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Burgerlijk Wetboek Boek 3, Vermogensrecht
Artikel 305a
1. Een stichting of vereniging met volledige rechtsbevoegdheid kan een rechtsvordering instellen die
strekt tot bescherming van gelijksoortige belangen van andere personen, voorzover zij deze
belangen ingevolge haar statuten behartigt.
2.

Een rechtspersoon als bedoeld in lid 1 is niet ontvankelijk, indien hij in de gegeven
omstandigheden onvoldoende heeft getracht het gevorderde door het voeren van overleg met de
gedaagde te bereiken. Een termijn van twee weken na de ontvangst door de gedaagde van een
verzoek tot overleg onder vermelding van het gevorderde, is daartoe in elk geval voldoende.

3. Een rechtsvordering als bedoeld in lid 1 kan strekken tot veroordeling van de gedaagde tot het
openbaar maken of laten openbaar maken van de uitspraak, zulks op een door de rechter te
bepalen wijze en op kosten van de door de rechter aan te geven partij of partijen. Zij kan niet
strekken tot schadevergoeding te voldoen in geld.
4.

Een gedraging kan niet ten grondslag worden gelegd aan een rechtsvordering als bedoeld in lid 1,
voor zover degene die door deze gedraging wordt getroffen, daartegen bezwaar maakt.

5.

Een rechterlijke uitspraak heeft geen gevolg ten aanzien van een persoon tot bescherming van
wiens belang de rechtsvordering strekt en die zich verzet tegen werking van de uitspraak ten
opzichte van hem, tenzij de aard van de uitspraak meebrengt dat de werking niet slechts ten
opzichte van deze persoon kan worden uitgesloten.

Artikel 305b
1. Een rechtspersoon als bedoeld in artikel 1 van Boek 2 kan een rechtsvordering instellen die strekt
tot bescherming van gelijksoortige belangen van andere personen, voor zover hem de behartiging
van deze belangen is toevertrouwd.
2. De leden 2 tot en met 5 van artikel 305a van dit Boek zijn van overeenkomstige toepassing.
Artikel 305c
1. Een organisatie of openbaar lichaam met zetel buiten Nederland welke geplaatst is op de lijst,
bedoeld in artikel 4 lid 3 van richtlijn nr. 98/27/EG van het Europees Parlement en de Raad van de
Europese Unie van 19 mei 1998 betreffende het doen staken van inbreuken in het raam van de
bescherming van consumentenbelangen (PbEG L 166), kan een rechtsvordering instellen die
strekt tot bescherming van de gelijksoortige belangen van andere personen die hun gewone
verblijfplaats hebben in het land waar de organisatie of het openbaar lichaam gezeteld is,
voorzover de organisatie deze belangen ingevolge haar doelstelling behartigt of aan het openbaar
lichaam de behartiging van deze belangen is toevertrouwd.
2. De leden 2 tot en met 5 van artikel 305a zijn van overeenkomstige toepassing.
3. Een stichting of vereniging met volledige rechtsbevoegdheid met zetel in Nederland die ingevolge
haar statuten de belangen behartigt van eindgebruikers van niet voor een beroep of bedrijf
bestemde goederen of diensten, kan, teneinde geplaatst te worden op de lijst, bedoeld in lid 1,
Onze Minister van Justitie verzoeken de Commissie van de Europese Gemeenschappen mede te
delen dat zij ter bescherming van deze belangen een rechtsvordering kan instellen. Onze Minister
deelt in dat geval de Commissie tevens de naam en de doelstelling van de stichting of vereniging
mee.

Artikel 305d
1. Het gerechtshof te s-Gravenhage kan op verzoek van:
a. de Consumentenautoriteit;
b. de Stichting Autoriteit Financiële Markten, of
c. een stichting of vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, die krachtens haar statuten tot
taak heeft de bescherming van gelijksoortige belangen van andere personen,
bevelen dat degene die een overtreding als bedoeld in artikel 1.1 onder k van de Wet handhaving
consumentenbescherming pleegt van de wettelijke bepalingen, bedoeld in onderdeel a van de
bijlage bij de Wet handhaving consumentenbescherming, die overtreding staakt.
2. Het gerechtshof kan eveneens op hun verzoek bevelen dat een gedragscode die een handelen in
strijd met de artikelen 193a tot en met 193i van Boek 6 bevordert door de houder van die
gedragscode, bedoeld in artikel 193a, onder i, van Boek 6, wordt aangepast.
3. Het gerechtshof kan voorts worden verzocht degene die de overtreding pleegt, dan wel de houder
van de gedragscode die het handelen in strijd met de artikelen 193a tot en met 193i van Boek 6
bevordert, te veroordelen tot het openbaar maken of openbaar laten maken van de beschikking,
bedoeld in de leden 1 en 2. Indien er sprake is van een misleidende handelspraktijk als bedoeld in
de artikelen 193c tot en met 193g van Boek 6, kan het gerechtshof op verzoek de handelaar
tevens veroordelen tot rectificatie van de informatie. De openbaarmaking of rectificatie geschiedt
op een door het gerechtshof te bepalen wijze en op kosten van de door het gerechtshof aan te
geven partij of partijen.
4. Artikel 305a lid 2 is van overeenkomstige toepassing, indien een stichting of een vereniging met
volledige rechtsbevoegdheid die krachtens haar statuten tot taak heeft het behartigen van de
collectieve belangen van personen, een verzoek indient als bedoeld in de leden 1, 2 en 3.
5. Het gerechtshof behandelt het verzoek onverwijld.
6. Geschillen ter zake van de tenuitvoerlegging van de in de leden 1, 2 en 3 bedoelde
veroordelingen, alsmede van de veroordeling tot betaling van een dwangsom, zo deze is
opgelegd, worden bij uitsluiting door het gerechtshof te â€™s-Gravenhage beslist.

