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INLEIDING

In de Nederlandse rechtspraktijk is de groepsaktie een betrekkelijk
onbekend verschijnsel. Het uitgangspunt van ons recht is dat groepen
niet de bevoegdheid hebben om ter behartiging van een groepsbelang of
een algemeen belang in rechte op te treden. Op dit beginsel bestaan
enige wettelijke uitzonderingen.2 Van de hierbij toegekende bevoegd-
heden wordt niet veel gebruik gemaakt. Belangrijk is de ontwikkeling in
de rechtspraak, die steeds meer bereid is om zonder een specifieke
wettelijke regeling groepsakties te ontvangen.3 Het is vooral de
milieubeweging die deze ontwikkeling heeft uitgelokt en ervan heeft
weten te profiteren.

In konsumentenzaken is de balans nogal eens in het nadeel van de
organisaties uitgevallen. Dit is aanleiding geweest voor de wetgever om
zich met het onderwerp te gaan bezighouden. De Tweede Kamer heeft
op 9 december 1986 een motie aangenomen, waarin de regering wordt
verzocht op zo kort mogelijke termijn het kollektief aktierecht voor
konsumentenorganisaties wettelijk te regelen. Verrassend snel is de
regering hierna met een voorontwerp van wet vorderingsrecht
belangenorganisaties gekomen. Op 29 januari 1988 heeft de Ministerraad
besloten dit voorontwerp voor advies voor te leggen aan de Sociaal-
Economische Raad en aan de Staatskommissie voor het burgerlijk
procesrecht.

Het voorontwerp beoogt in afdeling 3.11 van het Nieuw Burgerlijk

* E.H. Hondius is hoogleraar burgerlijk recht bij het Molengraaff Instituut voor
Privaatrecht te Utrecht.

2 Het in de titel van dit opstel bedoelde voorontwerp noemt: art. 1416c BW (misleidende
reklame), art. 6.5.2A.6 NBW (algemene voorwaarden), art. 29a Auteurswet, art. 3 Wet
gelijke behandeling mannen en vrouwen, wetsvoorstel 19 743 (Vestigingswet bedrijven,
Vestigingswet detailhandel, Drank- en Horecawet), art. 10 wetsvoorstel 19 095 (per-
soonsregistraties) en art. 2 initiatief wetsvoorstel Groenman 19507 (groepsakties gelijke
behandeling).

3 Zie P.R. Rodrigues, Collectieve consumentenacties/een effectieve consumentenrechts-
bescherming bij de burgerlijke rechter, Den Haag (SWOKA) 1988, biz. 19-23.
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Wetboek een artikel 8a4 op te nemen, dat als volgt luidt:

'Een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid die in overeenstemming met zijn
statuten belangen van anderen behartigt, kan, indien de bescherming van die belangen dit
rechtvaardigt, in rechte vorderen dat een gedraging onrechtmatig wordt verklaard of dat
een onrechtmatige gedraging wordt verboden'.

Zolang boek 3 Nieuw BW niet is ingevoerd, zal deze bepaling in het
reeds wel ingevoerde boek 2 worden geparkeerd.

Zo weinigzeggend als de tekst is, zo veel staat er in de toelichting
op het voorontwerp, die 19 bladzijden A-4 beslaat.

Al voordat het voorontwerp bekend was gemaakt, barstte er kritiek
los. Die kritiek was merkwaardig genoeg niet dat het voorontwerp te
ver zou gaan, maar veeleer dat het niet ver genoeg gaat. De snelle
ontwikkeling van de rechtspraak inzake groepsakties zou er door
worden gefixeerd en zelfs zou op sommige punten van een teruggang
sprake zijn. Een en ander kwam vooral tot uiting op een kongres
georganiseerd door de Jonge Balie van Den Haag, op 25 maart 1988 te
Scheveningen.5

Inmiddels hebben ook de adviesinstanties het voorontwerp ter hand
genomen. Verwacht mag worden dat de adviezen in de loop van 1990
kunnen worden uitgebracht.

In deze bijdrage wil ik niet alle 'ins and outs' van het voorontwerp
aan de orde stellen. Eerder heb ik samen met Rodrigues in een
kommentaar6 op het arrest Consumentenbond/gemeente Smilde7 al
aandacht besteed aan de groepsaktie. Voorts maak ik deel uit van de
SER-kommissie die een advies aan de regering heeft voorbereid. Wat ik
thans wil doen, is aandacht besteden aan enige buitenlandse ervaringen
met soortgelijke bevoegdheden als voorgesteld in het Nederlandse
voorontwerp. Daarbij wil ik het oog vooral richten op Belgie en
Frankrijk. Ook de Duitse Bondsrepubliek en Zwitserland zal ik in mijn
beschouwingen betrekken. Het groepsaktierecht van de Bondsrepubliek is
echter momenteel voorwerp van een uitgebreid onderzoek van de
Rijksuniversiteit Limburg, zodat ik wil volstaan met het schetsen van
enkele hoofdlijnen. Met het Zwitserse stelsel is nog weinig ervaring
opgedaan.

In andere Europese landen buiten de vier genoemde is de situatie te

4 In het voorstel voor een definitieve nummering van de boeken 3, 5 en 6 en van de titels
7.1, 7.7, 7.9 en 7.14 van boek 7 is merkwaardig genoeg geen nummer voor deze bepaling

gereserveerd.
5 Zie het verslag van J. ten Berg-Koolen en R.Ch. Verschuur, TvC 1988, 306-308.
6 E.H. Hondius, P.R. Rodrigues, Actiebevoegdheid voor consumentenorganisaties: een kink

in de kabel, NJB 1986, 1206-1214.
7 HR 25 april 1986, NJ 1987, 742 (W.H.H.), TvC 1987, 43 (R.Ch. Verschuur).
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verschillend of niet interessant genoeg om voor vergelijking in
aanmerking te komen. De terse Republiek, de Skandinavische landen en
het Verenigd Koninkrijk hebben een overheidsfunktionaris, de Director
General of Fair Trading dan wel Forbrugerombudsman, Konsumentombud
of Konsumentombudsman geheten, die datgene doet wat elders door
partikuliere organisaties wordt verricht. De Zuideuropese landen hebben
een zeer gefragmenteerde konsumentenbeweging, die zo er al een
groepsaktie mogelijk is, daar zo goed als geen gebruik van heeft weten
te maken. Ten aanzien van landen als Luxemburg8 en Oostenrijk9 geldt
dat de situatie onvoldoende afwijkt van die in de Duitse Bondsrepubliek
en Zwitserland om een bespreking te rechtvaardigen.

