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XVII

I. inleiding: Gebruik van rechtspraak door
individuen en organisaties
' . . . there is insufficient appreciation of the fundamental
fact that justice is an individual matter not a collective
phenomenon. Justice must be justice for each person.'1
' . . . if the whole concept of legal rights has been developed
in individual terms, how do we provide justice for the
group?'2

1. het onderwerp van de studie
Het doel van deze studie is tweeledig. Het voornaamste oogmerk is een beschrijving te
geven van een aantal burgerrechtelijke procesvormen in Nederland en in het buitenland,
waarbij is afgeweken van de regel dat iedere partij in een burgerlijk proces alleen voor
zijn eigen belang kan opkomen of waarbij mogelijkheden zijn geopend om in één proces
de belangen van groepen personen te behartigen. Daarnaast wil ik, zover dat mogelijk is
op basis van de beperkte gegevens die voorhanden zijn, nagaan welk gebruik er in de
praktijk is gemaakt van die afwükende procesvormen.
Ik ga uit van de veronderstelling dat de afwijkingen van die procesrechtelijke hoofdregel meestal ingegeven zullen zijn door de wens om de ci/ielrechtelijke rechtsbescherming van bepaalde groepen personen of bepaalde belangen te verbeteren. Aan het slot
hoop ik na een vergelijking van de beschreven procedures te kunnen aangeven onder
welke omstandigheden deze afwijkende procesvormen ook daadwerkelijk tot een verhoogde rechtsbescherming hebben geleid. Dit vormt dan de basis voor een aantal suggesties omtrent mogelijke toepassingen van dergelijke procesvormen in Nederland.

2. waarom aandacht voor groepsacties?
Vragen rond de behartiging van groepsbelangen in procedures voor de rechter zijn sinds
het begin van dejaren zeventig veelvuldig aan de orde gesteld in de juridische literatuur,
in de rechtspraak, maar ook bij de vaststelling van nieuwe wetten. Wat veroorzaakt die
aandacht voor deze groepsacties? Waarom veroorzaken deze acties speciale problemen
voor juristen?
De activiteiten van veel milieubeschermingsorganisaties maar ook het ontstaan van allerlei nieuwe vormen van collectieve participatie in de openbare besluitvorming, zoals
wükraden, buurtgroepen, actiecomite's hebben ook de rechtspraak niet geheel onberoerd gelaten. Aandacht voor en actie tegen nieuwe bedreigingen voor bestaande belangen (natuurbescherming), het ontstaan van nieuwe schaarse goederen (schone lucht,
stilte), de komst of de bewustwording van nieuwe minderheidsgroepen (buitenlanders,
vrouwen, minderjarigen), de roep om democratisering en medezeggenschap sinds het
midden van de zestiger jaren in de politiek (Provo, D'66), aan de universiteiten (WUB),
in de ondernemingen (OR; bedrijfsbezettingen) en in de particuliere welzijnsinstellingen
1. Pincus, Lawyer's professional responsibility, 22 Journal of Legal Education, 1969, p. 1.
2. N. Glazer, Individual rights against group rights in: E. Kamenka (ed.). Human Rights, London,
1978, p. 88.
1

(Dennendal) alsmede de voortdurende uitbreiding van de verzorgende en regelende taak
van de overheid, hebben tot veel nieuwe conflicten geleid. In een aantal gevallen werd
ook aan de rechter om een uitspraak in deze conflicten gevraagd.
Voorlopig zal ik dergelijke procedures aanduiden met de term groepsacties. Ik doel
daarmee dan op procedures die gevoerd worden ter behartiging van de belangen van een
al dan niet nauwkeurig omschreven groep personen. Onder deze verzamelnaam valt een
bonte variëteit aan procedures, waarbij soms gebruik gemaakt wordt van de hierboven
bedoelde afwijkende procesvormen. Vaak verlopen die groepsacties echter wel volgens
de hoofdregels van het procesrecht.
Ook in andere Europese landen en in de VS zien we dat vanaf het midden van de jaren
zestig milieugroepen, consumentenverenigingen en organisaties die opkomen voor de
belangen van minderheden, zich als onderdeel van hun activiteiten tot de rechter wenden. Het is dus geen typisch Nederlands verschijnsel. Waarschijnlijk hangt de toename
van de groepsacties dus samen met ontwikkehngen die zich in al deze landen voordoen:
toepassing van nieuwe technologie bij produktie en transport, de toenemende rol van
pubheke en particuhere organisaties, het steeds complexer wordend proces van publieke besluitvorming en de wens van de betrokken burgers daaraan rechtstreeks deel te
nemen.
In Nederland zou de toename van het aantal groepsacties verder verband kunnen houden met de algemene stijging van het opleidingsniveau, waardoor meer groepen van de
bevolking in staat zijn hun belangen te articuleren, met de ontoegankelijkheid van andere (politieke) invloedskanalen voor bepaalde groepen of met het wegvallen van traditionele wegen van belangenbehartiging als gevolg van de ontzuiling. Ook de duidelijke
stijging van het aantal juristen (met name advocaten) en van de (openbare) middelen
die voor rechtshulp beschikbaar zijn, kan er toe bijgedragen hebben dat meer tijd en
geld beschikbaar kwam om de instrumenten van het recht voor nieuwe groepen en belangen te gebruiken. Toch is de groepsactie geen volledig nieuw verschijnsel. Rond de
eeuwwisseling en tussen de twee wereldoorlogen vonden soortgelijke discussies in
Nederland en elders plaats over het optreden van beroepsorganisaties en vakbonden voor
de rechter.
Het aantal van deze groepsacties is betrekkelijk klein zowel gezien binnen het totale
aantal procedures dat door de burgerlijke rechtspraak wordt behandeld 3 , als gezien binnen de totale activiteit van dergelijke organisaties en actiegroepen 4 . Dat deze groepsacties bij de rechter toch zoveel aandacht hebben gekregen, kan er op wijzen dat zij voor
3.

M J.P. Verburgh, Privaatrecht en kollekrief belang. Verdediging van koüektieve belangen via de
Nederlandse burgerlijke rechter, 2e druk, Zwolle, 1975, komt na een 'bloemlezing' van gepubliceerde uitspraken uit de jaren 1972-1975 tot 17 uitspraken in wat hij coUectief-belangacties
noemt (p. 3); S.V. Hoogendijk-Deutsch, Groepsacties en algemeen belang in de administratiefrechtelijke procedure, preadvies NJV, Zwolle, 1976, vermeldt over een iets langere periode 15
uitspraken van burgerlijke rechters (p. 45-51) die in meerderheid ook in de verzameling van Verburgh voorkwamen. Aan deze lage absolute aantallen moet niet al te veel betekenis worden toegekend. Beide verzamelingen zijn een selectie uit de gepubliceerde rechtspraak. Slechts een zeer
klein deel van alle uitspraken wordt gepubliceerd. Al is de kans op publicatie van uitspraken in
dit soort zaken groter gezien de aandacht in de pen en in vakkringen.
4. In de sociologische beschrijvingen en analyses van de golf van collectieve acties en actiegroepen
in Nederland wordt zelden of nooit melding gemaakt van een beroep op de rechter als onderdeel
van de activiteiten van de onderzochte groepen of organisaties. Dit kan op onjuiste waarneming
of gebrek aan representativiteit van deze studies wijzen, maar ook op een zekere overschatting bij
juristen van hun aandeel in deze maatschappelijke activiteit; vgl. bijvoorbeeld W.A. Beek, Democratie in de wijken, Amsterdam, 1974; M.L. van Vonderen - van Staveren, Protesteren in actiegroepen, Utrecht, 1974; G.P.A. van Braam e.a., Collectieve acties, Amsterdam 1976, alleen op p.
153.
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rechters speciale problemen opwerpen ; misschien wel omdat deze acties wezenlijke vragen omtrent de mogelijkheden en beperkingen van rechtspraak aan de orde stellen. Vragen als: voldoet een op individuele rechtvaardigheid gebaseerd systeem van rechtspraak
(individuele handhaving, beoordeling en berechting) nog wel in een samenleving waar
collectieven een steeds belangrijker rol gaan spelen? Is nadruk op formele gelijkheid, gelijkheid van kansen, nog aanvaardbaar als uitgangspunt voor rechtspraak in een samenleving waar materiële gelijkheid van de burgers op meerdere punten een belangrijke doelstelling is geworden? Wat is de functie van de rechterlijke macht binnen de wisselende
machtsverhouding van de trias politica? Wat is haar positie ten opzichte van de naast de
traditionele machten ontstane vierde macht (ambtenaren) en vijfde macht (particuliere
instellingen en grote bedrijven)?
In de Nederlandse rechtspraak en literatuur over groepsacties is vooral aandacht besteed aan twee vragen. De eerste, steeds weer terugkerende vraag is: kunnen privaatrechtelijke organisaties bij de burgerlijke (of de administratieve) rechter opkomen voor
de belangen ter behartiging waarvan zij zijn opgericht? De tweede vraag, die minder vaak
expliciet aan de orde werd gesteld, is: welke belangen kunnen in procedures voor de
(burgerlijke) rechter behartigd worden? Deze vraag is wel door Verburgh in zijn oratie
met nadruk gesteld.5 Ze betreft in wezen de afgrenzing van de bevoegdheden van de
rechter ten opzichte van de twee andere machten van de trias. Het antwoord op deze
vragen wordt meestal gegeven in de vorm van een beschrijving van het geldende recht
op deze punten plus een oordeel over de wenselijkheid van wijzigingen in dat positieve
recht. Beide vragen zullen in de volgende hoofdstukken nog herhaaldelijk aan de orde
komen.
In de discussie over de groepsactie hebben twee aspecten mijns inziens te weinig aandacht gekregen. Het eerste aspect houdt verband met mijn veronderstelling, dat de
groepsactie telkens aan de orde komt als de behoefte aan betere rechtsbescherming voor
een bepaalde groep personen of bepaalde belangen erkend wordt. De groepsactie wordt
dan gezien als oplossing, nadat ongelijkheid in de mogelijkheden om op individuele basis effectieve rechtsbescherming te verkrijgen is geconstateerd en het opheffen van deze
ongelijkheid wenselijk wordt geacht. Het vraagstuk van de groepsactie moet dan ook
worden gezien tegen de achtergrond van de feitelijke ongelijkheid van de partijen bij het
gebruik van de rechter. Het tweede aspect, dat naar mijn mening onderbelicht is in deze
discussie, is de betekenis van het veelvuldig gebruikte begrip belang in zijn verschillende
samenstellingen (individueel belang, groepsbelang, algemeen belang). Een deel van de
onduidelijkheid en de meningsverschillen in deze discussie is te wijten aan het feit dat
deze centrale begrippen in wisselende betekenissen worden gebruikt.
In dit inleidende hoofdstuk wil ik derhalve eerst het probleem van de ongelijkheid
bij het gebruik van rechtspraak aan de orde stellen. Vervolgens zal ik in Hoofdstuk II
trachten een verheldering te verkrijgen van het begrip belang en van de functies die dat
begrip vervult. Dat hoofdstuk wordt afgesloten met een nadere afgrenzing van het onderwerp van deze studie en een overzicht van de procesvormen die in de volgende hoofdstukken besproken worden.
3. gebruik van rechtspraak
Slechts in een heel klein deel van alle conflicten in de samenleving wordt een beroep
op de rechter gedaan. Rechtspraak is immers maar één uit vele mechanismen die mensen voor de afhandeling of oplossing van hun conflicten hebben ontwikkeld. Andere
mechanismen, zoals overleg, bemiddeling, stemming, loting, gevecht of niets doen, be5. Verburgh (1975), p. 24 e.v. en 49 e.v.; Hoogendijk-Deutsch (1976), p. 33.
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rusten, worden veel vaker gebruikt om conflicten te beëindigen. Rechtspraak onderscheidt zich van de meeste andere vormen van conflictoplossing daardoor dat een beroep wordt gedaan op een derde (de rechter) die geen relatie onderhoudt met de partijen. Bovendien ligt aan rechtspraak een aantal doeleinden ten grondslag die bij andere vormen van conflictoplossing niet of in veel mindere mate een rol spelen. Bij
rechtspraak wordt gestreefd naar voorspelbaarheid, rationaliteit en aanvaardbaarheid
van de beslissingen. Om die doeleinden te bereiken wordt aan beide partijen in principe gelijke kansen geboden om de uitkomst van het conflict te beïnvloeden. Het beginsel van hoor en wederhoor is daarom één van de grondprincipes van rechtspraak.
Er wordt naar gestreefd om de invloed van voor de beslissing irrelevante feitelijke ongelijkheid tussen de betrokkenen te verminderen.
In feite worden deze doelstellingen maar ten dele gerealiseerd. De mogelijkheid van
aanvaardbaarheid wordt beperkt door verschillen in waardenpatroon en rechtvaardigheidsnoties tussen rechters en partijen en tussen partijen onderling. Die aanvaardbaarheid
wordt ook beperkt doordat rechtspraak nu eenmaal verliezers en winnaars aanwijst.
Voor de verliezer zal aanvaarden van de uitspraak meestal moeilijker zijn dan voor de
winnaar. De voorspelbaarheid van de rechterlijke beslissing wordt beperkt door de voortdurende ontwikkeling van de normen die de rechter toepast en soms ook zelf vormt.
Een deel van de conflicten die aan de rechter worden voorgelegd zijn juist grensgevallen
of een nieuw soort conflicten. Partijen en hun raadslieden verschillen van mening over
de inhoud van een nieuwe norm of over de betekenis van een bestaande, maar vage norm
voor een concrete situatie. De rationaliteit van de beslissing (de innerlijke consistentie
van de uitspraak en haar consistentie binnen het geheel van rechtsregels) is vaak alleen
waarneembaar voor degenen die ingewijd zijn in het taalgebruik van de rechter en in de
betekenis van de normen waarnaar in de beslissing wordt verwezen. Hoeveel procespartijen zijn in staat zonder hulp van deskundigen de overwegingen van de uitspraak in
hun zaak te lezen en te begrijpen? Bovendien wordt de rationaliteit van een uitspraak
niet uitsluitend aan juridische criteria getoetst.
Rechtspraak door de overheidsrechter biedt aan de partijen in een conflict een mogelijkheid om het machtsapparaat van de overheid ten gunste van eigen belangen te benutten. In een situatie van conflicterende belangen kan de tegenpartij worden gedwongen om aan de uitspraak te voldoen. Alleen al gezien de beperkte capaciteit van het
rechterlijke apparaat is de mogelijkheid om een beroep op de rechter te doen een schaars
goed. Wie maken er van die mogelijkheid gebruik, voor welk soort conflicten en wat is
het effect, de uitkomst van dat gebruik?
In hun studie naar de ervaringen van burgers met de rechtspraak in sociale verzekeringszaken omschreven Schuyt e.a. het gebruik van rechtspraak als 'het inwerking stellen
van een procedure bij een rechterlijke instantie'6. Gezien de centrale vraag van dat onderzoek (waarom gaan verzekerden wel of niet in beroep van een ongunstige beslissing?)
was die omschrijving zinvol. Het is echter geenszins noodzakelijk om het begrip gebruik
van rechtspraak te beperken tot het moment van instellen van een beroep of het feitelijk
aanspannen van een geding. Ook het geloofwaardig dreigen met een proces, de wijze
van voeren van een proces of het gebruiken van de uitkomst van een proces voor andere
conflictsituaties, kunnen net zo goed als gebruik van rechtspraak worden gezien. Dat
gebruik speelt in de verschillende fasen die de afhandeling van een conflict langs juridisch weg kan doormaken. Telkens zijn andere aspecten van het gebruik relevant.
Voor ons onderwerp lijkt het mij zinvol drie fasen van gebruik van rechtspraak te
onderscheiden. De eerste fase is die voorafgaande aan het proces, het overwegen om
een proces te gaan voeren, het uitspelen van die mogelijkheid tegenover de tegenpartij
6. K. Schuyt, A. Jettinghoff, E. Lambregts en F. Zwart, Een beroep op de rechter, Deventer, 1978,
p.43.
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en het daadwerkelijk instellen van de actie. In veel gevallen is het uitbrengen van een
dagvaarding voldoende om de juridische kant van het geschil alsnog op te lossen. Daarmee treedt de tweede fase in —tijdenshet proces: de wijze waarop het wordt gevoerd,
mede bepaald door het doel van het proces; staat het behalen van materiële winst op de
tegenpartij voorop of spelen andere motieven een rol? Deze fase eindigt met de uitspraak,
een schikking of de intrekking van de eis. Daama kan een derde fase intreden, als die afloop van het proces het uitgangspunt vormt voor nieuwe acties bij de rechter of elders.
Welke factoren bepalen het gebruik van rechtspraak in één of meer van die drie fasen?
Ruwweg kunnen drie groepen factoren worden onderscheiden: juridische, psychische
en sociale factoren. Onder de laatste reken ik ook de economische factoren: de afweging
van de financiële kosten en baten van het gebruik van de rechter.
De juridische factoren die een rol spelen bij de selectie van de conflicten die aan de
rechter worden voorgelegd, zijn met name de regels omtrent de bevoegdheid van de
rechter om van bepaalde vorderingen kennis te nemen en bepaalde soorten uitspraken
te doen (veroordelen tot betaling, het verbieden of gebieden van bepaalde handelingen,
het opleggen van dwangsom, het ontzeggen of toekennen van rechtsgeldigheid aan handelingen), daarnaast de regels omtrent de bevoegdheid van partijen om bepaalde vorderingen in te stellen. Deze regels zijn echter niet alleen bepalend voor het gebruik. Enerzijds zal soms een beroep op de rechter worden gedaan juist met het doel om die regels
te veranderen. Men probeert een erkenning van de rechterlijke bevoegdheid ten aanzien
van bepaalde conflicten te bereiken waar die voorheen werd ontkend of onduidelijk
was (bijv. conflicten over de rechtmatigheid van handelingen van overheidsinstanties,
zoals het intrekken van subsidies, het uitzetten van vreemdelingen, maar ook in conflicten tussen top-sporters en hun bonden). Anderzijds komt van de onoverzienbaar grote
hoeveelheid conflicten, die op grond van die rechtsregels in theorie aan de rechter voorgelegd zouden kunnen worden slechts een zeer klein deel in feite bij de rechter terecht.
Die selectie wordt bepaald door andere, niet-juridische factoren.
Aubert heeft gewezen op de belangrijke rol van psychische factoren bij de beslissing
om te gaan procederen. Hij noemt het verlangen om het eigen morele gelijk bevestigd te
zien, de gevoelens van wraak en aggressie ten opzichte van de tegenpartij, en de overschatting van eigen kansen omdat de argumenten die pleiten voor het standpunt van de tegenpartij minder snel onderkend worden, dan die argumenten die het eigen standpunt
ondersteunen7. Ook de wens om de verantwoordelijkheid voor een toestand of een beslissing te ontlopen (extemaliseren) kan een rol spelen. Niet de betrokkene zelf maar
een ander, de rechter, heeft dan immers de beslissing genomen. Dat maakt het eenvoudiger om zich er bü neer te leggen én om eventuele kritiek te verduren. Bij de beslissing
van de rechter moet je je immers wel neerleggen. Daartegenover zal de psychische druk
vanwege de langdurige onzekerheid over de afloop weer een rem op het gebruik van
rechtspraak vormen. De mate waarin dergelijke motieven voor het al dan niet gebruiken
van de rechter in sociale verzekeringsgeschillen spelen, is uitvoerig beschreven in het onderzoek van Schuyt e.a. naar de motieven van klagers niet niet-klagers bij de Raden van
Beroep8. De invloed van deze psychische factoren wordt echter in sterke mate bepaald door de sociale omstandigheden van de betrokken partijen. Het besluit om al dan
niet te gaan procederen is immers lang niet altijd het resultaat van een rationele afweging van voor- en nadelen op basis van volledige informatie. Vaak zal er van een dergelijke
bewuste besluitvorming geen sprake zijn. De betrokkene weet niet eens dat in zyn geval een beroep op de rechter mogelijk is of de rechter wordt gezien als een bedreigende

7. V. Aubert, De jurist en zijn beroepsrollen, in: Proeven van Rechtssociologie, B. Peper en K.
Schuyt (vert.), Rotterdam, 1971, p. 214.
8. Schuyt e.a. (1978), p. 135-160.
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instantie waar men ver vandaan moet blijven Sociale factoren zyn dan bepalend voor
het niet gebruiken van de rechter
De sociale factoren die het gebruik van de rechter beïnvloeden, kunnen in vijf categorieën worden onderscheiden (1) de eigenschappen van de partijen, (2) de kenmerken
van de rechterlijke instanties, (3) de kenmerken van het conflict, (4) de kenmerken van
rechtshulpverleners en (5) de aanwezigheid van alternatieven
1 eigenschappen van de partijen (kennis, vaardigheid, inkomen en beeldvorming over
rechters),
2 kenmerken van rechterlijke instanties de kosten, tijdsduur van de procedures, de
houding van de rechter (actief of lijdelijk), de capaciteit en personele bezetting en recrutenng, deze factoren worden maar ten dele door wettelijke regels (juridische factoren)
bepaald,
3 kenmerken van de sociale relatie waarin het conflict tussen partijen is ontstaan rechtspraak zal vaker gebruikt worden voor conflicten in kortstondige of anonieme relaties
(zoals incidentele koop en verkoop, aanrijdingen en postorderleveranties) of bij de verbreking van langdunge relaties (echtscheiding, ontslag, opzegging van huur) In beide
gevallen hoeft niet (meer) te worden gerekend met de negatieve effecten van het proces op de voortduring van de relatie Ook spelen een rol de subjectieve waardering van
het conflict door partijen, de mate waarin de partijen het conflict kunnen isoleren van
hun overige relaties (bijv een proces tussen twee verzekeringsmaatschappijen) of juist
zien als een manier om duidelijkheid over hun toekomstige relaties te krijgen (proefproces)
4 kenmerken van advocaten en andere rechtshulpverleners, die als intermediair tussen
partijen en de rechter fungeren. De toegankelijkheid, kosten, voorkeuren, ervaring en
organisatie van de rechtshulp zijn factoren die het gebruik van de rechtspraak beïnvloeden
5 de beschikbaarheid en de kosten van alternatieve vormen van conflictoplossing Als
men gemakkelijk over een knokploeg kan beschikken zal het gebruik van geweld soms
aantrekkelijker zijn om een huurder of kraker tot ontruimen te dwingen dan het voeren
van een kort geding De meeste (juridische) conflicten zullen echter zonder fysiek geweld tot een emd komen, omdat éen van de partijen in de situatie berust, zich neerlegt
bij de status quo of zich uit de conflictsituatie terugtrekt Bovendien wordt door overleg, bemiddeling (door derden of hulpverleners) een groot deel van deze conflicten opgelost Soms staan er ook andere quasi-rechterhjke instanties ter beschikking, die omdat ze minder formeel, goedkoper of deskundiger zijn, voor (één van) de partijen een
aantrekkelijk alternatief vormen voor de 'gewone' rechter De aard van de relatie tussen
de partijen zal vaak bepalend zijn voor de vraag welke alternatieven aanwezig zijn Tussen min of meer gelijkwaardige partijen of tussen partijen met een vaste relatie, die beiden willen bestendigen, zal overleg of bemiddelen meer voor de hand liggen dan een beroep op de rechter (tenzij beide partijen belang hechten aan duidelijkheid voor volgende gevallen) Bij conflictsituaties met grote sociale afstand of machtsongelijkheid tussen
partijen zijn veel alternatieven voor één van beide partijen onaantrekkelijk, omdat de afloop tevoren vaststaat of omdat er weinig of geen gemeenschappelijke belangen of uitgangspunten zijn
Het gebruik van rechtspraak wordt derhalve met alleen door rechtsregels maar ook door
sociale en psychische factoren bepaald Met deze omstandigheid wordt in het burgerlijk
6

procesrecht buiten de typisch familierechtelijke procedures slechts in beperkte mate rekening gehouden. Wat zijn nu de uitgangspunten van de juridische regels die het burgerlijk proces beheersen en daarmee voor een deel ook het gebruik van die tak van rechtspraak bepalen?

4. uitgangspunten van het burgerlijk procesrecht
De bestaande wettelijke regeling van het burgerlijk procesrecht in Nederland dateert
van de eerste helft van de 19e eeuw. Het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, het
BW (met bewijsrecht en actienrecht) en de Wet RO werden alle drie in 1838 ingevoerd.
De regeling van de rechtsvordering werd sindsdien alleen op onderdelen aangevuld en
gewijzigd'. Deze wijzigingen lieten de uitgangspunten van de regeling echter ongewijzigd. De vijf voornaamste 'hoofdbeginselen' van het burgerlijk procesrecht die in 1871
door Van Boneval Faure werden geformuleerd (openbaarheid, lydelijkheid, horen van
beide partijen, verplichte vertegenwoordiging en met-kosteloze rechtspraak) worden
een eeuw later door gezaghebbende schrijvers nog steeds praktisch ongewijzigd aanvaard 10 .
Het burgerlijk procesrecht wordt nog steeds gekenmerkt door de liberale maatschappijvisie omtrent de gewenste relatie tussen burgers onderling en tussen burgers en overheid, zoals die tijdens het tot standkomen van de codificatie heersend was. Er wordt
sterke nadruk gelegd op de autonomie van de burgers. Deze burgers werden gezien als
mondige, rationeel handelende en gelijkwaardige individuen (stedelingen, boeren, en
ambachtslieden) die hun onderlinge relaties in vrijheid naar eigen inzicht en op voet
van gelijkheid vorm geven. Interventie in deze relaties door de overheid moest tot een
minimum beperkt blijven. Materiele ongelijkheid tussen burgers was onvermijdelijk,
door de natuur bepaald of aan eigen falend gedrag van het individu te wijten en meestal rechtens irrelevant Ook de destijds heersende opvatting in de christelijke kerken zag
de maatschappelijke ongelijkheid als de 'voor de mensheid vastgestelde ordening' 1 1 .
In overeenstemming met dit liberale maatschappijbeeld was het model van het burgerlijk proces een conflict tussen twee individuele, min of meer gelijkwaardige burgers,
dat op initiatief van één van hen aan de van staatswege ingestelde rechter ter beslissing
wordt voorgelegd. Dit model van het burgerlijk proces werd en wordt beheerst door de
volgende uitgangspunten.
1 de autonomie van de individuele burger bij de beslissing om zijn recht al dan met via
9. Voor een overzicht van de voornaamste wijzigingen zie P.A. Stein, Compendium van het burgerlijk procesrecht, 4e druk, Deventer, 1977, p. 22.
10 R. van Boneval Faure, Het Nederlandsche burgerli/k procesrecht, deel I, 3e druk, Leiden, 1893,
p. 107,vgl L J. van Apeldoorn, Inleiding totde studievan het Nederlands recht, 17e druk bewerkt
door J.C.M. Leyten, Zwolle, 1972, p. 199, Stem (1977), p. 33 e v., Ρ Zonderland, Privaatrechts
pleging m grondtrekken, Zwolle, 1977, p. 66 e v., W L Haardt, Kentering in de opvattingen over
de hoofdbeginselen van ons burgerlijk procesrecht tussen 1870-1970, in Honderd /aar rechtsteven, Zwolle, 1970, ρ 151 concludeert 'dat de hoofdbeginselen die Faure opsomde in wezen nog
gelden, al is hier en daar het accent anders komen te liggen ' Ook voor het administratieve proces
recht worden deze beginselen van Faure als 'nog steeds valide karakteristieken' aangemerkt, zie
A.G van Galen en H.ThJ F. van Maarseveen, Beginselen van administratief procesrecht, pread
vies V.A.R., Alphen a/d Rijn, 1978, p. 19.
11. Zo begint de eerste sociale encycliek Rerum novarum uit 1891 de uiteenzetting van de leer van
de R K. Kerk nog als volgt 'Vooraf zij vastgesteld, dat men met moet ingaan tegen de voor de
mensheid vastgestelde ordening dat in de maatschappij het lagere niet aan het hogere gelijk kan
worden Hiernaar streven wel de socialisten, maar elk streven ingaande tegen de natuur blijft
vruchteloos.' Vertaling van L. Zeinstra, in Ecclesia Docens, Hilversum, 1948, p. 27.
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een beroep de rechter te handhaven; daartoe moet de betrokkene zelf het initiatief
nemen;
2. te formele gelijkheid van de partijen in het proces;
3. het proces heeft een unieke relatie tussen partijen tot onderwerp; de rechter oordeelt
alleen over die unieke relatie; zijn oordeel kan dus ook alleen die partijen binden.
Deze uitgangspunten krijgen in de procesrechtelijke literatuur weinig nadruk. Mogelijk
worden ze als vanzelfsprekend gezien. Wel blijken deze uitgangspunten aan de veelvuldig
genoemde 'beginselen' van het burgerlijk proces ten grondslag te liggen.
Zo wordt het uitgangspunt van de partij-autonomie meestal genoemd als keerzijde of
sequeel van de rechterlijke lijdelijkheid, die wél algemeen als hoofdbeginsel wordt genoemd. Het beginsel van de lijdelijkheid wordt volgens Stein geconcretiseerd in de regel
dat het initiatief tot het voeren van een burgerlijk proces steeds van de partijen uitgaat12.
De lijdelijkheid van de rechter wordt gezien als de processuele weerslag van de 'hoofdregel' van de partij-autonomie in het materiële privaatrecht". De autonomie bij de
vormgeving van de rechtsbetrekking wordt voortgezet in de autonomie bij de handhaving van de rechten uit die relatie. In 1871 zegt Faure:
'De handhaving van de burgerlijke rechten is overgelaten aan de bijzondere personen, aan welke die rechten toekomen en die daaromtrent met hun bijzonder belang
hebben te rade te gaan. Uit den aard der zaak wordt daardoor het optreden van het
Staatsgezag, als zodanig, hierbij uitgesloten'14 .
Later formuleert hij dit uitgangspunt nogmaals:
'Partijen hebben de vrije beschikking over hare rechten. Het staat aan haar of zij bij
beweerde krenking die willen handhaven of verdedigen. Al zijn zij van een haar aangedaan onrecht nog zozeer overtuigd, aan haar zelve alleen het oordeel, of zij van
de haar daartegen ter beschikking staande rechtsmiddelen gebruik willen maken' 15 .
Een eeuw later legt Verburgh hetzelfde verband tussen het eigen initiatief en het doel
van het privaatrecht dat er zijn inziens niet is 'om onrecht-in-het algemeen te bestrijden,
maar alleen om onrecht dat burgers in concreto is aangedaan te herstellen en dan nog
alleen op vordering en initiatief van die burgers zelf 16 .
Ook het uitgangspunt van defórmele gelijkheid wordt zelden expliciet genoemd. Alleen Zonderland heeft het 'beginsel van gelijkgerechtigheid van partijen' opgenomen
in zijn beginselen-catalogus17. Een andere schrijver noemt als beginsel van procesrecht 'dat de partijen in een geding op gelijke voet behandeld worden, m.a.w. dat er
evenwicht tussen hen is' 18 . Onduidelijk is of dit beginsel in deze opvatting op een (formele) gelijkheid van kansen of op een materieel gelijkwaardige proecspositie doelt. Wel
zijn verschillende, veelgenoemde hoofdbeginselen op dit uitgangspunt terug te voeren.
Zo worden de beginselen van hoor-en-wederhoor, de openbaarheid en ook de verplichte
procesvertegenwoordiging alle drie onder meer verklaard uit het streven de 'onpartijdig12. Stein (1977), p. 45; zie ook Van Apeldoom-Leyten (1972), p. 199; C.W. Star Busmann, Hoofdstukken van burgerlijke rechtsvordering, 3e druk bewerkt door L.E.H. Rutten en W.H. Ariéns,
Haarlem, 1972, nr. 248.
13. Faure (1893), deel 1, p. 113; Haardt (1970), p. 141 ; Stein (1977), p. 46.
14. In de derde druk van deel I, p. 163.
15. Faure (1900), deel V, p. 296. Dit keer in een passage over de cassatie in het belang der wet. Evenals bij het vorige citaat is het uitzonderlijke optreden van het OM in een civiel geding aanleiding
om dit uitgangspunt te formuleren.
16. Verburgh (1975), p. 19.
17. Zonderland (1977), p. 72.
18. Van den Düngen, Burgerlijke Rechtsvordering, aant. 4 voor art. 1 Rv.
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held' van de rechtspraak of de rechter te bevorderen1*.
Het derde door mij genoemde uitgangspunt, de unieke relatie waartoe het geding is
beperkt, komt b\¡ de gebruikelyke opsomming van beginselen m de handboeken niet
ter sprake Dit uitgangspunt houdt verband met het eerste (de processuele part4-autonomie) maar is daarmee met identiek De formulering van hetgeen Wiersma het beginsel
der relativiteit noemde 'het normale rechtsbeginsel, dat ieder in гцп eigen geding het
recht heeft op onbevooroordeelde vaststelling van feiten en rechten die voor de beslis
sing van belang zijn'20 wijst op één van de consequenties van dit uitgangspunt In de
Angel-saksische literatuur wordt dit uitgangspunt wel aangeduid met het gezegde dat een
ieder recht heeft op 'his day in court' Dit uitgangspunt komt zowel tot uitdrukking in
de grondwettelijke en volkenrechtelijke bepalingen die de toegang tot de rechter bij de
vaststelling van burgerlijke rechten en plichten garanderen21, als in de regel dat alleen
de procespartijen door het gezag van gewijsde van de uitspraak zijn gebonden22 Iedere
burger heeft recht op een afzonderlijk proces waarin zyn rechtspositie in een bepaalde
relatie, in theone los van andere relaties tussen de zelfde partyen of soortgelijke relaties
met of van andere personen wordt beoordeeld.
Wat is de betekenis van deze dne, m de dogmatiek wat verscholen, uitgangspunten
van het burgerlijk procesrecht voor het gebruik van de burgerlijke rechter door burgers
uit verschillende sociale groepen9
S ongelijke kansen in het burgerlijke proces
5 1 sociale ongeh/kheid en de uitgangspunten van het procesrecht
Het eers/genoemde uitgangspunt, de autonomie van partijen, wordt wel negatief verwoord in het gezegde nemo mvitus agere cogitur, niemand kan gedwongen worden om
zijn rechten door het beginnen van een proces bij de rechter te handhaven " Dit uitgangspunt wordt gezien als 'un principe traditionnel, toujours profondement enraciné
dans toutes les principale familles juridiques'24 Het uitgangspunt van de autonomie
komt ook tot uitdrukking in de geïnstitutionaliseerde lijdelijkheid van rechterlijke
macht en advocatuur Beide behoren immers passief af te wachten of er van hun diensten gebruik gemaakt wordt, of er een beroep op hen wordt gedaan en door wie
Uit de omstandigheid dat mensen geen initiatief ondernemen om voor hun belang
bij de rechter bescherming te zoeken, mag echter niet zonder meer de conclusie wor19 Stem (1977), ρ 33 en 38, Van Apeldoom-Leyten (1972), ρ 200, Paure (1893), deel Ι, ρ 107
Volgens Haardt (1970), ρ 149 draagt de verplichte procesvertegenwoordiging er toe bij dat de
rechter 'makkelijker onpartijdig kan bbjven, immers makkelijker de neiging kan onderdrukken
een ondeskundige partij te moeten helpen'
20 К Wiersma, Het rechtsmiddel verzet van derden. Leiden, 1952, ρ 163
21 Zie art 170 Grondwet, art 6, lid 1 Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de
Mens en art 14 Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten {Trb 1969,
99)
22 Art 1954 BW, zie daarover Hoofdstuk III par 3 1
23 Vgl Paure (1893), deel Ι, ρ 111 en eerder S van Leeuwen, Het Rooms-Hollands Regt, Am
sterdam, 1698, ρ 512
24 M Cappelletti, Resumé in M Cappelletti en J A Jolowicz, Public Interest Parties and the Acme
Role of the Judge m Civil Litigation, Mdaan/New York, 1975, ρ 286 noemt drie argumenten voor
deze regel (1) het voorkomen van overbelasting van de rechtbanken, (2) het recht van de betrok
kene om gehoord te worden m een geding over zijn rechten, (3) de liberaal-individuahstische maat
schappijvisie ieder individu is autonoom ten aanzien van de handhaving van eigen rechten, de col
lectieve belangen worden door de Staat behartigd
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den getrokken dat zij op handhaving van die rechten geen prijs stellen. Verschillen in
kennis, vaardigheid en vermogen maken dat de barrières, die voor dat initiatief moeten
worden genomen, ongelijk zyn verdeeld. Mensen met lagere opleiding en inkomens
moeten zich een relatief hoge inspanning getroosten (veel meer stappen ondernemen,
grotere sociale en geografische afstand overwinnen) en gezien hun psychische en financiële vermogen grotere risico's nemen dan mensen met een hogere opleiding of inkomen.
Deze laatsten hebben ook vaker juristen (advocaten, rechters, ambtenaren) in hun nabijheid en kunnen dezelfde risico's gemakkelijker dragen of afwentelen via verzekering
of als fiscale aftrekpost25.
Het tweede uitgangspunt, het beginsel van formele gelijkheid, anticipeert op de mogelijkheid van een feitelijke ongelijkheid van partijen bij het conflict. Het heeft tot doel
niet een verschil in macht en middelen, maar alleen de kracht van de argumenten beslissend te laten zijn, om de rechtsregels 'zonder aanziens des persoons' te laten gelden.
Het doel is een reductie van de feitelijke ongelijkheid. Het middel daartoe is het scheppen van gelijke kansen door het stellen van gelijke regels voor beide partijen: hoor en
wederhoor, schriftelijke vaststelling van argumenten, de mogelijkheid van tegenbewijs
en contra-expertise, verplichte rechtsbijstand, de onbevangenheid van de rechter en het
beperken van het soort argumenten dat relevant is 26 . Deze uitschakeling van de ongelijkheid op een aantal punten, maakt het mogelijk dat een zwakkere, armere, minder
vaardige of ervaren partij de kans wordt geboden een sterkere, rijkere of meer ervaren
partij ter verantwoording te roepen. Hij kan deze dwingen een debat voor de rechter
met hem aan te gaan.
'Litigation . . . has the flavor of equality. The parties are "equal before the law" and
the rules of the game do not permit them to deplay all of their resources in the
conflict, but require that they proceed within the limiting forms of the trial' 27 .
Het uitgangspunt van de formele gelijkheid leidt echter niet tot een feitelijk gelijke positie bij het voeren van het proces. Het scheppen van gelijke kansen voor mensen in een
ongelijke uitgangspositie leidt alleen tot een gelijkwaardig resultaat bij ongelijke inspanning van de betrokkenen. Ook Ehrlich constateerde dat 'Je mehr reich und arm nach
denselben Rechtssätzen behandelt wird, um so mehr gewinnt die Überlegenheit der
Reichen an Gewichf27*. De ongelijke verdeling van een aantal factoren die voor het
voeren van een proces van belang zijn, zoals de mogelijkheid om kosten en risico's te
dragen, het beschikken over de relevante informatie en deskundigheid of het uithoudingsvermogen worden immers in het burgerlijke procesrecht als regel buiten beschouwing gelaten.
Het derde uitgangspunt, de unieke relatie van partijen, leidt tot een beperking tot
het individuele conflict, tot een geïsoleerde behandeling van het geschil. Het conflict
wordt tot op zekere hoogte los van de sociale factoren die het deden ontstaan, los van
25. K. Schuyt, K. Groenendijk en B. Sloot, De weg naar het recht, Deventer, 1976, p. 166 en 234.
26. Toch is de procesrechtelijke positie van partijen nooit geheel gelijk. Over het algemeen is de gedaagde procesrechtelijk in een comfortabeler positie dan eiser, zie Faure (1893), deel I, p. 173 en
Zonderland (1977), p. 73. Veegens spreekt in een noot onder HR 21 maart 1958,NJ 1961, 167
over een bij uitzondering voordelige positie van de eiser bij de procedure tot rekening- en verantwoording. Volgens R. van Rooy, NJB 1977, p. 615 staat zelfs traditioneel in elke procesrecht de
(rechts)bescherming van de gedaagde voorop. Misschien is één van de aantrekkelijke kanten van
het kort geding juist dat daar de positie van de gedaagde minder gemakkelijk is dan gewoonlijk
het geval is.
27. M. Galanter, Why the 'Haves' Come Out Ahead: Speculations on the Limits of Legal Change, 9
Law and Society Review 1974, p. 135.
27a.E. Ehrlich, Grundlegung der Soziologie des Rechts, 1913,3e druk, Berlin, 1967, p. 191.
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soortgelijke conflicten van anderen en los van de overige relaties van de betrokkenen
behandeld. Ook de sociaal-economische gevolgen van de afloop van het conflict zijn in
het burgerlijk proces maar in beperkte mate relevant28. Deze 'splendid isolation'2' bij
de juridische behandeling van het conflict is functioneel in die zin dat daardoor het nemen van een beslissing voor de rechter eenvoudiger wordt. Veel informatie kan als irrelevant terzijde worden gelegd. Hoe meer informatie de beslisser in zijn beoordeling
moet betrekken, hoe moeilijker het valt om een beslissing te nemen. Bovendien worden
de eventuele politieke aspecten van het conflict geneutraliseerd. Ook worden de individuele betrokkenen gemakkelijker gedwongen de afloop van het proces te aanvaarden30.
Wel wordt hierdoor het zelfrespect van de betrokkenen beschermd. Niet zijn hele persoon, maar slechts één enkele relatie staat in het proces ter discussie. Deze geïndividualiseerde of geïsoleerde behandeling heeft echter eveneens gevolgen voor het soort conflicten dat berecht kan worden. Veel conflicten die in principe wel voor berechting vatbaar
zijn, komen in feite niet bij de rechter, omdat de waarde per individu te klein is om de
kosten te rechtvaardigen, omdat de aan berechting verbonden risico's te groot zijn om
door één individu gedragen te worden of omdat de uitspraak in één geval de oorzaak
van het conflict toch niet kan wegnemen.
Alle drie uitgangspunten van het burgerlijk procesrecht blijken van invloed te zijn op de
mate waarin sociale ongelijkheid doorwerkt in ongelijke mogelijkheden om van de burgerlijke rechter gebruik temaken. Mensen uit verschillende sociaal-economische groepen
hebben verschillende mogelijkheden om initiatief te nemen, om de kosten en risico's van
een proces te dragen en om rechtshulp te bereiken. Maar ook het soort juridische problemen dat mensen ondervinden, verschilt per bevolkingsgroep, terwijl de rechtshulpverleners (en de rechters) niet ten aanzien van elk soort rechtsproblemen een gelijke
mate van ervaring en kennis hebben. Zo is sinds het begin van de eeuw kosteloze rechtsbijstand in sociale verzekeringsgeschillen mogelijk. Van die mogelijkheid is, mede als
gevolg van het ontbreken van deskundigheid op dat gebied bij de balie, tot de zeventigerjaren slechts spaarzaam gebruik gemaakt.
Hoe sterk de invloed van sociale ongelijkheid op het gebruik van rechtspraak is kan
alleen onderzoek uitwijzen. Het spaarzame Nederlandse onderzoek bevat aanwijzingen
dat de invloed van opleiding en inkomen op het gebruik van de rechter mede afhankelijk is van het soort conflict en de aanwezigheid van alternatieve oplossingsstrategieën.
Zo vonden Schuyt e.a. dat bij conflicten over een WW-uitkering verzekerden met lage
opleiding en inkomens significant minder beroep op de Raad van Beroep instellen, terwijl de verzekerden met lagere opleiding in conflicten over de Ziektewet juist vaker
in beroep gingen dan mensen uit hogere sociaal economische groepen31. Bij conflicten
over de WAO vertoonden de sociaal-structurele kenmerken van de mensen die wel en
die niet in beroep gingen geen verschil van betekenis. Ook het soort alternatieven voor
procederen verschilt per sociale groep. Zo vonden wij in ons onderzoek naar het gebruik van rechtshulp, dat de juridische problemen van mensen met lagere opleiding en
van mensen die buiten het arbeidsproces staan vaker eindigen doordat zij zich met spijt
28. Hier stuiten we op een wezenlijk onderscheid tussen rechtspraak enerzijds en wetgeving en bestuur anderzijds. In de rechtspraak wordt een probleem primair gezien als een concreet geschil
dat om een voor de betrokkenen rechtvaardige oplossing vraagt. Bij wetgeving en bestuur zoekt
men primair naar oplossingen die op een reeks van conflicten kunnen worden toegepast. De oorzaak van die conflicten en de gevolgen van de gekozen oplossing zijn dan veel relevanter. Ook in
het bestuur wordt bij het oplossen van individuele geschillen in sterke mate met de gevolgen van
de beslissing rekening gehouden.
29. Zie C.J.M. Schuyt, Rechtshulp: individuele of gemeenschapszaak?, Advocatenblad 1973, p. 404.
30. N. Luhmann, Legitimation durch Verfahren, Neuwied, 1969, p. 122.
31. Schuyt e.a. (1978), p. 121.
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of gevoelens van onmacht bij hun situatie neerleggen Hoger opgeleiden zijn vaker in
staat zichzelf te helpen Zij lossen hun rechtsproblemen vaker op zonder inschakeling
van rechtshulp of rechter 3 ' Voor de ene groep is berusting, voor de andere self-help
een alternatief voor het gebruik van rechtspraak Beide alternatieven verschillen wel in
het resultaat dat ze voor de betrokkenen opleveren

5 2 ongelijksoortigheid

van partijen

Voor de verklaring van het gebruik van rechtspraak is echter nog een ander verschijnsel van belang Het burgerlijk proces is in opzet gedacht als de berechting van een geschil tussen twee individuele personen Gedurende eeuwen zal de werkelijkheid grotendeels met dit model in overeenstemming zijn geweest De burgerlijke rechter behandelde vooral geschillen tussen echtgenoten, erfgenamen, buren, kooplieden, tussen handelaren en hun klanten en een enkele keer tussen meester en knecht of dienstbode Bij
een analyse van de rol van enkele Engelse rechters in de tweede helft van de 19e eeuw
en het begin van 20e eeuw vond Friedman dat het merendeel van de procedures werd
aangespannen door zakenlieden, winkeliers en artsen De gedaagden waren meestal arbeiders 33 .
Sinds het midden van de 19e eeuw zijn echter organisaties een steeds grotere rol in
onze samenleving gaan spelen Eeuwenlang waren de staat, de kerken, de steden, de
gilden, enkele stichtingen en handelscompagmeen de voornaamste, zo niet de enige organisaties die aan het rechtsverkeer deelnamen Sinds de industriële revolutie vinden
niet alleen de produktie en de handel steeds meer binnen organisaties plaats, ook de
dienstverlening door particulieren en overheid geschiedt steeds meer door personen die
m organisaties (samen)werken Bij een recente inventarisatie van de juridische problemen die Nederlandse burgers ondervinden, bleek dan ook in tweederde van deze jundiche conflicten met een individu, maar een particuliere of overheidsinstantie de tegenparty te zijn 34 . Dit toch wel verrassende gegeven wordt maar ten dele verklaard door
het toegenomen aantal contacten (en dus ook problemen) dat burgers met (semi)overheidsmstanties hebben Ook op gebieden die door het privaatrecht worden geregeld, zoals arbeidsrecht, huurrecht en consumentenrecht, is in de meerderheid van de
gevallen een organisatie de wederpartij van de burger Zo bleek bij een woningbehoefteonderzoek in 1975 dat Ьцпа vier van de vijf Nederlandse huurwoningen eigendom zijn
van organisaties. De overgrote meerderheid van de huurverhoudingen spelen zich dus af
tussen een individuele huurder en een institutionele verhuurder 3 5
In 1978 werkte 85% van de afhankelijke beroepsbevolking Ьц werkgevers die 10 of
meer werknemers in dienst hadden 3 6 Bijna 20% was m dienst van overheids- of onderwijsmstellingen. Laat men deze groep buiten beschouwing dan nog is vier van de vijf
32 Schuytea (1976), ρ 194 en 182
33 L.M Friedman, Trial Courts and their Work in the Modem Worid, ш Zur Soziologie des Gerichts
verfahrens, Jahrbuch fur Rechtssoziologie und Rechtstheone, Band IV, Opladen, 1976, ρ 36.
34 Schuytea (1976), ρ 161
35 Van de ш totaal circa 2,6 miljoen huurwoningen was 21% eigendom van particuliere personen,
11% van particuliere instellingen, 48% van woningbouwverenigingen en 20% van gemeenten of an
dere overheidsinstellingen, Ä// Hand II 978/79,14249, nr 113a ρ 3
36 CBS, Statistiek werkzame personen per 31 maart 1978, Den Haag 1979, p. 11 tabel IA de af
hankelijke beroepsbevolking beliep volgens die cijfers m totaal 4 027 048, waarvan 614 S60 m
dienst van werkgevers met 1-9 werknemers en 3.412.488 m dienst van werkgevers met 10 of meer
werknemers Volgens inlichtingen van het CBS bedroeg het aantal personen werkzaam bij overheidsmstelkngen (ministenes, provincies, gemeenten, onderwijs, waterschappen, maar exclusief
enkele universiteiten, PTT, NS en DSM) per jum 1978 circa 729.000
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werknemers, voor wie het burgerlijke arbeidsrecht geldt, in dienst van een institutionele
werkgever. Werkgevers met 10 of meer mensen in loondienst zullen bijna altijd rechtspersonen zijn. De werknemer die een arbeidsovereenkomst met een individueel persoon
sluit is uitzondering geworden. Dat beeld ligt echter nog steeds ten grondslag aan de inhoudelijke en processuele regels van het arbeidsrecht, al vormt de cao daarop een belangrijke correctie.
In de 20e eeuw wordt het leven van een individu in Nederland in steeds sterkere mate
bepaald door zijn relaties tot organisaties. Verreweg de meeste van deze organisaties
zijn rechtspersonen en derhalve krachtens een fictie voor de toepassing van het recht
gelijkgesteld met natuurlijke personen. Sinds de invoeing van Boek 2 van het BW wordt
bijna elke organisatie in sociologische zin (een duurzame samenwerking van meerdere
personen met een bepaalde doelstelling en volgens min of meer vaste regels), zodra deze
naar buiten toe optreedt, zonder verdere formaliteiten eveneens als rechtspersoon aangemerkt. Die rechtspersoon, een vereniging met onvolledige rechtsbevoegdheid, kan
dan ook als procespartij optreden 3 7 . Het sociologische begrip organisatie en de juridische
term rechtspersoon zijn elkaar dicht genaderd 3 '.
De juridische gelijkstelling verhult echter een grote feitelijke ongelijkheid tussen organisaties en individuele personen bij de deelname aan het rechtsverkeer. Coleman heeft
erop gewezen dat organisaties bij het aangaan én bij het effectueren van transacties
meestal over meer relevante informatie beschikken dan de individu die hun wederpartij
is. Bovendien maakt de arbeidsverdeling en de relatieve anonimiteit van de functionarissen binnen organisaties, dat de personen die deze functies bekleden veel minder persoonlijk (emotioneel en financieel) betrokken zijn bij transacties en conflicten dan de individuele wederpartij. Tenslotte wees hij er op dat organisaties meestal een beperkt aantal
expliciet geformuleerde doeleinden hebben, terwijl individuen vaak een veelheid van
doeleinden nastreven. Gevoegd bij het informatie-overwicht maakt dit het voor organisaties eenvoudiger dan voor individuele personen 39 om rationele beslissingen inzake
transacties en conflicten te nemen. In de volgende passage geeft Coleman een heldere
schets van deze ontwikkeling:
'The law works by accommodating new activities to old principles, by putting new
wine in old bottles. It is for this reason that the law found it convenient to consider
corporations as "juristic persons". It could thereby, with some modification, apply
to corporations the same laws that pertain to persons, and until forced to do otherwise, consider corporations to have the same rights and obligations before the law as
natural persons. In some respects, this way the law works is unfortunate, because it
must then engage in continual revisions to catch up with social events, often operating
with a set of principles appropriate to an earlier time. To be specific: because the
37. Dit heeft in het administratief proces geleid tot een verruiming van de mogelijkheden voor niet
geformaliseerde samenwerkingsverbanden (actiegroepen) om rechtsbescherming tegen de overheid te verkrijgen (zie Hoofdstuk V par. 7). In het burgerlijk proces lijkt de figuur van de informele vereniging tot nu toe vooral tegen dergelijke samenwerkingsverbanden te worden gebruikt,
met name tegen groepen anonieme krakers; vgl. Hof Amsterdam 16 februari 1979, NJ 1979, 536,
Rb. Haarlem juni 1976 vermeld in De Groene van 20 juni 1979 en Pres. Rb. Breda, 20 september
1979, Ж 1980, 225.
38. Er zijn samenwerkingsverbanden (de maatschap en de firma) die nog niet als rechtspersoon wor
den aangemerkt. Beide kunnen in bepaalde gevallen echter wel als procespartij optreden; zie art.
4 Rv. en HR 5 november 1976, NJ 1977, 586.
39. J.S. Coleman, Power and the Structure of Society, New York, 1974. Wel kunnen vooral binnen
grotere organisaties weer andere moeilijkheden bij de besluitvormingrijzenondermeer als gevolg
van het ontstaan van afwijkende informele doeleinden (behoud van de werkgelegenheid van het
personeel) of door gebrek aan coördinatie tussen verschillende afdelingen.
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corporation has been viewed as a juristic person, and because the average size and
resources of juristic persons relative to the natural persons has continually grown,
the law has been slow to recognize power differences between corporations and
natural persons. Thus a symmetric allocation of rights between corporations and
persons can lead in practice to an asymmetric realization of interests'.'' 0
De toegenomen rol van organisaties in de samenleving heeft ook de burgerlijke rechtspraak niet onberoerd gelaten. Bij een onderzoek naar de zaken die in 1971/72 voor de
burgerlijke rechters (civil courts of first instance with general jurisdiction) in drie Amerikaanse steden aanhangig waren, bleek dat slechts in een kwart van de procedures beide
partijen individuele personen waren. Bovendien bleek in dat onderzoek dat organisaties
op een heel andere manier gebruik maken van rechtspraak dan individuen. Organisaties
traden vaker als eiser op. Zij stelden vaak grote aantallen vorderingen van hetzelfde type
in. Bij individuele personen vertoonde het soort vorderingen daarentegen een grote
variëteit. De vorderingen van organisaties waren vaker tegen individuen dan tegen organisaties gericht. De vorderingen van organisaties werden sneller afgedaan en hadden ook
vaker succes dan die van individuele eisers 41 . Een onderzoek in de Bondsrepubliek Duitsland naar civiele procedures voor een Amtsgericht en voor een appel-rechter leverde
wat betreft de aard van de partijen hetzelfde beeld op. Ook daar waren eisers overwegend organisaties en individuen meestal gedaagde 42 .

5.3 organisaties bij de burgerlijke rechter
Om een eerste indruk te krijgen over de omvang van deze ontwikkeling bij de burgerlijke rechtspraak in Nederland, hebben we getracht met eenvoudige middelen de situatie bij twee rechterlijke instanties in kaart te brengen: bij de rechtbank Amsterdam en
bij de Hoge Raad.
Wat betreft de rechtbank Amsterdam zijn we nagegaan wat de aard van de partijen
was in de zaken die medio december 1978 in twee achtereenvolgende weken op de
civiele rol stonden 4 3 . Onze gegevens hadden betrekking op 2627 verschillende dagvaardingsprocedures, dat is ongeveer 40% van alle op dat moment aanhangige zaken van dat
type 4 4 . We weten niet in hoeverre de onderzochte zaken representatief zijn voor alle
aanhangige dagvaardingszaken. Al zien we geen reden waarom de onderzochte variabelen onder het totaal van de Amsterdamse zaken anders verdeeld zou zijn. Ook lijkt het
ons niet waarschijnlijk dat het Amsterdamse beeld op de hier onderzochte punten sterk
zal verschillen van de situatie in het hele land 4 5 .
40. Coleman (1974), p. 76.
41. С Wanner, The public ordering of private relations, part one: initiating civil cases in urban trial
courts, 8 Law and Society Review (1974), p. 437 en С Wanner, The public ordering of private
relations, part two: winning civil court cases, 9 Law and Society Review (1975), p. 306.
42. E. Blankenburg, Studying the frequency of civil litigation in Germany, 9 Law and Society Re
view (1975), p. 317 en E. Blankenburg e.a., Der lange Weg in die Berufung, in: R. Bender (ed.),
Tatsachenforschung in der Justiz, Tübingen, 1972, p. 81-104.
43. Ik ben de kandidaats-assistent Paul van Weegen erkentelijk voor het vele ondankbare zoek- en telwerk dat hij heeft uitgevoerd.
44. Op 31 december 1978 waren 6194 dagvaardingszaken bij de rechtbank Amsterdam aanhangig. In
de loop van 1978 werden 6022 van zulke zaken aangebracht en 5801 afgedaan; volgens een brief
van de griffier van die rechtbank van 11 mei 1979. De kort geding zaken bleven steeds buiten beschouwing.
45. Uit een in 1971 gehouden enquête bleek dat wat betreft de met-familierechtelijke procedures de
verdeling over de verschillende onderwerpen bij de afgedane zaken in Amsterdam niet noemenswaar14

Eerst zi)η we nagegaan hoe vaak individuen of organisaties als eisers of gedaagden op
traden alsmede hoeveel en welke procespartijen bij meerdere zaken partij waren. Als uit
de naam van een partij bleek dat deze een rechtspersoon of firma was, werd die partij
6
als een organisatie aangemerkt* . Als meerdere individuele personen in één zaak als
eisers of gedaagden optraden, werden die als één individu geteld. Indien naast een of
meer individuen ook een organisatie optrad, werden die procespartijen samen als één
organisatie geteld. Het resultaat is weergegeven in tabel 1.
Onder de onderzochte zaken hadden er 848 betrekking op het personen- en familierecht. Omdat in deze zaken op enkele uitzonderingen na alle partijen individuele personen zijn en dit type conflicten buiten het onderwerp van deze studie valt, hebben we in
de onderstaande tabel die zaken aanvankelijk buiten beschouwing gelaten en alleen naar
de ovenge 1779 zaken gekeken. De cijfers inclusief de familiezaken staan in de tabel
tussen haakjes.
tabel 1 Aard van de procespartijen in burgerli/ke zaken aanhangig eind 1978 bij de Rechtbank
Amsterdam

individuen

individuen
28%
(51%)

organisaties
34%
(23%)

62%
(74%)

organisaties

14%
(10%)

24%
(16%)

38%
(26%)

42% (61%)

58% (39%)

gedaagden

100% = 1779 (2627)

tabel 2 Aard van de procespartijen in burgerlijke zaken bij rechters m eente instantie in drie Amerikaanse steden (excl familiezaken)
eisers
individuen
organisaties
individuen

28%

40%

68%

organisaties

14%

19%

33%

42%

59%

100%= 7179

gedaagden

bron Wanner (1974) p. 431 en Galanter (1975) p. 349

dig afweek van de afgedane zaken bij alle rechtbanken,zie Enquête met betrekking tot de in 1971
door de arrondissementsrechtbanken afgedane civiele zaken, Den Haag (Ministerie van Justitie),
Z j . , p . 7.

46. Dat aldus ook een eenmans-BV als organisatie werd aangemerkt, acht ik geen ernstig bezwaar,
omdat deze partijen toch meestal m het kader van hun beroepsuitoefening optraden.
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tabel 3 Aard van de procespartijen m burgerlijke zaken by het Ambtsgencht Freiburg (excl familie
zaken)
eisers
organisaties
individuen
individuen

27%

45%

72%

organisaties

9%

19%

28%

36%

64%

100%= 489

gedaagden

bron Galanter (1975) p. 357 berekend op basis van gegevens van Blankenburg ел
De verdeling van de zaken over de verschillende constellaties van partyen bij de recht
bank Amsterdam blykt met veel af te wjjken van de situatie die bij onderzoek in de VS
en m de Bondsrepubliek Duitsland werd aangetroffen (zie tabel 2 en tabel 3) Ook hier
domineren organisaties de burgerlijke rechtspleging in andere dan familiezaken. Toch is
de ervaring van veel rechters en advocaten, dat een groot deel van hun werk in burgerlijke zaken bestaat in het behandelen van geschillen tussen individuen, goed te verkla
ren. De familiezaken vormen immers een belangrijk en mogelijk ook arbeidsintensief
deel van de totale case-load (zie de cyfers tussen haakjes in tabel 1)
Bi} de met-familierechtelijke procedures blijken echter slechts in 28% van de zaken
beide partijen individuele personen te zijn Het ideaal-type van het burgerlijk proces is
daar dus eerder uitzondering dan regel. De meerderheid van die zaken (58%) werd door
organisaties aangespannen. Gedaagden waren in grote meerderheid individuele personen
(62%). Het onder een deel van de bevolking aanwezige beeld, dat het recht iets is dat
tegen je wordt gebruikt, wordt niet alleen door de strafrechtspraak veroorzaakt Ook
de burgerlijke rechtspleging wordt (afgezien van de familiezaken) meer tegen dan door
individuen gebruikt.
De zaken waann een organisatie als eiser optreedt tegen een individu vormden de
grootste groep (34%) Het omgekeerde geval, dat een individu het als eiser tegen een or
ganisatie opneemt, deed zich het minst frekwent voor (14%) 4 7 Overigens is waarschijn
lijk het aantal m deze zaken betrokken organisaties in feite nog groter dan deze cijfers
aangeven. Vooral in zaken betreffende schade- of aansprakelijkheidsverzekering komt
het veelvuldig voor dat de verzekeringsmaatschappij in feite geheel zelfstandig maar for
meel op naam van de verzekerde procedeert
Al eerder werd in Nederland het beperkte aandeel van natuurlijke personen in andere
dan familie-rechtelijke rechtbankprocedures geconstateerd By hun analyse van de bijna
1000 vonnissen die in 1967 en 1968 door vier rechtbanken in civiele procedures inzake
verkeersongevallen werden gewezen, vonden Bloembergen e.a dat slechts een derde van
de eisers een een individu was 4 8 .
Worden de procedures m hogere instanties eveneens (of mogelijk zelfs in versterkte
47 Uit deze cijfers over het gebruik van de rechter kan met worden afgeleid hoe vaak burgeis zich
door hun ongelijke positie tegenover een organisatie hebben laten weerhouden om te gaan proce
deren en die berusting als onrechtvaardig hebben ervaren Om dit met gebruik te meten, zou het
totale aantal 'procedurabele' conflicten bekend moeten zijn Elke telling van die conflicten is
echter gebaseerd op een reeks van veronderstellingen over de positie van recht en rechtspraak in
een samenleving Een bijkomende complicatie bij het meten van het effect van ongelijkheid op
het gebruik van rechtspraak is dat individuen vaak meerdere motieven hebben om geen gebruik
temaken De ongelijke positie is dan slechts eén factor, zie Schuyt e a (1978),ρ 158
48 A R Bloembergen, J С Hers-van Oven, Ρ VinkeenPJM van Wersch, Duizend Botsingen, Een
kwantitatieve analyse van civiele rechtbankvonmssen m verkeerszaken, Deventer, 1972, ρ 16
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mate) door organisaties gedomineerd? Om een eerste antwoord op die vraag te kunnen
geven zijn we nagegaan welke partijen betrokken waren bij cassatieberoepen, waarin de
Hoge Raad in 1977 uitspraak deed en die in de Nederlandse Jurisprudentie werden gepubliceerd. We kozen voor de Hoge Raad omdat het merendeel van de uitspraken van
dat college wordt gepubliceerd, zodat we gemakkelijk toegang tot de gegevens hadden.
Van de in totaal 196 arresten en beschikkingen in civiele zaken werden er 149 (d.w.z.
75%) in de NJ gepubliceerd 49 . Nu de selectie voor publikatie niet geschiedt op basis van
criteria die verband houden met de onderzochte variabelen, ben ik er van uitgegaan dat
het gepubliceerde deel op deze punten een redelijk beeld van het totaal geeft 50 . Als de
38 familierechtelijke zaken, de gevallen van cassatie in het belang der wet en de zaken
zonder wederpartij buiten beschouwing worden gelaten, krijgen we het volgende beeld
(zie tabel 4). De cijfers tussen haakjes zijn de overeenkomstige gegevens met betrekking tot de gepubliceerde uitspraken uit 1927. In dat jaar werd 80% van alle civiele
uitspraken van de Hoge Raad gepubliceerd.51
tabel 4 Aard van de procespartijen in zaken die in 1977 (1927) door de Hoge Raad werden afgedaan
individuen

organisaties

individuen

34%
(34%)

16%
(26%)

50%
(60%)

organisaties

26%
(24%)

24%
(16%)

50%
(40%)

gedaagden
•

60% (58%)

40% (42%)

100% = 101 (100% = 137)

Ook in cassatie wordt slechts een minderheid van de procedures tussen twee individuen
gevoerd. Dat is overigens geen nieuw verschijnsel. Een halve eeuw geleden was het aandeel van dit type zaken precies even groot. Zowel in 1927 als 1977 is in tweederde van
de zaken één of beide partijen een organisatie. Het aandeel van de organisaties onder de
procespartijen is sinds 1927 iets toegenomen. Er treden nu meer organisaties als verweerster in cassatie op. In een kwart van de procedures zijn beide partijen organisaties.
Anders dan ik verwacht had, lijkt het aandeel van individuen onder de procespartijen
in cassatie iets groter dan bij de rechtbank Amsterdam werd gevonden. Dit kan echter
verband houden met het in cassatie waarschijnlijk vaker voorkomende verschijnsel dat
een individu formeel procespartij is, terwijl het proces in feite door een organisatie
wordt gevoerd. Zo waren in de zeven verkeersschade-zaken uit 1977 in totaal negen individuen partij, waarvan er slechts één kosteloos procedeerde. Het is aannemelijk dat in
Van de 951 eisers waren 46% verzekeringsmaatschappijen, 7% andere particuliere rechtspersonen,
12%(semi-)overheidsmstanties en 34% natuurlijke personen.
49. De totaalcijfers ontleen ik aan J.L.W. Sillevis Smitt en G.J. Wiarda, Dient de regeling van cassatie
in burgerlijke zaken te worden gewijzigd en zo ja, in hoeverre en op welke wijze?, preadvies NJV,
Zwolle, 1978, p. 123.
50. Wel konden we controleren dat wat betreft de afloop het gepubliceerde deel nauwelijks afwijkt
van het totaal: 28% resp. 27% van de beroepen werd gegrond verklaard. Vergelijking met de
door H.J. Snijders, Rechtsvinding door de burgerlijke rechter, Deventer, 1978, voor de jaren
1970-1974 gevonden gegevens is niet goed mogelijk. Hij werkt met een ander soort variabelen en
gebruikt deze voor een ander doel.
51. CBS, Justitiële Statistiek 1927, Den Haag, 1929, p. 26. Wat betreft de afloop van de zaak is er
geen verschil tussen de gepubliceerde uitspraken en alle uitspraken uit 1927: in beide gevallen
werd 26% van de cassatie-beroepen gegrond verklaard.
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de meeste van deze gevallen het proces voor de Hoge Raad in feite door de assuradeuren
werd gevoerd. In enkele zaken was de procesvoering aan de kant van de werknemer kennelijk in handen van een vakbond. Bij onderzoek in de Bondsrepubliek vond men dat
bij de helft van de individuele personen die hoger beroep hadden ingesteld, het proces
in feite door een verzekeringsmaatschappij of door andere 'institutionelle Hintermänner'
werd gevoerd 52 . Het aandeel van de individuen in onze cijfers is dus waarschijnlijk nogal geflatteerd.
Ook wat betreft de afloop van de procedure voor de Hoge Raad vonden we een opmerkelijk verschil tussen individuen en organisaties. Van alle onderzochte cassatie-beroepen werd in 1977 31% gegrond verklaard. In 1927 was 26% van deze beroepen gegrond. De beroepen van organisaties werden echter in beide jaren veel vaker gegrond
verklaard (zie tabel 5).
tabel 5 Percentage gegrondverklaarde beroepen in cassatie naar de aard van de procespartijen in 1977
(en 1927)
eisers
individuen
organisaties
individuen
gedaagden
organisaties

17% (27%)

63% (46%)

31% (35%)

27% (16%)

33% (12%)

30% (14%)

21% (22%)

44%(32%)

100%= 101;31%gegrond
(100%= 137; 26% gegrond)

In 1977 hadden organisaties zelfs meer dan twee keer zo vaak succes als individuele
eisers in cassatie. De aard van de gedaagde partij maakt in 1977 geen verschil voorde
afloop van de zaak. In 1927 werden beroepen tegen individuele eisers ruim twee keer
zo vaak gegrond verklaard als de beroepen tegen organisaties. In beide jaren zien we
het hoogste percentage gegrond verklaarde beroepen in de zaken die door organisaties
tegen individuele personen worden aangespannen. Op de mogelijke oorzaken van dit
opmerkelijke succes van organisaties kom ik in par. 5.6 nog terug.

5.4 organisaties versus individu
Het blijkt dus dat organisaties in de burgerlijke rechtspraak een belangrijke rol spelen.
Ook zagen we dat er tussen individuen en organisaties ondanks hun juridische gelijkstelling verschillen bestaan bij de feitelijke deelname aan het rechtsverkeer. Wat heeft dit
voor effect voor het gebruik van rechtspraak?
De Amerikaan Galanter heeft gewezen op de ongelijke verdeling van de vaardigheid
om het recht voor eigen doeleinden te gebruiken onder de verschillende procespartijen.
De verklaring voor 'incidence and outcome of litigation' zocht hij in de eerste plaats in
de relatieve vaardigheid van de procespartijen. Hij zag deze vaardigheid niet zozeer als
een persoonlijke eigenschap van een procespartij, maar vooral als het gevolg van de relatie van een partij tot het systeem van rechtshulp en rechtspraak 53 . Deze relatie en de
onderlinge verschillen op dit punt tussen de partijen bij een conflict acht hij de belangrijkste verklarende factoren voor het gebruik van rechtspraak.
52. Blankenburg (1972), p. 90 en (1975), p. 318; zie voor de V.S. Wanner (1974), p. 435 en 438.
53. Galanter (1974), p. 104 noot 20 en M. Galanter, Afterword: Explaining Litigation, 9 Лд and
Society Review 1975, p. 364.
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Galanter maakte daarbij een onderscheid tussen partijen die veelvuldig en routinematig gebruik van rechtspraak maken, de Repeat Players (RP), en de partijen voor wie
het contact met de rechter een incidentele, éénmalige gebeurtenis is, de One Shooters
(OS). Eerder had Aubert reeds gewezen op een veelvuldige voorkomende asymmetrie in
de verhouding tussen partijen
'in die zin dat een proces voor de één gewoon is ingecalculeerd in het zaken doen,
maar voor de ander een unieke gebeurtenis. De eerste partij is veelal gericht op het
verkrijgen van rechtszekerheid. Щ is bereid daarvoor te betalen door een aantal za
ken te verliezen, mits hij dat verlies kan afwentelen op zijn klanten of anderen'.54
Dit onderscheid is door Galanter verder uitgewerkt. Hij wees er op dat de routinematig
optredende procespartij (RP) over een groot aantal strategische voordelen beschikt in
vergelijking met de incidenteel bij een proces betrokken partij (OS):
- Een RP kan ervaring uit eerdere procedures gebruiken bij het aangaan van volgende
transacties om zo bij voorbaat zijn positie in eventuele volgende procedures te ver
sterken, bijvoorbeeld door nieuwe standaardvoorwaarden op te stellen, andere for
mulieren te gebruiken of meer gegevens te bewaren.
- Een RP accumuleert deskundigheid en heeft gemakkelijker toegang tot rechtshulp
verleners en andere externe deskundigen. De daaraan verbonden kosten kan hij over
een groot aantal zaken uitsmeren.
- RP's hebben meer mogelijkheden om informele relaties met functionarissen binnen
rechterlijke instanties te onderhouden.
- Een RP kan zijn risico over een groot aantal zaken spreiden. Vaak zal het belang voor
een OS bü de uitkomst van de zaak relatief groot en voor de RP relatief klein zyn.
De OS zal de kans op maximaal verlies dan zo klein mogelijk houden en er dus eerder van afzien om tot het uiterste te gaan, tenzij hij niets meer te verliezen heeft.
- RP's hebben meer mogelijkheden om de relevante regels zelf te veranderen. Op basis
van hun in eerdere processen opgedane ervaringen kunnen zij (bijv. door lobbyen) invloed uitoefenen op de vaststelling van nieuwe regels.
- Een RP kan het proces niet alleen voeren om een vordering toegewezen te krijgen,
maar ook primair met het oog op de mogelijke precendentwerking van de uitspraak
voor volgende gevallen.
- Door hun ervaringen zijn RP's in staat onderscheid te maken tussen de regels die hun
positie daadwerkelijk verbeteren en regels die meer symbolische betekenis hebben.
Zij kunnen hun activiteiten concentreren op de aanpassing van eerstgenoemde regels.
Bovendien beschikken ze over de middelen, kennis en continue aandacht die nodig is
om de naleving van die regels af te dwingen ook zonder dat het tot een rechtzaak
komt."
De door Galanter genoemde strategische voordelen van de RP manifesteren zich in de
verschillende fasen van gebruik van rechtspraak: vóór, tijdens en na afloop van het proces.
In de fase vóór de aanvang van het proces heeft de RP de mogelijkheid tot het vormgeven van de transactie (waarborgsom, schriftelijk contract, aanvraagformulier, stan54. Aubert (1971), p. 217.
55. Galanter (1974), p. 98-103 en de zelfde (1976a), Delivering Legality: Some Proposals for the
Direction of Research, 11 Lav/ and Society Review 1976, p. 232 en (1976b), The Distribution of
Advantages in the Litigation Process, in: Zur Soziologie des Gerichtsverfahrens, Jahrbuch für
Rechtssoziologie und Rechtstheorie, Band IV, Opladen, 1976, p. 247/8.
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daardvoorwaarden) of het verzamelen en bewaren van de relevante gegevens. Hij kan gemakkelijker geloofwaardig dreigen met het voeren van een proces. De RP kan immers
ook makkelijker daartoe het initiatief nemen. Hij heeft een vaste relatie met rechtshulpverleners en andere deskundigen en lage aanloopkosten. Ook heeft de RP meer mogelijkheden om tevoren in andere fora (wetgever; bestuur) de totstandkoming van gunstiger regels te stimuleren. Dat zal vaak een langere adem vragen, dan een OS kan opbrengen.
Tijdens het proces heeft de RP het voordeel van de ervaring uit eerdere procedures
bij onverwachte incidenten, van de toegang tot deskundigheid die opeens nodig blijkt,
het langere uithoudingsvermogen en de geringere persoonlijke betrokkenheid. Hij kan
alsnog gemakkelijker tot een schikking komen, als hij het risico van een ongewenste uitspraak te groot acht.
Na afloop van het proces heeft de RP meer mogelijkheden en middelen om de naleving van de uitspraak te bevorderen. Het effect van een bewust nagestreefd of toevallig verkregen gunstig precedent zal zich immers niet automatisch realiseren. Het effectueren van die precedentwerking vraagt tijd, energie en het voorhanden zijn van soortgelijke zaken waarin men zich op dat precedent kan beroepen.

5.5 organisaties als repeat players
Hoewel Galanter zich in achtereenvolgende publikaties op dit punt in verschillende
zin heeft uitgelaten, gaat hij er tenslotte van uit dat het onderscheid tussen OS en RP
meestal samenvalt met dat tussen individuele procespartijen en organisaties 56 . Voor
het gebruik van rechtspraak acht hij niet zozeer het verschil tussen rijke en arme individuen van belang, als wel het onderscheid tussen individuen, die meestal in de rol van
OS verkeren, en organisaties, die meestal meer dan eens als procespartij optreden. Juridische conflicten in de Amerikaanse samenleving spelen zich niet zozeer af tussen rijke
en arme burgers, maar vooral tussen indivduen en organisaties.
Ook in de Nederlandse burgerlijke rechtspleging zullen de RP meestal organisaties
zijn, terwijl individuele personen de rol van OS vervullen. Bij een analyse van de hierboven vermelde burgerlijke procedures voor de Rechtbank Amsterdam bleken vooral
banken, verzekeringsmaatschappijen en overheidsinstanties de typische RP's te zijn.
tabel 6 Repeat Players bij de Rechtbank Amsterdam

21 banken
24 verzekeringsmaatschappijen
7 bedrijfsverenigingen
Gemeente Amsterdam
Staat
Ontvanger Directe Belastingen

waren partij in

"
»»

"
»>

"
»ï

was "

"
M

"

M

"
1»

totaal
aantal
zaken

als
eiser

als
gedas

114
83
22
13
4
41

67
58
20
0
2
37

47
25
2
13
2
4

277

184

93

Deze RP's traden op in één op de zes niet-familierechtelijke zaken. Het RP-effect lijkt
dus slechts in een beperkt aantal zaken te spelen. Er wordt hier echter maar een deel
56. Vgl. Galanter (1974), p. 103 en 134 e.V., (1975), p. 362 noot 11 en (1976a), p. 231.
20

van het RP-effect zichtbaar. Bovenstaande getallen hebben betrekking op ongeveer 40%
van de procedures die op één moment bij één rechtbank aanhangig waren. De meeste
van de hier gesignaleerde RP's maar ook veel van de andere organisaties, die bij deze
rechtbank als procespartij optraden (in tweederde van alle zaken was tenminste één
organisatie partij) zullen ook tegelijkertijd voor andere rechters, of eerder hier of elders
procedures hebben gevoerd. Deze steekproef maakt slechts een deel van hun totale
procesactiviteit in het hele land en over meerdere jaren zichtbaar. In dit verband is het
opmerkelijk dat alle nu al onmiskenbare RP's, met uitzondering van de gemeente Amsterdam, overwegend als eisende partij optraden.
Onder de iets meer dan honderd niet-familierechtelijke zaken, waarin de Hoge Raad
in 1977 uitspraak deed, vonden we op het eerste gezicht 12 zaken waarin een RP optrad: de Staat in zes zaken, de gemeente Amsterdam, een verzekeringsmaatschappij en
een handelsonderneming ieder twee keer. Daarnaast trad in 4 gevallen een bank of een
verzekeraar op die ook in ons Amsterdamse materiaal als procespartij voorkwam. Ook
kwamen nog een aantal andere kennelijke RP's voor: 9 verschillende gemeenten, de NS,
de Shell, de Nationale-Nederlanden e.d. Bovendien werden enkele zaken op naam van
individuen onmiskenbaar door of met steun van verzekeringsmaatschappijen gevoerd.
Het aandeel van de RP in de rechtspraak in cassatie is dus aanmerkelijk: in tenminste
één op de vier zaken is een RP partij, als we ons beperken tot de 'zichtbare' procespartijen.
Individuele personen traden in de onderzochte rechtbankzaken slechts enkele malen in
twee en zelden in meerdere procedures op. Meestal ging het dan nog om aanverwante
(gevoegde) zaken of om handelaren en zakenlieden. Ook uit ander onderzoek blijkt dat
individuele personen zelden routine-matig als procespartij optreden.
Het eerdergenoemde onderzoek naar de ervaringen van burgers met rechtshulp en het
onderzoek naar de rechtspleging in het sociale verzekeringsrecht leverden op dít punt
hetzelfde beeld op. Slechts een minderheid van de geïnterviewde personen heeft ooit
contact gehad met een rechter: het merendeel van deze contacten betrof een optreden
als getuige of een benoeming tot voogd. De enkelingen die in hun leven meerdere contacten met de rechter hadden, traden dan op in zeer uiteenlopende soorten zaken of in
verschillende hoedanigheden. Van routinematig gebruik van rechtspraak was bij geen
van de bijna achthonderd personen die in een van deze beide onderzoeken werd geïnterviewd sprake 57 . Afgezien van enkele beroepsmatige recidivisten in strafzaken en sommige vermogende en hardnekkige belastingbetalers in de belastingrechtspraak, zullen individuen zelden in staat zijn de voordelen van de RP te verwerven.
Galanter presenteert het onderscheid tussen de OS en RP niet als een scherpe tweedeling. Hij spreekt over twee verschillende polen op een continuum. Wanneer alleen het
aantal keren dat rechtspraak wordt gebruikt het onderscheidende criterium is, kan inderdaad van een continuum worden gesproken. De meeste burgers zullen nooit procederen. Een klein deel van hen wordt OS als ze eens in hun leven bij een rechtszaak betrokken zijn. Enkelen zullen meerdere keren van rechtspraak gebruik maken. Ook onder
organisaties komen non-players en OS's voor. Zij bevinden zich allemaal aan het ene uiteinde van het continuum.
Wanneer organisaties meerdere keren of zelfs regelmatig gaan procederen verschuiven ze als het ware steeds meer naar het andere uiteinde. Dan is echter niet meer het
57. Dit blijkt uit ongepubliceerde gegevens van de onderzoeken van Schuyt e.a. (1976) (N = 456) en
Schuyt e.a. (1978) (N = 324). In het eerste onderzoek verklaarde 37% van de respondenten ooit
contact met de rechter te hebben gehad. Van die contacten betrof meer dan de helft strafzaken,
een beëdiging als voogd, of een optreden als getuige. In het tweede onderzoek verklaarde ruim
40% van de geïnterviewde personen eerder in een rechtzaak betrokken te zijn geweest; driekwart
van deze gevallen waren echter strafzaken of zaken van anderen.
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aantal gevoerde processen het belangrijkste onderscheid, maar de manier waarop ze de
voordelen van de RP benutten. Er is niet één ideaal-typische RP, de record-houder. De
rol van RP kan op verschillende manieren worden vervuld. Sommige RP's realiseren vooral de voordelen verbonden aan massaal routinematig gebruik in praktisch identieke zaken. Dit gebeurt ondermeer bij de gerechtelijke debiteuren-incasso door postorderbedrijven en de belastingontvanger.
Zo vond Jettinghoff bij een onderzoek van een steekproef van de betalingsbevelprocedures die in 1974 bij het kantongerecht Rotterdam werden afgedaan dat 90% van alle
verzoeken door organisaties was ingediend. De gedaagden in deze zaken waren bijna
uitsluitend (90%) individuen. Ruim 40% van de verzoeken was echter van vier postorderbedrijven afkomstig 58 .
Andere RP's zoals banken en verzekeringsmaatschappijen gebruiken hun vaste relaties met rechtshulpverleners en rechtspraak vooral in incidentele procedures waarin direct materieel voordeel voorop staat. Zij houden daarbij wel rekening met de precedentwerking en de mogelijkheid om een enkele keer door middel van het uitlokken van een
precedent een regel-vastlegging te bewerkstelligen. Zij kunnen echter rustig afwachten
tot zich een goede gelegenheid voordoet en zijn dan in staat om die zaak zonodig tot in
hoogste instantie uit te procederen. Het uitlokken van precedenten zal echter zelden de
enige vorm van gebmik door een RP zijn. Onder RP's is dus een grote variëteit in de
vorm en het doel van het gebruik van rechtspraak. Tussen deze RP's en de grote massa
van OS's is mijns inziens echter een duidelijker verschil in 'proces-vaardigheid' dan het
beeld van een continuum doet voorkomen.

