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Wat is er mis?

• Individuele consumenten zien in veel gevallen 
af van het ondernemen van juridische actie, 
bijvoorbeeld omdat de kosten daarvan niet 
opwegen tegen het financiële belang van hun 
vordering.

• Consumenten wordt onrecht aangedaan omdat 
het overtreden van regels en het veroorzaken 
van schade vaak niet wordt gecompenseerd.

• Het ontbreekt aanbieders van goederen en 
diensten aan voldoende prikkels om zich aan 
de regels te houden en schade te voorkomen. 
Het risico voor de rechter gesleept te worden 
en ongelijk te krijgen, is klein.

• De Consumentenautoriteit (CA) zal zich 
slechts in theorie met de afwikkeling van mas-
saschade bezighouden. Het behartigen van 
consumentenbelangen wordt namelijk tot het 
domein van private organisaties, zoals de Con-
sumentenbond, gerekend. Publiekrechtelijke 
toezichthouders, zoals de CA en de Neder-
landse Mededingingsautoriteit (NMa) houden 
zich vooral bezig met het stopzetten van een 
collectieve inbreuk. Daarmee wordt echter het 
hieruit voortvloeiende onrecht voor consu-
menten niet rechtgezet.

• Ook consumentenorganisaties kunnen hierbij 
niet helpen. Het ontbreekt hen namelijk aan 
de mogelijkheid om een collectieve schade-
vergoeding in geld te vorderen. Dat is expli-
ciet uitgesloten in ons Burgerlijk Wetboek. Het 
enige beschikbare instrument in deze sfeer

 – de Wet collectieve afwikkeling massaschade 
(WCAM) - biedt geen afdoende oplossing. Con-
sumentenorganisaties zijn hierbij namelijk vol-
ledig afhankelijk van de medewerking van de 
wederpartij om tot een schikking te komen. 
Zonder die medewerking staan zij – en dus ook 
de betrokken consumenten – met lege handen.

• Consumentenorganisaties kunnen wel voor 
andere vorderingen naar de rechter, bijvoor-
beeld om te toetsen of een bepaalde praktijk 
onrechtmatig is en zo ja, deze te laten ver-
bieden. Maar deze stap is ingewikkeld, zeer 
tijdrovend en bijzonder kostbaar. Consumen-
tenorganisaties kunnen de kosten van een 
procedure en van juridische bijstand maar zeer 
ten dele terugkrijgen, zelfs wanneer de zaak 
gewonnen wordt, en zij lopen zo dus grote 
financiële risico’s. Bovendien vergt een derge-
lijke actie veel inzet van menskracht en mid-
delen. Ook hebben consumentenorganisaties 
bij een collectieve actie te maken met proble-
men van logistieke en administratieve aard, en 
komen zij moeilijk aan essentiële informatie. 
Vanwege deze barrières zien consumenten-
organisaties meestal op voorhand af van het 
opstarten van een (gerechtelijke) actie.

• Ook op Europees niveau ontbreekt het – 
zowel voor grensoverschrijdende als binnen-
landse zaken – aan een regelgevend kader 
op basis waarvan consumentenorganisa-
ties, zo nodig via de rechter, een collectieve 

Als gevolg van een ongeoorloofde praktijk, schending van het consumentenrecht of over-
treding van de mededingingswetgeving, kunnen (grote) groepen consumenten schade lij-
den. Het stelsel van consumentenbescherming mist op dit terrein nog steeds een belangrijke 
schakel. Het ontbreekt consumentenorganisaties namelijk aan adequate juridische instru-
menten om (groepen) consumenten zo nodig voor de rechter te vertegenwoordigen bij het 
verhalen van ‘massaschade’ en zodoende collectief schadevergoeding af te dwingen.

  



Onze eisen

1.  Representatieve consumentenorganisaties krijgen bruikbare privaatrechtelijke instrumenten om op 
een effectieve en efficiënte manier via het collectieve actierecht schade voor consumenten te verhalen.

2.  Representatieve consumentenorganisaties kunnen als eiser optreden en de rechter inschakelen wan-
neer na onderhandeling met het betrokken bedrijf blijkt dat een acceptabele schikking niet mogelijk is.

3.  De rechter stelt in één procedure de aansprakelijkheid vast én oordeelt over de redelijkheid van 
een verzoek om een bepaalde schadevergoeding aan gedupeerden (die tot een nader omschreven 
groep of subcategorie behoren) toe te kennen.