Geheel anders is de situatie in Canada en de Verenigde Staten, waar
de 'class action' nog een stapje verder gaat dan de bij ons voorgestelde
groepsaktie. Het Noordamerikaanse recht is kort geleden uitvoerig
belicht in het SWOK A-rapport 'Collectieve consumentenacties/een
effectieve consumentenrechtsbescherming bij de burgerlijke rechter'.19
Hier valt momenteel weinig aan toe te voegen. Aileen aan Australie kon
in het rapport nog geen aandacht worden besteed. Daar is recentelijk
een voorontwerp van wet inzake class actions uitgebracht.11

8 Zie art. 5 van de Loi relative a la protection juridique du consommateur van 25
augustus 1983, Memorial 1983, 1494.

9 P. Reindl, Rechtsprechung sum 5sterreichischen Konsumentenschutzgesetz, Recht der
Internationalen Wirtschaft 1986, biz. 669-672 noemt voor de periode van 1979-1986 een
aantal van 30 groepasakties die ingevolge het Konsumentenschutsgesets van 8 maart
1979, BGBI Nr 140/1979, in werking getreden op 1 oktober 1979, voor de rechter zijn
ingesteld. De auteur wijst er echter terecht op dat hiermee nog niets is gezegd over de
feitelijke uitwerking van de wet: hij stelt dat talloze algemene voorwaarden op versoek
van konsumentenorganisaties buiten rechte sijn aangepast.

10 Zie noot 1 hierboven.
11 Dese Federal Court (Grouped Proceedings) Bill 1988 heeft als doel vergroting van de

toegang tot het recht en verhoging van de efficiency van de rechtspleging. De
belangrijkste bepalingen zijn de volgende.
'Commencement of grouped proceedings
7. (1) It is lawful for a person (the principal applicant) who commences a proceeding in
the Court against a respondent (the principal proceeding) also to commence, by the
same application, other proceedings (group members' proceedings), each within the
jurisdiction of the Court and each between another person (a group member) as
applicant and the respondent.
2) Fewer than 9 group members' proceedings may not be commenced by such an
application without the Court's leave.

(...).
Requirements for commencement of grouped proceedings
8. (1) In each group member's proceeding:
(a) at least 1 question that arises in connection with a cause of action must be the
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Kennisneming van het Australische voorontwerp loont ook daarom omdat
het tot stand is gekomen in een rechtskultuur die de 'class action' nog
niet kent - evenmin als de onze. Voor het overige zal ik het leerstuk
van de 'class action' onbesproken laten. Slechts op een punt wil ik in
dit verband wijzen. Dat is het feit dat mogelijke invoering van een
'class action' in Europees-kontinentale rechtsstelsels niet verplicht tot
overname van andere Amerikanismen.12 Dit is een van de belangrijkste
konklusies van een van de belangrijkste Europese publikaties over 'class

same as a question that arises in connection with a cause of action:
(i) in the principal proceeding, so far as that proceeding is in respect of a federal
matter or a Territory matter; and

(ii) a cause of action in each other group member's proceeding;
and
(b) a cause of action must be similar, or related, to a cause of action in the principal
proceeding, so far as that proceeding is in respect of a federal matter or a Territory
matter.
(2) For the purposes of paragraph (1)(b), causes of action shall not be taken to be
dissimilar or unrelated merely because they arise out of different transactions or
events.
(3) An application made by virtue of subsection 7(1) must:
(a) describe or otherwise identify the group members, but it is not necessary to name,
or specify the number of, the group members;
(b) specify the causes of action in the group members' proceedings;
and
(c) specify the similarity of those causes of action to, or the relationship of those
causes of action with, a cause of action in the principal proceeding, so far as that
proceeding is in respect of a federal matter or a Territory matter.
(4) The consent of the group members is not necessary to commence the group
members' proceedings.
(5) A group member's proceeding need not be for the same relief as the relief sought
in the principal proceeding or in another group member's proceeding.

(...)
Aggregate assessment of monetary relief
25. (1) This section applies where 2 or more of proceedings to which this Act applies
are for monetary relief.
(2) The Court may, in respect of 2 or more of those proceedings, order the respondent
to pay an aggregate amount without specifying the amount payable in respect of each
proceeding.
(3) The Court must be satisfied that the aggregate amount is a reasonably accurate
assessment of the total of the monetary relief recoverable in those proceedings.

12 Zie over 'Amerikaanse toestanden': C.J.J.M. Stolker, Van arts naar
advocaat/Aansprakelijkheid voor medische fouten in Amerika. Een les voor Nederland?,
Utrecht/Deventer 1989.

(...)'.
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actions', het - Zweedstalige boek 'Grupptalan' van Lindblom.13
Om praktische redenen heb ik het onderzoek beperkt tot de

groepsaktie in konsumentenzaken.
Achtereenvolgens zal ik aandacht besteden aan het Nederlandse

voorontwerp (nr 2), de Belgische Wet op de handelspraktijken (nr 3), de
Duitse wetgeving inzake algemene voorwaarden en handelspraktijken (nr
4), de Franse wet inzake kollektieve konsumentenakties (nr 5) en de
Zwitserse wet op de handelspraktijken (nr 6). In een slotbeschouwing

13 P.H. Lindblom, Grupptalan/Det Anglo-Amerikanska class actioninstitutet ur svensk
perspektiv, Stockholm 1989. Deze auteur noemt zestien misverstanden omtrent class
actions:
'1. Class actions are a new American invention.
2. Class actions are bound to an Anglo-American concept of law.
3. Class actions are only possible in a legal system in which set-off of costs for
counsel is the rule, and where contingent fees for attorneys are allowed.
4. Res judicata and estoppel against third parties to the extent allowed in a class
action is unconstitutional.
5. Class actions require that the courts be given functions and the judges given active
roles that are unthinkable in many countries.
6. The class action suit encourages unnecessary lawsuits, drowns the courts in

proceedings and paralyzes industry.
7. The number of class action suits is so low that the procedure lacks practical
significance.
8. No class actions lead to judgment after trial; the class action suit is used by
unscrupulous attroneys as a blackmail device (to bring about unlawful settlements) and
even leads to other abuses.
9. Class actions are only in the representative plaintiffs' counsels' interest; they claim
unjustifiable fees and no money is left for the class members.
10. Class actions are enormously complicated and the procedure becomes therefore
terribly time- and resource-consuming.
11. The class action is often abused; attorneys travel around and "buy up" claims that
would otherwise never be tried in court.
12. Class actions are always pro-consumer and anti-business.
13. Most class actions are similar; the action has, therefore, a very small target
group.
14. The experience in the USA gives the best basis for an evaluation of the class
action suit.
15. The class action requires a radical change in the law of damages and evidence in
order for its existence to be justifiable.
16. The class action suit is the definitive solution for the access to justice problems
of the day; the suit fullfils numerous important functions, brings about a maximal
realisation of the substantive law, lacks significant viable alternatives, and has hardly
any disadvantages'.