5.6 waarom hebben organisaties meer succes?
Gezien deze strategische voordelen van de RP wordt de zowel door Wanner als in ons
summiere onderzoek van cassatie-zaken gevonden uitkomst, dat organisaties in de onderzochte procedures significant vaker succes hebben dan individuele procespartijen,
beter verklaarbaar. Dit succes behoeft dan niet te betekenen dat de rechters organisaties bewust bevoordelen. Soms zijn er zelfs aanwijzingen van tegendeel. Rechters die
zich de structurele ongelijkheid van de partijen bewust zijn, proberen die soms te corrigeren door strengere eisen aan de procederende organisaties te stellen 59 . Veel van de
strategische voordelen ontstaan echter juist omdat organisaties en individuen in de procedure als gelijken (volgens dezelfde regels) worden behandeld.
Het grote succes van organisaties als procespartij zou volgens Galanter verklaard kunnen worden door het type zaken dat zij aanbrengen (veel routinematige incasso van vor58. A. Jettinghoff, Sociale ongelijkheid in de burgerlijke rechtspraak, ongepubliceerd stencil, Rotterdam, 1976. Het onderzoek omvatte 2400 van de 7000 betalingsbevelprocedures uit 1974. Soortgelijke uitkomsten werden ook gevonden bij onderzoek van het Mahnbescheidverfahren in de
Bondsrepubliek, zie Reifner, Weitz en Uesseler, Tatsachen zum Verbraucherschutz im Konsumentenkredit, 1978, p. 308. Bij onderzoek van de civiele zaken die in 1967 in zes Engelse County
Courts werden aangespannen, bleek dat 90% van de eisers organisaties waren. Daar werd eveneens
een massa-productie van procedures door postorderbedrijven geconstateerd, The Consumer Council, Justice out of Reach, London, 1970, p. 14.
59. M. van Schouwen constateerde bij een onderzoek van door de boekenclub Boek en Plaat ingestelde betalingsbevelprocedures, dat de kantonrechter aan het procedurele optreden van de gedaagde
debiteuren (individuele 'leden') minder zware eisen stelde dan aan het procedurele gedrag van de
eisende boekenclub (Ars Aequi 1975, p. 483). Hij kwam tot de conclusie dat de rechter met zeer
verschillende juridische middelen telkens weer een welwillende houding tegenover deze leden' inneemt om een voor hen aanvaardbaar resultaat te bereiken (p. 486). Zie voor enkele voorbeelden
in gepubliceerde uitspraken Contractenrecht K//(Hondius) nr. 171.
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deringen) maar ook door de 'sterkte' van de zaken. Organisaties zijn door ervaring en
kennis beter in staat om de kans op succes te schatten en de zaken op basis van die schatting te selecteren. Ook als (potentiële) gedaagde kunnen ze zwakke zaken vermijden
door deze te schikken. Individuen hebben meestal minder kennis en mogelijkheden om
te selecteren.
De sterkte van een zaak wordt echter niet alleen door de feitelijke omstandigheden
van een conflict en de inhoud van de toepasselijke rechtsregels bepaald. Ze is mede afhankelijk van de mate waarin die feiten bewezen en de wijze waarop de argumenten gepresenteerd kunnen worden. Hier is de organisatie met haar archief, dossiers of schriftelijke documentatie van de transactie en de beschikking over gespecialiseerde rechtshulp
duidelijk in het voordeel.
Net zoals het gebruik van rechtspraak afhankelijk is van normatieve factoren én van
feitelijke factoren, zo is ook de uitkomst van een proces het resultaat van het samenspel
van beide soorten factoren 60 . De uitkomst wordt behalve door de rechtsregels bepaald
door de ervaring en opvattingen van de rechters, de kwaliteit van de rechtshulp, de beschikbaarheid van de informatie voor het bewijs van feiten of de constructie van argumenten en door het uithoudingsvermogen van partijen. Ten aanzien van de meeste
van deze niet-normatieve factoren kunnen organisaties, die regelmatig procederen, zich
een betere positie verwerven dan een incidenteel procederende burger. Bovendien hebben organisaties meer mogelijkheden om de normatieve factoren (de relevante regels en
rechtspraak) te beïnvloeden.
selectief optreden in het administratief proces
Een sprekend voorbeeld van het selectief optreden van geroutineerde procespartijen leverde het onderzoek naar de rechtspleging in sociale verzekeringszaken. Uit de cijfers
van alle in 1976 afgedane zaken bij de Centrale Raad van Beroep bleek dat de bedrijfsverenigingen, die typische RP's zijn, in ongeveer 40% van de zaken, waar een Raad van
Beroep in eerste instantie het beroep van de verzekerde gegrond heeft verklaard, hoger
beroep instelden 61 . Van deze beroepen werd echter bijna driekwart weer ingetrokken
voordat het tot een uitspraak kwam. De bedrijfsverenigingen verlengden in feite de beroepstermijn om zo rustig te kunnen selecteren. Voor de betrokken burgers betekende
dit wel dat zij langer op de effectuering van de voor hen gunstige beslissing van de rechter moesten wachten.
Dit verschijnsel dat een RP door de rechter aanzienlijk meer tijd wordt gelaten om
zijn standpunt te bepalen dan de individuele OS, doet zich ook bij een andere (administratieve) rechter voor. Zo bleek dat het ministerie van justitie in procedures inzake de
Vreemdelingenwet van de Afdeling Rechtspraak gemiddeld zes maanden de tijd kreeg
om een verweerschrift in te dienen, terwijl de vreemdeling inclusief de beroepstermijn

60. R.L. Abel, A comparative theory of dispute institutions in society, 8 Law and Society Review
1974, p. 239: 'The outcome of the dispute process is itself a complex product of both normative
and non-normative factors . . . Norms are a significant factor affecting the course of dispute but
rarely, if ever, the exclusive one.'
61. Deze verhouding werd berekend door een vergelijking van het aantal in 1975 door de Raden van
Beroep gegrond verklaarde beroepen (3261 voor zaken betreffende de WAO, de WW en de ZW)
met de hoger beroepszaken die door de bedrijfsvereniging waren aangespannen en in 1976 werden afgedaan (1331 zaken volgens Schuyt e.a. (1978), p. 96). Wel zal bij een deel van deze hoger
beroepszaken de beslissing in eerste aanleg in feite in 1974 of in 1976 zijn genomen. Omdat het
aantal door de Raden van Beroep gegrond verklaarde beroepen in de periode 1974-1976 betrekkelijk constant bleef (1974: 3461 ; 1975: 3261 ; 1976: 3840) en de gemiddelde duur van de procedure in hoger beroep waarschijnlijk minder dan een jaar bedraagt, is deze vergelijking van twee
niet geheel samenvallende verzamelingen toch verantwoord.
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gemiddeld slechts twee maanden werd gegund voor het instellen en motiveren van zijn
beroep 6 2 .
In de geselecteerde zaken die de bedrijfsverenigingen doorzetten (ongeveer 10% van
de voor hen ongunstige uitspraken in eerste instantie), hadden zij twee van de drie keer
succes: in 65% van die zaken werd de bestreden beslissing vernietigd 63 . De verzekerden
— praktisch altijd OS's — stelden in ongeveer 10% van de gevallen dat hun beroep ongegrond of niet-ontvankelijk werd verklaard, hoger beroep in. Intrekking van deze beroepen komt in vergelijking met de appel-zaken van de bedrijfsverenigingen weinig voor.
Wel worden deze beroepen van de verzekerden zes keer zo vaak als bij de bedrijfsverenigingen op formele gronden niet-ontvankelijk verklaard; een duidelijke aanwijzing voor
het verschil in technisch-juridische kennis bij beide groepen proces-partijen. Het hoger
beroep van de verzekerden leidt slechts in 15% van de zaken tot vernietiging van de
eerste uitspraak.
De bedrijfsverenigingen gebruiken deze mogelijkheid van hoger beroep duidelijk op
een geheel andere manier dan de individuele klager. De selectiviteit van de bedrijfsverenigingen leidt tot een succes in twee van de drie beroepen, terwijl de individuele appellanten in minder dan één op de zeven gevallen succes hebben.

selectie door rechtshulpverleners
Wel lijkt de invloed van de rechtshulpverlening dit verschil in succes tussen RP en OS
soms enigermate te kunnen verminderen. In 99 zaken voor de Centrale Raad van Beroep die in 1976 werden afgedaan, werd rechtsbijstand verleend door de Rechtskundige
Dienst van het NVV/FNV. Van deze zaken werden er 39 geheel of gedeeltelijk gewonnen 64 . Met bijstand van deze dienst had een individuele procespartij dus veel vaker succes (40%) dan de hele groep (15%), maar nog steeds duidelijk minder dan de bedrijfsverenigingen (65%) 6S . Ook bij deze vorm van rechtsbijstand-verlening gaat men duidelijk selectief te werk. Het selectieproces bij de FNV doorloopt twee fasen. De plaatselijke Bureaus voor Arbeidsrecht melden slechts ongeveer één op de vijf van de verloren
beroepsprocedures, waarin zij rechtsbijstand hebben verleend, aan bij de centrale Rechtskundige Dienst voor het instellen van hoger beroep. Vervolgens selecteert die dienst opnieuw en stelt in twee van de drie aangemelde zaken ook inderdaad hoger beroep in 66 .
In hoeverre het grote succes te danken is aan deze selectiviteit of aan de grotere deskundigheid van de rechtshulpverleners, die 100 appel-zaken per jaar voeren, is op grond van
deze cijfers niet vast te stellen.
62. J. van der Hoeven, De duur van de behandeling van het Arob-beroep in vreemdelingenzaken, NJB
1978, p. 577. Zowel de Centrale Raad van Beroep als de Afdeling Rechtspraak maken van hun
ruime wettelijke bevoegdheid om een termijn te stellen voor het indienen van processtukken (artt.
148 jo. 93 en 99 Beroepswet en artt. 69 en 70, lid 1 jo. 32c, lid 4 Wet op de Raad van State) een
gebruik dat de RP in een gunstiger positie brengt. In beide gevallen zou de opstelling wel eens verband kunnen houden met de administratieve achterstand van deze rechterlijke colleges.
63. Berekend op basis van tabel 4.4 in Schuyt e.a. (1978), p. 96.
64. Zie Jaarverslag Rechtskundige Dienst NVVover 1976 en 1977, Amsterdam z.j., tabel IX.
65. Het cijfer van het NVV is niet op dezelfde wijze berekend als de andere twee. Bij een derde van
de zaken waarin het N W bijstand verleende, werd het hoger beroep door een bedrijfsvereniging
ingesteld. In het jaarverslag wordt echter geen onderscheid gemaakt tussen het succes van eigen
beroepen en verlies door de bedrijfsvereniging. Het succespercentage voor alle klagers zou op deze
manier (winst eigen beroepen plus ongegrondverklaring van de beroepen van de bedrijfsvereniging)
van 15 naar 17% stijgen.
66. Blijkens het jaarverslag over 1977 werden in dat jaar 643 zaken bij de Raden van Beroep verloren,
104 voor hoger beroep voorgedragen en 64 uiteindelijk door de centrale dienst doorgezet. In 1976
waren de overeenkomstige cijfers: 643,139 en 96.
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Overigens vonden we bij ons onderzoek van de gepubliceerde arresten van de Hoge
Raad uit 1977 een aanwijzing dat het selectie-mechanisme van de rechtshulpverlening
sterker werkt voor minder vermogende burgers dan voor hen die zelf de kosten van het
proces en de rechtsbijstand dragen. Van de cassatie-beroepen van individuele eisers die
kosteloos procedeerden, werd 34% gegrond verklaard. Bij de overige individuele eisers
was slechts 14% van de beroepen gegrond67. Dit verschil kan voortkomen uit een extra
selectief optreden van de toegevoegde advocaten. Het kan ook wijzen op een verschil
in toegang tot de rechtshulp voor rijke en minder rijke burgers of op een verschil in het
soort zaken dat deze groepen burgers aan de Hoge Raad voorleggen. De gedachte dat
uitbreiding van kosteloze rechtsbijstand lichtvaardig procederen in de hand zou werken,
mist althans in cassatie een feitelijke grondslag.
Overigens is rechtshulp zonder meer niet voldoende om de kloof tussen OS en RP te
overbruggen. Uit het meer geciteerde onderzoek bleek immers dat de vakbond ook in
eerste instantie reeds duchtig selecteert, voordat beroep bij de Raad van Beroep wordt
ingesteld. Toch werd er in procedures voor die rechter geen verband gevonden tussen
rechtsbijstand van de vakbond (of advocaat) bij het opstellen van het klaagschrift en de
afloop van het beroep 68 . De vraag onder welke omstandigheden rechtshulp wel als correctie op de strategische voordelen van de RP kan fungeren, komt hierna nog ter sprake.
5.7 verschil in doeleinden bij het gebruik van rechtspraak
Als een van de strategische voordelen noemt Galanter dat organisaties (RP's) een proces
niet alleen kunnen gebruiken om een materieel voordeel ten opzichte van de tegenpartij
te bereiken of een nadeel te vermijden. Zij kunnen het ook gebruiken om een beslissing
uit te lokken die voor toekomstige gevallen als precedent van belang kan zijn; 'RP's can
play for rules as well as immediate gains'69. Hij onderscheidt in de rechterlijke uitspraak
een 'tangible component'en een'rule component'. Het individu zal trachten zijn directe
voordeel te maximaliseren. Een organisatie kan verkiezen haar gedrag (wel of niet procederen, schikken of in hoger beroep gaan) te laten bepalen door het voordeel dat een
gunstige jurisprudentie-regel haar in een groot aantal toekomstige zaken kan opleveren70.
Zij kan het risico van verlies in één of meer zaken nemen of schikken om zo de kans op
een ongunstige wijziging van de jurisprudentie te vermijden.
Galanter's tweedeling van de doeleinden is echter een simplicatie van de werkelijkheid. Partijen kunnen met het beginnen van een proces of het voeren van verweer veel
meer verschillende doeleinden nastreven. Dit wordt bij de bestudering van rechtspraak
mijns inziens te vaak veronachtzaamd. Het werkelijke doel van een procespartij kan verschillen van zijn formele vordering. Het proces wordt dan niet of niet alleen gevoerd om
de vordering toegewezen of het beroep gegrond verklaard te krijgen. Succes hoeft
dus lang niet altijd identiek te zijn met toe- of afwijzing van de vordering. Dit verschil
blijft meestal verborgen als men het proces geïsoleerd van zijn voor- en nageschiedenis
bekijkt, als wordt geabstraheerd van de reeds langer durende relatie tussen partijen of
67. In totaal ging het hier om 100 individuele eisers (incl. familierechtelijke zaken) waarvan precies
de helft kosteloos procedeerde. Bij deze groep waren 17 van de 50 beroepen gegrond; bij de betalende individuele eisers slechts 7 van de 50 beroepen. De kans dat het gevonden verschil in uitspraak op toeval berust is minder dan 5%.
68. Schuyt e.a. (1978), p. 165, tabel 5.21 en p. 231.
69. Galanter (1974), p. 100.
70. Vgl. G.E. Langemeijer die in een recente annotatie onder het Panhonlibco-arrest, HR 15 januari
1960, ЛУ 1960, 84 opmerkt dat bij het cassatie-beroep in die zaak 'het recht van het spel voor de
werkgeversorganisaties belangrijker is geweest dan de knikkers' in: 2000-weken Rechtspraak,
Zwolle, 1978, p. 59.
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tussen het conflict en derden. Voor de rechter, die tot een beslissing moet komen, is
die abstractie soms onvermijdelijk. Voor een waarnemer is dat beeld echter onvolledig.
Een rechtzaak is immers vaak één fase in een langere relatie tussen partijen.
'In many such formal cases one or all of the parties seek something other than a
resolution, even an advantageous resolution of the matter in dispute. Litigation is
used as a skirmish or an important maneuver in economic and political warfare'71.
Een goed voorbeeld leveren de zojuist besproken sociale verzekeringsprocedures. Een
verzekerde die beroep instelde tegen de weigering van een WW-uitkering alleen om zijn
aanspraak op een WWV-uitkering veilig te stellen, zal vaak ongeacht de inhoud van de uitspraak daarmee tevreden zijn. De bedrijfsvereniging wier hoger beroep ongegrond werd
verklaard, heeft haar zaak gewonnen als de rechter in zijn uitspraak een overweging
heeft opgenomen die haar (nieuwe) beleid in feite sanctioneert.
Het proces kan bedoeld zijn als een machtsmiddel in een slepend conflict, om de tegenpartij te intimideren of om hem of andere personen te overtuigen van het doorzettingsvermogen, maar ook om de tegenpartij financieel of psychisch uit te putten. Het
kan dienen om een onderhandelingspositie te scheppen of te versterken of om een conflict slepende te houden in de hoop dat de tijd voorwaarden voor een gunstiger oplossing
zal brengen. Juist gedaagden zullen vaak ook met dit doel van rechtspraak gebruik maken.
Een proces kan ook dienen om publiciteit te verkrijgen voor de procespartij of voor
het conflict, dat onderwerp van het geschil is, in de hoop zo anderen bij de oplossing
daarvan te betrekken. Zo noemde Scholten in zijn noot onder het arrest van de Hoge
Raad in de zaak van de Groningse academicus, die zich in drie instanties verzette tegen
de afsluiting van zijn electriciteit wegens het niet betalen van de Kalkar-heffing, 'een
demonstratie op hoog peil' 72 . Soms erkent de rechter dit doel met zoveel woorden. In
een geschil over de geoorloofdheid van de verlening van rechtsbijstand door de NAACP
aan slachtoffers van rassendiscriminatie, overwoog de Amerikaanse Supreme Court, dat
deze organisatie in haar strijd voor burgerrechten voor de zwarte bevolking in de VS
rechtspraak gebruikte niet als 'a technique for resolving private differences' maar als 'a
form of political expression'73.
Ook als gedaagde kan een organisatie een proces, dat tegen haar wens is begonnen,
toch voor dergelijke doeleinden benutten. Het proces dat de ANWB voerde tegen de
ENWB (de Eerste, Enige, Echte Nederlandse Wielrijdersbond) om deze tot naamswijziging te dwingen, werd door de ENWB handig uitgebuit om haar bestaansreden voor een
groter publiek duidelijk te maken (de ANWB doet te weinig voor fietsers), om steun van
anderen te verwerven (kamerleden van zes politieke partijen vroegen de ANWB het proces te staken) en om publiciteit, leden en fondsen te verwerven. Er werd een apart steunfonds voor het proces opgericht. De giften in dat fonds overtroffen de proceskosten.
Ook zonder dat fonds zouden de proceskosten wel eens een veelvoud aan rendement in
de vorm van gratis publiciteit en nieuwe steun voor de organisatie opgeleverd kunnen
hebben.
Het gebruik van rechtspraak voor deze doeleinden is niet nieuw. Het wordt echter
zelden openlijk toegegeven en vaak door juristen als verwerpelijk voorgesteld74.

71. W.L.F. Felstiner, Influences of social organization on dispute processing, 9 IMW and Society Review 1974, p. 63 noot 1.
72. HR 20 december 1974, NJ 1975, 221 т.п. G.J.S.; zie over dit proces ook H. Besselse, De Kalkarheffing en de gewetensbezwaren, Ars Aequi 1974, p. 3 53 (= p. 417).
73. N.A.A.C.P. v. Button, 371 US 415, p. 429 (1962), geciteerd door P. Nonet, Administrative Jus
tice, New York, 1969, p. 119.
74. Zo F. Molenaar, De bevoegdheid van organisaties om op te komen voor de belangen van leden
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'Social reform groups also use the legal system for nontraditional purposes, such as
publicity, fundraising, leverage and consciousraising. Although courts have always
been used for such purposes, they are considered nontraditional in the sense that
they are "extralegal" because courts are not supposed to be used this way' 7 5 .
Het gebruik van rechtspraak kan ook dienen om legitimiteit voor een maatschappelijk
niet geaccepteerde organisatie te verkrijgen. Door een openlijk en formeel beroep op
gevestigde regels en een gezaghebbende instantie erkent die procespartij impliciet die regels en dat gezag, maar kan daaraan ook een symbolisch bewijs van goed gedrag ontlenen. 76
In deze gevallen is de inhoud van de uitspraak betrekkelijk irrelevant voor het bereiken van het doel. Zo kreeg de Consumentenbond voor het eerst nationale publiciteit
en een zeer grote ledenaanwas door een kort geding dat een sigarettenfabrikant tegen
de bond aanspande in verband met een van de eerste warenonderzoeken van de bond.
Formeel verloor de Consumentenbond het geding omdat de vordering van de fabrikant
werd toegewezen.
Hierboven werd al opgemerkt dat rechtspraak ook gebruikt kan worden (ook hier
meestal door organisaties) om de verantwoordelijkheid voor een beslissing te ontlopen 7 6 .
Tenslotte kan het proces zijn gericht op de vorming (of voorkoming) van een nieuwe
jurisprudentie-regel, het verkrijgen van een duidelijke illustratie van de consequenties
van de geldende regels in de hoop dat andere regelgevers met behulp van die uitspraak
tot activiteit gestimuleerd kunnen worden.
Procespartijen kunnen dus zeer verschillende doeleinden met het procederen nastreven, soms meerdere doeleinden tegelijkertijd, soms ook doeleinden die sterk verschillen van de formele eis of het formele onderwerp van het geschil. Deze discrepantie tussen het formele en het werkelijke doel van het proces kan zowel rechters, procespartijen als rechtssociologen voor verrassingen plaatsen.
De laatstgenoemden komen dan tot de ontdekking dat bij navraag veel meer dan de
helft van de partijen na afloop van een proces verklaren, dat zij de zaak gewonnen hebben77 . Een uitkomst die dus niet alleen aan wishful thinking of verdringing behoeft te
worden toegeschreven. De rechters wordt het tijdens het proces opeens duidelijk dat
hen in feite een uitspraak wordt gevraagd over een ander onderwerp dan zij in de dagvaarding hadden gelezen. De procespartijen zijn onaangenaam verrast als ze horen dat
hun eis niet-ontvankelijk is, omdat ze daarbij geen belang hebben. Het belang waar de
rechter dan over spreekt is immers zijn oordeel over de vraag of de procespartij in dit
conflict bij toewijzing van zijn formele eis juridisch in een betere positie zou komen.

of het algemeen belang, preadvies Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland. Zwolle, 1973, p. 42.
75. J.F. Handler, Social Movements and the Legal System, New York, 1978, p. 191. Zie ook F.R.
Marks, K. Leswing en B.A. Fortinsky, The Lawyer, The Public and Professional Responsibility,
Chicago, 1972, p. 164 die constateren: 'Symbols, particularly new symbols are frequently legitimated by litigation, whether they are the prevailing symbols in the law suit or not.'
76. Zie bijvoorbeeld de beslissing van de minister van justitie Van Agt in 1974 om de apparatuur van
de Bloemenhovekliniek niet onmiddellijk in beslag te laten nemen, maar daartoe eerst ingevolge
art. 111 Sv. van de rechter te vragen, Bijl. Hand. II1974/75, 13161 en Hand. II1974/75, p. 1025
e.V. Die beslissing leidde tot Hof Amsterdam 10 januari 1975, NJ 1975, 45 en in een later stadium tot HR 7 oktober 1975, NJ 1976, 82 т.п. Th.W.v. Veen. In 1976 werd die apparatuur op
grond van art. 551 Sv. zonder rechterlijk verlof in beslag genomen, zie Stcrt. 23 juni 1976, nr.
119. Voor een ander voorbeeld van dit verschijnsel, zie Raad van State, Jaarverslag 1978, Den
Haag, 1979, p. 36.
77. LH. Mayhew, Law and Equal Opportunity, Cambridge, 1968, p. 246 en 250.
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Wel blijken rechters in de praktijk soms toch bereid uitspraken met het oog op de
precedentwerking te geven, al hebben procespartijen bij zo'n uitspraak strikt juridisch
gezien geen 'processueel belang''78.
Wanneer partijen onderling zeer verschillende doeleinden met het proces nastreven,
is het waarschijnlijk dat zij aan het voeren en de afloop van het proces een geheel andere waarde toekennen. Dit verschil zal dan ook de wijze van procesvoering beïnvloeden.
Het is duidelijk dat ook een individuele procespartij meerdere doeleinden kan nastreven
dan alleen het verwerven van directe materiële voordelen. Evenzeer is echter duidelijk
dat organisaties het proces voor een serie doeleinden kunnen gebruiken die in feite voor
individuele personen niet zijn weggelegd. Ook op dit punt leidt de ongelijksoortigheid
van partijen tot ongelijke mogelijkheden om rechtspraak te gebruiken.

5.8 organisaties en de uitgangspunten van het burgerlijke proces
In alle drie stadia waarin van gebruik van rechtspraak kan worden gesproken: (1) het
wel of niet beginnen van een proces, (2) de wijze van voeren van een proces, en (3) de
doeleinden waarvoor de uitkomst van het proces na afloop kan worden gebruikt, blijken organisaties meer mogelijkheden te hebben dan individuele personen. De realisering
het uitgangspunt van de liberale rechtsstaat, dat ieder de mogelijkheid heeft om tegen
de inbreuk op zijn rechten door een beroep op de rechter op te komen, blijkt in vele
rechtsrelaties problematisch te zijn geworden. De nadruk op de autonomie van de burger maakt dat de gelijkheid van kansen tussen individuen en organisaties slechts ten dele wordt gerealiseerd. Vrijheid en gelijkheid zijn nooit geheel met elkaar te verzoenen.
Het veelvuldig optreden van organisaties heeft echter ook consequenties voor de andere
uitgangspunten van het burgerlijk proces: de unieke relatie en de formele gelijkheid.
de niet-unieke rehtie
De produktie en distributie van goederen en diensten geschiedt in toenemende mate
door organisaties. Een van de neveneffecten van deze ontwikkeling is dat grote aantallen burgers in bijna identieke relaties ten opzichte van die organisaties komen te staan.
De massa-produktie van goederen en diensten leidde tot een massa-produktie van (gestandaardiseerde) rechtsrelaties. De rechtsbetrekkingen tussen een grote onderneming en
haar personeelsleden, aandeelhouders, afnemers en tussenpersonen zijn vaak voor een
belangrijk deel gestandaardiseerd in de bedrijfs-cao, de statuten, het uniforme dealercontract of de algemene leveringsvoorwaarden. Rationalisering van de distributie van
goederen en diensten heeft geleid tot uniformering van rechtsbetrekkingen. Koop en levering vindt plaats op basis van standaardovereenkomsten, zowel tussen handelaren als
bij koop door individuele consumenten (bijv. de leveringsvoorwaarden van postorderbedrijven, boekenclubs en schriftelijke onderwijsinstellingen). Institutionele woningeigenaren verhuren hun woningen op basis van gestandaardiseerde huurcontracten. Ook bij de
dienstverlening door banken en verzekeringsmaatschappijen wordt het merendeel der
rechtsbetrekkingen beheerst door standaardvoorwaarden en clausules.
78. Zo wijst bijvoorbeeld de advocaat-generaal in zijn conclusie bij HR 16 december 1977, NJ 1978,
561 т.п. W.H.H, er op dat de eisers geen enkel praktisch belang bij hun cassatieberoep hebben.
Toch doet de Hoge Raad wèl uitspraak over de principiële vraag die in dat beroep aan de orde is
gesteld, volgens de annotator vooral met het oog op de belangen van andere bij de zaak betrokken personen;zie ook P.JJ. van Buuren,Kringen van belanghebbenden, Deventer, 1978, p. 160.
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Bij een in 1976 uitgevoerd onderzoek vond Gras dat ook buiten de bank- en verzekeringswereld de grote meerderheid van de Nederlandse ondernemingen in uiteenlopende
branches bij verschillende soorten transacties van algemene voorwaarden gebruik maakt.
Bijna alle bedrijven die zulke standaardvoorwaarden gebruiken, zeggen dit te doen bij
meer dan de helft van hun inkoop- en verkooptransacties7'. Ook voor de Nederlandse
situatie geldt de constatering: 'Most contracts which govern our daily lives are of a
standardized character'80.
Ook buiten de contractuele sfeer leidden de technische ontwikkeling en de industriële
produktiewijze tot massa-produktie van rechtsbetrekkingen. Er ontstonden nieuwe
bronnen van schade en hinder: chemische industrie, kerncentrales, auto's en mammoettankers. Calamiteiten, maar ook het 'normaal' functioneren van deze wonderen der
techniek, kunnen voor grote groepen personen schade en hinder veroorzaken: looduitstoot, lekkage, lucht- en bodemverontreiniging, ontploffing, stralingsgevaar. Juist omdat het hier om neveneffecten van nieuwe technieken gaat, zullen die schade en haar
oorzaak soms alleen aannemelijk gemaakt kunnen worden als dezelfde verschijnselen bij
grote aantallen mensen aangetoond kunnen worden. De schade is diffuus en wordt soms
eerst na lange tijd zichtbaar*1. Bovendien bemoeilijkt het grote aantal potentiële schadeveroorzakers dat dan in het proces moet worden betrokken, het verkrijgen van schadevergoeding langs de normale civielrechtelijke weg.
Niet alleen voor het ontdekken en bewijzen van zo'n schade-veroorzakende gebeurtenis, maar ook voor een rationele en billijke afwikkeling van de vergoeding van een
dergelijke massale schade, is vereist dat alle betrokkenen aan die afwikkeling deelnemen
en door de getroffen regeling gebonden worden. In een aantal wettelijke regelingen betreffende de afwikkeling van dergelijke schaden zijn voorzieningen opgenomen om alle
getroffenen te betrekken bij de verdeling van de gelden die voor de schadevergoeding
beschikbaar zijn. In die gevallen is de geleaedeerde die zijn vordering te laat heeft ingediend, gebonden aan de uitspraak van de rechter omtrent de verdeling van het voor de
vergoeding beschikbare bedrag, ook al is de betrokkene bij die uitspraak geen partij82.
Het burgerlijk (proces)recht is nog gebaseerd op het beeld van het op maat gesneden
contract tussen partijen die elkaar gesproken of geschreven hebben en eikaars bedoelingen konden begrijpen of de onrechtmatige daad van de ene burger jegens de andere. In
feite is dat maatwerk echter in zeer veel gevallen (de meerderheid) vervangen door confectie en massa-produktie. Deze massa-produktie van civielrechtelijke relaties heeft tot
gevolg dat in veel gevallen het uitgangspunt van het burgerlijk proces, dat het onderwerp
van het geschil een unieke relatie tussen twee partijen is en derhalve alleen zij ook gebonden zijn aan die uitspraak, niet meer opgaat. De organisatie zal rekening houden met
de gevolgen van het proces voor haar overeenkomstige relaties met de andere leden van
dezelfde categorie (werknemers, omwonenden, afnemers of leveranciers). De rechter
zal die relaties expliciet of impliciet in zijn oordeelsvorming betrekken opdat de gevolgen van zijn uitspraak voor beide partijen billijk zijn. Maar hoe komt hij aan de nodige
informatie? De andere leden van zo'n groep zullen gezien hun belang bij de afloop van

79. F.A.J. Gras, Standaardkontrakten, een rechtssociologische analyse, Deventer 1979, p. 46.
80. W. Friedmann, Law in a changing society, 2e druk, Hannondsworth, 1972, p. 130.
81. Zie omtrent de moeilijkheden bij het bewijs van schade door milieuverontreiniging, J.M. Polak,
Vergoeding van schade door luchtverontreiniging, in: Met eerbiedigende werking, Deventer, 1971,
p. 203, K. Langelaar, Het Fonds Luchtverontreiniging, Milieu en Recht 1974, p. 69 en de jaarverslagen van het Fonds Luchtverontreiniging.
82. De regeling vap 320a e.v. Rv. inzake de verdeling van het bedrag van de beperkte aansprakelijkheid van zeeschepen. Deze regeling is ook van toepassing bij schade doorrampenmet olietankers,
art. 9 Wet aansprakelijkheid olietankschepen van 11 juni 1975, Stb. 321.
29

het proces, die uitkomst willen beïnvloeden. Hoe krijgen zij toegang tot dat proces? Het
zoeken naar vormen van gebundelde handhaving van belangen is een poging een antwoord te geven op zulke vragen. Vragen die het gevolg zijn van de omstandigheid dat
door het optreden van grote organisaties in burgerlijke procedures steeds meer alles behalve unieke relaties ter discussie staan.
de asymmetrische relatie
In het midden van de 19e eeuw zou het uitgangspunt van de formele gelijkheid van partijen wel eens minder problematisch geweest kunnen zijn dan nu. Niet zozeer omdat men
de materiële ongelijkheid van partijen niet wilde zien, maar omdat de groep burgers
waaraan werd gedacht (die slechts een klein deel van de hele bevolking uitmaakte) betrekkelijk homogeen was. Men kon ervan uitgaan dat de betekenis of de waarde van het
conflict voor beide partijen min of meer dezelfde orde van grootte zou hebben. Bij conflicten tussen buren, collega's, echtgenoten of handelaren zal dit ook vaak het geval zijn.
Men heeft tegengestelde belangen of verschillende doelstellingen, maar de waarde van
de relatie, waarin het conflict is ontstaan, is voor de partijen niet fundamenteel verschillend.
In de relatie tussen individuen en organisaties zal zich echter veel vaker een discongruentie in de betekenis van de relatie voor beide partijen voordoen. Voor het individu
gaat het om een eenmalige relatie. Voor de organisatie is het echter één uit een groot
aantal soortgelijke relaties. Deze discrepantie kan op twee manieren de mogelijkheid
voor het individu om het conflict aan de rechter voor te leggen, beperken.
Enerzijds kan de betekenis van de relatie of de waarde van conflict voor een individu
te klein zijn om de kosten en moeite van een conflict lonend te maken, terwijl voor de
organisatie gezien het grote aantal gelijke relaties deze kosten wel gerechtvaardigheid zijn.
Als een grootwinkelbedrijf de prijs van een produkt één gulden hoger vaststelt dan volgens de prijsvoorschriften is toegestaan, zal geen klant er aan denken over dit prijsverschil te gaan procederen. Als hij het wel zou doen is de kans groot dat de burgerlijke
rechter zegt dat men hem niet met zulke bagatel-vorderingen moet lastig vallen. Hij
heeft een latijnse volzin klaar als argument: de minimis non curat praetor. Voor het bedrijf dat duizenden exemplaren verkoopt, kan de vraag naar de geoorloofdheid van die
prijsverhoging best de kosten van een kantongerechtsprocedure waard zijn. Dit verschijnsel doet zich voor bij geschillen over huurprijsvaststelling en onderhoudsverplichtingen
tussen huurder en institionele verhuurders. Al zal het voortduren van die relatie het belang van de individuele huurder bij het conflict verhogen.
In een studie naar de relatie tussen automobielfabrikanten en hun dealers constateerde Macauly dit zelfde verschijnsel. De vraag of een bepaalde handeling tegenover een
dealer was geoorloofd, was voor die dealer van veel minder betekenis dan voor de fabrikant die met een groot aantal dealers gelijke relaties onderhield. Die grotere waarde maakte dat voor de fabrikant een grote investering in rechtsbijstand en proceskosten om dat
conflict uit te vechten in meerdere procedures lonend was83.
Anderzijds doet zich ook de omgekeerde situatie voor. De betekenis van de relatie is
voor het individu aanmerkelijk groter dan voor de organisatie, juist omdat die organisatie een groot aantal identieke relaties onderhoudt. Voor het individu kan die betekenis
zo groot zijn dat hij het aan een proces verbonden risico van verbreking van de relatie
niet kan dragen. Zo zal het belang bij het voortduren van een arbeidsovereenkomst voor
een individuele werknemer (bij grote werkloosheid, beperkte mobiliteit en persoonlijke
relaties) vaak zo groot zijn dat bij conflicten met de werkgever een beroep op de rechter
onoverkomelijke risico's met zich brengt. Ondanks het bestaan van vakbonden wordt in
83. S. Macauly, Law and the Balance of Power, New York, 1966, p. 99-103.
30

arbeidsgeschillen de rechter zelden ingeschakeld voordat de arbeidsrelatie in feite al verbroken is 8 4 .
Deze vorm van asymmetrie van belangen doet zich eveneens voor in de relaties tussen een huurder en een institionele verhuurder en tussen een dealer en de fabrikant. Bij
conflicten in zulke relaties is voor de organisaties een beroep op de rechter wel een redelijk alternatief. Bij beide vormen van asymmetrie leidt de reductie van het conflict in
een burgerlijke proces tot een geschil tussen één organisatie en één individu er toe dat
voor die laatste de weg naar de rechter, zolang de relatie voortduurt, praktisch is afgesneden als geen bijzondere voorzieningen worden getroffen.

6. compensatie voor ongelijke kansen
In het materiële privaatrecht is op verschillende gebieden expliciet rekening gehouden
met de ongelijke sociale positie van partijen die in een rechtsbetrekking tot elkaar staan
(arbeidsrecht, huurrecht, huurkoop, colportagewet e.d.). Het individualistische uitgangspunt van het privaatrecht werd al in het begin van deze eeuw ter discussie gesteld 85 . Ook
de tendens naar collectivering van privaatrecht als gevolg van de groeiende rol van organisaties werd herhaaldelijk gesignaleerd. In zijn oratie in 1957 wees Van der Grinten op
'de sterke collectieve elementen die in het huidige privaatrechtelijke verkeer zijn op te
merken'. De individualistische benadering zou 'een vertrokken beeld van het moderne
privaatrecht' geven 86 . Ook Bakels constateerde dat in het privaatrecht wel rekening
wordt gehouden met verschillen in capaciteiten en maatschappelijke omstandigheden:
'de fictie van de gelijkwaardigheid der burgers is nooit absoluut geweest' 87 .
In het procesrecht hebben echter betrekkelijk weinig aanpassingen aan deze ontwikkeling plaats gevonden. Dat zou wel eens consequenties kunnen hebben voor de effectiviteit van sommige materieelrechtelijke correctieregels. Volgens Langemeijer is er eerst de
laatste decennia aandacht voor de feitelijke ongelijkheid van partijen in het burgerlijk
proces, voor de bescherming van de zwakkere partij 8 8 .
Toch is al eerder op verschillende manieren getracht het effect van deze ongelijkheid
te compenseren. Deze correcties betreffen echter voornamelijk de gevolgen van de sociale ongelijkheid tussen individuele burgers. Voorbeelden van dergelijke voorzieningen
zijn het stelsel van kosteloze rechtsbijstand, de keuze voor eenvoudige en goedkope procedures (de arbeids- en huurzaken bij de kantonrechter), de forumkeuze voor de werknemer in arbeidszaken, en het vervangen van de dagvaardingsprocedure door de verzoekschriftenprocedure (lagere kosten en de mogelijkheid voor de rechter om zich minder
lijdelijk op te stellen). Met de ongelijke mogelijkheden om initiatief te nemen is verder
rekening gehouden door de last van dit initiatief bij de maatschappelijk sterkere partij
te leggen: bijvoorbeeld in de huurwetgeving, die de huurder een beroep op huurbescher84. Bij een onderzoek van de arbeidsgeschillen die in 1976 door het Arbeitsgericht in West-Berlijn
werden afgedaan, bleek dat slechts een zeer klein deel van deze procedures werd gevoerd terwijl
de dienstbetrekking nog in stand was. Dit kwam eigenlijk alleen voor bij geschillen tussen ambtenaren en overheidsinstanties over promotie, gelijke beloning, functiewaardering e.d. In verreweg
de meeste gevallen was het dienstverband al beëindigd of nog niet aangegaan (bij aanspraken op
aanstelling in overheidsdienst), zie E. Blankenburg, R. Rogowski en S. Schönholz, Phenomena of
legalization: Observations in a German Labour Court, in: European Yearbook in Law and Sociology, Den Haag, 1979, p. 43.
85. Zie J. Valkhoff, Een eeuw rechtsontwikkeling. De vermaatschappelijking van het Nederlandse privaatrecht sinds de codificatie (1838), Amsterdam, 1949, p. 15 en Gras (1979), p. 4.
86. W.C.L. van der Grinten, Collectivering in het privaatrecht, Nijmegen, 1957, p. 3.
87. H.L. Bakels, Macht en onmacht in het privaatrecht, Deventer, 1965, p. 6.
88. G.E. Langemeijer, De gerechtigheid in ons burgerlijk recht, Zwolle 1976, p. 85.
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ming geeft en de verhuurder verplicht het initiatief tot een procedure te nemen als hij
de overeenkomst eenzijdig wil beëindigen89 ; in het familierecht heeft de alimentatiegerechtigde sinds 1973 het voordeel van automatische indexering; de alimentatie-plichtige en dus financieel sterkere partij moet daar het initiatief nemen om de automatische
verhoging te beperken of ongedaan te maken (art. 402a BW).
In sommige extreme gevallen van sociale ongelijkheid, bij mensen die te jong, te oud
of geestelijk niet in staat worden geacht om zelf het initiatief te nemen, kunnen anderen (ouders, voogden of curators) als vertegenwoordigers in het proces optreden en de
belangen van de zwakkeren behartigen. Soms worden daartoe overheidsinstanties bevoegd verklaard (Raad voor de Kinderbescherming, Openbaar Ministerie). De rechter
kan met procedurele middelen (o.a. de bewijslastverdeling) trachten de ongelijkheid van
partijen te compenseren90.
In hoeverre deze correctie het beoogde effect hebben bereikt (of over hun doel zijn
heengeschoten) is echter de vraag. Zo zijn er aanwijzingen dat de beslissing om arbeidsgeschillen door de kantonrechter te laten behandelen, waardoor de verplichte procureursbijstand werd vermeden, als onbedoeld neveneffect heeft gehad dat de deskundigheid en de activiteit van de balie in arbeidsgeschillen ten behoeve van werknemers lange
tijd zeer beperkt zijn gebleven91. Het wettelijke systeem van kosteloze rechtsbijstand
werkte tot aan het midden van de jaren zeventig hoofdzakelijk op een beperkt aantal
rechtsgebieden (familie- en strafrecht), terwijl het overgrote deel van de rechtsproblemen, die mensen met lagere inkomens ondervinden juist op andere gebieden blijken te
liggen. Het probleem van de feitelijk ongelijke positie van procespartijen wordt in het
burgerlijk proces incidenteel aangepakt. In de juridische literatuur wordt het vooral
als een probleem van ongelijke financiële positie, soms ook als een verschil in 'handigheid van de advocaat' gezien92.
6.1 ongelijkheidscompensatie in het administratief proces
Met de ongelijksoortigheid van individu en organisatie is in het burgerlijke procesrecht echter vrijwel geen rekening gehouden93. In het administratief procesrecht is
daartegenover vanaf het begin van deze eeuw deze ongelijksoortigheid van partijen
bewust in het oog gehouden. Dat lag ook meer voor de hand, omdat in die procedures
steeds één van de partijen een overheidsinstantie is. Sommige auteurs zien de ongelijkheidscompensatie als de rode draad door het gehele administratief procesrecht.
'Een fair proces, waarin beide partijen op gelijke voet met elkaar zouden kunnen
89. Bij de recente herziening van het huurrecht in het BW werd de last van het initiatief tot de rechterlijke controle op de rechtmatigheid van de opzegging aanvankelijk bij de huurder gelegd. Deze
moest een verzoek om verlenging van de huurovereenkomst bij de rechter indienen (Bijl. Hand. II
1976/77, 14.249, nr. 2). Na verzet in en buiten het parlement is bij Nota van Wijzigingen het initiatief bij de verhuurder gelegd. Deze moet voortaan na een schriftelijke opzegging bij de rechter
een verzoek indienen om het tijdstip van het einde van de huurovereenkomst te bepalen (art.
1623c BW zoals vastgesteld bij art. I, onder D, van de Wet van 21 juni 1979, Stb. 330).
90. Zie ook noot 59.
91. Zie Schuyte.a. (1976), p. 7/8.
92. Zo Zonderland (1977), p. 74. Overigens meent hij dat bij ongelijkheid in een proces tussen een
economisch zwakker en een sterker bedrijf, de eerste vooral compensatie zoekt door inschakeling
van de groepsorganisatie.
93. Geschillen betreffende het nieuwe rechtspersonenrecht worden weliswaar als regel in een verzoekschriftprocedure behandeld, maar die regeling geldt zowel wanneer een natuurlijke persoon als
wanneer een rechtspersoon de eisende partij is.
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procederen, vereiste dat er aan de bestaande ongelijkheid werd gesleuteld zodat
een processuele ongelijkheid zoveel mogelijk zou worden afgevlakt" 4 .
De ongelijkheidscompensatie is volgens Van Galen en Van Maarseveen langs twee wegen gezocht (a) het minimaliseren van de formele partijverplichtingen: geen of laag
griffierecht, als regel geen kostenveroordeling, minimum aan formaliteit bij het aanhangig maken van een zaak, gelegenheid tot herstel van vormfouten, geen verplichte
rechtsbijstand, vrij bewijs en de verplichting van het overheidsorgaan om alle betreffende stukken aan de rechter over te leggen, en (6) het maximaliseren van de rechterlijke vrijheid : verdeling van de verplichtingen van partijen tot het verschaffen van inlichtingen, eigen (deskundigenonderzoek, tempo en vorm van de procedure.
Over het feitelijke effect van deze compensatoire voorzieningen zijn deze auteurs
echter betrekkelijk pessimistisch. Door een toenemende werkbelasting heeft de rechter minder gelegenheid om actief te zijn. Bij een conflict tussen snelle en gedegen behandeling zal hij geneigd zijn, routinematig te gaan optreden en meer aan het initiatief
van partijen over te laten. Bij het ontbreken van rechtsbijstand komt hij in een conflict
van onverenigbare rollen : de rol van onpartijdige beslisser en die van raadsman van de
zwakkere partij 9 5 . Ook het kostenprobleem is door de wetgever maar ten dele opgelost.
De kosten van eigen deskundigen, getuigen, afschriften van processtukken, het reizen
en het vrijmaken van tijd voor de zitting of het inzien van de stukken (snipperdag!) blijven als regel voor rekening van de procederende b u r g e r " . Het beginsel van ongelijkheidscompensatie is 'een tere plant in de tuin van het administratief procesrecht, die ondanks
ondersteunende wettelijke voorschriften snel afsterft in een maatschappelijke omgeving
die sterk door ongelijkheden wordt beheerst' 97 . De resultaten van het hierboven besproken onderzoek naar de sociale verzekeringsrechtspraak ondersteunen de teneur van deze conclusie. Als een overheidsinstantie regelmatig procedeert en bovendien soms ook
het initiatief tot (voort)procederen kan nemen, laten de wettelijke compensatieregelingen een aantal strategische voordelen van de RP ongemoeid: welke feiten wel en welke
niet in het dossier geregistreerd zijn, de grotere deskundigheid, minder financiële afhankelijkheid van de uitkomst en meer mogelijkheden om voor de regels te spelen.
Het optreden van een overheidsinstantie of een andere organisatie betekent niet altijd dat deze ook de sterkste partij in het geding is. Tussen organisaties onderling bestaan er ook verschillen in procesvaardigheid. Het verschil in hun positie ten opzichte
van individuen wordt daardoor niet minder. Wel wijst deze constatering op twee problemen. Ten eerste kan er zich een uitzondering op de statistisch normale situatie voordoen. Niet de individuele procespartij maar de organisatie moet als zwakkere partij worden aangemerkt (een ervaren en kapitaalkrachtig individu procedeert tegen een jonge
en arme organisatie). Het tweede probleem speelt als de feitelijke verhoudingen anders
zijn dan zij zich op het eerste gezicht voordoen. Dit is het geval als een individuele procespartij in feite de steun van een organisatie heeft. Als een proces in feite door de Consumentenbond maar formeel op naam van een lid tegen een kleine onderneming wordt gevoerd,
kan de consument dan nog als de zwakkere partij in het proces worden aangemerkt?
94. Van Galen en Van Maarseveen (1978), p. 30. Deze auteurs onderscheiden drie aspecten van de
procedurele ongelijkheid: ongelijkheid ten aanzien van de feiten, ten aanzien van het recht en ten
aanzien van het proces. De uitwerking van deze ongelijkheidsaspecten vertoont opvallende overeenkomst met de door Galanter genoemde strategische voordelen van de RP ten opzichte van de
OS.
95. De studie van Nonet (1969), p. 165 e.v. laat zien hoe een toeneming van de rechtsbijstand deze
tendens van de rechter naar een lijdelijke opstelling stimuleert.
96. Over de invloed van deze kosten op de beslissing om al dan niet een beroep op de rechter te doen
zie Schuyt e.a. (1978), p. 142.
97. Van Galen en Van Maarseveen (1978), p. 35.
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Het eerste probleem zal zich als regel met voordoen Wel moet bij het zoeken naar
compensatie-mogelijkheden daarmee rekening gehouden worden. Misschien moet bij
het formuleren van oplossingen ook op de bestaansduur, de ervaring en de financiële
draagkracht van organisaties worden gelet Het is geen reden om de normale situatie,
waann de organisaties de voordelen van de RP heeft, ongewijzigd te laten Ten aanzien
van het tweede probleem (de stille institutionele 'Hinterman') zou gezocht moeten worden naar mogelijkheden om de 'procedural veil' op te lichten en door de formele procespartij heen naar de feitelijke procesvoerder te kijken, of om organisaties de gelegenheid
te geven om op eigen naam te procederen.
6 2 andere compensatiemogelijkheden
Ook de compensatieregels in het administratief procesrecht hebben het probleem van
de ongelijkheid tussen individu en organisatie maar ten dele opgelost Ook daar eist de
reductie van het geschil tot het individuele geval zijn tol voor wat betreft het gebruik
van de rechtspraak De geïndividualiseerde benadermg, die wordt ingegeven door de
wens aan ieder mens afzonderlijk recht doen, maakt de vraag of er recht gedaan kan
worden (en wát de rechter daaraan kan doen) mede afhankelijk van maatschappelijke
kenmerken en omstandigheden van de partijen die voor de juridische beoordeling van
het conflict zelf irrelevant kunnen zijn Toch kunnen het uitgangspunt en de ervaringen
m het administratieve procesrecht van nut zijn voor ons probleem van de compensatie
van ongelijkheid in het burgerlijk proces De visie van het administratieve proces dat
rechtsbescherming tegen de overheid beoogt te bieden, kan ook op een deel van de burgerlijke procedures worden toegepast het burgerlijk proces als rechtsbescherming van
individuen tegen privaatrechtelijke organisaties en tegen overheidsorganisaties daar waar
de lappendeken van het administratieve procesrecht nog steeds lacunes vertoont De
suggestie van Schuyt om aparte regels te formuleren voor procedures van natuurlijke
personen tegen rechtspersonen verdient dan ook nader onderzoek" Hoe zouden die
aparte regels dan moeten luiden7
Als men een ongelijke positie tussen twee partijen wil opheffen, zijn er ruwweg twee
wegen de zwakkere partij extra middelen of voordelen verschaffen of de sterkere partij voordelen ontnemen of extra verplichtingen (handicaps) opleggen Het systeem van
kosteloze rechtsbijstand is een voorbeeld van het eerste alternatief De verplichting van
de overheid om alle stukken in een administratief proces over te leggen of het oprichten van een instantie waar alleen de consument en niet de ondernemer of leverancier
een beroep op kan doen (zoals bij de meeste branche-geschillencommissies), zijn voorbeelden van de tweede weg Natuurlijk kunnen ook beide wegen tegelijk worden bewandeld
Aangezien de oorzaak van de gesignaleerde ongelijkheid vooral is gelegen in de ongelijksoortigheid van partijen en in de individualiserende benadering van een conflict in
het procesrecht, is het de vraag of dergelijke verandermgen in de regels effectief zullen
zijn Carlin, Howard en Messinger menen dat vooral de mogelijkheid tot collectief optreden aan de machteloze partij de gelegenheid geeft om de ongelijkheid daadwerkelijk
te doorbreken" In Nederland wees Bakels op collectivermg als middel om de machteloosheid van individuele burgers bij de handhaving van hun rechten op te heffen100 In
een algemene beschouwing over de positie van individuen ten opzichte van organisaties

98 С J M Schuyt, De rol van rechtspraak en rechterlijke macht m een democratische samenleving
advies NJV, Zwolle, 1975, ρ 180
99 J Carlm.J Howard en S Messinger, QvilJushce and the Poor, New York, 1967, ρ 19
100 Bakels (1965), ρ 12 en 15
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die in aantal en macht toenemen, pleit Coleman voor een
'explicit recognition by the law of the power disparities that can exist due to size
differences between jurisdic persons and natural persons. This would require either
an explicit unbalancing of rights, in order to balance the realization of interests
among unequal parties, or else somewhat more direct intervention of the law in the
exercise of rights' 1 0 1 .
Oplossingen die de individuele burger meer mogelijkheden geven tot controle over
organisaties ('corporate actors') waarmee hij te maken heeft, ziet Coleman in drie richtingen: 1) nieuwe wegen scheppen waarlangs een burger een organisatie met zijn of
haar voorkeur kan confronteren, 2) de vorming van tegen-organisaties die eventueel
tijdelijk of ad-hoc worden geformeerd, en 3) de lange weg via meer controle door de
staat op de activiteiten van particuliere organisaties. Hij wijst op het gebruik van de
class-action in de Verenigde Staten als een voorbeeld van de tweede oplossing.
Een aanwijzing voor het gebruik van de tweede oplossing in Nederland kan worden
geput uit de oratie van Verburgh. Hij noemt daar 17 voorbeelden van het door hem geanalyseerde verschijnsel van de collectief-belang-actie. In al deze procedures waren de
gedaagde partijen organisaties. In totaal waren in deze zaken als gedaagde betrokken:
10 grote ondernemingen, 8 keer een gemeente, 7 verenigingen, 4 keer de Staat en twee
keer een andere publiekrechtelijke organisatie. 102 In 14 van de 17 zaken waren er één
of meer organisaties onder de eisers. De individuele eisers in twee van de drie overige
zaken werden in feite door kort tevoren gevormde organisaties gesteund. De eisende
organisaties waren meestal pas enkele jaren oud. Soms waren ze slechts kort voor of
duidelijk met het oog op het proces opgericht. Slechts 7 van de 19 eisende organisaties
bestonden al langer (4 ondernemingen, 2 gevestigde beroepsorganisaties en een diaconie).
Drie van deze oudere organisaties hadden vooral een ondersteunende of symbolische
functie in een proces dat kennelijk door een jonge organisatie was geëntameerd.
In de meeste van deze zaken waren er zowel onder de eisers als onder de gedaagden
organisaties. Toch was er een opvallend verschil in het soort organisatie. De gedaagde
organisaties waren zonder uitzondering reeds langere tijd bestaande privaatrechtelijke
rechtspersonen of overheidsorganen. Bij de eisers vormden jonge organisaties al dan niet
samen met groepen individuen duidelijk de meerderheid. Die organisaties waren soms
kennelijk gevormd om rechtsbescherming tegen gevestigde organisaties te kunnen verkrijgen. Deze door Verburgh genoemde voorbeelden vormen eveneens een aanwijzing
dat er tussen de problematiek van de collectief-belang-actie, het optreden van organisaties als procespartij en de behoefte aan rechtsbescherming tegen organisaties een nauw
verband bestaat.

6.3 de vier elementen van Galanter
Het meest uitgewerkte antwoord op de vraag op welke wijze men de ongelijke posities
van individu en organisatie in het procesrecht zou kunnen compenseren, is gegeven door
Galanter. Hij beschrijft het 'legal system' als een geheel dat uit vier elementen is opgebouwd: regels, rechterlijke instanties, rechtshulpverleners en partijen. 103 In principe zou
correctie van de ongelijkheid bereikt kunnen worden door doelgerichte wijzigingen in
elk van die vier elementen. Galanter verwacht van veranderingen in de eerste drie ele101. Coleman (1974), p. 77.
102. Verburgh (1975), p. 3-5.
103. Galanter (1974), p. 96 en (1976a), p. 227.
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menten minder effect dan van wijzigingen ten aanzien van het laatste element: de partijen.
Door wijzigingen in de regels kan de relatieve positie van incidenteel optredende procespartijen worden versterkt. Zo kan de invoering van een verkeersverzekering (no-faultinsurance) voorkomen dat slachtoffers van verkeersongelukken ingewikkelde processen
over de schuld-vraag moeten voeren. Vereenvoudiging van wetgeving zou tot verminderde afhankelijkheid van rechtshulp en rechterlijke instanties kunnen leiden. In de praktijk
leidt verandering van wetgeving, die de positie van de zwakkere partij beoogt te versterken, echter vaak tot meer en complexere regels, die de afhankelijkheid van hulpverleners eerder vergroten dan verkleinen. Bovendien betekent de invoering van zulke regels
nog niet dat deze in feite ook geëffectueerd worden. Vaak zal voor de effectuering van
nieuwe regels activiteit van de burgers, wier positie men wil versterken, zijn vereist. Het
probleem blijft dan volgens Galanter hoe je aan deze partijen zulke middelen kunt verschaffen dat zij in staat zijn de voordelen van voor hen gunstige regels (zonodig met een
beroep op de rechter) te realiseren.
Een andere mogelijkheid is het veranderen van de rechterlijke instanties. Een toeneming van het aantal rechters met de traditionele lijdelijke opstelling zou de achterstand
en de noodzaak tot routinematige afdoening kunnen verminderen. Daardoor zou de OS
zich minder gauw tot schikken gedwongen hoeven te voelen, omdat hij de langdurige
onzekerheid niet aan kan. Het zou voor de RP minder makkelijk worden een schikking
aan te gaan om een mogelijk ongunstig precedent te vermijden. Ook door het oprichten
van meer actieve rechterlijke instanties, zoals small claim courts, branche-geschillencommissies, ombudspersonen heeft men in verschillende landen getracht de effecten van het
verschil in deskundigheid, in mogelijkheden om inititatief te nemen en in het verschil in
toegang tot rechtshulp te verminderen. Galanter verwacht tegen de invoering van dergelijke meer actieve rechterlijke instanties heftig verzet van de organisaties die gebaat zijn
bij de huidige passiviteit van de rechterlijke macht, maar ook verzet van de juridische
professies die deze lijdelijkheid als een belangrijk kenmerk van hun beroepsuitoefening
zien. Overigens laat de hierboven genoemde ervaring met de 'actieve' administratieve
rechtspleging in Nederland zien, dat op deze manier slechts een deel van de strategische
voordelen worden gecompenseerd.
In de derde plaats zouden veranderingen in de rec/ifs/iu/pverlening de gesignaleerde
ongelijkheden kunnen corrigeren. De inschakeling van rechtshulp kan een aantal voordelen van de regelmatig procederende organisaties ook aan de incidentele procespartij
ten goede doen komen. De ervaren rechtshulpverlener is zelf immers een soort RP (meer
deskundigheid, vaste relaties met rechterlijke instanties, sterkere onderhandelingspositie
en minder persoonlijke betrokkenheid).
Ook bij het gebruik van rechtshulp is er echter verschil tussen RP's en OS's. Tussen
de OS en diens advocaat zal meestal slechts een incidentele relatie bestaan. Het is dan
van het toeval afhankelijk of de advocaat speciale deskundigheid bezit op het gebied van
het onderhavige probleem. Organisaties zullen meestal een vaste relatie met een advocaat hebben. Dat beïnvloedt de kwaliteit en de aard van de dienstverlening. De advocaat
of een andere rechtshulpverlener zal meer ervaring op voor die organisaties relevante gebieden hebben (of verkrijgen) en een gevarieerder dienstenpakket kunnen aanbieden:
preventief werk, het redigeren van contracten op basis van eerdere processen en het adviseren omtrent ontwikkelingen in rechtspraak en wetgeving (aanhangige wetsontwerpen)104 . Ook wat betreft de mogelijkheden om een rechtshulpverlener uit te kiezen
104. In het onderzoek van Schuyt e.a. (1976), bleek dat individuele cliënten uit de hoogste inkomensgroep niet alleen vaker van een advocaat gebruik maakten (p. 106), maar ook een meer gevarieerd pakket diensten ontvingen dan personen uit de midden en lagere inkomensgroepen (p.
172). Het is waarschijnlijk dat dit verschijnsel zich bij grote institutionele cliënten, die in dat
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(wie is deskundig ten aanzien van mijn probleem7) of diens werk te controleren, zijn
er duidelijke verschillen tussen de incidentele gebruiker en de ervaren institutionele
client 10S Bij onderzoek in de VS bleek dat organisaties en individuen ook andere rechtshulpverleners inschakelen Grote organisaties maken overwegend gebruik van ervaren
advocaten op grote kantoren, die zijn opgeleid op de beste universiteiten en binnen de
balie de toon aangeven
Uitbreiding van rechtshulpverlening aan individuele personen alleen zal echter geen
compensatie bieden voor een aantal belangrijke strategische voordelen van de RP, zoals
de nsicospreiding, het structureren van de toekomstige transacties, een lange termijnplanning, de beïnvloeding van regelvorming en een bewust beleid gericht op nalevmg
van gunstige regels Inschakeling van meer rechtshulp zou de verschillen tussen RP en
OS wel eens kunnen versterken in plaats van verminderen In hoeverre andere vormen
van rechtshulp zullen bijdragen tot vermindering van die ongelijkheid is afhankelijk van
de wijze van organisatie van die rechtshulp De rechtshulpverlening door de Centrale
Rechtskundige Dienst van de FNV, de activiteiten van de juridische afdeling van de
Consumentenbond en de Werkgroep rechtsbijstand in vreemdelingenzaken die nauwe
banden heeft met het Nederlands Centrum Buitenlanders106 laten zien hoe aangepaste
organisatie van de rechtshulp veel van de strategische voordelen van de RP ook aan individuele personen ten goede kan laten komen In hoeverre rechtshulpverleners daartoe in staat zijn, wordt mede bepaald door het antwoord op de vraag waar deze hulpverleners het zwaartepunt van hun loyaliteit zien bij hun cliënten of bij de rechterlijke
macht en de binnen de beroepsgroep geldende normen Zo zal strikte naleving van normen die reclame en het benaderen van cliënten verbieden, het mobiliseren van cliënten
tot collectieve actie of organisatie bemoeilijken 107
Sceptisme ten aanzien van de effectiviteit van veranderingen in de regels, de rechterlijke mstanties en de rechtshulpverlening maken dat de nadruk valt op het vierde element
6 4 veranderingen bij de procespartijen
De vierde en belangrijkste mogelijkheid om de ongelijkheid tussen individuen en organisaties op te heffen ziet Galanter in wijziging van de structuur van de procespartijen Het
probleem van de individuele OS is immers, dat diens vordering te klein is in verhouding
tot de kosten van een proces óf zijn belang bij het onderwerp van het geschil te groot is
om het nsico van een proces te dragen loe De oplossing hiervoor is het bundelen van
de kleine vorderingen en het spreiden van risico's die te groot zijn Als individuele partijen hun belangen bundelen, woidt het beroep op de rechter niet alleen een reëel alternatief, er ontstaat dan ook de mogelijkheid om een lange termijn strategie te ontwikkelen, om van hoogwaardige rechtsbijstand gebruik te maken en om de ontwikkeling van
de regelvorming te beïnvloeden Die bundeling of coordmatie van activiteiten kan verschillende vormen aannemen
1 Lidmaatschapsorganisaties die namens de leden met een gemeenschappelijk belang
- •

onderzoek buiten beschouwing bleven, in versterkte mate zal voordoen
105 D E Rosenthal, Lawyer and Client, Who's in Charge, New York, 1974, ρ 61
106 С Λ Groenendijk, Legal aid to immigrants in the Netherlands, m Fiere emmer fra Fremmedretten. Stendisene nr 25 Institutt for offenthg rett, Oslo, 1978, ρ 1-19
107 Galanter (1974), ρ 151
108 'Individuals have claims or gnevances that are too small relative to the costs of the remedies,
or too large relative to their need to be risk aversive', Galanter (1976a), ρ 235
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onderhandelen en procederen, zoals vakbonden, huurdersverenigingen of consumentenorganisaties.
2. Organisaties met ideëel doel ('interest-group sponsers') die niet routinematig aan individuele leden van bepaalde groepen (rechts)hulp verlenen. De ledenvan deze organisaties kunnen anderen zijn dan de personen wiens belangen zij beogen te behartigen.
Soms zijn de werkzaamheden van deze organisaties niet gericht ten behoeve van een bepaalde groep individuen maar ter behartiging van bepaalde belangen (milieuorganisaties
of organisaties ter bevordering van de mensenrechten, zoals de ACLU in de Verenigde
Staten en het Nederlandse Juristen Comité voor de Mensenrechten).
3. De overdracht van 'fragmentarische' rechten aan een organisatie die voor gebundelde handhaving zorgt door collectieve en routinematige incasso. De BUMA is hiervan
een goed voorbeeld.
4. Een clearing-house dat zorg draagt voor een systematische uitwisseling van informatie en ervaringen tussen individuele OS's. Deze vorm van bundeling hoeft niet alleen
plaats te vinden tussen de betrokkenen zelf, maar kan ook gebeuren op het niveau van
de rechtshulpverleners, die ten behoeve van een bepaalde categorie individuen optreden, zoals bijvoorbeeld het Clearing House Review, de back-up centres van het Amerikaanse OEO-Legal Service Programme en de Werkgroep Rechtsbijstand in vreemdelingenzaken in Nederland.
5. De instelling van een overheidsinstantie die de klachten van de individuele leden verzamelt en steun verleent bij de individuele handhaving van de rechten van de betrokkenen voor rechterlijke instanties. Te denken valt aan de Britse Commission for Racial
Equality of aan de consumenten-ombudsman in verschillende Scandinavische landen.10'
In deze gevallen is dus lang niet altijd van organisatie van de betrokkenen zelf sprake. De
mogelijkheden om zich te organiseren zijn niet gelijk verdeeld over de verschillende
maatschappelijke groepen. De daartoe vereiste vaardigheid en middelen zijn immers ongelijk verdeeld. Soms zullen de leden van de groep zeer verspreid zijn of vormt de geringe maatschappelijke acceptatie van de groep een belemmering. Ook kan de omvang van
ieders belang een barrière voor organisatie vormen. In een aantal van de genoemde voorbeelden zal het initiatief tot de coördinatie dan ook door anderen zijn genomen. De bundeling van activiteiten kan ook alleen een incidenteel karakter hebben bijvoorbeeld bij
een proefproces of in een class action.
7. probleemstelling en behandeling
Aan het slot van zijn analyse komt Galanter tot de conclusie dat bovengenoemde vormen van re-organisatie van de partijen - hij spreekt van 'upgrading parties' — de meeste
kans bieden op veranderingen bij de andere elementen van het rechtssysteem (regels,
rechterlijke instellingen en rechtshulp) en zo op opheffing van de structurele ongelijkheid tussen individuen en organisaties.
'Rule changes which relate directly to the strategic position of the parties by facilitating organization, increasing the supply of legal services (where these in turn

109. E.H. Hondius, Naar een wettelijke regeling van algemene voorwaarden, preadvies NJV, Zwoll
1979, p. 129.
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provide a focus for articulating and organizing common interests) and increasing the
costs of opponents — for instance authorization of class action, award of attorneys
fees and costs, award of provisional remedies - these are the most powerful fulcrum
for change'.110
Deze veronderstelling vormde het uitgangspunt voor de keuze van mijn probleemstelling.
In verschillende landen is de constatering van ongelijkheid bij het gebruik van rechtspraak
aanleiding geweest om procesvormen in te voeren waarbij mogelijkheden zijn geschapen
voor gebundelde handhaving van individuele rechten of tot handhaving van gebundelde
belangen in rechterlijke procedures. Hebben die procesvormen het beoogde doel inderdaad bereikt?
Het antwoord op deze vraag kan langs verschillende wegen worden gezocht. Men zou
experimenten met verschillende vormen van gebundelde handhaving van één soort collectieve belangen (bijv. belangen van huurders in flatgebouwen) kunnen vergelijken.
Die experimenten zouden dan binnen één rechtsstelsel uitgevoerd moeten worden om
de uitkomsten vergelijkbaar te maken. De mogelijkheid om een reeks van dergelijke experimenten onafhankelijk van elkaar uit te voeren zal zich zelden voordoen. Ook zou
men het ontstaan, het gebruik en de effecten van één procesvorm (bijv. het enquêterecht van de vakbonden) nauwgezet kunnen bestuderen in de hoop de aldus verkregen
inzichten te kunnen generaliseren.
Ik heb gekozen voor een derde vorm: een beschrijving van au juridische vormgeving
en het gebruik van een reeks verschillende procesvormen. Deze keuze houdt verband
met het tot voor kort betrekkelijk zeldzame voorkomen en gebruik van dergelijke procesvormen in Nederland. Bovendien leek het mij gezien de variaties van relaties waarin
en de soort partijen waartussen juridische conflicten zich voordoen, niet waarschijnlijk
dat één bepaalde vorm van gebundeld optreden voor alle probleemgebieden soelaas zal
bieden. Er bestaat niet één ideale procesvorm ter compensatie van de verschillende vormen van ongelijkheid (de sociale ongelijkheid tussen individuen en de ongelijksoortigheid van individu en organisatie) die in dit hoofdstuk werden geanalyseerd. Een gedetailleerde beschrijving van verschillende procesvormen kan verder het voordeel bieden
dat bij het zoeken naar oplossingen gebruik gemaakt kan worden van de creativiteit die
juristen in Nederland en elders al hebben ontwikkeld. De keuze van de bestudeerde procesvormen en mijn werkwijze worden in het volgende hoofdstuk in par. 3 uiteengezet.
Daaraan vooraf gaat een verkenning van het begrip belang, dat in de literatuur over dit
onderwerp een centrale rol speelt.

110. Galanter (1974), p. 150 en (1976b), p. 257.
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II. belang, een poging tot begripsverheldering
'La notion d'intérêt ne clarifie nen. L'analyse des intérêts
n'a pas jusqu'ici conduit à la solution recherchée.'1

In de discussie over groepsacties spelen begrippen als 'belang', 'individueel belang',
'groepsbelang', 'belang van een organisatie' een centrale rol. Van enkele van deze begrippen wordt soms een omschnjving gegeven, bijvoorbeeld door Verburgh1 en HoogendijkDeutsch3. Het blijkt dan verre van eenvoudig om de gegeven definities ook consequent
te hanteren. Vaker worden deze begnppen echter gebruikt zonder daarvan een nadere
aanduidmg te geven 4 . Van Buuren noemt belang 'een nogal triviaal begrip' dat niet nader bevredigend omschreven kan worden met behulp van wel vastomlijnde begrippen.
Al signaleert hij dappere pogingen om de betekenis van het begnp op het spoor te komen 5 . Soms wordt een inventarisatie gegeven van het gebruik van deze begrippen in de
wetgeving of van de functie(s) die het begrip in de rechtspraak vervult.
Toch meen ik dat een analyse van het begrip belang een aantal van de rond groepsacties gesignaleerde problemen kan verhelderen. Het is mijn bedoeling in dit hoofdstuk
een aantal betekenissen van het begrip te onderscheiden, een aantal functies die het begrip vervult op te sporen en enkele van de vragen die het begrip oproept te formuleren.
Mij bewust van de 'remarkable complexity of the concept" beoog ik met meer dan een
terreinverkenning.

1. hoe wordt het begrip belang gebruikt?
Belang is 'een van de meest vluchtige en kameleontische begrippen, waarvan de rechtswetenschap zich bedient', verzucht een schrijver 7 . Het is een 'weinigzeggend' begrip dat
'een in hoge mate subjectief karakter heeft', constateert een ander 8 Zoals dat met kernbegrippen vaker het geval is menigeen weet wel wat er mee bedoeld wordt, tot iemand
er naar vraagt'. Dat centrale begrippen als 'belang' en 'recht' aan een nauwkeurige om1.
2.
3.
4.

R. Vouin geciteerd door D. Mayer, Ree. Dalloz 1977, Jur. p. 473.
Verburgh(197S),p 7-10.
Hoogendijk-Deutsch(1976),p. 100-104.
Zo ondermeer door Molenaar (1973), p. 10, 27 en 30 en E.M. Enschede, De actie ter behartiging
van groeps- en algemene belangen in de civiele procedure, preadvies NJV, Zwolle, 1976, p. 145-150
5. Van Buuren (1978), ρ 20.
6. В. Barry, Political Argument, London, 1965, p. 174
7. N Окта,Misbruik van recht, Wageningen, 1945, p. 43.
8 W.C L. van der Grinten, De onherroepelijke volmacht, in Met eerbiedigende werking, opstellen
aangeboden aan Prof mr L.J.H Hijmans van den Bergh, Deventer, 1971,p. 137 onder verwijzing
naar A. van Oven, die stelt dat belang een subjectief begnp is en dat 'ons privaatrecht zich dan ook
in het algemeen op het standpunt (stelt), dat het belang van iedere handelmgsbekwame is, zoals hij
het zelf ziet'(RMTh 1955, p. 425).
9 Zo M.P.C.M. van Schendelen, Regering en parlement in cnsisti/d. Alphen a/d Rijn, 1979, p. 58
naar aanleiding van het begrip doeleinde Opmerkelijk is dat het begnp belang vaak dienst doet als
element in definities van andere kembegnppen als macht, doelemde en behoefte, zie bijvoorbeeld
H. de Jager en A.L. Mok, Grondbeginselen der sociologie. Leiden, 1974, p. 313 en 316 Omgekeerd
wordt belang gedefinieerd met behulp van dergelijke evenmin ondubbelzinnige begnppen als doel
emde of behoefte, zie over het begnp behoefte D Miller, Social Justice, Oxford, 1976, ρ 126, D
Harvey, Social Justice and the City, London, 1973, ρ 101 en Schuyt e.a. (1976), p. 51.
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lijning ontsnappen is niet typisch voor het recht. Het komt ook in de sociale wetenschappen voor. We stuiten hier op een integrerende functie van de taal. De verhulling
van verschillen in betekenis leidt tot schijnbare overeenstemming en vereenvoudigt de
communicatie omdat de noodzaak tot precisie vervalt. Wel is opmerkelijk dat veel juristen zich het kameleontische, weinigzeggende of triviale karakter van het begrip bewust
zijn, terwijl hen dat niet weerhoudt dit begrip op essentiële momenten als beslissend criterium te hanteren. De vraag naar wat er nu precies mee wordt bedoeld, wordt zelden
gesteld10.
1.1 belang als waarderend begrip
Niet alleen juristen gebruiken het begrip veelvuldig. Ook in andere takken van wetenschap (economie, politicologie en sociologie) wordt het gehanteerd en zijn er veel omschrijvingen van gegeven. In hun meest elementaire vorm gaan de omschrijvingen van
belang uit van een relatie tussen een subject en een object. Subject van de relatie is een
mens of meerdere mensen. Object is een doel dat die mens zich gesteld heeft of dat bij
hem wordt verondersteld. De aard van die relatie wordt omschreven in termen van gevoelens, wil, verlangens of behoeften. Belang wordt dan wel gedefinieerd als 'the fact that
emotion, will, and desire of a person are directed toward some goal'.11 Relaties tot doeleinden worden echter pas als belangen aangeduid, als ze door de betrokkenen als problematisch worden ervaren. Zo lang er onbeperkt schone lucht, stilte, voedsel of huisvesting aanwezig is, worden de relaties tot die objecten niet als belangen aangemerkt.
Ze zijn vanzelfsprekend. Belangen zijn relaties tot schaarse goederen12. Wanneer de
vraag naar bepaalde goederen het aanbod overtreft, ontstaat er een verdelingsprobleem.
Dit geldt niet alleen als het schaarse goed stoffelijk is (geld, grond, voedsel) maar ook
als het niet stoffelijk maar wel gewenst is (schoonheid, aanzien, eigenwaarde, geborgenheid). In het eerste geval spreken we van materiële belangen, in het tweede geval ideële
(of immateriële) belangen.
De aanduiding van de relatie tot een object als een belang impliceert een waardering
van die relatie én een aanspraak op dat object. Met die aanspraak kan bij de verdeling
van schaarse goederen rekening worden gehouden. De waardering van de relatie kan echter op verschillende manieren tot stand komen. De term belang wordt afwisselend gebruikt om de relatie van een mens tot een bepaald object (een schaars goed) te beschrijven, zoals de betrokkene die zelf ervaart, óf om een dergelijke relatie aan een ander toe
te schrijven óf om die relatie voor te schrijven. In alle drie gevallen wordt de term belang
gebruikt om een waardering van de relatie van een mens tot een schaars goed aan te geven. Elk van deze drie betekenissen wordt hieronder kort aangeduid.
1.2 drie betekenissen van belang
In de eerste plaats wordt belang gebruikt om de door de betrokken persoon zelf ervaren
wil, wens, verlangens of een door deze kenbaar gemaakte aanspraak weer te geven. De
vraag hoe en waar die wil tot uitdrukking moet komen wordt in par. 1.3 besproken. Het
10. Voor een andere recente poging tot definitie zie J. van Baars, Point d'intérêt, point d'action, Amsterdam, 1971, p. 35^4.
11. Th. Geiger, geciteerd bij R. Dahrendorff, Ctos and Class Conflictin an Industrial Society, London,
1959, p. 178.
12. Vgl. R. Pound, Social control through law. New Haven, 1942, p. 64 en Asser-Beekhuis, Zakenrecht, Algemeen Deel, Zwolle, 1957, p. 30.
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gaat hier om een beschrijving van de relatie zoals deze door het subject zelf wordt ervaren. Derhalve spreek ik hier over belang in de subjectieve betekenis. De subjectieve visie
van de betrokkene op de onderlinge prioriteit van doeleinden, op de waarde van schaarse goederen, of op de wenselijkheid van een handeling of gebeurtenis is bepalend voor
de invulling van zijn belang in een concrete situatie. Deze betekenis van belang wordt
onder meer omschreven door Nicholls, die spreekt over 'that object which is consciously
recognised and persued by a person or a group'13 en door Heck die 'Interessen' omschrijft als de 'Bedeutung, die Lebensgüter für die Menschen haben und daher das begehren nach Lebensgütem'.14 Zo ook Pound die belang definieert als 'a demand or desire
which humanbeings either individually or through groups orassociations seek to satisfy'15.
Een tweede betekenis, waarin het begrip belang wordt gebruikt, is als aanduiding
van een relatie die door een ander aan het betrokken subject wordt toegeschreven, los
van de vraag of deze zich op dit punt een (voor anderen kenbaar) oordeel heeft gevormd.
Zo is het in de regel in het belang van de afwezige buurman om de deuren en ramen van
diens huis te sluiten om diefstal of regenschade te voorkomen, ook al heeft hij daar niet
uitdrukkelijk om gevraagd. Het is in het belang van een langdurig zieke collega om aan
hem gerichte post in diens geest te beantwoorden. Een notaris beheert de belangen van
de ook hem nog onbekend erfgenamen bij een opengevallen nalatenschap. Telkens worden hier belangen door een ander dan het subject aan deze toegeschreven op basis van
diens veronderstelde wensen en verlangens.
Die veronderstelling kan gebaseerd zijn op kennis van de persoonlijke voorkeuren van
de betrokkene, op het eigen inzicht van de handelende persoon of op datgene waaraan
een 'redelijk' of 'gemiddeld' mens zijn inziens in de gegeven omstandigheden de voorkeur zou geven. Wel kan in deze gevallen achteraf blijken dat degene voor wie is gehandeld dat belang zelf anders beoordeelt.
In deze tweede betekenis is het subjectieve element enigermate geobjectiveerd. Mogelijk doelde Okrm op deze betekenis, toen hu belangen omschreef als 'geobjectiveerde gevoelsrelaties tussen een subject en een object16. Barry gaf de volgende omschrijving van belang in deze betekenis: 'an action or policy is in a man's interest if it increases his opportunities to get what he wants' 17 . In deze visie kan een buitenstaander, die weet wat iemands verlangens zijn, beoordelen of iets in zijn belang is. Hij kan
ook zeggen dat een persoon zijn belangen miskent: door een in de ogen van de waarnemer ondeugdelijk middel aan te wenden om het gewenste doel te bereiken. Of iets in
iemands belang is, is niet alleen afhankelijk van een oordeel over het doel of object,
maar ook van het oordeel over de middelen om dat doel te bereiken. In deze betekenis
spelen de persoonlijke voorkeuren van de betrokkene een beslissende rol voor de vraag
of iets in zijn belang is. Zo kan een advocaat na een uitvoerig gesprek met zijn cliënt
een groot aantal handelingen en keuzen in het belang van die cliënt verrichten. Hij toetst
zijn verdere optreden slechts af en toe uitdrukkelijk aan het subjectieve oordeel van de
cliënt door deze om instructies te vragen. Wel worden in deze betekenis van het begrip
belang bepaalde doeleinden van het subject verondersteld, althans niet telkens opnieuw
ter discussie gesteld. Volgens Barry is een van de consequenties van dit gebruik dat met
niet kenbaar gemaakte ideële of altruïstische verlangens (het bevorderen van het belang
van anderen) geen rekening wordt gehouden.
Soms wordt belang omschreven als de behoefte aan of het gerechtvaardigde verlangen
naar bepaalde goederen. Ook in die definitie is het subjectieve element (de wens van de
13.
14.
15.
16.
17.
42

D. Nicholls, Three varieties of pluralisme, London, 1974, p. 30.
P. Heck, Begriffsbildung und lnteressenjurisprudenz, Tübingen, 1932, p. 7.
Pound (1942), p. 66.
Okma(1945),p. 196.
Barry (1965), p. 176.

betrokkene) geobjectiveerd. Deze objectivering vindt dan niet plaats bij gebrek aan mogelijkheden om het oordeel van het subject vast te stellen. De objectivering is dan gelegen
in een toetsing van de wens van de betrokkene aan buiten hem gelegen doeleinden, bijvoorbeeld de behoeften of wensen van anderen. Met name in het recht wordt belang
vaak gebruikt in deze betekenis van 'gerechtvaardigd' belang na toetsing aan andere belangen of aan rechtsregels. Het waarde-oordeel van de betrokkene is dan niet meer doorslaggevend.
In de derde plaats wordt belang gebruikt in gevallen waarin een relatie aan een subject
wordt voorgeschreven. Hem wordt een bepaald belang toegekend, hoewel hij zich daarover in andere zin heeft uitgelaten. De verslaafde die om heroïne vraagt, wordt dit in zijn
'welbegrepen' eigen belang geweigerd. Dit typisch paternalistische adjectief geeft aan
dat de ander, die het beste met het subject voor heeft, beter dan deze zelf weet wat in
diens belang is. Uit de omstandigheid dat iemand een bepaalde maatschappelijke positie inneemt, wordt voor hem een bepaald belang afgeleid, ook al zegt de betrokkene
dat hij dat zelf anders ziet.
Vaak worden belangen in deze betekenis aangeduid als 'werkelijke' belangen 18 . Hieruit blijkt dat aan de relatie tot het doel expliciet een andere waardering wordt gegeven
dan de betrokkene zelf doet. Het oordeel van een ander wordt in de plaats gezet van
het oordeel van het subject. Bentley waarschuwt voor het gebruik van belang in deze
betekenis:
' . . . we disregard the groups's expressed valuation of itself and (. . .) we assign to it
a meaning or value that is "objective" in the sense that we regard it as something
natural or inevitable or clothed in oughtness' 19 .
Ik spreek hier van belang in een objectieve betekenis, niet omdat het oordeel van die ander in mijn ogen algemeen geldend, door iedereen aanvaard, onbetwistbaar of juist is,
maar omdat die algemene geldigheid in deze gevallen wordt gepretendeerd. Het subjectieve oordeel van de betrokkene wordt immers door de sprekende of handelende persoon als irrelevant beschouwd. Het begrip belang wordt dus in objectieve zin gebruikt,
als het oordeel wat in een concrete situatie in iemands belang is, los van diens eigen oordeel, door een ander direct wordt afgeleid uit een door deze beslissend geacht feitelijk
criterium dat gebaseerd is op een mensbeeld of op een gewenste verdeling van schaarse
goederen.
Kort samengevat komt het onderscheid tussen de drie betekenissen er op neer dat in
het eerste geval de drager (het subject) van het belang zelf bepaalt of hij iets in zijn belang acht. In het tweede geval oordeelt een ander dan de drager maar houdt daarbij zoveel mogelijk rekening met diens wilsuiting. In het derde geval is het oordeel van die ander bepalend, ongeacht de wilsuiting van het subject van de relatie 20 . In elk van de drie
18. Als Van Baars (1971), p. 41 spreekt over de'werkelijke'belangen doelt hij echter op door het subject zelf ervaren belangen in tegenstelling tot de belangen in Objectieve zin' die door het objectieve recht worden beschermd maar door het subject zelf niet als zodanig worden ervaren.
19. A.F. Bentley, The Process of Government, Cambridge, 1967, p. 213.
20. De hier gepresenteerde driedeling is niet de enig mogelijke. In zijn afscheidscollege onderscheidde
Langemeijer vijf betekenissen van belangen: belangen met de zwaarte waarmee de onmiddellijk
betrokkene ze beleeft (1), waarmee de gemiddelde of de normale mens ze zou beleven (2) en (3),
met de waarde die er objectief aan toekomt (4) of die de grote meerderheid van weldenkende
mensen er aan toeschrijft (5), in: De gulden regel der gerechtigheid, NJB 1978, p. 907. De eerste
en vierde categorie van Langemeijer vallen samen met de eerste en derde betekenis zoals ik die
heb onderscheiden. De overige drie categorieën (de gemiddelde, de normale mens en de grote
meerderheid der verlichte mensen) lijken mij species van mijn tweede betekenis.
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gevallen is belang een waarderend begrip. Het geeft de waardering van het effect van
een gebeurtenis, handeling of toestand voor een persoon. Die waardering kan gebaseerd
zijn op de waardenpreferenties van die persoon zelf, maar ook geheel of gedeeltelijk op
de preferenties van anderen.

