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om een vordering tot uitvaardiging een 
bevel in te kunnen stellen, hoeven
bevoegde instanties geen mandaat van de 
betrokken individuele consumenten te
verkrijgen of bewijs over te leggen van 
door de betrokken consumenten 
daadwerkelijk geleden verlies of schade, 
noch van opzet of onachtzaamheid van de 
handelaar.

Om een vordering tot uitvaardiging van 
een bevel in te kunnen stellen, moeten
bevoegde instanties een mandaat van de 
betrokken individuele consumenten 
verkrijgen of bewijs overleggen van door 
de betrokken consumenten daadwerkelijk 
geleden verlies of schade, of van opzet of 
onachtzaamheid van de handelaar.

Amendement 25

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. een bevel tot herstel waarbij de 
handelaar wordt verplicht om te zorgen 
voor onder andere schadeloosstelling, 
reparatie, vervanging, verwijdering, 
prijsvermindering, beëindiging van de 
overeenkomst of terugbetaling van de 
betaalde prijs, al naargelang dat passend 
is.

Amendement 26

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met het oog op de toepassing van artikel 5, Met het oog op de toepassing van artikel 5, 
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lid 3, zorgen de lidstaten ervoor dat 
bevoegde entiteiten het recht hebben om 
representatieve vorderingen in te stellen 
waarbij om een bevel tot herstel wordt 
verzocht dat de handelaar verplicht om te 
zorgen voor, onder meer, 
schadeloosstelling, reparatie, vervanging, 
prijsvermindering, beëindiging van de 
overeenkomst of terugbetaling van het 
betaalde bedrag, al naar gelang het geval. 
Een lidstaat kan voorschrijven dat de 
betrokken individuele consumenten een 
mandaat moeten verlenen alvorens een 
declaratoir besluit wordt genomen of een 
bevel tot herstel wordt uitgevaardigd.

lid 3, zorgen de lidstaten ervoor dat 
bevoegde instanties het recht hebben om 
representatieve vorderingen in te stellen 
waarbij om een bevel tot herstel wordt 
verzocht dat de handelaar verplicht om te 
zorgen voor, onder meer, 
schadeloosstelling, reparatie, vervanging, 
verwijdering, prijsvermindering, 
beëindiging van de overeenkomst of 
terugbetaling van het betaalde bedrag, al 
naar gelang het geval. Een lidstaat schrijft 
voor dat de betrokken individuele 
consumenten een mandaat moeten verlenen 
alvorens een declaratoir besluit wordt 
genomen of een bevel tot herstel wordt 
uitgevaardigd.

Amendement 27

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde instantie verstrekt voldoende 
informatie als vereist krachtens nationaal 
recht ter ondersteuning van de vordering, 
waaronder een omschrijving van de 
consumenten waarop de vordering 
betrekking heeft en van de feitelijke en 
juridische kwesties die moeten worden 
opgelost.

De bevoegde instantie verstrekt voldoende 
informatie als vereist krachtens nationaal 
recht ter ondersteuning van de vordering, 
waaronder een omschrijving van de 
consumenten waarop de vordering 
betrekking heeft en van de feitelijke en 
juridische kwesties die moeten worden 
opgelost, en toont aan dat de 
vorderingsprocedure ten volle is benut, 
wanneer de rechten van consumenten 
worden beschermd door vooraf 
vastgestelde vorderingsregelingen.

Amendement 28

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In afwijking van lid 1 kunnen de 
lidstaten een rechter of administratieve 
autoriteit de bevoegdheid verlenen om, in 

2. De lidstaten zorgen ervoor dat aan 
bevoegde instanties het mandaat enkel 
rechtmatig door individuele consumenten 
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naar behoren gemotiveerde gevallen, 
waarin vanwege de kenmerken van de 
individuele schade van de betrokken
consumenten de kwantificering van 
individueel herstel complex is, in plaats
van een bevel tot herstel, een declaratoir 
besluit uit te vaardigen inzake de 
aansprakelijkheid van de handelaar 
jegens de consument die schade heeft 
geleden door een inbreuk op het in bijlage 
I vermelde Unierecht.

kan worden verleend, als de bevoegde 
instantie die individuele consumenten 
volledig heeft geïnformeerd over: i)  alle 
relevante aspecten van de collectieve 
procedure; ii) de mogelijkheid voor
consumenten om eerst rechtstreeks bij de 
handelaar een vordering in te dienen 
zonder tussenkomst van de bevoegde 
instantie of door hun advocaat te worden 
vertegenwoordigd of een andere, conform
de nationale wetgeving toegestane 
vertegenwoordiger; en iii) alle 
mogelijkheden voor individuele
vorderingen, inclusief vorderingen op 
grond van Richtlijn 2013/11/EU van het 
Europees Parlement en de Raad van 21 
mei 2013 betreffende alternatieve 
beslechting van consumentengeschillen.