-
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(nr 7) zal ik pogen enige konklusies voor de Nederlandse wetgeving te
formuleren.

HET NEDERLANDSE VOORONTWERP

Waarom hebben zovelen" negatief gereageerd op het Nederlandse
voorontwerp? Het lijkt mij goed om alvorens naar het buitenland te
kijken, eerst op te sporen welke beperkingen het voorontwerp kent.
Deze beperkingen kunnen in drie rubrieken worden onderscheiden: (a)
welke organisaties krijgen aktiebevoegdheid, (b) voor welke belangen
geldt deze bevoegdheid, en (c) wat kan aan de rechter worden
gevraagd.

Wat de organisaties (a) betreft, moet in de eerste plaats worden
opgemerkt dat het voorontwerp geen bijzondere voorafgaande toelating
tot het optreden in rechte verlangt. In plaats daarvan wordt een aantal
materi8le voorwaarden gesteld: het moet gaan om een rechtspersoon,
deze moet volledige rechtsbevoegdheid bezitten, zij dient de belangen
van anderen te behartigen, en dit moet in de statuten zijn vastgelegd.
Voorts moet sprake zijn van representativiteit en zo mogelijk dient
voorafgaand overleg te hebben plaatsgevonden.

Op het beperkende karakter van deze voorwaarden is zoals gezegd al
veel kritiek uitgeoefend.15 Voor vorderingen van de bestaande
konsumentenorganisaties voor milieugroeperingen ligt dit anders-
lijken deze voorwaarden evenwel geen wezenli jke beperking op te
leveren.

Moeilijker is het gesteld met de vraag (b) voor welke belangen de
aktiebevoegdheid geldt. Omvatten de 'belangen van anderen' ook de
belangen van toekomstige generaties?16 En het belang van een schoon
milieu?17 Vaak is dit niet alleen een vraag van groepsakties maar ook
een van toepassing van de zorgvuldigheidsnorm. Tussen deze twee
bestaat een duidelijk verband: het lijkt evident dat uitbreiding van de

14 Niet alien: in het buitenland wordt er wel positiever over gesproken zie bijv. H.

Bocken, Woord vooraf, in: Vorderingsbevoegdheid voor milieuverenigingen, Brussel 1988,
biz. VI: 'Persoonlijk ben ik voorstander van een verruiming van de toegang tot de
rechtbanken van milieuverenigingen. Hun vorderingsrecht mag beperkt worden tot een
verbodsactie. In dit verband kan men inspiratie vinden in het voorontwerp van wet
intake algemene belangenacties dat door de Nederlandse ministerraad van 29 januari
1988 werd goedgekeurd'.

15 Zie voor een heldere analyse N. Frenk, Het Voorontwerp vorderingsrecht belangen-
organisaties nader geanalyseerd, RM Themis 1989, blz. 372-389.

16 Zie J.H. Nieuwenhuis, Zij die geboren worden groeten u/Aansprakelijkheid jegens
toekomstige generaties?, RM Themis 1988, blz. 359 e.v.

17 Zie Frenk, o.c., blz. 383.

1

-

-
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mogelijkheid van groepsakties een verdere uitrekking van de zorgvul-
digheidsnorm ten gevolge kan hebben.

Het moeilijkst ligt het punt van de zaken die aan de rechter zullen
kunnen worden gevraagd (c). Dat een verbod van onrechtmatig handelen
kan worden gevorderd, is in ons land nauwelijks omstreden.
Problematisch is het echter gesteld met de vordering tot nakoming en
tot schadevergoeding. Het is vooral in deze zaak dat het voorontwerp
pas op de plaats maakt. Valt te dezer zake van de Belgische en Franse
ervaringen te leren? Het wordt tijd de grens te overschrijden.

2 DE BELGISCHE WET OP DE HANDELSPRAKTIJKEN

Sinds 1957 hebben Belgische konsumentenorganisaties een beperkte
wettelijke bevoegdheid tot het vorderen van een verbod van bepaalde
oneerlijke handelspraktijken. De organ isaties maken van deze
bevoegdheid vrijwel geen gebruik.

De bevoegdheid is neergelegd in artikel 57, tweede lid Wet op de
Handelspraktijken. Ingevolge deze bepaling kunnen verbruikers-
verenigingen een vordering tot staken instellen voor daden die een
inbreuk maken op de bepalingen opgesomd in artikelen 55a tot en met h
van genoemde wet.

Artikel 57, tweede lid stelt een drietal voorwaarden voor toelating
van een konsumentenorganisatie. De organisatie moet rechtspersoon-
lijkheid bezitten, zij moet in de Raad voor het Verbruik zijn verte-
genwoordigd en zij dient als statutair doel te hebben de verdediging
van de belangen van de verbruikers. De eerste voorwaarde stemt
overeen met de eis van het Nederlandse voorontwerp dat de organisatie
volledige rechtsbevoegdheid dient te hebben.

De tweede voorwaarde brengt in feite mee dat sprake is van een
closed shop. Momenteel maken naast de Verbruikersunie ook
gezinsorganisaties de Bond van Grote en Jonge Gezinnen,18 de
Kristelijke Arbeiders Vrouwengilden, de Ligue des Families, de
Socialistische Vooruitziende Vrouwen, Vie feminine , kooperatieven-
de Coöperatieve vrouwenbeweging, de Federatie van Belgische
Cooperatieven, het Landelijk Verbond der Christelijke Cooperatieven, de
Vereniging van Cooperatieve Apothekers van Belgie - en vakver-
enigingen - het Algemeen Belgisch Vakverbond, het Algemeen Christe-
lijk Vakverbond, de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van
Belgie - deel uit van de Raad. De voorwaarde inzake vastlegging van de
belangenbehartiging in de statuten ten slotte stemt weer wel overeen
met het Nederlandse voorontwerp.