1.3 belang als selecterend begrip
In de literatuur wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen manifeste en latente belangen. Soms doelt men dan met latente belangen op belangen die direct uit de maatschappelijke positie van het subject worden afgeleid. Ze zijn latent omdat ze niet (of nog niet)
door de betrokkene als zodanig worden ervaren. Zo spreekt Dahrendorf van iemands
belangen als de 'undercurrents of his behaviour which are predetermined for him for the
duration of a role, and which are independent of his conscious orientations' 21 . Het onderscheid tussen manifeste en latente belangen valt dan grotendeels samen met het hierboven gemaakte onderscheid tussen belangen in subjectieve en in objectieve betekenis.
Daartegenover heeft Lukes erop gewezen dat men het onderscheid ook op een andere
manier kan hanteren. Hij onderscheidt de subjectief ervaren belangen in manifeste en
latente. Hij maakte dit onderscheid bij een analyse van machtsuitoefening in de politieke
besluitvorming. Maar zijn onderscheid kan ook op juridische besluitvormingsprocessen
worden toegepast. Lukes onderscheidt manifeste, latente en werkelijke belangen 22 . Hij
spreekt van manifeste subjectieve belangen als er sprake is van openlijk waarneembare
conflicten en beslissingen. Subjectieve belangen worden immers slechts als zodanig erkend voorzover zij manifest worden door deelneming in de politieke besluitvorming.
Een deel van de subjectief ervaren belangen blijft echter latent. Ze worden wel bewust
door de betrokkenen als belangen ervaren maar niet ter bestemder plaatse geuit. Zij
leiden ook niet tot openlijke conflicten met andere belangen. Er hoeven geen duidelijke beslissingen over genomen te worden omdat de betrokkenen er niet in slagen toegang te krijgen tot de 'relevant decision-making arena'.
Belangen kunnen als het ware verschillende fasen doorlopen. Eerst worden ze als problemen, wensen, behoeften ervaren en gedefinieerd (door de betrokkenen zelf of door
anderen). Vervolgens wordt vooreen deel van die belangen om erkenning gevraagd. Problemen en behoeften leiden dan tot claims. Aan die aanspraak op erkenning wordt soms
wel, soms niet voldaan. Pound heeft erop gewezen dat het erkennen van belangen één
van de typische functies van het recht is. Het recht geeft aan dat een belang als beschermwaardig wordt erkend en tevens op welke wijze en binnen welke grenzen dat belang
wordt beschermd 23 . In dat proces van bewustwording, explicitering en erkenning vindt
een voortdurende selectie plaats tussen wel en niet manifest gemaakte, wel en niet erkende, verwaarloosde en verwaarloosbare belangen.
Het onderscheid van Lukes maakt duidelijk dat, ook als men uitgaat van het liberale
beginsel dat 'each man is in general the best judge of his interest', slechts een deel van
de subjectief ervaren belangen in de besluitvormingsprocessen een rol spelen. Alleen met
belangen die uitdrukkelijk, in de juiste vorm en op de juiste plaats worden geuit, wordt
rekening gehouden. Er wordt echter aan voorbijgegaan dat niet iedere burger in gelijke
mate in de gelegenheid is om zijn visie op zijn belang tijdig op de juiste plaats te uiten.
21. Dahrendorf (1959), p. 178.
22. S. Lukes, Power, A Radical View, London, 1974, p. 25.
23. Pound (1942), p. 68. Vgl. G. Parser,Het declaratoir vonnis, Amsterdam, 1903, p. 283 die belang
definieert als 'behoefte aan bescherming'. Omtrent de transformatie van sociale claims in rechten
en plichten zie С J.M. Schuyt, Rechtvaardigheid en effektiviteit in de verdeling van levenskansen,
Rotterdam, 1973, p. 19.
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Daardoor krijgen de voorkeuren van bepaalde groepen mensen systematisch minder aandacht in het besluitvormingsproces. Naarmate strengere eisen worden gesteld aan de manier (vorm, tijdstip en plaats) waarop die aanspraken geuit moeten worden, zal een groter deel van de subjectief ervaren belangen latent blijven en de kans toenemen dat ze in
het besluitvormingsproces buiten beschouwing blijven.
Dit geldt niet alleen voor de politieke maar ook voor de rechterlijke besluitvorming.
De burgerlijke (en de administratieve) rechter verleent als regel alleen bescherming aan
belangen voorzover burgers zelf het initiatief nemen om deze te bestemder plaatse te
uiten (door het indienen van een vordering of een verzoek). De lijdelijke opstelling van
de rechterlijke macht en de (traditionele) rechtshulpverleners gaat er impliciet van uit
dat alleen zij die met een uitdrukkelijk verzoek om rechtshulp aankloppen, een belang
hebben waarvoor zij rechtsbescherming wensen. Er wordt in het rechterlijk besluitvormingsproces maar in beperkte mate rekening gehouden met mensen die hun subjectieve
belangen wel zouden willen handhaven, maar die de kennis, de vaardigheid en het vermogen om het juiste adres te bereiken missen.
Wanneer rechtshulpverleners of onderzoekers naar burgers toegaan, dan blijken bij
bepaalde bevolkingsgroepen vragen over en problemen met de handhaving van hun belangen te leven, die echter niet tot openlijke conflicten of tot een beslissing van een
rechtshulpverlener of rechter leiden.24 Het stimuleren van groepsvorming en gezamenlijk optreden kan er toe leiden dat latente behoefte aan rechtsbescherming manifest
wordt en dat ook voor deze belangen een beroep op rechter wordt gedaan. Door te spreken en te beslissen over belangen en impliciet alleen de op een bepaalde wijze manifest
gemaakte belangen in de besluitvorming te betrekken, wordt een selectie aangebracht
in de belangen die wel en geen rechtsbescherming ontvangen.
1.4 belang als saldo-begrip
Elk mens heeft een groot aantal doeleinden, verlangens, wensen of behoeften en evenzoveel daarmee corresponderende belangen. Veel van die doeleinden zijn weinig expliciet en nogal veranderlijk. Een aantal van die verlangens kan ook niet tegelijkertijd worden verwezenlijkt omdat ze onderling tegenstrijdig zijn. Zo vraagt het verlangen naar inkomen en dat naar rust of naar sociale contacten of geborgenheid telkens om ander gedrag. Het ene gedrag sluit echter vaak het andere uit. Een keuze is dan onvermijdelijk.
Een bepaalde gebeurtenis kan voor één persoon ook effecten hebben voor verschillende doeleinden. Als iemand zegt dat een gebeurtenis in zijn belang is, wil dat zeggen dat
hij de positieve effecten daarvan (voorzover overzien) voor bepaalde doeleinden hoger
waardeert dan de in zijn ogen negatieve effecten voor andere doeleinden. Dit komt ook
tot uitdrukking in Bentham 's parafrase van de begrippen belang en voordeel. Hij zegt
dat iemand belang heeft bij een handeling of gebeurtenis als deze voor hem lusten of onlusten veroorzaakt. Iemand heeft voordeel bij een handeling of gebeurtenis (of deze is in
zijn belang) als deze meer lusten dan onlusten voor hem tengevolge heeft25. A werkt op
een fabriek die door lood-uitstoot de omgeving, waar A ook woont, vervuilt. Is sluiting
van die fabriek in zijn belang? Zijn vakbond en de inspecteur van de volksgezondheid
zullen beiden waarschijnlijk minder moeite hebben dan A met het antwoord op die
vraag. Zij kunnen zich immers op één effect van die sluiting concentreren. De kans is
wel groot dat zij tot tegengestelde antwoorden komen. Zelf zal A de sluiting als werknemer waarschijnlijk niet, maar als vader van een gezin met jonge kinderen voor wier gezondheid hij wil waken, mogelijk wel in zijn belang achten. Hij zal die verschillende ef24. Zie Schuyt e.a. (1976), p. 80/81 en hoofdstuk 6.
25. Zie A.M. Bos, Over methoden van begripsvorming in het recht, Deventer, 1967, p. 100.
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fecten waarderen en afwegen, voordat hij kan zeggen of de sluiting in zijn belang is.
Waardering en afweging van verschillende belangen (de gezondheid van de kinderen; het
behoud van de baan) leidt tot een waardering van een concrete gebeurtenis: is sluiting
van de fabriek wel/niet in mijn belang 26 .
Naar mate een samenleving complexer wordt en een individu daarin meer verschillende rollen vervult, zal deze keuze moeilijker worden. Een gebeurtenis kan meer uiteenlopende effecten hebben. De aard en de waarschijnlijkheid van het intreden van de effecten zijn vaak moeilijk te voorspellen. 27 Hoe zal iemand zijn belang bij een besluit tot
aanleg van een autoweg door een naburig natuurgebied waarderen: als automobilist, als
natuurvriend, als vader van kinderen die bij een straks mogelijk stillere verkeersweg spelen, of als belastingbetaler? De uitspraak dat de aanleg van die weg in zijn belang is, is
de uitkomst (het saldo) van een afweging van de verwachte effecten, de omstandigheden
van de betrokkene en de doeleinden die hij zich in zijn leven stelt.
Soms lijkt het erop of dit keuze-probleem omzeild kan worden door de vraag of iets
in iemands belang is te beantwoorden op basis van het criterium of hem dit (op korte
termijn) materieel voordeel oplevert. Belang is dan 'een grootheid die iemand raakt omdat zijn voordeel ermee gemoeid is' 2 8 . In een samenleving waar het bezit van goederen
een grote rol speelt, zullen veel mensen het ontvangen van een som geld in hun belang
achten. Barry noemt dit een paradigma van iets dat in iemands belang i s 2 ' . Geld is immers een middel waarmee de ontvanger veel andere doeleinden kan verwezenlijken. Geld
voldoet typisch aan Pareto's definitie van belang: 'generalized means to ultimate ends' 3 0 .
Het aantrekkelijke van de beperking van belang tot materieel (geldelijk) voordeel is, dat
nu eenvoudig kan worden vastgesteld of iets in het belang van iemand anders is. Verschil
van inzicht tussen de betrokkene en een ander of iets in het belang van de eerstgenoemde is, zal zich veel minder snel voordoen. Materieel voordeel is immers tot enige en 'objectieve' maatstaf geworden. Toch voldoet deze oplossing niet.
Er zijn aan die maatstaf (geldelijk voordeel) tenminste twee beperkingen verbonden:
1. een aantal doeleinden van mensen kunnen niet of slechts ten dele met geld worden
verwezenlijkt; dit geldt met name voor immateriële belangen: genegenheid, eigenwaarde e.d. kunnen maar ten dele met geld worden verkregen;
2. het ontvangen van een som geld is zelden een geïsoleerde gebeurtenis; het gaat vaak
gepaard met kosten, moeite en verplichtingen die effecten voor het bereiken van andere doeleinden hebben.
Zo zal iemand de terugbetaling van een uitgeleend bedrag meestal ervaren als iets dat in
zijn belang is. Soms zal hij echter aan een goede relatie met de lener of aan zijn eigen gemoedsrust meer belang hechten dan aan het ontvangen (of terugvorderen) van dat bedrag.
In uitspraken van het type 'x is in mijn belang' is belang een saldo-begrip dat in de
26. We zien hier twee manieren waarop belang wordt gebruikt: (1) in de uitspraak: 'dit zijn mijn belangen', d.w.z. objecten waar ik waarde aan hecht, behoefte aan heb, naar verlang of streef, en
(2) de uitspraak: 'dit is in mijn belang', waarmee de waardering van mijn relatie tot een gebeurtenis of handeling wordt aangegeven.
27. Mede omdat de kennis van de effecten van een gebeurtenis vaak gebrekkig is, is het zo moeilijk
om onbetwistbare uitspraken over belangen te doen. Hier ligt ook het zwakke punt van O'Connolly's 'fust approximation' van een definitie van 'real interests'. Deze benadering luidt: 'Policy
χ is more in A's interest than policy y, if A, were he to experience the results of both χ and y,
would choose χ as the result he would rather have for himself; geciteerd bij Lukes (1974), p. 34.
Juist omdat A zelden tegelijkertijd de effecten van twee elkaar uitsluitende gebeurtenissen (wel/
niet sluiten van de fabriek, wel/niet aanleggen van de betwisterijksweg)kan ondervinden, is het
zo moeilijk op deze manier tevoren diens werkelijke belang aan te wijzen.
28. H.A. Becker, Sociale Methodologie, Meppel, 1974, p. 114.
29. Barry (1965), p. 175, noot 2.
30. Geciteerd door T. Parsons, The Structure of Social Action, 3e druk, New York, 1968, p. 263.
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subjectieve betekenis wordt gebruikt. Ook als belang in een geobjectiveerde betekenis
wordt gebruikt, bijvoorbeeld in de uitspraak Ά heeft een gerechtvaardigd belang bij x'
wordt belang gebruikt als een saldo-begrip. Het is dan de uitkomst van de afweging van
verlangens of aanspraken van een subject tegenover die van een of meer anderen. Hier
worden echter niet de verschillende effecten voor één persoon tegen elkaar afgewogen,
maar de effecten van een handeling of gebeurtenis voor verschillende personen.
Bij uitspraken over het belang van meerdere personen in uitdrukkingen als het belang
van de groep, het belang van de organisatie, of het algemeen belang wordt belang eveneens vaak als saldo-begrip gebruikt. Het begrip belang wordt gebruikt om de uitkomst
(het saldo) van een proces van afweging van meerdere, vaak tegenstrijdige belangen mee
aan te duiden. In deze gevallen komt dat saldo echter op een heel andere wijze tot stand
dan bij de uitspraak 'x is in mijn belang'.

7.5 belang aL· verhullend begrip
Door het gebruik van het begrip belang zonder specificatie van de betekenis kan de spreker of schrijver vermijden aan te geven wiens keuze en welke prioriteit van doeleinden
beslissend zijn geweest voor deze waardering van de relatie. De definitiemacht wordt verhuld. Dit geldt ook voor vergelijkbare termen waarin deze relaties worden beschreven:
termen als 'raken' of 'betrokken zijn'. In plaats van Ά heeft belang bij x', zegt men ook
wel: 'x raakt A' of Ά is betrokken bij x'. In alle drie uitspraken blyft echter in het mid
den of het een weergave van het eigen oordeel van A is dat de handeling of gebeurtenis
χ in zijn belang is, of dat het hier gaat om het oordeel van een ander (waarnemer, besluit
vormer of rechter). Dit onderscheid is vooral van belang als die ander op grond van zijn
relatie met A tot oordelen bevoegd is en dus de macht heeft om zijn oordeel voor of in
plaats van dat van A te laten gelden. Het blijft immers onduidelijk inhoeverre dat laatste
oordeel mede bepaald is door het eigen oordeel van A; of A zich betrokken voelt bij x,
of dat hij alleen volgens die besluitvormer daarbij betrokken i s 3 1 .
We constateerden reeds dat belang altijd een evaluerend begrip is. Ook Lukes komt
tot die conclusie: 'the notion of "interests" is an irreducibly evaluative notion. . . talk
of interests provides a licence for the making of normative judgements of a moral and
political character' 3 2 . Voor rechters en voor beoefenaars van de andere juridische beroe
pen is het doen van normatieve uitspraken een dagelijkse bezigheid. Gebruik van de term
belang heeft echter tot gevolg dat die normativiteit wordt verhuld. De gebruiker van de
term laat immers twee vragen onbeantwoord:
1. wie bepaalt dat iemand ergens belang bij heeft (of dat iets in iemands belang is)? en
2. aan de hand van welke maatstaf kwam dat oordeel tot stand?
Vaak zal de term belang juist gebruikt worden om die vragen onbeantwoord te laten.
2. categorieën van gebundelde belangen
Het subject van de met belang aangeduide relatie kan één persoon zijn. We spreken dan
van een individueel belang. Het kan ook een verzameling van subjecten zijn. In dat geval ligt bij de aanduiding van het belang de nadruk óf op de verzameling van mensen die
een relatie tot één bepaald object hebben óf op het object van die relaties. Steeds wordt
echter aangenomen dat ieder subject in die verzameling wel enige relatie tot het object
heeft. Er wordt dan echter tot op zekere hoogte afgezien van de subjectief ervaren waar31. Zo ook Barry (1965), p. 63 over de twee betekenissen van 'to be affected'.
32. Lukes (1974), p. 34.
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denng van dat object Naar mate meer wordt afgezien van de prioriteit die de subjecten
in de verzameling zelf aan het gemeenschappelijke object toekennen, is steeds meer sprake van een belang m een geobjectiveerde betekenis Er wordt nog wel rekening gehouden
met de wensen van de subjecten, maar vraag is in welke mate, op welke manier en door
wie7
Deze gebundelde belangen, die op meer subjecten betrekking hebben, verschillen van
aard van individuele belangen Ze zijn met van een hoger niveau Ze wegen met a prion
of noodzakelijkerwijs zwaarder dan individuele belangen Het verschil zit m de wijze
waarop deze belangen inhoud wordt gegeven Gebundelde belangen zijn zelden of nooit
de simpele som van de individuele belangen van de betrokkenen bij een gemeenschappelijk object Ze zijn meestal het resultaat van een besluitvormingsproces waaraan meerdere personen deelnemen, die zelden voor langere tijd een identiek patroon van individuele
belangen hebben Uitspraken over individuen (individuele belangen) en uitspraken over
groepen individuen (gebundelde belangen) zijn niet uitwisselbaar of direct tot elkaar te
herleiden33
Hieronder onderscheid ik drie categorieën van gebundelde belangen groepsbelangen,
collectieve belangen en algemene belangen Criteria voor dit onderscheid zijn de omvang
van de verzameling subjecten en de wijze van oordeelsvorming over wat het gemeenschappelijke belang is m een concrete situatie Het zal overigens blijken dat deze twee
criteria niet los van elkaar staan
2 1 groepsbelangen
Met groepsbelangen doel ik op de belangen die door meer personen als eigen individuele
belangen worden ervaren (shared private interests) Het aantal personen is echter zo beperkt, dat vast te stellen is welke personen de directe effecten van ter behartiging van
een groepsbelang ondernomen acties ondervinden De betrokken personen zijn individualiseerbaar. Omdat het aantal subjecten beperkt is, is het in principe ook mogelijk allen direct te laten deelnemen aan de oordeelsvorming over welke actie in het groepsbelang is Voorbeelden van wat ik onder groepsbelangen versta zijn de gemeenschappelijke
belangen van huurders in één flatgebouw of van alle werknemers in een afdeling van
een groot bedrijf of bewoners van een blok huizen of een straat Meestal zal het hier
gaan om een groep mensen die min of meer regelmatig onderling contact onderhouden,
een zekere mate van solidariteit en een zekere groepscohesie hebben Men heeft zelf het
idee een groep te zijn of te kunnen worden Deelname van alle betrokkenen aan de besluitvorming behoeft echter met tot unanimiteit te leiden Men zal het over een vorm
van besluitvorming (gewone of gekwalificeerde meerderheid, veto, e d ) eens moeten
worden Ook zal geen voortdurende deelname van alle betrokken aan de besluitvorming
mogelijk zijn Overdracht van beslissingsbevoegdheid en representatie van het groepsbelang is dus onvermijdelijk. Wel bieden de onderlinge contacten mogelijkheden om die
representatie te beïnvloeden en te controleren Als de bepaling van het groepsbelang
met op de wilsuiting van de groepsleden is gebaseerd, maar aan hen wordt toegeschreven, is toetsing aan het oordeel van de leden betrekkelijk eenvoudig
2 2 collectieve belangen
Als tweede categorie onderscheid ik de collectieve belangen Hier gaat het om de relatie
tot een gemeenschappelijk object van een verzameling mensen die tenmmste één soci33 Vgl RF Beerlmg, Delen en gehelen, Sociologische Gids, 1973/74, ρ 249
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aal kenmerk gemeen hebben. Sociologen noemen zo'n verzameling mensen een sociale
categorie. De verzameling is dus kleiner dan alle individuen in een samenleving. Omdat
de verzameling personen toch meestal omvangrijk is, zijn onderlinge contacten onmogelijk of van incidentele aard. Ieder lid van een sociale categorie kent of spreekt slechts
enkele andere leden. Directe deelneming door alle subjecten aan de besluitvorming over
wat in een concrete situatie dienstbaar wordt geacht aan een collectief belang is als regel niet mogelijk.
De invulling van een collectief belang zal dus in mindere mate dan bij het groepsbelang door de persoonlijke prioriteit van de betrokken individuen worden bepaald. De
besluitvorming omtrent collectieve belangen zal vaker plaatsvinden binnen organisaties.
Deze organisaties gaan dan naast of in plaats van de leden bij de behartiging van het collectieve belang optreden. Voorbeelden van dergelijke collectieve belangen zijn : werknemersbelangen, studentenbelangen, ondernemersbelangen, belangen van invaliden of van
middenstanders.
Omdat de betrokken individuen van mening kunnen verschillen over de vraag welke
handelingen wel of niet in het collectief belang zijn, ontstaan er soms binnen de betrokken organisaties duidelijke fracties of worden er meer organisaties opgericht die elk op
eigen wijze inhoud geven aan wat hun leden als collectief belang zien en hoe dat belang
het beste gediend kan worden. Er ontstaan dan verschillende vakbonden, invalidenbonden, ondernemersorganisaties of verenigingen van hartpatiënten. Elk van die organisaties
zal trachten voor haar visie op dat collectief belang zoveel mogelijk steun onder de betrokken verzameling individuen (sociale categorie) te krijgen. In concurrentie of in samenwerking met die andere organisaties wordt dan geprobeerd voor die visie in de relevante fora erkenning te verkrijgen. Een veel gebruikte tactiek om erkenning voor collectieve belangen te krijgen, is deze als algemene belangen te presenteren in de hoop dat ze
daardoor meer aanzien of geldigheid krijgen en meer gewicht in de schaal zullen leggen34 .
2.3 algemene belangen
Algemene belangen vormen de derde categorie. Hieronder versta ik de belangen die gemeenschappelijk zijn aan een zo grote groep dat deze praktisch ieder lid omvat van een
samenleving die een staatkundige eenheid (land, regio of gemeente) vormt. Deze belangen worden vaak ook niet meer naar de groep subjecten omschreven, maar naar het object van deze belangen. Voorbeelden van dit type belangen zijn : verkeersveiligheid, werkgelegenheid, landsverdediging, volksgezondheid, energievoorziening, milieubehoud en
consumentenbelangen. Deze belangen worden verondersteld in ieders leven een rol te
spelen. Het zijn 'universally shared private interests'. Iedereen is wel eens consument,
verkeersdeelnemer, energiegebruiker of wil ziekte voorkomen en zo snel mogelijk van
pijn verlost worden. Wel zal de onderlinge prioriteit van deze belangen onder de leden
34. Een aardig voorbeeld van een dergelijke redenering geeft J. Stuyck, Agressieve verkoopmethoden, diss. Leuven, 1975, p. 725 e.v. Hij onderscheidt collectieve consumentenbelangen (de belangen van een beperkte groep gebruikers bijvoorbeeld van gehoorapparaten of historische literatuur)
en algemene consumenten belangen bij de distributie van ΎΟΟΓ iedereen levensnoodzakelijke pro
ducten'. Ondememmgsbelangen (werkgelegenheid e.d.) dienen zijn inziens minder zwaar te we
gen dan algemene consumentenbelangen. Hij komt dan tot de conclusie dat, omdat 'het algemeen
consumentenbelang in principe samenvalt met het algemeen belang, en anderzijds algemeen en
particulier consumentenbelang niet zo gauw aan mekaar tegengesteld zullen zijn, kan in het alge
meen gesteld worden dat consumentenverenigingen zullen optreden in het algemeen belang' (p.
731). Ook als zo'n vereniging voor een collectief belang optreedt, handelt deze als regel in het al
gemeen belang. Onderling tegengestelde consumentenbelangen en tegenstellingen met andere
collectieve en algemene belangen worden zo onder de mat gewerkt.
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van de samenleving sterk uiteenlopen. Ook over de manier waarop een algemeen belang
inhoud gegeven moet worden (welke acties, welk beleid bevorderen dat belang?) zal zelden unanimiteit bestaan. Omdat de verzameling subjecten zeer groot is, zal er slechts
een zeer indirecte relatie bestaan tussen de subjectieve oordeelsvorming over de onderlinge prioriteit van de objecten van deze algemene belangen en de besluitvorming over
de vraag met welke acties of handelingen deze algemene belangen gediend zijn. Referenda zijn slechts by uitzondering mogelijk en geven dan de keuze uit een zeer beperkt aantal alternatieven.
Meestal wordt over algemene belangen gesproken in verband met een staatkundige
eenheid. De verzameling subjecten wordt dan gevormd door de inwoners van een stad,
een provincie of een land. Dan blijkt echter dat het onderscheid tussen collectieve en
algemene belangen afhankelijk is van het uitgangspunt van de waarnemer. Wordt gesproken over de algemene belangen van de Nederlandse bevolking, dan zijn de gemeenschappelijke belangen van de inwoners van Nijmegen binnen dat grotere kader slechts collectieve belangen. De Nederlandse algemene belangen zijn echter collectieve belangen in
vergelijking met de algemene belangen van de wereldbevolking. Werkgelegenheid is een
collectief belang voor de werknemers in een land, maar een algemeen belang als men de
effecten voor de nationale economie — voor alle bewoners — op het oog heeft.
Algemene belangen worden vaak door overheidsinstanties behartigd. Dit vindt zijn
oorzaak in de omstandigheid dat slechts weinig individuen in staat zijn om de voorzieningen, die ten dienste van deze algemene belangen nodig zijn, op eigen kracht te verwezenlijken. Soms wordt dit zelfs als het typerende kenmerk van een algemeen belang
aangemerkt:
'Something is a public interest, then, if (and only if) it is an interest of everyone
the satisfaction of which is out of most individuals' hands, such that the interest
is not likely to be protected or advanced unless it is furthered by the state.'35
In deze visie kunnen algemene belangen dus uitsluitend van staatswege worden behartigd. Toch is er mijns inziens geen dwingend verband tussen algemene belangen en het
optreden van een overheidsorganisatie. De vaak gehoorde opvatting dat het behartigen
van algemene belangen overheidszorg is,36 is naar twee kanten te ruim.
Enerzijds kunnen ook andere (particuliere) organisaties of individuen zonder overheidsfunctie algemene belangen behartigen: de ANWB bij de plaatsing van paddestoelen
en de bewegwijzering van autowegen, de Consumentenorganisaties met hun vergelijkend
waren-onderzoek en de particuliere ziekenhuizen. Of een bepaald algemeen belang wel
of niet door de overheid wordt verzorgd is deels een politieke keuze, deels het resultaat
van een historische ontwikkeling en deels het gevolg van de voortschrijdende arbeidsverdeling. Anderzijds hoeven lang niet alle handelingen van overheidsinstanties een algemeen belang te dienen. Soms zullen ze juist primair ten behoeve van bepaalde individuele personen of een duidelijk afgeperkte groep worden verricht: de toekenning van een
uitkering, de verlening van een vergunning, de naturalisatie, de kwijtschelding van een
belastingschuld of de aanstelling van speciale leerkrachten voor kinderen van buitenlandse werknemers.
In de strijd om erkenning en bescherming worden collectieve belangen soms als algemene belangen gepresenteerd37. Ook zullen de partijen in een conflict soms hun individueel of groepsbelang omschrijven in termen van het daarmee corresponderende algemene
belang. Daardoor krijgt dat belang schijnbaar meer gewicht. Dit verschijnsel doet zich
35. T.M. Benditi, The Public Interest, Philosophy and Public Affairs 1973, p. 299.
36. Zie Hoogendijk-Deutsch (1976), p. 102 e.v. en de daar geciteerde literatuur.
37. Vgl. het voorbeeld in noot 34.
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zowel in de politieke arena als in de rechtszaal voor. Bij een concrete beslissing kunnen
echter heel goed meerdere algemene belangen betrokken zijn (zie de voorbeelden in par.
2.5). Dat een algemeen belang met een bepaalde handeling of besluit is gediend, wil nog
niet zeggen dat dat besluit ook moet worden genomen en dat andere (individuele of gebundelde) belangen moeten wijken. Een algemeen belang is niet a priori van hogere orde dan het belang van een individu of een groep. Het is niet zo dat individuele belangen
steeds voor groeps- of collectieve belangen moeten wijken. Deze belangen leggen op
hun beurt evenmin altijd minder gewicht in de schaal dan algemene belangen. Een analyse van de rechtszaken waarin de Public Council optrad, een in verschillende Amerikaanse staten bestaande functionaris vergelijkbaar met een ombudsman, liet zien dat vaak
'several legitimate and conflicting public interests were present'38. Een vertaling van individuele of groepsbelangen van de procespartijen in de corresponderende algemene belangen kan er wel toe leiden dat de uitgangspunten die aan een beslissing ten grondslag
liggen en de maatschappelijke implicaties duidelijker aan het licht komen.
Het in deze paragraaf ingevoerde onderscheid kan als volgt worden samengevat. Groepsbelangen hebben betrekking op een beperkte, betrekkelijk eenvoudig te identificeren
groep personen met onderlinge contacten. De leden van de groep kunnen met naam
worden aangewezen. Zij kunnen ook rechtstreeks aan de besluitvorming over de invulling van dat belang deelnemen. Toetsing van hetgeen als groepsbelang wordt ge(re)presentcerd aan het oordeelvan de leden van de groep is betrekkelijk eenvoudig. Bij collectieve
belangen is de verzameling personen veel omvangrijker, maar ze kan binnen de hele
samenleving onderscheiden worden. Deelneming aan de bepaling van de concrete inhoud
van dat belang is indirect en verloopt vaak via (particuliere) organisaties die ook de representatie van dat belang verzorgen. Van algemene belangen spreek ik als alle individuen binnen een bepaald territoir er op enigerlei wijze bij betrokken zijn. De besluitvorming verloopt meestal binnen overheidsinstanties of grote particuliere organisaties. De
invloed van de individuele betrokkenen is als regel zeer beperkt. Dit maakt de nood-.
zaak van een vorm van controle op de representatie van deze belangen ook groter. Er
zijn echter nog twee begrippen, waarmee 'belang' gerelateerd wordt aan een verzameling
mensen: het belang van een organisatie en het algemeen belang. Aan deze begrippen
zijn de twee volgende paragrafen gewijd.
2.4 het belang van een organisatie
Het begrip organisatie kan omschreven worden als het geheel van expliciete procedures
om de activiteiten van een groep of een collectiviteit te reguleren en te coördineren ter
bereiking van specifieke doeleinden. Kenmerken van een organisatie zijn dan: (1) mensen ondernemen samen een activiteit, (2) er zijn expliciete procedures die de activiteit
bepalen, en (3) de gemeenschappelijke activiteit is gericht op een bepaald doel. Nu
kunnen mensen zeer goed identieke doeleinden en belangen hebben zonder dat onder
hen een vorm van organisatie ontstaat. Veel groeperingen mensen hebben een of meer
sociale kenmerken gemeen — en daarmee althans in de ogen van buitenstaanders ook
een bepaald gemeenschappelijk belang - terwijl het hen aan de mogelijkheid of de
vaardigheid om een organisatie te vormen ontbreekt. Zo zijn onder werklozen, ontvangers van WAO-uitkeringen, minderjarigen, gedetineerden en buitenlandse werknemers
eerst kort geleden organisaties ontstaan, hoewel deze groeperingen als sociale categorie
reeds langer bestonden. De doeleinden van organisaties lopen sterk uiteen. Sommige
38. J.J. Schraub, The office of the public council, Institutionalizing public interest representation
in state government, 64 The Georgetown Law Journal 1976, p. 896.
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werken primair ten behoeve van de eigen leden of de oprichters, andere werken juist
ten behoeve van mensen die geen lid van de organisatie zijn. Daarnaast zijn er organisaties wier doelstelling niet op een bepaalde groep mensen is gericht (dierenbescherming, milieubehoud of behoud van cultuurmonumenten).3' Waarop wordt in al deze
gevallen nu gedoeld als van het belang van een organisatie wordt gesproken?
Eerder heb ik belang omschreven als een relatie tussen een subject en een object.
Bij de term het belang van een organisatie is zowel onduidelijk wie subject is van het
belang, als wat het object is. Wordt het subject van de relatie gevormd door de groep
mensen, die de organisatie hebben opgericht, daarin werkzaam zijn often behoeve van
wie de organisatie werkt? Of is het ook mogelijk dat niet een of meer mensen maar een
structuur, het geheel van procedures, als subject van de relatie wordt aangemerkt, dus los
gedacht van de bij die organisatie betrokken individuen? Kunnen alleen individuen of ook
sociale structuren, zoals organisaties, doeleinden of belangen hebben? Als dat laatste
wordt ontkend heeft de term het belang van een organisatie geen eigen betekenis.
Aan de kant van het object ligt de dubbelzinnigheid in de vraag aan welk criterium
wordt getoetst of iets in het belang van een organisatie is: aan de formele (statutaire)
doelstelling van de organisatie of aan andere doeleinden die de activiteiten in feite mede zijn gaan bepalen? Als een organisatie langer bestaat, groter wordt en een hechtere
structuur krügt, stijgt ook de kans dat andere belangen dan die de oprichters of de eerste
leden bij het formuleren van de doelsteUing voor ogen stonden, in de organisatie een rol
gaan spelen; bijvoorbeeld de belangen van de bestuursleden bij het behoud van hun functie, de belangen van de werknemers, de afnemers en de cliënten bij het voortduren van
hun relatie met de organisatie. Het voortbestaan of de groei van de organisatie wordt zo
tot een zelfstandige doelstelling ('the goal is corporate survival and growth'40 ). Er kan dan
een spanning ontstaan tussen de formele en de informele doeleinden van de organisatie.
De term het belang van een organisatie kan dus in verschillende betekenissen worden gebruikt:
1. Het is gelijk aan het belang van de groepering mensen ten behoeve waarvan de organisatie werkzaam is. In dit geval is het begrip, afhankelijk van de aard van de groepering,
identiek aan een van de drie soorten gebundelde belangen die hiervoor werden besproken.
2. Het belang van een organisatie is datgene wat de volgens de procedure-regels bevoegde instantie binnen die organisatie (ledenvergadering, bestuur, voorzitter, directeur
of staflid) als zodanig aanmerkt. Het belang wordt dan geïdentificeerd met de uitkomst van het geïnstitutionaliseerde besluitvormingsproces binnen de organisatie.
3. Het belang van een organisatie is datgene wat dienstbaar is aan de realisering van het
formele (statutaire) doel van de organisatie.
4. Het belang van de organisatie is datgene wat de groei of het voortbestaan van de organisatie bevordert.
De betekenis die men aan de term het belang van een organisatie toekent, heeft gevolgen voor de bevoegdheid om dit belang in concrete situaties in te vullen. In de tweede
betekenis wordt de definitie-macht exclusief binnen de organisatie gelegd. Met toetsing
door buitenstaanders aan de doelstelling van de organisatie wordt geen rekening gehouden. Wordt het begrip in de derde of vierde betekenis gebruikt, dan kunnen ook personen buiten de organisatie, zoals de mensen waarvoor de organisatie werkt, rechters,
ambtenaren, beoordelen of iets in het belang van een organisatie is. Er wordt hen immers een criterium geboden: de formele of informele doelstellingen. In geen van de vier
betekenissen kan het belang van een organisatie worden vereenzelvigd met de som van
39. Vgl. het in Hoofdstuk I par. 6.4 gemaakte onderscheid tussen lidmaatschapsorganisaties en organisaties met een ideëel doel.
40. Coleman (1974), p. 57.
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de individuele belangen van de betrokken individuen41 Alleen m de eerste betekenis is
dat belang identiek met een groeps-, collectief- of algemeen belang In de andere betekenissen gaat men er immers vanuit dat meer groeperingen met niet noodzakelijk identieke belangen bij het functioneren van de organisatie betrokken zijn Afhankelijk van de
maatschappelijke betekenis van de organisatie, van de wijze waarop de interne besluitvorming functioneert, en van het doel (ten behoeve van de leden of van andere groepen
mensen) zal de behoefte aan controle op de uitoefening van de defïnitiemacht vaneren
Die variatie komt dan tot uitdrukking in de betekenis waarin het begrip het belang van
de organisatie wordt gebruikt

2 5 het algemeen belang
Naast het begrip algemene belangen of (in enkelvoud) een algemeen belang wordt dikwijls ook het begrip het algemeen belang gebruikt Het lijkt zinvol deze begrippen te
onderscheiden Het eerste is een aanduiding van een categorie van belangen Het laatste begrip geeft meer de kwalificatie van een bepaalde gebeurtenis, gedrag of beslissing
weer Het verschil laat zich illustreren aan de hand van een vergelijking van twee zinnen 'De Vereniging voor Milieu-Defensie behartigt een algemeen belang' en 'Met het
instellen van die vordering behartigde de Vereniging voor Milieu-Defensie het algemeen
belang' De eerste zin kan als een beschrijving van de activiteiten van de vereniging gelden In de tweede zm geeft de spreker meer een waardering van die actie In de eerste
zin gaat het met zozeer om de goedkeuring of afkeuring van de activiteiten van de vereniging, maar om een aanduiding van de aard van de belangen die de vereniging behartigt Milieubescherming is een algemeen belang naast andere algemene belangen
Het begrip 'het algemeen belang' is een vaag, volgens sommigen zelfs inhoudsloos begrip Het is niet mijn bedoeling aan de reeks van definities42 een nieuwe toe te voegen
Ik beperk me tot een aanduidmg van drie manieren waarop het begrip wordt gebruikt
1 Vaak wordt de term gebruikt m zinnen als 'Het algemeen belang is gediend met die
beslissing' of 'Die handeling is m het algemeen belang' Dergelijke zinnen duiden op een
waardering van die concrete beslissing of handeling De uitspraak dat een bepaalde handeling m het algemeen belang is, betekent dan dat die handeling in het belang is van ieder lid van de verzameling individuen waarop de spreker doelt en door hen ook als zodanig behoort te worden ervaren43 De term wordt ook hier meestal gebruikt in verband
met een staatkundige eenheid Men doelt zonder dat expliciet te zeggen op het algemeen
belang van de bevolking van een land of van de inwoners van een gemeente Kenmerkend
voor die verzamehngen van mensen is dat de leden er niet vrijwillig toe behoren Uittreden uit die verzamehngen is moeilijk Deze omstandigheid maakt de kans dat een handeling door alle burgers van het land of de gemeente gelijk beoordeeld wordt kleiner, zeker
naar mate de verzameling groter en pluriformer is Sommigen zullen er onverschillig
tegenover staan Anderen zullen aan alternatieven de voorkeur geven
Juist omdat die eenstemmigheid zelden te verwachten is, wordt de term het algemeen
belang door enkele auteurs gereserveerd voor een beperkte categorie 'fundamentele' belangen Er worden dan belangen mee aangeduid die 'essentieel zijn voor het voortbestaan
41. Coleman (1974), p. 15/16
42. Zie ondermeer Hoogendijk-Deutsch(1976),p. 102 en Barry (1965), ρ 207
43. Bij een algemeen belang staat de veronderstelling dat ieder lid van de samenleving dat belang als
een (eigen) individueel belang ervaart, los van de vraag welke pnonteit hij daaraan toekent in een
concrete situatie.
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van een gemeenschap' of voor 'de bescherming van het naakte bestaan' , belangen die
45
46
betrekking hebben op wezenlyke menselijke behoeften of op fundamentele waarden
Dit wekt de indruk dat het gaat om een categorie belangen die steeds zwaarder moeten
wegen dan alle andere individuele of gebundelde belangen Het gaat hier echter telkens
om verschillende belangen, behoeften of waarden, die niet steeds gelijktijdig verwezen
lijkt kunnen worden Verdediging tegen overheersing door 'vreemden' en behoud van
het naakte bestaan, beide als dergelijke belangen genoemd, zullen in een oorlogssituatie
onverenigbaar blijken Bovendien is de afgrenzing van deze categorie betrekkelijk vaag
Over de prioriteit binnen deze categorie zal in een pluriforme samenleving zelfs in ex
treme situaties geen overeenstemming bestaan In een concrete situatie zal toch weer ge
kozen moeten worden welke van deze belangen het zwaarst moet wegen 47 Het lijkt mij
daarom juister deze belangen als algemene belangen aan te merken Voor deze catego
rie geldt de constatering van Stone 'a public interest
has no inherent paramouncy' 4 8
De term het algemeen belang wordt echter regelmatig gebruikt in minder extreme situa
ties 4 9 In die gevallen wordt het oordeel dat een handeling of beslissing in ieders belang
is, afgeleid uit een mensbeeld of een maatschappij-visie op grond waarvan bepaalde uni
forme belangen aan mensen worden toegeschreven
'Public mterest, in this sense, may have little to do with what men want, and much
to do with what is good for t h e m " 0
2 De term het algemeen belang wordt daarnaast gebruikt in een formele betekenis Er
wordt dan uitgegaan van de veronderstelling dat de burgers van een samenleving het zel
den eens zullen zijn over wat m het belang is van die samenleving Er worden beslissings
procedures ontwikkeld om ondanks conflicterende opmies over belangen tot handelen
te kunnen komen In een democratische samenleving zal met een variant van de meerderheidsregel worden gewerkt Niet over elk onderwerp kan een referendum of zelfs
een stemming m parlement, regering of het college van В & W worden gehouden Beslis
singsbevoegdheid wordt derhalve overgedragen aan allerlei instanties en functionarissen
In het algemeen belang is dan datgene wat de bevoegde overheidsinstantie, de wetgever,
de regering, de minister, de rechter of een ambtenaar als zodanig kwalificeert 51 Overi
gens kunnen ook burgers zich een oordeel vormen over wat m 'het algemeen belang' is
Bij de omschrijving van belediging m het BW en het Wetboek van Strafrecht is voor het
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Verburgh(1975),p 10
Hoogen<iijk-Deutsch(1976), ρ 102
W van Ginen, Het beleid van de rechter, Antwerpen/Zwolle, 1973, ρ 135
Vgl Bentley (1967), ρ 422, die het begnp 'public mterest or welfare' kwalificeert als 'a some
thing non-existent except on the discussion level, save in tunes of a violent opposition of one
nation as a whole to some other or others, in which case it represents not the whole society under
consideration but only the particular nation as one group in the larger society in which the inter
action - war, tanff dispute, or what not - is going on '
Stone (1966), ρ 716
Zo gelastte de Pres Rb Utrecht (4 febr 1977, NJ 1978, 552) de opschorting van een staking in
de zuivelindustrie met een beroep op 'het algemeen belang van de Nederlandsche economie' Τ
Holterman stelt dat, als het hier een 'echt' algemeen belang was geweest, beide partijen met deze
uitspraak tevreden hadden kunnen zijn, Recht en Staat, kntiek op burgerlijkefiksiesGroningen,
1977,ρ 39
NichoUs(1974),p 37 noot 66
Vgl de Ρ G Langemeijer m zijn conclusie bij HR 19 maart 1971,Л 1972,30 т л HB 'een lid
van het OM moet zich bij het bepalen van zijn processuele standpunt laten leiden door het algemene
belang zoals dat door de op een bepaald ogenblik handelende functionaris wordt ingezien
'

uiten van een oordeel over het algemeen belang zelfs extra ruimte gelaten 52 . Wel is dat
oordeel van de burger weer aan een beoordeling door de rechter onderworpen.
De term het algemeen belang wordt hier gebruikt om een beslissingsbevoegdheid aan
een bepaalde instantie toe te kennen. Tegelijkertijd werkt het begrip hier als een procedurele eis. 53 Een beslissing is alleen in het algemeen belang als met alle betrokken belangen rekening is gehouden. De term wordt tot een 'decisional standard' 54 . Als de SER
in zijn advies over een wettelijke regeling van de controle op fusies wegens onenigheid
van werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers het niet eens kan worden over materiële criteria waaraan de overheid fusies zou moeten toetsen, dan wordt het gebruik van
de 'abstracte richtlijn' van het algemeen belang geadviseerd. Met die term wil de SER
aangeven dat het bij de besluitvorming gaat
'om een waardering en het tegen elkaar afwegen van onderscheiden belangen die bij
fusievorming zijn betrokken en die tot elkaar in een verhouding van evenwicht dienen te worden gebracht'. 55
Hier is het algemeen belangeen criterium voor de wijze van de besluitvorming, niet voor
de uitkomst van dat proces.
Zo opgevat is het algemeen belang een saldo-begrip. Het is het resultaat van een afweging van de voordelige en nadelige effecten die van het besluit worden verwacht. Een besluit kan effecten hebben voor meerdere algemene belangen en ook voor collectieve belangen van bevolkingsgroepen of de individuele belangen van bepaalde burgers. Een gasboring in een natuurgebied kan dienstig zijn voor het ene algemene belang (energievoorziening) maar schadelijke voor het andere (milieubehoud). Bij de keuze van de landingsplaats voor het LNG waren een groot aantal algemene belangen betrokken (milieubehoud, energie-voorziening, consumentenbelang). Dat bleek ook uit de tegengestelde
standpunten die door verschillende departementen werden ingenomen. Daarnaast speelden ook de collectieve belangen van de bevolking van beide regio's (veiligheid en werkgelegenheid) een rol in de besluitvorming 56 .

52. Zie art. 1412 BW en art. 261, lid 3 Sr.
53. Zo stelde de minister van justitie bij de behandeling van boek 5 NBW in een nota aan de Tweede
Kamer dat de rechter 'op het algemeen belang heeft te letten op al die gebieden waar de wetgever
de rechtsvorming aan hem heeft overgelaten', zie Bijl. Hand. II 1976/77, 4572, nr. 10, p. 1. Dit
standpunt gaat er mijns inziens van uit dat de rechter in deze gevallen bevoegd is te bepalen wat
het algemeen belang is, maar tevens dat bij die rechterlijke oordeelsvorming met meer belangen
dan alleen die van de procespartijen rekening gehouden moet worden.
54. Schraub (1976), p. 896; zo ook CA. Boukema, Algemeen belang en ondernemingsbelang in het
nieuwe ondernemingsrecht in: Op de grenzen van komend recht (Beekhuis-bundel), Deventer,
1969, p. 56 en de door deze vermelde auteurs.
55. Advies inzake de toekomstige juridische status van de fusiegedragsregels, Den Haag, 1977, SERuitgave 1977 nr. 2, p. 44. De minderheid in de SER, die de overheid geen bevoegdheid tot preventieve controle op fusies wilde toekennen, betoogde dat de overheid niet kan beoordelen of
een fusie strijdig is met het algemeen belang (NRC 22 januari 1977). Een opmerkelijk argument
nu de overheid meestal wordt gepresenteerd als dé instantie die beoordeelt of iets al dan niet strijdig is met het algemeen belang. Ook hier komt het element van toekenning van bevoegdheid bij
gebruik van het woord belang weer aan het licht.
56. Dat men zich het algemeen belang vaak als een samenstelling (het saldo) van verschillende deelbelangen voorstelt, blijkt ondermeer als gesproken wordt over deelbelangen die men als onderdeel
van het algemeen belang kan beschouwen (zo A.R. Bloembergen, Opnieuw: bestuursrecht en privaatrecht, Bouwrecht, 1979, p. 372) en over organisaties, die een bepaald aspect van het algemeen belang behartigen' (zie bijvoorbeeld Algemene bepalingen van administratief recht, Gronin-
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Niet alleen in het politieke besluitvormingsproces doet zich deze botsing van algeme
ne belangen (en collectieve belangen) voor Ook de rechter wordt daarmee geconfron
teerd In de procedures over de drmkwaterfluondenng ging het om een keuze tussen
het belang van de volksgezondheid en de vrijheid van elke burger om te kiezen of hij
wel of geen medicijnen wil mnemen In de procedure rond de gesuggereerde relatie van
het kamerlid Van der Lek en de KGB kwam de keuze tussen twee andere algemene be
langen aan de orde het belang van vnje meningsuiting en nieuwsgaring en het algemene
belang van een goede rechtsbedeling ter bescherming tegen aantasting van de persoonlijke integriteit" De constatering dat de 'basic assumption of the adversary system is
that, when all interests are represented, not only is the result more likely to be correct,
but the process itself will achieve greater legitimacy' 5 8 , geldt zowel voor een pluralis
tisch politiek systeem als voor rechtspraak die op competitie tussen procespartijen is
gebaseerd Als aan de procedurele eis is voldaan, mag de uitkomst het etiket 'm het al
gemeen belang' dragen Hier komen drie dimensies van het begrip het algemeen belang
aan het licht (1) de toekenning van een beslissingsbevoegdheid, (2) het stellen van ei
sen aan het besluitvormingsproces, en (3) de rechtvaardiging van de uitkomst van dat
proces
3 In de derde plaats wordt de term 'het algemeen belang' gebruikt (of misbruikt) om
een bepaalde beslissing achteraf te rechtvaardigen zonder nadere specificatie maar met
een beroep op een abstract belang van hogere orde waarvoor alle andere belangen als
vanzelfsprekend moeten wijken Dit gebruik was aanleiding om het begrip als 'verderfehjk' te kwalificeren, omdat het 'een rechtvaardiging geeft m zijn eigen naamgeving' 59
Het begrip heeft dan sterke 'emotive overtones' 6 0 Door te zeggen dat een beslissing in
het algemeen belang is of door het algemeen belang wordt gerechtvaardigd, wordt ver
meden aan te geven wie precies om welke reden aan welk(e) belang(en) prioriteit heeft
toegekend Op deze manier gebruikt is de term 'simply a piece of propaganda put around
by one group in order to secure support for its own particular cause' 6 1 Dit gebruik leidt
tot de constatering dat 'public interest, too often means, with or without elegant rationa
lizations, merely my interest' 6 2 Het begrip heeft dan een sterke ideologische lading, om
dat het belang van een individu of een groep bewust of onbewust wordt gepresenteerd
als het belang van allen 6 3 Dit verschijnsel dat een belang wordt gepresenteerd als een
belang van hogere of de hoogste orde, dat daarom prioriteit verdient, werd reeds gesigna
leerd (zie par 2 3)
Gebruik van het begrip het algemeen belang impliceert de kwalificatie van een besluit
en de toekenning van beslissingsbevoegdheid Soms doelt het bovendien op een bepaal
de vorm van besluitvorming De bepaling wat in een concrete situatie het algemeen be
lang is, kan op drie manieren tot stand komen
-+
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gen, 1973, ρ 313 In mijn terminologie zijn dat organisaties die collectieve of algemene belangen
behartigen, afhankelijk van hoe men de knng van betrokken personen ziet
Zie ondermeer HR 11 oktober 1977, NJ 1978, 398, voor een ander voorbeeld zie Rb Amster
dam 31 mei 1976, NJ 1976,526
Schraub (1976), ρ 913, voor een bestrijding van deze noodzakelijke relatie tussen juiste procedu
re en juiste uitkomst zowel m het politieke als in het rechterlijke proces, zie Luhmann (1969),
ρ 17ev
S Kleerekoper, De fictie van het algemeen belang, Deventer, 1964, ρ 8
J Stone, Social Dimensions of Law and Justice, Stanford, 1966, ρ 717
Nicholls(1974),p 20
F J Sorauf, The Conceptual Muddle, in С J Friedrich (ed ), 77ie Public Interest, New York,
1966, ρ 186
J Niezrng,/и/еі<Лл£ tot de politieke sociologie, Assen, 1966, ρ 153

1. worden afgeleid uit een bepaalde maatschappij-opvatting;
2. worden verbonden aan het toepassen van bepaalde besluitvormingsprocessen, of
3. worden bepaald door de wens een belang van een beperkte groep personen als het belang van allen te presenteren.
Het begrip heeft dan achtereenvolgens een normatieve, een legitimerende of een ideologische lading.

2.6 andere indelingen van gebundelde belangen
De hierboven gepresenteerde driedeling van gebundelde belangen verschilt zowel van de
door Verburgh in zijn oratie gegeven classificatie als van die van Hoogendijk-Deutsch in
haar preadvies. Het verschil laat zich het beste illustreren aan de hand van het begrip
groepsbelang. Verburgh onderscheidt groepsbelang-acties en algemene belangen-acties.
Beide zijn species van het genus collectief-belang-acties, dat gekenmerkt wordt door de
omstandigheid dat de afloop van het proces (de actie) ook de belangen van groepen
mensen raakt, die geen partij zijn bij het proces. Algemene belangen omschrijft hij als
'belangen, die een facet van vrijwel ieders bestaan vormen'. Bij groepsbelangen zijn de
personen 'om wie het mede gaat te individualiseren, zonodig met de grootste moeite' 6 4 .
In deze indeling omvat het begrip groepsbelangen ook de belangen die ik als collectieve belangen heb aangeduid. De wijze waarop de betrokken individuen deelnemen aan
de besluitvorming over het groepsbelang wordt door Verburgh niet als criterium gebruikt. Hij spreekt over vorderingen, waarvan de toe- of afwijzing ook de belangen van
niet bij het proces betrokkenen 'raakt'. Wie beoordeelt of een individu door de uitkomst
van een proces wordt geraakt, laat hij in het midden. Het beslissende criterium in zijn
visie is de omvang van de groep betrokkenen: (vrijwel) iedereen of een afgrensbare
groep.
Daartegenover legt Hoogendijk-Deutsch sterke nadruk op de meningsuiting door de
individuele leden van de groep. Zij verstaat onder groepsbelang 'een bundeling van individuele belangen van elk der leden blijkend uit hun eigen opgave' 65 . Deze enge definitie van groepsbelang brengt volgens haar mee dat
'iemand die opkomt voor het belang van een groep (in sociologische zin) met een
organisatiegraad van minder dan 100% . . . . niet opkomt voor een groepsbelang. Van
de ongeorganiseerden is immers niet gebleken wat zij als hun individueel belang beschouwen.'
Groepsbelangen zijn in deze visie rechtstreeks te herleiden tot individuele belangen. De
centrale tegenstelling is die tussen individueel belang en algemeen belang. Het onderscheid tussen die twee begrippen wordt gezocht in een nauwe relatie tussen algemeen
belang en de uitvoering van overheidstaken 66 . Deze laatste omschrijving roept een aantal vragen op. Om na te gaan hoe hoog de organisatiegraad van de groep is, moet eerst
worden vastgesteld wie tot 'de groep in sociologische zin' behoort. Is hier niet de eigen
opgave, maar een ander (sociologisch?) criterium bepalend? 67 Ook is onduidelijk welke
64. Verburgh (1975), p. 9.
65. Hoogendijk-Deutsch (1976), p. 101. Haar toevoeging dat onder groepsbelang ook wordt begrepen 'het individuele belang (het 'huishoudelijke, organisatorische belang') van de groep als organisatie' acht ik weinig verhelderend. Het lijkt mij zinvoller het groepsbelang te onderscheiden
van het belang van de organisatie (zie par. 2.4).
66. Hoogendijk-Deutsch (1976), p. 104.
67. Ik zie maar twee alternatieven: óf de eigen opgave van de individuen, dat men tot de groep gere57

betekenis wordt gehecht aan de mening van de leden, die 'schriftelijk of door gedrag te
kennen hebben gegeven bij de groep te willen horen'68 maar bij de besluitvorming over
een concrete actie ter behartiging van het groepsbelang afwezig zijn of tegenstemmen
In deze opvatting kan alleen van groepsbelang worden gesproken als alle leden aan de
besluitvorming deelnemen en eenstemmig zijn Is deze subjectieve mening van de afwezige of tegenstemmende leden irrelevant zolang ze niet uit de groep treden7 Uittreden
uit een organisatie staat overigens lang met altijd gelijk met uittreden uit een groep in
sociologische zm Het opzeggen van het lidmaatschap van een buurtorganisatie en verhuizen naar een andere buurt hoeven met samen te vallen Uittreden uit de organisatie
zal vaak met verhmderen dat de uitgetredenen de effecten ondervinden van de door die
organisatie in het groepsbelang ondernomen actie de huurpnjsvaststellmg zal ook voor
hen gelden, het woonerf of de snelweg worden toch aangelegd Om erkenning van een
andere mhoud van het groepsbelang in het relevante forum te verkrijgen zal massaal uittreden of een tegenactie nodig zijn
Als wordt aangenomen dat een meerderheidsbesluit omtrent het groepsbelang in de
plaats gesteld kan worden van de eigen opgave van de afwezigen of de tegenstemmers zolang zij met uittreden, dan rust de vraag hoe wordt vastgesteld wat in het groepsbelang
is, wanneer de leden (nog) geen besluit hebben genomen De leden zullen niet voortdurend voltallig in vergadering byeen kunnen zyn Zodra de activiteit ten behoeve van het
groepsbelang met uiterst eenvoudig of kortstondig is zullen delegatie van de beslissingsbevoegdheid omtrent het groepsbelang en vertegenwoordiging van dat belang door een
deel van de groep (het bestuur, de voorhoede of een elite) onvermijdelijk zijn Dan is het
echter met meer mogelijk dit groepsbelang steeds rechtstreeks tot de individuele belangen van de leden volgens eigen opgave te herleiden
Terwijl Verburgh het probleem van de deelneming van de betrokkenen aan de besluitvorming over hetgeen in het groepsbelang is, bij zijn begripsvorming buiten beschouwing
laat, lijkt Hoogendyk-Deutsch daaraan zulke strenge eisen te stellen dat aan die eisen in
de praktijk zelden kan worden voldaan Daarom geef ik er de voorkeur aan naast algemene belangen, collectieve en groepsbelangen te onderscheiden.
2 7 samenvatting
Het in par. 1 en 2 besprokene kan in grote lijnen als volgt worden samengevat
1 Uitspraken over een belang of belangen hebben onvermijdelijk een waarderend karakter Alleen voorzover er overeenstemming bestaat over de prioriteiten onder de doeleinden die mensen zich stellen (en de middelen om die te bereiken), kan er sprake zijn van
objectief vaststelbare belangen
2 Bij het gebruik van het woord belang is sprake van toekenning van een beslissingsbevoegdheid, de bevoegdheid om aan relaties tussen mensen en hun wensen in concrete
situaties een waarde toe te kennen Uit de context blijkt aan wie die beslissingsbevoegdheid wordt toegekend of wie zich deze tracht toe te eigenen
3 Door de veelheid van betekenissen, waarin het begrip belang wordt gebruikt, wordt
->
kend wil worden, is besbssend (de organisatiegraad is dan steeds 100% en de groep soms onverwacht klein), of de grenzen van de groep worden op andere wijze vastgesteld (door een socioloog,
een rechter of enkele groepsleden) en daama kan de organisatiegraad berekend worden al dan
met op basis van de eigen opgave
68 Hoogendijk-DeutschOCTóXp 113
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eerder verhuld dan verduidelijkt, wie beslist en op basis van welke maatstaven de inhoud
van een belang in een concrete situatie wordt bepaald.
4. Door eisen te stellen aan de manier waarop belangen kenbaar gemaakt moeten worden (door wie, in welke vorm en op welke plaats), wordt een selectie gemaakt onder de
subjectief ervaren belangen, waarmee bij de politieke en de rechterlijke besluitvorming
rekening wordt gehouden.
5. Of een bepaalde situatie of handeling in het belang van een individu is, van een groepering mensen, van een organisatie of in het algemeen belang, is het resultaat van een
afweging van belangen. In het eerste geval worden daarbij soms alleen de verschillende
belangen van een individu afgewogen. In de andere gevallen gaat het steeds om de afweging van de belangen van meerdere personen.
6. Bij uitspraken over de belangen van meer personen (gebundelde belangen) is onvermijdelijk sprake van een enigermate geobjectiveerde bepaling van de inhoud van dat belang. Die inhoud zal zelden direct en volledig bepaald zijn door het subjectieve oordeel
van alle betrokken individuen. Spreken over gebundelde belangen impliceert de toekenning van de bevoegdheid om in concrete situaties inhoud te geven aan dat belang.
7. Naarmate meer personen deelnemen aan de besluitvorming over een gemeenschappelijk belang is voortdurende unanimiteit over dat belang onwaarschijnlijker. In de gevallen die ik hierboven als groepsbelang heb aangeduid, zal gezien het beperkte aantal betrokken personen en hun onderlinge sociale relaties soms unanimiteit op één bepaald
moment mogelijk en aantoonbaar (zichtbaar te maken) zijn.
8. Bij een conflict kunnen verschillende soorten belangen betrokken zijn. Gebundelde
belangen (groeps-, collectieve of algemene belangen) zijn niet a priori van hogere orde
dan individuele belangen. Zij hebben alleen op meer personen betrekking, maar wegen
daardoor niet noodzakelijk zwaarder dan individuele belangen. Soms zullen algemene,
collectieve of groepsbelangen voor een individueel belang moeten wijken. Zo zal het belang van een ernstig zieke bejaarde bij voortleven en verzorging bijna altijd zwaarder
wegen dan het belang van de familie voor wie dat voortleven een zware emotionele belasting vormt of het belang van de samenleving bij het zo laag mogelijk houden van de
kosten van bejaardenzorg en gezondheidszorg.
9. Er bestaat geen dwingend verband tussen de dragers van een belang, degene(n) op
wie dat belang betrekking heeft, en degenen (personen, organisaties of instanties) die
actief kunnen zijn ter behartiging van dat belang. Individuen en organisaties kunnen
zowel hun eigen belangen als de gebundelde belangen van een aantal individuen behartigen. Wel zullen individuen bij veel van hun activiteiten vooral gemotiveerd worden
door hun visie op hun eigen belang. Toegespitst op het onderwerp van deze studie: het
soort procespartij is lang niet altijd bepalend voor het soort belang dat in het geding
aan de orde is. Zo kan in een proefproces of een actio popularis een individu optreden
ter behartiging van een gebundeld belang. Of de betrokkene dat belang inderdaad heeft
behartigd, hangt af van wie dat oordeel uitspreekt, op welk moment hij dat doet en welke criteria hij daarbij aanlegt.
2.8 vaste problemen bij de behartiging van gebundelde belangen
In het voorgaande zijn we op het spoor gekomen van een aantal vaste problemen die rij59

zen (of juist onder tafel worden gewerkt) als over de behartiging van gebundelde belangen wordt gesproken. Het betreft de volgende vier problemen:
a. de afgrenzing van de groep betrokken personen: wie geeft aan welke personen belang
hebben bij een conflict of de gevolgen van een actie ter behartiging van een gebundeld
belang ondervinden?
b. de mate van organisatie van de betrokkenen: inhoeverre zijn de betrokkenen georganiseerd? Wat zijn de mogelijkheden van de betrokkenen om zich te organiseren met het
oog op de gebundelde behartiging van hun belangen? Als de kosten van zelforganisatie
van de betrokkenen te hoog zijn ten opzichte van hun middelen of ten opzichte van het
belang per individu, kunnen andere individuen en organisaties dan als plaatsvervangers
of zaakwaarnemers optreden?
c. de wijze waarop de betrokkenen de besluitvorming omtrent de behartiging van het
gebundelde belang kunnen beïnvloeden: hoe kunnen zij de invulling van dat belang in
een concreet geval bepalen? Op welke wijze en op welk moment kunnen zij hun mening
kenbaar maken? Hoe wordt hun mening vastgesteld : door een mondelinge of schriftelijke verklaring of (door een ander) afgeleid uit hun gedrag? Wordt rekening gehouden
met de ongeorganiseerden, de afwezigen, de ongeborenen en de tegenstemmers? Hoe
frequent wordt die mening gepeild? Het subjectieve oordeel van een individu over wat
in zijn belang is kan immers wijzigen in de tijd als gevolg van een wijziging van zijn omstandigheden of ideeën, of omdat hij de effecten ziet van een met zijn instemming of
ondanks zijn tegenstem ondernomen actie.
d. de representativiteit van de vertegenwoordigers: hoe wordt het optreden van de vertegenwoordigers (de leiding van de organisatie) gecontroleerd en door wie? Geschiedt
die controle op handelingen ten behoeven van een gebundeld belang alleen intern binnen de kring van de betrokkenen of is er ook externe controle op de representativiteit?
Welke externe instantie toetst dan en op basis van welke criteria? Gaat het om representativiteit voor een afgeperkte groep personen of om representativiteit voor een gebundeld belang los van de vraag wie daarbij betrokken zijn?
Ook bij de behartiging van gebundelde belangen in rechterlijke procedures spelen deze vier problemen. Een aantal vragen die in de discussie over groepsacties in de juridische
literatuur steeds weer opduiken, zijn op deze vaste problemen terug te voeren.
De oferenzmgsproblematiek komt tot uitdrukking in de vragen:
— wie worden door de uitspraak in het proces gebonden?
— wordt uitdrukkelijk vastgesteld welke individuen partij zijn in het proces? zo ja wie
stelt dat vast en in welke fase van het geding?
— wie zijn belanghebbenden?
Problemen betreffende de mate van organisatie onder de betrokken groepering liggen
ten grondslag aan vragen als:
— kunnen organisaties in rechte voor hun statutaire belangen opkomen?
— kunnen organisaties zonder rechtspersoonlijkheid procespartij zijn?
— wie kunnen of moeten het initiatief tot het instellen van een actie nemen?
De problemen rond de wijze van besluitvorming binnen de groeperingen en de wijze van
van representatie van het gebundelde belang vinden hun weerslag in de vragen:
— wordt er in het proces rekening gehouden met mogelijke belangenconflicten onder
de leden van de groepering of tussen de vertegenwoordigers en de vertegenwoordigden?
— op welke wijze wordt de representativiteit van degenen die voor het gebundelde be60

lang opkomen gecontroleerd (door de individuele leden, door de rechter of door een
andere instantie)?
— hoe wordt in het proces rekening gehouden met de belangen van niet gerepresenteerden (derde-belanghebbenden), die geen weet hebben van het proces, die zich bewust
afzijdig houden of buiten het proces een afwijkende mening kenbaar gemaakt hebben
(bijvoorbeeld door tegenstemmen in een vergadering)?
Dergelijke vragen zijn dikwijls gesteld bij de juridische vormgeving van de procesvormen,
die hierna besproken worden. Ze zullen in de volgende hoofdstukken telkens weer aan
de orde komen.
3. nadere afbakening van het onderwerp: gebundelde belangen bij de burgerlijke rechter
3.1 over welke belangen oordeelt de burgerlijke rechter?
Duidelijk is dat in procedures voor de burgerlijke rechter niet alle soorten belangen in
alle omstandigheden behartigd kunnen worden. Er zijn beperkingen aan de mogelijkheden van de rechter om aan belangen rechtsbescherming te verlenen. Die beperkingen
zijn van feitelijke en van juridische aard. De feitelijke beperkingen van rechtspraak komen in het volgende hoofdstuk ter sprake" . De juridische beperkingen zijn vooral gelegen in :
— de grenzen van de bevoegdheid van de burgerlijke rechter om van bepaalde geschillen
kennis te nemen; die bevoegdheid is afgebakend ten opzichte van andere rechters,
maar ook ten opzichte van andere conflict oplossende instanties (wetgever, bestuursinstanties),
— de grenzen van de bevoegdheid van partijen om een vordering in te stellen, en
— het soort uitspraken dat de rechter kan doen.
Deze grenzen zijn echter niet altijd scherp te trekken en variëren ook in de tijd70. De
onbepaaldheid van deze grenzen is ondermeer het gevolg van het beginsel van contractsvr^heid (partijen kunnen rechten en plichten jegens elkaar scheppen waarvan de handhaving gevolgen heeft voor de belangen van veel anderen), van de omstandigheid dat
ook tegen inbreuken op ongeschreven rechtsregels en maatschappelijke zorgvuldigheidsnormen rechtsbescherming wordt verleend (terwijl de maatschappelijke opvattingen
over welke belangen wel, of (nog) niet of niet langer rechtsbescherming verdienen aan
voortdurende wijziging onderhevig zijn) en van de precedentwerking van rechterlijke
uitspraken, die voortvloeit uit het ideaal van interne consistentie en universalisme (voor
alle burgers gelijkelijk geldend) dat ons rechtsstelsel kenmerkt.
Deze studie beoogt niet een systematische beschrijving te geven van de voorwaarden
waaronder individuen, groepen of organisaties volgens het geldende Nederlandse (of
vreemde) recht andere dan de eigen belangen kunnen behartigen. De vraag wie onder
welke omstandigheden welk soort belangen door middel van een actie bij de rechter
kan behartigen, wordt hier niet beantwoord. Voor een bespreking van die kwestie verwijs ik naar de recente literatuur over dit onderwerp71. Volstaan kan worden met de
vaststelling dat onder bepaalde omstandigheden elk van de vier soorten belangen voor
de burgerlijke rechter behartigd kan worden.

69. Zie Hoofdstuk IH par. 10, 3.5 en 5.1.
70. Soms worden de grenzen geheel uit het oog verloren: zie bijvoorbeeld de vordering in kort geding
om de Staat te verbieden de verdere behandeling van het wetsontwerp inzake de fluoridering van
drinkwater te bevorderen Pres. Rb. Den Haag, 6 maart 1974, AB 1974,139.
71. Zie Verburgh (1975), Enschede (1976), Molenaar (1973), en Van Buuren (1978).
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3.2 waarom beperken tot de burgerlijke rechter?
De problemen die de behartiging van gebundelde belangen in rechterlijke procedures
oproept, zijn niet typisch voor de civiele rechtspraak. Vragen over de houding van de
rechter in 'political questions', over de afgrenzing van de rechterlijke bevoegdheid ten
opzichte van die van andere overheidsorganen, over het probleem van de representativiteit en de kwaliteit van degene die ter behartiging van het groeps- of collectieve belang
optreedt, en over de positie van derde-belanghebbenden doen zich ook voor als in procedures voor de administratieve of strafrechter voor zulke belangen rechtsbescherming
wordt gezocht. De keuze voor de beperking tot procedures voor de burgerlijke rechter
werd ingegeven door de volgende motieven. De afgelopen jaren is in de Nederlandse literatuur uitvoerig aandacht besteed aan de mogelijkheid om andere dan individuele belangen te behartigen in procedures tegen overheidsinstanties72. In die publicaties viel
de nadruk op procedures voor de administratieve rechters. Sinds de invoering van de
wet-AROB zijn bovendien de mogelijkheden om groeps- en collectieve belangen te
behartigen in administratiefrechtelijke procedures aanmerkelijk uitgebreid. Die uitbreiding komt overigens in Hoofdstuk V par. 7.2 nog aan de orde. In het vorige hoofdstuk
wees ik er reeds op dat in het administratieve procesrecht een reeks van voorzieningen
is aangebracht om de gevolgen van de ongelijksoortigheid van partijen te minimaliseren.
In het burgerlijk procesrecht zijn dergelijke voorzieningen echter zeldzaam, hoewel die
ongelijksoortigheid zich ook daar veelvuldig voordoet. Het Nederlandse burgerlijk procesrecht kent ook geen algemene regeling omtrent het procederen ter behartiging van
gebundelde belangen. Een studie van bestaande mogelijkheden bij de burgerlijke rechter in en buiten Nederland leek dus de meeste kans op nieuw inzicht te bieden.
De strafrechter blijft bijna geheel buiten beschouwing, omdat in Nederland de mogelijkheden voor burgers en particuliere organisaties om zelfstandig bij die rechter gebundelde belangen te behartigen zeer beperkt zijn. De toegang tot de strafrechter is in
Nederland immers afhankelijk van de medewerking van overheidsinstanties (politie, OM
of gerechtshof)-73 Overigens sluit de keuze voor procedures bij de burgerlijke rechter
niet uit dat soms toch aandacht wordt besteed aan procesvormen bij andere rechters.
De ontwikkelingen in de administratiefrechtelijke rechtsbescherming kunnen ook invloed hebben op het burgerlijk proces74. Wat betreft de buitenlandse procesvormen is
een scherpe scheiding tussen burgerlijke en administratieve rechtspraak wegens het ontbreken van aparte administratieve rechters soms onmogelijk. Ook komt in Hoofdstuk VI
de Franse 'action collective' ter sprake. Dat is een actie die in de praktijk niet alleen bij
de burgerlijke rechter maar juist ook bij strafrechtelijke colleges wordt ingesteld.
De verscheidenheid aan procesvormen waarin gebundelde belangen behartigd kunnen
worden, is ook na de beperking van het onderzoeksveld tot de burgerlijke rechter nog
zo groot, dat hiema slechts een deel van de Nederlandse procedures en slechts enkele
buitenlandse worden behandeld. Het onderstaande vormt dus geen systematische vergelijking van alle bestaande varianten in Nederland en elders. De lezer die daarin is geïnteresseerd, wordt verwezen naar de recente rechtsvergelijkende literatuur75.

72.
73.
74.
75.
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Zie met name Hoogendijk-Deutsch (1976), en Van Buuren (1978).
In Hoofdstuk V par. 7.3 komt het gebruik van art. 12 Sv. door particuliere organisaties ter sprake.
Voor een sprekend voorbeeld zie Pres. Rb. Utrecht 25 oktober 1977, NJ 1978,413.
Cappelletti (1975) en (1979); P. van Dijk, Toetsing van overheidshandelen door de nationale en
internationale rechter en het vereiste van procesbelang, Den Haag, 1976; A. Homburger en H.
Kötz, Klagen privater im öffentlichen Interesse, Frankfurt, 1975; J. Lmdemans, De bevoegdheid
van organisatiesom op te komen voor de belangen van de leden en/of het algemeen belang, Zw
1973; E. Rehbinder e.a.. Bürgerklage im Umweltrecht, Berlin, 1972.

