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Beste makelaar  
De consumentenvereniging Test-Aankoop maakte op 15 juni 2016 via de media wereldkundig dat ze een 
groepsvordering of class action start tegen de Duitse Volkswagen-groep in het kader van het 
Dieselgateschandaal. De kans bestaat dat je klant advies vraagt over het nut van een deelname aan deze 
actie. 
  
Voorlopig zijn er over deze rechtsvordering weinig details bekend.  
Dus houden we het in dit stadium bij enkele zekerheden: 

 de actie staat alleen open voor consumenten en dus niet voor eigenaars van een voertuig voor 
beroeps-of bedrijfsgebruik;  

 de deelname aan de actie is geheel gratis. De consumentenvereniging staat in voor de kosten 
ongeacht de afloop van de procedure;  

 de actie is beperkt tot voertuigen aangekocht (nieuw of tweedehands) na 1 september 2014.  

Belangrijk om te weten, is dat de beslissing tot toetreding nu nog niet moet worden gemaakt! 
  
Uiterlijk binnen de twee maanden na indiening van de vordering moet de rechtbank zich uitspreken over 
de vraag of de class action mag gevoerd worden.  De eerste vraag is daarbij of de wet om een 
groepsvordering  in te dienen, wel van toepassing is.   
De beslissing over deze vraag zal gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad en op de site van de FOD 
Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.  
Bij een positieve beslissing zal de rechter zich ook uitspreken over hoe de groep van benadeelden wordt 
samengesteld: 

 ofwel het zogenaamde “optiesysteem met exclusie” waarbij alle consumenten automatisch worden 
betrokken en waarbij je uitdrukkelijk moet uittreden; 

 ofwel het “optiesysteem met inclusie” waarbij je je uitdrukkelijk bij de class action moet aansluiten.  

De keuze om uitdrukkelijk uit te treden of aan te sluiten, moet gemaakt worden binnen de termijn die de 
rechter zal beslissen. De keuze wordt gedaan met een schrijven aan de aangeduide griffie en is 
onherroepelijk. Op deze beslissing kan de klant dus later niet meer terugkomen.  
Wie meedoet, verliest wel de mogelijkheid om later opnieuw een individuele vordering te stellen voor 
dezelfde schade, op basis van dezelfde oorzaak en gericht tegen de partij waartegen de class action was 
ingesteld. 
  
Meedoen kan een optie zijn, maar de klant wacht best met een beslissing tot wanneer de rechtbank 
duidelijkheid heeft geschapen. Wij volgen dit uiteraard op bezorgen je van zodra mogelijk een verdere 
update. 
  
D’Ieteren heeft ondertussen via de pers laten weten dat de terugroepactie gewoon verder gaat.  
Je klanten die niet kunnen of willen deelnemen aan de class action kunnen uiteraard verder beroep doen 
op hun polis bij Euromex. 
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