De onderwerpen waarop een kollektieve aktie kan zien zijn eng

18 Vroeger Bond van Kroostrijke Geginnen genaamd.

-

-
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omschreven. Bovenbedoelde organisaties kunnen een vordering tot staken
instellen voor daden die een inbreuk maken op de bepalingen opgesomd
in artikel 55a tot en met h Wet op de Handelspraktijken. In deze lijst
ontbreekt het belangrijke artikel 54, dat een 'Generalklausel' bevat.
Deze bepaling is bewust in de opsomming weggelaten.

In het zittingsjaar 1984/1985 heeft de Belgische Regering een
wetsontwerp tot wijziging van de wet op de handelspraktijken
ingediend. Dit wetsontwerp is goedgekeurd door de Senaat, maar de
Kamer van Volksvertegenwoordigers moet zich er nog over uitspreken.
Ingevolge art. 80 jo. art. 83 van het inmiddels geamendeerde
wetsontwerp zal een vereniging ter verdediging van de verbrui-
kersbelangen onder dezelfde voorwaarden als thans ook een vordering
tot staking op grond van overtreding van de algemene norm van art. 79
kunnen instellen. Het nieuw voorgestelde art. 79 luidt:

'Verboden is elke met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad, waarbij een verkoper de
belangen van een of meer verbruikers schaadt of kan schaden'.

Ook het nieuwe wetsvoorstel heeft reeds de nodige kritiek ondervonden.
Zo wijst Stuyck er op dat een verbruikersorganisatie straks wel een
verbod van onredelijk bezwarende algemene voorwaarden kan vorderen
maar niet de nietigheid daarvan in individuele kontrakten kan
inroepen.19

Kennisneming van de diskussie over dit onderwerp in Belgie is ook
voor ons leerzaam. De diskussie wordt momenteel behalve in de
Volksvertegenwoordiging gevoerd in de boezem van de Belgische
Studiekommissie tot Herziening van het Consumentenrecht, waarvan ik
de eer heb deel uit te maken. Zou men op het eerste gezicht geneigd
zijn, de onbeperkte toelating van konsumentenorganisaties van het
Nederlandse voorontwerp aantrekkelijker te vinden dan het Belgische-
en Franse stelsel van toelating vooraf, in de praktijk blijkt
laatstgenoemd systeem ook voordelen te hebben. Het belangrijkste
voordeel van deze toelating vooraf is dat kwesties als representativiteit
tijdens de procedure zelf niet vaak een rol zullen spelen. Te vrezen
valt dat dit in ons land anders kan gaan uitpakken.

Thans wil ik overgaan van de theorie naar de praktijk. Volgens de
twee toonaangevende handboeken hebben konsumentenorganisaties maar
een minimaal gebruik van de hun toegekende bevoegdheid gemaakt: twee

19 .1. Stuyck, Algemene beschouwingen bij het wetsontwerp betreffende de handels-
praktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, in: E. Balate,
Stuyck (red.), Pratiques du commerce & Information et protection du consommateur,
Brussel 1988, bk. 1, 20.

J.
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maal". De eerste zaak betrof een kort geding dat een negental
konsumentenorganisaties en een koöperatie heeft aangespannen tegen de
importeur van een Frans haargroeimiddel ('Uw haren terug', '100%
doeltreffend', 'onmiddellijke en opzienbarende resultaten', 'Na jarenlange
opzoekingen heeft de Parijse dokter Raymond, bijgestaan door bekwame
analysten, een wetenschappelijke behandeling ontdekt', 'wetenschappelijk
en biologisch'). De vice-voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te
Brussel verbood op 3 september 1974 'deze reklame of een even leugen-
achtige en misleidende reklame voor hetzelfde produkt te versprei-
den'.21

De tweede maal liep het aanvankelijk mis voor de wederom in grote
getale eisende konsumentenorganisaties. Bij vonnis van 1 oktober 1977
wees de fungerend voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te
Turnhout een vordering tot staking van het zonder reden weigeren van
opzeggingen door een postorderbedrijf nog van de hand. In appel
sneuvelde echter dit vonnis. In zijn arrest van 1 december 1981 beval
het Hof van Beroep te Antwerpen de

'staking van elke verdere versending van uitgaven (boeken, tijdschriften, steekkarten en
mogelijke andere publicaties) met miskenning van het binnen daartoe bepaalde termijn
gegeven versoek om geen verdere leveringen meer te ontvangen, mite opgave door de
opseggende partij van voldoende identificatiegegevens'.

Inmiddels is een derde uitspraak gepubliceerd.22 In dit kort geding,
wederom de sweepstakes van het postorderbedrijf betreffende, werden
vier van de zes eisende organisaties niet in hun vordering ontvangen.
Drie organisaties hadden in de ogen van de president niet het vereiste
statutaire doel en twee hadden (tevens) niet voldaan aan het vereiste
dat de ledenli jst moet zijn neergelegd. Als onvoldoende werden
aangemerkt de statutaire doelomschrijvingen: 'vormingskansen bieden en
de kristelijke levensopvatting verdiepen', 'ontplooiing van haar leden in
cultureel, sociaal, zedelijk en godsdienstig opzicht', respektievelijk
'vorming en voorlichting'. Daarentegen achtte de president wel
toereikend de omschrijvingen: 'bevordering van de verbruikersbelangen
en haar coöperateursVde belangen van de verbruiker en de gebruiker
bevorderen en verdedigen' respektievelijk ' bescherming en verdediging
van de consumenten'.

Inhoudelijk is van belang dat de eisende organisaties, ondanks de

20 P. De Vroede, G.L. Ballon, Handelspraktijken, Antwerpen 1986, nrs 1376-1380; J. Stuyck,
W. van Gerven, Handels- en economisch recht, 2. Mededingingsrecht, A. Handels-
praktijken, Gent 1985, nrs 13-18.