3.3 indeling van te bespreken procesvormen
De procesvormen die in de volgende hoofdstukken worden besproken, hebben één kenmerk gemeen. Het zijn alle uitzonderingen op de hoofdregel van het burgerlijk procesrecht dat ieder alleen zijn eigen belang in het proces kan behartigen. Deze zeer uiteenlopende procesvormen uit verschillende rechtsstelsels zouden op verschillende manieren
kunnen worden gegroepeerd : naar de aard van de belangen die men daarmee wilde beschermen, naar hun juridische structuur of naar de aard van de partij die van de procesvorm gebruik kan maken. Elk van deze indelingen geeft maar een betrekkelijk inzicht in
de problematiek.
De aard van de belangen die men bij de instelling van zo'n procesvorm wilde beschermen, is immers lang niet altijd eenduidig vast te stellen. Zelfs als een procesvorm bij de
wet is ingesteld, is de 'bedoeling van de wetgever' soms moeilijk te achterhalen. De wetgever is een constructie. Wetgeving is een proces waaraan een groot aantal personen en
instanties deelnemen. Het doel dat de wetgever voor ogen stond, is niet altijd eenduidig
te reconstrueren, omdat de deelnemers aan het wetgevingsproces zich daarover niet of
in verschillende zin hebben uitgelaten. Bovendien zijn sommige van de hierna te bespreken procesvormen niet door de wetgever mgesteld, maar door de rechter toegelaten of
erkend zonder explicitering van de belangen die men wilde beschermen. Tenslotte worden deze procesvormen door de partijen juist gebruikt met het oog op andere belangen
dan die waarvoor ze werden ingesteld. Dit criterium is dus niet erg bruikbaar.
Naar hun juridische structuur kunnen de te bespreken procesvormen in grote lijnen
in twee categorieën worden onderscheiden: óf er wordt aan individuen of organisaties de bevoegdheid toegekend om de belangen van bepaalde andere personen in een
proces te behartigen óf er is de bevoegdheid toegekend om een vordering in te stellen
onafhankelijk van de vraag welke (andere) personen daarbij gebaat zijn. In het eerste
geval worden de betrokken individuen op enigerlei wijze geïdentificeerd of is in ieder
geval hun identificatie en deelname aan de procedure mogelijk. Meestal zullen individuele of groepsbelangen het onderwerp van het geding zijn. Sommige acties van vakbonden ter naleving van cao's vallen in deze categorie (zie Hoofdstuk IV). In het tweede geval zullen vaak collectieve of algemene belangen aan de orde zijn. Er wordt in de
procedure niet geoordeeld over subjectieve rechten van individuele personen, hoewel
de uitspraak wel gevolgen kan hebben voor de rechtspositie van de leden van de betrokken groeperingen. De betrokken individuen zullen vaak niet de mogelijkheid hebben
dit effect te vermijden door deelname aan het proces. Een voorbeeld van deze tweede
categorie is het aan vakbonden toegekende enquêterecht (zie Hoofdstuk V). Deze classificatie vereist gedetailleerde informatie over de juridische vormgeving van de procedure en is daarom hier nog niet bruikbaar.
De derde indeling, naar de aard van de partijen die de procesvorm kunnen gebruiken,
biedt voorlopig meer perspectief. Deze indeling werd ook gehanteerd door Cappelletti.
In een rechtsvergelijkend onderzoek op basis van rapporten omtrent de ontwikkeling in
26 landen met zeer uiteenlopende rechtstelsels concludeerde hij dat in al deze landen ten
gevolge van maatschappelijke ontwikkelingen een behoefte ontstond aan de vertegenwoordiging van wat hy 'meta-individual interests' of'intérêts extra-individuels' noemt76.
Voor het vraagstuk van de behartiging van deze boven-individuele belangen signaleerde
hij in grote lijnen drie verschillende soorten oplossingen: de publieke, de private en de
particuliere organisatie-oplossing77. Bij de eerste categorie wordt een aparte overheidsinstantie opgericht of een bestaande overheidsinstantie aangewezen om het belang in
76. Cappelletti (1975), p. 22 en 286.
77. Cappelletti gebruikt in zijn franstalige samenvatting de termen: 'solution publiciste', 'solution
privatiste' en 'solution privatiste-associationelle' (1975), p. 281.
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rechte te behartigen. Het optreden van het Openbaar Ministerie in burgerlijke zaken en
de acties van publiekrechtelijke consumenten-ombudslieden of officiële discriminatiebestrijdingsinstanties in verschillende landen zijn voorbeelden van deze oplossing. Bij
de tweede categorie oplossingen wordt aan individuele personen het recht toegekend
om deze belangen te behartigen. Hij noemt de class action, de relator action en de actio
popularis als voorbeelden van deze categorie. De derde soort oplossingen wordt gezocht
in de toekenning van acties aan particuliere organisaties. De acties die in vele landen ondermeer aan vakbonden en particuliere consumentenorganisaties zijn toegekend, behoren tot deze categorie.
Dit onderscheid heeft het voordeel van de eenvoud, al kleven er ook enige beperkingen aan. Zo kunnen gebundelde belangen niet alleen behartigd worden door het instellen van een actie, maar ook door het voeren van verweer tegen een vordering. Ook is
het soms mogelijk om zonder procespartij te worden toch gebundelde belangen in een
geding te behartigen. Juist deze variëteit aan mogelijkheden om gebundelde belangen te
behartigen, is de reden waarom ik de vage term 'procesvorm' gebruik in plaats van de
juridische vakterm 'actie' die slechts op een deel van die mogelijkheden van toepassing
is. De rechtsfiguur van de amicus curiae (zie Hoofdstuk X) is daarvan een sprekend voorbeeld. Tenslotte veronachtzaamt de indeling van Cappelletti dat ook in een proces dat
volgens de gewone procesrechtelijke regels wordt gevoerd en waarin formeel alleen de
rechtspositie van de individuele partijen in het geding is, in feite toch andere dan alleen
individuele belangen op het spel staan. Ondanks deze beperkingen lijkt mij deze indeling voorlopig de meest handzame voor het geven van een overzicht van de procesvormen die in de volgende hoofdstukken aan de orde komen.
3.4 geen uniforme terminologie
Het consequente gebruik van de termen, waarmee hierboven de drie categorieën van
gebundelde belangen werden aangeduid, levert de nodige problemen op. In de eerste
plaats gebruiken anderen (auteurs, procespartijen en wetgevers) op wier teksten deze
studie ten dele is gebaseerd, veelal dezelfde termen (groepsbelang, collectief belang en
algemeen belang) maar geven daaraan soms een andere betekenis. Een uniforme terminologie kan dan slechts bereikt worden door hun begrippen in de mijne te 'vertalen'.
Vaak is een dergelijke vertaling echter onmogelijk omdat een specificatie van de betekenis van de begrippen ontbreekt (of de definities geheel afwijkende elementen bevatten). Het tweede probleem vormt de operationalisering van de door mij gebruikte begrippen met betrekking tot de aard van de belangen die in een bepaald type procedures of in een bepaald concreet proces worden behartigd. Het antwoord op de vraag
welk belang in een bepaald proces werd behartigd, is immers afhankelijk van wie de
vraag beantwoordt, welke criteria daarbij worden aangelegd en op welk moment (voor
tijdens of na afloop) de beoordeling betrekking heeft. De door anderen gegeven kwalificaties van het soort belangen dat in een concreet proces aan de orde is, zijn vaak gebaseerd op een of meer van de volgende criteria:
1. het recht waarvan door de procespartij (en) bescherming wordt verzocht of het soort
vordering dat wordt ingesteld ; bij een vordering tot een rechterlijk gebod of verbod
zullen eerder andere dan alleen individuele belangen een rol spelen, dan bij een vordering tot echtscheiding of de betaling van een geldsom;
2. het doel waarmee de procespartijen het geding voeren of het soort belangen dat zij
zeggen te behartigen; uit ideologische of tactische motieven kan er echter een discrepantie bestaan tussen het openlijk verklaarde en het feitelijk nagestreefd doel; ook
zal het nagestreefde doel lang niet altijd in feite bereikt worden en kan het nagestreefde belang achteraf door het proces geschaad in plaats van gebaat blyken; derde-be64

langhebbenden zullen de uitkomst van dat proces soms anders kwalificeren dan de
partijen;
3. het soort befangen waarmee de rechter bij zijn uitspraak rekening heeft gehouden of
rekening behoorde te houden; de uitspraak zelf zal daarover echter vaak geen of onvolledige informatie bevatten;
4. het soort belangen dat de betrokkene (partij of buitenstaander) door de afloop van
het proces geschaad of gebaat achtte.
Afhankelijk van het aangelegde criterium en de positie van de beoordelaar zal diens
kwalificatie verschillen. Bovendien is het zeer goed mogelijk dat in één proces verschillende soorten belangen aan de orde zijn. Ik zou kunnen proberen deze kwalificaties telkens te vervangen door de eerdergenoemde criteria: het aantal betrokken personen, hun
onderlinge relatie en de wijze van besluitvorming omtrent het gebundelde belang. Mijn
oordeel zou dan gebaseerd kunnen zijn op een constatering dat onder de betrokkenen
(waar moet ik die grens trekken?) een bepaalde vorm van organisatie tot stand is gekomen, dat een bepaald aantal personen bij de besluitvorming rond het proces was betrokken, of dat de besluitvorming en representatie (directe of indirecte deelname door de
individuen, eenmalige of continue raadpleging) van het gebundelde belang op een bepaalde manier heeft plaatsgevonden. Voor een dergelijk oordeel ontbreken mij echter
in veel gevallen de gegevens.78 Ook ben ik zelf vaak in een minder goede positie dan de
actoren om het effect van een proces voor de betrokkenen te waarderen. Mogelijk heb
ik als buitenstaander wel een minder subjectief oordeel, maar door gebrek aan kennis
van de omstandigheden zal dat vaak een minder gefundeerd oordeel zijn.
Uit deze twee dilemma's heb ik op de volgende wijze een uitweg gezocht. Als anderen
de termen groepsbelang, collectief belang of algemeen belang gebruiken en daarvan een
omschrijving geven, die duidelijk afwijkt van mijn omschrijving zal ik op dat verschil in
betekenis wijzen. Verder zal ik steeds de door de betrokken auteurs gebruikte terminologie laten staan. Wanneer ik met betrekking tot een concrete procedure over voldoende gegevens beschik om op basis van mijn eigen criteria een oordeel over de aard van
het gebundelde belang te geven, zal ik dat doen. In de andere gevallen geef ik de kwalificatie van de betrokkenen weer.
3.5 werkwijze
De procesvormen die in deze studie aan de orde komen zijn de voornaamste varianten
binnen twee van de drie categorieën, die door Cappelletti werden onderscheiden: de procedures waarbij aan individuele burgers en die waarbij particuliere organisaties een actie
werd toegekend. De acties die aan (semi-)overheidsinstantie ter behartiging van gebundelde belangen werden toegekend worden niet apart besproken79. Bij de beschrijving van deze procesvormen wordt zoveel mogelijk aandacht besteed aan de volgende factoren.
— onder welke maatschappelijke omstandigheden kwam deze procesvorm tot stand,
voor welke problemen moest het een oplossing bieden;
— welke argumenten werden voor en tegen de invoering van deze procesvorm aangevoerd ;
— welke effecten werden ervan verwacht;
78. Een extra probleem van deze criteria is dat dan moeilijk gesproken kan worden over de gebundelde belangen, zolang nog geen enkele vorm van organisatie heeft plaatsgevonden onder de betrokkenen noch door anderen.
79. De problemen van afgrenzing, organisatie en besluitvorming spelen in deze gevallen een minder
grote rol, omdat daaromtrent bij de instelling van die instanties is voorzien. De representativiteit
wordt in deze gevallen hoofdzakelijk langs politieke weg gecontroleerd.
65

— hoe luiden de voornaamste procesrechtelijke regels; bij de beschrijving van deze regels
zal worden nagegaan welke oplossingen werden gevonden voor de hierboven in par.
2.8 gesignaleerde vaste problemen (representativiteit, besluitvorming onder de betrokkenen en hun deelname aan het proces, belangentegenstellingen binnen de
groep);
— het feitelijke gebruik van deze procesvorm;
— eventuele onbedoelde (neven)effecten;
Het gebruik en de effecten van deze procesvormen wordt — bij gebreke van betere
gegevens — als regel alleen geïllustreerd aan de hand van de gepubliceerde rechtspraak
en de literatuur. Als een enkele maal empirisch onderzoek beschikbaar is, worden de
uitkomsten daarvan verwerkt.
3.6 overzicht van de overige hoofdstukken
Voorafgaande aan de bespreking van de afzonderlijke procesvormen wordt eerst de
vraag aan de orde gesteld of die afwijkende procesvormen nodig zijn. Kan niet door het
voeren van een proefproces volgens de gewone regels van het burgerlijk procesrecht
evengoed behartiging van gebundelde belangen plaatsvinden? Wordt in een proefproces
niet de ongelijkheid tussen een individu en een organisatie ondervangen, als de individuele procespartij in feite door een organisatie wordt gesteund. In Hoofdstuk III worden zowel de mogelijkheden als de beperkingen van het proefproces nagegaan. Daar
bespreek ik ook de verschillende soorten bindende werking die van een rechterlijke uitspraak kunnen uitgaan, omdat die kwestie in procedures ten behoeve van gebundelde
belangen een centrale rol speelt. In de daarop volgende hoofdstukken worden een aantal voorbeelden besproken van acties die aan particuliere organisaties zijn toegekend (de
'organizational solution' van Cappelletti): in hoofdstuk IV de acties van vakbonden in
verband met cao's en loonregelingen en in Hoofdstuk V de vakbondsacties in het Nederlandse ondernemingsrecht. Hoofdstuk VI is gewijd aan de Franse action collective, de
zelfstandige actie van vakbonden, beroepsverenigingen en een reeks van andere particuliere organisaties. In Hoofdstuk VII komen de acties aan de orde die in een zestal WestEuropese landen aan consumentenorganisaties zijn toegekend. Een drietal voorbeelden
van de 'solution privatiste' (individuele burgers krijgen de mogelijkheid om voor gebundelde belangen op te komen) worden besproken in Hoofdstuk VIII dat handelt over de
actio popularis en de Engelse relator action en in Hoofdstuk IX over de Amerikaanse
class action. Hoofdstuk X heeft de amicus curiae tot onderwerp. Deze rechtsfiguur biedt
de mogelijkheid in rechte voor gebundelde belangen op te komen zonder procespartij
te worden. In het laatste hoofdstuk worden de verschillende oplossingen voor de telkens
terugkerende vragen (afgrenzing, organisatie en representatie van de betrokkenen) vergeleken. Ook wordt nagegaan onder welke maatschappelijke omstandigheden van deze
procesvormen daadwerkelijk gebruik werd gemaakt en in hoeverre deze tot opheffing
van de geconstateerde ongelijke positie in het burgerlijk proces hebben bijgedragen. Dit
hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal suggesties voor toepassing van dergelijke
procesvormen in Nederland.
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III. het proefproces

1. inleiding
Het behartigen van gebundelde belangen bij de rechter roept velerlei vragen en proces
rechtelijke problemen op. Is er geen eenvoudige manier om die vragen en problemen te
vermijden? Biedt het proefproces een dergelijk alternatief? Een of meer leden van de
betrokken groep treden op eigen naam als procespartij op, terwijl de andere leden of
een organisatie in feite (mede) de procesvoering bepalen, maar in de procedure op de
achtergrond blijven.
In de praktijk lijkt het proefproces veelvuldig als een alternatief voor speciale procesvomen ter behartiging van gebundelde belangen te worden gebruikt. Ik noem een voor
beeld. De Stichting Kontakt Milieubeheer Zaanstreek wilde voorkomen dat het vogelbroedgebied Westzijderveld in de Zaandammerpolder door opspuiting in een zandvlak
te zou veranderen. De stichting vorderde in kort geding een verbod van de opspuiting
die in strijd was met het geldende bestemmingsplan. Zij werd echter in deze vordering
niet-ontvankelijk verklaard. De rechter achtte de opspuiting geen onrechtmatige daad
tegenover de stichting. De stichting kon ook niet in een proces optreden als vertegen
woordiger van niet met name genoemde personen 1 . De stichting vond daarop twee
huurders van in het gebied gelegen woningen bereid om hun naam aan het proces te
lenen. Dezelfde vordering werd opnieuw, maar nu op naam van deze twee huurders
ingesteld en leidde uiteindelijk tot een voor de stichting gunstige uitspraak van de Hoge
Raad, die bekend staat als het Westzijderveld-arrest2.
De indruk wordt gewekt dat veel problemen wegvallen als in de rechtszaal alleen in
dividuele personen en geen groep of organisatie optreden. Het proces is van een ge
ding waarbij groepen individuen zijn betrokken, gereduceerd tot een geding tussen in
dividuele (rechts)personen. Het heeft daarmee voor de rechter vertrouwde en hanteer
bare proporties gekregen. Zijn deze problemen daarmee inderdaad uit de wereld gehol
pen? Of worden ze alleen verhuld of verschoven van de tafel van de rechter naar de
banken van de partijen, hun raadslieden en de bij de uitspraak betrokken derden?
Voor een beoordeling van de mogelijkheden van het proefproces als alternatief voor
andere vormen van groepsactie, dienen we echter eerst vast te stellen wat onder die
term wordt verstaan en op welke manieren proefprocessen in de praktyk worden ge
voerd. In dit hoofdstuk wordt eerst een omschrijving van het begrip proefproces gege
ven. Daarbij wordt als typisch kenmerk gezien het vooropgezette doel dat de uitspraak
in het proefproces ook voor anderen dan alleen de procespartijen een bindend effect
heeft. Vier soorten van bindende werking van rechterlijke uitspraken worden bespro
ken (par. 3). Aan de hand van die soorten bindende werking worden in par. 4 twee
typen proefprocessen onderscheiden. Bij het voeren van beide typen proefprocessen
blijkt een aantal problemen te rijzen. Na een bespreking van die problemen (par. 6) en
1. Pres. Rb. Haarlem 30 juni l912,Bouwrecht 1972, p. 419.
2. HR 29 maart 1974, NJ 1974, 344 т.п. W.F.P. en GJ.S., Bouwrecht 1974, p. 607 т.п. A.R.B, en
Ars Aequi 1975, p. 137 т.п. Wessel. De dagvaarding in deze tweede procedure werd zes weken na
de in noot 1 genoemde uitspraak uitgebracht. Zie ook K. Langelaar, Milieu en Recht 1974, p. 61
enVerburgh(1975), p. 8.
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van enige mogelijkheden om ze te ondervangen (par. 7-9), wil ik tenslotte nagaan in
hoeverre het proefproces andere vormen van groepsactie bij de rechter overbodig maakt
(par. 10). In de par. 4-6 komen vooral de maatschappelijke voorwaarden voor het voeren van proefprocessen en de effecten daarvan aan de orde. Daartegenover ligt in de
par. 3 en 7-9 de nadruk op de juridische aspecten van het verschijnsel proefproces.

2. definitie
2.1 voorbeelden en wisselende betekenissen
In de Nederlandse civielrechtelijke literatuur is geen systematische behandeling van het
begrip proefproces voor handen3. In geen enkel handboek voor (burgerlijk) procesrecht
is de term in het zaaksregister opgenomen. Ook in de wetgeving komt het begrip niet
voor. In dagbladen wordt echter regelmatig over proefprocessen geschreven. Ik noem
enkele voorbeelden. De Bioscoopbond kondigde aan een 'proefproces' te zullen voeren
tegen het Amstelveense kabeltelevisienet over de auteursrechtelijke gevolgen van het
doorgeven van TV-programma's. De bond wil daarmee een einde maken aan 'de huidige
voor alle partijen onbevredigende toestand van rechtsonzekerheid'4. Een Amsterdamse
woningbouwvereniging voerde tegen de gemeente een proefproces over de kosten van
de bestrijding van kakkerlakken in de woningen van die vereniging. Vooraf hadden de
gezamenlijke Amsterdamse woningcoöperaties en de gemeente verklaard zich bij de uitspraak van de rechter in dit proces te zullen neerleggen5. De actie-groep Tuinbehoud
voerde in haar strijd voor het behoud van de historische Amsterdamse grachtentuinen
een 'test-case' tegen een bedrijf dat zo'n tuin als een parkeerplaats wil gebruiken6. De
Nederlandse Bond van Makelaars kondigde aan een 'proefproces' te zullen uitlokken
over de vraag of de minister van economische zaken in een prijsmaatregel één bepaalde
manier van doorberekening van advertentiekosten kan voorschrijven7. De Stichting Organisatie Gescheiden Mensen voerde in 1979 een proefproces in het kader van haar strijd
tegen de 'levenslange alimentatie'. De stichting had daartoe kandidaten opgeroepen die
al meer dan twaalf jaar alimentatieplichtig waren. Uit de vele tientallen aanmeldingen
selecteerde men een 'alimentatieveteraan' op wiens naam het proefproces werd gevoerd8.
De landelijke vereniging van artsen in dienstverband wilde op naam van een van haar leden een 'proefproces' tegen een ziekenhuis voeren om zo naleving van een nieuwe cao
door alle opleidingsziekenhuizen ten behoeve van de daar werkzame arts-assistenten af
te dwingen'. De Vervoersbonden NVV/NKV spanden naar aanleiding van het ontslag
van een van hun leden een 'proefproces' aan over de vraag of een vrachtwagenchauffeur
een opdracht om voorbij de Bosporus te rijden mag weigeren als hij zijn leven daar niet
zeker acht 10 . De afdeling Rechtsbijstand van de Consumentenbond maakt in haarjaar-

3. Over de mogelijkheden om door middel van een proefprocedure vooraf zekerheid te krijgen over
de geldigheid van een clausule in een contract, zie E. Emmering, De civiele proefprocedure, Adv.
Ы. 1962, p. 21 en een reactie van HJ. Rink.Adv. Ы. 1962, p. 103 e.v.
4. Volkskrant 27 december 1976; het Hof Amsterdam deed op 12 juni 1980 uitspraak in dit proef
proces; de Bioscoopbond kondigde aan in cassatie te gaan, NRC-Handehblad 12 juni 1980.
5. NRC-Handelsblad, 1 augustus 1977.
6. NRC-Handehblad, 22 januari 1977.
7. NRC-Handelsblad, 16 maart 1979.
8. NRC-Handelsblad, 7 en 27 februari 1979 en Volkskrant, 28 februari en 3 maart 1979.
9. Volkskrant, 31 augustus 1977.
10. Haagse Post, 27 mei 1978, p. 24 e.v.
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verslagen melding van zaken die 'bij wijze van proefproces' voor één lid-consument aanhangig zijn gemaakt en waarbij aan de uitspraak ook ten aanzien van alle andere betrokken consumenten gevolg is gegeven 11 .
Ook in verband met strafzaken wordt de term proefproces vaak gebruikt. De politie
maakt op verzoek van de 'verdachte' een procesverbaal op om een strafvervolging mogelijk te maken. Het OM werkt mee aan de poging om een uitspraak van de rechter uit te
lokken over de geldigheid van een nieuwe strafbepaling of de strafbaarheid van bepaald
gedrag. Vaak verleent dan ook de rechter medewerking door een boete op te leggen die
net hoog genoeg is om hoger beroep en eventueel cassatie mogelijk te maken 1 2 . Zo lokte een Vlaardingse wethouder een proefproces uit over de vraag of diagonaal oversteken
steeds strafbaar is 1 3 . De Bioscoopbond kreeg veel publiciteit met het bewust nagestreefde strafproces over de aanstotelijkheid van de film Deep Throat en de norm van maximaal 49 stoelen in sex-theaters 14 . Ook door het voeren van een principieel verweer tegen de geldigheid van het zondagsrijverbod en de tong-vangst-quoteringen maakten de
betrokkenen die strafzaken in hun eigen ogen tot een proefproces 15 . De Arnhemse
Kraakgroep De Loper 'voerde' in 1979 een proefproces over de verbindendheid van de
anti-kraak-bepaling in de plaatselijke politieverordening. Eerder hadden enkele Arnhemse wethouders tevergeefs getracht zich met dit doel te laten verbaliseren. 16
Een voorbeeld van een administratiefrechtelijk
proefproces is de procedure die in
1977 werd gevoerd door een Koerd tegen de weigering hem officieel als vluchteling te erkennen. De staatssecretaris van justitie had aan de Tweede Kamer toegezegd, als de Raad
van State het beroep van de vreemdeling gegrond zou verklaren, de overige vijftig Koerden
die in 1976 naar Nederland kwamen, eveneens als vluchteling te zullen erkennen. 17
Alleen in het belastingrecht lijkt het begrip proefproces in de vakliteratuur te zijn
aanvaard 18 . Het wordt daar op twee manieren gebruikt. Ten eerste als aanduiding van
de in enkele belastingwetten geregelde mogelijkheid om over de fiscale gevolgen van bepaalde voorgenomen handelingen vooraf een bindend oordeel van de inspecteur en de
belastingrechter uit te lokken 1 9 . Daarnaast spreekt men ook over een proefproces als
met medewerking van de inspecteur een procedure wordt gevoerd over een belastbaar
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

19.

Jaarverslag 1975, p. 8 en 1976, p. 8.
Sinds 1976 is f 51 boete genoeg voor appèl, zie art. 44, lid 2 RO.
Volkskrant, 19 november 1977.
De Rb. Maastricht veroordeelde de bioscoopexploitant tot f 5000 (Volkskrant 23 september
1977). De Rb. en het Hof Amsterdam kwamen tot vrijspraak. Het cassatieberoep in deze zaak
werd verworpen, HR 28 november 1978,^71979,93 т.п. Th.W.v. V. en Rb. Amsterdam 2 febru
ari 1978, NJ 1979, 94. De A.G. Remmelink vermeldde in zijn conclusie uitdrukkelijk dat het hier
een proefproces betrof.
HR4 juni 1974, NJ 1974,332 inzake het zondagsrijverbod en H.v.J.E.G. 14 juli 1976,^/1977,
3 inzake de tongvangstquota.
De Gelderlander, 4 december 1978 en Volkskrant, 25 januari, 22 februari en 8 maart 1979.
Zie de noot onder Raad van State 17 augustus 1978, Rechtspraak Vreemdelingenrecht 1978, 29
en Bijl. Hand. II1978/79,15300, Hoofdstuk VI, nr. 38.
J. van Soest, Een gedwongen proefprocedure? Fiscaal weekblad FED 19 oktober 1967 (Alge
meen: 90), Rapport Commissie Hofstra inzake richtige heffing en proefprocedure, VakstudieNieuws 1970, p. 596 e.V., P. Meyjes, De proefprocedure in het fiscale recht, Weekblad voor fis
caal recht 1971, p. 301-306, Kamperman, Algemene wet inzake rijksbelastingen, aant. 2-5 bij art.
33 en J. Hollander, De fiscale proefprocedure, Adv. bl. 1962, p. 169 met het verslag van de uit
zonderlijke medewerking van verschillende functionarissen bij een proefproces n.a.v. de brand in
de sociëteit Minerva.
Zie art. 33 e.v. Algemene Wet inzake Rijksbelastingen en art. 40, lid 5 en 58, lid 6 Wet op de Inkomstenbelasting 1964.

69

feit van gering belang, dat zich wel reeds heeft voorgedaan, om een uitspraak te verkrijgen, waarop dan in volgende zaken over grotere belangen gesteund kan worden 2 0 .
In de rechtshulp-discussie van de laatste jaren is het begrip proefproces eveneens veelvuldig gebruikt. De Rechtswinkel Amsterdam noemt het voeren van een proefproces
als een van haar structurele activiteiten 21 . De commissie-Hekkelman noemt als voorbeeld van de structurele rechtshulp, die de door haar voorgestelde Bureaus voor Rechtshulp zouden moeten verzorgen, 'het voeren van processen voor een klasse van overeenkomstige gevallen, het uitlokken van nieuwe wetsinterpretaties' 22 . In het eindrapport
van de commissie-Boekman wordt als taak van de op te richten landelijke Stichting
Rechtshulp onder meer genoemd het subsidiëren van proefprocessen 23 . Waarschijnlijk
is hier de invloed merkbaar van de nieuwe vormen van rechtshulpverlening in de Verenigde Staten. Het federale OEO-Legal Services Program dat in 1966 van start ging, gaf
hoge prioriteit aan 'law reform' ten behoeve van de armste bevolkingsgroepen. Het voeren van test-cases werd gezien als een van de belangrijkste instrumenten, naast rechtshulp gericht op verandering van wetgeving (legislative advocacy) en van bestuurlijke
praktijken 24 .
Het begrip proefproces is dus in het gewone spraakgebruik en ook in de rechtshulpdiscussie ingeburgerd. Het is echter (buiten het belastingrecht) geen juridische vakterm.
Het Rechtsgeleerd Handwoordenboek geeft onder het trefwoord 'test-case' de omschrijving 'een strafzaak waarvan de vervolging wordt uitgelokt om een beslissing te krijgen
over de objectieve strafbaarheid' 25 . We zagen echter dat het gebruik van dit begrip niet
tot strafzaken is beperkt. Van Dale omschrijft proefproces als een 'proces dat alleen
aanhangig is gemaakt om een gerechtelijke uitspraak te verkrijgen omtrent een onzeker
punt in de wetgeving'.
In de Amerikaanse literatuur wordt de term test-case omschreven als een proces
'undertaken solely to establish a new interpretation of the law' 2 6 , of als 'litigation
deliberately designed to procure rule-change' 27 . Maar er wordt ook over een proefproces gesproken wanneer 'persons not parties in the action agree to be bound by a determination in that proceedings' 28 . In de Engelse rechtshulpliteratuur vindt men definities
als:
'Proceedings brought or defended not primarily because of damages suffered by the
person concerned but mainly to estabUsh or clarify some principle of law which may
effect large numbers of people ^ '
of
'(a case) which regardless of whether one or many people are directly involved may
20. Volgens Van Soest (1967) zal een inspecteur aan redelijke verzoeken om zo'n proefproces te voeren als regel zijn medewerking geven.
21. Jaarvenlag 1974, p. 18 en 100.
22. Rechtshulp een bewijs van onvermogen, Amsterdam 1974, p. 61.
23. Van kosteloze rechtsbijstand naargeflnancierde rechtshulp, Den Haag 1975, p. 38.
24. Johnson (1974), p. 128-134.
25. N.E. Algra en H.R.W. Gokkel, Fockema Andreae's Rechtsgeleerd Handwoordenboek, (4e druk)
Alphen a/d Rijn 1977, p. 599.
26. Johnson (1975), p. 188 noot 108.
2\ Galanter (1975), p. 136.
28. Recent cases, 88 Harvard Law Review (1975), p. 826, noot 7.
29. Paterson, Legal Aid as a Social Service, London 1970, geciteerd in Cappelletti, Gordley en Johnson (1975), p. 362.
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establish a precedent which will benefit many people'* 0 .
Ook in Nederland wordt het verkrijgen van precedentscheppende uitspraken wel als
kenmerk van het proefproces genoemd
In de bovengenoemde gevallen wordt het proefproces telkens omschreven met het
doel dat met het voeren van zo'n proces wordt beoogd Bij Van Dale is het doel nog zeer
algemeen het opheffen van onzekerheid 31 Andere schrijvers zien de verandering van
het recht of het verkrijgen van een nieuwe interpretatie of een precedent als doel De
term proefproces blijkt dus verschillende ladmgen te kunnen dekken Wel gaat het er
steeds om dat anderen dan alleen de procespartijen effecten van de uitspraak ondervmden Ook Arens ziet dit als het typerende element Hij omschrijft het begrip 'Musterprozess' immers als 'einen Rechtsstreit, dem Parteien oder Dritte eine über die Beurteilung der konkrete Klage hinausgehende Bedeutung zumessen' 33 Op basis van het voorafgaande kom ik tot de definitie van het proefproces als een procedure die door een of
meer personen als eiser of als gedaagde wordt gevoerd met het vooropgezette doel om
een rechterlijke uitspraak te krijgen, die gevolgen heeft voorde rechtspositie van meerdere personen, die geen partij zijn in die procedure
Uit deze omschrijving volgt ten eerste dat een proefproces niet alleen door het instellen van een vordering gevoerd kan worden, maar ook door het voeren van verweer
In strafrechtelijke proefprocessen is dit laatste bijna altijd het geval Het beginnen van
een strafzaak is immers afhankelijk van de activiteit of instemming van een overheidsinstantie (politie, OM of rechter) In de tweede plaats omvat mijn omschrijving niet alleen de gevallen waann beide partijen het geding als een proefproces zien, maar ook die
procedures waarin slechts één van beide partijen die verdergaande werking van de uitspraak nastreeft In dat laatste geval zal de wederpartij die werkmg soms juist willen vermijden Die partij zal ontkennen dat er van een proefproces sprake is Het derde element van deze definitie is het bewust nagestreefde effect voor de rechtspositie van personen die geen proces-partij zijn Veel rechterlijke uitspraken blijken achteraf gevolgen
te hebben voor andere personen dan alleen de procespartijen zelf Bij een proefproces
is dit echter geen min of meer toevallig bijprodukt maar juist het voornaamste doel 34
Wel is het mogelijk dat dit doel eerst in de loop van de procedure bij de procespartij(en)
een rol gaat spelen omdat zij zich er dan eerst van bewust worden dat anderen in soort-

30 Newham Rights Centre, Report and Analysis of a Community Law Centre J974-75, London
1975, ρ 65
31 De definities die neerkomen op het opheffen van onzekerheid of het beantwoorden van een rechts
vraag hebben de schijn van neutraliteit Ze wekken de indruk dat steeds algemeen aanvaard is of
er over een bepaalde norm zekerheid of twijfel bestaat In bijna elke situatie kan echter twijfel
gezaaid worden door een tevoren (stilzwijgend) aanvaarde regel ter discussie te stellen Het is een
kenmerkende eigenschap van het recht dat het gestructureerde mogelijkheden biedt om bestaan
de normen ter discussie te stellen
32 (VervaUen)
33 Ρ Arens, Das Problem des Musterprozesses, in Jahrbuch für Rechtssoziologie und Rechtstheone, Band 4, Zur Soziologie des Gerichtsverfahrens, red L M Friedman en M Rehbinder, Opladen 1976, ρ 344-355 Dit artikel is grotendeels een door de promotor gepubliceerde samenvattmg van het onder zijn leiding geschreven proefschrift van W Haug, Die Problematik des Muster
Prozesses, unter Einbeziehung von Ergebnissen der Rechtstatsachenforschung, Freiburg 1973
34 Ook Haug (1973), ρ 30 en Arens (1976), ρ 347 wijzen op 'die Breitenwirkung als objektives
Merkmal des Musterprozesses' Haug meent overigens dat een proces dat door beide partijen als
een proefproces wordt gezien, dat toch met is, als de beoogde 'Breitenwirkung' achteraf uitblijft
Een dergelijke afgrenzing acht ik weinig zinvol, omdat zo alleen achteraf (wanneer en door wie7)
vastgesteld kan worden of er een proefproces is gevoerd Proefprocessen kunnen ook mislukken
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gelijke omstandigheden verkeren en de uitspraak derhalve precedentwerking kan hebben.
Het proefproces wordt naar de vorm gevoerd volgens de gewone regels van het procesrecht. Het beoogde effect staat echter op gespannen voet met het uitgangspunt van het
burgerlijk procesrecht dat in het proces alleen over de rechten van de partijen een bindende beslissing wordt gegeven. Deze contradictie komt hieronder nog aan de orde
wanneer de verschillende soorten bindende werking van rechterlijke uitspraken worden
besproken. De individuele partij op wiens naam het proces wordt gevoerd (het proefkonijn) zal meestal zelf wel enig belang bij de afloop van de procedure hebben. Bij gebreke daarvan bestaat immers de kans dat het niet tot een uitspraak over het geschilpunt komt, omdat de vordering niet-ontvankelijk wordt verklaard of het verweer wordt
gepasseerd. Naast dat belang speelt bij de procesvoering echter voortdurend het doel
om met de uitspraak ook voor andere personen effecten te bereiken. Dit betekent dat
soms een spanning kan ontstaan tussen het belang van de formele procespartij en de belangen van de buitenstaanders waarmee bij de procesvoering immers uitdrukkelijk rekening wordt gehouden. Vaak zou het proces in het geheel niet zijn gevoerd als dat verder
liggende doel niet aanwezig was geweest. In ieder geval zou het proces op een andere
manier zijn gevoerd.
2.2 twee typen proefproces
Uit de hierbovengenoemde voorbeelden van proefprocessen en uit de verschillende buitenlandse definities van het begrip bleek reeds dat deze term wordt gebruikt om zeer
verschillende procedures mee aan te duiden. In de buitenlandse literatuur worden verschillende typen proefprocessen onderscheiden. Zo maakt Haug verschil tussen het
proefproces waarin 'über eine grundsätzliche Rechtsfrage entscheiden' wordt en die
waarin 'eine Anzahl von gleichgelagerten Sachverhalten mitentschieden werden soll'. Het
eerste noemt hij Grundsatzprozess en het tweede Modellprozessìs. Het Newham Rights
Center in London maakt in een jaarverslag een onderscheid tussen test-cases en groupcases. De eerste zijn dan vooral gericht op uitspraken met precedentwerking. Bij de
tweede categorie staat de oplossing van een identiek probleem voor een bepaalde groep
personen voorop36. In beide gevallen is het doel waarmee het proces wordt gevoerd,
het onderscheidende criterium. Op basis van dit criterium zal ik in dit hoofdstuk twee
typen proefprocessen onderscheiden: het op conflictoplossing en het op rechtsvorming
gerichte proefproces. Beide typen proefprocessen verschillen ook op andere punten:
bijvoorbeeld wat betreft de relatie tussen de procespartijen, de aard en de omvang van
de groep personen die door de uitspraak wordt gebonden en de soort van binding door
de uitspraak. Op deze verschillen wordt in par. 4 uitvoeriger ingegaan. Hier wordt met
deze korte aanduiding van het onderscheid volstaan. Het genoemde onderscheid houdt
nauw verband met de verschillende soorten bindende werking die van een rechterlijke
uitspraak kunnen uitgaan. Daarom wordt hieronder eerst een overzicht van die soorten
bindende werking gegeven.
3. vier soorten bindende werking van rechterlijke uitspraken
Een rechterlijke uitspraak kan zeer verschillende effecten hebben. Voor de procespartijen kan het de oplossing, maar soms ook de verscherping van hun conflict betekenen.
Een uitspraak van de rechter kan ook veelsoortige effecten hebben voor personen, die
35. Haug (1973), p. 31 e.v.
36. Newham Rights Centre, (1975), p. 9, 39, 81 e.v.
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geen partij waren bij het proces: effecten in het politieke vlak (het stellen van kamervragen, de indiening van een wetsontwerp, de wijziging van ambtelijke richtlijnen) of
sociale effecten (demonstraties, stakingen, het vormen van nieuwe of het aansluiten bij
bestaande organisaties). Het kan zowel partijen als buitenstaanders tot tegenspraak, of
actie prikkelen, maar ook berusting of ontgoocheling tot gevolg hebben. Het gaat mij
hier echter niet om de mogelijke politieke, sociale of psychische gevolgen maar om de
rechtsgevolgen van rechterlijke uitspraken. Wie worden door een uitspraak gebonden?
Wie ondervinden daarvan gevolgen voor hun rechtspositie en op welke manier?
Als de belangrijkste rechtsgevolgen die aan een uitspraak verbonden kunnen zün,
worden gewoonlijk genoemd: het gezag van gewijsde, het recht van executie, de constitutieve werking en de bewijzende kracht 3 7 . Daarnaast wordt vaak gewezen op de
nevengevolgen van een uitspraak, feitelijke gevolgen die van invloed zijn op de rechtspositie van anderen dan de partijen. In dat verband wordt wel van de derdenwerking
van rechterlijke beslissingen gesproken 3 '.
Voor een inzicht in het verschijnsel proefproces is het mijns inziens zinvol vier soorten bindende werking te onderscheiden: (1) het gezag van gewijsde, (2) de bewijskracht,
(3) de precedentwerking en (4) wat ik bij gebrek aan een betere term voorlopig aanduid
als de 'feitelijke binding'. 39 Zoals bij veel onderscheidingen zijn ook hier de grenzen tussen de vier categorieën niet steeds scherp te trekken. Toch zal ik hieronder trachten de
verschillen te verduidelijken aan de hand van drie criteria: wie worden gebonden (welke
subjecten), waaraan zijn ze gebonden (het object van de binding), en de mate van binding. Het laatste criterium duidt al aan dat de binding zelden absoluut is. De vraag is
dan wanneer en hoe die binding kan worden doorbroken.

S.l gezag van gewijsde
Als juristen over de bindende kracht van een vonnis spreken, doelen ze meestal op het
gezag van gewijsde 40 . Met deze term wordt de regel aangeduid dat een vonnis, waartegen geen gewoon rechtsmiddel meer openstaat, bindend is voor de betrokken partijen.
Wat eenmaal ten aanzien van een bepaalde rechtsbetrekking door de rechter is beslist,
kan in een volgende procedure tussen dezelfde partijen niet opnieuw ter discussie worden gesteld. Het debat kan alleen in uitzonderingsgevallen of met goedvinden van beide
partijen opnieuw worden geopend 4 1 . Beide partijen kunnen zich in een volgend geding
op het gezag van gewijsde van de eerdere uitspraak beroepen hetzij als grondslag voor
een nieuwe vordering, hetzij als verweer tegen een vordering die reeds eerder werd afgewezen. Men spreekt wel van de positieve resp. negatieve werking van het gezag van gewijsde. In beide gevallen gaat het er echter om dat een procespartij (als eiser of gedaag37. Wiersma (1952) p. 114, Stein (1977), p. 159 e.V., Veegens (1972), p. 33. Ik beperk mij hier tot
de gevolgen van uitspraken in de contentieuze rechtspraak.
38. Ondermeer door Verburgh (1975), p. 59 en Wachter in zijn noot onder HR 16 maart 1973, NJ
1975,74.
39. Het recht van executie betreft een bevoegdheid die als regel juist alleen ten opzichte van de wederpartij in het proces wordt verkregen. Dit rechtsgevolg is derhalve in proefprocessen van ondergeschikte betekenis. De constitutieve werking, het feit dat een uitspraak een nieuwe rechtstoestand in het leven roept, heeft naast de vier behandelde soorten van bindende werking geen aparte betekenis.
40. Zie over dit begrip Veegens (1972), Wiersma (1952), p. 121 e.V., Asser-Anema-Verdam (1953),
p. 291 e.V., Stein (1977), p. 159 e.v.
41. Het gezag van gewijsde wordt alleen op verzoek van partijen en niet ambtshalve door de rechter
toegepast. Voor een andere opvatting en veel gegevens zie Vriesendorp, ШВ 1977, p. 61-65; na
dien Hof Amsterdam, 28 oktober 1977, ЛУ 1978,350.
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de) ter ondersteuning van eigen standpunt in een volgende procedure een herhaling van
de discussie over hetgeen reeds werd beslist kan voorkomen 4 2 .
Het gezag van gewijsde is in het algemeen beperkt tot ut procespartijen (art. 1954
BW) d.w.z. de eiser(s) en gedaagde(n) en zij die door voeging of tussenkomst procespartij zijn geworden. Hier komt het zgn. relativiteitsbeginsel tot uitdrukking, het beginsel dat een ieder recht heeft in een eigen procedure onbevooroordeelde vaststelling te
verkrijgen van de feiten en rechten die voor de uitspraak van belang zijn 43 . Buitenstaanders (derden) zijn dus door het gezag van gewijsde als regel niet gebonden. Uitzondering
hierop vormen de rechtsopvolgers onder algemene en bijzondere titel die ook aan het
gezag van gewijsde van een door of tegen hun rechtsvoorgangers verkregen uitspraak gebonden zijn 44 . Een enkele keer worden ook derden door het gezag van gewijsde gebonden, als dit voortvloeit uit 'aard en strekking van de beslissing' 45 . Dit is het geval met
uitspraken betreffende de staat van personen (art. 1957 BW) en uitspraken over de geldigheid van besluiten van rechtspersonen (art. 12 Boek 2 BW). Soms is onduidelijk of
een bepaalde persoon bij een geding procespartij is of derde. Dit doet zich met name
voor bij partijen, die niet zelf (kunnen) optreden en in het proces vertegenwoordigd
worden door een ander. Als regel zal dan de vertegenwoordigde, degene te wiens behoeve de uitspraak werd gevraagd, door het gezag van gewijsde gebonden zijn 46 .
Waaraan zijn partijen door het gezag van gewijsde gebonden? Deze binding is beperkt
tot die onderdelen van de uitspraak waarin de rechter bij de vaststelling van de rechtsbetrekking tussen partijen aan bepaalde feiten bepaalde rechtsgevolgen heeft verbonden 47 .
Art. 1954 BW eist dat de zaak die gevorderd wordt dezelfde is en dat de vordering op
dezelfde oorzaak berust. Obiter dicta, beslissingen over het objectieve recht en zuiver feitelijke beslissingen hebben geen gezag van gewijsde 48 . Dergelijke beslissingen kunnen
wel een ander soort bindende werking hebben, nl. precedentwerking of bewijskracht.
Deze strikte beperking van de subjectieve en de objectieve omvang van het gezag van
gewijsde houdt verband met de sterke binding. Het gezag van gewijsde kan door partijen alleen in de beperkte gevallen van art. 382 Rv. door een request-civiel (hoofdzakelijk
wegens bedrog van een der partijen of evidente rechterlijke vergissingen) worden doorbroken 49 . Voor derden is er de ruimere mogelijkheid van derden-verzet (art. 376 Rv.).
De ratio voor het gezag van gewijsde wordt gezocht in het belang van de betrokkenen
bij rechtszekerheid en in het streven naar een efficiënt gebruik van het rechterlijk appa42. Zo ook Hugenholtz-Heemskerk (1976), p. 88 die er terecht op wijst dat aan het onderscheid tussen de positieve en de negatieve werking geen rechtsgevolgen zijn verbonden.
43. Zie Hoofdstuk I par. 4 en Wiersma (1952), p. 124 en 163.
44. Veegens (1972), p. 42; zo ook expliciet art. 67 van het in 1969 ingediende wetsontwerp-bewijsKcht,Bijl. Hand. II1969/70, 10377.
45. Veegens (1972), p. 44.
46. Wienma (1952), p. 76 e.v. geeft een uitvoerig oveizicht van deze gevallen, waarbij hij telkens aangeeft wie als procespartij of als derde geldt voor de toepassing van art. 1954 BW.
47. Zo Veegens (1972), p. 32; voor een recente aanduiding van de objectieve grenzen van het gezag
van gewijsde zie HR 16mei 1975, NJ 1976,465 т.п. W.H.H.
48. Onlangs heeft de Hoge Raad uitdrukkelijk uitgesproken dat een obiter dictum voor de burgerlij
ke rechter, oordelend in een ander geding geen bindende kracht heeft. Ook de strafrechter en
administratiefrechtelijke colleges zijn aan dergelijke, ten overvloede uitgesproken oordelen niet
gebonden: HR 9 maart 1979, NJ 1979, 363 т.п. Ma. Het ging in deze zaak om het oordeel van
de Rb. Amsterdam dat de NVU als een verboden vereniging moet worden aangemerkt; een rech
terlijke overweging die voor die partij in feite verstrekkende (negatieve) gevolgen heeft gehad. De
Hoge Raad zelf gebruikt overigens het middel van het obiter dictum wel om een toekomstige wij
ziging van een jurisprudentie-regel aan te kondigen. Daarbij gaat de Hoge Raad kennelijk uit van
de precedentwerking van een dergelijke overweging, zie HR 7 maart 1979, NJ 1979, 319 т.п.
M.S.
49. Zie Th.B. ten Kate, Het request<mei. Leiden 1962.
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raat ('economie der rechterlijke organen' 50 ). Soms wordt ook gewezen op het algemeen
belang bij eerbiediging van uitspraken van overheidsrechters ('anders zou de ernst van
het rechtspreken devalueren' 51 ). Er wordt een grens gesteld aan de procedures waarmee men - met kans op succes - de wederpartij en de rechterlijke macht kan belasten.
Terecht wijst Veegens erop dat het hier, zoals bij veel andere procesrechtelijke regels
gaat om een compromis tussen twee tegenstrijdige doeleinden: een grondig onderzoek
en een spoedige afdoening van het geschil". Met andere woorden: de spanning tussen
de wens het conflict formeel te beëindigen en de wens het met een materieel rechtvaardige uitspraak te beëindigen.

3.2 bewijskracht
Een uitspraak in een eerdere procedure kan in een volgend proces als bewijsmiddel worden gebruikt en daardoor van invloed zijn op de rechtspositie van de partijen in dat proces. Zijn de partijen in de latere procedure dezelfde en gaat het geding ook over dezelfde rechtsbetrekking, dan gaat de bewijsrechtelijke betekenis van de uitspraak geheel
schuil achter het gezag van gewijsde. Dat gezag heeft echter een verdergaande betekenis: de rechter moet zich in het latere geding overeenkomstig de eerdere uitspraak
gedragen 53 . Als één van de partijen zich op die eerdere uitspraak beroept, kan van
bewijs omtrent de daarin de besliste geschilpunten geen sprake meer zijn. Vroeger werd
de bindende werking van het gezag van gewijsde wel in bewijsrechtelijke termen aangeduid als een onweerlegbaar rechtsvermoeden 54 .
De bewijzende kracht van een vonnis komt vooral aan het licht in een latere procedure tussen een of meer andere partijen over gelijksoortige geschillen of tussen de zelfde partijen als in de eerste zaak maar over een verwante rechtsbetrekking. Het vonnis
uit de eerdere procedure kan dienen tot bewijs van de feiten die daarin zijn vastgesteld.
De rechter in de latere procedure is wel geheel vrij in de beoordeling van de bewijskracht die hij aan dat eerdere vonnis wil toekennen 5 5 . Bij die beoordeling zal de wijze
van totstandkoming van die eerdere uitspraak een belangrijke rol spelen. Aan de inhoud van een verstekvonnis zal als regel aanzienlijk minder bewijskracht worden toegekend, dan aan een vonnis op tegenspraak gewezen na een uitvoerig getuigenverhoor. De
bewijskracht van een rechterlijke uitspraak kan echter bij overeenkomst worden vergroot. De meeste regels van het bewijsrecht zijn immers regelend recht 5 6 . Partijen kunnen van die regels afwijken zowel wat betreft de soort bewijsmiddelen als wat betreft
hun bewijskracht. Bij overeenkomst kan worden bepaald dat een bepaald bewijsmiddel
kracht van volledig bewijs heeft. Tegenbewijs is dan toegelaten. Men kan ook overeenkomen dat geen tegenbewijs mogelijk zal zijn. In veel standaardcontracten in het bankwezen en in het verzekeringsbedrijf zijn dergelijke clausules opgenomen 5 7 .
Als meerdere personen een identiek geschil hebben met dezelfde tegenpartij, kunnen
zij overeenkomen dat de uitspraak in een geding tussen één van hen als enig bewijsmiddel zal gelden voor feiten waarover tussen elk van de anderen en de tegenpartij geschil
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Star Busmann (1972), nr. 392.
Veegens(1972),p. 17,Punt (1975),p. 229, Vriesendorp,ЛУВ 1977,?. 62.
Veegens (1972), p. 17.
Stein (1977), p. 161.
Art. 1953 BW is volgens Veegens een 'fossiel' van die visie (1972), p. 15.
Veegens (1972), p. 42, Asser-Anema-Verdam (1953), p. 376 en HR 1 december 1939, NJ 1940,
445 т л . E.M.M.
56. A. Pitlo, Bewijs en νεήαη^, 4e druk, Haarlem, 1957, p. 27.
57. Zie bijv. art. 13 Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Bankiersvereniging uit 1966.
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bestaat. Als bijvoorbeeld de kopers van huizen in een nieuwbouwcomplex met de bouwer een geschil hebben over de vraag of de kwaliteit van het geleverde houtwerk voldoet aan het bestek, kunnen zij met de bouwer overeenkomen dat de uitspraak in een
door één van de kopers tegen de bouwer gevoerd proces als enig bewijsmiddel zal gelden voor het bestaan en de omvang van de aanspraak tot terugbetaling van teveel betaalde koopprijs van elk van de kopers. Aan de vrijheid van partijen om de bewijskracht
van bewijsmiddelen (en dus ook van een vonnis in een eerder proces) te bepalen, zijn
slechts twee grenzen. Van de regels van dwingende bewijsrecht kan niet worden afgeweken58 . Bovendien kan de overeenkomst alleen betrekking hebben op rechten die ter
vrije beschikking van de partij staan55. Beide beperkingen zijn ook neergelegd in het
wetsontwerp-bewijsrecht60.
De bewijskracht van een eerdere uitspraak kan betrekking hebben op in dat vonnis
vastgestelde feiten (data, gebeurtenissen). Men kan echter ook overeenkomen dat die
bewijskracht zich uitstrekt tot het bestaan en de omvang van subjectieve rechten en
verplichtingen. Zonder zo'n bewijsovereenkomst zal een partij bij dat eerdere vonnis
(en ieder derde) de bewijskracht daarvan op twee manieren kunnen doorbreken. Ten
eerste kan hij in de woorden van de Hoge Raad 'materiaal aandragen om de rechter te
weerhouden waarde te hechten aan hetgeen in het eerste geding is voorgevallen'61, bijvoorbeeld omdat het op verstek is gewezen of omdat partijen het proces onzorgvuldig
hebben gevoerd of hebben samengespannen. Daarnaast kan tegenbewijs worden geleverd. Dit laatste is niet mogelijk als het uitdrukkelijk bij overeenkomst werd uitgesloten. Wel wordt algemeen aangenomen dat de werking van een dergelijke uitsluiting begrensd wordt door de goede trouw die bij de uitvoering van alle overeenkomsten en dus
ook bij bewijsovereenkomsten in acht genomen moet worden62. Een partij die door samenspanning of het bewust achterhouden van gegevens een vonnis heeft verkregen kan
niet te goeder trouw naleving vragen van een overeenkomst waarbij elk tegenbewijs tegen dat vonnis wordt uitgesloten63 . Een bewijsovereenkomst waarin elk tegenbewijs tegen een vonnis wordt uitgesloten, vertoont gelijkenis met een overeenkomst waarbij de
vaststelling van de rechtsbetrekking tussen partijen afhankelijk wordt gesteld van een bindende partijbeslissing, bindend advies of arbitrage (zie par. 4.1 en 9.1).64
De bewijskracht van een vonnis kan dus zowel naar de subjecten (naast partijen ook
derden) als naar het object (op meerdere rechtsbetrekkingen) ruimer zijn dan het gezag
van gewijsde. Daartegenover biedt de bewijskracht een veel minder sterke bindende werking dan het gezag van gewijsde. Die bindende werking kan bij overeenkomst echter aanmerkelijk worden vergroot.
3.3 precedentwerking
De precedentwerking onderscheidt zich van de voorgaande vormen van binding van een
rechterlijke uitspraak zowel wat betreft de oorzaak als de omvang van de bindende werking. Bovendien zijn over de precedentwerking anders dan bij het gezag van gewijsde en
de bewijskracht in wetgeving noch rechtspraak regels te vinden. De precedentwerking is
58.
59.
60.
61.
62.

Bijv. artt. 22 en 258 WvK en art. 61 Fw.
Zie over dat begrip de tekst voorafgaande aan noot 161.
Bijl. Hand. II1969/70,10377, art. 180 ontweip-Rv.
HR 1 december \939,NJ 1940,445.
Asser-Anema-Verdam (1953), p. 59, Pitlo (1957), p. 27 en Veegens-Wiersma (1973), p. 74. Zo
ook art. 180 Rv. in het ontwerp-bewijsrecht.
63. Wieisma (1952), p. 204 en Veegens (1972), p. 48 wijzen erop dat het rechtsmiddel van derdenverzet in dat geval uitkomst kan brengen.
64. Zo Asser-Anema-Verdam (1953), p. 59, Pitlo (1957), p. 30, Veegens-Wiersma (1973), p. 75.
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het gevolg van de omstandigheid dat rechterlijke uitspraken als zelfstandige bron van
recht fungeren. Bij de opzet van de codificatie in de eerste helft van de vorige eeuw zag
de wetgever zich — onder Franse invloed — als monopolist op het gebied van de rechtsvorming. Voor de rechter zag men op dat punt geen taak. Dit uitgangspunt komt nog in
art. 12 van de wet AB tot uitdrukking. Deze opvatting bleek echter niet tegen de druk
van de praktijk bestand.
Naarmate openlijker werd aanvaard dat naast de wetgever ook de rechtspraak een
rechtsvormende functie vervult, kwam er meer aandacht voor vragen als: aan welke uitspraken komt precedentwerking toe, wie is daaraan gebonden, in welke mate en op
welke gronden? Wil die rechterlijke rechtsvorming niet tot grote onzekerheid leiden en
daarmee het aantal procedures doen toenemen, dan moet er op een zekere mate van stabiliteit en consistentie van de rechterlijke uitspraken vertrouwd kunnen worden. In de
Angel-Saksische rechtstelsels, waar de rechtsvorming door de rechter al veel langer openlijk is aanvaard, werd deze stabiliteit verkregen door de stare decisis regel: een rechter is
in principe gebonden aan eerdere uitspraken van hogere rechters en aan eerdere uitspraken van het eigen college 65 . Dit beginsel is in de Engelse rechtspraak in verschillende
varianten vastgelegd en uitgewerkt.
Of dit beginsel ook in Nederland geldt, en zo ja welke variant daarvan is in de literatuur betwist. Sommigen hebben betoogd dat aan de arresten van de Hoge Raad niet alleen 'overtuigende kracht' maar ook een 'normatief gezag' toekomt. De lagere rechter
behoort volgens Drion in principe de rechtspraak van de Hoge Raad te volgen 66 . Volgens
andere schrijvers is de rechter in Nederland alleen gebonden aan uitspraken van hogere
rechters als er sprake is van een 'gevestigde rechtspraak'. Deze zou dan bindend zijn gezien haar karakter als rechtsbron 67 of krachtens gewoonte ('de in een vaste gedragslijn
der rechters zich openbarende algemene rechtsovertuiging' 68 ). In zijn preadvies over de
meerwaarde van rechterlijke uitspraken komt Jessurun d'Oliveira aan het slot van een
uitvoerig overzicht van de Nederlandse doctrine tot de conclusie: 'Ons precedentenstelsel heeft geen weet van zichzelf en verheimelijkt zijn eventuele normatieve waarde.' De
precedentbinding heeft iets van een publiek geheim. Iedereen weet van het bestaan,
maar niemand kent de nauwkeurige contouren van het verschijnsel 6 '.

3.3.1 omvang
Wie worden er door de precedentwerking gebonden? Uit de omschrijving van het stare
decisis-beginsel blijkt dat het primair gaat om een binding van de rechter aan eigen beslissingen of aan die van andere, hogere rechters. Die inteme gebondenheid heeft echter
exteme effecten. Advocaten anticiperen er op door in conclusies of bij pleidooi op eerdere uitspraken te wijzen. Zowel derden als partijen bij het proces dat tot het precedent
leidde, kunnen er mee worden geconfronteerd. De binding van de rechter aan een precedent moet onderscheiden worden van de binding van de rechter aan de uitspraak van
de Hoge Raad waarbij een zaak wordt terugverwezen (art. 424 Rv.) 70 of na een uitspraak
op een verzoek om een prejudiciële beslissing. In die gevallen is de rechter verplicht om
65. Zie P. Scholten, Algemeen deel, 2e druk, Zwolle, 1954.
66. J. Drion, Stare Decisis, Het gezag van precedenten (1950), opgenomen in: Verzamelde geschriften vanJ. Drion (1968), p. 155 e.v.
67. Zo Pitlo-Boskamp, Het systeem van het Nederlandse privaatrecht (1972), p. 34 e.v. en H.U. Jessurun d'Oliveira, De meerwaarde van rechterlijke uitspraken, Deventer 1973, p. 39.
68. Van Apeldoom-Leyten (1972), p. 131.
69. Soms Ugt een rechter een tipje van de sluier op, zo De Jong,NJB 1971, p. 576 e.v.
70. Drion (1950), p. 147 en 160; Veegens (1971), nr. 165.
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'met inachtneming van die uitspraak' van de hogere rechter die zaak verder af te doen,
ook al is hij het met de inhoud van die uitspraak niet eens. Die binding is echter alleen
beperkt tot dezelfde procedure 7 1 .
Wat is het object van de precedentwerking? Deze omvat in ieder geval uitspraken
over het objectieve recht 72 Dat wil zeggen de uitspraken over hetgeen geldend recht is
ook los van de feiten van het onderhavige geval. Hier ligt een belangrijk verschil met het
gezag van gewijsde dat immers beperkt is tot dat deel van de uitspraak waarin uit het
objectieve recht voor een concrete feitelijke situatie conclusies worden getrokken. Uitspraken over het objectieve recht hebben geen gezag van gewijsde. Een bepaalde interpretatie van een wetstekst die in een eerder geding werd gegeven, kan in een volgend
geding tussen dezelfde partijen weer opnieuw ter discussie worden gesteld.
Norm en feit kunnen echter ook hier niet geheel worden gescheiden. Veel rechterlijke
uitspraken over wat het geldende objectieve recht is worden gedaan in nauwe samenhang met de feitelijke omstandigheden van die zaak. Dat zal met name het geval zijn bij
de interpretatie van met opzet in de wet slechts in vage termen omschreven begrippen,
zoals goede trouw, 'een goed huisvader', 'een vreemde oorzaak die hem niet kan worden toegerekend' of 'een hem persoonlijk betreffende, toevallige verhindering'. In deze
gevallen zal de afleiding van een meer specifieke norm uit de vage wettelijke norm sterk
gekleurd worden door de feiten. Ook in die gevallen kan de uitspraak precedentwerking
hebben. Die werking is dan echter beperkt tot gevallen, die wat betreft de feitelijke omstandigheden gelijk zijn. Beide zaken moeten bij vergelijking geen relevante verschillen
vertonen 7 3 .

3.3.2 de mate van binding
De bindende werking van precedenten is minder absoluut dan die van het gezag van gewijsde. Een uitspraak heeft wel of geen gezag van gewijsde, maar kan een zwakke of
een sterkere precedentwerking hebben. De mate van binding van precedenten wordt bepaald door een reeks van factoren. De voornaamste zijn:
— de positie van de rechter die de uitspraak deed in de hiërarchie van de rechterlijke
macht;
— de wijze van tot standkomen van de uitspraak;
— de mate van koppeling van de uitspraak aan de feitelijke omstandigheden van het betrokken geschil;
— de wijze van publikatie van de uitspraak;
— de aanvaarding van de uitspraak door andere juristen (rechters, advocaten, schrijvers)
en door de betrokken burgers.
Deze factoren staan niet geheel los van elkaar. De relatief sterke precedentwerking van
arresten van de Hoge Raad houdt niet alleen verband met de plaats van dat college, als
eenling aan de top van de hiërarchie en met de speciale taak van de cassatierechter als
hoeder van de rechtseenheid in het land. Die binding wordt nog versterkt door het
71. In het verdrag inzake het Benelux-Gerechtshof (Jrb. 1965, 71 en 196) komt dit verschil duidelijk naar voren. De nationale rechters die in de zaak uitspraak doen, zijn gebonden aan de uitleg
welke voortvloeit uit de door het Benelux-hof gegeven uitspraak (art. 7, lid 2). In het verdrag wordt
in art. 6, lid 4 echter bepaald dat een rechtscollege kan nalaten een vraag aan het Hof voor te leggen indien het zich verenigt met een reeds eerder door het Benelux-hof in een andere zaak op diezelfde vraag gegeven antwoord. In latere zaken staat het de nationale rechter dus volgens het verdrag vrij om met het Benelux-hof van mening te verschillen. Wel zal er dan voor die rechter eerder
reden zijn om dezelfde vraag opnieuw aan het Hof voor te leggen.
72. DrionOgSOXp. 155, Veegens (1972), p. 33, Jessurun dOliveira (1973), p. 11.
73. Zie de tekst bij noot 217.
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prestige van de raadsheren onder juristen, de grotere kans dat de belangrijkste voor- en
tegenargumenten voor een bepaalde beslissing in één van de drie instanties aan de orde
zijn gekomen en door de kosten, moeite en tijd die er meestal nodig zijn om een zelfde
rechtsvraag opnieuw aan de Hoge Raad voor te leggen.
Niet alle arresten van de Hoge Raad hebben echter een zelfde precedentwaarde. Zo
wordt door verschillende schrijvers aan arresten na cassatie in het belang der wet gewezen een geringe precedentwerking toegekend, omdat in die gevallen in cassatie geen contradictoire behandeling plaatsvindt en soms ook een van beide feitelijke instanties is vervallen74 .
Naarmate de uitspraak op een rechtsvraag minder is gekoppeld aan de feiten van het
concrete geschil is de kans op precedentwerking groter 7 5 . Dit doet zich ondermeer voor
bij uitspraken op verzoeken om een prejudiciële beslissing. Deze uitspraken worden wel
naar aanleiding van een concreet geschil gedaan. Ze worden echter geformuleerd als een
interpretatie met algemene gelding. Ook uitspraken waarbij een norm in een lagere regeling (gemeente-verordening of a.m.v.b.) onverbindend wordt verklaard wegens strijd
met een voorschrift van hogere orde (in wet of verdrag), zullen als regel een grotere precedentwaarde hebben. Voor de (on)bevoegdheid van de lagere regelgever zijn de feitelijke omstandigheden van het geschil immers meestal irrelevant. In proefprocessen voor
de strafrechter wordt dan ook vaak juist de verbindendheid van een strafbepaling in lagere wetgeving ter discussie gesteld.

3.3.3 publikatie als voorwaarde voor precedentwerking
Zonder publikatie is de precedentwerking van een uitspraak als regel nihil. Alleen de
rechter zelf en de betrokken partijen en hun raadslieden zijn er dan immers mee bekend. Aanvaarding van een in die uitspraak vervatte nieuwe norm door anderen vereist
bekendheid met die uitspraak. Zonder publikatie zullen derden zich bij gebrek aan bekendheid er niet op kunnen beroepen. Andere rechters kunnen er geen rekening mee
houden. De beslissing om een uitspraak al dan niet te publiceren is dus een belangrijk
moment voor de precedentwerking én voor de rechtsvorming 76 . Anders dan bij de wetgeving gelden voor de publikatie van rechterlijke uitspraken in Nederland geen officiële
voorschriften.
Bij de internationale rechters is publikatie van alle uitspraken meestal wel uitdrukkelijk geregeld 77 . Op nationaal niveau wordt de selectie van te publiceren uitspraken vaak
in hoofdzaak aan de rechters overgelaten 78 . Het merendeel van de arresten van de burgerlijke kamer van de Hoge Raad worden gepubliceerd in de Nederlandse Jurisprudentie
of andere periodieken. Van de uitspraken van hoven, rechtbanken en kantonrechters
74. Zie hierover par. 7.2.2.
75. Omgekeerd kan de rechter bewust proberen de eventuele precedentwaarde bij voorbaat te verminderen door zijn uitspraak uitdrukkelijk van de omstandigheden van het concrete geval afhankelijk te maken.
76. Publikatie van uitspraken is de voornaamste vorm van openbaarheid in het burgerlijk proces geworden. Hoewel de openbaarheid vaak als één van de hoofdbeginselen van het burgerlijk proces
wordt genoemd, is er bij de burgerlijke rechtspleging, afgezien van het kort geding en de cassatie,
m feite zeer weinig publiek of publiciteit.
77. Zie voor het Hof van Justitie van de EG: art. 68 Reglement voor de Procesvoering en artt. 24 en 25
Instructies voor de griffier, voor het Europese Hof voor de Rechten van de Mens: art. 52 Reglement en voor het Benelux-gerechtshof: art. 32 Reglement van Orde.
78. Voor een vergelijkend overzicht van wetgeving en praktijk bij publikatie van jurisprudentie in een
aantal Europese landen zie G. Leistner, Über die Veroffentlichungspraxis oberster und höherer
Gerichte in Westeuropa, Tubingen 1975.
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wordt slechts een zeer beperkt deel gepubliceerd7'. Door aanbieding van zijn uitspraak
ter publikatie aan een medewerker van de NJ of een ander periodiek geeft de rechter
impliciet een oordeel over de mogelijke precedentwaarde van zijn uitspraak80.
Ook advocaten zullen uitspraken die zij voor andere gevallen van betekenis achten
ter publikatie opzenden. Met de beslissing om een toegezonden uitspraak wel of juist
(nog) niet te publiceren, of al dan niet van commentaar te voorzien, leveren ook de
redacteuren van jurisprudentie-periodieken een aandeel in het proces van rechtsvor
ming. Ten slotte zal een partij die een proefproces heeft gewonnen, vaak zelf publi
katie in de vakpers stimuleren of voor verspreiding van de uitspraak in eigen kring zor
gen om zo de kans op precedentwerking te vergroten.
3.3.4 de grenzen van precedentwerking
In theorie kan de bindende werking van een precedent in iedere volgende procedure
worden doorbroken. De discussie over rechtsvragen kan immers zelfs door gezaghebben
de uitspraken nooit definitief worden afgesloten. Naarmate een precedent door herha
ling tot vaste jurisprudentie is geworden en de in dat precedent vastgelegde regel door
de praktijk en de doctrine is aanvaard, zal het in feite moeilijker zijn om dat precedent
te doorbreken. Nog moeilijker wordt het als het precedent inmiddels door de wetgever
is bekrachtigd. De kans op succes van een poging om Nederlandse rechters te doen
terugkeren op de in 1919 in het arrest Cohen-Lindebaum81 gegeven ruime uitleg van het
begrip onrechtmatige daad is onder de huidige omstandigheden nihil. De omvang van
de losbladige bundel met op die interpretatie van de Hoge Raad voortbouwende recht
spraak en literatuur is daarvan het beste bewijs. Ook bij andere standaard-arresten is
een Omgaan' van de Hoge Raad zeer onwaarschijnlijk omdat dit 'een fatale verwarring
in het rechtsverkeer' (Prion) of Onoverzienbare gevolgen' (De Jong) tot gevolg zou
hebben. Standaard-voorbeelden van zulke uitspraken zijn het Bierbrouwerij-arrest in
zake de eigendomsoverdracht tot zekerheid82 en het arrest Harms-de Visser betreffen
de de verzorging van de langstlevende echtgenoot 83 . De Hoge Raad zal een wijziging
van zulke rechtsregels ook eerder aan de wetgever overlaten omdat deze beter instaat
is om de nodige overgangsregels naar een nieuwe regime te geven. Wijziging van de be
trokken wettelijke voorschriften kan echter de precedentwerking niet alleen bevesti
gen, maar deze ook geheel teniet doen gaan.
Afgezien van wetswijziging zijn er twee wegen om aan de werking van een precedent
te ontkomen. Men kan het precedent inhoudelijk aanvallen door de geldigheid van de
daarin vervatte norm betwisten. Ook kan men het precedent in zijn waarde laten, maar
de gelding van die norm voor de onderhavige zaak ontkennen. Dit laatste wordt in de
Engelse precedentenleer met restrictive distinguishing aangeduid. Het precedent wordt
79. Snijders (1978), p. 203 constateerde dat 85%van de uitspraken van de Hoge Raad en 10% van de
door hem onderzochte einduitspraken van Hoven werden gepubliceerd. Volgens mijn becijfering
werden in de jaargangen 1975 t/m 1977 van de NJ in totaal 111 uitspraken van de vijf hoven uit
1975 en 96 uit 1976 gepubliceerd, d.w.z. nog geen 3% van alle arresten en beschikkingen van de
vijf hoven in burgerlijke zaken in die jaren. De criteria aan de hand waarvan de redactie van de
NJ uitspraken in burgerlijke zaken selecteert zijn, voorzover mij bekend, niet gepubliceerd.
80. De selectieve publikatie is ook een middel om het openlijk zichtbaar worden van conflicten tus
sen twee lang niet altijd te verenigen doeleinden van rechtspraak — het vinden van een rechtvaar
dige en billijke oplossing in het concrete geval en het toepassen en concretiseren van algemene re
gels - wat toe te dekken.
81. HR 31 januari 1919, Af/ 1919, 161.
82. HR 25 januari 1929, NJ 1929,616.
83. HR 30 november 1945,.№/ 1946,62.
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op een volgend geval niet van toepassing verklaard, omdat de feitelijke omstandigheden
van de nieuwe zaak op relevante punten verschillen van de casus-positie van het precedent. De rechter is dan vrij om zijn eigen oordeel te volgen binnen de door de wet en de
andere precedenten gelaten ruimte. De eerstgenoemde weg (betwisting van de geldigheid
van de norm)mikt op een omgaan van de Hoge Raad of beoogt een andere rechter daarop te laten anticiperen. In zijn afscheidsrede als president van de Hoge Raad noemde
De Jong drie categorieën van omstandigheden waaronder de Hoge Raad zich vrij acht
van eigen precedenten af te wijken: (1) als er sprake is van een Vergissing', daarnaast
moet rekening worden gehouden met (2) 'nieuwe behoeften van de praktijk' en met
(3) 'nieuwe gedachten die in de wetenschap tot ontwikkeling zijn gekomen'84. Op die
manier wordt met aanvaarding van het beginsel van de gebondenheid aan eigen beslissingen ruimte gelaten voor aanpassing aan gewijzigde omstandigheden.
Een combinatie van beide wegen is ook mogelijk. Zo zette het Hof Amsterdam in de
zaak van Hoogovens-staking het Panhonlibco-arrest van de Hoge Raad opzij door enerzijds te wijzen op een verschil in de feitelijke omstandigheden van beide zaken (de staking had een niet politiek doel). Anderzijds overwoog het Hof dat in de twaalf jaar na
het als precedent aangevoerde arrest 'de rechtsopvatting over de hier aan de orde zijnde vraag een ontwikkeling (heeft) doorgemaakt, welke behalve in rechtsliteratuur en
jurisprudentie ook in andere vorm haar neerslag heeft gekregen'85. Het zelfde criterium
dat de Hoge Raad volgens De Jong gebruikt om van eigen precedenten af te wijken, werd
hier ook door het Hof gebruikt om de precedentwerking van het arrest van een hogere
rechter te doorbreken.
Het bestaan van precedentwerking kan moeilijk worden ontkend, gezien de aandacht
die in de literatuur, het juridisch onderwijs, in conclusies en pleidooien van advocaten
en vooral ook in conclusie van het OM in cassatie aan eerdere uitspraken van de Hoge
Raad en andere rechters wordt besteed. Het aangeven van de grenzen van de precedentwerking wordt echter bemoeilijkt door de ingebouwde flexibiliteit van het precedentenstelsel waardoor ruimte wordt gelaten voor evolutie van het recht. De grenzen van de
precedentwerking in de praktijk zijn in Nederland slechts zeer summier onderzocht.84
Onderzoek naar de mate waarin rechters zich aan precedenten gebonden achten, dat
uitgaat van gepubliceerde jurisprudentie heeft een dubbele handicap. De gepubliceerde
uitspraken van de lagere rechters vormen immers een zeer select gedeelte van het totaal.
Bovendien blijkt slechts uit een klein deel van die uitspraken hoe de rechter zich ten opzichte van eventuele precedenten heeft opgesteld. Bij een onderzoek in de raadkamer
van twee grote rechtbanken (Landgerichten) in de Bondsrepubliek Duitsland vond Lautmann dat de uitspraken van het Bundesgerichtshof gelezen en geïnterpreteerd werden als
of het wetten waren87. Ook nam hij bij de geobserveerde rechters weinig geneigdheid
waar om het initiatief te nemen voor nieuwe interpretaties. Het afwijken van bestaande precedenten werd in sterke mate aan de hogere rechters overgelaten. De hiërarchische
opbouw van de rechterlijke macht en de wens het instellen van rechtsmiddelen en de
vernietiging van eigen uitspraken in hogere instantie te vermijden versterkten naar zijn
oordeel de geneigdheid van lagere rechters 'sich lernbereit zu verhalten'. Tenslotte signa84. FJ. de Jong, Enkele aspecten van de civiele cassatie, ЛИВ 1971, p. 578.
85. Hof Amsterdam 13 april 1972, NJ 1972, 192. Dit voorbeeld ontleen ik aan d'Oliveira (1973), p.
49. Hij wijst ook op het Hof Amsterdam 21 januari \912,NJ 1972, 280. Beide technieken worden
overigens ook t.a.v. een onwelgevallige bepaling in een wettelijke regeling gehanteerd. De toepas
selijkheid van de bepaling voor de casus wordt betwist of de geldigheid van de bepaling wordt
ontkend.
86. Zie Jessurun d'Oliveira (1973), p. 40-51 en Snijders (1978), p. 23-27.
87. R. Lautmann, Justiz - die stille Gewalt, Frankfurt 1972, p. 97.
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leerde Lautmann een streven naar onderlinge consistentie van eigen beslissingen en naar
consistentie met uitspraken van andere rechters. Het is de vraag in hoeverre deze waarnemingen ook voor Nederlandse situaties geldig zijn. Mogelijk leidt het verschil in recrutering' 8 , structuur en omvang van rechterlijke macht er toe dat de Nederlandse rechters
zich vrijer opstellen tegenover precedenten dan zijn Duitse collega's. Stellige uitspraken
daarover zijn zonder nader onderzoek niet te doen.
3.3.5 verschillen tussen precedentwerking en gezag van gewijsde
Beide rechtsfiguren zijn de resultante van meerdere niet geheel verenigbare doeleinden.
De ratio van de precedentwerking ligt in het streven naar rechtszekerheid, rechtsgelijkheid en een efficiënt gebruik van het rechterlijk apparaat (de voorkoming van zinloze
procedures). Absolute zekerheid is niet alleen onbereikbaar, maar ook onwenselijk.
Maximale stabiliteit zou tot maximale verstarring leiden 8 '. Gelijkheid is alleen al door
veranderingen tengevolge van de tijdsfactor niet altijd te realiseren. Het streven naar gelijkheid is bovendien niet altijd te rijmen met de wens om onder gewijzigde maatschappelijke omstandigheden toch tot aanvaardbare beslissingen te komen. De precedentwerking laat ruimte voor de ontwikkeling van het recht ten koste van de rechtszekerheid.
Deze spanning tussen de statische en de dynamische kant van het precedentenstelsel
bemoeilijkt het doen van algemeen geldende uitspraken over de grenzen van de precedentwerking.
Bij het gezag van gewijsde is er een spanning tussen het streven naar zekerheid voor
de partijen en de wens om tot materieel rechtvaardige beslissingen te komen. Bij het
gezag van gewijsde is gekozen voor de zekerheid. Die zekerheid en de bindende werking
zijn echter in principe beperkt tot de procespartijen en tot de toepassing van rechtsregels op één concreet feitencomplex.
De binding van precedenten is ruimer wat betreft de subjecten en het object van de
binding. Alle personen die met de geformuleerde rechtsregels te maken krijgen of in
soortgelijke feitelijke omstandigheden verkeren, krijgen met de precedentwerking te
maken. Wel is die binding veel minder absoluut. Bij het gezag van gewijsde is het alles
of niets. De binding van precedenten kent gradaties en kan gemakkelijker doorbroken
worden. De mate van binding is afhankelijk van factoren die voor het gezag van gewijsde irrelevant zijn: de positie van de rechter in de hiërarchie, de publiciteit en de aanvaarding van de uitspraak. Tenslotte is het gezag van gewijsde wel duidelijk omgrensd
in wetgeving en rechtspraak. Expliciete normen omtrent de precedentwerking ontbreken90 . De precedentwerking ligt op het grensgebied tussen feitelijke en normatieve binding van rechterlijke uitspraken.
3.4 feitelijke binding
Bij de bespreking van de verschillende rechtsgevolgen van uitspraken wordt in de literatuur vaak melding gemaakt van een restcategorie die wordt aangeduid met de term
88. CA. Groenendijk, De Rechterlijke Macht in Nederland: tussen balie en burocratie, Beleid en
Maatschappij 1975,p. 159.
89. De Jong, ЛОТ 1971, 578.
90. Andere hier minder relevante verschillen zijn: precedenten worden ook ambtshalve door de rech
ter toegepast; het gezag van gewijsde moet door partijen worden ingeroepen. De precedentwer
king kan voor alle soorten rechters worden ingeroepen; het gezag van gewijsde geldt alleen voor
de burgerlijke, contentieuze rechtspraak.
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nevengevolgen of bijkomstige gevolgen" . Ook wordt wel van feitelijke werking of reflexwerking van vonnissen gesproken. Het gaat dan meestal om de gevolgen van de uitspraak voor derden, personen die geen procespartij waren en ook niet door het gezag
van gewijsde worden gebonden, maar die omdat zij in een bepaalde relatie tot één van
de procespartijen staan direct of indirect door de uitspraak worden gebonden. Als voorbeelden worden genoemd: de onderhuurder, die feitelijk gebonden is door het ontruimingsvonnis tegen de hoofdhuurder, de binding van de verzekeraar aan een veroordeling van een verzekerde tot vergoeding van schade die onder een WA-polis gedekt is, de
uitspraak over de (ongeldigheid van een testament ten opzichte van niet bij het proces
betrokken legatarissen, of de vermindering van verhaalsmogelijkheden voor andere
schuldeisers van gelijke rang door een veroordelend vonnis dat een schuldeiser tegen de
debiteur heeft verkregen. In geen van deze gevallen is sprake van precedentwerking in
de hiervoor besproken betekenis. De rechtsbetrekking tussen de derde(n) en één van
de procespartijen is immers ongelijk aan die waarover in het proces uitspraak is gedaan.
In proefprocessen kan een andere vorm van feitelijke binding worden waargenomen,
als één van de procespartijen behoort tot een groep personen en de tegenpartij feitelijk
of rechtens gedwongen is alle leden van de groep op dezelfde manier te behandelen.
Door de uitspraak worden de gedragsalternatieven van de tegenpartij beperkt of wordt
een nieuwe rechtstoestand in het leven geroepen, die noodzakelijkerwijs voor alle betrokkenen moet gelden. Te denken valt aan openbare nutsbedrijven die soms wettelijk verplicht of praktisch gedwongen zijn om bepaalde groepen afnemers op gelijke manier te
behandelen. Een rechterlijk verbod aan een waterleidingbedrijf om het drinkwater te
fluorideren bindt in feite ook de afnemers die graag gefluorideerd water zouden willen
ontvangen. Heeft een groep burgers in een kort geding tegen de gemeente een verbod
tot openstelling van een zwembad op zondag verkregen, dan zijn de kansen van een
vordering van zwemliefhebbers of abonnementshouders tot openstelling van dat zwembad praktisch nihil. Ook bij de verhouding van een eigenaar van aan een stroom gelegen
grond tot de eigenaren van lager gelegen oevererven kan deze vorm van binding zich
voordoen.
In theorie kan de rechter in een volgende procedure tussen een of meer andere leden
van de groep en de tegenpartij wel een afwijkende beslissing geven. In de praktijk is de
kans zeer klein. De rechter zal willen vermijden dat de tegenpartij in een onmogelijke
positie komt doordat deze bij twee vonnissen tot verschillend gedrag wordt veroordeeld,
terwijl de ene wijze van gedrag de andere uitsluit. Het zwembad kan immers niet tegelijk open en gesloten zijn, het drinkwater kan niet zowel met als zonder fluor worden
geleverd. Een oevereigenaar kan niet tegelijk veel en weinig water aan een door zijn
land stromende beek onttrekken of toevoegen. Deze vorm van bindende werking doet
zich ook voor bij procedures waarin een organisatie partij is, die met zeer veel individuele personen min of meer identieke relaties onderhoudt. Bij overheidsorganisaties
kan deze feitelijke binding worden versterkt door de administratiefrechtelijke verplichting om burgers in gelijke gevallen gelijk te behandelen. Bij particuliere organisaties
kunnen de zeer hoge kosten verbonden aan verschillende behandeling van verschillende groepen afnemers (een tweede drinkwaterleidingnet, een aparte administratie e.d.)
een belemmering vormen om verschillende leden van de groep verschillend te behandelen.
Een dergelijke vorm van feitelijke binding bestond tot de invoering van het nieuwe
rechtspersonenrecht ook ten aanzien van uitspraken over de geldigheid van besluiten
van organen van rechtspersonen. Als een besluit van een algemene vergadering van een
vereniging of een n.v. bij rechterlijke vonnis nietig was verklaard, waren in feite alle leden of aandeelhouders aan die uitspraak gebonden ook al hadden zij zelf niet aan dat
91. Wierema (1952), p. 115 en 200 e.V., Veegens (1972), p. 45.
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proces deelgenomen 92 . Er zou immers een onmogelijke toestand ontstaan als dat besluit ten opzichte van sommige leden of aandeelhouders wel en voor andere niet geldig
zou zijn. In dit geval heeft erkenning van de onvermijdelijkheid van de feitelijke binding geleid tot een toekenning van juridische binding door uitbreiding van het gezag
van gewijsde tot niet-procespartijen (art. 12 Boek 2 BW). Deze krijgen daardoor de gelegenheid om aan het proces zelf deel te nemen of tegen de uitspraak een rechtsmiddel in te stellen' 3 .
De binding vloeit in deze gevallen niet voort uit de rechtsoverwegingen, zoals bij de
precedentwerking, maar uit het dictum van de uitspraak. Deze vorm van binding doet
zich dan ook vooral voor bij uitspraken waarbij een gebod of verbod wordt opgelegd of
een nieuwe rechtstoestand in het leven wordt geroepen (de zgn. constitutieve vonnissen). Ook de groep personen die deze vorm van binding ondervinden, verschilt van die
bij de precedentwerking. De subjectieve omvang van de precedentwerking is enerzijds
mimer: ook derden die geen enkele relatie met de procespartijen hebben, kunnen met
het precedent worden geconfronteerd. Anderzijds kunnen binnen de groep personen
die door hun relatie met een van de procespartijen de feitelijke binding ondervinden
zodanige verschillen in rechtspositie zijn, dat de precedentwerking van de uitspraak niet
noodzakelijk ook op hun relatie met de procespartij van toepassing is (gewone tegenover prioriteits-aandeelhouders; huishoudelijke tegenover industriële afnemers van drinkwater). Voorzover de leden van de groep wel een identieke rechtsrelatie met de procespartij hebben zullen de precedentwerking van de rechtsoverwegingen en de feitelijke
binding ten gevolge van het dictum cumuleren.
De hier bedoelde binding is minder sterk dan die van het gezag van gewijsde. Derden
worden door de feitelijke binding van de eerdere uitspraak vooral beperkt in het soort
vordering dat zij met kans op succes kunnen instellen. Een vordering tot een tegengesteld rechterlijk bevel of declaratoir maakt weinig kans van slagen. Een vordering tot
schadevergoeding hoeft door de eerdere uitspraak veel minder sterk beïnvloed te worden.