4.  Ook andere bestaande barrières voor consumentenorganisaties zijn weggenomen, met als priori-
teit oplossing van het probleem van hun organisatorische, proces- en advocaatskosten bij juridische 
acties. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een fonds dat gevoed wordt door boetes die 
toezichthoudende instanties opleggen. Tevens zorgen aanvullende regels voor een kortere procedu-
retermijn voor collectieve zaken.

5.  Toezichthoudende instanties, zoals de CA, NMa, de Europese Commissie en consumentenorgani-
saties, werken nauw met elkaar samen en versterken elkaar. Informatie die toezichthouders in het 
kader van hun handhavende activiteiten hebben verkregen, stellen zij beschikbaar aan representa-
tieve consumentenorganisaties, zodat deze informatie kan worden gebruikt bij het collectief verha-
len van schade. Zo nodig is wetgeving daartoe aangepast.

6.  Er is een op de Europese situatie en juridische traditie toegesneden wettelijk kader voor zowel col-
lectieve inbreuken op het consumentenrecht als overtredingen van mededingingswetgeving (zoals 
ongeoorloofde prijsafspraken).

schadevergoeding kunnen afdwingen. Op dit 
moment is er alleen sterk verschillende natio-
nale regelgeving die bovendien in verreweg 
de meeste landen tekortschiet.

• Schade die volgens het recht vergoed behoort 
te worden, wordt in de praktijk lang niet altijd 
verzilverd. Overtreding van de regels kan 

lonend en voor kwaadwillende ondernemers 
dus verleidelijk zijn. Dit is slecht voor het ver-
trouwen van consumenten, leidt tot oneerlijke 
concurrentie voor goedwillende bedrijven, 
verstoort daarmee een goede marktwerking 
en levert economische schade op voor de 
maatschappij als geheel.

Wie doet wat?

De Europese Commissie en het Europees Parlement
• komen in 2008 met voorstellen voor het collectief langs privaatrechtelijke weg verhalen van 

schade ten gevolge van overtreding van de mededingingswetgeving. Dit als vervolg op het 
Groenboek Schadevorderingen wegens schending van de communautaire anti-trustregels;

• nemen eveneens in 2008 besluiten op het gebied van het consumentenrecht die de lidstaten ver-
plichten om verhaal van schade door representatieve consumentenorganisaties mogelijk te maken. u

  



Meer informatie?

Consumentenbond
Postbus 1000 2500 BA  Den Haag
telefoon (070) 445 45 45
www.consumentenbond.nl

Uit de praktijk

Acht jaar geleden raakte Yvonne tijdens een 
dagje uit bij de West-Friese Flora (waar whirl-
pools tentoongesteld werden) besmet met 
de legionellabacterie. Samen met haar wer-
den nog 241 andere bezoekers ziek; een aan-
tal daarvan overleed zelfs aan de gevolgen. 
De Consumentenbond startte in 1999 een 
gerechtelijke procedure, in het belang van alle 
slachtoffers.
Gelet op de beperkingen van het huidige col-
lectieve actierecht kon de rechter alleen uitma-
ken of er sprake was van onrechtmatig hande-
len van betrokken partijen (standhouders, de 
Staat en de West-Friese Flora). Dat alleen al was 
een kostbare, lange en moeizame juridische 
strijd. In hoger beroep heeft de rechter inmid-
dels geoordeeld dat alleen de standhouders 
onrechtmatig gehandeld hebben.
De Consumentenbond kan in een dergelijk 
geval geen schadevergoeding voor alle slacht-
offers tegelijk eisen. Wil Yvonne als individu-
eel gedupeerde schadevergoeding, dan zal ze 
hiervoor dus zelf naar de rechter moeten als er 
geen schikking mogelijk blijkt.

Tot slot

Het collectieve actierecht moet worden verbeterd. Zo kunnen consumentenorganisaties bij 
collectieve inbreuken op het consumentenrecht én bij overtreding van het mededingings-
recht effectief en efficiënt vergoeding van ‘massaschade’ afdwingen.

Het kabinet
• start in 2008 een wetgevingstraject op om civiele schadevergoedingsacties bij mededingings-

overtredingen en bij collectieve inbreuken op het consumentenrecht te vergemakkelijken. 
Nederland moet hierbij niet wachten op de ontwikkelingen in EU-verband.
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