21 Belgische Rechtspraak in Handelszaken 1974, 500 (G.L. Ballon).
22 Rechtbank van koophandel Turnhout 23 december 1988, Rechtskundig Weekblad 1988-

1989, ble. 1339 (P. de Vroede).
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beperkte reikwijdte van de huidige wet, toch met hun vordering sukses
hadden. Weliswaar was het gevraagde verbod van het organiseren van
sweepstakes niet toewijsbaar, omdat dat zou moeten steunen op art. 54
Wet op de handelspraktijken en daarover mogen de verbruikers-
organisaties niet klagen. Maar wel toewijsbaar was de vordering om
voor deze sweepstakes reklame te maken. Het gevolg is dat het
postorderbedrijf gerust mag doorgaan met het organiseren van
sweepstakes, maar voor elke publicitaire handeling loopt het de kans
een dwangsom van 100 000 BF te verbeuren. In ons land wordt art.
1416c BW (misleidende reklame) eveneens gehanteerd ter bestrijding van
in feite oneerlijke handelspraktijken.

Opmerkelijk in de Turnhoutse procedure is dat tegen de vordering
van de organisaties verzet was aangetekend door een viertal werk-
nemers op belangrijke posten in het postorderbedrijf (sekretaris van de
Ondernemingsraad, hoofd van de vakbondsafvaardiging). Deze werk-
nemers stelden dat een verbod van sweepstakes de werkgelegenheid bij
hun bedrijf tot 40% zou terugbrengen. De president maakte met deze
tussenkomst korte metten.

Het geringe gebruik van de aktiebevoegdheid uit hoofde van de Wet
op de handelspraktijken moet ten dele worden toegeschreven aan het
ontbreken van overheidssubsidie en het bestaan van andere prioriteiten
bij de konsumentenorganisaties alsmede het afschrikkingseffekt van
mislukkingen in de beginfase.23 Voorts speelt hierbij een rol een
mysterieus gentlemen's agreement: in ruil voor toekenning van het
vorderingsrecht bij de wet zou steeds eerst worden gepoogd om in het
kader van de Raad voor het Verbruik tot een oplossing te komen.24

Voor een goed begrip van de Belgische situatie is het noodzakelijk te
wijzen op de mogelijkheid voor konsumentenorganisaties om een
strafprocedure uit te lokken. Ook deze mogelijkheid wordt echter
betrekkelijk zelden benut.25 In het dadelijk te bespreken Franse recht
ligt dit anders. Eerst wil ik echter aan de hand van de Duitse
ervaringen schetsen hoe met een zelfde regelgeving wel goede
resultaten kunnen worden geboekt.

23 J. Stuyck, o.c., blz. 34.
24 H. Swennen en I. Verougstraete, SEW 1972,43-44.
25 Zie J. Verlinden, Het belang als ontvankelijkheidsvoorwaarde voor de rechtsvordering

(Art. 17 en 18 Gereechtelijk Wetboek), Jura Falconis 1987-1988, biz. 19-59. Vergelijk
voorts het kommentaar van M. De Preter, P. Guens, B. Tilleman en G. Vandeputte, 'Het
verdriet van de consumentenorganisaties', bij Corr. Brussel 4 juni 1987, Jura Falconis
1987-1988, blz. 9-17.
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3 DE DUITSE WETGEVING INZAKE ALGEMENE VOOR-
WAARDEN EN HANDELSPRAKTIJKEN

Voordat we naar Frankrijk trekken, is alfabetisch gezien eerst de
Duitse Bondsrepubliek aan de beurt. De Bondsrepubliek kent een tweetal
wetten die konsumentenorganisaties de bevoegdheid geven in rechte op
te treden. De oudste hiervan is het Gesetz gegen den unlauteren
Wettbewerb (UWG). Daarnaast kent ook het Gesetz zur Regelung des
Rechts der Allgemeinen Geschaftsbedingungen (AGB-Gesetz) van 1976
een aktiebevoegdheid toe aan konsumentenorganisaties.26 Van de bij de
wet toegekende bevoegdheden wordt ruimschoots gebruik gemaakt.
Interessant is voorts een wetsvoorstel dat geen doorgang heeft
gevonden: de voorgestelde uitbreiding van de groepsaktie terzake van
ongeoorloofde handelspraktijken tot schadevergoeding.

Van de ervaringen met het UWG heeft Von Falckenstein27 uitvoerig
verslag uitgebracht.

Over de ervaringen met het AGB-Gesetz is bijzonder veel geschre-
ven.28 Van belang zijn in het bijzonder de cijfermatige gegevens van de
Verein zum Schutz der Verbraucher gegen unlauteren Wetthewerb e.V.
(VSV) te Berlijn, die de onderhandelingen inzake algemene voorwaarden
zo goed als monopoliseert. In 1986 heeft de VSV 180 vorderingen
ingeleid. De meeste van deze vorderingen eindigden met een boetebeding
voorziene verklaring van de betrokken ondernemer dat deze zijn leven
zou beteren. Slechts in 30 a 50 gevallen was een gerechtelijke
procedure noodzakelijk. Het waren vooral de aanneming van bouwwer-
ken, automobielverkoop, autoreparatie, meubelindustrie en pakketreizen,
die door de VSV zijn aangepakt.29

Over de effektiviteit van de groepsaktie wordt verschillend gedacht.
Heinrichs, LOwe en Ulmer onderscheiden in hun Vorwort tot de bundel
'Zehn Jahre AGB-Gesetz Rackblick und Ausblick' drie stromingen:

'Die zahlenmassig grösste Gruppierung, die man als die Rea listen oder Konsensualisten

26 Zie J. Basedow, Kollektiver Rechtsschutz und individuelle Rechte, AcP 1982, blz. 336-
371 en P. Reinel, Die Verbandsklage nach dem AGB-Gesetz, Köln 1979.

27 R. von Falckenstein, Die Bekampfung unlauterer Geschaftspraktiken durch Verbraucher-
verbinde, Köln 1977, blz. 178-179 komt tot de konklusie dat dekontrole redelijk
effektief kan worden genoemd. Aileen indien de handelspraktijken in een bepaalde
bedrijfstak over de hele linie oneerlijk zijn of indien dén ondernemer zich konstant aan
kwalijke praktijken overgeeft, schiet de kontrole van de konsumentenorganisaties tekort.

28 Zie onder meer H.E. Brandner en J. Kummer, 10 Jahre Inhaltskontrolle nach dem AGB-
Gesetz in der Rechtsprechung des BGH, Verbraucher und Recht 1987, blz. 121-126; H.J.
Bunte, Zehn Jahre AGB-Gesetz Rückblick und Ausblick, NJW 1987, blz. 921-928.

29 Ik ontleen deze gegevens aan een voordracht van Th.M. Buhl voor een symposium te
Parijs, 9 maart 1988.

-
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bezeichnen kann, halt das AGB-Gesetz far im wesentlichen gelungen. (...) Die zweite

Gruppe, die Enttauschten oder die Pessimisten, ist mit dem Erreichten untufrieden. (...)