3.5 de fluorideringskwestie

als voorbeeld

Dat een rechterlijke uitspraak soms meerdere vormen van bindende werking kan hebben, laat zich goed illustreren aan de hand van de reeks van procedures die met steun
van lokale actiegroepen en twee landelijke organisaties zijn gevoerd tegen waterleidingbedrijven die fluor aan het drinkwater toevoegden.
Het eerste beroep op de rechter deden de tegenstanders van de fluoridering in een
viertal В AB-procedures tegen de ministeriële beschikkingen waarbij aan vier waterleidingbedrijven vergunning tot fluorideren werd verleend. In die zaken oordeelde de Kroon in
1970 dat de fluoridering geoorloofd was, mits voor de gebruikers die daartegen overwegende bezwaren hadden de praktische mogelijkheid bestond om over ongefluorideerd
drinkwater te beschikken 94 . Drie jaar later besliste de Hoge Raad echter in een door zes
inwoners tegen de gemeente Amsterdam aangespannen kort geding dat de vereiste wettelijke grondslag voor de fluoridering ontbrak 95 . De Hoge Raad achtte zich in dit geval
92. Zie Wiersma (1952), p. 162 e.v. en Asser-van der Grinten II (1980), p. 108 e.v.
93. Wel is de regeling van art. 12 gebrekkig wat betreft de deelneming van de leden en aandeelhouders aan de procedure, zie Hoofdstuk IX noot 13.
94. KB 14 augustus 1970, no. 173, An Aee¡uil91l, p. 31 en AB 1971, 73; voor de overige drie KB's
van gelijke datum zie Stert. 1970,172. In drie van deze vier zaken waren er juristen onder de klagers. Dit wijst op de belangrijke rol die juristen (en ook andere academici met name artsen) vanaf
het begin in de organisatie van de acties tegen defluorideringhebben gespeeld.
95. HR 22 juni 1973, NJ1973,386 т.п. A.R.B, en An Aequi 1973, p. 457 т.п. F.H. van der Burg en
GJ.M. Cartigny.
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dus niet gebonden aan de precedentwerking van de uitspraak van de administratieve recht e r " . Het fluorideringsarrest van de Hoge Raad had geen gezag van gewijsde. In theorie
stond het de gemeente Amsterdam vrij om in een gewone procedure tegen de betrokkenen een verklaring voor recht omtrent de geoorloofdheid van de fluoridering uit te lokken. De precedentwerking van het arrest maakte de kans op een andere beslissing in een
bodemprocedure wel zeer gering 97 .
De precedentwerking van het arrest strekte zich verder uit dan tot de partijen in het
kort geding. In eerste instantie besloten drie andere waterleidingbedrijven, die fluor toevoegden aan het drinkwater, naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad daarmee
te stoppen". Tegen een bedrijf, dat voortging met de fluoridering, werd door 14 afnemers in een kort geding voor de president van de Arnhemse Rechtbank een bevel tot
stopzetting gevorderd. Die president volgde in zijn vonnis in grote lijnen de rechtsoverwegingen van de Hoge Raad en voegde er nog een nieuw argument ter ondersteuning
van die beslissing aan toe. De president gaf een bevel tot stopzetting en verbond daaraan een dwangsom omdat het waterleidingbedrijf Onvoldoende bereidheid heeft getoond de fluoridering te beëindigen nadat de Hoge Raad zijn eerdergenoemd arrest
had gewezen" 9 . Kennelijk meende de president dat het bedrijf het precedent vrijwillig had moeten naleven.
Het arrest van de Hoge Raad had geen feitelijke binding. Omtrent het gevorderde bevel werd immers niet beslist. Wel anticipeerde de Hoge Raad op die feitelijke binding,
toen het de zaak naar het Hof Amsterdam terug verwees om te beslissen welk bevel gegeven moest worden 'gelet op alle betrokken belangen en de gevolgen die zodanig bevel
heeft' (mijn cursivering). De eisers hadden stopzetting van de fluoridering gevorderd zolang niet aan alle verbruikers met overwegende bezwaren tegen dezelfde prijs ongefluorideerd drinkwater geleverd kon worden. Het Hof overwoog dat de zes eisers alleen voor
zichzelf en niet voor alle andere bezwaarden een voorziening konden vragen. Het gevraagde bevel werd dan ook alleen verleend, zolang aan de eisers geen ongefluorideerd
drinkwater werd afgeleverd 100 . Op de feitelijke binding, die ook aan dit beperkte dictum verbonden was, ging het Hof niet uitdrukkelijk in.
Ook in de Arnhemse zaak had de president uitdrukkelijk rekening gehouden met de
gevolgen die zijn uitspraak voor anderen dan de procespartijen zou hebben. Hij liet het
bevel tot stopzetting van de fluoridermg eerst een maand na uitspraak ingaan, opdat er
tijd zou zijn om andere maatregelen voor de cariësbestrijding te nemen. De president
verbood het gedaagde bedrijf 'aan het in haar distributie-gebied aan verbruikers verstrekte drinkwater fluorverbindingen toe te voegen'. Dit verbod was zo ruim gesteld dat het
ook formeel op alle verbruikers van toepassing was 1 0 1 . In hoger beroep overwoog ook
het Arnhemse Hof dat eisers niet een dergelijk verbod ten aanzien van derden kunnen
vragen. Het verbod werd door het Hof dan ook beperkt tot het toevoegen van fluor aan
het aan de eisers op normaal gebruikelijke wijze verstrekte en te verstrekken drinkwa96. Zie over de binding door eerdere uitspraken van andersoortige rechters noot 48, Bloembergen in
zijn noot inNJ 1973, 386 punt S, Punt (1975), p. 229 en 354.
97. Zo ook Leyten (1975), p. 304; zie ook de tekst bij noot 168 hieronder.
98. Volgens Informatie-Aktueel no. 4 (dec. 1973), een uitgave van de Stichting Waakzaamheid
Drinkwater.
99. Pres. Rb. Arnhem 18 december 1973, NJ 1974,65 en AB 1974, 121.
100. Hof Amsterdam 15 februari 1974, NJ 1974,311 en AB 1974,120. Het cassatieberoep tegen dit
arrest werd in 1975 ingetrokken.
101. Zie Leyten (1975), p. 304. d'Oliveira (1973), p. 10 e.v. meent dat de huidige strekking van art.
12 Wet AB is dit soort ruim geformuleerde dicta te verbieden. Afnemers die wel gefluorideerd
drinkwater op prijs stellen, konden in theorie derdenverzet tegen deze uitspraak instellen, vgl.
Wiersma (1952), p. 215. In feite zou hen dit weinig hebben gebaat gezien de feitelijke binding
ook van een minder ruim geformuleerd verbod.
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ter 102 . Voor de feitelijke binding van de uitspraak maakte deze wijziging van het dictum
geen verschil.
De uitspraak van het Hof Amsterdam versterkte ook de precedentwerking van het arrest van de Hoge Raad. De meeste waterleidingbedrijven staakten kort nadien de fluoridering. In twee gevallen volgde dat besluit op de dreiging van een lokale actiegroep een
kort geding te gaan voeren 1 0 3 .
Twee gemeenten (Rotterdam en Enschede) bleven echter hardnekkig de precedentwerking van beide arresten ontkennen. Daarop vorderden vijf Rotterdamse afnemers
in kort geding tegen de gemeente stopzetting van de fluoridering, zolang niet bij hen
aan huis drinkwater zonder extra fluor werd afgeleverd. De Rotterdamse president achtte de zaak niet spoedeisend en verwees de zaak naar de rechtbank 1 0 4 . Hij achtte zich op
dit punt door de eerdere beslissingen van zijn Arnhemse collega, het Hof Amsterdam en
de Hoge Raad niet gebonden. De Rechtbank Rotterdam besliste tien maanden later bij
tussenvonnis tot een verhoor van deskundigen. Voordat het tot een eindvonnis kwam,
werd de fluoridering (ruim drie jaar na het arrest van de Hoge Raad) in Rotterdam gestaakt omdat het wetsontwerp dat beoogde een wettelijke basis voor de fluoridering te
verschaffen was ingetrokken na uitgebreide debatten in de Tweede Kamer 105 .
Tegen de gemeente Enschede werd door vijf burgers in een procedure op verkorte
termijn met succes een bevel tot stopzetting gevorderd. De Rechtbank Almelo ging uitvoerig in op de (nieuwe) argumenten van de gemeente, maar leunde in haar rechtsoverwegingen sterk op de motivering van de Hoge Raad. Wel voegde de rechtbank, evenals
de Arnhemse president, daar een aantal nieuwe overwegingen aan toe 1 0 6 . Dit vonnis wás
de eerste en enige van alle rechterlijke beslissingen inzake de fluoridering dat — na bekrachtiging door het Hof Arnhem 1 0 7 —gezag van gewijsde verkreeg. Ironisch genoeg
was dit ook de enige soort bindende werking van deze uitvoerig gemotiveerde uitspraak.
Feitelijke binding was er niet aan verbonden, omdat de beslissing niet bij voorraad uitvoerbaar werd verklaard en in het hoger beroep eerst werd beslist lang na de stopzetting
van de fluoridering. Ook de precedentwerking van deze uitvoerig gemotiveerde uitspraak
was minimaal nu deze tot nu toe niet werd gepubliceerd. Dit laatste lot trof ook het
arrest van het Hof Arnhem in deze fluorideringszaak. In tegenstelling tot de twee arresten van het Amsterdamse Hof, die beide werden gepubliceerd en waarvan de laatste
ook buiten de fluorideringskwestie precedentwaarde kreeg 1 0 8 .
De bewijskracht van rechterlijke uitspraken heeft, zover ik kon nagaan, in de fluorideringskwestie geen rol gespeeld. Dit houdt ongetwijfeld verband met de principiële
aard van het conflict tussen de waterleidingbedrijven en de tegenstanders. Dat conflict
en de aard van de partijen (verspreid wonende, aanvankelijk gebrekkig georganiseerde
bezwaarden en vastbesloten (semi-)overheidsinstanties) leende zich slecht voor een regeling waarbij na onderling overleg door één uitspraak het hele geschil werd beëindigd.
Hof Arnhem 23 december 1974,Л 1976,65.
Informatie-Aktueeì no. S (maart 1974).
Pres. Rb. Rotterdam 21 maart 1974, AB 1974, 122 т.п. St.
Bijl. Hand. II 1975/76 12738, nr. 24 van 26 april 1976. Voor een beschrijving van de behande
ling van dat wetsontwerp zie G.J.M. Cartigny, Paternalisme in het recht - de fluorideringszaak,
Beleid en Maatschappij 1977, p. 202 e.v. De stopzetting van de fluoridering in Rotterdam en
Enschede volgde op de intrekking van art. 4, lid 3 Waterleidingbesluit bij KB van 31 augustus
1976, Stb. 460.
106. Rb. Almelo 26 juni 1974, rolnr. 440/74 ongepubliceerd.
107. Hof Arnhem 20 april 1977, rolnr. 177/1974 ongepubliceerd.
108. Het in de vorige noot vermelde arrest zou mijns inziens zeker voor publikatie in aanmerking ko
men, gezien de interessante overwegingen over de vraag of eisers wel voldoende belang bij hun
vordering hadden en of de rechter wel genoeg rekening had gehouden met de belangen van de
rest van de bevolking van de gemeente.
102.
103.
104.
105.
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De voorstanders van fluoridering gaven meestal de voorkeur aan een beslissing in de gekozen fora (gemeenteraden en parlement) boven de rechter. Toch had ook de bewijskracht aan de orde kunnen komen. In het Arnhemse kort geding was sprake van een
aanbod van de Waterleidingmaatschappij Gelderland om de toevoeging van fluor te staken, indien in de zaak tegen de gemeente Amsterdam na de terugverwijzing bij onherroepelijk arrest van het Hof Amsterdam een bevel tot stopzetting van de fluoridering
zou zijn gegeven. Als de eisers dat aanbod hadden aanvaard, dan hadden zij zich bij nietnaleving van die overeenkomst op de bewijskracht van het Amsterdamse arrest kunnen
beroepen.
De fluoriderings-uitspraken maken duidelijk dat het van een groot aantal factoren afhankelijk is welk(e) soort(en) bindende werking aan een uitspraak is (zijn) verbonden.
Ook blijkt uit dit voorbeeld dat het realiseren van de precedentwaarde, zelfs van een arrest van de Hoge Raad waarin de wettelijke grondslag van een uitvoeringsbepaling wordt
ontkend, tegenover meerdere, vermogende tegenpartijen, die van een ander standpunt
overtuigd zijn, verre van eenvoudig is. De weigerachtige gemeenten konden zich zelfs gesteund voelen door de betrokken minister. Deze had immers verklaard dat de vraag of
na het arrest van de Hoge Raad de fluoridering rechtens geoorloofd is van geval tot geval
door de rechter beoordeeld zou moeten worden109. De veronderstelling van verschillende auteurs dat na het arrest van de Hoge Raad ieder waterleidingbedrijf met verzekerd
succes in kort geding tot stopzetting van de fluoridering gebracht kon worden, was een
onderschatting van de problemen bij het effectueren van jurisprudentiële normen110.
Anderzijds bleek het gezag van de uitspraak van de Hoge Raad ook buiten de rechterlijke macht te reiken. Het arrest was niet alleen de directe aanleiding voor de indiening van een wetsontwerp. Ook bij de parlementaire behandeling van dat ontwerp speelde het arrest een grote rol. Voor de tegenstanders van fluoridering werd het herhaaldelijk als argument voor de juistheid van hun standpunt gebruikt. Voor de kamerleden,
die nog geen keuze hadden gemaakt vormde het arrest een aansporing om — anders dan
de regering voorstelde — de principiële discussie over de ethische toelaatbaarheid van
de fluoridering niet te vermijden en om garanties voor een praktische regeling ten behoeve van principiële bezwaarden te verkrijgen111.
3.6 samenvatting
De vier besproken soorten van bindende werking die een rechterlijke uitspraak kan hebben, kunnen summier worden aangeduid aan de hand van de drie eerdergenoemde criteria: wie worden gebonden, waaraan en in welke mate?
gezag van gewijsde
wie gebonden
partijen en hun rechtsverkrijgers;derden alleen in enkele in de wet
omschreven gevallen.
waaraan
toepassing van objectief recht op een concreet feitencomplex (vaststelling van subjectieve rechten en plichten).
mate van binding
sterk; kan alleen door rekest-civiel of derden-verzet worden doorbroken.
109. Bijl. Hand. II 1975/76, 12738, nr. 6, p. 11. Voor kritiek vanuit de Tweede Kamer op dit standpunt zie Hand. II1975/76, p. 3272.
110. V.d. Burg en Cartigny in hun noot onder het arrest in An Aequi 1973, p. 463 ; Schoenmakers,
Drinkwatervoorziening en drinkwaterfluoridering te combineren?, ongepubliceerde doctoraal
scriptie Nijmegen 1974, p. 73.
111. Zie bijv. in het VV, Bijl Hand. II1973/74,12738, nr. 5 p. 3 e.v.
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bewijskracht
wie gebonden
waaraan
mate van binding

preceden (werking
wie gebonden
waaraan
mate van binding

feitelijke binding
wie gebonden

waaraan
mate van binding

partijen en derden.
in uitspraak vastgestelde feiten; ingevolge een overeenkomst soms
ook aan de vaststelling van subjectieve rechten en plichten.
afhankelijk van de wijze van tot standkoming van de uitspraak en
van hetgeen omtrent de bewijskracht is overeengekomen; beperking door de goede trouw.
primair de rechter maar daardoor ook partijen en derden.
uitspraken over regels van objectief recht.
afhankelijk van de plaats van de rechter binnen de rechterlijke
macht, de mate van aanvaarding door juristen en betrokken burgers, de wijze van totstandkoming van de uitspraak, publiciteit en
de aard van de norm.
derden die in een afhankelijke positie ten aanzien van één van de
procespartijen verkeren of die door deze procespartij feitelijk (of
rechtens) op dezelfde wijze behandeld moeten worden als diens
tegenpartij.
de in het dictum vastgelegde handelwijze of in het leven geroepen
rechtstoestand.
afhankelijk van de aard van de relatie tussen de derden en de procespartij en de mogelijkheden voor deze om derden anders te behandelen dan zijn wederpartij.

Slechts weinig rechterlijke uitspraken hebben al deze vier soorten bindende werking.
De meeste uitspraken hebben uitsluitend gezag van gewijsde tussen de procespartijen.
Soms zullen de verschillende soorten van bindende werking niet onderscheiden kunnen
worden : de bewijskracht van de uitspraak gaat geheel verscholen achter het gezag van
gewijsde of voor een deel van de betrokkenen valt de precedentwerking en de feitelijke
binding samen.
Het blijkt dat alle vier soorten van bindende werking ook op derden (niet procespartijen) van toepassing kunnen zijn. Wel loopt de omvang van de groep derden sterk uiteen. Door het gezag van gewijsde of de bewijskracht zal als regel slechts een betrekkelijk kleine groep derden gebonden worden (afgezien van de gevallen waarin het gezag
van gewijsde op grond van de wet voor iedereen geldt). De precedentwerking zal vaak
op veel grotere aantallen derden van toepassing zijn (ieder die met die norm te maken
krijgt). De subjectieve omvang van de feitelijke binding kan sterk variëren.
De mate van binding is voor elke van de vier soorten bindende werking verschillend.
Bovendien kan deze, behalve bij het gezag van gewijsde, van zaak tot zaak verschillen.
Bij de bewijskracht en de precedentwerking bepaalt de wijze van tot standkomen van
de uitspraak de mate van binding112. Voor proefprocessen, waarin een uitspraak met
sterke binding van derden wordt nagestreefd, verdient een zorgvuldig procederen en gedegen weerwerk van de tegenpartij dus de voorkeur boven een snelle afdoening zonder
noemenswaardig tegenspel. Als met een proefproces feitelijke binding van derden wordt
nagestreefd is vooral de formulering van de vordering (het petitum) van belang.
112. Veegens (1972), p. 13 e.v. legt een verband tussen de aard van de procesgang en de mate waarin partijen en derden zich bij de inhoud van een uitspraak moeten neerleggen: bij een soepele
procedure zal de gebondenheid zich verder uitstrekken dan bij een streng formalistische.
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In alle vier gevallen zal de omvang en mate van binding bij betwisting uiteindelijk
eerst in een volgende procedure kunnen blijken. Al is de mate van de binding door bewijskracht, precedentwerking of feitelijke binding minder absoluut dan bij het gezag
van gewijsde, toch zal deze in feite vaak zo sterk zijn dat in zo'n volgende procedure
nog maar ten dele een 'onbevooroordeelde vaststelling' van feiten of rechten mogelijk is.
Deze constatering heeft echter gevolgen voor de vraag hoe in die eerdere procedure met
de belangen van die derden rekening gehouden moet worden. In hoeverre moet die derden de gelegenheid geboden worden om in die procedure hun belangen zelf te behartigen of tegen die uitspraak een rechtsmiddel in te stellen?
4. twee typen proefproces nader bekeken
Rechterlijke uitspraken kunnen dus op verschillende manieren de rechtspositie van de
partijen maar ook van anderen, niet-procespartijen, bepalen. Het oogmerk om de rechtspositie van anderen te bepalen heb ik het typerende element van het proefproces genoemd. Op basis daarvan werden twee typen onderscheiden: het op conflictoplossing
en het op rechtsvorming gerichte proefproces. In elk type wordt een ander soort binding
van niet-partijen nagestreefd. Het realiseren van elke soort binding roept specifieke problemen op. Dit betekent dat de praktische problemen bij het voeren van elk van beide
typen proefproces verschillen. Die verschillende problemen en de mogelijke oplossingen
daarvoor komen in par. 6 t/m 9 aan de orde. Eerst wordt het onderscheid tussen beide
typen nader uitgewerkt en bezien wie in de praktijk proefprocessen van een van beide
typen voert.
4.1 conflictoplossing als doel
Bij deze proefprocessen zijn er een aantal personen of organisaties die elk een min of
meer identiek geschil met dezelfde tegenpartij hebben. Denkbaar is dat aan beide kanten een groep (rechts)personen bij het conflict betrokken is. Doel is in één keer de hele
verzameling identieke geschillen op te lossen. De betrokken groep zal meestal niet al te
groot zijn, zodat het eenvoudig is vast te stellen wie betrokken is. De partijen hebben
overeenstemming bereikt over de wenselijkheid om hun geschillen door de rechter te
laten beslissen. Ter besparing van kosten en moeite werd afgesproken dat één geschil
ter beslissing aan de rechter zal worden voorgelegd en dat de uitspraak in die zaak ook
beslissend zal zijn voor de rechtsbetrekking tussen elk van de andere leden van de
groep en de wederpartij. Voorbeelden van dergelijke proefprocessen zijn: conflicten
tussen een groep kopers van nieuwbouwwoningen in een bepaald complex met de aannemer over de oplevering van de huizen"* ; conflicten tussen huurders in een flatgebouw en de eigenaar over het onderhoud of over een bepaling in het uniforme huurcontract (bijv. de vergoeding van rente over de waarborgsom); maar ook een geschil
tussen (een deel van) de werknemers en de werkgever over bepaalde arbeidsvoorwaarden of het in par. 2.1 genoemde proces van een Amsterdamse woningbouwvereniging
tegen de gemeente over de kosten van de bestrijding van kakkerlakken.
Haug veronderstelt dat dit type proefproces vooral feitelijke vragen tot onderwerp
zal hebben114. Die veronderstelling lijkt mij niet juist. Een proefproces van dit type
kan zelfs alleen betrekking hebben op een juridische vraag; bijvoorbeeld de vraag of de
113. Dergelijke procedures zijn bij herhaling gevoerd met steun van de Consumentenbond, zie tekst
bij noot 286.
114. Haug (1973), p. 32.
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tegenpartij aansprakelijk is voor de schade veroorzaakt door een calamiteit. De vraag
naar de omvang van de schade, die voor elk lid van de groep kan verschillen, blijft dan
buiten het proefproces. Die vraag kan later op basis van de uitspraak in het proefproces
voor elk geval apart worden afgewikkeld. Ook kunnen in dit type proefproces direct
zowel juridische als feitelijke vragen worden beslist; bijv. heeft de aannemer wanprestatie gepleegd en welke voorzieningen moet hij alsnog in elk huis van het complex aanbrengen.
Als over het voeren van een dergelijk proefproces een overeenkomst tussen de betrokkenen is gesloten, dan is de bewijskracht het soort binding dat wordt nagestreefd. Alleen
tussen het lid van de groep dat als procespartij optreedt en de tegenpartij heeft de uitspraak gezag van gewijsde. Gezag van gewijsde voor alle betrokkenen kan alleen worden
bereikt als alle groepsleden als procespartij optreden.
Mocht een van de partijen de binding van de uitspraak in het proefproces betwisten,
dan zal hij in een tweede procedure tot nakoming van de uitspraak gedwongen kunnen
worden. Wat in die tweede procedure gevorderd moet worden is afhankelijk van de inhoud van de overeenkomst die aan dat proefproces ten grondslag ligt. Deze overeenkomst kan als bewijsovereenkomst of als dading (vaststellingsovereenkomst) zijn geformuleerd. In het eerste geval kan de uitspraak in het proefproces dienen als enig of beslissend bewijsmiddel in een actie uit de oorspronkelijke rechtsbetrekking. In het tweede geval kan van de weigeraar nakoming van de proefprocesovereenkomst gevorderd
worden. De uitspraak in het proefproces dient in dat geval als bewijs van de wanprestatie van de tegenpartij.
De mogelijke verweren tegen een dergelijke vordering zijn beperkt. Een beroep op
feitelijke of juridische verschillen met het geval, waarover in het proefproces werd beslist zal niet baten. Door het sluiten van de proefprocesovereenkomst heeft hij immers
afgezien van een beroep op die eventuele verschillen. Wel zou hü zich kunnen beroepen
op gebreken in die overeenkomst (dwang, dwaling of bedrog). Denkbaar is ook, dat hü
zich er op beroept dat de uitspraak in het proefproces hetzij wegens zijn inhoud, hetzij
wegens de wijze waarop deze tot stand gekomen is, zo zeer ingaat tegen hetgeen redelijk en billijk is, dat de wederpartij in strijd met de goede trouw zou handelen wanneer
hij nakoming van de uitspraak zou verlangen. De vordering tot nakoming van de proefprocesovereenkomst vertoont immers enige gelijkenis met de vordering tot nakoming
van een bindend advies. Bij die vordering heeft een beroep op strijd met de goede
trouw tot gevolg dat de rechter het bindend advies marginaal toetst115. De kans dat een
dergelyke beroep slaagt ten aanzien van een op tegenspraak gewezen rechterlijke uitspraak is, afgezien van het geval van samenspanning door de partijen in het proefproces,
niet groot.
De mogelijkheid van conflicten tussen de belangen van de partij in het proefproces
en anderen, die door de uitspraak worden gebonden, is bij dit type proefprocessen mindergroot. De betrokkenen hebben immers zelf uitdrukkelijk besloten hun positie afhankelijk te maken van de uitkomst van het proces. Voor eventuele belangenconflicten, die
tijdens het proces zouden optreden, kan tevoren een regeling worden getroffen. Zo kan
worden afgesproken dat het lid van de groep dat als procespartij optreedt zijn vordering
niet zal intrekken of zal schikken zonder instemming van de anderen. Ook kan een afspraak worden gemaakt over de instructie van de advocaat die het proces voert116.
Voor het voeren van dit soort proefproces is wel vereist dat de leden van de betrokken groep bekend en enigermate georganiseerd zijn. Het onderhandelen met de tegenpartij, het sluiten van de overeenkomst, het geven van een volmacht of het overleg met de
rechtsbijstandverlener vraagt om onderlinge bekendheid en een minimum aan organisatie.
Als premie op die organisatie heeft de uitspraak een relatief sterke bindende werking.
115. Zie HR 29 januari 1931, NJ 1931, 1317 т.п. E.M.M.
116. Zie par. 9.1.
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4.2 rechtsvorming als doel
Bij dit type proefproces is de vorming, de explicitering of de wijziging van rechtsregels
het voornaamste doel 1 1 7 . Soms wordt gestreefd naar rechtsvorming door de rechter.
Soms wordt dit type proefproces ook gevoerd met een doel dat verder ligt dan de rechterlijke uitspraak. De uitspraak wordt dan gezien als een middel om andere rechtsvormers (de wetgever of de opstellers van uitvoeringsvoorschriften) tot het stellen van nieuwe regels te activeren 118 . In het eerste geval tracht men met het proefproces van de rechter een uitspraak te verkrijgen waarin een nieuwe interpretatie van een bestaande wetstekst wordt gegeven, een nieuwe regel wordt geformuleerd of een bestaande norm haar
rechtskracht wordt ontnomen.
In de Amerikaanse rechtshulpliteratuur is veel nadruk gelegd op het gebruik van testcases als middel tot hervorming van het recht 1 1 9 . Dit type proefproces kan echter even
goed worden gebruikt om bestaande regels, praktijken of interpretaties nog eens uitdrukkelijk te bevestigen of om eventuele veranderingen tegen te houden. In zijn studie
van het gebruik van proefprocessen in de Bondsrepubliek Duitsland vond Haug dat daar
vooral verzekeringsmaatschappijen proefprocessen voeren om een bestaande praktijk
bij schade-afwikkeling door de rechter te laten bevestigen of wijziging van zo'n praktijk
tegen te gaan 120 . Mogelijk hebben eisers die met een proefproces de status quo willen
bevestigen meer kans op succes dan zij die een bestaande toestand willen veranderen of
een ontwikkeling willen terugdraaien.
In dit type proefproces zal er als regel geen overeenstemming tussen partijen bestaan
over de wenselijkheid van het uitlokken van een rechterlijke beslissing. De gedaagde
partij heeft geen behoefte aan een uitspraak van de rechter. Hij geeft de voorkeur aan
andere besluitvormingsprocedures (bijv. in het parlement, door bestuursorganen of door
overleg) omdat hij verwacht daar een grotere kans te hebben op een voor hem gunstige
beslissing. Soms zal hij menen juist bij een voortbestaan van het conflict gebaat te zijn
of hopen op berusting door zijn wederpartij(en).
Ook bij de op rechtsvorming gerichte proefprocessen is er sprake van een conflict. Dat
conflict betreft echter expliciet de vraag hoe de betrokken rechtsregels zouden moeten
luiden. Bij het op conflictoplossing gerichte proefproces is niet de wenselijkheid of aanvaardbaarheid van een bepaalde regel het voornaamste geschil, maar de vraag wat de toepassing van die regel in een concreet geval betekent. Voorbeelden van het op rechtsvorming gerichte type proefprocessen zijn: de door de vakbonden ingestelde hoger beroepen tegen kort-geding vonnissen waarbij stakingen werden verboden 1 2 1 , de zaken
die leidden tot het fluorideringsarrest van de Hoge Raad en tot het arrest over de huurbescherming van buitenlandse werknemers die in pensions wonen 122 en de procedure
van de Stichting Reinwater tegen de Franse kalimijnen 123 .
Het soort binding dat in deze gevallen wordt nagestreefd is precedentwerking of fei117. Vgl. Aubert (1971), p. 217 die stelt dat een proefproces niet alleen een manier is om te weten te
komen wat geldend recht is. 'Het kan ook gezien worden als een poging tot rechtsvorming, tot
verandering of wijziging van het bestaande recht, daarmee tegelijk een aantal voorwaarden scheppend voor rationeel gedrag in de toekomst.'
118. Arens (1976), p. 350.
119. Note, Neighbourhood Law Offices, 80 Harvard Law Review (1967), p. 814 e.v. The New Public
Interest Lawyers, 79 Yale Law Journal (1970), p. 1069 en Johnson (1974), p. 128-133, 193 e.v.
120. Haug (1973), p. 68.
121. Bijv. Hof Amsterdam 13 april 1972, NJ 1972, 192 en Hof Amsterdam 17 november Ì917,NJ
1978,551.
122. HR 15 maart 1974,NJ 1974,393.
123. Zie H.V.J. EG 30 november 1976, NJ 1977, 494 en Rb. Rotterdam 8 januari 1979, NJ 1979,
113.
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telijke binding. Hoeveel mensen de gevolgen van de uitspraak zullen ondervinden is
meestal onbekend. Vaak zal in die proefprocessen door de rechter of door de partijen
(of de ondersteunende organisaties) wel met de belangen van die buitenstaanders rekening worden gehouden. Deze derden hebben onder het geldende recht in Nederland
meestal geen mogelijkheden om in dat proefproces zelf voor hun eigen belangen op te
komen of hun standpunt toe te lichten (zie Hoofdstuk X par. 5).
Daar de precedentwerking sterk wordt bepaald door de plaats van de rechter in de
hiërarchie zal de partij, die het geding als proefproces ziet, er naar streven een uitspraak
van een zo hoog mogelijke instantie te bereiken. Dit heeft gevolgen voor kosten en duur
van de procedure. Bij het op conflictoplossing gerichte proefproces ligt dat duidelijk anders. Als de partijen het er eenmaal over eens zijn aan welke rechter(s) ze het geschil ter
beslissing zullen voorleggen is de hiërarchieke positie van die rechter(s) voor hun doel verder niet van belang.
De hierboven beschreven verschillen tussen beide typen proefproces worden in het
onderstaande schema summier weergegeven.
verschillen tussen de twee typen proefproces
doel

conflict oplossing
(Modell-prozess ; group-case)

rechtsvorming
(Grundsatzprozess; test-case)

aantal partijen

beperkt ; onderlinge bekendheid

onbepaald

overeenstemming tussen
partijen

over keuze voor oplossing
conflict door de rechter

zelfs niet over wijze oplossing
conflict; één partij geeft aan
andere fora de voorkeur

onderwerp proces

toepassing van regels op feiten

inhoud van de rechtsregel

nagestreefde binding

gezag van gewijsde of bewijskracht

precedentwerking of feitelijke
binding

welke rechter

niet van belang

hoe hoger in hiërarchie hoe
beter (precedentwerking)

mogelijkheden tot beperken
van kosten en duur procedure

groot

klein

meestal groepsbelangen

meer collectieve of algemene
belangen

aard van de betrokken
belangen

Natuurlijk is de grens tussen beide typen minder scherp dan een schema doet voorkomen. Zo komt het voor dat een proces dat in eerste aanleg op conflictoplossing was gericht in een latere instantie door één van de partijen met het oog op de rechtsvorming
worden voortgezet. Een goed voorbeeld is het proces dat uitmondde in het tweede
Schelde-stakingsarrest 124 . Door een wilde staking bij de Schelde konden ook niet-stakende werknemers niet doorwerken. De werkgever weigerde loonbetaling over die periode. Het Bureau voor Arbeidsrecht van het NVV stelde daarop voor één van haar ruim
veertig betrokken leden bij de kantonrechter een vordering in. Met de advocaat van de
werkgever was afgesproken dat de uitspraak in die zaak eveneens bepalend zou zijn
voor de aanspraken van de andere vakbondsleden 125 . Tot zover was het duidelijk een
124. HR 21 december Ì913,NJ 1974, 142 т.п. G.J.S.
125. Brief mr G.D. Heij, Hoofd van de Rechtskundige Dienst van het N W van 7 december 1977.
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op conflictoplossing gericht proefproces. Toen de vordering van de werknemer was
toegewezen, zijn de andere zaken ook op overeenkomstige wijze afgewikkeld. Nadat
dus formeel in de uitspraak was berust, heeft de raadsman van de werkgever aan de PG
bij de Hoge Raad verzocht om die uitspraak voor cassatie in het belang der wet voor te
dragen, kennelijk in de hoop dat de Hoge Raad tot een andere beslissing zou komen
126
dan een jaar eerder naar aanleiding van dezelfde vraag was gegeven . Die (eenzijdige)
actie bij de PG was duidelijk gericht op het verkrijgen van een uitspraak met precedent
waarde. De PG heeft de suggestie gevolgd. Zijn voordracht werd echter afgewezen.
Hetzelfde verschijnsel deed zich voor in het door de Utrechtse Universiteit in meerdere
instanties gevoerde proefproces over de vraag of een faculteit bevoegd is studenten op
een wachtlijst te plaatsen. Het kort geding werd aangespannen door enkele studenten
die het niet eens waren met hun plaatsing op een wachtlijst. Nadat de vordering van de
studenten was toegewezen, stelde de universiteit hoger beroep en vervolgens cassatie-be
roep in om een principe-uitspraak te krijgen die 'voor alle universiteiten van belang i s ' 1 2 7 .
Beide procedures verliepen volgens het volgende patroon. De gedaagde organisatie
heeft in eerste instantie het geding verloren. De organisatie incasseert dat verlies in die
individuele zaak, maar zet het geding voort als een proefproces om alsnog een gunstig
precedent voor de toekomstige gevallen te verkrijgen. De oorspronkelijke eiser, die in
middels in feite zijn zin heeft gekregen, is bij dat verdere proces dan een weinig strijd
bare (of soms zelfs geheel afwezige) tegenpartij.
De uitspraak in een op conflictoplossing gericht proefproces kan ook achteraf een
duidelijke precedentwerking krijgen voor een reeks andere gevallen zonder dat de par
tijen dit effect bewust hebben nagestreefd. De rechterlijke rechtsvorming is meestal
een onbedoeld bijprodukt van op conflictoplossing gerichte procedures. Soms zal aan
een op rechtsvorming gericht proefproces wel een afspraak tussen de betrokkenen ten
grondslag liggen. Dit was bijvoorbeeld het geval bij het proefproces over de verschuldigheid van gemeenteleges door erkende woningbouwcorporaties. Tot dat proces werd be
sloten na overleg tussen de landelijke organisaties van die corporaties en de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten 1 2 8 . In dat geval had het proefproces zowel de oplossing
van een reeks identieke geschillen als de explicitering van bepaalde rechtsregels tot doel.
De zin van het onderscheid tussen beide typen proefproces blijkt bij de bespreking
van de praktische problemen die aan elk type eigen zijn en de mogelijke oplossingen daar
voor. Voordat die onderwerpen aan de orde komen, bezien we eerst nog de vraag wie
proefprocessen voeren.

5. wie voeren proefprocessen?
5.7 organisatie als voorwaarde voor een proefproces
In de voorbeelden van proefprocessen die tot nu toe in dit hoofdstuk ter sprake kwa
men, was aan de kant van de partij die het proces als proefproces voerde steeds sprake
van een of andere vorm van organisatie. Een enkele keer trad een organisatie zelf op als
partij in het proces (de Amsterdamse woningbouwvereniging, de Utrechtse Universi126. HR 10 november 1972, Λ//1973,60 т.п. GJ.S.
127. Aldus de woordvoerder van de universiteit volgens de Volkskrant van 25 februari 1977. Over dit
proces werd ook nauw overleg met het ministerie van O. en W. gevoerd. Dat ook zeer veel
studenten bij die uitspraak belang hebben werd niet vermeld. Overigens werd ook het cassatie
beroep van de universiteit verworpen: HR 13 januari 1978, NJ 1979, 539 ел Ars Aequi 1978,
p. 443.
128. ZieHRljuH1969,/15 1969,p. 541.
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teit). Meestal fungeerde een individu (lid) als procespartij, maar deed dit met steun of
op initiatief van een vereniging, een actiegroep of een overheidsinstelling (Bioscoopbond,
Actiegroep Tuinbehoud, Vereniniging van Artsen in Dienstverband, Vervoersbonden,
Stichting Organisatie Gescheiden Mensen, Kraakgroep De Loper, Bureau voor Arbeidsrecht, Consumentenbond, gemeente Vlaardingen). Ook komt het voor dat zowel een
organisatie als enkele individuele personen als eisende partij optreden (bijv. de Stichting
Reinwater samen met twee Westlandse tuinders). Deze constructie schept duidelijkheid
over de feitelijke leiding bij de procesvoering en vermindert de kans dat het proces op
formele gronden (niet-ontvankelijkheid van de organisatie) wordt verloren.
Het voeren van een proefproces kan de aanleiding zijn voor het vormen van een organisatie. De betrokkenen of geïnteresseerden worden opgeroepen een bijdrage in de proceskosten te storten en krijgen de toezegging dat zij omtrent de voortgang geïnformeerd
zullen worden of aan de besluitvorming over de procesvoering kunnen deelnemen. Een
proefproces kan ook een stimulans voor een verdere organisatie zijn omdat het doel van
de organisatie door de publiciteit rond het proces veel buitenstaanders duidelijk wordt
of blijkt waartoe de organisatie in staat is 129 . Rabin beschrijft hoe een aantal proefprocessen in de Verenigde Staten 'either served as the group's initial organizing vehicle or
tested the basic commitment of an established group' 130 . In Nederland zijn de Consumentenbond en haar proces tegen Lexington131 en de procedures tegen de fluoridering
van drinkwater goede illustraties van de stimulans tot organisatie die van een proefproces kan uitgaan. Volgens Galanter is een proefproces per definitie een zaak voor organisaties en niet voor eenlingen: 'By definition a test case is an unthinkable undertaking for
an OS (one shooter)' 131 . Gezien zijn omschrijving van proefprocessen heeft hij daarbij
vooral het rechtsvormende proefproces op het oog. Zijn uitspraak is naar mijn mening
echter op beide typen proefproces van toepassing. Waarom is het voeren van proefprocessen in de praktijk aan organisaties voorbehouden? En als dat zo is, voeren dan alle
organisaties ook proefprocessen?
We zagen reeds (in par. 4.1) dat bij het op conflictoplossing gerichte proefproces in ieder geval enige vorm van organisatie nodig is voor het maken van onderlinge afspraken
over het financieren en het voeren van het proces of voor het overleg met de tegenpartij en het maken van een afspraak over het bindende effect van de uitspraak133. Ontbreekt iedere vorm van organisatie of samenwerking dan zal het voor de tegenpartij
vaak voordeliger zijn de geschillen met iedere betrokkene afzonderlijk af te wikkelen,
zeker als het belang per individu klein is in verhouding tot de lasten van een proces.
Zonder organisatie zal de tegenpartij minder snel bereid gevonden worden om mee te
werken aan het voeren van een proefproces dat tot een snelle en betrekkelijk goedkope
oplossing van de hele verzameling geschillen moet leiden.
In de hierboven genoemde voorbeelden van dit soort proefprocessen was dan ook
steeds sprake van steun van een organisatie (Consumentenbond, Bureau voor Arbeidsrecht, Ombudsman, Amsterdamse federatie van woningbouwcorporaties). Bovendien
hadden de leden van de bij de processen betrokken groep een grote mate van sociale
nabijheid (kopers van woningen in één complex, werknemers van hetzelfde bedrijf,
huurders in één flatgebouw). Die omstandigheid vereenvoudigde de vorming van een
eigen organisatie of de inschakeling van een reeds bestaande organisatie met het oog
op het proefproces.
129.
130.
131.
132.
133.
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Zie 79 Yale Law Journal (1970), p. 1079, noot 19.
Rabin (1976), p. 220 en 238; zo ook Handler (1978), p. 214.
Zie Hoofdstuk I de tekst bij noot 76.
Galanter (1975), p. 136.
Zie ook Haug (1973), p. 69.

Voor het voeren van een op rechtsvorming gericht proefproces voor de burgerlijke rechter is de aanwezigheid van een organisatie zelfs een noodzakelijke voorwaarde. Behalve
de kostenbarrière en de psychologische belasting van een tot in hoogste instantie gevoerde procedure, maken ook het onvermogen om te selecteren en om de precedentwerking te realiseren het voor een individuele burger praktisch onmogelijk om dit
soort proefprocessen te voeren 134 . Een eenling mist als regel de informatie die nodig
is om een zaak te selecteren die geschikt is om als proefproces te voeren. Belangrijker
is echter dat hij niet kan selecteren. Hij heeft slechts de keus om in zijn eigen zaak wel
of niet te procederen. Bovendien is de uitspraak in een proefproces zelden 'selfexecuting 4 3 5 . Voor het realiseren van de precedentwerking ten behoeve van derden is
ondermeer uitgebreide publiciteit — ook buiten de juridische vakpers — onmisbaar. Verder kan het nodig zijn nieuwe procedures te voeren om naleving van de uitspraak af te
dwingen of om nadere specificatie van de jurisprudentiële norm te verkrijgen. Dit doet
zich voor als de tegenpartij, gezien de omvang van zijn belang, niet bereid is op grond
van één uitspraak zijn gedrag of beleid te wijzigen. Soms richt de nieuwe norm zich tot
zeer veel individuen en organisaties die zich zeer verschillend ten opzichte van die norm
opstellen.
Het voeren van een reeks procedures over hetzelfde onderwerp (in de Amerikaanse
literatuur spreekt men wel van sequential testcases) kan ook nodig zijn omdat de eerste
uitspraak ongunstig uitvalt en men de vraag in een andere zaak opnieuw aan de orde wil
stellen of omdat de tegenpartij alsnog toegeeft als hij het nadeel van verlies in één zaak
lager schat dan het risico van een voor hem ongunstig precedent 136 .
'If the (test)case is won in the trial court, or appears to have a good chance of
winning, the opposition may not appeal, or may offer a good settlement to avoid
the danger of an unfavorable appellate court precedent. This is particularly likely if
the opposition is a repeated user of the pattern' 1 3 7 .
Aan de uitspraken van de Amerikaanse Supreme Court over de rassendiscriminatie in
onderwijs en huisvesting 138 , over de ongrondwettigheid van de doodstraf 13 ' en de be134. Ook de academicus die tegen een academisch ziekenhuis een proefproces wil voeren over het
recht van een patient op afgifte van röntgenfoto's en zich in staat acht een procedure tot aan de
Hoge Raad toe te kunnen betalen, wijst op de steun die hij van patiëntenverenigingen ondervindt, zie Volkskrant 13 juli 1978; kort nadien bleek dat de betrokkene de financiële consequenties van een proefproces tot in hoogste instantie nog niet had overzien, Haagse Post 22 juli
1978, p. 10. Zelfs als een individu in alle instanties kosteloos procedeert, moet hij het risico van
een aanmerkelijke kostenveroordeling kunnen dragen.
135. Rabin (1976), p. 242: 'It is a commonplace to observe that court cases are rarely self-implementing, that a 'favorable' decision may have no impact at all if it is ignored by the parties to whom
it is addressed'. Dit geldt niet alleen voor rechtsvorming door de rechter, maar ook voor de wetgever gestelde normen.
136. Zie 80 Harvard Law Review (1967), p. 814. In de Duitse literatuur wordt veel aandacht besteed
aan de vraag of degene die in meerdere instanties een proefproces heeft gevoerd na erkenning
van de vordering door de tegenpartij alsnog aanspraak heeft op een uitspraak over de principiële
kwestie, voor vindplaatsen zie Haug (1973), p. 39. Het Bundesgerichtshof heeft die vraag ontkennend beantwoord, zie JZ 1954, p. 242 en 1968, p. 797.
137. J.M. Fitzgerald, The Contract Buyers League and the Courts, 9 Law Society Review 1975, p.
180. Voor een overzicht van de verschillende redenen, die een typische Repeat Player (de staatssecretaris van financiën іл belastingzaken)kan hebben om geen beroep in te stellen van een voor
hem ongunstige beslissing, zie Van Soest (1967), onder punt 2.
138. Zie daarover Vose (1959), Rabin (1976), p. 215 e.v. en ook Hoofdstuk X (amicus curiae).
139. Zie M. Meltsner, Cruel and Unusual: The Supreme Court en Capital Punishment, New York
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perkingen van het recht op een bijstandsuitkering 140 ging telkens een keten van procedures vooraf. Ook de naleving en de uitleg van die uitspraken vergden vaak reeksen van processen die nooit gevoerd hadden kunnen worden zonder de voortdurende steun van organisaties als de NAACP, de ACLU of de door het OEO-Legal Services Program gefinancierde onderzoeks- en rechtshulpcentra. Ook in Nederland bleek voor de executie van
de precedentwaarde van een uitspraak in een proefproces soms weer een reeks van nieuwe procedures nodig (de procedures die volgden na het fluorideringsarrest van de Hoge
Raad). Het eerder genoemde geschil over de betaling van de gemeente-leges door woningbouwcorporaties kwam zelfs opnieuw bij de Hoge Raad, toen een gemeente de uitspraak
in het proefproces trachtte te omzeilen 141 .
Proefprocessen gericht op rechtsvorming vragen om langdurige, soms ook herhaalde
procedures. Meestal is ook een scala van buitengerechtelijke activiteiten (publiciteit,
overleg, onderhandelingen) vereist. Een individu heeft daartoe zelden de middelen
(geld én informatie), de tijd en het uithoudingsvermogen 142 . Alleen organisaties zijn in
staat de voor deze proefprocessen vereiste strategie te ontwikkelen en uit te voeren.

5.2 proefproces bij gebrek aan alternatieven
Al is dus voor het voeren van een proefproces in beide typen een vorm van organisatie
vereist, dit betekent nog niet dat alle organisaties ook proefprocessen voeren. In de
Bondsrepubliek Duitsland hebben Haug en Arens onderzoek verricht naar het gebruik
van proefprocessen. Zij gingen daarbij uit van de veronderstelling dat alleen organisaties
daartoe iri staat zijn. Een proces wordt volgens hen 'nur dadurch zum Musterprozess,
dass irgendein Verband oder eine andere Organisation die Interessen dieses Einzelnen
vertritt' 1 4 4 . In een postenquête onder ruim 100 verenigingen en grotere ondernemingen
verzamelden zij gegevens over het aantal in de laatste 5 jaar gevoerde gewone procedures
en het aantal proefprocessen 145 . Zij vonden dat vooral verzekeringsmaatschappijen, verenigingen van beoefenaren van vrije beroepen (journalisten, architecten en verzekeringsagenten) en verenigingen ter bestrijding van ongeoorloofde mededinging 146 veel proefprocessen voerden. De in het onderzoek betrokken landelijke vakbonden, werkgeversfederaties, banken en ondernemersorganisaties, deden dit zelden of nooit. Deze organisaties bleken aan alternatieven de voorkeur te geven: arbitrage, door eigen juridische
diensten bereikte schikkingen of politieke pressie op basis van een groot ledenaantal.
- •

140.
141.

142.
143.
144.
145.
146.
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1973, en dezelfde, Litigation against the Death Penalty: The Strategy Behind Furnian, 82 Yale
Law Journal 1973, p. 1111-1139.
S. Kiislov, The OEO Lawyers Fail to Constitutionalize a Right to Welfare, 58 Minnesota Law
Review (1913), p. 221 e.v.
HR 24 december 1976, NJ 1977, 380. Voor een beschrijving van een reeks administratiefrechtelijke procedures die werden gevoerd over de omvang van de aanspraak op een bijstandsuitkering voor de kosten van een abortus, zie E. Dieleman, Ervaringen met bijstandsaanvragen van
abortuskliënten, Den Haag (Stimezo Nederland) 1977. Deze procedures werden met steun van
de Stimezo-organisatie gevoerd. Voor enkele uitspraken zie KB 9 december 1975 nr. 7, AB
1976, 202 т.п. D.J.G., G.S. Zeeland 1 november 1976, AB 1977, 276, G.S. Limburg 12 april
1976 en G.S. Limburg 11 februari 1977 beide gepubliceerd in Ten Feld e.a., Jurisprudentie Al
gemene Bijstandswet (losbladig) bij art. 1 ABW.
Vose (1958), p. 22 en Fitzgerald (1975), p. 181.
(VervaUen.)
Arens (1976), p. 346 en impliciet Haug (1973), p. 42.
In de enquête werd het begrip proefproces omschreven als 'das Verfahren, das eine über den
einzelnen anhängigen Rechtsstreit hinausgehende Bedeutung hat', Haug (1973), p. 43.
Zie over deze laatste verenigingen ook Hoofdstuk VII, par. 3.4.

Ook het vermijden van negatieve publiciteit (vooral bij banken) en het risico van onverwachte uitspraken werden genoemd als redenen om het proefproces te vermijden.
Dit bracht de onderzoekers tot de conclusie dat voor kleine ondernemingen en individuele personen de kosten een doorslaggevende belemmering vormen. Het proefproces
blijkt een aantrekkelijk middel voor organisaties, die groot genoeg zijn om de kosten te
dragen, maar te klein zijn om op basis van eigen juridische know-how of door mobilisatie van politieke macht via andere conflict-oplossingsmechanismen een gunstige beslissing
te verkrijgen147. Deze constatering is mijns inziens ook op de Nederlandse situatie van
toepassing. Wel moet dan een restrictie worden aangebracht. We zagen in Nederland
ook organisaties met zeer veel leden en duidelijke politieke invloed toch proefprocessen
voeren als het besluitvormingsproces in andere fora stagneert (de zuivel- en industriebonden over de grenzen van het stakingsrecht) of het om zeer gedetailleerde vragen gaat
(de vervoersbonden over specifieke opdrachten aan chauffeurs bij transporten naar het
Midden-Oosten).
6. Problemen bij het voeren van proefprocessen
In het eerdergenoemde onderzoek in de Bondsrepubliek kwam men een aantal steeds
terugkerende praktische problemen bij het voeren van proefprocessen op het spoor: de
kosten, de lange duur van de procedures, de onverwachte invloed van de specifieke omstandigheden van het geval op de inhoud van de uitspraak en het uitblijven van de beoogde bindende werking148. Dezelfde problemen worden ook in de Amerikaanse literatuur gesignaleerd. Daar wordt bovendien gewezen op een ander aan proefprocessen inherent probleem: de mogelijkheid van tegenstellingen tussen de belangen van de individuele procespartij en de anderen (derden, organisaties of rechtshulpverleners) die bij
het proefproces en de uitspraak daarin betrokken zijn149.
De lange duur van de procedure heeft tot gevolg dat de omstandigheden al gewijzigd
zijn voordat het tot een definitieve uitspraak komt. Het geschil is inmiddels op andere
wijze opgelost of van aard veranderd. Terugdraaien van feitelijke ontwikkelingen is niet
meer mogelijk. Dit doet zich vooral voor bij het rechtsvormende proefproces waar men
een uitspraak in hoogste instantie wil verkrijgen. In het conflictoplossende proefproces
kan de duur problemen opleveren, bijvoorbeeld als de vorderingsrechten van de andere leden van de groep aan korte verjarings- of vervaltermijnen zijn gebonden. De lange duur
kan er ook toe leiden dat de individu op wiens naam het proefproces wordt gevoerd,
inmiddels zijn belang bij dat proces verliest, zowel naar zijn eigen oordeel als naar dat
van de rechter. Zo bleek in één van de eerste proefprocessen, die in de VS over de discriminatie van negers in het onderwijs zijn gevoerd, de betrokken leerling op het moment
dat de Supreme Court zijn zaak moest beslissen spoorloos verdwenen te zijn150. Denkbaar is ook dat zo'n proces najaren verloren gaat of onbeslist blijft omdat de betrokkene niet meer leerplichtig is, naar een andere stad verhuisd is of intussen ander onderwijs
heeft voltooid.
Dit brengt ons bij het volgende probleem: de specifieke omstandigheden van het individuele geval zijn bepalend voor het instellen, het verloop en de uitspraak van het
proefproces. Wil een proefproces mogelijk zijn, dan moet er een individu zijn die een
eigen vorderingsrecht heeft (die persoonlijk schade ondervindt of wiens rechtspositie
147. Arens (1976), p. 350 en Haug (1973), p. 64-70.
148. Haug(1973),p. 79e.v.
149. Zie 80 Harvard Law Review (1967), p. 814 e.V., 79 Yale Law Journal (1970), p. 1119-1137 en
Rabin (1976), p. 233.
150. Vose (1958), p. 24 en Abraham (1975), p. 233.
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geraakt is) en die bereid is het risico van eventuele repercussies van de kant van de tegenpartij te aanvaarden. Hij moet bereid en in staat zijn om zijn naam aan het proces
te verbinden en daarmee zijn nek uit te steken. Daarnaast bestaat de kans dat de betrokkene tijdens het proces van inzicht verandert, zijn belang bij de zaak verliest of liever op een schikkingsaanbod van de tegenpartij wil ingaan. Tenslotte kan de rechter
zijn uitspraak uitdrukkelijk afhankelijk maken van bepaalde specifieke omstandigheden van de zaak die als proefproces wordt gevoerd. Daardoor blijft dan soms het punt
waarover men een uitspraak wilde zelfs helemaal onbeslist óf de nagestreefde bindende
werking (met name de precedentwerking maar soms ook de bewijskracht) is gering of
geheel afwezig.
Hieronder zal ik nagaan inhoeverre het geldende burgerlijke procesrecht in Nederland
mogelijke oplossingen biedt voor deze problemen. Omdat sommige van deze mogelijkheden tot nu toe in de praktijk slechts spaarzaam zijn gebruikt, zal ik daaraan iets meer
aandacht besteden. Aan het slot van dit hoofdstuk komt dan aan de orde welke beperkingen onder het geldende Nederlandse recht zijn verbonden aan het voeren van proefprocessen als middel om gebundelde belangen te behartigen.

7. mogelijkheden tot versnellen van een proefproces
Er zijn verschillende mogelijkheden om de duur — en daarmee vaak ook de kosten van een burgerlijk proces te beperken. In het onderstaande overzicht maak ik een onderscheid tussen de procesrechtelijke middelen die alleen met medewerking van de tegenpartij gebruikt kunnen worden en de mogelijkheden die daarvan niet afhankelijk
zijn. De eerste zullen dus over het algemeen slechts bruikbaar zijn in proefprocessen
gericht op conflictoplossing. De andere mogelijkheden kunnen vooral in op rechtsvorming gerichte proefprocessen worden toegepast.

7.1 met medewerking van de tegenpartij
Hier kan de verkorting van de duur van de procedure vooral worden bereikt doordat
partijen overeenkomen geen gebruik te maken van de als regel in het burgerlijk procesrecht openstaande mogelijkheid om een geding in twee feitelijke instanties en in cassatie te voeren. In feite doorloopt maar een zeer klein deel van de civiele procedures meer
dan één instantie 1 5 1 . Partijen laten de mogelijkheid om een rechtsmiddel in te stellen
meestal ongebruikt voorbij gaan. Of de wederpartij na kennisneming van het vonnis
daarin zal berusten, is echter meestal onzeker.
Mee/ zekerheid wordt verkregen als partijen voordat het proces is begonnen of het
vonnis is uitgesproken, overeenkomen afstand te doen van de tegen de uitspraak openstaande rechtsmiddelen. De mogelijkheid van afstand van hoger beroep van rechtbankvonnissen is uitdrukkelijk in de wet geregeld (art. 55 RO). Ook van het hoger beroep
van kantongerechtsvonnissen kan tevoren afstand worden gedaan 152 . Wel besliste de
Hoge Raad dat afstand van hoger beroep niet tevens afstand van cassatie inhoudt 153 .

151. Voor cijfers zie Veegens (1971), p. 281 en bijlage I bij de preadviezen van Sillevis Smitt en
Wiarda voor de NJV (1978), p. 123.
152. Zie HR 12 november 1896, W. 6885 en HR 14 mei 1925, NJ 1925, 1032 en Van den Düngen,
art. 332 aant. 6. Voor het geval van art. 43 RO is de mogelijkheid van afstand van appel wel
in de wet voorzien.
153. HR 3 december 1954, NJ 1955, 56.
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Die beslissing impliceert dat ook van het recht om cassatie beroep in te stellen tevoren
afstand kan worden gedaan 154 .
Ook kunnen partijen in veel gevallen bij overeenkomst bepalen dat een andere dan
de normaal bevoegde rechter van hun geschil zal kennisnemen en daarover in hoogste
feitelijke instantie uitspraak zal doen. Dit wordt prorogatie van rechtspraak genoemd 1 5 5 .
Zo kunnen zaken die normaal in eerste aanleg tot de competentie van de kantonrechter
behoren, tochdoorderec/zfbartfcin eerste en hoogste feitelijke instantie worden berecht
als de gedaagde afziet van een beroep op de onbevoegdheid van de rechtbank (art. 157
Rv.). Ook kunnen partijen overeenkomen om een zaak die normaal bij de rechtbank
moet worden aangebracht direct ter beslissing aan het betreffende hof voor te leggen
(art. 66 RO). In dit geval is wel schriftelijke vastlegging van de overeenkomst vereist
(art. 329 Rv.). Het hof behandelt de zaak dan volgens de voorschriften die gelden voor
het geding in eerste aanleg. Repliek en dupliek zijn dus mogelijk.
Bovendien kunnen partijen zich in onderling overleg vrijwillig bij de kantonrechter
aanmelden ter berechting van hun geschil, ongeacht de waarde daarvan (art. 43 RO) 1 5 6 .
Deze rechtsgang begint met de aanmelding dus zonder dagvaarding of verzoekschrift.
De wet stelt geen regels voor de procesgang. De kantonrechter moet zijn uitspraak wel
in de vorm van een vonnis geven. Dat vonnis kan zonodig als een executoriale titel ten
uitvoer worden gelegd. Als partijen zich dat niet uitdrukkelijk hebben voorbehouden,
staat tegen dat vonnis van de kantonrechter geen hoger beroep open. Wel kan cassatie
worden ingesteld op de beperkte gronden van art. 100 RO.
Tenslotte kunnen partijen ná de uitspraak in eerste instantie schriftelijk overeen komen het hoger beroep over te slaan en direct bij de Hoge Raad beroep in cassatie in te
stellen. Dit is de zgn. sprong-cassatie (zie art. 398 onder 2° Rv.) 1 5 7 . Sprong-cassatie
veronderstelt dat de feiten niet meer betwist zijn en het geschil tussen partijen — op
dat moment — tot een rechtsvraag gereduceerd kan worden. Deze figuur is te vergelijken
met de eerdergenoemde mogelijkheid van afstand van hoger beroep. Afstand geschiedt
echter vóór de uitspraak en hoeft niet schriftelijk te worden vastgelegd. Als met het
proefproces niet alleen een snelle oplossing van het geschil wordt beoogd, maar bovendien ook waarde gehecht wordt aan de precedentwerking van de uitspraak, dan ligt
het gebruik van de prorogatie bij het hof of van de sprong-cassatie voor de hand.
Van deze scala van bestaande mogelijkheden om sneller een beslissing te verkrijgen
wordt in de praktijk slechts zelden gebruik gemaakt 1 5 8 . Zo werd in de eerste tien jaar na
de invoering van de sprong-cassatie gemiddeld maar een keer per jaar van dat middel gebruik gemaakt 159 . Achttien van de twintig procespartijen in die tien procedures waren
rechtspersonen, meestal verzekeringsmaatschappijen of overheidsinstellingen (staat, gemeenten). Beide zaken, waarin een individuele burger procespartij was,betroffen verkeersschades. Waarschijnlijk had ook in die procedures in feite een (WA)verzekeraar de lei154. Zo ook Leyten (1967), p. 699. Voor een geval waarin bij overeenkomst zowel van hoger beroep
als cassatie afstand was gedaan zie Hof Den Haag 13 juni 1927, NJ 1927, 1574.
155. Zie over het begrip prorogatie L. van Praag, Inkrimping en uitbreiding van jurisdiktie en competentie der rechterlijke macht door partijen, Rechtsgeleerd Magazijn 1920, p. 209 e.V., Star
Busmann (1972), nr. 71 en J.C.M. Leyten, Springen met en zonder aanloop, NJB 1967, p. 661
l
e.v. en 693 e.v.
156. Voor literatuur over deze bepaling zie Van den Düngen, aant. 1 voor art. 329 Rv.
157. Zie Veegens (1971), nr. 40, Van den Düngen, aant. 7 bij art. 398 Rv., Stibbe, Advocatenblad
1969, p. 370, Sillevis Smitt (1978), p. 88 e.v.
158. Zie Leyten (1967), p. 663 e.v., Sillevis Smitt (1978), p. 26.
159. Zie de 9 gevallen genoemd door Haardt in zijn noot onder HR 8 maart 1974, NJ 1975,9 en HR
9 november 1973, NJ 1974, 352. Onlangs werd voor het eerst gebruik gemaakt van sprongcassatie in een procedure tussen twee natuurlijke personen, zie HR 25 november 1977, NJ 1978,
186 т.п. W.H.H.
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ding van het geding. Sprong-cassatie werd vooral gebruikt in geschillen over de afwikkeling van schade door aanrijding of aanvaring. De aard van de partijen en de soort rechtsgebieden vertonen sterke overeenkomst met de gegevens die Haug vond in zijn onderzoek van proefprocedures bij het Duitse Bundesgerichtshof. Kennelijk zijn rechtspersonen beter in staat rationeel gebruik te maken van deze mogelijkheden van het procesrecht 160 .
Voor het geringe gebruik van de sprong-cassatie en de varianten van prorogatie worden verschillende oorzaken genoemd. Ten eerste is in deze gevallen steeds de medewerking van de tegenpartij vereist. Deze zal daartoe vaak niet bereid zijn als hij geen prijs
stelt op precedentwerking of het proces wil rekken in de veronderstelling dat de tegenpartij eerder zal opgeven. Ten tweede kunnen deze mogelijkheden niet in elk soort zaken
worden gebruikt. De toepassing is beperkt tot geschillen die vatbaar zijn voor dading of
compromis, wat ruwweg wil zeggen: geschillen van vermogensrechtelijke aard waarover
de betrokkenen de vrije beschikking hebben. Dit geldt zowel voor de afstand van rechtsmiddelen (art. 55 RO), de vrijwillige verschijning (art. 43 RO), de prorogatie bij het hof
als de sprong-cassatie. Overigens stelt de Hoge Raad op dit punt geen strenge eisen161.
Gebrek aan bekendheid en ervaring is een derde mogelijke oorzaak162. Bij de advocaten kan een begrijpelijke voorkeur bestaan om gebaande wegen te bewandelen. Men is
gewend zonodig in twee instanties de feiten te kunnen verzamelen, ordenen en interpreteren. De consequenties van het overslaan van één instantie zijn dan moeilijk te overzien.
Ook een gebrek aan ervaring met deze mogelijkheden onder rechters16* kan het gebruik
daarvan afremmen. Daarnaast wijst Leyten nog op de geneigdheid van partijen de eigen
kans op succes te overschatten en de kans dat appel wordt ingesteld te onderschatten164.
Omdat in proefprocessen het belang voor de tegenpartij die in eerste instantie heeft verloren, al snel opweegt tegen de kosten van het appel zou die laatste veronderstelling
daar wel eens een rol kunnen spelen.
Tenslotte kan ook de angst voor eventuele complicaties in het geval dat de wederpartij de overeenkomst niet nakomt, het gebruik van deze wegen onaantrekkelijk maken.
Dergelijke complicaties kunnen zich alleen voordoen bij afspraken om zich tot de kantonrechter (art. 43 RO) of de rechtbank te wenden (art. 157 Rv.). Heeft de wederpartij
afstand gedaan van een of meer rechtsmiddelen en stelt hij die vervolgens toch in, dan
wordt hij onvermijdelijk niet-ontvankelijk verklaard. Is de akte van prorogatie of sprongcassatie eenmaal getekend, dan is voor dagvaarding de medewerking van de tegenpartij
niet meer nodig. Weigert de wederpartij om volgens afspraak vrijwillig voor de kantonrechter te verschijnen, dan kan de vordering bij de normaal bevoegde rechter worden ingesteld165 . Als de wederpartij in strijd met de afspraak toch een beroep doet op de on160. Bij vergelijking met de in Hoofdstuk I par. 5.3 vermelde gegevens omtrent de aard van de partijen in cassatie blijkt dat het aandeel van de organisaties in deze sprongcassatie zaken (90%) aanmerkelijk hoger is dan bij het totaal van de niet-familierechtelijke cassaties (45%).
161. Zie HR 25 november 1977, NJ 1978, 186. Heemskerk spreekt in zijn noot onder dit arrest over
een onnodige belemmering voor sprongcassatie. Sillevis Smitt (1978), p. 27 stelt voor om deze
bevoogdende beperking te laten vervallen.
162. Zo bleek bij een recente enquête onder Haagse cassatie-advocaten, dat de meerderheid geen ervaring had met het instituut van sprongcassatie, Wiarda (1978), p. 89 en Sillevis Smitt (1978),
p. 17 e.v.
163. Zie bijvoorbeeld Ktr. Breda 26 juli 1978, Praktijkgids 1979, p. 50 т.п. M.J.P. Verburgh.
164. Leyten (1967), p. 665.
165. Zo Van Praag (1920), p. 212 en Rb. Den Bosch 1 oktober 1948, NJ 1950, 88. De wederpartij
die zelf weigert de afspraak na te komen, kan zich niet meer met succes op die afspraak beroe
pen als grond voor de niet-ontvankelijkheid van de normaal aanhangig gemaakte vordering; zo
ook P. Scholten in een noot onder HR 19 april 1928, NJ 1928, 1483. De suggestie van A.J.B.
Verheijen, De kantonrechter, Deventer 1971, p. 54 om eerst bij de rechtbank nakoming van de
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bevoegdheid van de rechtbank, dan zal deze de zaak naar de kantonrechter moeten verwijzen Wel is die wederpartij mijns inziens dan aansprakelijk voor de kosten van de
rechtbankprocedure 166 .

7 2 versnellen proefproces zonder medewerking

tegenpartij

In proefprocessen die op rechtsvorming zijn gericht, zal de tegenpartij vaak niet geneigd
zijn aan het snel verkrijgen van een rechterlijke uitspraak mee te werken Hij geeft de
voorkeur aan een beslissing in andere fora of aan het vermijden van een beslissing door
derden Voor een partij die toch snel een uitspraak met precedentwerking wil verkrijgen,
staan echter een aantal wegen open
Het meest voor de hand ligt het voeren van een kort geding Deze rechtsgang was oorspronkelijk bedoeld voor het treffen van voorlopige voorzieningen of orde-maatregelen
m spoedeisende gevallen. Tegenwoordig worden echter in kort geding ook principíele
rechtsvragen beslist Vaak beschouwen partijen de beslissing in kort geding als een definitieve uitspraak 167 Dit geldt zeker als een kort geding tot en met de Hoge Raad wordt
gevoerd
De precedentwerking van een arrest van de Hoge Raad m een kort geding is gelijk aan
aan die van de uitspraak op een gewoon cassatieberoep 169 Overigens wijkt ook het tempo en de vorm van de procedure voor de Hoge Raad in kort geding met af van die in gewone zaken Veegens constateert dat na het voeren van een kort geding in drie instanties
het gewone geding achterwege blijft169 De kans dat de gewone (lagere) rechter van de
uitspraak van de Hoge Raad over hetzelfde geschil zal afwijken is immers minimaal. Zo
heeft het Panhonlibco-arrest jarenlang als precedent het stakingsrecht beïnvloed, hoewel het m kort gedmg werd gewezen 170
Een kort gedmg in drie instanties (rechtbankpresident, hof en Hoge Raad) kan binnen een jaar worden afgewikkeld171 Meestal duurt het iets langer Maar het bleek de
laatste jaren bij herhaling mogelijk om langs deze weg binnen 13 à 15 maanden na de
dagvaarding voor de president van de rechtbank een uitspraak van de hoogste rechter te
verkrijgen 172 . Het hoeft dus geen jaren te duren om een uitspraak met maximale precedentwerking uit te lokken.
De tijdwinst van het kort gedmg leidt overigens met tot een evenredige vermindering
van de kosten. De eisende partij moet sinds de tariefverhoging van 1979 rekenen met
een kostenveroordelmg van in totaal circa f 6500 bij verlies van het kort geding in drie
instanties (± f 600 bij de president, ± f 3500 in appel en ± f 2400 in cassatie) 173 Daar-

166.
167.
168.
169.
170
171.
172.
173.

afspraak te vorderen lijkt mij weinig uitkomst te bieden Ondanks een bevel en een eventuele
dwangsom kan de wederpartij weigeren zich 'vrijwillig' bij de kantonrechter te melden
Vgl. Van Praag (1920), ρ 216 Als de wederpartij verstek laat gaan, is de rechtbank bevoegd
(ook zonder afspraak tussen partijen) zie HR 19 november 1976, NJ 1977, 151 mn WHH
Vgl Van den Ehingen, aant 11 vóór art 289 Rv , Zonderland (1954), ρ 8 en het interview met
dne rechtbankpresidenten in NJB 1973, p. 1377.
Zo Zonderland (1977), ρ 85.
Veegens (1971), ρ 81
HR15januanl960,A71%0,84
Het airest HR 11 juni 1976, NJ 1977, 64 werd 9 maanden na de eerste dagvaarding gewezen,
zie ook HR 20 december 1974, NJ 1975, 221 (inzake de Kalkar-heffing, gewezen 12 maanden
na de eerste dagvaarding)
Bij HR 21 mei 1976, NJ 1977, 17 en HR 24 jum 1977, NJ 1978,65 (13 mnd ), HR 16 maart
1973, NJ 1975, 74 (14 mnd.) en HR 22 jum 1973,NJ 1973,386 (fluondenngsarrest, 15 mnd )
Zie het Tanef te bquideren kosten', bijlage bij Advocatenblad van 14 september 1979, Opmerkehjk is dat dit tanef, dat mede bepalend is voor de toegankelijkheid van de rechter, eenzijdig
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boven komen dan nog de kosten van de eigen rechtsbijstand. Zo moest het wijkcomité
Vonderkwartier, dat in 1975/76 in drie instanties met succes tegen de gemeente Eindhoven procedeerde over de aanleg van een weg door de wijk in strijd met het bestemmingsplan, ondanks een kostenveroordeling van f 4000 nog bijna f 20 000 aan de eigen
advocaten betalen 174 . Ook in kort geding is het procederen tot en met de Hoge Raad
een zeer kostbare zaak, tenzij de betrokkene voor kosteloze rechtsbijstand in aanmerking komt 1 7 5 .
Een tweede mogelijkheid om zonder medewerking van de tegenpartij (maar afhankelijk van de toestemming van de rechter) de duur van de procedure te verkorten biedt
het dagvaarden op verkorte termijn116. De tijdwinst wordt hier niet zozeer behaald door
de kortere dagvaardingstermijn, maar door het kortere uitstel voor de conclusie van antwoord en het vervallen van de conclusie van repliek en dupliek. Wel kan deze winst
weer geheel verloren gaan als de rechtbank niet op korte termijn tijd vrij maakt voor
de pleidooien 177 . In dat geval kan praktisch hetzelfde resultaat bereikt worden - zonder dat rechterlijk verlof en spoedeisendheid vereist zijn — als de eiser in een gewone
procedure geen conclusie van repliek neemt. Daarmee vervalt ook de conclusie van dupliek 178 en blijft alleen nog de mogelijkheid van pleidooi.
Deze procedure biedt als voordeel boven het kort geding dat een definitieve uitspraak
met gezag van gewijsde wordt verkregen en niet slechts een voorlopige voorziening. Toch
wordt deze verkorte termijn procedure veel minder gebruikt dan het kort geding. In
1971 werd in het hele land in 85 verkorte-termijn-zaken uitspraak gedaan terwijl er 2633
kort geding vonnissen werden gewezen 179 . In tweederde van die verkorte termijn-zaken
viel de uitspraak binnen tien maanden na de dagvaarding. Dat was gemiddeld twee keer
zo snel als in een gewone procedure op tegenspraak. Het geringe gebruik van deze procedure is wel aan een gebrek aan durf bij de balie geweten 180 . Het gebrek aan ervaring met
deze procedure bij de balie en rechterlijke macht komt mijns inziens echter vooral voort
uit de omstandigheid dat het kort geding een aantrekkelijk alternatief is geworden. De
uitspraak in kort geding kan in eerste instantie aanmerkelijk sneller (binnen 2 à 3 weken) worden verkregen en wordt door de betrokkenen toch vaak als definitieve rechterlijke uitspraak gezien.

174.
175.

176.
177.
178.
179.
180.
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door de Orde van Advocaten wordt vastgesteld. Wel wordt bij het Tarief van 1979 vermeld, dat
het bestuur van de Ned. Vereniging voor Rechtspraak zich met dit nieuwe tarief heeft kunnen verenigen en het heeft gezonden aan de presidenten van alle rechterlijke colleges. Een soort pseudo-wetgeving door twee beroepsorganisaties.
Aldus berichten in de Volkskrant van 23 november 1976 en 13 januari 1977 over vergeefse pogingen van het wijkcomité om dit bedrag voor rekening van de gemeente te laten komen. Het arrest in deze zaak is HR 21 mei 1976,NJ 1977, 17 т.п. W.F.P.
Bij herhaling is voorgesteld om de kosten van cassatie in principiële zaken voor beide partijen
ten laste van de Staat te laten komen; Veegens (1971), p. 283 stelt voor de beoordeling aan de
PG bij de HR over te laten; Wiarda (1978), p. 98 kiest voor beoordeling door de HR zelf; zie
over de kosten van rechterlijke rechtsvorming ook Drion, RMTh 1974, p. 113 e.v. en Haardt in
noot onder HR 8 november 1974, NJ 1975, 279. De vergadering van de NJV heeft in 1978
over dit onderwerp gestemd, zie NJB 1978, p. 536.
Vgl. artt. 7, lid 3 en 145 Rv.; over deze procedure Drabbe in Advocatenblad 1964, p. 61 e.v.
Art. 145, lid 2 Rv. gaat er overigens van uit dat de conclusies en pleidooien op één dag kunnen
plaatsvinden.
Art. 142,lidi Rv.
Volgens een onderzoek van het ministerie van justitie vermeld door Zonderland (1977), p. 254
en Justitiële Statistiek 1971, CBS, Den Haag 1973, p. 35.
Van den Düngen, art. 145 aant. 5.