Amendement 29

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) de consumenten op wie de inbreuk 
betrekking heeft, kunnen worden 
geïdentificeerd en vergelijkbare schade 
hebben geleden als gevolg van dezelfde 
praktijk met betrekking tot een bepaalde 
periode of aankoop. In dergelijke gevallen 
vormt het vereiste dat de betrokken 
individuele consumenten een mandaat 
verlenen geen voorwaarde voor het 
inleiden van de vordering. De vergoeding 
is bestemd voor de betrokken 
consumenten;

Schrappen

Amendement 30

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) de consumenten een verlies van Schrappen
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geringe waarde hebben geleden en het 
onevenredig zou zijn om de vergoeding 
aan hen uit te keren. In dergelijke 
gevallen zorgen de lidstaten ervoor dat er 
geen mandaat van de betrokken 
individuele consumenten is vereist. De 
vergoeding is bestemd voor een openbaar 
doel dat de collectieve belangen van 
consumenten dient.

Amendement 31

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Op grond van artikel 6, lid 2, 
onder ii), verstrekken de bevoegde 
instanties onder meer de volgende 
informatie: i) de identiteit van de 
bevoegde instantie en haar 
gerechtvaardigde belang bij de relevante 
bepalingen van het Unierecht; ii) alle 
mogelijke stappen van de collectieve 
procedure en hun verwachte duur; iii) 
manieren of het ontbreken van manieren 
waarop de betrokken consumenten 
individueel of collectief invloed kunnen 
uitoefenen op de beslissingen van de 
bevoegde instantie met betrekking tot de 
collectieve procedure; iv) duidelijke 
informatie over de eventuele kosten die 
zijn verbonden aan de collectieve 
procedure of die de individuele 
consumenten op enigerlei wijze kunnen 
worden aangerekend, inclusief een 
voorlopige berekening van de mogelijke 
gevolgen van dergelijke kosten voor de 
eventuele vergoeding of andere vormen 
van schadeloosstelling die individuele 
consumenten kunnen ontvangen;en v) 
gedetailleerde informatie over het moment 
en de wijze waarop individuele 
consumenten hun vergoeding of andere 
vorm van schadeloosstelling zullen 
ontvangen indien de collectieve procedure 
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succesvol blijkt.

Amendement 32
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde instantie die een bevel 
tot herstel vordert als bedoeld in artikel 6, 
lid 1, vermeldt in een vroeg stadium van de 
vordering de bron van de middelen die zij 
voor haar activiteiten in het algemeen 
aanwendt en de middelen die zij ter 
ondersteuning van de vordering aanwendt. 
Zij toont aan dat zij over voldoende
financiële middelen beschikt om de 
belangen van de betrokken consumenten zo 
goed mogelijk te dienen en om de
eventuele kosten van de tegenpartij te 
dragen wanneer de vordering mocht 
worden afgewezen.

1. De bevoegde instantie die een bevel 
tot herstel vordert als bedoeld in artikel 6, 
lid 1, vermeldt in een vroeg stadium van de 
vordering de bron van de middelen die zij 
voor haar activiteiten in het algemeen 
aanwendt en de middelen die zij ter 
ondersteuning van de vordering tijdens de 
hele procedure aanwendt. Zij toont op 
transparante wijze aan dat zij over 
voldoende middelen beschikt om de 
belangen van de betrokken consumenten zo 
goed mogelijk te dienen en om de 
eventuele kosten van de tegenpartij te 
dragen wanneer de vordering mocht 
worden afgewezen.

Amendement 33

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
schadevergoeding die door een 
onderneming moet worden uitbetaald als 
een representatieve vordering is 
toegewezen, alleen ten goede komt aan de 
betrokken consumenten; eventuele 
personeels- of proceskosten kunnen 
hierop in mindering worden gebracht, 
voor zover zij niet langs andere weg aan 
de bevoegde instantie worden 
terugbetaald.
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Amendement 34

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. De kosten van een afgewezen 
representatieve vordering moet door de 
bevoegde instantie zelf worden gedragen.

Amendement 35

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
rechter of administratieve autoriteit de 
handelaar die inbreuk maakt ertoe 
verplicht om de betrokken consumenten op 
zijn eigen kosten te informeren over de 
definitieve besluiten waarbij wordt 
voorzien in de in de artikelen 5 en 6 
bedoelde maatregelen, alsmede over de in 
artikel 8 bedoelde schikkingen, op een 
wijze die past bij de omstandigheden van 
het geval en binnen gespecificeerde 
termijnen, onder meer, waar passend, door 
al de betrokken consumenten individueel 
op de hoogte te stellen.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
rechter of administratieve autoriteit de 
betrokken consumenten op eigen kosten 
informeert over de definitieve besluiten 
waarbij wordt voorzien in de in de 
artikelen 5 en 6 bedoelde maatregelen, 
alsmede over de in artikel 8 bedoelde 
schikkingen, op een wijze die past bij de 
omstandigheden van het geval en binnen 
gespecificeerde termijnen, onder meer, 
waar passend, door al de betrokken 
consumenten individueel op de hoogte te 
stellen.