Genau entgegengesetzte Kritik erfahren das Gesetz und die Rechtsprechung aus den Reihen

der Wirtschaft'.30

Tot de positivos behoort P. Schlosser, 'einer der Väter des Gesetzes'.31
Schlosser komt tot de konklusie dat 'das AGBG (sich) sehr wohl
bewährt hat'.32 Zijn kollega-wetsvader Lowe daarentegen wordt tot de
teleurgestelden gerekend. Dat geldt ook maar dan vanuit een
tegengestelde optiek voor degenen die de nieuwe wetgeving als 'Sand
im Getriebe' (Stumpf33 dat is de naam van de schrijver) en een
'klauselfressender Moloch' (Rabe) kwalificeren.34

Bij de effektiviteit van de groepsaktie dient men niet alleen op de
processen acht te slaan, maar tevens op de 'strafbewehrte Unterlas-
sungserklarungen', die konsumentenorganisaties vaak weten te verkrij-
gen van een schuldige ondernemer.35

In de jaren zeventig is door enige Duitse schrijvers voorgesteld om
de aktiebevoegdheid voor konsumentenorganisaties ingevolge par. 13

UWG uit te breiden tot schadevergoeding.36 In het kader van een
voorstel tot algehele herzieining van het UWG is zijdens de regering
inderdaad een hiertoe strekkend voorstel gedaan. In een Referen-
tenentwurf van 1977 werd voorgesteld konsumentenorganisaties een
schadevergoedingsaktie toe te kennen. Voorwaarde zou dan wel zijn
dat individueel gelaedeerde konsumenten hun vordering tevoren zouden
cederen. Dit voorstel is enerzijds als niet ver genoeg, anderzijds als te
radikaal bekritiseerd. Het gevolg is geweest dat het in de uiteindelijke
novelle van 1987 niet is opgenomen.37

30 H. Heinrichs, W. Lowe, P. Ulmer, Vorwort, in: Zehn Jahre AGB-Gesetz Ruckblick und

Ausblick, KOIn 1987, biz. VI.

31 Aldus P. Ulmer, in: Zehn Jahre AGB-Gesets, bit. 1, 2.

32 P. Schlosser, 10 Jahre AGB-Gesetz, Juristische Rundschau 1988, biz. 1, 7.
33 H. Stumpf, Sand im Getriebe unternehmerischen Handelns/Eine kritische Betrachtung

anhand einiger Beispiele aus der jiingeren Rechtsprechung zum AGB-Gesetz, Betriebs-
Berater 1985, blz. 963-965.

34 Zie de citaten in Zehn Jahre AGB-Gesetz op de zojuist aangehaalde pagina's.
35 Zie hieromtrent W. Steines, Die strafbewehrte Unterlassungserklarung: Einziges Mittel

zur Beseitigung der Wiederholungsgefahr?, NJW 1988, blz. 1359-1361.
36 N. Reich, H.W. Mick lite, Verbraucherschutzrecht in der Bundesrepublik Deutschland,

Wokingham Berkshire 1980, nr 120 met verdere verwijzingen.
37 Zie over de wetsgeschiedenis M. Lehmann, Die UWG-Neuregelungen Erlauterungen und

Kritik, GRUR 1987, blz. 199-214.
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4 DE FRANSE WET INZAKE KOLLEKTIEVE KONSUMENTEN-
TRANSAKTIES

In Frankrijk beschikken konsumentenorganisaties sinds de loi-Royer van
1973 over de wettelijke bevoegdheid om in rechte voor hun leden op te
treden. De thans vigerende wettelijke regeling dateert van 1988.
Vanwege de restriktieve interpretatie van de wettelijke bevoegdheid in
de jurisprudentie38 bleek het noodzakelijk de loi-Royer aan te passen.

Art. 1 van de wet van 5 januari 198839 bepaalt:

'Les associations regulierement declare.. ayant pour objet statutaire explicite la defense
des interets des consommateurs peuvent, si elles ont été agreees a cette fin, exercer les
droits reconnus a la partie civile relativement aux faits portant un prejudice direct ou
indirect a Pintérit collectif des consommateurs.

(...)'.

Art. 2 geeft aan dat de voorwaarden voor erkenning bij dekreet worden
vastgesteld. De voorwaarden zullen in elk geval betrekking hebben op
de representativiteit op nationale of lokale basis. Het dekreet van 6 mei
1988 ter uitvoering van deze bepaling is vrijwel gelijk aan het oude
dekreet van 17 april 1984. De twee voornaamste wijzigingen betreffen
de nieuwe eis van een jaarverslag uit te brengen aan de departementale
autoriteiten (art. 6) en de mogelijkheid van intrekking van de
goedkeuring (art. 7). Gebleven zijn de eis dat de organisatie ten minste
een jaar lang aktief moet zijn geweest het moet hier gaan om een
'activité effective et publique en vue de la defense' en, althans als
het een nationale organisatie betreft, ten minste 10 000 leden moet
hebben.49

De overige bepalingen van de wet geven een uitbreiding aan de
bevoegdheden van de in art. 1 bedoelde konsumentenorganisaties.
Volgens art. 3 kunnen zij:

'demander a la juridiction civile statuant sur l'action civile ou a la juridiction repressive
statuant sur l'action civile d'ordonner au defendeur ou au prevenu, le cas echeant sous

38 Cour de Caseation 16 januari 1985, D. 1985.317 (note Aubert), J.C.P. 1985.11.20484 (note
J. Calais-Auloy) insake Confederation syndicale des familles/Soc. Nouvelles Frontieres
Touraventure besliste dat deze bevoegdheid slechts betrekking heeft op 'I'action civile',
dat is de vordering als beledigde partij op grond van overtreding van een
strafrechtelijk voorschrift. Hierdoor ontviel de basis voor kollektieve akties tegen
'civiel onrecht'.

39 Loi no 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations agrees
de consommateurs et a l'information des consommateurs.

40 Dekreet no 88-586 van 6 mei 1988.

-



122 E.H. Hondius

astreinte, toute mesure destinee faire cesser des agissements illicites ou a supprimer
dans le contrat ou le type de contrat propose aux consommateurs une clause illicite'.

