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SUGGESTIES

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie juridische zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat consumenten die door een rechtsinbreuk worden getroffen en in een 
rechtszaak verhaal willen halen zich voor grote hindernissen geplaatst zien op het vlak van 
effectiviteit en betaalbaarheid vanwege hoge proceskosten, ingewikkelde en langdurige
procedures en gebrek aan informatie over de beschikbare verhaalsmogelijkheden,

B. overwegende dat afzonderlijke rechtszaken veelal geen effectief middel zijn om onwettige 
praktijken een halt toe te roepen of schadeloosstelling te verkrijgen, aangezien consumenten 
ervoor terugdeinzen om particuliere rechtszaken aan te spannen, met name als het 
persoonlijke verlies klein is ten opzichte van de kosten,

C. overwegende dat 79% van de Europese consumenten aangeeft eerder naar de rechtbank te 
stappen als zij zich bij anderen kunnen aansluiten om een collectieve zaak aan te spannen,

D. overwegende dat openbare handhaving door middel van beëindiging van overtredingen en 
het opleggen van boetes op zich de consument niet schadeloosstelt voor geleden schade,

E. overwegende dat de bestaande verhaalsmogelijkheden voor consumenten en de EU-
instrumenten voor handhaving over het algemeen als ontoereikend worden beschouwd,

F. overwegende dat het samenvoegen van de vorderingen in één enkele procedure voor 
collectief verhaal, of de indiening van de vordering door een vertegenwoordigende entiteit of 
door een orgaan dat handelt in het openbaar belang, het proces zou kunnen vereenvoudigen 
en de kosten voor de betrokken partijen zou terugbrengen,

G. overwegende dat de integratie van Europese markten en de daardoor ontstane toename van 
grensoverschrijdende activiteiten duidelijk maken dat er behoefte is aan een EU-brede 
aanpak voor de vele massaschadezaken waarbij consumenten met lege handen naar huis gaan 
aangezien de procedures voor de collectieve vordering van compensatiebetalingen die in een 
aantal lidstaten zijn ingevoerd niet voorzien in grensoverschrijdende oplossingen, 

De behoefte aan een EU-kader

1. wijst erop dat een groot deel van de consumenten en kmo's die schade hebben geleden geen 
verhaal kunnen halen als gevolg van de zwakke punten van het huidige EU-kader voor 
verhaal en handhaving; bovendien berokkent de voortzetting van illegale praktijken de 
maatschappij grote schade;

2. onderstreept dat de huidige situatie niet alleen nadelig is voor consumenten – de zwakkere 
partij bij markttransacties – maar door oneerlijke concurrentie ook ongelijke 
marktvoorwaarden creëert voor de bedrijven die zich aan de regels houden;

3. merkt bezorgd op dat het huidige gebrek aan schadeloosstelling een grote lacune in het 
rechtsstelsel vormt, aangezien handelaren illegale winst mogen houden; 

4. wijst erop dat het ontbreken van een consistente aanpak van collectief verhaal op EU-niveau 
er gezien de verscheidenheid aan bestaande nationale stelsels mogelijk toe leidt dat burgers 
en bedrijven hun rechten onvoldoende kunnen uitoefenen en deze rechten ongelijk worden 
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toegepast;

5. benadrukt dat deze situatie een aanzienlijke discriminatie bij de toegang tot de rechter tot 
gevolg heeft, wat nadelig is voor de interne markt, daar consumenten en bedrijven 
verschillend worden behandeld al naargelang hun woonplaats;

6. is van mening dat bij talrijke eerdere raadplegingen relevante mazen in het bestaande 
regelgevingskader aan het licht zijn gekomen, waardoor duidelijk is geworden dat de EU 
maatregelen moet nemen op het gebied van collectief verhaal om de huidige tekortkomingen 
te verhelpen; 