7.2.1 verklaring voor recht
Een derde mogelijkheid om onafhankelijk van de medewerking van de tegenpartij de
duur van de procedure te verkorten ligt in een beperking van de omvang van het geschil.
Dit kan bijvoorbeeld door uitsluitend een verklaring voor recht te vorderen 1 " . Ten eerste gaat het geding nu uitsluitend over het principiële geschilpunt (byvoorbeeld of de
gedaagde onrechtmatig handelde of wanprestatie heeft gepleegd) Problemen rond de
berekening van schade en de vergoeding daarvan kunnen voorlopig buiten beschouwing blijven. Ten tweede is dit een mogelijkheid om de zaak voor de rechtbank aanhangig te maken (wegens de onbepaalde waarde van de vordering) die anders tot de
competentie van de kantonrechter zou behoren" 2 De voorkeur voor de rechtbank kan
voortvloeien uit de verwachting van een grotere precedentwaarde van de uitspraak of
de wens de uitspraak van een hof over het geschil te kunnen verkrijgen als prorogatie
wegens gebrek aan medewerking van de tegenpartij niet mogelijk is
Zo wilde de Consumentenbond een principiële uitspraak uitlokken over een premieverhoging door particuliere ziektekostenverzekeraars met een hoger percentage dan was
toegestaan volgens de geldende prijzenbeschikking. Op jaarbasis bedroeg het verschil in
premie per individuele verzekerde ongeveer f 130, zodat de kantonrechter bevoegd was.
De Consumentenbond achtte het 'met erg zinvol om deze principiële kwestie voor de
kantonrechter uit te vechten'. De verzekeringsmaatschappij weigerde om aan prorogatie
bij het gerechtshof mee te werken. Derhalve besloot de bond op verkorte termijn een
verklarmg voor recht bij de rechtbank te vorderen 183 Hier werden dus twee mogelijkheden om zonder medewerking van de tegenpartij de kans op een snelle uitspraak te
vergroten gecombineerd.
Een derde reden om in een proefproces een verklarmg voor recht te vorderen is dat
zo de beperking van de mogelijkheid om beroep van vonnissen van kantonrechters in te
stellen wordt doorbroken. Beloopt de waarde van het geschil niet meer dan f 1500 dan
is hoger beroep uitgesloten 184 . Door een vordering van onbepaalde waarde in te stellen
kan men hoger beroep 185 en daarna ook cassatie op andere dan de beperkte gronden
van art 100 RO mogelijk maken.
Een opmerkelijk voorbeeld van een met dit doel gevorderde verklaring voor recht
leidde tot het derde Scheldestakingsarrest van de Hoge Raad. In 1971 vond op de werf
van De Schelde een wilde staking plaats uit protest tegen een door de Amsterdamse
rechtbankpresident uitgesproken verbod om te staken 186 Die staking was aanleiding
tot een reeks van procedures over de vraag of werkwillige werknemers recht hadden op
doorbetaling van loon over de dagen dat zij als gevolg van de staking met konden werken Eén van die procedures kwam in par 4 2 al ter sprake. Per werknemer bedroeg de
vordering circa f 100 (twee dagen loon). Tegen de uitspraken van kantonrechters, die
de werkgevers tot doorbetaling van loon veroordeelden, konden deze dus geen hoger
beroep aantekenen. De advocaten, die voor de werkgevers optraden, hebben toen aan
de PG verzocht cassatie in het belang der wet in te stellen. De PG heeft eerst in 1972 en
181. Zie Parser (1903), Star Busmann (1972), nr. 10, Clevermga (1972), aant. 1 op art. 44, Van
den Düngen, aant. 6 vóór art. 44, Onrechtmatige Daad (losbladig) I, nr 201 en art. 3 117
NBW.
182. Dit is niet mogelijk m die gevallen waar de kantonrechter bevoegd is ongeacht de waarde van de
vordering, zoals in arbeids- en huurzaken, artt. 38 en 39 RO.
183. Jaarverslag Kommissie Rechtsbijstand over 1974, p. 20 De minister van economische zaken was
de bond en de rechtbank te snel af Hij verleende ontheffing van de pnjsbeschikking voordat het
tot een vonnis was gekomen.
184. Artt. 38 en 39 RO.
185. Art. 253 Rv.
186. Pres. Rb. Amsterdam 3 februan 1972, NJ 1972, 87.
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vervolgens in 1973 nogmaals aan een dergelijke suggestie gevolg gegeven. De beide uit
spaken van de Hoge Raad waren echter niet erg bevredigend voor de werkgevers" 7 .
In een derde kantongerechtsprocedure heeft de werkgever in reconventie een verkla
ring voor recht gevorderd omtrent zijn toekomstige betalingsverplichtingen in geval van
staking (alsmede een verbod voor de werknemer om loon te vorderen dat hem niet toe
kwam!). Op deze manier kon de werkgever hoger beroep instellen van de voor hem on
gunstige uitspraak 1 8 '. Toen de eis van de werknemer in appel werd afgewezen, heeft
deze beroep in cassatie ingesteld. Hij deed dit ongetwijfeld met steun van zijn vakbond.
Het is immers onwaarschijnlijk dat de betrokkene op eigen kracht (in cassatie werd niet
kosteloos geprocedeerd) in drie instanties over een bedrag van f 100 heeft geproduceerd.
Op deze manier kon de vraag nu ook op de normale wijze met deelneming van beide
partijen aan de Hoge Raad worden voorgelegd. Deze keer was de uitspraak voor de
werkgevers minder ongunstig 1 8 9 .
Wiarda kwalificeerde de 'kansloze' reconventionele vordering van de werkgever als
'processueel kunst en vliegwerk van twijfelachtige a a r d ' 1 9 0 . Kennelijk achtte hij het
echter niet ongeoorloofd. Mogelijk heeft het doel (het verkrijgen van een uitspraak van
de Hoge Raad overeen 'belangrijke rechtsvraag' na een contradictoire behandeling) toch
de middelen geheiligd. Volgens Zonderland is de reconventionele vordering met onbe
paalde waarde echter een in de Nederlandse rechtspraak naar Frans voorbeeld Vergaand
aanvaard' middel om een uitspraak kunstmatig appellabel te m a k e n 1 9 1 .
Opmerkelijk is dat in deze drie procedures steeds door de gedaagde werkgevers (in de
tweede zaak betrof het een onderaannemer van de werf) aan de zaak het karakter van
een proefproces werd gegeven. Toen het eerste proefproces niet het gewenste resultaat
opleverde, ging men van werkgeverszijde door totdat een gunstige nuancering van de
aanvankelijke norm werd verkregen. Ook hier lijkt de aanhouder te hebben gewonnen 1 9 2 .
Deze 'sequential testcases' waren overigens nooit gevoerd als niet ook aan werknemerszijde organisaties (vakbonden en Bureaus voor Arbeidsrecht) steun hadden verleend.
De Scheldestakingsarresten dienden hier als illustratie van een van de drie redenen
voor het instellen van een vordering tot een verklaring voor recht in een proefproces 1 9 3 .
Een belemmering voor het gebruik van dit middel zou kunnen liggen in de strenge eisen
die in de rechtspraak worden gesteld aan het 'processueel belang' van de partij die een
verklaring voor recht vordert. Hij moet er belang bij hebben dat de rechtsverhouding
'reeds dadelijk' bindend wordt vastgesteld. Splitsing in twee afzonderlijke vorderingen
is alleen in 'bijzondere omstandigheden' toegestaan 1 9 4 . Deze nadruk op het processueel
187. HR 10 november 1972, NJ 1973,60 т.п. G.J.S. en HR 21 december 1973, Ш 1974,142 т.п.
G.J.S., zie over deze attesten J.C.M. Leyten, NJB 1973, p. 377, A. Boekwinkel,SMA 1973, p.
346 en P. Zonderland in De Onderneming van 1 december 1972 en in een noot onder Ktr.
Schiedam 7januari 1975,NJ 1975,304.
188. Overigens had in de zaak, die leidde tot het eerste Scheldestaking-arrest de werknemer aanvan
kelijk een verbod c.q. verklaring voor recht gevorderd; zie Ktr. Middelburg 10 juli 1972, Praktijkgids 1973, p. 6 т.п. P. Rippen. Mogelijk werd toen van werknemerszijde overwogen om een
principiële uitspraak van een hogere rechter uit te lokken.
189. HR 7 mei 1976, NJ 1977, 55 т.п. G.J.S. en Ars Aequi 1977, p. 122. т.п. G. In deze zaak is na
de verwijzing opnieuw cassatie ingesteld: HR 25 januari 1980, NJ 1980, 282. Uiteindelijk is de
(voor de werknemer gunstige) uitspraak van de kantonrechter bekrachtigd.
190. Wiarda (1978), p. 86.
191. Zonderland (1977), p. 96 noot 125.
192. Deze zaken illustreren ook de wisselwerking tussen rechtspraak en rechtsliteratuur; vgl. de be
schrijving van de reacties in de vakpers op de eerdere arresten in de conclusie van A.G. Berger
bij het derde arrest.
193. Ook in het in noot 4 genoemde proefproces van de Bioscoopbond werd een verklaring voor
recht gevorderd.
194. HR 30 maart 1951, NJ 1952,29.
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belang ís te verklaren als een rudiment van de langdurige controverse over de toelaatbaarheid van een dergelijke vordering1" en als uitdrukking van de wens te vermijden
dat de tegenpartij nodeloos op extra kosten wordt gejaagd door twee aparte procedures:
één over de vaststelling van de rechtsbetrekking en een tweede over de omvang van de
prestatie of de schadevergoeding. Alleen als zo'n tweede geding waarschijnlijk lijkt (en
dat zal niet vaak het geval zijn), is er mijns inziens aanleiding om aan de vordering tot
een verklaring voor recht bijzondere eisen te stellen. Dit gebeurt immers ook niet in andere gevallen waarin de eiser zijn vordering bewust beperkt tot een onderdeel van het
totale geschil. Andere mogelijkheden voor de insteller van het proefproces om ongewenste discussie over de omvang van de schadevergoeding uit te stellen, vormen de vordering tot vergoeding van schade 'nader op te maken bij staat' en de beperking van zijn
vordering tot een gebod of verbod. In het eerstgenoemde geval wordt eerst beslist over
de aansprakelijkheidsvraag en komt het beloop van de schade pas aan de orde in de zgn.
schadestaatprocedure"6. In alle drie de gevallen kunnen de complicerende en vertragende discussies over de omvang van (wederzijdse) betalingsverplichtingen worden uitgesteld
en daarmee vaak ook geheel worden vermeden.
7.2.2 cassatie in het belang der wet
Een geheel andere weg om zonder medewerking van de tegenpartij op korte termijn een
rechterlijke uitspraak met precedentwaarde uit te lokken is de cassatie in het belang der
wet. Wel is men ook hier van de instemming van een ander afhankelijk. Immers alleen
de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad kan dit rechtsmiddel instellen. Het staat echter
een ieder vrij om met gebruikmaking van het recht van petitie (art. 8 Grondwet) aan de
PG te vragen om in een bepaald geval van zijn bevoegdheid gebruik te maken.
Cassatie in het belang der wet is alleen mogelijk als tegen een uitspraak voor partijen
geen gewoon rechtsmiddel meer openstaat. Men kan dus aan deze weg denken als tegen
een uitspraak geen beroep openstaat, de beroepstermijn verlopen is, als het doorlopen
van alle drie instanties te kostbaar is of te lang zal duren, of als van een uitspraak van
een kantonrechter alleen cassatie op de beperkte gronden van art. 100 RO mogelijk is.
Ook een persoon of organisatie die bij de oorspronkelijke procedure geen partij was
maar wel belangstelt in een uitspraak van de Hoge Raad, kan de PG in overweging geven
cassatie in het belang der wet in te stellen.
De wet noemt geen termijn voor het instellen van dit rechtsmiddel. Wel constateerde Jessurun d'Oliveira dat in de praktijk hele oude koeien zelden meer uit de sloot worden gehaald197. Meestal ligt er tussen het arrest van de Hoge Raad en de betrokken uitspraak niet meer dan een jaar.
De laatste jaren laat de PG in zijn voordracht nogal eens uitkomen door wie hij benaderd is met de suggestie cassatie in het belang der wet in te stellen. Vooral advocaten nemen het initiatief al dan niet uitdrukkelijk namens hun cliënten198. Maar ook andere
195. Zie literatuur in noot 181.
196. Zie J. Spoelder, De schadestaatprocedure, Leiden 1966 en Van den Düngen aant. bij art. 612
e.V. Rv. Bovendien wordt door de onbepaalde waarde van de vordering de rechtbank bevoegd
tot kennisneming. Ook schadestaatprocedures worden weinig gevoerd: in 1970 en 1971 werden
door alle 19 rechtbanken in totaal telkens 73 van zulke procedures afgedaan. Verslag Enquête
civiele procedure (Ministerie van Justitie) 1970, p. 7 en idem 1971, p. 7.
197. Kassatie in het belang van het recht, in: Speculum Langemeijer, Zwolle 1973, p. 227.
198. Ondermeer bij HR 22 oktober 1976, M 1977, 29, HR 5 november 1977, NJ 1978, 72, HR 15
november 1976, NJ 1977, 586, HR 25 november 1977, Ш 1978, 176 en HR 16 december
1971,NJ 1978, 156.

105

rechtshulpverleners (deurwaarders, bureaus voor rechtshulp e.d.) 199 , rechters 200 en diverse overheidsfunctionarissen zoals een directeur van een intergemeentelijke sociale
dienst 2 0 1 , de Directeur-Generaal voor de Arbeidsvoorziening 202 en een burgemeester 203
behoren tot de initiatiefnemers.
De procedure omvat uitsluitend de vordering van de PG en het arrest van de Hoge
Raad. De partijen in de oorspronkelijke zaak hebben daarin geen aandeel. Wel komt
het tegenwoordig nogal eens voor dat de PG in zijn voordracht het standpunt van de
initiatiefnemer of door deze gebruikte argumenten overneemt 204 . Op deze wijze kan
via een achterdeur en onder controle van de PG het standpunt van één van de betrokken partijen over de aangevochten beslissing toch aan de Hoge Raad kenbaar worden gemaakt.
De kosten van dit middel zijn gering: het opstellen en verzenden van een brief 205 . De
kans dat de PG op het verzoek ingaat is betrekkelijk klein. Sinds het begin van dejaren
zestig werd dit rechtsmiddel door de PG in burgerlijke zaken gemiddeld zeven keer per
jaar ingesteld 206 . In 1976 ontving de PG 50 aanvragen tot het instellen van cassatie in
het belang der wet in zaken waarvan de civiele kamer van de Hoge Raad kennis neemt.
In acht van die zaken stelde de PG een vordering in. Voor 1977 waren de cijfers: 32
verzoeken waarvan zes tot een vordering hebben geleid 207 . Het aantal voordrachten
wordt echter niet alleen bepaald door het aantal verzoeken maar ook door de samenstelling en de belasting van het parket bij de Hoge Raad. Over de selectiecriteria die de
PG hanteert, is onlangs enige opening van zaken gegeven. 208
Besluit de PG om geen cassatie in te stellen dan ontvangt de voorsteller daarvan gemotiveerd bericht 2 0 9 . Tegen een dergelijk besluit van de PG staat naar het geldende
recht geen voorziening open. De PG behoort als lid van de rechterlijke macht tot de
personen en instanties op wier beschikkingen de wet-AROB niet van toepassing is 2 1 0 .
De omweg om de minister van justitie te vragen de PG opdracht te geven om cassatie
in het belang der wet in te stellen biedt eveneens weinig kans van slagen. Zowel onder

199.
200.
201.
202.
203.
204.

205.

206.
207.

208.
209.

210.
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HR 7 mei 1976,NJ 1976, 455 en HR 4 november 1977, ЛУ1978, 544.
HR 15 oktober 1976, NJ\977, 57.
HR 15 april 1977, ЛУ 1977, 400.
HR 14 oktober 1977, Л/У 1978,31.
HR4 november 1971,NJ 1978, 129.
Zo in HR 19 november 1976, NJ 1977, 151, HR 28 oktober 1977, NJ 1978, 196 en HR 4 no
vember 1977, NJ 1978, 129. Bij de voordracht die leidde tot HR 15 mei 1970, NJ 1970,367
legde de PG een nota over die was opgesteld door de secretaris van de betrokken Huuradvies
commissie.
De Consumentenbond vermeldt in het jaarverslag van haar afdeling rechtsbijstand over 1976
(p. 11) dat het advies van een cassatie-advocaat werd ingewonnen over het voorleggen van een
ongunstig, maar niet-appellabel kantonrechtersvonnis aan de PG met het oog op cassatie in het
belang der wet.
Jessurun d'Obveira (1973a), p. 238 en Wiarda(1978), p. 99.
Volgens een brief van de A.G. Ten Kate van 6 juni 1978. In de periode december 1973 tot no
vember 1979 werden in totaal 353 aanvragen om een voorziening in het belang der wet inge
diend. Daarvan hebben 35 geleid tot cassatie in het belang der wet (27 in burgerlijke en 8 in
strafzaken), zie M.S. van Oosten, NJB 1980, p. 517 e.v.
Zie de afscheidsrede van de PG Van Oosten, NJB 1980, p. 518.
Voor voorbeelden zie Hoogendijk-Deutsch (1976), p. 61 en bureau voor rechtshulp Amster
dam, Jaarverslag over 1976, Amsterdam 1977, p. 44; zie ook Jessurun d'Oliveira (1973a), p.
229 omtrent het door de PG Langemeijer niet opgevolgde verzoek van de minister van justi
tie om cassatie in te stellen tegen het arrest van het Hof Amsterdam inzake de staking bij
Hoogovens (NJ 1972, 192).
Art. 1, lid 1 onder e Wet AROB.

de wet-BAB als onder de wet-AROB zijn beroepen tegen de weigering van de minister
om een dergelijke opdracht te geven telkens niet-ontvankelijk verklaard. 21 ' Bovendien
is het een omstreden vraag of de minister bevoegd is om een dergelijke opdracht te
geven.212
De uitspraak in cassatie in het belang der wet brengt volgens art. 98 RO geen nadeel
toe aan de rechten door partijen verkregen. Voor de rechtspositie van de partijen bij de
uitspraak, waarvan cassatie werd ingesteld, heeft het arrest van de Hoge Raad dus geen
directe gevolgen. Het gezag van gewijsde van de betrokken uitspraak blijft in stand ook
al wordt deze door de Hoge Raad vernietigd. De uitspraak van de Hoge Raad heeft vooral precedentwaarde. Sommige schrijvers betogen echter dat de precedentwaarde van een
arrest bij cassatie in het belang der wet minder groot zou zijn dan bij partijcassatie, omdat de Hoge Raad in deze gevallen moet oordelen zonder de voorlichting door antagonistische partijen en soms ook zonder een uiteenzetting van de feiten in twee instanties 213 . Een uitspraak van de regering in de toelichting bij de lopende grondwetherziening wijst echter in een andere richting: ook bij cassatie in het belang der wet 'geeft
de Hoge Raad een bindende beslissing, namelijk een interpretatie van de wet, welke
interpretatie bindend is voor de toekomst' 2 1 4 .
Het gestelde verschil in precedentwaarde lijkt mij ook minder voor de hand liggend
bij die arresten waar de feitelijke omstandigheden van het geval voor de in het arrest
besliste rechtsvraag slechts geringe betekenis hebben: bijvoorbeeld bij de vraag of de
cessionaris appel kon instellen van een door de cedent verkregen vonnis 215 of bij een uitspraak over de betekenis van de tekst van de appeldagvaarding in echtscheidingszaken 216 .
In zaken waar de feitelijke en normatieve vragen zeer nauw verweven zijn zal dat verschil in de precedentwaarde zich eerder voordoen. Is dat verschil nu een gevolg van de
wijze van totstandkoming van het arrest? Of vloeit het voort uit de omstandigheid dat
in deze laatste gevallen voor het beroep op het precedent de vergelijkbaarheid van de
feitelijke omstandigheden tussen het precedent en de latere zaak een veel grotere rol
speelt? Mij lijkt het laatste. Een soortgelijk onderscheid maakt ook Wiarda in zijn preadvies voor de NJV in 1978. Hij maakt daar verschil tussen 'kwesties van formeel recht',
betreffende de uitlegging van wettelijke voorschriften die (de rechter) concrete aanwijzingen bedoelen te geven, maar voor verschillende uitleg vatbaar zijn en anderzijds zaken waarbij 'de appreciatie van vage begrippen een rol spelen' 217 . De eerste categorie zaken leent zich zijns inziens beter voor een oplossing via cassatie in het belang der wet
dan de tweede. Voor de precedentwerking van beide categorieën trekt Wiarda echter
geen conclusies.
Voorbeelden van het gebruik van cassatie in het belang der wet ter behartiging van
211. KB 2 januari 1974 no. 70, AB 1975, 84, KB 13 februari 1976 no. 63, AB 1976, 203, Vre. Afd.
Rechtspraak 12 december 1978, Ш 1980, 269 (alle drie met noot van Th.W. van Veen) en
Afd. Rechtspraak 12 april 1979, AB 1979, 369 т.п. J.R. Stellinga. Onder de wet-BAB oordeel
de de Kroon dat de verzoeker door de weigering niet rechtstreeks in zijn belang was getroffen.
De Afdeling Rechtspraak besliste dat die weigering niet op enig rechtsgevolg is gericht.
212. De Afdeling Rechtspraak oordeelde dat een wettelijke grondslag voor die opdracht ontbreekt
(zie noot 211). De minister van binnenlandse zaken heeft in de Tweede Kamer het zelfde
standpunt ingenomen, Hand. И 1974/75, p. 5227 en 5423. Het tegenovergestelde standpunt
wordt verdedigd met een beroep op art. 5 RO. Zie voor een overzicht van de literatuur over de
ze vraag de noot van Van Veen onder NJ 1980, 269.
213. Jessurun d'Oliveira (1973a), p. 237, Scholten in zijn noot onder HR 21 december 1973, NJ
1974,142 en Zonderland in een noot onder Ktr. Schiedam 7 januari 1975, NJ 1975,304.
214. Bijl. Hand. II1975/76, 13872, nr. 3, p. 14.
215. HR 8 juni 1973, NJ 1974, 76 т.п. D.J.V.
216. HR 15 oktober 1976, NJ 1977, 57 т.п. W.H.H.
217. Wiarda (1978), p. 102.
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de belangen van grotere groepen personen zijn het arrest inzake de huurbescherming van
bewoners van gastarbeiderspensions" 8 , de twee van werkgeverszijde uitgelokte Scheldestakingsarresten en de zaak over de vraag of een ziekenfonds de medewerkersovereenkomst met een huisarts kan opzeggen 2 1 9 . In de eerstgenoemde zaak wendde de advo
caat, die in verschillende processen voor huurders was opgetreden, zich tot de PG na
overleg met de regionale stichting voor buitenlandse werknemers. In zijn brief aan de PG
wees hij op de tegenstrijdige rechterlijke uitspraken over de vraag of de pensionovereen
komsten die deze werknemers afsluiten onder de beschermende werking van de Huur
wet vallen. Zekerheid hierover achtte hij van belang voor de beleidsbepaling door de
stichtingen die zich met de opvang van buitenlandse werknemers bezighouden. De ad
vocaat verzocht de PG een vonnis waarin een voor de buitenlanders gunstig standpunt
werd ingenomen voor cassatie voor te dragen 2 3 0 . De PG ging op deze suggestie in. Hij
verklaarde in zijn voordracht niet blind te zijn voor de overwegingen van de betreffen
de rechter, maar zich op het tegenovergestelde standpunt te stellen ten einde een be
slissing van de Hoge Raad te verkrijgen. Opmerkelijk is hoe het Nederlands Centrum
Buitenlanders bewust heeft getracht de precedentwerking van dit arrest, dat een ver
sterking van de rechtspositie van de betrokken buitenlandse huurders betekende, te
vergroten door aan de uitspraak veel publiciteit te geven 2 2 1 . Het realiseren van deze ver
betering van de rechtspositie heeft overigens in de praktijk zeer veel problemen opge
leverd 2 2 2 .
Voorbeelden van organisaties die zich tevergeefs tot de PG hebben gewend zijn : de
Consumentenbond die een uitspraak van de Hoge Raad wilde uitlokken over de moge
lijkheid om langs de eenvoudige weg van het betalingsbevel bij de kantonrechter nale
ving te vorderen van uitspraken van de branche-geschillencommissies 223 en een milieu
organisatie die een uitspraak wilde uitlokken over haar bevoegdheid om voor de burger
lijke rechter op te komen wegens benadeling van een door die organisatie voorgestaan be
lang. In dit laatste geval ging de PG niet op de suggestie in omdat hij (in 1972) verwachtte
dat de Hoge Raad zou beslissen dat de organisatie daartoe niet bevoegd was, en hij een
rechtsontwikkeling op dit punt niet voortijdig wilde afbreken 2 2 4 .
Cassatie in het belang der wet is dus weliswaar een weinig kostbare en relatief snelle
manier om een uitspraak met sterke precedentwerking te verkrijgen. Maar de kans op
succes bij de PG is betrekkelijk klein. Het aandeel in de procesvoering is beperkt tot
informatie-verschaffing aan de PG. Slechts bij uitzondering en dan meestal nog mondjes
maat komt die informatie in de voordracht aan de Hoge Raad tot uitdrukking. De laat218.
219.
220.
221.
222.

HR 15 maart 1974, NJ 1974,393 en Ars Aequi 1974, p. 580 т.п. P.A.S.
HR 16 december 1977, NJ 1978, 156 т.п. A.R.B.
Volgens de brief van 20 februari 1973 waarnaar in de voordracht wordt verwezen.
Zie het persbericht dat ondermeer werd opgenomen in Ais Aequi 1974, p. 350.
Zie Α. Geen en S. Geven, Rechtsbescherming van de pensionbewoner, in: Vreemdeling en
Recht, Congresbundel Jonge Balie Congres, Zwolle 1977, p. 129-137, dezelfde auteurs in NJB
1975, p. 573 e.v. en de noot van E.J. Numann onder Pres. Rb. Arnhem 7 april 1977, Praktijkgids 1978, ρ .102.
223. Zie Jaarverslag Rechtsbijstand in 1976, p. 9. Het probleem leek aanvankelijk op een andere ma
nier te zijn opgelost: 'Een artikeltje in de Consumentengids van september 1976 had tot gevolg
dat de voorzitter van de Kring van Kantonrechters in Nederland de problematiek op een Kring
vergadering aan de orde stelde. Dat heeft zijn uitwerking niet gemist, want kort daarna is door
de kantonrechter te Haarlem in een identieke zaak het gevraagde betalingsbevel wèl verleend';
vgl. Ktr. Haarlem 14 januari 1977, Praktijkpds 1977, p. 186. Niet alle kantonrechters bleken
aan de uitspraken van hun kringvooizitter bindende precedentwerking toe te kennen. In het
Jaarverslag Rechtsbijstand 1978, p. 18 beklaagt de Consumentenbond zich erover dat door een
aantal kantonrechters weer tegenstrijdige uitspraken op dit punt zijn gedaan.
224. Geciteerd bij Hoogendijk-Deutsch (1976), p. 61.
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ste jaren zijn enkele malen bezwaren tegen het instituut van de cassatie in het belang der
wet geuit. Deze waren vooral gebaseerd op het ontbreken van een contradictoire behandeling 215 . Ook is gepleit voor uitbouw van dit instituut 226 . In het slot-hoofdstuk zal ik
ingaan op de mogelijkheden om dit instituut een belangrijker rol bjj de rechtsvorming
te laten spelen.

7.2.3 prejudiciële beslissing
Tenslotte kan soms ook via de weg van een prejudiciële beslissing zonder medewerking
van de tegenpartij op korte termijn een uitspraak met precedentwerking worden verkregen. De uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen en van
het Benelux-Gerechtshof hebben, gezien de samenstelling van die colleges en hun posities ten opzichte van de nationale rechterlijke hiërarchie een aanleg voor sterke precedentwerking. Die kans op precedentwerking wordt nog vergroot omdat deze beslissingen
wel worden gegeven naar aanleiding van een vraag die in een concreet geschil is gerezen,
maar de in het antwoord gegeven interpretatie van rechtsregels juist gericht is op geldigheid ook buiten dat concrete geschil. Dergelijke uitspraken vertonen meerdere kenmerken van regelgeving227. Evenals bij cassatie in het belang der wet kan de betrokken partij wel een suggestie doen om een dergelijke uitspraak uit te lokken, maar hij kan het
verzoek niet zelf instellen. De rechter beslist over de noodzaak om een verzoek om een
prejudiciële beslissing in te dienen 22 *. Iedere rechter is daartoe bevoegd. Alleen de hoogste rechters zijn daartoe in bepaalde gevallen verplicht. Dit geldt zowel voor het Hof
van de Europese Gemeenschappen als voor het Benelux-Gerechtshof 229 . Deze rechtsgang
kan op betrekkelijk korte termijn een zeer gezaghebbende uitspraak opleveren. Het Hof
in Luxemburg doet gemiddeld binnen 6 maanden uitspraak op een verzoek om een prejudiciële beslissing 230 .
Een recente zaak laat zien dat deze en de in de vorige paragraaf genoemde procesgang
ook gecombineerd kunnen worden. Op initiatief van een Tilburgse deurwaarder deed
de PG een voordracht tot cassatie in het belang der wet om een uitspraak te krijgen over
de vraag of een vonnis, dat in een andere EEG-staat is gewezen, hier na invoering van het
EEG-executieverdrag alleen ten uitvoer gelegd kan worden via een speciale verlofprocedure met verplichte inschakeling van een procureur of dat dezelfde vordering ook opnieuw kan worden ingesteld. In het laatste geval konden in zaken, die in Nederland tot
de bevoegdheid van de kantonrechter behoren, de procureurskosten worden vermeden.
Op het eerste gezicht lijkt dit een zeer technische rechtsvraag. Toch is het antwoord niet
alleen van belang voor de rechtszoekenden die deze procedure gebruiken (vermijden onnodige kosten), maar ook voor de beroepsgroep van de deurwaarders en de andere kantongerechtsgemachtigden (bescherming eigen werkterrein tegen stilzwijgende uitbreiding
van het monopolie van de advocatuur). De Hoge Raad legde de vraag op zijn beurt voor
225. Zie Scholten en Zonderland op de in noot 213 vernielde plaatsen.
226. Zie Jessunm d'Oliveira (1973a), p. 241 en Wiarda (1978), p. 103.
227. Zo bijv. de uitdrukkelijke uitsluiting van terugwerkende kracht in de beslissing inzake gelijke beloning van vrouwelijke en mannelijke werknemers H.v. J.E.G. 8 april 1976, NJ 1976, 510.
228. Het lijkt mij wenselijk dat de rechter, die besloten heeft om een prejudiciële vraag te stellen,
de partijen de gelegenheid geeft hun standpunt over de formulering van de vraag kenbaar te maken. Dit gebeurde ook bij de eerste vragen van een Engelse rechter aan het Hof in Luxemburg,
zie High Court (Chancery Division) 14 februari 1974, CMLR 1974 (vol. 13), p. 359 e.V.; vgl.
ook de regeling bij het vragen van inlichtingen over buitenlands recht in de artt. 150 en 429s Rv.
229. Art. 177 EEG-verdrag en art. 6 Verdrag inzake Benelux-Gerechtshof.
230. Overzicht van de werkzaamheden van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen in
1977, Luxemburg 1978, p. 8; zo ook in het overzicht van 1978, Luxemburg 1979, p. 8.
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aan het Hof in Luxemburg231. Dat Hof oordeelde dat na een eerdere veroordeling dezelfde vordering niet opnieuw kan worden ingesteld. De Hoge Raad besliste overeenkomstig232 . Dit arrest leidde tot een aanpassing van de wettelijke regeling overeenkomstig
de bedoeling van de Tilburgse initiatiefnemer233. Dit proefproces leidde dus niet alleen
tot rechtsvorming door de rechter maar ook tot rechtsvormende activiteit van de wetgever" 4 .
8. verminderen van de afhankelijkheid van het individuele geval
Zoals in par. 6 reeds werd vermeld, gaat het hier om twee soorten problemen: (1) de
rechterlijke uitspraak wordt bepaald door de specifieke (unieke) omstandigheden van de
zaak die als proefproces wordt gevoerd of op grond van die omstandigheden komt de
rechter zelfs helemaal niet tot een beslissing over de vraag die de betrokkenen verdeeld
houdt; (2) het individu, dat als proefkonijn optreedt, verandert tijdens het proces van
inzicht of verliest zijn belang bij het proces.
Bij het conflictoplossing gerichte proefproces spelen deze problemen slechts een beperkte rol. Met name zullen hier minder problemen rijzen als aan het proefproces een
afspraak tussen alle betrokkenen ten grondslag ligt. Als de betrokkenen zelf ermee hebben ingestemd dat een bepaald geval als test-case zou dienen, dan hebben zij minder reden zich over de consequenties van die keuze te beklagen. Zij hebben hun lot vrijwillig
aan dat van het proefkonijn verbonden. Als de rechter geen uitsluitsel geeft over het
geschil of zijn uitspraak afwijkt van wat de betrokkenen daarbij voor ogen hadden, kunnen zij altijd na die uitspraak overeenkomen alsnog een nieuw proefproces te voeren of
de oude overeenkomst door een nieuw compromis te vervangen. Wel brengt dat extra
kosten met zich. Verder bestaat de kans dat de partij, die bij de uitspraak in het 'mislukte' proefproces gebaat is, niet van een nieuwe afspraak wil weten. Dit risico is onvermijdelijk verbonden aan het feit dat men de oplossing van het conflict aan een derde (de
rechter) uit handen heeft gegeven.
Meer problemen rijzen er als het proefproces niet op een overeenkomst is gebaseerd.
Dit zal meestal het geval zijn als het proefproces op rechtsvorming is gericht. In dit geval is er tussen de twee partijen als regel geen overeenstemming over de keuze van de
zaak. Bovendien maakt het grote aantal bij de afloop betrokken personen het praktisch
onmogelijk om hen allemaal aan de keuze van het proefproces te laten deelnemen. Binnen een aantal organisaties die regelmatig proefprocessen voeren, is de oplossing voor
dit probleem gezocht door de selectie en keuze op te dragen aan een speciale commissie.
Zo kent de Consumentenbond een Kommissie Rechtsbijstand die een dergelijke taak
vervult. De Rechtskundige Dienst van de FNV werkt met een appel-commissie. Ook
Haug vond in zijn onderzoek naar proefprocessen in de Bondsrepubliek Duitsland bij
verschillende organisaties dergelijke speciale selectie-commissies235. Door een zorgvuldige selectie van het proefproces kan de kans op ongewenste incidenten worden verkleind.
Het laten optreden van meerdere eisers in dezelfde procedure is een andere manier
231. HR 7 mei 1976, NJ 1976,455.
232. H.v. J.E.G. 30 november 1976 en HR 14 januari 1977, NJ 1977,484 enNJ 1978, 102.
233. Wet van 14 september 1978, Stb. 468 waarbij het huidige lid 4 van artikel 2 van de Uitvoeringswet EEG-executieverdrag (Stb. 1972, 240) werd vastgesteld.
234. Ook in deze zaak bleek de geldswaarde van de vordering niet beslissend voor het 'belang' van de
zaak. De hoofdsom van de vordering, die tot vijf uitspraken van vier rechterlijke instanties en indiening van een wetsontwerp aanleiding was, bedroeg f 8,30. De minimis non curat preator?
235. Haug (1973), p. 89 e.V. en Arens (1976), p. 352 e.v.
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om de afhankelijkheid van de omstandigheden van het individuele geval te verminderen.
Deze mogelijkheid bestaat overigens ook bij het proefproces dat wel op basis van een
afspraak tussen partijen wordt gevoerd. Dit is echter alleen zonder extra kosten mogelijk
als de betrokkenen gelijkluidende vorderingen kunnen instellen of hun vorderingen dui
236
delijk met elkaar samenhangen . Naast een zorgvuldige selectie en een pluraliteit van
eisers zijn er nog vier andere manieren om de kans te verkleinen dat het doel van het
proefproces niet bereikt wordt door een wijziging in de omstandigheden of het gedrag
van de proefpersoon (overlijden, verlies van belang, wijziging van inzicht of voorkeur
voor schikking).
In de eerste plaats kunnen tegenstellingen tussen het belang van de organisatie Щ
het voortzetten van het proefproces en het belang van de proefpersoon die een schik
kingsaanbod van de tegenpartij wil accepteren, worden vermeden doordat de organisa
ties eenzelfde of een gelijkwaardig aanbod doet aan de proefpersoon onder de voorwaar
de dat het proces kan worden voortgezet. Een dergelijke regeling treft de Consumenten
237
bond soms met een lid wiens vordering het onderwerp van een proefproces i s . Dit is
echter niet mogelijk als het aanbod van de tegenpartij bestaat in een prestatie die alleen
zij kan verrichten. Ook kan de organisatie zich (tot een bepaald maximum) garant stellen
voor eventuele schade die het lid door niet aanvaarding van het schikkingsaanbod (bij
verlies van het proefproces) zou lijden. Beide oplossingen veronderstellen wel redelijk
vermogende organisaties.
Een tweede oplossing is dat de betrokken proefpersoon de organisatie machtigt om
het proces naar eigen inzicht en voor haar rekening te voeren. Het proces wordt op naam
van de betrokken persoon gevoerd, maar de organisatie betaalt en instrueert de advo
caat. Naar buiten toe (voorde tegenpartij, de rechter of derden) behoeft in dit geval niet
te blijken dat de organisatie als gemachtigde optreedt. De eventuele opbrengst is dan
voor de proefpersoon al dan niet na aftrek van door de organisatie gemaakte kosten. Dit
laat echter de mogelijkheid onverlet dat de betrokkene van inzicht verandert en de mach
tiging intrekt. Het is niet zeker of een dergelijke machtiging onherroepelijk verleend
kan worden. Dat zou immers betekenen dat de betrokkene geen enkele mogelijkheid
meer heeft om vat te krijgen op de procedure die op zijn naam wordt gevoerd. Omdat
zich hier allerlei complicaties kunnen voordoen, wordt vaak de regeling getroffen dat
de volmachtgever de procesvoering kan overnemen of doen staken als hij aan de organi
satie de tot dan toe gemaakte kosten vergoed 2 3 8 . Een dergelijke afspraak maakt de
Consumentenbond met elk lid aan wie op kosten van de bond rechtsbijstand wordt ver
leend 2 3 9 . Die overeenkomst vertoont veel paralellen met de standaardclausule in WA236. De Hoge Raad heeft in een recent arrest de mogelijkheid van subjectieve cumulatie (gelijktijdige
berechting van de individuele vorderingen van verschillende met name genoemde personen in
één proces) uitgebreid, zie HR 27 oktober 1978,Λ7 1980, 102 т.п. W.H.H. Volgens de annotator begunstigt dit arrest het instellen van collectieve acties voor de rechter door een groep huur
ders of ontslagen werknemers. Dit behoeft ook geen extra kosten mee te brengen: als meerdere
eisers of gedaagden bij eenzelfde procureur verschijnen en gelijkluidende conclusies nemen, wor
den ze voor de berekening van het griffierecht als één partij beschouwd, zie art. 3, lid 1 Wet tarieven in burgerlijke zaken.
237. Zie art. 5 lid 2 van de Verklaring waarbij het lid de Consumentenbond machtigt de procedure
over zijn geschil te behandelen. Als het lid echter aan aanvaarding van de schikking de voorkeur
geeft boven voortprocederen met de garantie van de bond, dan wordt blijkens deze bepaling die
wens gerespecteerd.
238. Haug(1973),p. 73.
239. De regeling is gunstiger voor het lid. Als deze het niet eens is met de procesvoering hoeft hij
slechts de kosten te betalen vanaf het moment dat de bond de rechtsbijstand beëindigt (art. 4,
lid 3 van de in noot 237 genoemde verklaring). Alleen als het lid onware inlichtingen verschaft
of weigert mee te werken aan de procesvoering moet hij alle kosten aan de bond vergoeden
(art. 6 lid 4).
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verzekeringen, waarbij de verzekerde de maatschappij machtigt om op zijn naam te procederen. In de praktijk is de verzekerde dan verder alleen in naam procespartij. Intrekking van die machtiging of belemmering van de procesvoering wordt dan echter met
een veel zwaardere sanctie bedreigd : verlies van de aanspraken tot dekking uit de polis.
Hieronder staan we iets uitvoeriger stil bij een derde en een vierde manier om het risico van een ongewenste afloop van een proefproces te verminderen: de organisatie
treedt op als procesgemachtigde of neemt door cessie de vordering van het individu
over. In feite gaat het hier om iets verder doorgezette varianten van de twee voorgaande oplossingen.
8.1 procesvolmacht
Een organisatie kan op verschillende manieren namens één of meer leden of anderen
personen procederen. Ik noem vier varianten:
1. De organisaties kan als procesgemachtigde rechtsbijstand verlenen voor die rechters
waar de bijstand van een advocaat of procureur niet verplicht is. Zo treden de Bureaus
voor Arbeidsrecht en de afdeling rechtsbijstand van de Consumentenbond voor hun leden als kantongerechtsgemachtigde op. Hier spreekt men evenals bij de vertegenwoordiging door advocaten en procureurs van 'blote' procesvertegenwoordiging. De vertegenwoordiger wordt zelf geen procespartij.
2. Een organisatie kan krachtens wetsbepaling bevoegd zijn om in bepaalde gevallen op
te treden als procesvertegenwoordiger namens bepaalde personen (art. 9 Auteurswet ter
handhaving van het auteursrecht van anonieme auteurs) of namens haar leden. Elke vereniging kan dit ter handhaving van een ten behoeve van haar leden gesloten overeenkomst (ledencontract, art. 46 Boek 2 BW). In deze gevallen is de organisatie wel procespartij.
3. Soms kent de wet aan organisaties de bevoegdheid toe om in het belang van haar leden of zelfs van grotere groepen personen een bepaalde vordering in te stellen. Aan dergelijke zelfstandige acties zijn de Hoofdstukken IV t/m VII gewijd.
4. Tenslotte kan een organisatie de bevoegdheid om als vertegenwoordiger van een ander in een proces op te treden ook aan een volmacht van die ander ontlenen. De gemachtigde neemt hier niet alleen de procesvoering over, maar treedt bovendien namens
de vertegenwoordigde als formele partij in proces op. Om deze variant is het mij hier te
doen.
Uit het adagium 'nul ne plaide en France par procureur que le roi' en het daarmee wat
betreft oorsprong verwante art. 6 Rv. is wel afgeleid dat procesvertegenwoordiging krachtens volmacht in Nederland niet mogelijk zou zijn240. Tegenwoordig wordt er echter algemeen aangenomen dat in burgerlijke gedingen bij gemachtigde geprocedeerd kan worden241 . Wel worden uit het adagium twee nauw verwante regels afgeleid: (a) procesvertegenwoordiging is alleen mogelijk met toestemming van de vertegenwoordigde en
240. Zie omtrent de historie van dat adagium Cleveringa (1972), aant. 2 op art. 6 Rv.
241. HR 7 mei 1852, W. 1350; zie ook Deveringa (1972), aant. 5 op art. 5 Rv.; Van den Düngen,
art. 6 aant. 2; Star Busmann (1972), nr. 139 e.V.; Enschede (1976), p. 146, Halkema (1936),
p. 61, Molenaar (1973), p. 21 e.V., Verburgh (1975), p. 21 en 66. F.H.J. Mijnssen \i\NJ 1980,
299 en de minister van justitie bij de behandeling van art. 46 Boek 2 BW, zie Van Zeben en du
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(b) procesvertegenwoordiging voor een ongenoemde lastgever is niet toegestaan. Op
beide regels bestaan tal van uitzonderingen (zie bijv. de hierboven onder (2) en (3) genoemde gevallen). Die laat ik hier echter buiten beschouwing.
Wanneer een organisatie een volmacht heeft gekregen om namens een of meer personen het proces te voeren, kan de organisatie openlijk de leiding van het proces op zich
nemen. Zij hoeft zich niet meer te beperken tot het achter de schermen instrueren van
de advocaat die het proces voert. De organisatie treedt nu op als een formele procespartij. 242 Haar naam komt m alle processtukken voor. De vertegenwoordigde of volmachtgever is echter de materiële procespartij. Hij wordt door de uitspraak gebonden. Deze
heeft voor hem gezag van gewijsde.
Opdat de tegenpartij weet tegen wie hij procedeert, moet in de dagvaarding of het
verzoekschrift zowel de naam van de lastgever(s) als die van de gemachtigde worden vermeld. 243 Ook moet uit dat stuk duidelijk worden dat er een volmacht is verleend. Bij
betwisting moet de gemachtigde organisatie het bestaan van de machtiging bewijzen.
Slaagt zij daar niet in, dan wordt de vordering niet-ontvankelijk verklaard 244 . Daarom
is schriftelijke vastlegging van de volmacht raadzaam, hoewel het verlenen van een (proces)volmacht als regel niet aan enige vorm gebonden is 2 4 5 . Ook is het mogelijk dat de
volmacht m de statuten van een vereniging is vastgelegd 246 . Een dergelijk statutaire bepaling helpt de verenigmg echter niet veel verder. Zij zal m de praktijk van die volmacht
immers zelden gebruik maken zonder eerst de instemming van de betrokken leden te
hebben verkregen. Niet alleen ter voorkoming van boze reacties maar ook om zeker te
zijn van de medewerking van deze leden. Bij bepaalde processuele handelingen (comparities e.d.) zal de vertegenwoordigde toch zelf voor de rechter moeten verschijnen. Ook
voor de bewijsvoering zal diens medewerking soms onmisbaar zijn. Bovendien zou door
opzegging van het lidmaatschap de volmacht beëindigd kunnen worden 2 4 7 .
Hier stuiten we op het probleem dat de volmacht kan komen te vervallen. Een volmacht eindigt immers bij de dood, curatele of het failhsement van de lastgever en kan
door deze ook worden herroepen (artt. 1850 e v. BW). Het einde van de volmacht kan
tot schorsing van de procedure leiden 248 . Wel kan de opzegging van een volmacht contractueel worden uitgesloten, maar aan de geldigheid van dat beding wordt de eis gesteld
dat de volmachtverlenmg mede in het belang van volmachtgever is 2 4 9 . Ook een onherroepelijke procesvolmacht kan de lastgever niet de bevoegdheid ontnemen om alsnog

242.
243.

244.
245.
246.
247.
248.
249.

Pon (1977), p. 1223. Hof Amsterdam 26 januan 1978, NJ 1980, 109 spreekt van de algemene
regel dat een materiele procespartij zich door een derde als formele procespartij mag doen vertegenwoordigen.
In het arrest genoemd m noot 241 besliste het Hof Amsterdam dat de formele partij de zaak
ook mag bepleiten ingevolge art. 20 Rv.
Ovengens is het de vraag of het voor deze bescherming van de wederpartij steeds nodig is de
volledige namen van alle vertegenwoordigde personen te noemen. Als tussen partijen vaststaat
of zeer eenvoudig vast te stellen is, welke individúen bij het proces betrokken zijn, heeft de wederpartij geen belang bij vermelden van alle namen in de processtukken. Vgl. HR 5 november
1976, NJ 1977, 586 een openbare maatschap van register-accountants behoeft als procespartij
met de namen van alle maten in dagvaarding op te nemen.
Van den Düngen aant. 2 op art. 6 Rv., volgens Star Busmann (1972) no. 140 moet de vordering
dan worden afgewezen.
Asser-Van der Grinten I (1973), p. 19 en Enschede (1976), p. 144.
Van der Grinten, Ars Aequi 1971, p. 250, Bloembergen, Bouwecht 1973, p. 513, Verburgh
(1975), p. 21 en Ρ Clausing en P.A.L.M. van der Velden, Rechtspersonen, aant. 2 by art. 46
Boek 2 BW.
Vgl. Asser-Van der Grinten II (1980), p. 260 e.V.
Art. 254, 3° Rv. Er vindt geen schorsing plaats als het gedmg al in staat van wijzen is. art. 255
Rv.
Asser-Van der Gnnten I (1973), p. 7 en 41 e.V., Bloembergen (1976), p. 42 en art. 3 J.13 NBW.
113

met de tegenpartij een schikking aan te gaan en zo het proces te frustreren, dat door de
gemachtigde is aangespannen. Een organisatie zal juist in een proefproces dergelijke complicaties willen vermijden.
Aan het optreden van een organisatie als procesgevolmachtigde in een proefproces is
het voordeel verbonden dat tegenover de wederpartij, de rechter en derden duidelijk is
dat de organisatie belang stelt m het proces en een grote rol bij de procesvoering speelt.
Dit kan ook voor de organisatie van nut zijn (publiciteit, ledenwerving). Bovendien kan
het een zekere bescherming bieden voor het proefkonijn dat de volmacht verleende Als
de organisatie alleen rechtsbystand verleent of financiert, worden deze voordelen in
mindere mate verkregen. Soms zal de orgamsatie echter uit tactische overwegingen (zoveel mogelijk nadruk op de omstandigheden van het individuele geval) juist bewust achter de schermen willen blijven250.
Aan deze variant van het proefproces zijn twee belangrijke nadelen verbonden. Ten
eerste blijft de individuele lastgever procespartij. Hij wordt m de processtukken steeds
met name genoemd. Vaak zal de betrokkene dat juist willen vermijden om het voortduren van zijn relatie met de tegenpartij niet in gevaar te brengen. Ten tweede blijft het
risico bestaan dat door de dood, een andere wijziging in persoonlijke omstandigheden
of herroeping van de volmacht het proefproces voortijdig ten einde komt. Deze negatieve effecten (voor individu én organisatie) kunnen echter afgezwakt worden door meerdere personen een volmacht te laten geven om een identieke vordering in te stellen.
Voorbeelden van door organisaties als procesgemachtigde gevoerde proefprocessen zijn
het kort geding dat de Vereniging van Hoger Personeel van Gelder Papier namens 371
van haar leden tegen hun werkgever voerde om een verbod te krijgen tot het sluiten van
een cao die ook voor die leden van kracht zou zijn251 en de procedure die door de
'Stichtmg tegen de geluidshinder' mede als gemachtigde van een viertal deelnemers werd
gevoerd tegen Schiphol, de Staat en de gemeente Amsterdam inzake de geluidsoverlast
van die luchthaven 2S2 In jaarrekeningprocedures bij de Ondernemingskamer (art. 337
Boek 2 BW) laten eisers (aandeelhouders of andere belanghebbenden) zich nogal eens
door de Stichting Onafhankelijke Bedrijfsinformatie (SOBI) als procesgemachtigde vertegenwoordigen2" . In geen van deze procedures heeft zich een van de bovengenoemde
nadelen van de volmachtverlening voorgedaan. De cessie biedt echter mogelijkheden
om die potentiële nadelen van volmachtverlening te ondervangen.
8.2 cessie
Bij cessie wordt de eigendom van een vorderingsrecht overgedragen door de oorspronkelijke rechthebbende (de cedent) aan een ander (de cessionaris). Formeel gaat het om een
vorm van eigendomsoverdracht (art. 668 BW). Materieel ligt de nadruk op de vervanging van de ene schuldeiser door een andere254 . Een organisatie die een proefproces wil
250. Mogelijk geven verzekeraars juist ter vermijding van publiciteit en duidelijkheid omtrent de materiele belanghebbende bij het proces de voorkeur aan het procederen op naam van de veiyekerde
251. Hof Amsterdam 18 oktober 1973, NJ 1974,143. De namen van al deze leden waren vermeld op
een lijst die met de dagvaarding werd betekend, Molenaar (1973), ρ 47
252. Rb. Amsterdam 12 februari 1974, NJ 1974, 121.
253. Zie Hoofdstuk V par 6 1.1.
254. De andere vorm van vervanging van de schuldeiser, de subrogatie, die in de praktijk in (proef)processen gevoerd door verzekenngsmaatschappyen een grote rol speelt laat ik hier buiten be
schouwing
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voeren kan de vordering van een lid of van een derde overnemen. Aan de cessie zijn een
aantal voordelen verbonden boven de procesvolmacht 25 '. Om deze voordelen op waarde te kunnen schatten, worden hieronder eerst de vormvereisten en andere beperkingen van de cessie kort samengevat.
Een cessie moet schriftelijk worden vastgelegd (art. 668, lid 1 BW). Tevens is voor
deze eigendomsoverdracht een geldige oorzaak (titel) vereist. Schenking of koop kunnen
de titel voor de cessie zijn. In ons geval is het dus voldoende als een lid of een derde
zijn vordering aan de organisatie, die het proefproces wil voeren, verkoopt of schenkt.
Ook is mogelijk dat de betrokkene de vordering alleen ter incasso overdraagt 256 . In dat
geval behoudt de betrokkene (eventueel na aftrek van de door de organisatie gemaakte
kosten) aanspraak op de opbrengst van het proces. Bij verkoop neemt de organisatie
tegenover betaling van een bepaald bedrag aan de betrokkene van deze het risico over
dat de vordering niet blijkt te bestaan of oninbaar zal blijken. De organisatie kan dan
als nieuwe eigenaar van de vordering in een proces over die vordering op eigen naam optreden. De cessie is niet afhankelijk van de medewerking van de tegenpartij. Als de akte
van overdracht aan de schuldenaar bij een deurwaardersexploit wordt betekend, is deze
daardoor gebonden (art. 668, lid 2 BW).
Tijdstip van de cessie
Een cessie is niet alleen vóór het begin van een procedure mogelijk. Ook als een procedure over een vordering reeds aanhangig is of zelfs nadat een vonnis is uitgesproken,
kan een vordering nog worden gecedeerd. Zo kan een organisatie, die eerst in een later
stadium van het geding kennis krijgt, dit na cessie alsnog op eigen naam als proefproces
voortzetten. 257
Als de cessie plaats vindt terwijl de procedure aanhangig is, blijft de oorspronkelijke
rechthebbende partij bij dat geding. De organisatie aan wie de vordering is gecedeerd
kan, na betekening van de akte van cessie, in het aanhangige geding tussenkomen en
zijn recht tegenover beide oorspronkelijke partijen geldend maken. 2 5 ' De organisatie
wordt dan ook partij in die procedure en kan eventueel ook hoger beroep tegen de uitspraak instellen. Wel is het raadzaam bij de cessie overeen te komen dat de cedent zich
bij de verdere procesvoering naar de aanwijzingen van de organisatie zal gedragen.
Ook na de uitspraak maar binnen de beroepstermijn kan cessie plaatsvinden om de
organisatie in de gelegenheid te stellen van een afwijzend vonnis tegen de cedent beroep
in te stellen 259 . De cedent is dan in de volgende instantie(s) geen partij meer in het geding. Ten slotte kan cessie, ook nadat de uitspraak kracht van gewijsde heeft gekregen,
plaatsvinden met het oog op de executie760. Ook de rechten verkregen bij een uitspraak
in kort geding (bijvoorbeeld het recht op de dwangsom verbonden aan een verbod om be255. Voor de historische ontwikkeling van de cessie als aanvulling op de beperkingen van de procesvolmacht, J. Wiarda, Cessie of overdracht van schuldvorderingen op naam naar Nederlandsch
Burgerlijk Recht, Zwolle 1937, p. 3 e.V.
256. Over deze en andere titels voor cessie zie Wiarda (1937), p. 139; voor problemen rond de geldigheid van de titel bij cessie ter incasso zie Contractenrecht (losbladig) III nr. 235 e.v.
257. P.A. Stein, Rechtsopvolging tijdens het geding, in: Non sine causa, Zwolle 1979, p. 425-438
geeft een overzicht van de positie van de cessionaris ten opzichte van een aanhangig geding.
258. Zo Wiarda (1937), p. 334, Ten Kate (1962), p. 132, Veegens in noot onder HR 8 juni 1973, NJ
1974, 76, Haardt, NJB 1943, p. 50 en 53, Van den Düngen, aant. 10 onder art. 254, Stein
(1979), p. 434 en Rb. Dordrecht 13 september 1978, NJ 1979, 333; anders Hof Den Bosch,
9 november 1943, NJ 1947, 231.
259. HR 8 juni 1973, NJ 1974, 76 т.п. D.J.V.
260. Zie Stein (1979), p. 432, de aldaar vermelde rechtspraak; zo ook Van den Dungen, aant. 4
(noot 7) onder art. 500 Rv. alsmede Veegens (1971), p. 88; anders Wiarda (1937), p. 340 en
Cleveringa (1972), aant. 2 onder art. 500 Rv.
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paalde handelingen te verrichten) kunnen door cessie worden overgedragen 261 . Deze
mogelijkheden zijn vooral van belang als het betrokken individu opziet tegen executie
van de uitspraak, terwijl de organisatie een ongunstige uitspraak in eerste instantie in
beroep wil aanvechten, omdat zij belang stelt in een uitspraak met meer precedentwerking of in daadwerkelijke nakoming door de tegenpartij van een uitspraak met het oog
op de feitelijke bindende werking daarvan.
Beperkingen
Niet alle vorderingen kunnen door cessie worden overgedragen. Beperkingen kunnen
voortvloeien uit de wet, uit de overeenkomst waarop de vordering is gebaseerd of verband houden met de strikt persoonlijke aard van de rechtsbetrekking die aan de vordering tengrondslag ligt. Zo is krachtens wetsbepaling de overdraagbaarheid van loonvorderingen (art. 1638g BW) en van praktisch alle sociale verzekeringsuitkeringen beperkt.
Krachtens hun aard zijn de meeste familierechtelijke vorderingen niet voor cessie vatbaar 2 " .
Alleen vermogensrechten waarover men de vrije beschikking heeft komen voor cessie
in aanmerking. In de praktijk betekent dit dat een vordering tot nakoming van een overeenkomst meestal voor cessie vatbaar is. Zeker als het gaat om een onpersoonlijke prestatie als het betalen van een geldsom. Dit is anders als de prestatie kennelijk aan een bepaalde persoon is gebonden of cessie contractueel is uitgesloten. De cessie geeft de cessionaris niet het recht om ontbinding of vernietiging van een overeenkomst te vorderen 243 . Een vordering tot schadevergoeding wegens wanprestatie of onrechtmatige daad
kan als regel wel worden gecedeerd 26 ". Ook de vordering tot vergoeding van immateriële schade kan worden gecedeerd 265 . Of de bevoegdheid om een verbodsactie uit onrechtmatige daad in te stellen kan worden gecedeerd is onduidelijk 266 . Als het verbod
in een rechterlijke vonnis is geconcretiseerd, dan is cessie van de aan het verbod gekoppelde dwangsom, zoals reeds werd vermeld, wel mogelijk.
Cessie of procesvolmacht?
Evenals bij de procesvolmacht wordt de organisatie na cessie zelf partij in het proefproces 267 . Dit kan de duidelijkheid van de verhoudingen vergroten en uit publiciteitsoverwegingen aantrekkelijk zijn. Ook is in beide gevallen de medewerking van de tegenpartij niet vereist. Cessie heeft daarboven nog tot gevolg dat de afloop van de procedure
veel minder afhankelijk wordt van wijzigingen in de persoonlijke omstandigheden van
de cedent. Dood, verandering van inzicht, verlies aan belang of belangstelling, onenigheid over de procesvoering, de wens tot schikking hebben niet meer automatisch fatale
gevolgen voor het proefproces. Dit is vooral van belang bij procedures die vanwege de
precedentwerking in meerdere instanties worden gevoerd en dus zeer lang kunnen duren. Weliswaar hoeft ook de organisatie geen eeuwig leven te hebben of kan ze van in261. Hof Amsterdam 12 november 1959,Λ7 1960, 285;anders Drion, R.M. Themis 1962, p. 227 en
beekhuis, Ars Aequi 1961, p. 144.
262. Voor een reeks van voorbeelden van wel en niet voor cessie vatbare vorderingen zie Wiarda
(1937), hoofdstuk V en I. van Creveld, Cessie van schuldvorderingen, Zwolle 1953, p. 26.
263. Wiarda (1937), p. 328 en Van Creveld (1953), p. 31.
264. Wiarda (1937), p. 375 en 394 e.v.; verreweg de meeste cessies aan verzekeraars betreffen de ver
goeding van schade ten gevolge van een onrechtmatige daad.
265. Voor de verdeelde literatuur en de positieve rechtspraak zie Onrechtmatige daad (losbladig) II,
nr. 18. Volgens art. 6.1.9.11 NBW is cessie bij ideële schade 'wegens het persoonlijk karakter
van de aanspraak' alleen mogelijk nadat de vordering in rechte is ingesteld.
266. Zo ook Bloembergen (1973), p. 513.
267. Na cessie kan de organisatie ook de materiële partij worden; als lasthebber is ze slechts een formele procespartij.
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zicht veranderen, maar dit heeft ze anders dan natuurlijke personen grotendeels in eigen
hand.
Omdat de cedent bij cessie vóór de aanvang van het geding geen procespartij meer
hoeft te zijn, kan vermelding van zijn naam tot een minimum worden beperkt. Dit zal
vooral het geval zijn als de omstandigheden van de cedent in het proefproces geen rol
spelen, omdat zeer veel anderen in een identieke positie verkeren. Dit kan het risico
van repercussies voor de betrokkene verminderen. De stelling dat naast de volmachtsfiguur aan de cessieconstructie weinig behoefte bestaat 2 6 8 , acht ik dan ook een onderschatting van de twee genoemde extra voordelen van de cessie.
Ook bij cessie is enig risico voor de individuele cedent niet altijd te vermijden. Zijn
naam zal tenminste één keer vermeld moeten worden. Daarnaast bestaat de kans dat de
betrokkene na de cessie de belangstelling voor het proces verliest en dus niet meer (van
harte) meewerkt aan de procesvoering (door gebrekkige informatieverschaffing of bij
eventuele bewijslevering). Bij een incasso-cessie zal dit bezwaar minder vaak spelen omdat de cedent daar financieel belang bij de afloop van het geding houdt.
Gebruik van cessie door organisaties
De cessie wordt ook in het buitenland gebruikt om het voeren van een proefprocedure mogelijk te maken. Galanter maakt melding van een aantal gevallen waarin cessie
in de VS werd gebruikt om de kleine vorderingen van een groot aantal personen te bundelen om zo een procedure mogelijk te maken 269 . Volgens Haug zou de cessie (Abtretung)
in de Bondsrepubliek Duitsland vooral worden gebruikt in op rechtsvorming gerichte
proefprocessen om identieke vorderingen tegen één tegenpartij te cumuleren en zo de
voor een beroep op het Bundesgerichtshof vereiste minimale 'Streitwert' te bereiken 270 .
Ook zijn er in de Bondsrepubliek onlangs voorstellen gedaan voor een wettelijke regeling om consumentenorganisaties door middel van massale cessie bevoegd te maken om
kleine vorderingen van consumenten gebundeld te incasseren 271 .
In Nederland wordt van de cessie naar mijn indruk vooral door verzekeringsmaatschappijen gebruik gemaakt als zij over een bepaalde rechtsvraag een op rechtsvorming gericht proefproces willen voeren. Maar ook een grote advocatenmaatschap gebruikte de
cessie-constructie om een beslissing van de Hoge Raad uit te lokken over enkele voor
advocaten belangrijke bepalingen inzake de vergoedingen voor toegevoegde raadslieden 272 . In het sociale verzekeringsrecht kent men de figuur dat de bedrijfsvereniging,
die een werkloosheidsuitkering verstrekt, daarbij kan bedingen dat de verzekerde haar
krachtens cessie of procesvolmacht in de gelegenheid stelt een civiele procedure tegen
diens (ex-)werkgever te voeren over eventuele aanspraken uit de arbeidsovereenkomst
Ook hier neemt een organisatie de vordering en het procesrisico van een individu over.
Deze figuur, die zich goed lijkt te lenen voor proefprocessen over het ontslagrecht, is
tot nu toe echter zelden gebruikt 273 .
Een goed voorbeeld van een zaak waarin een particuliere belangenorganisatie met behulp van cessie een op rechtsvorming gericht proefproces voerde, is de procedure van
de Vereniging Effectenbescherming (VEB) in verband met de overname van Erdal NV.
De VEB is een organisatie die opkomt voor de belangen van individuele aandeelhouders.
In dit proefproces lokte de VEB een beslissing uit over de rechtmatigheid van de zgn.
268.
269.
270.
271.
272.
273.

Bloembergen (1973), p. 513.
Galanter (1976a), p. 236.
Haug (1973), p. 93.
Zie Hoofdstuk VII par. 3.8.
HR 12januari 1973,NJ1973, 114.
J. Riphagen, Werkloosheidsuitkering onder cessie of procesmachtiging — een hulpmiddel bij
ontslagproblemen, SMA 1978, p. 469 e.v.
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pakketvergoeding. Het gaat hier om het verschijnsel dat een grootaandeelhouder bij de
overname van het hele kapitaal van een vennootschap voor zijn (meerderheids)pakket
een hogere prijs per aandeel bedingt dan de individuele aandeelhouders ontvangen. Ook
bij de overname van Erdal ontvingen directeuren en commissarissen, die tevens grootaandeelhouders waren, een hogere prijs voor hun aandelen. De VEB meende dat die
handelwijze onrechtmatig en in strijd met de goede trouw was jegens de andere aandeelhouders. Over de geoorloofdheid van die pakketvoering is veel geschreven. In het buitenland zijn er zelfs wettelijke regelingen op dit punt.
Om een rechterlijke uitspraak omtrent de rechtmatigheid van pakketvergoedingen te
kunnen uitlokken, liet de VEB zich de door een aandeelhouder gepretendeerde vorderingen op de vennootschap en de grootaandeelhouders door middel van cessie overdragen. Het was een incasso-cessie, want de VEB zou de vorderingen op eigen kosten maar
ten behoeve van de aandeelhouder-cedent geldend maken. De vereniging bedong daarbij
de volledig vrije beslissingsbevoegdheid om terzake binnen het kader van haar doelstelling op te treden. De Rechtbank Utrecht wees de vordering af. De VEB ging in beroep
bij het Hof Amsterdam dat de vordering toewees. De Hoge Raad vernietigde dat arrest
en bekrachtigde het rechtbankvonnis 274 . In alle drie instanties hebben de tegenpartijen
van de vereniging de geldigheid van de cessie aangevochten, overigens zonder succes 275 .
Zowel het Hof als de AG verwierpen ook het verweer dat de VEB geen belang had bij
de vordering. Opmerkelijk is dat de AG het belang voor de VEB met name zag in de
mogelijkheid om in het geding stellingen ter beslissing van de rechter te poneren 2 7 6 . De
einduitspraak in dit proefproces was niet erg positief voor de vereniging 277 . De cessieconstructie bleek echter goed te functioneren.
De Consumentenbond heeft de cessie-figuur tot nu toe niet gebruikt. De afdeling
rechtsbijstand van de bond heeft de mogelijkheid om de vorderingen van individuele
leden over te nemen en vervolgens op naam van de bond te procederen niet in overweging genomen 278 . De bond heeft steeds gekozen voor het voeren van (proef)procedures
op naam van een van haar leden. De aard van veel vorderingen die de Consumentenbond
op naam van haai leden heeft ingesteld, leent zich wel voor cessie (vorderingen tot
terugbetaling van te veel betaalde koopprijs, premie, courtage of tot schadevergoeding).
Mogelijk heeft de bond er de voorkeur aan om tegenover de rechter vooral de (zwakke)
positie van de individuele consument te benadrukken.
Overigens vertoont de door de Consumentenbond in het kader van die procesbijstand
soms aan haar lid gegeven garantie, dat deze tenminste de waarde van het schikkingsaanbod zal ontvangen, als dat lid niét en de bond wél wil doorprocederen, enige gelijkenis met
de cessie 279 . De bond neemt immers het risico dat het proces minder gunstig zal aflo274. HR 24 september 1976, NJ 1978, 135 т.п. B.W., An Aequi 1977, p. 131 т.п. Degenkamp en
Roorda.
275. Zie de tweede rechtsoverweging van het Hof, cassatiemiddel XIII en de conclusie van de A.G.,
die uitvoerig gedocumenteerd de geldigheid van deze incasso-cessie beargumenteerde. De uit
spraak van de Hoge Raad over het hoofdgeschil impliceert dat de geldigheid van de cessie werd
aangenomen; zo ook de A.G.
276. Conclusie naar aanleiding van cassatiemiddel XIII. Het belang van de VEB bij een kostenveroordeling bleef hier buiten beschouwing.
277. De VEB heeft na dit arrest afgewacht of de wetgever initiatieven zou ontplooien. Gebrek aan
tijd en geld verhinderde dat direct een nieuw proefproces werd aangespannen. De VEB over
weegt echter opnieuw te gaan procederen nu de wetgever kennelijk (nog) niet in actie komt;
brief van mr J. Koekebakker, adjunct-secretaris van de VEB van 5 juli 1978.
278. Brief van mr E. Stork, hoofd van de afdeling rechtsbijstand d.d. 17 maart 1977.
279. Zie tekst bij noot 237. De Consumentenbond laat zich wel de rechten cederen op alle eventuele
kostenveroordelingen, die in de procedure ten gunste van het lid worden uitgesproken (art. 2 lid
3 van de in noot 237 genoemde verklaring).
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pen voor haar rekening. Een overeenkomstige verhouding bestaat er tussen de volmacht
om het proces achter de schennen te voeren en het optreden als procesgemachtigde. In
het eerste geval werkt de overeenkomst alleen tussen het individu of lid en de organisatie. In het tweede geval (cessie en procesvertegenwoordiging) heeft de overeenkomst
ook externe effecten voor de rechtspositie van de wederpartij.
9. versterken van de bindende werking
Als derde steeds terugkerende probleem bij proefprocessen noemde ik in par. 6 het ontbreken of tekortschieten van de nagestreefde bindende werking. Dat die binding ontbreekt blijkt pas achteraf. De vraag is echter hoe de kans op die binding bij de opzet
van het proces vergroot kan worden. De mogelijkheden daartoe verschillen voor het
soort binding dat wordt beoogd en dus ook voor het type proefproces.
9.1 de proefprocesovereenkomst
Bij het op conflictoplossing gerichte proefproces kan de sterkste vorm van juridische
binding van de uitspraak, het gezag van gewijsde, als regel alleen worden bereikt als alle
betrokkenen partij zijn bij het proces. Wel kunnen één of meer van de leden uit de groep
betrokkenen als procesvertegenwoordiger(s) van de andere(n) optreden. Volgens het
geldende recht zullen deze anderen dan echter met hun naam in de processtukken als
procespartij vermeld moeten worden.280 Soms zal dit niet mogelijk zijn omdat niet alle
betrokkenen bekend zijn of tijdig bereikt kunnen worden. In dat geval kan de bindende
kracht van de uitspraak in het proefproces worden vergroot door het sluiten van een
overeenkomst met de tegenpartij.
De afspraak om aan een uitspraak in een bepaald proces ook bindende werking voor
andere gelijksoortige geschillen toe te kennen kan op elk moment worden gemaakt:
vóór, tijdens en zelfs na afloop van het proefproces. Als men tevoren zoveel mogelijk
zekerheid wil hebben over die binding, ligt het voor de hand om voorafgaand aan het
proces met de tegenpartij een overeenkomst te sluiten. In een dergelijke proefprocesovereenkomst zouden, op basis van het hiervoor behandelde, de volgende onderwerpen
geregeld kunnen worden:
7. Een omschrijving van het geschil.
2. Een opsomming van de bij dit geschil en het proefproces betrokken personen.
3. De aanwijzing van het lid of de leden van de groep die als eiser(s) of gedaagde(n) in
het proefproces zullen optreden, eventueel met een omschrijving van de vordering die
zij zullen instellen.
4. De afspraak dat de uitspraak in het proefproces tussen de onder 3 genoemde persenene en de wederpartij eveneens bindend zal zijn voor de oplossing van het geschil
tussen de wederpartij en elk van de andere leden van de groep. Dit deel van de overeenkomst kan als een bewijsovereenkomst of als een dading worden geformuleerd. In
beide gevallen gaat om een species van het nieuwe genus de vaststellingsovereenkomst,
dat in art. 7.15.1 NBW voor het eerst een wettelijke regeling krijgt281. In het eerste
280. Zie par. 8.1.
281. Zie daarover C.J. van Zeben en H.A.M. Aaftink, in het speciale NJB-nummer Bijzondere Contracten, Zwolle 1973, p. 108 e.V.; zie ook par. 4.1.
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geval wordt de uitspraak in het proefproces als enige bewijs aanvaard voor het bestaan
of de omvang van de vordering ook tussen de andere leden en de wederpartij. Tegenbewijs in een tweede proces over die vordering is dan uitgesloten. In het tweede geval
(de dading) wordt de oude rechtsbetrekking, waarover geschil gaat, door een nieuwe
vervangen. Houdt de wederpartij zich niet aan de uitspraak in het proefproces, dan
pleegt hü wanprestatie. Zo geformuleerd heeft deze afspraak veel gelijkenis met de dading waarbij partijen overeenkomen de beslissing van hun geschil aan arbiters of aan
een bindend adviseur op te dragen. Bij het proefproces is de derde die het geschil beslist, een rechter, terwijl de betrokkenen afstand doen van hun recht om zelf als partij rechtstreeks aan het beslissingsproces deel te nemen. Bij de bewijsovereenkomst blijft
de oorspronkelijk rechtsbetrekking in stand. Daarnaast wordt een nieuwe overeenkomst
gesloten over de afwikkeling van het geschil. Bij de dading komt de nieuwe overeenkomst in plaats van de oude rechtsbetrekking. Dit verschil is vooral van belang als vorderingen uit de oorspronkelijke rechtsbetrekking onderworpen zijn bepaalde beperkingen (korte vervaltermijn, een arbitraal beding e.d.).
5. De effecten voor verjaring en vervaltermijnen. Vooral bij korte termijnen (bijvoorbeeld
bij koop en in het arbeidsrecht) is het raadzaam hiermee rekening te houden282. In de
overeenkomst kan worden toegezegd dat wederzijds geen beroep op verjaring gedaan
zal worden. Omdat art. 1894 BW echter bepaalt dat men niet vooraf afstand van verjaring kan doen, biedt stuiting van de verjaring door een formele sommatie bij deurwaardersexploit meer zekerheid283. Bij vervaltermijnen, die soms zeer kort zijn, is afstand
niet mogelijk. De rechter moet deze ambtshalve toepassen284. In die gevallen kan worden afgesproken dat de andere leden van de groep alleen dagvaarden (of gedagvaard
worden), maar dat die procedures hangende het proefproces niet verder worden vervolgd.
Als de oorspronkelijke rechtsbetrekking door de proefprocesovereenkomst is vervangen, doet dit probleem zich niet voor, omdat dan de algemene verjaringstermijn van 30
jaar van toepassing is.
6. Prorogatie en/of afstand van rechtsmiddelen. Dit is nodig als wordt gekozen voor een
beslissing van het geschil door een andere dan de normaal bevoegde rechter of men het
proefproces tot één of twee instanties willen beperken (zie par. 7.1 ).
7. Een regeling omtrent overleg en besluitvorming inzake de procesvoering en de instructie van de rechtsbijstandverlener. Zo kan men uitdrukkelijk bepalen dat de leden
van de groep die het proefproces voeren hun vordering niet zullen intrekken (of een
vordering van de tegenpartij erkennen) zonder toestemming van de andere leden van de
groep of een bepaalde meerderheid.
8. Een afspraak over de betaling van de kosten van rechtsbijstand, eventuele andere kosten (van deskundigen of getuigen e.d.) en de proceskostenveroordeling.
9. Toetreden of terugtrekken. Zonodig kan worden geregeld dat andere (nog niet bekende
of tijdelijk onbereikbare) leden van de groep onder bepaalde voorwaarden en tot op een
bepaald tijdstip (bijvoorbeeld vóór de uitspraak) tot de overeenkomst kunnen toetre282. In de Bondsrepubliek Duitsland is aan dit punt veel aandacht besteed met name in bouwrecht,
zie Bulow, NJW 1971, p. 2254 en Haug(1973))p. 91 en 98, met verdere literatuurverwijzingen.
283. Art. 2017 BW. Wel is het de vraag of een partij zich in strijd met een eerdere toezegging met
succes op bevrijdende verjaring kan beroepen.
284. HR 4 juni 1920, NJ 1920, 704, en HR 8 maart 1929, NJ 1929, 1387.
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den. Eventueel kan men ook een regeling treffen voor de terugtrekking door leden, die
zich niet langer met de procesvoering kunnen verenigen.
De punten 7 en 8 hebben uitsluitend betrekking op de interne relatie tussen de leden
van de groep. Deze onderwerpen zouden dus ook afzonderlijk geregeld kunnen worden.
De overige punten betreffen de relatie met de wederpartij en komen dus voor opneming
in de proefprocesovereenkomst in aanmerking.
In de praktijk zal een overeenkomst over een proefproces lang niet in alle bovenstaande punten voorzien. Het bovenstaande overzicht is vooral als een check-list bedoeld.
Soms wordt volstaan met een summiere afspraak over de bindende werking in een briefwisseling tussen de betrokken advocaten. Bovendien kan ook bij op conflictoplossing
gerichte proefprocessen elke afspraak tussen partijen ontbreken. In zijn Duitse onderzoek vond Haug dat bij ongeveer één op de tien proefprocessen vooraf een overeenkomst tussen partijen over dat proces werd gesloten 2 ".
De Consumentenbond maakt in haar jaarverslagen over in de periode 1973 t/m 1976
verleende rechtsbijstand melding van acht gevallen waarin een groep bewoners van een
complex woningen met een identiek probleem werd geconfronteerd286. Zeven keer
ging het om geschillen rond de opleverir«; van koopwoningen in nieuwbouwprojecten.
Eén geschil betrof de vaststelling van door huurders in een complex woningen verschuldigde servicekosten287. Het aantal betrokken personen varieerde van 7 tot 30. Eén keer
werd het geschil voor alle eisers in één verzoekschrift aanhangig gemaakt288. In de overige zeven zaken werd de rechtsbijstand door de bond verleend aan één lid die als eiser
of gedaagde optrad in een proefproces, waarvan de uitspraak ook voor alle andere betrokkenen gevolgen had. Slechts in één geval werd een voorafgaande afspraak gemaakt
over de bindende werking van de uitspraak in het proefproces. Het initiatief daartoe
ging uit van de advocaat van de tegenpartij289.
Van de zes proefprocessen waarin geen afspraak was gemaakt, werd een keer de eis
van het lid afgewezen. Twee keer was de tegenpartij eiser. In beide gevallen werd diens
eis afgewezen. Hiermee was in deze drie zaken telkens ook het pleit voor de andere betrokkenen beslecht. Waarschijnlijk namen zowel de bond als de tegenpartij aan, dat de
kans klein was dat eenzelfde rechter in een volgend proces bij afwezigheid van juridisch
relevante verschillen tot een andere uitspraak zou komen. Beiden anticipeerden op de
precedentwerking.
In de resterende zaken werd de eis van het lid van de bond toegewezen. In één van
die gevallen verklaarde de tegenpartij zich vrijwillig bereid om die uitspraken ook ten
opzichte van de andere leden van de groep na te leven. In de twee andere zaken lukte
het de bond om met veel moeite en onder dreiging met nieuwe procedures de verkregen
gunstige uitspraak geheel of gedeeltelijk ook voor de andere betrokken consumenten te
effectueren2'0. De voorafgaande afspraak maakte de positie van de andere leden van de
groep dus wel sterker. Met name bij toewijzing van de eis in het proefproces werd daardoor de kans kleiner dat de tegenpartij succes had met chicanes bij het effectueren van
de uitspraak voor de andere leden. Dat de bond in de andere proefprocessen geen af285. Haug (1973), p. 95.
286. Jaarverslag 1973, p. 12, Jaarverslag 1974, p. 21, Bijlage Jaarverslag 1975, p. 2 en 7, Jaarverslag
1976, p. 1,17 en 25 en Bijl. p. 8.
287. De uitspraak in die zaak is Ktr. Alphen 6 april 1976, Praktijkgids 1977, p. 21.
288. Voor de uitspraak zie Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven 7 juni 1974, NJ 1975, 36.
Vier van deze zeven bouwzaken werden voor deze Raad en de andere drie voor de gewone rechter gevoerd.
289. Zie Jaarverslag 1974, p. 21; de uitspraak in deze zaak is gepubliceerd in Bouwrecht 1976, p.
533.
290. Eén van de uitspraken is Hof Den Haag 26 juni 1975, NJ 1976, 237.
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spraak maakte, kan te wijten zijn aan het ontbreken van een relatie met de andere betrokkenen (geen lid Consumentenbond) of aan de weigering van de tegenpartij om een afspraak te maken. De jaarverslagen maken geen melding van mislukte pogingen om tot
zulke afspraken te komen.
Of de partijen bij een op conflictoplossing gericht proefproces bereid zijn om een
voorafgaande afspraak over de bindende werking te maken, zal bij rationele belangenafweging en afgezien van lange termijn effecten (toekomstige relaties, publiciteit e.d.)
vooral worden bepaald door een schatting van vier onderling samenhangende factoren.
1. de organisatiegraad van de groep en haar veronderstelde actiebereidheid;
2. verhouding van de kosten van afzonderlijke procedures tot de waarde van het geschil
per individu;
3. de verhouding tussen de totale waarde die in het geding is en het voordeel dat met
chicanes bereikt kan worden;
4. de verwachte precedentwerking die de uitspraak in het proefproces ook zonder afspraak zal hebben.
Als een lid van een groep betrokkenen met steun van een organisatie als eiser optreedt
in een op conflictoplossing gericht proefproces, is het vanuit het standpunt van de groep
of de organisatie bijna altijd voordelig om vooraf een proefproces-overeenkomst te sluiten. Bij winst wordt de kans op succes van chicanes van de tegenpartij kleiner. Bij verlies zullen de organisaties en de andere leden van de groep zich toch bij de uitspraak
neerleggen in de veronderstelling dat zij het proces zo goed mogelijk hebben gevoerd en
er binnen de groep geen relevante verschillen in rechtspositie zijn.
Voor de tegenpartij geeft de overeenkomst de zekerheid dat, als de vordering wordt
afgewezen, hij niet opnieuw met vorderingen van andere leden van de groep geconfronteerd kan worden. Ook kan hij de maximale schade bij verlies van het proces tevoren berekenen. Het nadeel van het sluiten van een overeenkomst voor de tegenpartij bij verlies
van het proefproces hangt af van een taxatie van de vier bovengenoemde factoren. Bij
een hoge organisatiegraad, een grote actiebereidheid van de groep, de verwachting van
een sterke precedentwerking en een geringe waarde van het geding ten opzichte van de
kosten zal hij eerder geneigd zijn om vooraf een proefproces-overeenkomst te sluiten.
Zijn deze factoren echter onduidelijk, dan zal hij de neiging hebben om die taxatie uit te
stellen tot na de uitspraak in het proces. Alleen als hij aan zekerheid en een definitieve
oplossing van het conflict belang hecht zal hij zich ook dan vooraf willen vastleggen.
9.2 een strategie gericht op precedentwerking
Als de uitspraak in een op rechtsvorming gericht proefproces achteraf niet de beoogde
precedentwerking blijkt te hebben, dan kan de initiatiefnemer tot dat proces naleving
van de in het proefproces vastgestelde norm proberen te verkrijgen door nieuwe gedingen te gaan voeren (vgl. de reeks processen ter effectuering van het fluorideringsarrest van
de Hoge Raad). Hij kan ook door het activeren van andere instanties (vertegenwoordigende lichamen of administratieve organen, bijvoorbeeld via kamervragen), door publicaties in vakbladen of door het mobiliseren van de publieke opinie trachten de precedentwaarde te vergroten.
De kans op een zo groot mogelijke precedentwerking kan vooraf voornamelijk worden beïnvloed door een zorgvuldige keuze van de zaak die als proefproces wordt gevoerd. Bij die keuze en bij de procesvoering zal reeds rekening gehouden moeten worden met de noodzaak en de mogelijkheden voor verdere actie in andere fora en media
om de precedentwerking te effectueren. Het is immers weinig zinvol om veel kosten te
maken voor het voeren van een proefproces, als de middelen ontbreken om straks de
122