In afwijking van de tekst van de oude wet laat de nieuwe tekst
onduidelijkheid bestaan over de vraag of het genoemde verbod of gebod
ook in kort geding kan worden gevraagd.41

Ook de overige bepalingen van de nieuwe wet hebben kritiek geoogst.
Zo wordt ten aanzien van art. 5 gesteld dat enerzijds aan konsumenten-
organisaties ten onrechte de toegang tot de administratieve rechter
wordt ontzegd, anderzijds een kollektieve aktie wel erg gemakkelijk
wordt gemaakt wanneer slechts een enkele konsument schade heeft
ondervonden.42

Bij wet nr 89-421 van 23 juni 198943 is de wet van 1988 in die zin
geamendeerd, dat thans ook konsumentenorganisaties op het gebied van
beleggingen en financiele dienstverlening zullen kunnen ageren.

Deze tekst is helaas verre van duidelijk. De oorspronkelijke bedoeling
van de Franse regering om terug te keren naar de situatie van veOr het
arrest van 16 januari 1985 is flink door de Senaat gedwarsboomd.44

Op den punt biedt de nieuwe wet een verbetering: dat is de
mogelijkheid om een verbod te vragen. Tot dusver werd de groepsaktie
vooral gehanteerd voor het vragen van schadevergoeding. Omdat dit in
ons land nu juist nog niet zover is, lijkt het interessant na te gaan
welke ervaringen in Frankrijk met gebundelde vorderingen zijn
opgedaan. Deze worden in de literatuur als slecht gekenschetst. Een
uitgebreid dossier-onderzoek van Morin over de periode 1973-1982 wijst
uit dat gedurende dit tijdvak 6% van de 450 geregistreerde schade-
akties resulteerden in de -in Frankrijk niet ongebruikelijke- sym-
bolische ene franc schadevergoeding; 76% kwam uit op een schade-
vergoeding van FF 1 000 of minder en slechts 2% eindigde met een
schadeloosstelling van meer dan FF 5 000.45 Het hoogste bedrag ooit
toegekend, was in genoemde periode in de Morhange talk-zaak:46 FF
100 000, in appel teruggebracht tot FF 40 000.47

Bihl komt met verschillende suggesties om hier wat aan te doen. Een
daarvan is de oprichting van een garantiefonds, zoals dat reeds eerder

41 Volgens Calais-Auloy, D. 1988, Chron. 193, 195 kan dit wel, maar hij geeft toe dat de
nieuwe wet op dit punt onduidelijker is dan de oude.

42 J. Calais-Auloy, o.c., blz. 197.
43 Journal Officiel 29 juni 1989.
44 Zie over de parlementaire geschiedenis uitvoerig J. Calais-Auloy, Les actions en justice

des associations de consommateurs, D. 1988, Chron. 193-198.
45 A. Morin, L'action civile des associations de consommateurs, Paris 1983.
46 Zie Nguyen-Thann-Bourgeois, Reflexions sur l'affaire du talc Morhange, D. 1981, chron.

187.

47 Zie L. Bihl, Le droit penal de la consommation, Parijs 1989, ble. 164.

a
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is voorgesteld door de Commission de refonte du droit de la
consommation, de zg. kommissie-Calais-Auloy. Deze kommissie heeft in
haar eindrapport" op verschillende plaatsen een belangrijke rol aan
konsumentenorganisaties toegedacht. Zo bepaalt art. 31 van het
voorontwerp:

Les signataires d'un accord collectif peuvent en leur nom propre agir en justice pour faire
respecter les dispositions de cet accord.

Deze bepaling lijkt duidelijk geinspireerd door het kollektieve
arbeidsrecht.

Daarnaast bevat het rapport een drietal kategorieen groepsakties:
allereerst is er de algemeen belang aktie:

Art. 303 Une organisation representative de consommateurs peut agir devant toute
juridiction de l'ordre judiciaire ou administratif dans l'interet collectif des consommateurs.
Le juge peut egalement etre saisi par le ministere public.

Voorts is er de groepsaktie voor een duidelijk omlijnde groep
konsumenten:

Art. 305. Lorsque plusieurs consommateurs identifies subissent, du fait du meme

professionnel, des prejudices ayant une origine commune, une organisation de
consommateurs peut agir devant toute juridiction au nom des intéresses, pourvu que ceux-
ci aient tous ete individuellement avertis par l'organisation. (...)

Ten slotte is er de groepsaktie voor een nog niet vast te stellen groep:

Art. 307. Lorsque plusieurs consommateurs non aisément identifiable, subissent, du fait du
mme professionnel des prejudices ayant une origine commune, une organisation
representative de consommateurs peut agir dans l'interet du groupe sans avertir
individuellement les intéresses.

Deze laatste mogelijkheid wordt in de artikelen 308-315 nader
uitgewerkt.

De teleurstellende oogst aan schadevergoedingen is ook aan de
konsumentenorganisaties toe te schrijven, die zich beperken tot het
zich stellen als beledigde partij in strafzaken: in de periode 1973-1983
geschiedde dat in ruim 98,5% van de ruim 1 000 onderzochte

48 Jean Calais-Auloy, Propositions pour un nouveau droit de la consommation/Rapport de
la commission de refonte du droit de la consommation au secrétaire d'Etat aupres du
ministre de l'Economie, des Finances et du Budget charge du Midget et de la
Consommation, Paris 1985.



124 E.H. Hondius

dossiers."
Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn gelegen in een wijziging van

de wijze van schadeberekening. Bihl geeft het volgende illustratieve
voorbeeld. Een verkoper van wijn levert vier jaar lang flessen af die in
plaats van de aangegeven 150 cl slechts 148,6 cl wijn bevatten. Per fles
levert deze handelwijze een extra winst van niet meer dan FF 0,07 op.
Bij een jaarlijkse omzet van vijftig miljoen flessen levert deze fraude
echter een winst op van FF 13 800 000. Toch wordt onze wijnverkoper
door de rechtbank van Aix-en-Provence veroordeeld tot het betalen van
een schadevergoeding van FF 40 000, te verdelen onder de konsumen-
ten-organisaties UFCS en Orgeco.5°

Ten slotte wijs ik erop dat de Fransen enige ervaring hebben
opgedaan met konsumentenorganisaties die naast elkaar een vordering
instellen. In een dergelijk geval 'certaines juridictions ont tendance
allouer des dommages-interets plus importnats a celle qui est a l'origine
des poursuites et a exposedes frais pour son action. Lorsque toutes les
associations se sont constituees parties civiles a l'audience, certaines
decisions ont tendance diviser le montant total des sommes allouees
au titre de la reparation du prejudice collectif, d'autres, au contraire,
multiplier par le nombre d'organisations parties civiles le montant global
alloue au titre de la reparation du prejudice collectif'.51