Amendement 36

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat het 
publiek op een toegankelijke manier 
wordt geïnformeerd over komende, 
lopende en afgesloten collectieve 
vorderingen, onder andere via een 
openbare website.
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Amendement 37

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat de rechter of 
administratieve autoriteit, op verzoek van 
een bevoegde instantie die redelijkerwijs 
beschikbare feiten en bewijzen heeft 
overgelegd die volstaan om de 
representatieve vordering te onderbouwen 
en naar verder bewijsmateriaal heeft 
verwezen waarover de verweerder de 
beschikking heeft, in overeenstemming 
met het nationaal procesrecht kan gelasten 
dat de verweerder dergelijk 
bewijsmateriaal overlegt, onverminderd de 
toepasselijke Unie- en nationale regels 
inzake vertrouwelijkheid.

De lidstaten zorgen ervoor dat de rechter of 
administratieve autoriteit, op verzoek van 
een bevoegde instantie die redelijkerwijs 
beschikbare feiten en bewijzen heeft 
overgelegd die volstaan om de 
representatieve vordering te onderbouwen 
en naar verder bewijsmateriaal heeft 
verwezen waarover de verweerder de 
beschikking heeft, kan gelasten dat de 
verweerder dergelijk bewijsmateriaal 
overlegt. Dit bevel is gebaseerd op een 
beoordeling van de noodzaak, de omvang 
en de evenredigheid van de overlegging, 
in overeenstemming met het nationaal 
procesrecht en onverminderd de 
toepasselijke Unie- en nationale regels 
inzake vertrouwelijkheid.

Amendement 38

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
proceskosten in verband met 
representatieve vorderingen voor bevoegde 
instanties geen financiële belemmering 
vormen om het recht de in de artikelen 5 en 
6 bedoelde maatregelen te vorderen, 
doeltreffend uit te oefenen, zoals de 
beperking van de toepasselijke gerechts- of 
administratieve kosten of het zo nodig 
bieden van toegang tot rechtshulp aan deze 
instanties of het met dit oogmerk 
verstrekken van publieke middelen 
daaraan.

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
proceskosten in verband met 
representatieve vorderingen voor bevoegde 
instanties geen financiële belemmering 
vormen om het recht de in de artikelen 5 en 
6 bedoelde maatregelen te vorderen, 
doeltreffend uit te oefenen, zoals de 
beperking van de toepasselijke gerechts- of 
administratieve kosten of het zo nodig 
bieden van toegang tot rechtshulp aan deze 
instanties.
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Amendement 39

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Uiterlijk één jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn 
beoordeelt de Commissie of de regels op 
het gebied van de rechten van 
vliegtuigpassagiers en treinreizigers een 
afdoende niveau van 
consumentenbescherming bieden dat 
vergelijkbaar is met dat waarin deze 
richtlijn voorziet. De Commissie is 
voornemens om, wanneer dat het geval is, 
passende voorstellen te doen, die met 
name kunnen bestaan in het schrappen 
van de in de punten 10 en 15 van bijlage I 
genoemde handelingen uit het 
toepassingsgebied van deze richtlijn als 
gedefinieerd in artikel 2.

Schrappen

Amendement 40

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Verordening (EG) nr. 261/2004 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 11 februari 2004 tot vaststelling van 
gemeenschappelĳke regels inzake 
compensatie en bĳstand aan 
luchtreizigers bĳ instapweigering en 
annulering of langdurige vertraging van 
vluchten en tot intrekking van 
Verordening (EEG) nr. 295/91 (PB L 46 
van 17.2.2004, blz. 1).

Schrappen

Amendement 41

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – punt 15
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Verordening (EG) nr. 1371/2007 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 23 oktober 2007 betreffende de 
rechten en verplichtingen van reizigers in 
het treinverkeer (PB L 315 van 3.12.2007, 
blz. 14).

Schrappen

Amendement 42

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – punt 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Verordening (EU) nr.1177/2010 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 24 november 2010 betreffende de 
rechten van passagiers die over zee of 
binnenwateren reizen en houdende 
wijziging van Verordening (EG) nr. 
2006/2004 (PB L 334 van 17.12.2010, blz. 
1).

Schrappen

Amendement 43

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – punt 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Verordening (EU) nr. 181/2011 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 16 februari 2011 betreffende de 
rechten van autobus- en 
touringcarpassagiers en tot wijziging van 
Verordening (EG) nr. 2006/2004 (PB L 55 
van 28.2.2011, blz. 1).

Schrappen

Amendement 44

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II bis (nieuw) - titel
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BIJLAGE III LIJST VAN DE IN 
ARTIKEL 2, LID 4, BEDOELDE 
UNIEWETGEVING

Amendement 45

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II bis (nieuw) - punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Verordening (EG) nr. 261/2004 van 
het Europees Parlement en de Raad van 
11 februari 2004 tot vaststelling van 
gemeenschappelĳke regels inzake 
compensatie en bĳstand aan 
luchtreizigers bĳ instapweigering en 
annulering of langdurige vertraging van 
vluchten en tot intrekking van 
Verordening (EEG) nr. 295/91 (PB L 46 
van 17.2.2004, blz. 1).
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