uitspraak te effectueren.
Meltsner en Schräg geven een uitvoerig overzicht van de vele vragen die rijzen als
men overweegt een proefproces te gaan voeren 2 " . Op basis van hun analyse kom ik tot
vier groepen preliminaire vragen bij de besluitvorming over en selectie van proefprocessen gericht op rechtsvorming: (a) procederen of niet?; (b) wanneer procederen?; (c) welke zaak?; (d) welke rechter?
a. procederen of niet?
Enerzijds gaat het hier om een afweging van de mogelijkheden en de beperkingen van
rechterlijke rechtsvorming tegen de beschikbare alternatieven. Staan er voor de betrokkenen andere wegen tot rechtsvorming open (wijziging van wetgeving of beleidsregels)
die meer of eerder kans op succes bieden? Anderzijds moet een realistische schatting
van mogelijke (en waarschijnlijke) effecten worden gemaakt. Hoe groot is de schade bij
verlies van het proefproces? Zijn er negatieve repercussies te verwachten? Verlies van het
proefproces betekent immers lang niet altijd het voortbestaan van de status quo.
In een aantal gevallen is voor de persoon, die partij is in het proefproces zelf weinig
te verliezen. Verlies van het proefproces kan dan wel nadelige effecten voor anderen
hebben. Verlies bij de rechter kan echter een stimulans voor activiteiten in andere fora
betekenen. 2 " Hoe groot is de kans dat de overwinning in het proefproces door een wetsof beleidswijziging teniet gedaan zal worden? De beantwoording van deze vragen kan
bijdragen tot een rationele besluitvorming over het al dan niet voeren van een proefproces.
b. wanneer procederen?
Is dit het juiste moment om te procederen? Als er juist een officieel rapport, een invloedrijk artikel, een wetsontwerp of beleidsnota is verschenen waarop men zich kan beroepen, dan hoeft de rechter in het proefproces niet met hem geheel onbekende argumenten geconfronteerd te worden. Daarom kan het zinvol zijn een op handen zijnde
publicatie af te wachten om een betere schatting van de kansen te kunnen maken. Bij
de keuze van een geschikt tijdstip kan ook rekening worden gehouden met de wisselwerking tussen het wetgevingsproces en een rechterlijke procedure, als beide gelijktijdig met hetzelfde onderwerp bezig zijn. Zal de rechter zich achter de wetgever verschuilen of kan deze de zwarte piet van de beslissing aan de rechter laten? Het verloop
van die wisselwerking (vgl. de abortuskwestie en de drinkwater-fluoridering) is in Nederland nog nauwelijks onderzocht.
Bij het opzetten van een tijdsplanning is het zinvol te bekijken of anderen reeds bezig
zijn met hetzelfde onderwerp en de mogelijkheden voor coördinatie te onderzoeken.
Meltsner en Schräg geven als vuistregel: neem contact op met de advocaat die het eer291. M. Meltsner en P.G. Schräg, Public Interest Advocacy, Boston 1974, met name hoofdstuk 6:
Planning a Test Case. Dit boek werd geschreven voor studenten die deelnemen aan een 'clinical
law program'. Meltsner was de leidende figuur achter de campagne van processen ter afschaffing
van de doodstraf. Schräg was actief in vele proefprocessen in consumentenzaken.
292. Dat ondervond Aletta Jacobs bij haar proefproces om als vrouw inschrijving in het kiesregister
te verkrijgen. Haar verzoek werd in twee instanties afgewezen. Het cassatieberoep werd verworpen, zie HR 18 mei 1883, W. 4917. Bij de grondwetsherziening van 1887 werd in art. 80 uitdrukkelijk bepaald dat alleen manlijke Nederlanders kiesrecht hadden. In de grondwet van 1848
kwam dat adjectief niet voor. De publiciteit rond dit proces — ook in de buitenlandse pers —
vormde echter de basis voor de contacten van Aletta Jacobs met de vrouwenbeweging in andere
landen. Van een raadsheer in de Hoge Raad kreeg Aletta Jacobs het advies dezelfde kwestie in
andere gemeenten aan de orde te stellen en opnieuw te gaan procederen: een informele dissenting opinion en een aansporing tot 'sequential testcases'; zie A. Jacobs, Herinneringen, Amsterdam 1924, p. 96 e.v.
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ste proces op dit gebied gewonnen heeft. Veel anderen zullen dat ook hebben gedaan.
Hij beschikt dan over veel informatie of is in feite een soort coördinator geworden. Als
eenmaal besloten is om een proefproces te gaan voeren rijst er een serie nieuwe vragen.
c. welke zaak?
De vraag welke zaak als proefproces zal worden gevoerd valt uiteen in de vraag naar
de eiser, de tegenpartij en de vordering. Welke eiser kan het best de psychologische druk
en eventuele repercussies doorstaan? Als gekozen wordt voor het meest 'zielige' geval is
de kans op winst groter maar de kans op precedentwerking kleiner (hard cases make
bad law). De beslissing zal dan eerder gemotiveerd worden met een beroep op de specifieke omstandigheden van het individuele geval. Bij de keuze van de eiser(s) kan ook de
kans op toekomstige belangen-tegenstellingen tussen de eiser(s) en de groep een rol spelen. Bij de keuze van de tegenpartij is de schatting van de te verwachten reactie van belang. Een sterke tegenpartij kan tot een degelijk verweer en daardoor een duidelijke beslissing leiden. Het kan echter ook veel uitstel en extra kosten betekenen. Een zwakke
tegenpartij zal soms weinig of geen weerwerk bieden. Maar als het om een uitspraak
met precedentwerking te doen is, schiet men daar weinig mee op. De Consumentenbond
ondervond in de eerste jaren van haar rechtsbijstandverlening dat verstek-vonnissen zelden tot de rechtsvorming bijdragen.
Welke vordering! Hier doet zich eerst de vraag voor of direct het probleem in zijn volle omvang aan de rechter zal worden voorgelegd of dat men de zaak aanvankelijk tot
een onderdeel van het geschil beperkt. Zo kan het aantrekkelijk zijn om eerst (in kort
geding) een voorlopige voorziening te vragen. Een overwinning in dat stadium kan tijdwinst en informatie opleveren, maar ook een stimulans vormen voor organisatie van de
betrokkenen. Daarmee worden de voorwaarden geschapen om het probleem in een hogere instantie of in een tweede proces ten gronde aan te snijden593. De aard van de vordering is bovendien van belang als behalve precedentwerking ook feitelijke binding wordt
beoogd. In par. 7 kwam reeds aan de orde dat de vraag welke vordering wordt ingesteld
van invloed kan zijn op de duur en de kosten van de procedure, maar ook op de bevoegdheid van de rechter. Dit brengt ons op de vierde preliminaire vraag.
d. welke rechter?
Tenslotte kan bij de voorbereiding van een proefproces ook de keuze van de rechter
bij wie het proces in eerste instantie aanhangig wordt gemaakt van belang zijn. De (absolute) rechterlijke bevoegdheid wordt als regel bepaald door het onderwerp van het
geschil of de aard van de vordering. Als een geschil aanleiding kan geven tot verschillende vorderingen impliceert de keuze voor een bepaalde vordering ook een keuze voor
een bepaalde rechter. Zo is er bij een geschil over de rechtmatigheid van de handeling
van een overheidsorgaan soms de keuze tussen een administratieve rechter (waar vernietiging van een beschikking kan worden gevorderd) en de burgerlijke rechter (waar een
vordering tot schadevergoeding ingesteld kan worden). De verschillende mogelijkheden
om met of zonder medewerking van de tegenpartij een geschil bij een andere dan de
normaal bevoegde burgerlijke rechter aanhangig te maken werden in par. 7.1 en 7.2.1
uitvoerig besproken.
Daarnaast is er soms ook de keuze tussen verschillende (relatief) bevoegde rechters.
In principe is de rechter van de woonplaats van de gedaagde bevoegd. Bij de keuze tussen verschillende potentiële gedaagden met verschillende woonplaatsen kan ook de keuze voor een bepaalde rechter of college een rol spelen. Zijn er meerdere gedaagden dan
293. Leyten (1975), p. 296 beschrijft hoe het Amsterdamse kort geding over defluorideringzich
ontwikkelde van een verzoek om een tijdelijke ordemaatregel tot een proces over de wettigheid
van die maatregel.
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kunnen ook meerdere rechters bevoegd zijn 294 . Bij een vordering in kort geding zijn
vaak meerdere rechtbankpresidenten bevoegd; naast die van de woonplaats van de gedaagde(n) ook die van de plaats waar de voorziening nodig is 2 9 S . Zo kunnen werkgevers vaak bewust kiezen voor welke van meerdere bevoegde rechtbankpresidenten een
kort geding over een aangekondigde staking wordt gevoerd 296 . Een enkele keer heeft de
wetgever die keuze-mogelijkheid uitdrukkelijk geschapen om het bepaalde eisers gemakkelijker te maken om een vordering in te stellen (zo art. 125b Rv. inzake arbeidsgeschillen). Het eerdergenoemde proces tegen de Franse kalimijnen illustreert dat er soms tussen een Nederlandse en een buitelandse rechter gekozen kan worden 2 9 7 .
Factoren die de keuze voor (of tegen) een bepaalde rechterlijke instantie kunnen bepalen, zijn ondermeer de eerdere uitspraken en de verwachting dat de rechter zich daaraan gebonden zal achten, zijn veronderstelde deskundigheid, het vermijden van extra
kosten en de veronderstelling dat een rechter rekening zal houden met de typische omstandigheden van zijn rechtsgebied of gemakkelijker begrip kan opbrengen voor lokale
belangen en problemen. Het was dan ook weinig verrassend dat de Bioscoopbond het
proefproces over de toelaatbaarheid van de vertoning van de film Deep Throat voor de
(straf)rechter in Amsterdam uitlokte, terwijl het OM juist voorrang gaf aan een proces
over dezelfde vraag voor de Rechtbank Maastricht 298 .
Sommige van bovenstaande keuzen zijn niet typisch voor het proefproces. Ze komen
ook in een gewoon proces aan de orde. In een proefproces krijgt een doelbewuste beantwoording van deze vragen meer gewicht. De uitkomst van het proces dat op rechtsvorming mikt, kan immers voor zeer veel personen effecten hebben; positieve maar ook
negatieve effecten. Dat zal aanleiding zijn tot een zorgvuldiger keuze. Maar er is nog
een verschil. Veel van deze keuzen zijn in een geschil tussen twee individuele personen
niet mogelijk. Zij kunnen besluiten over hun geschil te gaan procederen of niet. Kiezen
zij voor procederen, dan staan in de regel de partijen, het tijdstip, de vordering en ook
de bevoegde rechter bij voorbaat vast. Ook organisaties zullen soms geen keus hebben:
er is slechts één geval dat zich voor een proefproces leent of er is een acuut probleem
dat nu om actie vraagt zodat niet op een andere casus gewacht kan worden. Organisaties zullen vaak wél in staat zijn om een proefproces bewust te plannen. Door een rationele planning kunnen zij hun uitgangspositie in het proefproces versterken en daarmee
ook de kans op bindende werking van de uitspraak vergroten.

10. de beperkingen van het proefproces
Het voeren van een proefproces is een manier om de kosten en de risico's die aan procederen zijn verbonden, over een groot aantal individuen te spreiden. Die kosten en risico's worden daarmee dragelijker gemaakt voor de betrokkenen. Ook biedt het proef294. Art. 126,lid7Rv.
295. Zie Meijers-Vermeulen (1967), p. 206; Schenk (1969), p. 26 en Cleveringa (1972), I p. 781.
296. Het kort geding over de staking bij Hoogovens (Pres. Rb. Haarlem,NJ 1973, 120) had ook voor
de Amsterdamse of de Utrechtse president gevoerd kunnen worden. Waarschijnlijk zal het vonnis
van de Pres. Rb. Amsterdam 3 februari 1972, NJ 1972, 87 en de daarop volgende reacties de
keuze voor de Haarlemse president beïnvloed hebben.
297. HJ.v.E.G. 30 november 1976, Λ71977,494 inzake art. 5, lid 3 EEG-Executieverdrag.
298. A.C. 't Hart, Pornografie en strafvervolging: van 'Chick' tot 'Deep Throat', NJB 1979, p. 282,
noot 18 achtte dit beleid van het OM om een 'proefvervolging' in de provincie te beginnen en
die daarna de rechters in de grote steden als beslissend voor te houden, niet juist. Het verschil tus
sen de uitspraken van deze rechters (zie noot 14) was een bevestiging voor de keuze van de
Bond en die van het OM.
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proces een mogelijkheid om rechtsvorming te stimuleren voor groepen die (nog) niet
over de middelen beschikken om andere rechtsvormers te beïnvloeden. Organisaties
die niet groot, oud of invloedrijk genoeg zijn om door overleg of politieke druk een
wetswijziging te bereiken of de vaststelling van uitvoeringsvoorschriften of richtlijnen
door (overheids)instanties te beïnvloeden, zullen vaak wel in staat zijn een proefproces
te voeren. De mogelijkheden van het proefproces zijn echter begrensd.
In de eerste plaats is bij het proefproces, evenals bij een gewoon proces, de uitkomst
ten dele afhankelijk van de inzichten en de mogelijkheden van rechters. Het proefproces is onderworpen aan de beperkingen die aan rechtspraak eigen zijn. Rechters kunnen
zelden een beleid voeren. Zij geven meestal beslissingen in incidentele gevallen en hebben slechts een beperkte invloed op de selectie van de gevallen die aan hen worden voorgelegd. Zij kunnen geen gelden voteren of gedetailleerde regelingen uitwerken. Ook op
de naleving van de in hun uitspraken vervatte normen hebben ze weinig of geen invloed.
De effectuering van die normen is weer van initiatieven van anderen afhankelijk. De
bijdrage van rechtspraak aan sociale verandering is dus onvermijdelijk fragmentarisch of
verloopt via een lange reeks van kleine stapjes. Ook proefprocessen zijn aan al deze beperkingen onderhevig. 299
In de tweede plaats bleken de mogelijkheden om een proefproces te voeren en tot een
goed einde te brengen in de praktijk bepaald en beperkt te worden door verschillende
factoren :
— het bestaan van enige vorm van organisatie,
— de aanwezigheid van een individu die een eigen vorderingsrecht heeft,
— de omstandigheden van het individuele geval en het gedrag van de betrokkenen, en
— de mate van medewerking van de tegenpartij.
In dit hoofdstuk werden een aantal processuele technieken en constructies besproken
die de invloed van sommige van deze factoren op het verloop van het proefproces kunnen verminderen. Op de eerstgenoemde factor hebben deze constructies echter weinig
invloed. Voor de financiering, selectie en uitvoering van een proefproces gericht op
rechtsvorming en voor het effectueren van de uitspraak in een dergelijk proces bleek
het bestaan van een organisatie binnen de groep of een organisatie van buitenstaanders,
die steun verleent, een noodzakelijke voorwaarde. Wel kan het kostenprobleem enigszins worden verminderd door aanpassing van de regelingen ten aanzien van kosteloze
rechtsbijstand en proceskosten-veroordeling. Voor selectie en 'tenuitvoerlegging' kan
alleen een organisatie de noodzakelijke informatie, continuïteit en keuze-mogelijkheden verschaffen. Bij het op conflictoplossing gerichte proefproces bleek enige vorm
van organisatie of samenwerking onder de betrokkenen vereist, al was het alleen al voor
het verzamelen van de benodigde gelden of het verkrijgen van bindende werking. Dit
betekent dat het voeren van een proefproces bij de burgerlijke rechter praktisch uitgesloten is, als de betrokkenen zich niet hebben georganiseerd of zich moeilijk kunnen organiseren.
Het voeren van een proefproces vereist tevens dat er één of meer personen zijn, die
een eigen actie hebben, een eigen recht om een vordering in te stellen. Bovendien moeten zij bereid en in staat zijn om de risico's (mogelijke repercussies voor bestaande of
toekomstige relaties) te dragen. De in dit hoofdstuk besproken constructies (volmacht,
cessie of het optreden van meerdere eisers) kunnen die risico's voor de 'proefkonijnen'
299. De beperkingen van rechtspraak als instrument voor sociale verandering worden beschreven
door G.C. Hazard, Law Reforming in the Anti-Poverty-Effort, 37 University of Chicago Law
Review 1970, p. 248 e.V., Krislov (1973), p. 241-244 en D.L. Horowitz, The Courts and Social
Policy, Washington 1977, p. 255-298.
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hoogstens beperken maar niet uitsluiten. De mogelijkheden om dergelijke risico's te
dragen zijn echter niet gelijk voor verschillende sociaal-economische groepen in de samenleving. Bovendien kunnen in een proefproces alleen die belangen worden behartigd
die als rechten van individuele personen zijn erkend.
Ook de afloop van het proefproces blijft afhankelijk van de omstandigheden van het
specifieke geval en het gedrag van de persoon op wiens naam het proces wordt gevoerd.
De oplossingen voor dit probleem, die in dit hoofdstuk aan de orde kwamen, kunnen
deze beperkingen maar gedeeltelijk ondervangen. De volmacht op grond waarvan een
organisatie het proces achter de schermen of openlijk als procesvertegenwoordiger voert,
kan vervallen. Complicaties bij zelfstandig optreden van de volmachtgever kunnen niet
worden uitgesloten. De cessiefiguur kan alleen bij bepaalde vorderingen worden toegepast. Het optreden van meerdere eisers biedt slechts uitkomst als alle betrokkenen tijdig
bereikt kunnen worden.
Een laatste beperkende factor is de afhankelijkheid van de opstelling van de tegenpartij. Diens medewerking bleek vereist voor de toepassing van verschillende constructies om de kosten van het proefproces te drukken (met name door beperking van het
aantal instanties). Bij een op rechtsvorming gericht proefproces is het steeds van de tegenpartij afhankelijk of na diens verlies in een eerdere instantie, nog een uitspraak van
een hogere instantie verkregen kan worden. Bij een proefproces gericht op conflictoplossing met een groot aantal betrokkenen en relatief kleine vorderingen per individu, is
de medewerking van de tegenpartij vaak vereist om de uitspraak een sterke bindende
werking te laten hebben. Maar juist die omstandigheden maken het aantrekkelijk om
die medewerking te weigeren, vooral als de organisatiegraad en de financiële middelen
van de betrokkenen gering zijn.
Naar de vorm blijft het proefproces een gewone procedure tussen twee of meer partijen. Daarom hoeft het ook niet te verbazen dat de omstandigheden van het individuele geval het lot van het proefproces zo sterk beïnvloeden en dat veel constructies om
die invloed te mitigeren slechts een beperkt effect hebben. Materieel zijn bij de afloop
van het proefproces veel meer personen en belangen betrokken.
Aan deze discrepantie tussen vorm en inhoud, die het proefproces soms tot een soort
maskerade maakt, zijn twee grote bezwaren verbonden. Ten eerste is het voor de rechter lang niet altijd duidelijk wie achter het masker van de formele partijen verborgen
gaan. De met het proefproces beoogde verderstrekkende effecten van de uitspraak worden verhuld. De rechter kan dan moeilijk een juist inzicht krijgen in de feitelijke gevolgen van zijn uitspraak. Dit is echter niet goed te rijmen met het streven naar rationaliteit en aanvaardbaarheid van de beslissing dat kenmerkend is voor rechtspraak.
Het tweede bezwaar betreft de positie van derden die één van de vormen van bindende werking van de uitspraak ondervinden. Soms zal in het proefproces versluierd
blijven, welke derden gebonden worden. Maar zelfs als dat wel duidelijk is, ontbreekt
voor deze derden vaak de mogelijkheid om aan het proces deel te nemen omdat daarin
formeel alleen over de rechtsbetrekking tussen de procespartijen wordt beslist. Zolang
de belangen van die derden parallel lopen met die van één der procespartijen en deze als
voldoende 'vertegenwoordiger' van die belangen beschouwd kan worden, hoeven zich
geen problemen voor te doen. Als de belangen van die derden echter niet samenvallen
of zelfs tegenstrijdig zijn, biedt het geldende burgerlijke procesrecht slechts beperkte
mogelijkheden voor die derden om aan het proces deel te nemen300. Dit bezwaar zal
zich vooral voordoen bij het op rechtsvorming gerichte proefproces. De precedentwerking of de feitelijke binding van de uitspraak kan dan immers op grote en onderling verschillende groepen personen van toepassing zijn.
300. Zie Hoofdstuk X par. 5.
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Het proefproces is dus geen panacee voor alle problemen die rijzen bij de behartiging
van gebundelde belangen voor de rechter. De procesvormen, die in de volgende hoofdstukken aan de orde komen, vervullen in zekere zin een complementaire functie ten opzichte van het proefproces. De beperkingen van de strikt individuele rechtshandhaving,
kunnen maar ten dele door het proefproces worden ondervangen. Dit verklaart de ontwikkeling van afwijkende procesvormen naast het proefproces.
De toekenning van een zelfstandige actie aan organisaties (Hoofdstuk IV t/m VII)
maakt het voeren van een proces waarbij de belangen van een groep individuen betrokken zijn niet langer afhankelijk van het bestaan van een subjectief recht, de standvastigheid en de omstandigheden van één van die individuen. Ook bij actio popularis (Hoofdstuk VIII) wordt de mogelijkheid tot naleving en specificering van normen door het voeren van een proces losgekoppeld van de omstandigheden van de direct belanghebbendein). De noodzaak van voorafgaande organisatie wordt sterk verminderd door de class
action. Deze Amerikaanse procesvorm (zie Hoofdstuk IX) maakt het bovendien mogelijk
om zonder medewerking van de tegenpartij in één geding een beslissing met bindende
werking te krijgen over relatieve kleine vorderingen van een groot aantal personen. Een
manier om met name in op rechtsvorming gerichte procedures ook met andere belangen
dan die van de procespartijen zeli rekening te houden, de figuur van de amicus curiae,
komt ter sprake in Hoofdstuk X.
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IV. vakbondsacties inzake
collectieve arbeidsvoorwaarden
1. inleiding
Mensen vormen en hervormen organisaties om doeleinden te bereiken die zij gemeen
hebben en die zij elk afzonderlijk niet of slechts met veel hogere kosten en meer moeite
kunnen bereiken. Het recht erkent organisaties die aan bepaalde, meestal formele eisen
voldoen als zelfstandige eenheden in het rechtsverkeer. Aan die organisaties wordt
rechtspersoonlijkheid toegekend. Ze kunnen drager zijn van rechten en bevoegdheden
los van de rechten van de mensen die als lid of functionaris binnen de organisatie werkzaamheden verrichten.
Organisaties die rechtspersoonlijkheid bezitten kunnen als procespartij in een geding
voor de rechter optreden. Dat optreden kan verschillende vormen aannemen.
De organisatie treedt op ter handhaving of verdediging van haai eigen rechten of belangen; bijvoorbeeld bij de inning van contributie, terzake van een door de organisatie
gesloten contract, om inbreuk op de eigendommen of goede naam van de organisatie
tegen te gaan of bij de uitoefening van door cessie van een ander verkregen rechten. Daarnaast kan de organisatie — evenals iedere handelingsbekwame natuurlijke persoon — in
een proces optreden als vertegenwoordiger (krachtens volmacht of mogelijk zelfs zonder volmacht als zaakwaarnemer) van één of meer met name genoemde leden of buitenstaanders. In het vorige hoofdstuk kwam reeds ter sprake dat een organisatie deze twee
mogelijkheden om een procedure te voeren bewust kan gebruiken met het doel een uitspraak uit te lokken die van invloed is voor de belangen van grote groepen leden of nietleden. In deze gevallen heeft de procedure formeel echter alleen betrekking op de eigen
belangen van de organisatie of de individuele personen namens wie ze optreedt.
De Hoofdstukken IV t/m VII zijn gewijd aan een derde vorm waarin organisaties in
procedures kunnen optreden. Het gaat hier meestal om procedures waarin de organisatie
ook formeel optreedt ter handhaving van de belangen van niet met name genoemde personen (leden, buitenstaanders of beiden). Of organisaties ter behartiging van dergelijke
belangen kunnen procederen, ook zonder dat de wet hun daartoe uitdrukkelijk bevoegd
verklaard is in het Nederlandse recht een open vraag 1 . Deze vraag wordt in de literatuur
overwegend ontkennend beantwoord. De rechtspraak is verdeeld 2 . De Hoge Raad heeft
zich over deze vraag nog niet uitgesproken. Bij de beantwoording wordt veel nadruk gelegd op het onderscheid tussen het 'eigen belang' van de organisatie, waarvoor ze steeds
in rechte kan optreden, en de belangen waarvan de organisatie zich de behartiging ten
doel stelt. Deze laatste belangen zijn wel mede bepalend voor dat eigen belang maar
daarmee niet steeds identiek.
De vakbonden zijn in Nederland de enige groep privaatrechtelijke organisaties waaraan bij de wet in een reeks gevallen uitdrukkelijk de bevoegdheid is toegekend om bij
de burgerlijke rechter een actie in te stellen ter behartiging van collectieve belangen,
1. Zo ook de M.v.T. bij het wetsontwerp inzake de privaatrechtelijke bescherming tegen misleidende
reclamen, Bijl. Hand. II1975/76,13611, nr. 4, p. 14.
2. Voor rechtspraak en literatuur zie SX.. Martens, Onrechtmatige daad in het sociaal-economische
verkeer, in: Onrechtmatige daad, deel VI, nr. 43 e.v. alsmede Asser-Van der Grinten II (1980), p.
264.
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ook als geen 'eigen belang' van de organisatie geschonden is. Aan andere privaatrechtelijke organisaties is een dergelijke bevoegdheid alleen in incidentele gevallen toegekend
(bijvoorbeeld bij de bestrijding van discriminatie en van misleidende reclame 23 of de
aan die organisaties toegekende bevoegdheid heeft meer symbolische dan praktische betekenis. 3 In verschillende andere West-Europese landen bestaat veel meer ervaring met
zelfstandige acties van vakbonden en met dergelijke acties van andere organisaties. Dit
verklaart waarom twee van de vier nu volgende hoofdstukken geheel aan acties van vakbonden zijn gewijd en bovendien in drie van deze vier hoofdstukken veel aandacht
wordt besteed aan de zelfstandige acties in naburige landen.
In dit hoofdstuk wordt een aantal acties besproken die in Nederland, Frankrijk,
Luxemburg en België aan de vakbonden zijn toegekend in verband met collectieve arbeidsovereenkomsten en andere loonregelingen. In het volgende hoofdstuk komen enkele recente vakbondsacties in het Nederlandse ondernemingsrecht aan de orde. Daarbij
wordt ook een vergelijking getrokken met de ontwikkeling van de procesbevoegdheid
van organisaties op andere rechtsgebieden (met name in het milieurecht). Vervolgens
wordt in Hoofdstuk VI de action syndicale, een reeds lang bestaande zelfstandige actie
van de Franse vakbonden en beroepsverenigingen behandeld. Hoofdstuk VII is gewijd
aan de betrekkelijk recente acties van consumentenorganisaties in een zestal West-Europese landen.

2. vakbondsacties in Nederland
2.1 wet op de collectieve

arbeidsovereenkomst

In de Nederlandse literatuur over collectief-belang acties wordt telkens op art. 15 van
de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst (WCAO) gewezen 4 . Hieronder zal blijken
dat ik met Bakels van mening ben dat dit artikel geen goed voorbeeld is van een wettelijke bepaling die aan een organisatie een zelfstandige actie geeft.5 Die wetsbepaling
kent geen nieuwe actie aan de vakbond toe. Een bestaande mogelijkheid om te ageren
wordt iets uitgebreid. Bovendien is het optreden van de vakbond in deze gevallen niet
alleen op de wet, maar vooral op een door de vakbond gesloten overeenkomst (de cao)
gebaseerd. Toch dient deze bepaling hier besproken te worden. Andere wèl uitsluitend
op de wet gebaseerde vakbondsacties zijn immers op art. 15 WCAO geënt. Bovendien
kunnen de uitgebreide discussies over de betekenis van art. 15 WCAO inzicht geven in
de verhouding tussen de vakbondsactie en de rechten van de individuele leden. Dat inzicht kan ook van dienst zijn met het oog op de vele vragen die onbeantwoord zijn gebleven bij de invoering van de wettelijke regeling van het zgn. ledencontract in art. 46
2a. Zie Hoofdstuk V par. 9 en Hoofdstuk VII par. 6.
3. De hierna te bespreken acties op grond van de Wet CAO, de WAW en de Wet op de loonvorming
zijn steeds zowel aan werknemers- als aan werkgeversverenigingen toegekend. Voor werkgeversverenigingen hebben deze acties in de praktijk mijns inziens tot nu toe weinig betekenis. Zo ook Mannoury (1961), p. 60. Ter vereenvoudiging van de formulering spreek ik hierna in deze gevallen alleen over de vakbondsacties. Voor de enige mij bekende toepassing door werkgeversverenigingen
zie noot 62.
4. A. Mulder, L'action collective, SEW 1952, p. 258, J.M. Polak, Enige opmerkingen over de ongeoorloofde bedrijfsuitoefening als onrechtmatige daad, SEW 1952, p. 337, J.C. Houtappel, Ageren bij
onrechtmatige daad jegens behartigde belangen, met name door vakgroep of bedrijfschap, RM
Themis, 1969, p. 538, Molenaar (1973), p. 39, Verburgh (1975), p. 15 en Enschede (1976), p. 148.
5. H.L. Bakels, Het arbeidsrecht en het sociaal-economisch recht, enige opmerkingen over de 'zelfstandige actie' van privaatrechtelijke organisaties, in: Hedendaags arbeidsrecht, Alphen a/d Rijn,
1966, p. 20.
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Boek 2 BW . Bij de opstelling van die bepaling is immers bij herhaling naar art. 15
WC АО verwezen.
De tekst van art. 15 WCAO luidt:
'Eene vereeniging, welke eene collectieve arbeidsovereenkomst heeft aangegaan, kan,
indien eene der andere partijen bij die overeenkomst of een der leden van dezen, han
delt in strijd met een harer of zijner verplichtingen, vergoeding vorderen niet alleen
voor de schade, welke zij zelve dientengevolge lijdt, doch ook voor die, welke hare
leden lijden'.
Over de juridische betekenis van deze bepaling worden in de literatuur uiteenlopende
meningen verkondigd. Een groot aantal, meest privaatrechtelijk georiënteerde auteurs
meent dat hier sprake is van een op de wet gebaseerde vorm van procesvertegenwoordiging. De vereniging vertegenwoordigt de leden. Zo ondermeer Halkema1, Star Busmann*,
Verburgh9 en Wiersma10. Kutten spreekt van een trustee-verhouding tussen de vereniging en de leden 1 1 . Cleveringa noemde dit artikel een voorbeeld van een eigen recht tot
іг
1
het geldend maken van eens anders recht. 12 Andere auteurs, als Маппоигу ,
Mok *,
15
16
17
M.G. Levenbach , Kamphuisen
en De Leede
verwerpen — meestal op wetshistorische gronden — het idee van een procesvolmacht. Zij spreken over een eigen, zelfstandi
ge of rechtstreekse actie van de vereniging. Het recht van de vereniging is naar hun me
ning niet afgeleid van dat van de leden. De vereniging treedt niet op als vertegenwoordi
1
ger van haar lid. Een variant op deze opvatting is verdedigd door Bakels *, die in deze
bepaling alleen een regel ziet voor de berekening van de schadevergoeding die de vereni
ging van de wederpartij of diens leden kan vorderen. Deze verschillen over de juridische
betekenis van art. 15 WCAO zijn enerzijds terug te voeren op onduidelijkheden bij de
totstandkoming van die bepaling. Anderzijds houden ze verband met het feitelijk ge
bruik dat de vakbonden van deze bepaling hebben gemaakt.

2.1.1 wetsgeschiedenis
Ter verduidelijking van de parlementaire discussie rond deze bepaling maak ik eerst en
kele algemene opmerkingen over de cao en de acties die vakbonden en hun leden aan
een cao kunnen ontlenen. De cao is een voorbeeld van een ledencontract. Eén of meer
verenigingen van werknemers sluiten met een werkgever of een vereniging van werkgevers een contract. De contractspartijen bedingen daarbij niet alleen voor zichzelf, maar
scheppen daarbij ook rechten en verplichtingen voor hun leden. Gewoonlijk worden de
6. Zie voor enkele van die vragen Asser-Van der Grinten Π (1980), p. 264.
7. J.Η. Halkema, De procespartij in het burgerlijk geding. Leiden, z.j. (1936), p. 59 en 129.
8. Star Busmann (1972), nr. 140.
9. Verburgh (1975), p. 16.
10. Wiersma (1952), p. 93 en 109.
11. Asser-Rutten I (1978), p. 194.
12. Л Л т е т й 1 9 4 0 , р . 20.
13. J. Mannoury, De collectieve arbeidsovereenkomst. Alphen a/d Rijn, 1961, p. 74, maar anders in:
Praktijkgids 1971, p. 4.
14. S. Mok, Het algemeen verbindend en onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve ar
beidsovereenkomsten, Amsterdam, 1939, p. 149 noot 18.
15. M.G. Levenbach, Artikel 15 der Wet op de CAO en cumulatie van vorderingen, RBA, 1935, p. 92.
16. P.W. Kamphuisen De collectieve en de individuele arbeidsovereenkomst. Leiden, 1956, p. 42.
17. LJ.M. de Leede in: Asser, Bijzondere overeenkomsten III, Zwolle 1977, p. 203.
18. Bakels (1966), p. 22.
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bepalingen van een cao in drie soorten onderscheiden19 :
— de obligatoire bepalingen, die rechten en verplichtingen scheppen tussen de cao-partijen zelf, zoals bv. de verplichting van de vakbond om tijdens de looptijd van de cao
geen staking uit te roepen;
— de horizontale normen (ook wel aangeduid als: normatieve bepalingen), die bedoeld
zijn om deel uit te maken van de individuele arbeidsovereenkomsten waarop de cao van
toepassing is, zoals de hoogte van het loon, vakantie-rechten e.d.;
— de diagonale normen, die gelden tussen een cao-partij en de leden van de andere caopartij; voorbeelden hiervan zijn bepaalde veiligheidseisen, regels inzake sollicitatie-procedures, een verbod om ongeorganiseerden in dienst te nemen of om normale arbeidsplaatsen voor langere tijd met uitzendkrachten te bezetten en de verplichting van de
werkgever om bij fusie of bedrijfsluiting tijdig met de vakbond te overleggen.
Als de cao met één werkgever is afgesloten, dan valt het onderscheid tussen obligatoire
en diagonale normen weg. De vakbonden die partij zijn bij zo'n cao kunnen bij niet-naleving van één van beide typen normen op grond van wanprestatie tegen de werkgever
ageren. Bij niet-naleving van een horizontale norm handelt de werkgever in deze situatie
in strijd met een door de vakbond ten behoeve van haar leden gemaakt (derden-)beding.
Ook in dat geval kan de vakbond tegen de werkgever een actie wegens wanprestatie instellen op grond van het algemene verbintenissenrecht.
Als de cao daarentegen met organisaties van werkgevers is afgesloten bestaat er
tussen de vakbond en een werkgever, die lid is van één van die organisaties, geen contractuele relatie. Voor dat geval is een uitdrukkelijke regeling opgenomen in art. 9, lid
2 WCAO. Daar wordt bepaald ten aanzien van de leden van contracterende verenigingen :
'Zij zijn tegenover elk der partijen bij de collectieve arbeidsovereenkomst gehouden
al datgene wat te hunnen aanzien bij die overeenkomst is bepaald, te goeder trouw
ten uitvoer te brengen, als hadden zij zelve zich daartoe verbonden'.
Deze bepaling geeft de vakbonden die de cao hebben afgesloten de mogelijkheid om tegen een werkgever, die lid is van een andere cao-partij, een actie wegens wanprestatie in
te stellen, als die werkgevereen voor hem geldende norm overtreedt.20 Dit betreft alle voor
die werkgever geldende normen, dus zowel de diagonale als de horizontale nonnen. De
vakbond kan tegen de werkgever, die hetzij als cao-partij, hetzy als lid van een contracterende vereniging gebonden is, de normale vorderingen bij wanprestatie instellen: de
vordering tot nakoming (eventueel met dwangsom) of tot schadevergoeding. Ontbinding
kan de vakbond alleen vorderen tegen de werkgever die zelf partij is bij de cao.
De werknemer, wiens bond de cao heeft afgesloten, kan in het systeem van de WCAO
alleen bij niet-naleving van horizontale normen een actie instellen. Hij ageert dan niet
wegens schending van de cao maar op grond van zijn individuele arbeidsovereenkomst.
Ingevolge de artt. 12 en 13 WCAO maken de horizontale normen van rechtswege deel
uit van de individuele arbeidsovereenkomst tussen de leden van de contractspartijen. Afwijking daarvan is nietig. De werknemer die minder dan het cao-loon ontvangt, kan tegen
zijn (georganiseerde) werkgever een actie tot nakoming instellen op grond van zijn individuele arbeidsovereenkomst21. In de WCAO is aan de werknemer geen bevoegdheid toegekend om bij niet-naleving van diagonale normen door zijn werkgever tegen deze te ageren22 . Na deze omzwerving kom ik nu terug naar het ontstaan van art. 15 WCAO.
19. Zie Bakels (1966), p. 20 en Kamphuisen (1956), p. 20-36.
20. Onder het huidige recht zou een dergelijke verplichting van de werkgever ten opzichte van de
vakbond ook volgen uit de algemene regel van art. 46 Boek 2 BW jo. art. 2 WCAO.
21. Kamphuisen (1956), p. 40 en L.G. Kortenhorst en M.M J. van Rooi), De collectieve arbeidsovereenkomst, 2e druk, Zwolle, 1938, p. 93 en 103.
22. Een amendement-van Schaik dat ondermeer beoogde de binding van art. 9, lid 2 uit te breiden
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In een publikatie in 1905, die bij de voorbereiding van de WCAO herhaaldelijk is geciteerd, had Meijers er reeds op gewezen dat de cao een species was van het genus ledencontract, door hem toen aangeduid als overeenkomst van gemeenschappelijk nut. Hij
had er toen ook voor gepleit om (niet alleen bij de cao, maar bij alle ledencontracten)
aan de vereniging de bevoegdheid te geven om op eigen naam de door haar leden individueel bij niet-nakoming van het contract geleden schade in rechte op te eisen:
'Anders zou men bij weigering van de tegenpartij, om die schade uit te betalen, in
een ontelbaar aantal processen over dezelfde zaak vervallen, vele personen zouden
bovendien, hetzij wegens de te maken kosten, hetzij wegens het te geringe bedrag
of uit ongewoonte om den gerechtelij ken weg in te slaan, niet tot een proces besluiten en hun schade niet vergoed krijgen'.23
Hij verwees daarbij ook naar de Belgische Wet op de beroepsverenigingen van 1898 24 .
Deze wens voor een algemene regel werd overigens pas vervuld bij de invoering van Boek
2 (rechtspersonen) van het BW (zie de slotzin van art. 46). Het ontwerp van de wet van
1927 leek met die wens voor wat betreft de cao rekening te hebben gehouden. In art.
15 werd — in afwijking van het eerder door de Hoge Raad van de Arbeid behandelde
voorontwerp — bepaald dat de vereniging, die partij is bij de cao
'wanneer bij de statuten niet anders is bepaald, tevens gerechtigd is namens hare leden vergoeding te vorderen voor de schade, welke dezen lüden, voorzoover zü niet
reeds zelf een vordering te dier zake hebben ingesteld'.
Volgens de Memorie van Toelichting beoogde deze bepaling dat de vereniging zou kunnen optreden 'indien het lid dat schade lijdt, door zijne positie van de tegenpartij afhankelijk, mocht stilzitten'. Ook het door Meijers genoemde efficiency-argument werd gebruikt: 'rechtsvorderingen van velen (de leden) kunnen worden teruggebracht tot één
rechtsvordering (van deze vereniging).'25 Als het lid zelf optrad, kon de vereniging voor
zijn schade geen actie instellen. Wel voor de schade die de vereniging zelf ondervond.
De vereniging kon dan ook 'ten behoeve van' de andere stilzittende leden ageren.
De kamercommissie vroeg zich echter af of de term 'namens hare leden' wel juist was?
Ging het hier niet om een eigen bevoegdheid van de vereniging die ook buiten de leden
om, zelfs tegen hun wil uitgeoefend kon worden?26 In de Memorie van Antwoord gaat
de regering 'plotseling geheel over stag'27. Men heeft de hele zaak nog eens overwogen
en geeft een overzicht van de verschillende acties die uit de cao voortvloeien. De conclusie is dat eigenlijk alleen de diagonale normen onvoldoende kunnen worden afgedwongen. De vereniging kan op grond van art. 9 lid 2 WCAO wel tegen een lid dat wanprestatie pleegt tot nakoming of schadevergoeding ageren, maar de vereniging zelf lijdt in deze gevallen meestal geen (materiële) schade, haar leden wel. Men had daar nog aan kunnen toevoegen, dat het vaak moeilijk zal zijn vast te stellen welke leden nu precies benadeeld zijn, bijvoorbeeld in het geval dat meer leerlingen zijn aangenomen dan volgens
de cao is toegestaan. De memorie stelt: 'Dit artikel dient derhalve niet om vast te leg-»·
23.
24.
25.
26.
27.

tot de leden der contracterende verenigingen onderling werd door de regering met succes bestreden, zie Kamphuisen (1956), p. 40 noot 1.
E.M. Meijers, Het collectieve arbeidscontract en de algemene rechtsbeginselen, Themis 1905, p.
449.
Meijers (1905), p. 447 noot 1 ; zie omtrent die Belgische wet par. 3 J.
Bijl. Hand. II1926/27,166, nr. 3, p. 2.
Bijl. Hand. Π 1926/27, 166, nr. 4, p. 27.
Kamphuisen (1956), p. 42.
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gen, dat de vereniging eene schadevergoedingsactie heeft, doch om te bepalen dat de
vergoeding ook omvat de schade welke de leden der vereniging lijden'28. Mogelijk heeft
bij de wens om de vordering tot schadevergoeding meer inhoud te geven ook een rol gespeeld dat een vordering tot nakoming destijds nog niet met een dwangsom kracht kon
worden bijgezet. De algemene regeling van de dwangsom in art. 611a Rv. dateert immers
van 1932. De kamercommissie had dan ook bepleit om in art. 15 WCAO de mogelijkheid
op te nemen dat de rechter een dwangsom kon opleggen.
Bij de mondelinge behandeling in de Tweede Kamer merkte minister Donner nog op,
dat het hele art. 15 geen bijzondere betekenis heeft, dat het reeds vanzelf spreekt, behalve voor wat betreft de woorden 'doch ook die (schade) welke hare leden lijden'29.
Dat een vereniging schadevergoeding kon vorderen, volgde immers uit art. 9, lid 2 WCAO
en uit art. 1303 BW. Tenslotte wordt in de Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer
nogmaals vastgesteld 'dat een arbeider geen individuele actie tot schadevergoeding uit
de collectieve arbeidsovereenkomst heeft, doch dat eventueel zijn vereniging opkomt
voor de door hem geleden schade'30. Enerzijds roept de term 'opkomt voor' weer associaties op met de vertegenwoordiging. Anderzijds wordt in dezelfde zin bevestigd,
dat de werknemers zelf een dergelijke vordering tot schadevergoeding aan de cao niet
kunnen ontlenen. Dit laatste valt moeilijk met het idee van vertegenwoordiging te
rijmen.
2.1.2 interpretatie
Het aanvankelijke ontwerp ging — evenals Meijers in 1905 - uit van wat wel de mandaatstheorie is genoemd. De vereniging treedt op 'namens' haar leden. Bij de M.v.A. is
de opzet echter gewijzigd. Doel van de bepaling werd om de actie tot schadevergoeding
van de vereniging meer inhoud te geven. Wel bepaalde art. 16 WCAO al dat, indien de
schade niet op geld waardeerbaar is, als schadevergoeding 'eene som gelds naar billijkheid' verschuldigd is. De nieuwe redactie van art. 15 WCAO maakte dat de vereniging
daarbij nog de schade van haar leden kan optellen. Die schade zal, vooral als cao-normen betreffende de hoogte van het loon zijn overtreden, vaak eenvoudig zijn te becijferen. Ze is dan minder van het billijkheidsoordeel van de rechter afhankelijk.
Tegen de mandaatstheorie pleit ook dat in de huidige tekst, anders dan in het oorspronkelijke ontwerp, geen enkele regel meer voorkomt over de rechtspositie van het
lid. Daarnaast zie ik in art. 17 WCAO nog een ander argument tegen de mandaatstheorie.
Volgens die bepaling kan bij de cao van de artt. 15 en 16 worden afgeweken. De M.v.T.
zegt dat op deze wijze 'de schadevergoeding kan worden vervangen door een vaste boete'. De mogelijkheid om namens de leden de hun toekomende schadevergoeding te vorderen, kan toch moeilijk worden vervangen door een vaste boete, zeker nu de leden zelf
geen vergoeding van die schade kunnen vorderen.
Ook de toelichting op art. 7.11.15 NBW, dat deregel van art. 15 WCAO in het nieuwe
BW overneemt, gaat er van uit dat deze bepaling er niet toe strekt 'om de vereniging de
bevoegdheid te geven namens en ten voordele van het lid te ageren'. De toelichting stelt
zelfs dat dit 'steeds' niet de bedoeling is geweest. Aan de discussie in parlement en literatuur over deze bepaling wordt voorbijgegaan. De ontwerper volstaat met de vermel28. Bijl. Hand. II1926/27, 166, nr. 4, p. 28.
29. Hand. II1926/27, p. 2088/9.
30. Bijl. Hand. I 1926/27, 166, nr. 9a, p. 8; dit was reeds in de Tweede Kamer gesteld ter bestrijding
van het ingetrokken amendement-van Schalk dat beoogde ook aan de leden een rechtstreekse actie op grond van de cao te geven.
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ding dat de 'bedoeling is gemotiveerd door de speciale sociale situatie' 3 1 . Ook de karige
jurisprudentie over deze vraag neemt aan dat er geen sprake is van procesvertegenwoordiging door de vakbond 3 2 . Meijers noemde art. 15 WCAO als voorbeeld van een civielrechtelijke straf. Er wordt nog wel over schadevergoeding gesproken, maar het bedrag
wordt ook toegekend als geen schade aantoonbaar is 3 3 . Mannoury spreekt over het
karakter van de rechtstreekse actie van de vakvereniging als 'een extra sanctie' voor vorderingen uit de cao die anders om praktische redenen moeilijk gerealiseerd zouden kunnen worden. Zijn typering van de mogelijkheid voor de vereniging om immateriële schade te vorderen is mijns inziens ook op art. 15 WCAO van toepassing: 'Het gaat immers
in wezen niet om de schade die de vakvereniging lijdt, maar om de in de schadevergoeding voor de wederpartij gelegen prikkel tot nakoming'. 34
Uit het voorgaande kom ik tot de conclusie dat art. 15 WCAO geen zelfstandige actie van een organisatie in het leven roept. Het optreden van de vakbond is gebaseerd op
het algemene contractenrecht (artt. 1374 en 1303 BW) alsmede op art. 9 lid 2 WCAO.
Bij een vordering tot schadevergoeding als bedoeld in art. 15 WCAO treedt de vakbond
niet op als procesvertegenwoordiger van haar leden. Art. 15 WCAO geeft slechts een bijzondere regeling voor de berekening van de schadevergoeding die de vereniging bij wanprestatie van een andere cao-partij of van diens leden kan vorderen 35 . Het is een als
schadevergoeding vermomde civielrechtelijke boete. Wat zijn de consequenties van deze kwalificatie van art. 15 WCAO voor de rechtspositie van de vakbondsleden en die
van de gedaagde werkgever?

2.1.3 de rechtspositie van de leden
Als de vereniging bij toepassing van art. 15 WCAO niet optreedt als procesvertegenwoordiger van de leden heeft dit voor de rechtspositie van de leden de volgende effecten.
De vereniging is niet verplicht tot afdracht van het bedrag dat zij als schadevergoeding
heeft ontvangen 36 .
De vereniging kan vergoeding vorderen van schade die haar leden lijden ook tegen de
wens van de betrokken leden in 3 7 . De vereniging kan naleving van de cao in het belang
achten van een meerderheid van haar leden.
Het lid kan in de procedure tussen vakbond en werkgever als getuige worden gehoord. 38
Deze consequentie is wel een 'Schönheitsfehler' genoemd 39 . Gezien de tendens in het
procesrecht om de kring van personen die kunnen getuigen te verruimen en de vrijheid
31. Volgens de toelichting {Ontwerp voor een Nieuw Burgerlijk Wetboek, 4e deel, (Boek 7), Den
Haag 1972, p. 1061) is dit de reden om deze bepaling te handhaven ondanks de algemene regel
van art. 2.2.1.20a NBW, thans art. 46 Boek 2 BW. Bij deze laatste bepaling is dus kennelijk wel,
maar bij de cao-regeling juist niet sprake van vertegenwoordiging van de leden door de vereniging.
32. Zie Ktr. Breda 31 maart 1934,ÄÄ4 1935, p.95,NJ 1935,p. 217 (volgensAa21 maart)en Rb.
Middelburg 26 juni 1957, NJ 1958, 28, deze laatste n.a.v. art. 3, lid 4 WAW.
33. E.M. Meijers, Algemene begrippen van het Burgerlijk Recht, Leiden 1958, p. 299.
34. Mannoury (1961), p. 76.
35. Vgl. Bakels (1966), p. 22.
36. Zo ook Bakels (1966), p. 22, Levenbach (1935), p. 92, Mannoury (1961), p. 74, Mok (1939), p.
149 noot 18, de toelichting bij art. 7.11.15 NBW en Werkgroep uit de Vereniging voor Arbeidsrecht, Opdracht, arbeidsovereenkomst en collectieve arbeidsovereenkomst, Beschouwingen bij
Boek 7, titel 7,10 en 11 van het ontwerp NBW, Den Haag, 1976, p. 28.
37. Zie Ktr. Breda, 21 maart 1934,ЛУ 1935, p. 217 en de M.v.T. bij art. 7.11.15 NBW.
38. Rb. Middelburg, 26 juni 1957, NJ 1958,28.
39. Mannoury (1961), p. 74.
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van de rechter bij het waarderen van het bewijs acht ik dit geen groter bezwaar, dan het
optreden als getuigen van werknemers in een procedure tussen hun werkgever en een
ontslagen ex-collega.
De leden zijn niet gebonden door het gezag van gewijsde van de uitspraak, wel door
de precedentwerking. Zij kunnen naast de actie van de vakbond zelf ook een eigen vordering instellen indien de schending van de cao waarvoor de bond ageert tevens een
schending van hun arbeidsovereenkomst betekent. Deze consequentie van art. 15 WCAO
heeft in de literatuur veel aandacht gekregen.
2.1.4 cumulatie van vorderingen van lid en vereniging
De mogelijkheid dat tegen een werkgever terzake van eenzelfde feit zowel een vordering
van zijn werknemer als van diens vakbond wordt ingesteld, is als ongewenst en onbillijk
bestempeld. Een dergelijke cumulatie van vorderingen blijkt in de praktijk zelden of
nooit voor te komen40. Toch heeft men allerlei oplossingen bedacht om deze consequentie te vermijden.41 Kamphuisen opperde de mogelijkheid dat de vakbond alleen bij
schending van diagonale normen en niet bij horizontale normen de schade, die de leden
lijden, kan vorderen. Hij verwerpt deze mogelijkheid echter omdat art. 15 WCAO heel
algemeen spreekt van handelen 'in strijd met een harer of zijner verplichtingen' uit de
cao 42 . Verschillende schrijvers nemen aan dat, als de werknemer zelf eerst zijn vordering
instelt en toegewezen heeft gekregen, de werkgever daarna tegen de vordering van de
vakvereniging als verweer kan aanvoeren dat er geen schade meer is 'welke hare leden
lijden'43.
Mannoury wil de cumulatie vermijden door aan te nemen dat bij betaling van minder
loon dan de cao voorschrijft geen sprake is van schade, omdat de werknemer nog nakoming kan vorderen44. In het verbintenissenrecht is het echter normaal dat naast of in
plaats van nakoming schadevergoeding wordt gevorderd. Bovendien neemt de rechtspraak
aan dat de vakbond als schade die haar leden lijden ook het te weinig betaalde loon kan
vorderen.45 Tenslotte stelt deze auteur dat de vakvereniging en haar lid door deze wetsbepaUng tot solidaire schuldeisers zijn gemaakt46.
Actieve hoofdelijkheid ontstaat volgens art. 1315 BW alleen krachtens uitdrukkelijke wilsverklaring. Actieve hoofdelijkheid krachtens de wet is onbekend47. Tekst noch
wetsgeschiedenis van art. 15 WCAO geven een aanwijzing dat de wetgever in dit geval
die bijzondere vorm van hoofdelijkheid heeft willen scheppen. Nergens blijkt dat de
wetgever zich de mogelijkheid van cumulatie bewust is geweest. Bovendien zijn de gevolgen van die kwalificatie onduidelijk. Kan het lid door kwijtschelding voorkomen dat
zijn vereniging zijn schade vordert (art. 1315 lid 2 BW)? Dit is strijdig met de opvatting
dat de vereniging ook tegen de wil van het lid kan ageren. Kan de werkgever zich tegen40. Mannoury (1961), p. 74 en (1971), p. S;zo ook M.v.T. bij art. 7.11.15.
41. In de mandaatstheorie bestaat dit probleem niet. In die visie stelt de vakbond immers de vordering van haar lid in. Cumulatie wordt dan verhinderd door de ne-bis-in-idem-regel;zo P. Zonderland, De collectieve arbeidsovereenkomst in het nieuwe Burgerlijk Wetboek, SMA 1977, p. 172.
42. Kamphuisen (1956), p. 44
43. Levenbach (1935), p. 92, Mok (1939), p. 149, Molenaar (1973), p. 41 en de toelichting bij art.
7.11.15 NBW.
44. Mannoury (1971), p. 5.
45. Ktr. Breda 21 maart 1934, NJ 1935, 217, Rb. Rotterdam 4 november 1949, NJ 1951, 279 en
Ktr. Harderwijk, 27 februari 1968, SMA 1971, p. 507 met een noot van A.B. waarin deze spreekt
van een Vermomming van nakoming in schadevergoeding' die in de praktijk altijd opgaat.
46. Deze oplossing wordt ook door Molenaar (1973), p. 41 voorgesteld.
47. Asser-Rutten I (1978), p. 86 en Hofmann-Van Opstall, 9e druk (1976), p. 442.
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over de vereniging op compensatie of andere in de verhouding tot de werknemer geldende verweren beroepen?48 Deze oplossing brengt ons van de regen in de drup. De enige
duidelijke consequentie van deze visie is, dat de regel van art. 1315 lid 2 BW van toepassing is: als de vereniging de vordering tot schadevergoeding heeft ingesteld, kan de werknemer niet meer nakoming vorderen. Dit laatste lijkt alleen te billijken als de vereniging
vervolgens tot afdracht van het geïncasseerde verplicht zou zijn49.
De ontwerpers van art. 7.11.15 NBW kozen voor een andere oplossing. In navolging
van de Surinaamse landsverordening inzake de cao werd voorgesteld aan de bestaande
tekst als tweede lid de bepaling toe te voegen dat, indien aan de vordering van de vereniging is voldaan, het lid niet meer gerechtigd is nogmaals vergoeding van die schade te
vorderen. Het lid krijgt echter geen aanspraak tot afdracht tegenover zijn vereniging. Zo
wordt het dus mogelijk dat het lid tegen zijn wil of zelfs zonder zijn medeweten een
deel van de rechten uit zijn arbeidsovereenkomst kan verliezen door het optreden van
zijn vereniging. De wens om werkgevers te behoeden voor een mogelijke cumulatie van
vorderingen heeft geleid tot een oplossing die het lid afhankelijk maakt van het optreden van zijn vereniging. De voorgestelde bepaling heeft veel kritiek geoogst.50
Al deze oplossingen zijn echter alleen maar nodig als men de cumulatie van vorderingen als problematisch beschouwt. Als men aanneemt dat beide vorderingen een verschillende grondslag hebben (bij de vereniging art. 9 lid 2 WCAO en art. 1303 BW, bij de
werknemer zijn arbeidsovereenkomst) en bovendien verschillende belangen dienen (het
eigen belang van de vereniging of het collectieve belang van de werknemers bij naleving
van de cao naast het belang van de individuele werknemer by ontvangen van zijn loon),
dan is ook de mogelijkheid van cumulatie van beide vorderingen gerechtvaardigd51. De
ene vordering heeft het karakter van een privaatrechtelijke boete, de andere strekt tot
vereffening van het nadeel dat de individuele werknemer heeft ondervonden. De (in de
praktijk zeldzame) situatie dat een werkgever twee keer het zelfde bedrag (te weinig betaald loon) moet betalen, vertoont gelijkenis met de positie van de dief die veroordeeld
wordt tot f 500 boete wegens diefstal en tevens tot terugbetaling van de gestolen f 500
aan de bestolene.52
2.2 vakbondsacties bij andere loonregelingen
In twee andere wetten zijn op het voetspoor van art. 15 WCAO aan vakbonden bevoegd48. Levenbaeh (1935), p. 92 en Mannoury (1961), p. 75 achtten dit juist niet mogelijk; maar zie
Asser-Rutten I (1978), p. 98 en Hofmann-Van Opstall,8e druk(1959), p. 221 n.a.v. art. 1323 BW
doch anders in 9e druk (1976), p. 458.
49. Een conclusie die Molenaar (1973) wel maar Mannoury (1971) niet trekt. Ook de in noot 36 genoemde werkgroep acht onvoldoende gronden voor actieve hoofdelijkheid aanwezig: rapport
(1976), p. 30.
50. Rapport van de in noot 36 genoemde Werkgroep (1976), p. 30, De Leede (1977), p. 204 en E.P.
de Jong e.a., Arbeidsovereenkomst (losbladig), Deventer, aant. 7 bij art. 15 WCAO.
51. De uitspraak van de Ktr. Tilburg 24april 1941,Ш 1942, 27 wijst in die richting: naast de 'privaat
rechtelijke' persoonlijke vordering van de werknemer staat de vordering van de bedrijfsraad inge
volge het oude lid 5 van art. 3 WAW tegen aantasting van 'het gemeenschappelijk belang van het
bedrijfsleven' door overtreding van de cao. Zie ook De Leede (1977), p. 204 die de vraag opwerpt
of deze cumulatie niet recht doet aan de gedachte dat de werkgever tot twee contractsgemeen
schappen is toegetreden, die van de cao en die van de individuele arbeidsovereenkomst.
52. Vgl. de in het Amerikaanse kartelrecht bekende figuur van de treble damages: de overtreder kan
veroordeeld worden om de door het kartel benadeelde het drievoudige van diens schade te beta
len. Deze regel werkt als een tweesnijdend zwaard. Het verhoogt de afschrikwekkende werking en
stimuleert de actie door de benadeelde.
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heden tot instellen van acties toegekend: in art. 3 van de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten" en de artt. 5 en 6 van de Wet op de loonvorming. Op grond van de eerste wet die hier verder als WAVV wordt aangeduid — kan de minister van sociale zaken bepalingen van een cao algemeen verbindend verklaren. Anders dan bij de WCAO zijn nu alle
betrokken werkgevers en werknemers aan die bepalingen gebonden. Elk daarmee strijdig
beding in een arbeidsovereenkomst is nietig. Die nietigheid, zo bepaalt art. 3 lid 2 WAVV
kan steeds worden ingeroepen door werkgevers- en werknemersverenigingen die volledige rechtsbevoegdheid bezitten en waarvan leden partij zijn bij een arbeidsovereenkomst
waarop de algemeen verbindend verklaarde bepalingen van toepassing zijn. Deze verenigingen kunnen bovendien krachtens het vierde lid van artikel 3 WAVV :
'van werkgevers of arbeiders die in strijd handelen met verbindend verklaarde bepalingen, vergoeding vorderen van de schade, die zij of hare leden daardoor lijden. Indien deze schade niet op geld waardeerbaar is, zal als schadevergoeding een som
gelds naar billijkheid verschuldigd zijn'.
Deze regeling heeft een duidelijke verwantschap met de regels van de artt. 15 en 16
WCAO. Toch zijn er enkele verschillen. Door de algemeen verbindend verklaring zijn
ook ongeorganiseerde werknemers en werkgevers gebonden. Een vakbond, die partij
was bij de cao kan derhalve op grond van art. 3, lid 4 nu ook een ongeorganiseerde
werkgever tot schadevergoeding aanspreken. Een ander verschil is dat ook organisaties
die geen partij waren bij de cao, de bevoegdheid tot ageren hebben gekregen. 54 In art.
3 lid 2 WAVV wordt immers heel algemeen gesproken over verenigingen waarvan de leden partij zijn bij een arbeidsovereenkomst die onder de verbindendverklaring valt. Tenslotte is voor de ontvankelijkheid van de vereniging zelfs niet vereist dat de inbreuk op
de verbindende bepalingen ten opzichte van een eigen lid is gepleegd 55 .
De in artikel 3 lid 4 WAVV aan de vakbond toegekende acties zijn niet zoals bij de
WCAO gebaseerd op een overeenkomst tussen de vakbond en een werkgever of diens
organisatie, maar berusten uitsluitend op de wet. Bij art. 15 WCAO ging het om een bijzondere manier van berekenen van de schadevergoeding. Hier gaat het echter bovendien
om de toekenning van de bevoegdheid om een vordering in te stellen tegen personen,
waarmee geen enkele contractuele relatie bestaat. Bovendien worden er meer mogelijkheden tot ageren geschapen. Wel zal de vereniging als haar eigen leden geen schade lijden
alleen vergoeding van haar eigen (immateriële) schade kunnen vorderen.
De uitbreiding van het aantal organisaties wijst op het doel van de toekenning van
deze procesbevoegdheid : het bevorderen van mogelijkheden om met civielrechtelijke
middelen de naleving van de cao-bepalingen afte dwingen. Men zocht naar effectieve civielrechtelijke sancties, als alternatief voor strafrechtelijke sancties die men op dit gebied
bewust wilde vermijden 56 . In het voorontwerp dat minister Aalberse in 1925 om advies
aan de Hoge Raad voor de Arbeid toezond, was de bevoegdheid om bij strijd met de verbindende bepalingen schadevergoeding of nietigverklaring te vorderen behalve aan de
verenigingen ook nog toegekend aan 'ieder, die partij is bij een arbeidsovereenkomst,
waarop de verbindend verklaarde bepalingen van toepassing zijn'. 57 De bevoegdheid tot
53. Wet van 25 mei 1937, Stb. 801.
54. Kamphuisen (1956), p. 57, Mannoury (1961), p. 109 en Mok (1939), p. 148.
55. Zo Bakels (1966), p. 23 en Mannoury (1961), p. 109; anden Kamphuisen (1956), p. 57 die als
systeem van de wet ziet dat de vereniging alleen voor eigen leden kan opkomen; zo ook impliciet Rb. Rotterdam 4 november 1949, NJ 1951, 279.
56. Zie Mok (1939), p. 142, Kortenhorst en Van Rooij (1938), p. 145 en Bakels (1966), p. 24.
57. Zie art. 3 lid 3 en 4 voorontwerp en Mok (1939), p. 146.
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ageren werd in dat voorontwerp dus aan alle betrokken werknemers en werkgevers toe
gekend. Een soort actio popularis binnen een afgegrensde groep van personen. De toe
lichting bij dit voorstel wees op het geval dat de belanghebbende arbeider uit vrees voor
ontslag geen vordering durfde in te stellen en het geval dat beide partijen (werkgever en
werknemer) belang hebben bij de niet-naleving (bijv. bij betaling van meer dan het maximum-loon of in dienst nemen van meer leerlingen dan is toegestaan). De uitbreiding
van de kring van actie-gerechtigden had tot doel de kans op naleving te vergroten.
In de uiteindelijke wet is men echter niet zover gegaan. De minister achtte blijkens
de M.v.T. bij het wetsontwerp de aan belanghebbende (dwz. de verenigingen) toegeken
de rechtsvorderingen voldoende om naleving te bevorderen. De Tweede Kamer was daar
kennelijk minder van overtuigd. Er werd op aangedrongen een controle-instantie met
het toezicht op de naleving te belasten. Dit heeft onder meer geleid tot toevoeging van
het oude lid 5 van art. 3 WAW. Daarin werd aan de bedrijfsraden eveneens de bevoegd
heid toegekend om 'ten behoeve van de verenigingen' de in het vierde lid bedoelde scha
devergoeding te vorderen. Deze bepaling verviel toen de bedrijfsraden werden vervan
gen door de naoorlogse publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties 58 .
In de Wet op de loonvorming^ wordt in art. 5 bepaald dat de minister op gezamenlijk
verzoek van een of meer verenigingen van werkgevers en werknemers een loonregeling
kan vaststellen. Die loonregeling heeft ingevolge art. 5 lid 4 dezelfde rechtskracht als
een tussen die verenigingen geldende cao. Ook kan de minister met instemming van de
Stichting van de Arbeid op grond van art. 6 een loonregeling vaststellen, die de zelfde
rechtskracht heeft als de algemeen verbindend verklaarde bepalingen van een cao (art.
6 lid 5). Deze bepaling kwam in de plaats van een overeenkomstige regeling in art. 12
BBA. Bij overtreden van deze loonregeling kunnen de betrokken verenigingen een actie
wegens schadevergoeding instellen overeenkomstig art. 15 WCAO of art. 3, lid 4 WAW.
In het eerste geval kunnen alleen de verenigingen die om vaststelling verzochten, ageren.
In het tweede geval zijn alle verenigingen waarvan leden onder de regeling vallen daar
toe bevoegd. In beide gevallen is het een zelfstandige actie van de vereniging. De actie
staat los van de handhaving van de individuele rechten van het betrokken lid. De be
voegdheid van de vereniging berust in beide gevallen op de wet en niet op een contrac
tuele relatie.
De juridische constructie van de bevoegdheid van de vakbonden ingevolge art. 15
WCAO en die op grond van de bovengenoemde twee wetten vertonen enkele duidelijke
verschillen. Het is de vraag of deze verschillen ook voor de praktijk consequenties heb
ben gehad.

2.3 feitelijk

gebruik

In de gepubliceerde jurisprudentie zijn slechts weinig toepassingen van deze vakbonds
60
acties te vinden . Ik vond in totaal tien uitspraken van burgerlijke rechters." Daarvan
hadden er twee betrekking op de WCAO (sinds 1928), vier op de W A W (sinds 1937)
58. Bij art. 157 van de Wet op de bedrijfsorganisatie van 27 januari 1950, Stb. К 22; voor een toe
passing van art. 3 lid 5 WAW zie Ktr. Tilburg 24 april 1941, NJ1942, 27.
59. Wet van 12 februari 1970, Stb. 90.
60. Zo ook W.F. de Gaay Fortman, Het recht betreffende de arbeidsovereenkomst, SMA 1952, p.
172 e.V. en A. Mulder (1952), p. 259.
61. Zie de uitspraken vermeld in de noten 32, 45, 51, 62 en 63 alsmede HR 24 februari 1950, NJ
1950, 257, Ktr. Emmen 20 april 1952, NJ 1953,9 en Ktr. Rotterdam 24 juli 1953,Praktijkgids
RA,M. 144.
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en vier op de regeling in het BBA (uit 1945 en in 1970 vervangen door de Wet op de
loonvorming). In acht van deze tien gevallen werd de vordering ingesteld door een vakbond. Eén actie werd ingesteld door een bedrij fsraad ten behoeve van werknemers- en
werkgeversorganisaties in de branche. In één zaak traden twee werkgeversorganisaties
op tegen een werkgever die in strijd met een algemeen verbindend verklaarde cao te
weinig loon betaalde en daarmee volgens deze organisaties de concurrentieverhoudingen
verstoorde."
Voorzover uit de uitspraak was na te gaan, werd steeds opgetreden tegen schending
van horizontale normen: geen vakantiebonnen afgegeven (4x), te laag loon (3x) en onvolledige reisurenvergoeding (lx). In alle gevallen waar de eis in de uitspraak was weergegeven, werd door de organisatie tevens immateriële schade gevorderd, variërend van
f 1 tot f 1000. Eén keer stelde de vakvereniging dat zij de gevorderde f 201 aan het eigen Bureau voor Arbeidsrecht ten goede zou laten komen63. Deze vergoeding voor de
immateriële schade zou in dat geval dus in feite dienen om de kosten van rechtsbijstand
te dekken. Die kosten worden immers maar voor een klein deel door een proceskostenveroordeling gedekt.
In alle gevallen traden de vakbonden op voor eigen leden die steeds met name werden genoemd. Het aantal leden wier schade door de organisatie in de actie werd gevorderd was gering. Meestal ging het om de schade van een of twee leden. Alleen de zaak
van de bedrij fsraad betrof een groot aantal werknemers (hun namen waren op lijsten
met een kruisje aangegeven). In vier gevallen kon uit de uitspraak worden afgeleid dat
het dienstverband van de werknemers vóór het instellen van de vakbondsactie al was
beëindigd. Behalve de zaak van de bedrijfsraad, waar de schade van een groot aantal
werknemers werd gevorderd, werd slechts één procedure tijdens het dienstverband gevoerd.
Twee redenen voor opneming van deze vakbondsactie in de wet (bundeling van veel
kleine vorderingen en een alternatief voor de individuele acties die uit angst voor repercussies niet worden ingesteld) blijken in deze gepubliceerde gevallen bijna geen rol te
spelen. Veel van deze zaken — zo lijkt het - hadden evengoed op naam van de betrokken werknemer(s) met steun van de organisatie gevoerd kunnen worden. Het dienstverband was al beëindigd of de namen van de betrokkenen werden toch genoemd. Wel
werd de door de wetgever beoogde efficiency mogelijk toch nog bereikt doordat de betrokken werkgevers en vakverenigingen aan de uitspraak in feite bindende werking voor
andere werknemers in gelijke posities toekenden. De beslissing van de vakbond om in
deze zaken zelf als eiser op te treden kan overigens mede zijn ingegeven door de gedachte hiermee duidelijk te maken (voor rechter en werkgever) dat de bond de kwestie in
geding van principiële betekenis achtte. Opmerkelijk is verder dat geen van deze procedures betrekking had op de naleving van een diagonale norm. Met dat doel had de wetgever art. 15 WCAO immers haar huidige redactie gegeven. Deze bepaling blijkt in feite
veel meer te worden gebruikt overeenkomstig de opzet die in het oorspronkelijke wetsontwerp was voorzien. De vakbonden ageren ten behoeve van hun leden in gevallen waarin deze ook zelf een actie tegen hun werkgever hadden kunnen instellen. Wel moet worden bedacht dat deze conclusies worden getrokken op basis van een zeer gering aantal
zaken.
Het is echter mogelijk dat de gepubliceerde rechtspraak een vertekend beeld van het
feitelijk gebruik van art. 15 WCAO geeft. Slechts een fractie van alle uitspraken van lagere rechters wordt gepubliceerd en over de selectiecriteria is weinig bekend. Derhalve
heb ik getracht enige indruk van de frequentie van het gebruik van deze bepaling te krij62. Pres. Rb. Rotterdam 12 oktober 1939, RBA 1939, p. 77 т.п. S.M. Het door de werkgeversorga
nisaties gevorderde verbod met dwangsom werd bij verstek toegewezen.
63. Ktr. Arnhem 17 juli 1951,^7 1951,315.
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gen. Daartoe heb ik aan kantonrechters in twaalf plaatsen verspreid over het land schriftelijk de vraag gesteld hoevaak bij hun kantongerecht in de periode 1971 t/m 1976 een
vakbond een vordering had ingesteld ingevolge art. 15 WCAO, art. 3 WAVV of de artt.
5 en 6 Wet op de Loonvorming 64 . Bij geen van deze kantongerechten was in deze zes
jaar een dergelijke zaak aanhangig geweest. Ook bij de Rechtskundige Dienst van het
NVV waren dergelijke zaken in die periode niet bekend 6 5 . Wel waren bij twee kantongerechten in 1976 door de vervoersbonden vorderingen tot naleving van een cao tegen
werkgevers ingesteld. In deze zaken werd echter geen betaling van door hun leden geleden schade gevorderd 66 . Een andere mogelijkheid is dat art. 15 WCAO wel wordt gebruikt in conflicten inzake de naleving van cao's, maar dat die conflicten door andere
instanties dan de burgerlijke rechter worden beslist. Veel cao's kennen immers een clausule, waarbij de geschillenbeslechting met uitsluiting van de gewone rechter, aan een of
andere vorm van bedrijfsrechtspraak wordt opgedragen. 67 Uitspraken van die bedrijfsrechters worden echter maar zeer beperkt gepubliceerd. Over de bedrijfsrechtspraak in
twee bedrijfstakken (in de typografie en in de landbouw) bestaan uitvoerige studies 68 .
In de cao voor de typografie doen de contracterende verenigingen uitdrukkelijk afstand
van hun rechten uit art. 15 en 16 WCAO 69 . In de bedrijfsrechtspraak in de landbouw
zijn dergelijke acties wel mogelijk. In het betreffende onderzoek werd echter slechts één
toepassing van deze vakbondsactie aangetroffen 70 . Daarnaast vond ik slechts één gepubliceerde uitspraak van een bedrijfsrechter in een andere branche, waarbij art. 15 WCAO
werd toegepast 71 . Overigens bestaat de indruk dat de bedrijfsrechtspraak in veel bedrijfstakken in de praktijk slechts beperkte betekenis heeft. 72
De vakbondsactie lijkt zowel bij de gewone rechter als in de bedrijfsrechtspraak weinig gebruikt te worden. Toch zou deze rechtstreekse actie van de vakvereniging volgens
Mannoury in het recht betreffende de cao 'een hoogst nuttige rol' vervullen. Het door
hem genoemde voorbeeld van de toepassing ter handhaving van de vakantie-bonnenregeling in het bouwbedrijf, duikt in de literatuur echter steeds weer op 73 . De conclusie dat
de contracterende verenigingen slechts zelden van deze acties gebruik maken lijkt dan
ook eerder gewettigd. 'Slechts in principiële zaken of wanneer het optreden van de vakvereniging duidelijk efficiënter is dan het procederen van de arbeiders op eigen naam,
64. De gegevens betreffen de kantongerechten in Alphen a/d Rijn, Amsterdam, Dordrecht, Enschede,
Den Haag, Haarlem, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Wageningen en Winschoten. In
1971 en in 1975 werd circa 40% van alle nieuwe kantongerechtszaken bij deze 12 kantongerechten aanhangig gemaakt, Justitiële Statistiek 1971, p. 64 en 1974/75, p. 72.
65. Brief van 27 oktober 1977 van mr G.D. Heij, hoofd van de Rechtskundige Dienst van het N W .
66. Zie de tekst bij noot 78. Dit geldt zowel voor de in die noot genoemde zaak als voor drie ongepubliceerde uitspraken: Ktr. Tilburg van 9 december 1976 (rolnr. 913/76) en van 18 augustus 1977
(rolnr. 159/77) en Ktr. Delft 22 juli 1976 (rolnr. 348/76).
67. Uit een overaicht van het Loonbureau blijkt dat in 1977 in driekwart van de circa 180 bedrijfstak-cao's een of andere geschillenregeling voorkwam. In de grote cao's (meer dan 50 000 werknemers) kwam uitsluiting van de burgerlijke rechter weinig voor (twee van de elf cao's). De helft
van de middelgrote cao's (10 000 - 50 000 werknemers) voorzag in bindend advies of beslissing
van geschillen door bedrijfstakinstanties. In de kleinere cao's, die zeer gevarieerde regelingen bevatten, kwam uitsluiting van de burgerlijke rechter ten gunste van bedrijfsrechtspraak veelvuldig
voor.
68. F.F.M. S tol wijk, De collectieve arbeidsovereenkomst voor de typografie, Haarlem 1948 en G.
Heida, De collectieve arbeidsovereenkomst in de landbouw. Assen, 1964.
69. Stolwijk (1948), p. 215 en Mannoury (1961), p. 77.
70. Heida (1964), p. 211 noot 3.
71. Supercommissie Waalsteenindustrie 12 maart 1936, RBA 1936, p. 12 т.п. M.G.L.
72. H.L. Bakels en L. Opheikens, Schets van het Nederlands Arbeidsrecht, 3e druk Deventer 1976,
p.92.
73. Bakels (1966), p. 26 noot 27.
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zal de vakorganisatie soms tot het instellen van een rechtsvordering overgaan' 74 . Wel
rijst nu de vraag naar de oorzaak van dit geringe gebruik. Mogelijk heeft de toekenning
van deze acties toch een nuttig effect al is het dan niet bij de rechter.