5 DE ZWITSERSE WET OP DE HANDELSPRAKTIJKEN

Volgens art. 10 lid 2 van het Zwitserse Bundesgesetz gegen den
unlauteren Wettbewerb UWG) van 19 december 1986 hebben de volgende
organisaties een aktiebevoegdheid:

'Ferner können nach Artikel 9 Absfitze 1 und 2 klagen:
a. Berufs- und Wirtschaftsverbande, die nach den Statuten zur Wahrung der
wirtschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder befugt sind;
b. Organisationen von gesamtschweizerischer oder regionaler Bedeutung, die sich

statutengemass dem Konsumentenschutz widmen'.52

49 Morin, o.c. Vergelijk ook J. Calais-Auloy, note D. 1988, blz. 49, 52: 'On peut nourrir
quelques doutes a ce sujet, car les associations ont l'habitude d'intervenir dans des
instances engagées par le ministère public devant le tribunal repressif; c'est pour elles
la voie de la facilité. Prendre l'initiative d'une action suppose des recherches prealables
qu'elles n'ont pas toujours les moyens de faire'.

50 Bihl, o.c., blz. 158, 164.
51 G. Cas, D. Ferrier, Traité de droit de la consommation, Paris 1986, blz. 158.
52 De France tekst luidt:

'Les actions prévues Particle 9, ler et 2e alinéas, peuvent en outre être intentées
par:

a

it

A

a



Het vorderingsrecht voor konsumentenorganisaties 12 5

De bevoegdheid is beperkt tot organisaties van nationale of regionale
betekenis ter voorkoming van uitwassen als de oprichting in de
Bondsrepubliek van advokatenkorporaties enkel en alleen om er via
schikkingen met ondernemers financieel beter op te worden.53
Ingevolge art. 9 kunnen de genoemde organisaties vragen:

'a. eine drohende Verletzung zu verbieten;
b. eine beetehende Verletzung zu beseitigen;
c. die Widerrechtlichkeit einer Verletzung festzustellen, wenn sich diese weiterhin störend

auswirkt'.

Voorts kunnen zij publikatie vragen. Schadevergoeding en afgifte van de
winst, die in art. 9 lid 3 worden genoemd, zijn echter uitdrukkelijk
uitgezonderd.

Zwitserse schrijvers hebben op de leemten in deze regeling gewezen.
Zo is het bij onredelijk bezwarende algemene voorwaarden niet
voldoende dat wordt aangetoond dat deze in abstracto onredelijk
bezwarend zijn, maar dit moet ook voor een konkreet geval worden
aangetoond.54 Voorts blijft

'abzuwarten, ob die hauptsachlich aufgerufenen Konsurnentenorganisationen die personellen
und finanziellen Ressourcen haben werden, urn dieser neuen Aufgabe gewachsen zu sein.
Nach dem Konsumenteninformationsgesetz, das der Bundesrat jetzt print, ist jedenfalls eine
Subventionierung einer Verbandsklagetatigkeit, im Gegensatz cur Situation in vielen
europaischen Landern, nicht vorgesehen'.55

Aan de andere kant wordt toegejuicht dat de regeling in het kader van
de handelspraktijken is geschied.56

a. Les associations professionnelles et economiques que leurs statute autorisent
defendre les intérits economiques de leurs membres;

b. Les organisations d'importance nationale ou regionale qui se consacrent
statutairement it la protection des consommateurs'.

53 C. Baudenbacher, Das neue Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb vom 19.
Dezember 1986 (UWG), Recht 1988 Heft 3, blz. 73, 79-80.

54 Peter Gauch, Die Verwendung "missbrauchlicher Geschaftsbedingungen" Unlauterer
Wettbewerb nach Art. 8 des revidierten UWG, Baurecht/Droit de la Construction 1987/3,
51, 59.

66 Bernd Stauder, Die AGB-Verbandsklage nach dem UWG-Entwurf, in: Defense des
consommateurs: Quel progres?, Bern 1985, 73, 91.

56 Zie E.A. Kramer, Allgemeine Geschaftsbedingungen: Status quo, Zukunftsperspektiven,
Schweizerische Juristen-Zeitung 1985, blz. 33, 35 en Sticher, Die Kontrolle Allgemeiner
Geschaftsbedingungen als wettbewerberechtliches Problem, dies. St. Gallen 1981, bk. 151

e.v.
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6 KONKLUSIES

Anders dan door velen is gesteld, vormt het voorontwerp
vorderingsrecht belangenorganisaties althans voor wat betreft
konsumentenaangelegenheden in mijn ogen een goede aanzet voor een
wettelijke regeling. In de toelichting zou een aantal beperkende
voorwaarden kunnen worden weggenomen of afgezwakt. Voorts zou
duidelijk dienen te worden aangegeven dat de door het voorontwerp te
beschermen belangen in ruime zin dienen te worden verstaan.

Hoe de verbodsaktie in de praktijk zal worden gehanteerd, dient nog
te worden afgewacht. De Belgische ervaringen stemmen niet
optimistisch. Hiertegenover staan de positieve Duitse ervaringen. Een
goede subsidiepolitiek lijkt gelijk ook in Zwitserland wordt erkend-
geboden.

Een ernstig gebrek van het voorontwerp is het ontbreken van een
kollektieve aktie tot schadevergoeding. Hier bestaat grote behoefte aan.
Bij de diskussie over het al dan niet invoeren van een dergelijke
mogelijkheid kan worden aangesloten bij het debat dat dienaangaande
kort geleden in de Duitse Bondsrepubliek is gevoerd. In Frankrijk kent
men deze mogelijkheid al geruime tijd. Het gebruik dat ervan wordt
gemaakt, valt echter ook al tegen. Met name is een probleem dat de
eisende organisatie niet de onrechtmatig gemaakt winst kan vorderen.
Art. 106 boek 6 (art. 6.1.9.9a) maakt dit wel mogelijk. Daarvoor is wel
vereist dat in het nieuwe artikel het begrip 'een ander' niet restriktief
zal worden geinterpreteerd. Bij een liberale opvatting van dit begrip,
kan worden verwacht dat invoering van een kollektieve aktie tot
schadevergoeding in ons land effektiever zal zijn dan in Frankrijk.
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