7. roept de Commissie derhalve op om een wetsvoorstel in te dienen tot vaststelling van een 
reeks algemene beginselen voor regelingen voor collectief verhaal die zowel voor nationale 
als voor grensoverschrijdende gevallen gelden, rekening houdend met de gerechtelijke 
traditie van de EU en met de rechtsordes van de 27 lidstaten; 

8. wijst erop dat het ook tijd wordt voor een harmonisatie op Europees niveau aangezien een 
aantal lidstaten momenteel de mogelijkheden voor een substantiële hervorming van hun 
regelingen voor collectief verhaal onderzoekt;

Algemene beginselen – krachtige waarborgen tegen misbruik van het procesrecht

9. benadrukt dat geschillenbeslechting in een vroeg stadium zo veel mogelijk moet worden 
aangemoedigd, en een gang naar de rechter slechts gezien moet worden als een laatste 
redmiddel;

10. benadrukt dat een Europese aanpak van collectief verhaal geen financiële prikkel mag 
bevatten voor misbruik van collectieve rechtszaken, en moet voorzien in effectieve 
waarborgen tegen kansloze vorderingen en onevenredig hoge kosten voor bedrijven, met 
name in deze tijden van financiële crisis;

11. benadrukt dat een effectief stelsel voor collectief verhaal binnen een redelijk tijdsbestek 
rechtszekerheid en eerlijke en afdoende resultaten moet opleveren, waarbij de rechten van 
alle betrokkenen worden gerespecteerd;

12. benadrukt dat elementen die een aanklaagcultuur bevorderen, zoals punitieve 
schadevergoedingen, resultaatafhankelijke honoraria, het ontbreken van beperkingen op de 
procesbevoegdheid en excessieve schadeloosstellingen, niet verenigbaar zijn met de 
Europese juridische traditie en derhalve vermeden dienen te worden;

13. wijst erop dat de doeltreffendheid van collectief verhaal een entiteit vereist (bijv. een 
ombudsman, of consumenten- of handelsorganisaties) die slachtoffers uit andere lidstaten 
kan vertegenwoordigen; overwegende dat ook kan worden voorzien in de mogelijkheid dat 
een vertegenwoordigende instantie slachtoffers vertegenwoordigt in gerechtelijke of 
buitengerechtelijke geschillenbeslechting in een andere lidstaat;

De rol van de rechtbank en het belang van informatie

14. is van mening dat de rechtbank een cruciale rol moet spelen bij het bepalen van de 
ontvankelijkheid van de vordering, de representativiteit van de eiser en de controle op de 
informatieverstrekking aan de consument;
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15. is van mening dat de rechter tevens dient te bepalen hoe de schadeloosstelling moet worden 
geregeld en moet controleren of betalingsregelingen eerlijk zijn; wijst erop dat 
controlemechanismen van rechtbanken en de vereisten inzake evenredigheid beschuldigden 
zouden beschermen tegen misbruik van het systeem;

16. wijst erop dat informatie over collectieve rechtsvorderingen een belangrijke rol speelt in de 
effectiviteit van de procedure, omdat consumenten ervan op de hoogte moeten zijn dat zij het 
slachtoffer zijn geworden van dezelfde illegale praktijk en dat er een collectieve rechtszaak is 
aangespannen; roept de lidstaten op doeltreffende mechanismen op te zetten om zo veel 
mogelijk slachtoffers te informeren, met name als deze in verschillende lidstaten wonen;

Financiering van collectief verhaal

17. bevestigt dat lidstaten voldoende financieringsmechanismen beschikbaar moeten stellen om 
collectief verhaal in de praktijk mogelijk te maken; benadrukt dat overheidsinstanties geen 
middelen mogen toewijzen aan kansloze vorderingen;

18. is zich ervan bewust dat sommige consumentenorganisaties mogelijk te weinig middelen 
hebben voor collectief verhaal; er zou daarom een billijk mechanisme moeten worden 
ingevoerd om de kosten van de acties te dragen, omdat zonder voldoende financiering slechts 
een zeer beperkt aantal zaken voor de rechter zou komen.