2.4 oorzaken van gering gebruik
Verklaringen voor het geringe gebruik van deze vakbondsacties kunnen in verschillende
richtingen worden gezocht. Ten eerste zou het kunnen zijn, dat de vakbonden over het
algemeen menen dat de cao's door werkgevers goed worden nageleefd. Een tweede oorzaak kan zijn dat de betrokken vakbond uitdrukkelijk afstand heeft gedaan van haar bevoegdheid. We zagen reeds dat dit gebeurt in de cao voor de typografie. In die bedrijfstak is de controle op de naleving overgedragen aan paritair samengestelde commissies
die als een soort tuchtrechters fungeren. Deze kunnen op klacht van een organisatie
van een lid of ambtshalve de overtreder een boete opleggen of tot andersoortige sancties besluiten, zoals een opdracht tot royement door zijn vereniging 75 . Die boete komt
niet aan de klager ten goede, maar aan een 'sociaal doel' 7 6 . Overigens betreft deze afstand alleen de rechten uit art. 15 WCAO en niet de acties die op grond van de WAVV
en de Wet op de Loonvorming tegen ongeorganiseerde werkgevers ingesteld kunnen
worden 7 7 .
In de derde plaats kan het zijn dat de vakbonden aan de extra sanctie van art. 15
WCAO naast de dwangsom en de schadevergoeding op grond van art. 16 WCAO geen
behoefte hebben. In de praktijk kan een veroordeling van de werkgever om zijn caoverplichtingen na te komen versterkt met een dwangsom wel eens meer effect sorteren
dan de veroordeling om een beperkte - soms moeilijk te berekenen - som geld te betalen. In de reeks van civiele procedures die de Vervoersbonden in 1976 hebben gevoerd
om de naleving van de cao voor het beroepsgoederenvervoer over de weg af te dwingen,
werd voorzover mij bekend geen beroep op art. 15 WCAO gedaan. Wel werd veroordeling van de werkgevers om hun werknemers het volle cao-loon te betalen gevorderd op
straffe van een dwangsom, alsmede de betaling van een schadevergoeding ingevolge art.
16 WCAO. In één van deze zaken werd een dergelijke vordering van de bonden tegen
een nalatige werkgever tot een bedrag van f 50 000 toegewezen 78 .
Een vierde oorzaak kan zijn gelegen in de aanwezigheid van aantrekkelijke alternatieven voor het instellen van deze zelfstandige actie. Deze actie kan met het oog op individuele belangen van één of meer bepaalde leden worden ingesteld. Ze kan echter ook ter
behartiging van collectieve belangen van onder cao werkende arbeiders dienen. Voor elk
van deze twee doeleinden beschikt de vakbond over een serie alternatieven.
De individuele belangen kan de bond ook behartigen doordat haar kaderleden in
overleg met de werkgever het geschil in der minne oplossen. Als het tot een schikking
komt zal de bond in feite vaak als bemiddelaar en als toezichthouder op de naleving
74. Bakels en Opheikens (1976), p. 68.
75. Stolwijk (1948), p. 162.
76. Art. 63 cao 1946/48; voor gevallen waarin bij niet-betaling van die boete de burgerlijke rechter
werd ingeschakeld zie Ktr. Almelo 26 april 1945, Arbeid 1947, p. 338 en Ktr. Eindhoven 28 ju1і1949,Лг£еі£П949,р. 277.
77. Stolwijk (1948), p. 217.
78. HR 2 november 1979, NJ 1980, 227 т.п. P.A.S. Voor drie andere procedures die in het kader
van deze actie door de Vervoersbonden werden gevoerd, zie noot 66. De bonden konden de se
lectie van de bedrijven, waartegen een vordering werd ingesteld, baseren op rapporten van de
Loon technische Dienst die op verzoek van de bonden ingevolge art. 10 WAVV waren opgesteld,
(volgens informatie van de heer J.J. Hengst van de Vervoersbond FNV).
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van de cao gefungeerd hebben Daarnaast kennen veel cao's de verplichting een geschil
eerst aan een bepaalde bij die cao ingestelde instantie voor te leggen ten einde te trachten tot een minnelijke oplossing te komen Soms is in de cao's voor de werknemer de
verplichting opgenomen een geschil 'door bemiddeling van' zijn verenigmg in te dienen
of zich bij de behandeling van geschillen over zijn rechten uit de cao door zijn vereniging te laten vertegenwoordigen 79 Tenslotte kan de vakbond in gevallen waar bemiddeling geen succes heeft het lid de rechtsbijstand verlenen De Bureau's voor Arbeidsrecht
nemen arbeidsrechtelijke geschillen voor hun leden echter eerst m behandeling nadat deze bij de betrokken bond zijn aangebracht en het optreden van het vakbondskader niet
tot een oplossing heeft geleid Bakels vermeldt deze rechtsbijstandsverlenmg als sluitstuk
van het systeem van 'voortdurende controle, pressie en correctie' waarmee de vakvereniging maximale nalevmg van de cao bewerkstelligt ê0 Wel is het de vraag wie het meest
belang heeft bij een minnelijke regeling de bond, de werkgever of de werknemer of alle dne 9 Het is bijna onvermijdelijk dat hier soms individuele belangen zullen worden afgewogen tegen collectieve voordelen
Ter behartiging van collectieve belangen betrokken bij de naleving van loonregelingen beschikt de bond meestal over verschillende al dan niet geïnstitutionaliseerde mogelijkheden tot overleg en onderhandeling met de werkgever of diens verenigmg Veel
bedrijfstakken kennen een vast overleg tussen werkgevers- en werknemersorganisaties in
speciaal daartoe gecreëerde overlegorganen81 Daarnaast kan de bond met behulp van de
eigen rechtsbijstandsverlenmg of met rechtshulp van buiten een bepaald individueel geval tot proefproces maken zonder zelf als procespartij op te treden 82 Het bestaan van
een overlegsituatie zal het zelfs gemakkelijker maken om met de tegenpartij tevoren
overeenstemming te bereiken over de verdergaande strekking van de uitspraak in een
proefproces Soms bieden andere procedures een alternatief voor civielrechtelijke actie
Zo kan de nalevmg van de cao voor het beroepsgoederenvervoer over de weg worden afgedwongen door een administratiefrechtelijke sanctie (intrekking van de vergunning) 8 3
Een vijfde oorzaak voor het geringe gebruik van deze vakbondsacties kan zijn gelegen
m de negatieve aspecten van het voeren van rechterlijke procedures in het algemeen kosten, lange duur, onzekere afloop, verstoring van de relatie De vaste overleg-relatie die er
tussen de meeste cao-partijen bestaat, biedt met alleen een alternatief kader voor de
oplossing van concrete geschillen, het maakt daarnaast procederen voor de gewone
rechter onaantrekkelijk Een civielrechtelijke procedure over de betekenis van een
clausule in een cao of ter vaststelling van de overtreding van een cao-bepaling biedt zelden
de zekerheid van een uitspraak voordat het overleg over de nieuwe cao al weer moet
beginnen Dit is een weinig aantrekkelijk perspectief Bovendien is er tussen de cao-partijen vaak in feite een voortdurende relatie Niet alleen een overleg-relatie, ook een
economische relatie. Beide partijen bij een cao zijn in de regel ook voor de toekomst op

79 In 12 van de 25 middelgrote bednjfstakcao's genoemd in noot 67 was bemiddeling door bednjfstak-organen of inschakeling van de vakbond voorgeschreven In de helft van deze cao's volgt
na die bemiddeling bednjfsrechtspraak Voorbeelden van dergelijke bepalingen worden vermeld
doorStolwijk(1948))p 189, Mannoury (1961),p 81 en Heida (1964),p 185
80 Bakels (1965), ρ 9
81 W Mbedì, Arbeidsverhoudingen m Nederland, Alphen a/d Rijn, 1975, ρ 73
82 Zo deed de Rb Rotterdam in 1949/1950 in hoger beroep in drie zaken kort achter elkaar een
principiële uitspraak over de rechtskracht van loonregehngen die het College van Rijksbemiddelaars had vastgesteld ingevolge art 12 BBA In alle drie zaken was de zelfde procureur ingeschakeld In twee gevallen trad een individuele werknemer als eiser op In de derde zaak werd de vordering door een vakbond op eigen naam ingesteld Rb Rotterdam 4 november 1949, NJ 1951,
279, 19 december 1949, Arbeid 1950, ρ 348 en 19 apnl 1950, Arbeid 1950, ρ 349
83 Zie KB 17 maart 1979, AB 1979,415 en Weekoverzichten 1979, nrs III 205-208, G 9 en G 21
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elkaar aangewezen84 : de werkgevers ter voorkoming van wilde stakingen; de vakbonden
ter behoud van werkgelegenheid. Dit maakt procedures die een wezenlijke bedreiging
voor de positie van de wederpartij vormen weinig aantrekkelijk.85
Ook minder vergaande verstoring van de relatie is weinig aanlokkelijk. Procedures tussen een individuele werknemer en een werkgever worden bijna steeds na het verbreken
van de relatie aangespannen (ontslag, ontbinding of herstel van de arbeidsovereenkomst,
concurrentiebeding e.d.). Zelden wordt een beroep op de rechter gedaan terwijl de arbeidsrelatie feitelijk nog voortduurt86. Op het niveau van de organisaties zien we ditzelfde verschijnsel. Rechtspraak vormt vooral bij kortstondige relaties een aantrekkelijk alternatief voor andere vormen van conflictoplossing. Bij duurzame relaties tussen organisaties wordt op de gewone rechter slechts een beroep gedaan als één van de partijen een
breuk constateert (bijvoorbeeld bij stakings-kort-gedingen) of partijen juist om escalatie
te vermijden een conflict in onderling overleg isoleren en ter beslissing aan de rechter
overlaten. In dat laatste geval kan de kwalificatie proefproces het morele odium dat aan
het winnen of verliezen van een proces verbonden is, nog verminderen. Deze omstandigheden spelen het sterkst als de vakverenigingen de cao's met één werkgever afsluiten.
De eigen vakbondsactie zou dan tegen de cao-overleg-partner zelf worden ingesteld.
De acties uit de WAVV en de Wet op de loonvorming (vroeger BBA) kunnen ook tegen ongeorganiseerde werkgevers worden ingesteld. In die gevallen is de weerstand tegen
procederen tegen een overleg-partner niet aanwezig. Dit biedt een verklaring waarom
acht van de tien gepubliceerde uitspraken betrekking hebben op acties uit de WAVV en
het BBA, terwijl slechts een minderheid van de werknemers uitsluitend door algemeen
verbindende loonregeüngen is gebonden. Ook bij gebruik tegen een ongeorganiseerde
werkgever blijft het belang bij het voortbestaan van het bedrijf als rem op het instellen
van een vakbondsactie fungeren. Bij de geschillen over niet-naleving van de cao voor het
beroepsgoederenvervoer in 1976 heeft dit werkgelegenheidsargument de bonden zeer
lang doen aarzelen over het instellen van een actie tegen bepaalde vervoersondernemingen. Bovendien geven de bonden er ongetwijfeld de voorkeur aan de oplossing van een
conflict zoveel mogelijk in eigen hand te houden. Door inschakeling van de rechter,
geeft men de beslissing over de oplossing van het conflict uit handen aan een onbekende derde. Veel vakbondsfunctionarissen zullen de rechterlijke macht, waarmee men
weinig contact heeft, meer als een onzekere factor zien dan de werkgevers(-organisatie)
waarmee al jaren wordt onderhandeld. Mogelijk worden beslissingen om deze acties niet
in te stellen mede beïnvloed door een historisch verklaarbaar gebrek aan vertrouwen
in de rechterlijke macht onder de vakbonden.
Ten zesde zijn er verschillende praktische problemen die een belemmering voor het
gebruik van deze acties kunnen vormen. Als de vereniging de schade wil vorderen die
haar lid geleden heeft, dan is voor de berekening van die schade meestal onvermijdelijk
om de namen van de betrokkenen te noemen. Vermelding van namen kan alleen vermeden worden als alle werknemers bij het bedrijf of een afdeling daarvan lid van de
agerende vereniging(en) zijn. Als de betrokkenen met name genoemd moeten worden,
blijft de vrees voor repercussies bestaan. Wel zal dit risico afnemen naar mate de schade van meer werknemers tegelijk wordt gevorderd. Dat risico was immers juist één
van de redenen om de actie in te voeren. Dit risico bestaat niet meer als het dienstverband met de betrokkene eenmaal verbroken is. Maar dan kan meestal net zo goed —
met steun van de vereniging — op eigen naam worden geprocedeerd. Een ander praktisch probleem is dat de vakbond lang niet altijd zeker weet of een werkgever (nog) wel

84. Stolwijk (1948), p. 167 en W.F.A. van Haersolte, De bescherming van de collectieve arbeidsovereenkomst door het recht, Leiden, 1931, hoofdstuk 6.
85. Mannoury(1961), p. 59.
86. Zie Hoofdstuk I noot 84.
144

lid is van een organisatie die de cao heeft afgesloten. Het is dan onzeker of art. 15 WCAO
87
van toepassing i s . Wanneer de cao algemeen verbindend is verklaard, vervalt dit pro
bleem. Hier ligt een tweede verklaring voor het 'grote' aandeel van de acties op grond van
de WAVV en het BBA. Ook de discussies in de literatuur over de verschillende juridische
kwalificaties van deze acties en de gevolgen daarvan, maken ze minder aantrekkelijk.
Onbekend maakt onbemind. Stolwijk wees hierop toen hij in 1948 voorspelde dat
'het niet waarschijnlijk (is), dat men deze acties, wier bruikbaarheid in de praktijk
nog moet blijken en aan het instellen waarvan reeds de nodige puzzles verbonden
ββ
zijn, zal gaan benutten'.
Welk aandeel elk van de hiergenoemde oorzaken in werkelijkheid heeft gehad is zonder
nader onderzoek onder de bonden moeilijk te zeggen. Wel kunnen de hier gevonden
factoren van dienst zijn bij een beoordeling van de kansen dat soortgelijke acties op
andere gebieden (bijvoorbeeld in het consumentenrecht of het ondernemingsrecht) al
dan niet in de praktijk gebruikt zullen worden. Ook zou bij een vergelijking met de
praktijk van soortgelijke acties van vakbonden in andere landen kunnen blijken dat de
afwezigheid van deze factoren tot een ander gebruik van die bevoegdheden heeft geleid.

2.5 effecten
Bij de totstandkoming van art. 15 WCAO beoogde men oorspronkelijk de collectieve
handhaving door de vakbond van de rechten die individuele leden van een vereniging
aan de cao konden ontlenen. Daarbij speelden zowel efficiency-overwegingen (bundeling
van afzonderlijke procedures) als de wens de gevolgen te ondervangen van de feitelijk
afhankelijke positie van de werknemer en diens daardoor beperkte mogelijkheden om
zelf te procederen. Tijdens de parlementaire behandeling veranderden de tekst en het
doel van deze bepaling. De nadruk kwam te liggen op een effectief middel voor de caopartijen om naleving van de cao af te dwingen. Ook bij de totstandkoming van de WAVV
stond dit laatste doel voor ogen. Men zag uitdrukkelijk af van strafrechtelijke sancties"
en van een actio popularis voor alle werkgevers en werknemers. In plaats daarvan wer
den uitgebreide civielrechtelijke bevoegdheden gegeven aan alle betrokken verenigingen.
De vordering tot schadevergoeding moest als een vermomde civielrechtelijke boete gaan
fungeren.
Uit de karige jurisprudentie en de literatuur valt af te leiden dat deze bepalingen — op
bescheiden schaal — een dubbelfunctie hebben vervuld. Enerzijds is de vakbond, hoewel
juridisch niet van (proces)-vertegenwoordiging gesproken kan worden, in feite toch als
een door de wet aangewezen zaakwaarnemer van de belangen van haar leden gaan op
treden. De geïnde bedragen worden als regel aan de leden afgedragen, tenzij het lid inmiddels heeft bedankt of niet heeft meegewerkt aan de procedure 90 . Anderzijds zijn
deze acties gebruikt om naleving af te dwingen van cao-bepalingen waarvan het materiële belang per individueel lid zeer gering was, maar die voor de collectiviteit van aan de
cao gebonden werknemers (én voor de meeste werkgevers) wel een aanmerkelijk belang vertegenwoordigden, met name bij het verstrekken van vakantiebonnen. In deze
87. Zie bijv. Ktr. Harderwijk, 27 februari 1968, SMA 1971, p. 507. De vakbond baseerde de eis hier
primair op art. 15 WCAO en subsidiair ΎΟΟΓ het geval gedaagde mocht blijken niet aangesloten
te zijn bij een der partijen bij de cao' op art. 3 WAW.
88. Stolwijk (1948), p. 217.
89. Zie noot 56.
90. Mannoury (1961), p. 74 en Levenbach (1935), p. 92.
145

gevallen is vaak moeilijk aan te geven welke individuele werknemers door overtreding
van de cao geschaad of omgekeerd bij het instellen van deze acties gebaat waren
Ook is het mogelyk dat deze acties mede dienen om de eigen belangen van de ver
eniging (haar geloofwaardigheid ten opzichte van haar leden) te vergroten of ter versterkmg van de onderhandelingspositie tegenover de werkgevers Het is dan een wapen
waarmee geschermd kan worden zonder dat het uit het juridisch foedraal behoeft te
worden gehaald Deze effecten kunnen echter alleen op basis van andersoortig onder
zoek worden vastgesteld Tenslotte kunnen deze acties van invloed zijn op de relatie
tussen hd en vereniging
2 6 relatie tussen het hd en zijn organisatie
We zagen reeds dat in veel cao's organisaties van werknemers en werkgevers zich een
groot aantal bevoegdheden toekennen terzake van de uitoefening van de rechten die
hun leden aan de cao kunnen ontlenen Naast de reeds genoemde verplichte bemidde
ling (vaak voor een pantair door werknemers en werkgeversverenigingen samengesteld
college) of de machtiging om namens het lid op te treden" geldt soms ook nog de re
gel dat een lid in een aanhangig geding met verder mag procederen zolang een geschil
tussen de cao-partijen met is opgelost " Dergelijke regelingen worden wel gerechtvaar
digd met het verlangen om onnodig of lichtvaardig procederen te voorkomen " Dit
argument, dat we ook elders reeds aantroffen, versluiert niet alleen de vraag naar wiens
oordeel de procedure lichtvaardig of onnodig is, maar ook de mogelykheid van tegenge
stelde oordelen en belangen van lid en organisatie In het rapport 'Rechtspraak in ar
beidszaken' dat in 1935 door een commissie van het NVV werd uitgebracht, werd ge
steld dat een vakbond ook al terwille van zijn prestige voor een lid geen zaak zal willen
behandelen die de bond te zwak acht Het rapport stelde veel vertrouwen in de interne
democratie van de vereniging
'Men behoeft niet bevreesd te zijn, dat een vakbondsbestuurder uit gemakzucht of
andere reden, buiten de zaak gelegen, zal weigeren, een gegronde klacht te behan
delen Dit zou immers spoedig tot ernstige geschillen binnen de organisatie leiden
Bovendien staat vast, dat in de praktijk de verenigingsbestuurders hun belangrijkste
4
taak, het behartigen van de belangen hunner leden, goed vervullen' '
Toch werd in dit rapport rekening gehouden met de mogelijkheid dat tussen lid en ver
enigingsbestuur verschil van menmg blijft bestaan over het al dan met optreden in een
geschil, al noemt men de kans dat dit in de praktijk zal voorkomen gering Derhalve ad
viseerde het rapport om in principe het recht om geschillen over de cao aanhangig te ma
ken niet uitsluitend tot de cao-partijen te beperken In beginsel moet het mogelijk zijn
dat een hd zelf zijn zaak aanhangig maakt, als het bestuur van de organisatie weigert
om dat te doen Wel diende volgens het rapport aan 'lichtzinnig procederen evenwel
verschillende remmen te worden aangelegd' Daartoe werden destijds ondermeer ver
plichte tussenkomst van of vertegenwoordiging door de eigen vereniging en het vragen
91 Voor een geval waar een werkgever handig gebruik maakte van deze vertegenwoordigingsbevoegd
heid en met besparing van kosten de vakbond als vertegenwoordiger van een aantal leden dag
vaardde, zie Rb Haarlem 18jum 1935,NJ 1936, 501
92 Mannoury (1961), ρ 78 noemt als voorbeeld de cao-beambten Philips 1955, art 33
93 Stolwijk (1948), ρ 189 en Rechtspraak m Arbeidszaken, rapport uitgebracht door een commissie
ingesteld door het NW, Amsterdam, 1935, ρ 73
94 N W-rapport (1935), ρ 72
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van een waarborgsom aanbevolen. De vergelijking met de verplichte procureursbijstand
in het burgerlijk proces ligt voor de hand. In beide gevallen kan die verplichting tot vertegenwoordiging de weg naar de rechter ook belemmeren, als het vertrouwen in de aangewezen vertegenwoordiger of de mogelijkheid om deze in te schakelen in feite ontbreekt.
Niet alleen bij het opstellen van de cao ook bij de uitvoering en de geschillenbeslechting spelen de verenigingen een grote rol. Zij treden als mederegelgever, rechtshulpverlener en als rechter in de bedrijfsrechtspraak op. Wel zullen deze verschillende functies
van de vereniging niet steeds door dezelfde personen worden vervuld. Het collectieve
optreden heeft de rechtspositie van individuele werknemers ten opzichte van de werkgevers aanmerkelijk versterkt. Daartegenover staat echter het gevaar dat die collectivering leidt tot nieuwe machtsongelijkheid, nu tussen het lid en zijn vereniging. Bakels
wees er al op dat de vraag of deze collectivering ten koste van het individu zal gaan, mede zal afhangen 'van de verhoudingen binnen de organisaties, van de mate waarin binnen de organisaties de stem van de individuele leden zal worden gehoord'. 95
Naast alle andere mogelijkheden voor de vereniging tot handhaving van de rechten
van haar leden, zijn de hier besproken acties in de praktijk slechts van beperkte betekenis. Toch lijkt de in art. 7.11.15 NBW voorgestelde toevoeging (zie par. 2.1.4) een stap
in de verkeerde richting. De positie van de organisatie ten opzichte van het lid wordt er
onnodig door versterkt. De situatie in Frankrijk toont aan dat een andere oplossing van
de relatie tussen lid en organisatie op dit punt heel goed mogelijk is met behoud van de
mogelijkheid van collectief optreden.

3. CAO-acties van vakbonden in Frankrijk, Luxemburg en België
In Frankrijk, België en ook in Luxemburg zijn bepalingen van kracht die op het eerste
gezicht sterke overeenkomst vertonen met art. 15 van de Nederlandse WCAO. Bij nadere bestudering blijken de motieven bij de invoering van die regelingen in deze landen
praktisch identiek te zijn. De juridische vormgeving vertoont echter duidelijke verschillen. De Belgische en de Luxemburgse regelingen zijn van vrij recente datum: 1968 en
1965. In België was de eerste zelfstandige actie reeds in 1898 aan vakbonden toegekend. De Franse regeling dateert van 1919. Daarover is ook meer rechtspraak en literatuur voorhanden. Aan die regeling wordt hieronder dan ook de meeste aandacht besteed. In de Bondsrepubliek Duitsland komt een dergelijke vakbondsactie niet voor 9 6 .

3.1 Frankrijk
Bij de invoering van de eerste Franse wettelijke regeling van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 maart 1919 ging men uit van de veronderstelling dat individuele werknemers er om verschillende redenen niet toe zouden komen rechten, die zij aan een cao
kunnen ontlenen, door middel van een vordering bij de rechter te handhaven. Gebrekkige kennis van die rechten, gebrek aan middelen en vooral angst voor repercussies van
95. Bakels (1965), p. 15.
96. G. Dehove, Het recht en de praktijk van de collectieve arbeidsovereenkomsten in de zes landen
van de EEG, Brussel, 1963, p. 63; G. Boldt, oud-president van het Bundesarbeitsgericht, maakt
in zijn rapport inzake de toestand in EEG-landen op 1 januari 1968, alleen melding van de Franse en Luxemburgse actie, zie Boldt e.a., De rechtspraak in arbeidszaken en zaken betreffende de
sociale zekerheid in de landen der Europese Gemeenschap, Luxemburg, 1968, p. 49. Wel kan in
Duitsland de vakbond in arbeidszaken, soms ook in appel als gemachtigde van haar leden optreden.
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de kant van de werkgever (ontslag) zouden de werknemer van het instellen van een vordering kunnen afhouden. Die werknemers zouden het hun toekomende niet ontvangen.
Bovendien zou ongestrafte schending van de cao door werkgevers het gezag van de cao
kunnen aantasten".
Het streven naar optimale handhaving van de cao en de erkenning van de feitelijke
ongelijkheid tussen werknemer en werkgever leidden tot opneming van een bepaling
waarbij aan de vakbonden een tweetal bijzondere bevoegdheden werden verleend. Ten
eerste mogen zij de rechten van hun leden uit de cao in een procedure handhaven. Ten
tweede werden zij bevoegd verklaard om te interveniëren in elk proces over een cao
waarvan de uitkomst de collectieve belangen van de betrokken leden van de bond kan
raken. Beide regels werden opgenomen in art. 31 ν van de toenmalige Code du Travail. Ze
doorstonden de vele wijzigingen die de cao-wetgeving inmiddels heeft ondergaan. Bij de
hercodificatie van 1973 zijn ze met enkele taalkundige aanpassingen overgenomen in art.
L 135-4 van de Code du Travail.
De tekst van de eerste bevoegdheid van de vakbond luidt:
'Les groupement ayant la capacité d'ester en justice dont les membres sont liés par
une convention collective de travail peuvent exercer toutes les actions qui naissent
de cette convention en faveur de leurs membres sans avoir à justifier d'un mandat
de l'intéressé; pourvu que celui-ci ait été averti et n'ait pas déclaré s'y opposer. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le groupement'.
Een soortgelijke bevoegdheid is aan de vakbonden toegekend met betrekking tot de
overtreding van wettelijke regels inzake het salaris van thuiswerkers (art. L 721-19 Code du Travail). De vakbond kan eveneens zonder volmacht namens een lid-thuiswerker
het te weinig betaalde salaris opvorderen. Ook hier is de feitelijk zwakke positie van de
thuiswerker aanleiding om af te wijken van de algemene regel dat ieder alleen zijn eigen
rechten voor de rechter kan handhaven. Thuiswerkers werken immers geïsoleerd en
verspreid. Ze zijn meestal ook niet georganiseerd. Die factoren verminderen de kans op
informatie over eigen rechtspositie en de mogelijkheden om die te handhaven " . Deze
actie kan echter alleen ten gunste van georganiseerde werknemers worden ingesteld.

3.1.1 processuele verhouding tussen lid en vakbond
In beide bepalingen is sprake van een wettelijke procesvolmacht van de vakbond. Deze
treedt op namens en ten gunste van haar leden (en faveur de leurs membres). Iedere
'groupement' waarvan de leden door de cao zyn gebonden kan de actie instellen. Aan
de procesbevoegdheid van de vakbond worden drie eisen gesteld. De vakbond moet
rechtspersoonlijkheid bezitten. Die rechtspersoonlijkheid is in art. L 411-11 Code du
Travail aan alle 'syndicats professionnels"' toegekend. Daarnaast moeten leden van de
vakbond door de cao gebonden zijn. Dit impliceert meestal dat de vakbond tot de ondertekenaars van de cao behoort. 100 Tenslotte moet het betrokken lid in kennis zijn ge97. P. Durand en A. Vitu, 1>aité de Droit du Travail, deel III, Paris, 1956, p. 604, J.M. Verdier,
Syndicats, deel V van het Traité de Droit du travail, publié sous la direction de G.H. Camerlynck,
Paris, 1966, nr. 193 en G.H. Camerlynck en G. Lyon-Caen, Précis de Droit du Travail, Précis
Dalloz, 8e dr., Paris, 1976, nr. 595.
98. Zie M. Guilbert en V. Isambert-Jamati, Travail Féminin et Travail à Domicile, Paris, 1956, p. 172
e.V.; Boldt (1968), p. 375 en Verdier (1966), nr. 193.
99. Zie Hoofdstuk VI par. 23.1.
100. Zie Verdier (1966), p. 402 noot 2.
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steld en zich niet verzetten tegen het optreden van zijn organisatie. Die kennisgeving is
niet aan een bepaalde vorm gebonden. Voldoende is dat de leden op een of andere wijze op de hoogte zijn gesteld en niet protesteren. 101
Hoewel de actie door een vakbond kan worden ingesteld en met het instellen daarvan ook de belangen van andere werknemers bij de uitleg en naleving van de cao betrokken kunnen zijn, betreft het hier in juridisch opzicht een individuele actie. De vakbond treedt op als een door de wet gemachtigde vertegenwoordiger van haar leden. In
het proces wordt over de rechten van de betrokken leden beslist. Men spreekt dan ook
wel van 'une action individuelle excercée collectivement'. Dit betekent ondermeer dat
de opbrengst van de actie aan het lid toekomt. Deze kan zich ook zelf op de uitspraak
tegenover de werkgever beroepen 1 0 2 .
Het lid kan blijkens het slot van de hierboven geciteerde tekst uit art. L 135-4 steeds
interveniëren in het proces dat zijn organisatie is begonnen. Als de bond de actie heeft
ingesteld, kan het lid geen eigen procedure meer beginnen. Die actie strandt dan op de
exceptie van litispendentie 103 of nadat het vonnis in de vakbondszaak onaantastbaar is
geworden op het gezag van gewijsde. Wel kan de betrokken werknemer de tegen die uitspraak openstaande rechtsmiddelen instellen, als de vakbond daarvan afziet 104 . De
bond hoeft overigens voor het aanwenden van rechtsmiddelen niet opnieuw aan het lid
kennis te geven. De eerste kennisgeving en het uitblijven van verzet maken de bond bevoegd het proces geheel naar eigen inzicht te voeren zonodig in meerdere instanties 105 .
Dat deze procedure juridisch bezien de handhaving van rechten van individuele personen tot onderwerp heeft blijkt tenslotte ook bij de beoordeling van de vraag of gezien
de geldswaarde van de vordering hoger beroep mogelijk is. Als de vakbond in één zaak
voor meerdere leden optreedt is volgens de vaste rechtspraak van de Cour de cassation
het door elk lid afzonderlijk gevorderde bedrag bepalend voor de mogelijkheid van beroep 1 0 6 .

3.1.2 omkering van de last van het initiatief
Deze regeling van de bevoegdheid van de vakbond om namens haar leden op te treden
ter handhaving van hun rechten uit een cao of uit de wetgeving inzake thuiswerkers
is een duidelijk compromis tussen enerzijds de wens om de feitelijk ongelijke positie
van de werknemer te corrigeren en anderzijds de wens om die werknemer de zeggenschap over het al dan niet handhaven van zijn rechten niet te ontnemen. Deze tweede
wens wordt vaak weergegeven met het 'adagium nemo invitus agere potest'. In Hoofdstuk I (par. 5.1) werd al geconstateerd dat deze negatief geformuleerde regel in de rechtspraktijk tot een positief gestelde eis is geworden: ieder moet zelf het initiatief tot handhaving van zijn rechten nemen. In de hier besproken procedure is het recht van initiatief ook toegekend aan de organisatie waarvan het individu lid is. De betrokkene houdt
echter het recht om niet tegen zijn wil als eiser in de procedure te worden betrokken.
De last van het initiatief kan door de vereniging worden overgenomen. Het vereist
minder middelen, kennis en vaardigheden om nee te zeggen tegen de vereniging die het
101. Cass. Soc. 29 april 1960, Buil nr. 434, p. 334.
102. Cass. Soc. 17 april 1953, Droit Social 1953, p. 407, Durand en Vitu (1956), p. 604, Verdier
(1966), nr. 193.
103. Cass. Soc. 2 maart 1960, Droit Social 1960, p. 550.
104. Verdier (1966), nr. 193.
105. Verdier (1966), Mise à Jour 1976, p. 85 en de daar aangehaalde jurisprudentie.
106. Zie Verdier (1966), p. 400 noot 6; de Hoge Raad heeft een vergelijkbaar standpunt ingenomen
in geval van gewone subjectieve cumulatie van vorderingen, HR 10 mei 1929, NJ 1929,1094.
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initiatief heeft genomen, dan om zelf een proces te beginnen. Wel kan in beide situaties
de sociale controle en een gebrek aan informatie de meningsvorming onvrij doen zijn.
Het gevaar dat een lid uit angst voor negatieve reacties van zijn organisatie zich niet zal
durven te verzetten, lijkt minder reëel dan de angst voor negatieve reacties van de werkgever. De sancties die de laatste ter beschikking heeft zijn meestal veel ingrijpender
(ontslag tegenover royement als lid). De vakbond zal overigens meestal niet tot actie
(kunnen) overgaan voordat tenminste een van de betrokken leden de bond de benodigde gegevens heeft verstrekt. Als de vakbond het initiatief heeft genomen worden de leden die zwijgen of stilzitten door een wettelijke fictie geacht met de vertegenwoordiging door de bond in te stemmen. De veronderstelling van die instemming lijkt mij eerder gerechtvaardigd dan de veronderstelling dat werknemers, die niet zelf een vordering
instellen, de handhaving van hun rechten niet op prijs stellen.
Deze Franse procesfiguur vertoont overeenkomst met het zgn. opt-out-systeem dat
in de class action in het Amerikaanse federale recht als regel wordt toegepast 107 . Bij de
class action wordt de last van het initiatief eveneens van de leden afgewenteld en door
een kennisgeving vervangen. In beide procesrechtelijke regelingen kan het lid zich tegen de vertegenwoordiging verzetten en eventueel zelf een eigen procedure beginnen of
tussenkomen in de aangespannen procedure. Er zijn echter ook enkele belangrijke punten van verschil. De class action is niet beperkt tot contractuele verhoudingen. Het instellen is niet aan een organistie voorbehouden, maar kan door één of meer leden van
de groep geschieden. Wel is het instellen van een class action aan een groot aantal inhoudelijke vereisten gebonden. Voor de Franse vakbond gelden slechts drie formele
eisen: rechtspersoonlijkheid, cao-partij en kennisgeving.

3.1.3 gebruik
Van deze bevoegdheid werd volgens de schrijvers door de vakbonden veel gebruik gemaakt. Camerlynck en Lyon-Caen spreken van 'fréquemment utilisée' 108 . Verdier noemt
de bepaling 'de compréhension très large et d'application fréquente' 109 , terwijl Durand
en Vitu de regel van 'grande importance pratique pour les travailleurs" 10 achten. Ook
het aantal in de literatuur geciteerde uitspraken van de Cour de cassation over deze vakbondsactie doet vermoeden dat deze vaker wordt benut dan de Nederlandse regeling
van art. 15 WCAO en de aanverwante bepalingen in WAVV en Wet op de loonvorming.
Lange tijd werd in rechtspraak en literatuur aangenomen dat de vakbond kon dagvaarden zonder vermelding van de namen van de leden ten behoeve van wie werd opgetreden 111 . Op deze manier kon de vakbond eerst een principe-uitspraak van de rechter
verkrijgen, zonder dat de betrokken werknemers het risico liepen van eventuele represailles. Vaak werd dan na de uitspraak door bemiddeling van de vakbond een minnelijke regeling tussen de werkgevers en de werknemers bereikt. Wie het initiatief tot de
rechtshandhaving had genomen kon dan in het midden blijven.112 Zo voerde een vakbond namens haar leden doch zonder deze met name te noemen een procedure om een
principe-uitspraak te verkrijgen inzake de berekening van overwerkvergoedingen ('declarant agir au nom de ses adhérents pour faire décider des principes .. .' 113 ). Op deze
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
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Zie Hoofdstuk IX par. 6.3.
Camerlynck en Lyon-Caen (1976), nr. 659.
Vetdier (1966), nr. 191.
Durand en Vitu (1956), p. 604.
Zie noot 108.
Verdier (1976), p. 85.
In de zaak die leidde tot Cass. Soc. 12 maart 1969, Gaz. Pal. 1969, 2, p. 230.

manier werd afgeweken van beide betekenissen die aan de regel 'nul ne plaide par procureur' worden toegekend. De vakbond kan eigener beweging (zonder volmacht) optreden en zij hoeft de namen van de vertegenwoordigde leden niet te noemen.
De Cour de cassation besliste echter enkele jaren geleden dat de vakbond wel de namen van de betrokken leden moest vermelden. Bovendien moest zonodig de vordering
van elk lid worden gespecificeerd114. Dit werd nodig geacht om te kunnen nagaan of de
vereiste kennisgeving aan de betrokken leden was gedaan en om hun rechten te kunnen
vaststellen. Indien geen schadevergoeding maar alleen een declaratoire uitspraak (verbod of nietigverklaring van een met de cao strijdig beding) wordt gevorderd, zal de laatstgenoemde reden voor het noemen van de namen meestal niet aanwezig zijn. Wanneer
bovendien aan alle werknemers van de betrokken onderneming kennis is gegeven, vervalt mijns inziens ook de eerste reden voor de eis van identificatie van de betrokken leden. Die beslissing heeft veel kritiek uitgelokt. Verdier meent dat deze uitspraak de
effectiviteit aan art. L 135-4 kan ontnemen. Die bepaling beoogde immers 'éviter au
salarié de prendre le risque d'un proces avec l'employeur'115. Of het gebruik van deze
actie na 1972 is verminderd, is my niet bekend116. Wel staat vast dat de vakbonden in
Frankrijk nog over verschillende andere mogelijkheden beschikken om de belangen
van werknemers in procedures voor de rechter te behartigen.
3.1.4 alternatieven
De Franse vakbonden kunnen als schriftelijk gemachtigde werknemers (ook niet-leden)
vertegenwoordigen of hen rechtsbijstand verlenen in arbeidsprocedures en zaken betreffende de sociale verzekering zowel in eerste aanleg als in hoger beroep (art. R 5165 Code du Travail).117 Evenals bij de zojuist beschreven wettelijke procesvertegenwoordiging van de leden in cao-zaken, treedt de vakbond hier op als vertegenwoordiger van
bepaalde individuele werknemers over wier rechten in het proces wordt geoordeeld.
Hieraan doet niet af dat in feite ook de behartiging van belangen van andere werknemers de aanleiding kan zijn voor de vakbond om namens bepaalde individuele werknemers te ageren. De Franse vakbonden hebben echter nog twee andere mogelijkheden
om een vordering in te stellen ter behartiging van de collectieve belangen van een bepaalde groep leden of van alle werknemers in een bedrijfstak. In deze gevallen treedt de
vakbond niet als juridisch vertegenwoordiger van bepaalde individuen, maar ter behartiging van collectieve belangen, dus zonder dat aangewezen wordt welke leden betrokken
zijn en door de uitspraak ook juridisch gebonden zijn.
Het eerste geval werd reeds (in par. 3.1) vermeld. Een vakbond, waarvan leden door
een cao zijn gebonden, kan volgens het tweede lid van art. L 135-4 Code du Travail in
een proces dat door een werknemer of een andere organisatie aanhangig is gemaakt tussenkomen op grond van het effect dat de uitspraak kan hebben voor het collectieve belang van de leden van de bond. De tekst van art. L 135-4, tweede lid luidt:
'Lorsqu'une action née de la convention collective de travail est intentée soit par
une personne soit par un groupement, tout groupement ayant le capacité d'ester en
justice dont les membres sont liés par la convention ou l'accord peut toujours inter114.
115.
116.
117.

Cass. Soc. 3 november 1972, Legislation sociale nr. 3004.
Verdier(1976), p. 85.
De in noot 112 geciteerde karakterisering dateert van 1976 dus na de uitspraak van 1972.
Zie ook Boldt (1968), p. 373 en Verdier (1966), nr. 192; in Nederland is daarentegen in arbeidszaken in appel de inschakeling van een procureur vereist.
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venir à l'instance engagée, à raison de l'intérêt collectif que la solution du litige
peut présenter pour ses membres'.
Ook de Nederlandse wetgeving kent een regeling van de interventie van vakbonden in
cao-zaken in art. 125f Rv. Deze bepaling, die in de praktijk weinig wordt gebruikt,
werd opgenomen om uitdrukkelijk vast te leggen dat de vakbonden steeds zouden kunnen interveniëren in een geding over een cao. Het gewoonlijk voor tussenkomst vereiste
verlof van de rechter kwam hiermee te vervallen.118 In beide landen wilde men bereiken dat de vakbonden steeds in cao-procedures konden optreden. In Frankrijk werd de
vakbond bevoegd verklaard om collectieve belangen te behartigen. In Nederland verviel
het anders vereiste verlof en daarmee de mogelijkheid dat de rechter de vordering tot
tussenkomst van de vakbond wegens gebrek aan eigen belang niet-ontvankelijk zou verklaren.119 Ook van deze Franse regeling is vaker gebruik gemaakt dan van de vereenvoudigde procedure voor tussenkomst van vakbonden in Nederland.
De tweede in de praktijk veel belangrijker bepaling120 is de algemene bevoegdheid
van de Franse vakbonden om in rechte op te komen voor de collectieve belangen van
werknemers in de beroepsgroep waarvoor de bond werkzaam is. Deze action syndicale,
die door de rechtspraak is ontwikkeld en vervolgens in de wetgeving is vastgelegd, komt
in Hoofdstuk VI uitvoerig ter sprake.
De Franse vakbonden beschikken in ieder geval wat betreft cao-geschillen over ruimere bevoegdheden om individuele en collectieve belangen van werknemers in rechte te
behartigen dan de Nederlandse werknemersorganisaties. Zij lijken ook meer van die bevoegdheden gebruik te maken dan de Nederlandse vakbonden. De vraag naar de oorzaken van dit verschil komt aan het slot van dit hoofdstuk aan de orde.
5.2 Luxemburg
De Luxemburgse wet op de collectieve arbeidsovereenkomsten van 12 juni 1965 bepaalt
in art. 11 dat de vakorganisaties die partij zijn bij een collectieve arbeidsovereenkomst,
alle acties kunnen instellen welke voor hun leden uit die overeenkomst voortkomen,
zonder dat zij behoeven aan te tonen daartoe van de betrokkene opdracht te hebben gekregen, mits deze daarvan in kennis is gesteld en niet heeft verklaard, zich daartegen te
verzetten. De betrokkene kan altijd interveniëren bij de instantie waarbij de vakorganisatie de actie heeft ingesteld. Wanneer een actie, die wordt gebaseerd op een collectieve
arbeidsovereenkomst, is ingesteld door iemand die aan die collectieve arbeidsovereenkomst onderworpen is, kan elke vakorganisatie ingevolge datzelfde artikel te allen tijde
interveniëren bij de instantie waarbij de actie is ingesteld op grond van het collectieve
belang dat de beslissing in het geschil voor haar leden kan hebben.121 De tekst van deze
bepaling is, afgezien van de aanduiding van de betrokken organisaties praktisch identiek aan die van art. L 135-4 van de Franse Code du Travail. De verhouding tussen de
actie van de vereniging en de eventuele actie van haar leden is geheel naar het Franse
model geregeld. Toepassingen van deze bepaling zijn mij echter niet bekend.
118. Zie A.E. Bles, De wet op de arbeidsovereenkomst, deel I, Den Haag, 1907, p. 495 en Hoofdstuk
X par. 5.5.
119. Vgl. ook art. 12, lid 2 WC АО en art. 3 lid 2 WAW, waarvan het enige doel is vast te stellen dat
de vakbonden 'steeds' de nietigheid van een met de cao strijdig beding kunnen inroepen, dus
zonder een eigen belang bij die vordering aan te tonen, zie hierover Kortenhoist en Van Rooij
(1938), p. 94 en Mok (1939), p. 146.
120. M. Petit, La constitution de partie civile des syndicats devant la juridiction prud'homale. Revue
Pratique de Droit Social, ta. 363, juli 1975, p. 214.
121. Deze omschrijving is ontleend aan Boldt (1968), p. 590.
152

3.3 België
De eerste soortgelijke bepaling in de Belgische wetgeving dateert reeds van 1898. In art.
10 van de Wet op de beroepsverenigingen van 31 maart 1898 werd aan de beroepsverenigingen (verenigingen van werknemers, van ondernemers of van zelfstandigen) de bevoegdheid toegekend om in rechte op te treden
'hetzy om te eischen, hetzij om te verweeren, voor de verdediging van de persoonlijke rechten waarop haar leden aanspraak mogen maken als deelgenoten, ongeminderd het recht voor die leden om rechtstreeks op te treden, zich bij het geding aan
te sluiten of tusschen te komen in den loop van het rechtsgeding.
Dat is namelijk het geval voor de rechtsgedingen tot uitvoering van de overeenkomsten gesloten door de Vereeniging voor hare leden, en voor de rechtsgedingen tot
vergoeding der schade veroorzaakt door het niet uitvoeren dier overeenkomsten'.
De laatste regels van de eerste alinea, waarin over het recht van die leden om rechtstreeks op te treden wordt gesproken, kwamen in het oorspronkelijke ontwerp niet voor.
Volgens de toelichting was het de bedoeling dat de vordering van het lid 'geabsorbeerd'
werd door de actie van de vereniging.122 Tegen deze oplossing van de verhouding tussen
de actie van de vereniging en die van de individuele leden rees verzet in het parlement. 123
Men meende dat het lid ook zelf moest kunnen ageren en wees daarbij op de mogelijkheid
van belangentegenstelling tussen lid en vereniging. Bovendien werd gewezen op de kans
op onachtzaamheid van of slechte procesvoering door de vereniging. Als oplossing werd
voorgesteld dat het lid desgewenst zelf het initiatief kon nemen of in het vakbondsproces kon tussenkomen. Deed hij dit niet dan werd hij geacht 'avoir tacitement ratifié ce
qui aurait été fait pour lui et ne pouvoir dès lors être admis à s'élever contre une décision devenue définitive' 124 . Deze door het parlement voorgestelde oplossing werd in de
wet overgenomen.
De vakbonden hebben deze actie echter praktisch niet gebruikt. 12S De wet van 1898
schiep — mede onder invloed van de herinneringen aan excessieve praktijken van de gilden — een streng regime van overheidstoezicht. De grotere vakbonden wilden zich daaraan niet onderwerpen en organiseerden zich niet in de vorm die door die wet voor beroepsverenigingen was voorzien. Zij bleven tot op heden functioneren als feitelijke organisatie zonder rechtspersoonlijkheid 126 en konden derhalve de acties van art. 10 niet
instellen.
Andere beroepsverenigingen (patroons- en middenstandsbonden en organisaties van
beoefenaren van vrije beroepen) hebben overigens wel van deze actie gebruik gemaakt.
In een arrest uit 1912 besliste het Hof van Cassatie dat een beroepsvereniging op grond
van art. 10 van de wet uit 1898 ook kon ageren tot vergoeding van schade aan het 'collectieve belang' van de leden, met het oog waarop de beroepsvereniging werd opge-

122. Dit is de oplossing die nu in Nederland wordt voorgesteld bij de nieuwe regel van art. 7.11.15,
lid 2 NBW, zie hierboven par. 2.1.4.
123. Voor een beschrijving van de parlementaire geschiedenis zie J. van Compemolle Le droit d'action en justice des groupements, Brussel, 1972, p. 278 e.v. aan wie ik veel van het navolgende
ontleende.
124. Theate, Les unions professionelles. Revue Pratique Sociale 1898, p. 316, geciteerd bij Van Compemolle (1972), p. 281.
125. Van Compemolle (1972), p. 280 en 139; Lindemans (1973), p. 69.
126. Lindemans (1973), p. 68 wijst er op dat de vakbonden zo ook het risico van vorderingen tot
schadevergoeding na stakingen en betogingen vermeden.
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richt.127 Deze ruime interpretatie is sindsdien als vaste rechtspraak gehandhaafd.12*
De Belgische vakbonden hebben daarvan echter niet kunnen profiteren bij gebreke van
de vereiste formele structuur bij de bonden.
Wel heeft deze wetsbepaling op het collectieve arbeidsrecht buiten België invloed uitgeoefend. We zagen reeds dat Meijers in een publikatie in 1905 naar deze bepaling verwees.129 De betreffende passage werd tijdens de totstandkoming van art. 15 WCAO bij
herhaling genoemd. De uiteindelijke gedaante van de Nederlandse regel verschilt echter
aanmerkelijk van het Belgische voorbeeld. Ik acht het niet uitgesloten dat de Belgische
regeling ook bij het maken van de Franse regeling van 1919 als voorbeeld heeft gediend.
Inmiddels is echter in België een nieuwe regeling van de cao tot stand gekomen bij
de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de
paritaire comité's130. In art. 4 van die wet wordt ondermeer bepaald:
'De organisaties mogen in rechte optreden in alle geschillen die uit de toepassing
van deze wet kunnen ontstaan en ter verdediging van de rechten welke haar leden
putten in de door haar gesloten overeenkomsten. Het optreden van de organisaties
laat het recht van de leden onverkort om zelf op te treden, zich bij een vordering
aan te sluiten of in een geding tussen te komen'.
Ook hier werd deze speciale regeling van een wettelijke procesvolmacht voor de organisatie gemotiveerd met een verwijzing naar de feitelijke positie van werknemers. Individuele werknemers zullen hetzij wegens gebrek aan middelen, hetzij uit angst voor ontslag zelf niet tot het instellen van een actie overgaan.131 Hoewel de tekst van deze bepaling sterk verschilt van de Franse regeling van art. L 135-4 is bij de voorbereiding en
ook na de totstandkoming veel naar Franse literatuur verwezen. Een belangrijk verschil,
dat niet uit bovenstaande tekst blijkt, is dat in de Belgische regeling de bevoegdheid alleen toekomt aan de grote representatieve vakbonden en werkgeversorganisaties, de
daarbij aangesloten organisaties alsmede de speciaal voor bepaalde bedrijfstakken als
representatief erkende organisaties.132
In een analyse van deze Belgische bepaling onderscheidt Van Compernolle drie kenmerken van deze actie van werknemers- en werkgeversorganisaties.133 Het is een bij wet
aan de organisatie toegekende actie (action attitrée). Deze hoeft dus geen eigen belang
bij het instellen van de actie aan te tonen. Voldoende is dat de organisatie voldoet aan
de formele eisen die de wet stelt: representatieve organisatie, cao-partij, rechten van
eigen leden. Wel moet het lid belang hebben bij de actie. Bovendien is het een eigen actie (action propre) van de organisatie. Deze is vrij in de beslissing om al dan niet op te
treden. De vereniging is geen lasthebber van het lid. Zij hoeft geen instructies van het
lid met betrekking tot de procesvoering aan te nemen. Er kan natuurlijk best overleg
over de procesvoering plaatsvinden. Ook is het mijns inziens denkbaar dat de betrokken
leden via de interne regels van de organisatie deze er toe brengen om namens hen in
127. Hof van Cassatie 29 november 1912, Pas. 1912,1,228.
128. Zie Van Compernolle (1972), p. 299 e.v. en J. Lindemans, Het optreden in rechte van groeperingen ter verdediging van de individuele of collectieve belangen van hun leden RW 1979/80,
p. 2088.
129. Zie noot 24.
130. Belgisch Staatsblad 1S januari 1969.
131. Zie Van Compernolle (1972), p. 114 en de parlementaire stukken geciteerd bij R. Blanpain,
De collectieve arbeidsovereenkomst in: losbladige bundel Arbeidsrecht, red. R. Blanpain, Brussel z.j., p. III-13-15.
132. Lindemans (1973), p. 71 naar aanleiding van art. 3 van die wet.
133. Van Compernolle (1972), p. 115 e.v.
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rechte op te treden Maar aan de wetsbepaling kunnen ze op deze punten geen rechten
ontlenen
Tenslotte spreekt Van Compernolle hier van een action abstraite De vakbond hoeft
geen volmacht te tonen De vordering kan onafhankelijk van de wil van het betrokken
lid worden ingesteld, in theorie zelfs tegen diens uitdrukkelijke wens in Hier verschilt
de Belgische regeling van de Franse Daar kan de vereniging immers met namens een lid
optreden als deze zich uitdrukkelijk verzet Toch blijft ook in de Belgische regeling de
rechtspositie van het individuele lid onderwerp van het proces Hieruit trekt Van Compernolle, mede op basis van de Franse literatuur en rechtspraak, een aantal procesrechtelijke conclusies 134 Alle verweren en excepties die de gedaagde tegenpartij tegen het
lid kan aanvoeren, staan die tegenpartij ook ter beschikking in het proces dat door de
organisaties wordt aangespannen Dit betekent verder dat als de vereniging eenmaal
de actie heeft ingesteld namens een lid, deze geen eigen procedure meer kan aanspannen Het gezag van gewijsde van de uitspraak in dat proces kan ook door en tegen het
lid worden ingeroepen Wel kan het lid tussenkomen of zich voegen in het proces dat
de vereniging is begonnen Na die tussenkomst kan hij ook tegen de uitspraak appel
instellen Nu het lid ook aan de uitspraak is gebonden lijkt het mij redelijker dat hij
daartegen — ook als hij met is tussengekomen — de gewone rechtsmiddelen kan instellen voor wat betreft zijn eigen rechten 13s Onduidelijk blijft hoe het lid weet dat de
bond ageert zodat hij kan tussenkomen Een plicht tot kennisgeving, zoals in Frankrijk,
is hier met voorzien Tenslotte neemt men aan, wederom onder verwijzing naar het
Franse voorbeeld, dat ook in België de vereniging kan tussenkomen in een door een lid
aangespannen proces Al ontbreekt op dit punt een uitdrukkelijke bepaling zoals in
art L 135-4, tweede lid Code du Travail 1 " Ook van deze in 1968 toegekende actie
hebben de Belgische vakbonden in de praktijk geen gebruik gemaakt 137

4. Samenvatting en conclusies
1 De motieven voor het toekennen van deze bevoegdheid aan de vakbonden zijn in
Frankrijk, België en m het oorspronkelijke ontwerp van de Nederlandse WCAO grotendeels identiek Men houdt rekening met de feitelijk ongelijke positie van de werknemer
ten opzichte van de werkgever (gebrekkige kennis, gennge middelen, angst voor repercussies) en tracht de daardoor verminderde mogelijkheden om de eigen rechten in een
proces te handhaven te compenseren door aan de organisatie een wettelijke procesvolmacht te verlenen Die bevoegdheid wordt ook aan werkgeversorganisaties toegekend
In feite gaat het er in hoofdzaak om de vakbonden bevoegd te maken om namens hun
leden te ageren Daarnaast speelt in alle drie de landen de wens naar een effectieve civielrechtelijke handhaving van de cao in het algemeen In Nederland werd ook nog het efficiency-argument (bundeling van veel procedures over dezelfde zaak) gehanteerd
2 In Nederland is tijdens de parlementaire behandeling het doel van de regeling gewijzigd In plaats van vertegenwoordiging van de leden werd de effectieve handhaving van
diagonale normen het voornaamste doel van art 15 WCAO De mogelijkheid om de
schade van de eigen leden te vorderen moest de vakbond een gemakkelijk vast te stellen
134
135.
136
137

Van Compernolle (1972), p. 118
Dit is ook de Franse oplossing, zie Verdier (1966), ρ 400
Zie de schrijven aangehaald door Van Compernolle (1972), p. 119 noot 2
Ρ Geerts, De rechtshulp in België, Recht en Kntiek 1977, ρ 418 Reeds tijdens de parlementai
re behandeling werd voorspeld dat de vakbonden deze actie met zouden gebruiken, Blanpain
(zie noot 131) ρ 111-13-13
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privaatrechtelijke sanctie tegen overtreders van de cao verschaffen. De ruime redactie
van art. 15 WCAO laat echter toe dat deze bepaling in feite ook gebruikt wordt voor
het afdwingen van de naleving van horizontale normen: te weinig betaald loon wordt
door de bond op eigen naam maar ten behoeve van haar leden gevorderd.
3. In de uiteindelijke versie van art. 15 WCAO is weinig aandacht besteed aan de ver
houding tussen de vereniging en haar lid Ьц de handhaving van diens rechten. Dit was
ook niet nodig. In theorie kan het lid zijn eigen vordering instellen, nadat de vereniging
van haar eigen bevoegdheid gebruik heeft gemaakt. De Franse regeling is op dit punt
het meest uitgewerkt. Het lid moet in kennis worden gesteld, kan zich verzetten tegen
de vertegenwoordiging door de bond en bovendien alsnog in het proces van de bond in
terveniëren. Die interventie is ook in België mogelijk. Dit ligt ook voor de hand, omdat
de vakbond daar wèl tegen de wil van de betrokkenen kan optreden. Een regeling van
de kennisgeving ontbreekt in België. In de praktijk zal een vakbond echter niet snel
over de voor het geding benodigde gegevens betreffende de rechten van een bepaald lid
kunnen beschikken buiten dat lid om. Informatie van het betrokken lid ligt dan ook
voor de hand. Ook in Nederland kan de vakbond in beginsel tegen de wil van de betrokkene ageren, wel kan het lid in theorie dan een eigen actie instellen. Of het lid in een
door de bond aangespannen proces kan tussenkomen, is gezien de restrictieve uitleg van
het voor tussenkomst vereiste belang onzeker (zie Hoofdstuk X par. 5.5). Interventie
van de bond in het proces van het lid is steeds mogelijk zonder voorafgaand rechterlijk
verlof. Dit geldt in de drie landen.
Volgens het ontwerp van art. 7.11.15 NBW kan een lid niet meer ageren, nadat aan
de vakbond is voldaan. Het streven om dubbele betaling door de werkgever te vermijden, leidt er in dat voorstel toe dat de werknemer tegen zijn wil of zonder het te weten
zijn aanspraak tegenover de werkgever kan verliezen. Hij krijgt daarvoor zelfs geen aanspraak tegenover zijn vakbond in de plaats. De zorg voor de positie van de werkgever en
de vakbond hebben het lid — mogelijk onbedoeld — in een nogal afhankelijke positie
gebracht. Dit is opmerkelijk gezien de opzet van het oorspronkelijke wetsontwerp. De
afhankelijkheid van de werkgever is in zekere zin verwisseld met de afhankelijkheid van
de bond. De Franse regeling laat echter zien dat dat niet onvermijdelijk is. Naar mijn
mening is het wenselijk art. 7.11.15 NBW naar het Franse voorbeeld te wijzigen. Die
bepaling zou dan ook weer primair haar oorspronkelijke functie krijgen: gebundelde
incasso van kleine vorderingen van personen in een zwakke sociale positie.
4. De cao is een bijzonder soort ledencontract. Dit maakt het begrijpelijk dat bij de totstandkoming van art. 46 boek 2 BW, waarbij een algemene bevoegdheid aan verenigingen werd toegekend om bij niet-nakoming van een ledencontract de door hun leden geleden schade te vorderen, veelvuldig naar art. 15 WCAO is verwezen. Uit de ontstaansgeschiedenis van die laatste bepaling volgt echter dat die verwijzing eerder verwarring
dan verheldering kan scheppen. Dit te meer omdat bij de algemene regeling in boek 2
BW uitdrukkelijk is beoogd dat de vereniging als procesvertegenwoordiger optreedt en
de ontvangen vergoeding aan haar leden afdraagt.13* Bij de beantwoording van de vele
procesrechtelijke vragen die bij de invoering van art. 46 onbeantwoord zijn gebleven,
kan derhalve beter de Franse regeling van art. L 135-4 Code du Travail dan art. 15
WCAO als voorbeeld dienen.
5. De omvang van de gepubliceerde jurisprudentie wekt de indruk dat in Frankrijk veel
vaker van deze actie gebruik is gemaakt dan in Nederland. Dit verschil is opmerkelijk
omdat in Frankrijk praktisch alleen de vakbonden die cao-partij zijn deze actie kunnen
138. P. Clausing en P.A.L.M. van der Velden, Rechtspersonen, aant. 3 bij art. 46 Boek 2 BW.
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instellen 139 , terwijl in Nederland de actie ingevolge de WAVV toekomt aan elke vakvereniging waarvan leden gebonden zijn, ook al is die vereniging geen partij bij de cao.
Enerzijds zou dit er op kunnen wijzen dat de Franse vakbonden over minder alternatieven voor procederen beschikken (informeel of geïnstitutionaliseerd overleg of rechtshulp buiten proces) dan de Nederlandse bonden. Anderzijds kan dit verschil worden
verklaard door het verschil in de procedure-regels. Het feit dat in Nederland steeds de
namen van de betrokken leden moeten worden genoemd als hun schade wordt gevorderd kan een sterke rem op het gebruik vormen. Een dergelijke eis gold in Frankrijk althans tot 1972 niet. Het vermelden van de namen vergroot de risico's van repercussies
voor de betrokkenen, tenzij een groot aantal werknemers betrokken is. Waarschijnlijk
hebben de Nederlandse vakbonden, zo zij dit willen, voldoende mogelijkheden om
— zonder de namen van de leden te noemen — door een beroep op de rechter naleving
van de cao ook ten behoeve van die leden af te dwingen (bijvoorbeeld door een vordering tot nakoming met dwangsom op grond van art. 9, lid 2 WCAO of door immateriële schade te eisen ingevolge art. 16 WCAO of art. 3, lid 4 WAVV).
Tenslotte kan het frequentere gebruik van deze acties in Frankrijk het gevolg zijn
van de uitgebreide praktische ervaring, die de bonden met de action syndicale (zie Hoofdstuk VI) hebben opgedaan. In die actie hoeven de namen van de leden niet te worden
genoemd, omdat niet ten behoeve van bepaalde leden maar ten behoeve van een collectief belang wordt geageerd. De Franse vakbonden zijn dus meer gewend om in het kader
van hun belangenbehartiging op eigen naam een beroep op de rechter te doen. Misschien
houdt dit frequente beroep op de rechter ook verband met de duidelijk lagere organisatiegraad in Frankrijk 140 , waardoor alternatieven minder kans op succes bieden en mogelijk een grotere behoefte bestaat aan ook voor de leden zichtbare activiteit.
In België zijn de speciale acties in verband met de cao evenals de aan alle 'beroepsverenigingen' toegekende acties door de vakbonden praktisch niet gebruikt. De Belgische vakbonden achten de voordelen van rechtspersoonlijkheid en de daaraan verbonden mogelijkheid als procespartij een beroep op de rechter te doen kennelijk minder
groot dan het risico dat de eigen organisatie door tegenstanders in rechte zal worden
aangesproken. Ook in de Bondsrepubliek Duitsland behartigen de vakbonden de belangen van hun leden bij de naleving van cao-bepalingen kennelijk op andere wijze (overleg, bemiddeling en rechtsbijstand) dan door middel van een speciale actie bij de burgerlijke rechter.

139. De bevoegdheid tot interventie van art. 135-4, lid 2 kan ook toekomen aan vakbonden die geen
partij zijn, zie Verdier (1966), p. 402 noot 2.
140. Verdier (1966), p. 60. De organisatiegraad in Frankrijk is lager dan in de andere zes oorspronkelijke EEG-landen: na Frankrijk 22%, volgen West-Duitsland met 37% en Nederland met 41%
van de onzelfstandige beroepsbevolking; vgl. Bakels en Opheikens (1976), p. 95.
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V. vakbondsacties in het ondernemingsrecht
en de organisatie als belanghebbende
1. inleiding
In dejaren zeventig zijn in een reeks van wetten nieuwe regels vastgesteld inzake de verhoudingen binnen ondernemingen. De nieuwe Wet op de ondernemingsraden, de Wet
melding collectief ontslag, de regeling van de structuur van grote vennootschappen, de
voorschriften omtrent inrichting en publikatie van de jaarrekening zijn voorbeelden van
dergelijke nieuwe wettelijke regelingen. Ook werden in die periode nieuwe en ruimere
mogelijkheden geschapen om bij conflicten binnen de onderneming een beroep op de
rechter te doen (bijvoorbeeld het enquêterecht en het beroepsrecht van de ondernemingsraad).
De meeste van deze nieuwe regelingen hadden mede ten doel de positie van de werknemers binnen de onderneming te versterken. Meestal werden daartoe geen nieuwe subjectieve rechten aan individuele werknemers ten opzichte van hun werkgever toegekend,
maar voorzieningen getroffen ten behoeve van de collectieve belangen van de werknemers in de betrokken onderneming. De vraag rijst dan wie bevoegd is om ter behartiging
van die collectieve belangen een beroep op de rechter te doen om de naleving van die
regels af te dwingen. De bevoegdheid om een beroep op de rechter te doen, is in die wettelijke regelingen op zeer uiteenlopende wijze geregeld. Soms werd een zelfstandige actie aan bepaalde vakbonden toegekend. In andere gevallen kreeg de ondernemingsraad
een recht van beroep. Soms kunnen individuele leden van de ondernemingsraad of zelfs
iedere werknemer in de onderneming een actie instellen. Enkele keren heeft de wetgever
in het midden gelaten wie nu precies tot ageren bevoegd zijn. De actie werd dan aan belanghebbenden toegekend.
Het eerste deel van dit hoofdstuk is gewijd aan de zelfstandige acties die expliciet in
de wet aan vakbonden zijn toegekend. In het tweede deel (par. 6-10) wordt ingegaan op
andere mogelijkheden voor vakbonden om op eigen naam de collectieve werknemersbelangen in een procedure bij de rechter te behartigen. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan recente ontwikkelingen rond het begrip 'belanghebbende' op andere rechtsgebieden. Deze kunnen immers ook voor de bevoegdheden van de vakbonden in het ondernemingsrecht van belang zijn.
2. vakbondsacties expliciet in de wet
Bij speciale wetsbepalingen werden aan vakbonden zelfstandige acties toegekend in het
enquêterecht, met betrekking tot de instelling, verkiezing en werking van ondernemingsraden en bij de inschrijving van grote vennootschappen in het handelsregister. Eerst
komen de tekst en de wetsgeschiedenis van deze bepalingen aan de orde. We bezien daarbij vooral de argumenten voor de toekenning van deze acties aan de vakbonden en de
vaststelling van de criteria waaraan de vakbonden moeten voldoen om te kunnen optreden. Daarna wordt het feitelijke gebruik van deze acties nagegaan.
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2.1 enquêterecht
Sinds de invoering van het herziene enquêterecht in januari 1971 , kan de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam in geval van vermeend wanbeleid een onderzoek laten instellen naar het beleid en de gang van zaken van een naamloze of een besloten vennootschap of een coöperatieve vereniging. Een dergelijk onderzoek kan worden
ingesteld op vordering van de procureur-generaal bij dat Hof of op verzoek van een groep
aandeelhouders of leden. Bovendien kan een dergelijk verzoek worden ingediend door:
'een vereniging van werknemers, die in de onderneming werkzame personen onder
haar leden telt en tenminste twee jaren volledige rechtsbevoegdheid bezit, mits zij
krachtens haar statuten ten doel heeft de belangen van haar leden als werknemers
te behartigen en als zodanig in de bedrijfstak of onderneming werkzaam is' (artt.
346 en 347 Boek 2 BW).
Als uit het door de Ondernemingskamer bevolen onderzoek blijkt dat er inderdaad
sprake is van wanbeleid, kan de vakvereniging die om dat onderzoek heeft verzocht vervolgens aan de Ondernemingskamer vragen om maatregelen ten aanzien van de betrokken rechtspersoon te nemen (art. 355 Boek 2 BW). De Ondernemingskamer kan dan
onder meer overgaan tot schorsing, ontslag of aanstelling van bestuurders of ontbinding
van de rechtspersoon.
De commissie-Verdam, die de minister van justitie in 1964 adviseerde over de herziening van het ondernemingsrecht, achtte het wenselijk dat voortaan ook van werknemerszijde het initiatief voor een enquête kon worden overgenomen. Zij zag de uitbreiding
van het vroeger alleen aan aandeelhouders toekomend recht van enquête als een alternatief dat de voorkeur verdiende boven de toekenning van een recht van beroep door de
werknemers tegen beslissingen van de werkgever2. Aan individuele werknemers wilde
de commissie het recht van enquête niet toekennen omdat 'de werknemers daartoe
niet vrij genoeg tegenover de leiding der onderneming staan en een zo ruime mogelijkheid tot misbruik aanleiding zou kunnen geven'. Ook de ondernemingsraad achtte men
niet geschikt omdat de ondernemer voorzitter was van dat overlegorgaan. Bovendien
werd als praktisch bezwaar genoemd dat de ondernemingsraad geen rechtspersoonlijkheid bezit3. De M.v.T. bij het in 1968 ingediende wetsontwerp sloot geheel bij dit advies aan. Wel werd er nog aan toegevoegd dat het 'in de lijn der maatschappelijke ontwikkeling' ligt om ook de werknemersorganisaties het enquêterecht toe te kennen. Het
belang van de werknemer is bij een goede gang van zaken vaak zelfs meer betrokken dan
dat van veel kapitaalverschaffers. Bescherming van dat werknemersbelang door een enquête en door eventuele rechterlijke maatregelen is volgens de toelichting dan ook gerechtvaardigd4 .
Aan welke werknemersorganisaties moest die bevoegdheid nu worden toegekend? De
commissie-Verdam had gekozen voor de erkende vakcentrales. Deze zouden immers
zelfstandiger staan tegenover de leiding van de onderneming. Bovendien zouden zij gemakkelijker dan de betrokken vakbond afstand kunnen nemen van incidentele moeilijkheden in de onderneming5. De SER wilde echter dat de vakbonden en niet de centrales
het initiatief tot de enquête zouden nemen. Geadviseerd werd daarom het optreden van
een vakcentrale afhankelijk te maken van het verzoek van een vakorganisatie die wel in
1. Wet 10 september 1970,5/6. 411.
2. Herziening van het ondernemingsrecht. Rapport van de Commissie Ondernemingsrecht, Den Haag,
1965, p. 16. Dit rapport wordt hiema aangeduid als: Rapport commissie-Verdam.
3. Rapport commissie-Verdam (1965), p. 66.
4. Bijl. Hand. II1967/68,9596, nr. 3, p. 4.
5. Zie noot 3.
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de onderneming werkzaam was, maar niet bij de centrale aangesloten hoefde te zijn6.
Dit compromis tussen de beperking van de actiebevoegdheid tot slechts drie niet direct betrokken organisaties en een groter aantal wel direct betrokken werknemersorganisaties liet bovendien in theorie de deur open voor initiatieven van de categorale bonden.
In het wetsontwerp werd dit compromis van de SER overgenomen. Alleen 'een of
meer door Ons aangewezen naar Ons oordeel algemeen erkende centrale organisaties van
werknemers'7 konden een verzoek bij de Ondernemingskamer indienen. Voor de ontvankelijkheid van dat verzoek was echter vereist dat het was ingediend op schriftelijk verlangen van een vakorganisatie van werknemers die leden telt onder de arbeiders in dienst van
de vennootschap. In feite betekende dit, dat de uiteindelijke beslissing over het al dan niet
indienen van een enquête-verzoek lag bij de drie vakcentrales NVV, NKV en CNV. Tegen deze regeling rees verzet van de categorale, niet bij een van die centrales aangesloten,
organisaties en tevens van de organisaties van hoger personeel. De Ned. Vereniging van
Journalisten, de NCHP en de Ned. Bond van Middelbaar en Hoger Personeel verklaarden op een hoorzitting wel begrip te hebben voor het stellen van zekere eisen aan de
actiebevoegdheid van werknemersorganisaties. Als criterium stelden zij voor dat de organisatie de jure of de facto een zekere erkenning bezit door de benoeming van leden
in publiekrechtelijke (advies)mstanties of door deelname aan het cao-overleg of het onderhouden van een vaste relatie met werkgevers in bedrijf of bedrijfstak8. Deze organisaties vonden het niet redelijk dat zij zich om een enquête uit te lokken uitsluitend konden wenden tot een vakcentrale, waarbij ze juist niet aangesloten waren, of tot de procureur-generaal die volgens het wetsontwerp in het openbaar belang het instellen van een
enquête kan vorderen. De PG noch de vakcentrales zouden echter verplicht zijn aan een
dergelijk verzoek gevolg te geven.
Tijdens de mondelinge behandeling is veel aandacht besteed aan de positie van deze
niet bij een vakcentrale aangesloten werknemersorganisaties. Het kamerlid Rietkerk
(VVD) diende een amendement in dat beoogde de tussenkomst van de vakcentrales te
laten vervallen. Voldoende was dat de vakvereniging werknemers van het bedrijf onder
haar leden heeft en zelf ook in het bedrijf of de bedrijfstak werkzaam is. Dit amendement
werd aanvaard ondanks de tegenstand van de minister van justitie en het tegenstemmen
van de confessionele fracties'. De meerderheid van de Tweede Kamer achtte de zeeffunctie van de vakcentrales een overbodige en onredelijke belemmering voor de nietaangesloten organisaties. De ruime omschrijving van de bevoegde werknemersorganisaties die via dit amendement in de wet kwam, lijkt op meerdere punten te zijn ontleend
aan het destijds al ingediende ontwerp voor een nieuwe Wet op de ondernemingsraden.
2.2 Wet op de ondernemingsraden
De tweede vakbondsactie in het ondernemingsrecht is te vinden in de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Daar wordt in art. 36, lid 1 bepaald, dat:
'ledere in een onderneming werkzame kiesgerechtigde persoon, alsmede een vereniging van werknemers als bedoeld in artikel 9, tweede lid, onder a, kan van de ondernemer of van de ondernemingsraad de naleving vorderen van hetgeen bij of krachtens deze wet is bepaald omtrent het instellen van een ondernemingsraad en het
vaststellen van een voorlopig reglement van die raad, omtrent de kandidaatstelling
6. Advies inzake het Enquêterecht, uitgave van de SER, Den Haag, 1967, nr. 5, p. 7.
7. Zie de art. 53 en 53a van het wetsontwerp.
8. Bijl. Hand. II1968/69,9595/6, nr. 4 p. 1.
9. Hand. II1969/70, p. 2995.
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en de verkiezing van een of meer leden van de ondernemingsraad, alsmede omtrent
bekendmakingen van de ondernemer en van de ondernemingsraad, een en ander
voorzover deze naleving van de ondernemer of van de ondernemingsraad afhangt'.I0
Deze actie wordt ingesteld door indiening van een verzoekschrift bij de kantonrechter
en wordt behandeld volgens de regels die gelden bij procedures inzake arbeidsovereen
komsten. Voordat een verzoekschrift kan worden ingediend, moet echter eerst de be
middeling zijn ingeroepen van de betrokken bedrijfscommissie. Dat is een paritair uit
vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties samengestelde instan
tie. Voor elke bedrijfstak is een aparte bedrijfscommissie. Deze actie is blijkens de om
schrijving in art. 9, lid 2 WOR toegekend aan:
'een vereniging van werknemers, die in de onderneming werkzame kiesgerechtigde
personen onder haar leden telt, krachtens haar statuten ten doel heeft de belangen
van haar leden als werknemers te behartigen en als zodanig in de betrokken onder
neming of bedrijfstak werkzaam is en voorts tenminste twee jaar in het bezit is van
volledige rechtsbevoegdheid, mits zij met haar leden in de onderneming over de sa
menstelling van de kandidatenlijst overleg heeft gepleegd'.
De omschrijving van tot ageren bevoegde vakbonden sluit dus aan bij de bevoegdheid
van die bonden om kandidatenlijsten voor de ondememingsraadverkiezingen in te
dienen.
De ondernemer is verplicht te zorgen voor de instelling van een ondernemingsraad
(OR). Tegenover die verplichting van de ondernemer staan volgens de M.v.T. 'rechten
van de gezamenlijke werknemers in de onderneming'". Wie moet nu de rechten van
die collectiviteit handhaven? De collectiviteit van werknemers kan moeilijk als partij
in een proces optreden. Zolang er nog geen OR is kan deze moeilijk zelf ageren. Een op
treden van alle betrokken werknemers gezamenlijk is vooral bij grote ondernemingen
praktisch onmogelijk. In de WOR 1971 werd de oplossing gekozen dat iedere kiesge
rechtigde werknemer alsmede de vakbonden, die het recht hebben om een kandidaten
lijst in te dienen, bevoegd zijn te ageren tot naleving van de wettelijke regels over het
instellen en verkiezen van de OR. Zodra er een OR is, kan ieder lid van die raad (en
sinds 1979 ook de OR zelf) tegen de ondernemer een actie tot naleving van diens ver
plichtingen met betrekking tot het functioneren van de OR instellen (art. 36, lid 2
WOR).
Er werd in de wet van 1971 dus gekozen voor een combinatie van een soort actio
popularis van de leden van de collectiviteit en een actie van de organisaties van die le
den. Over de actiebevoegdheid van de werknemers werd destijds in de M.v.T. bij art. 36
opgemerkt, dat de toekenning van rechten aan een collectiviteit geen bezwaar is om ten
aanzien van de handhaving van die rechten individuele leden van die collectiviteit com
petent te verklaren. Toen kamerleden wezen op het gevaar dat recalcitrante OR-leden mis
bruik zouden maken van de aan hen toegekende actie, antwoordde de regering dat zy dat
gevaar niet zo groot achtte. 'Doorgaans zal wel de bijstand van een vakvereniging nodig
zijn om succesvol te procederen" 2 . De feitelijke noodzaak van rechtsbijstand door de
vakbond werd hier voldoende rem op misbruik geacht. De eigen actie van de vakbond
bleef echter beperkt tot geschillen over instelling en verkiezing van de raad. Voor de
andere geschillen rekende men wel op de vakbond als rechtshulpverlener, maar wilde
de beslissing om te ageren aan de individuele OR-leden laten. Bij de toekenning van de
10. Sinds de wijziging bij de Wet van 5 juli 1979,Λί>. 448.
11. Bijl. Hand. II1969/70,10335, nr. 3, p. 26.
12. Bijl. Hand. II1969/70,10335, nr. 5, p. 17.
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actie aan iedere kiesgerechtigde werknemer heeft mogelijk meegespeeld dat ook het gewone kiesrecht een actio popularis kent (zie Hoofdstuk VIII par. 4.1). Mogelijk hield
de toekenning van de actie aan de individuele leden van de collectiviteit mede verband
met de sterke voorkeur van de minister van justitie om deze geschillen door de kantonrechter en niet door de Ondernemingskamer te laten behandelen 13 .

2.1.1 de wetswijziging van 1979
Bij de ingrijpende wijzing van de WOR in 1979 zijn de mogelijkheden om geschillen
omtrent het beleid van de ondernemer en het functioneren van de OR aan de rechter
voor te leggen aanmerkelijk uitgebreid. De belangrijkste uitbreiding vormde de toekenning van het beroepsrecht van de OR tegen bepaalde besluiten van de ondernemer (art.
26 WOR). De rol die de vakbonden in die procedures kunnen spelen komt in par. 6.4
aan de orde. Daarnaast werden een reeks van nieuwe acties mogelijk gemaakt. De meeste van deze acties werden toegekend aan de OR of aan ieder lid van die raad (art. 36,
lid 2 en 3 WOR) 14 . Bovendien werd het aantal gevallen uitgebreid waarin iedere in de
onderneming werkzame persoon kan ageren. Deze 'actio popularis binnen de onderneming' kan nu ook worden ingesteld om van de ondernemer naleving van een uitspraak
van de Ondernemingskamer af te dwingen of van het verbod (kandidaat-)leden van de
OR te benadelen (art. 36, lid 3 WOR). Deze uitbreidingen werden in de parlementaire
stukken uiterst summier of geheel niet gemotiveerd 15 .
De zelfstandige actie van de vakbonden in art. 36 lid 1 WOR werd in 1979 slechts
in beperkte mate verruimd. De vakbonden kunnen nu ook naleving van de regels omtrent publikaties vorderen. Opmerkelijk is wel dat de bonden hun acties ingevolge deze bepaling tegenwoordig niet alleen tegen de ondernemer maar ook tegen de OR kunnen instellen. Dan zouden dus twee organisaties, die beide collectieve werknemersbelangen behartigen, in een kantongerechtsprocedure tegenover elkaar komen te staan.
De omschrijving van de vakbonden die deze acties kunnen instellen bleef in 1979
praktisch ongewijzigd. In de WOR 1971 was gekozen voor dezelfde criteria die gelden
voor de bevoegdheid om een kandidatenlijst voor de verkiezing in te dienen. Op dit punt
was destijds opnieuw het probleem van de categorale organisaties gerezen. In het oorspronkelijke wetsontwerp werd in art. 9 onder meer als eis gesteld dat de organisatie
'krachtens haar statuten de bevoegdheid heeft collectieve arbeidsovereenkomsten aan
te gaan'. De verenigingen van hoger personeel vielen echter buiten deze omschrijving
omdat deze verenigingen als regel het afsluiten van cao's niet als een bruikbaar middel
ter behartiging van de belangen van hun leden zien en dus geen desbetreffende statutaire
bepaling kennen. Om dit probleem te ondervangen en om een hernieuwde discussie en
confrontatie met de kamer over de positie van de categorale organisaties te vermijden,
stelde de regering in 1970 bij Nota van Wijzigingen voor de omschrijving die de kamer
in het amendement-Rietkerk voor de enquête-procedure had aanvaard, ook hier over te
13. .J.M.M. Maeijer, De ondernemingskamer nu en in de toekomst, in: Rechtspleging, Deventer, 1974,
p. 117. De M.v.T. bij de wijziging van de WOR in 1979 noemt als reden voor de toekenning van
deze actie aan alle werknemers én aan de vakbonden 'het belang' van de betrokken geschillen:
Bijl. Hand. II1975/76, 13954, nr. 3, p. 52.
14. Voor een overzicht van de procedures waarin de OR partij is zie A.P. Funke, De ondernemingsraad als civiele procespartij, SMA 1977, p. 47-57.
15. De toekenning van de acties aan de OR in art. 36 geschiedde n.a.v. een vraag van de PvdA-fractie,
zie Bijl. Hand. II 1976/77, 13954, nr. 6, p. 46. De actio popularis in art. 36, lid 3 werd in de
M.v.T. (p. 52) bijna als overbodig gepresenteerd: 'Uiteraard kan men zich op het standpunt stellen dat iedere werknemer ook zonder nadere wetsbepaling een beroep op nietigheid kan doen,
wanneer hem dat in een bepaalde situatie wenselijk voorkomt'.
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nemen. Aldus geschiedde. De statutaire bevoegdheid om cao's aan te gaan werd vervangen door de eis dat de vereniging als statutaire doel moet hebben het behartigen van de
belangen van de leden als werknemers. Bovendien moet de vereniging daadwerkelijk in
de onderneming of bedrijfstak werkzaam zijn.
2.3 grote vennootschappen
De derde vakbondsactie is te vinden in de Handelsregisterwet. Die actie betreft de verplichting van grote vennootschappen om opgave te doen bij het handelsregister dat zij
tot die categorie behoren. Het belang van die opgaaf is daarin gelegen, dat op een vennootschap, die 3 jaar als zodanig is ingeschreven, het aparte wettelijke regime voor de
structuur van grote vennootschappen van toepassing wordt (artt. 154 en 264 Boek 2
BW). Als nu de vennootschap nalaat om die opgaaf bij het handelsregister te doen, kunnen op grond van art. 28a, lid 1 Handelsregisterwet de Kamer van Koophandel en iedere belanghebbende aan de Ondernemingskamer van het Hof in Amsterdam verzoeken
die inschrijving te gelasten. In die procedure gaat het in feite dus over de vraag of de
betrokken vennootschap al dan niet 'groot' is in de zin van de wet en dus onder het
speciale wettelijke regime valt. Art. 28a Handelsregisterwet bepaalt, dat in deze gevallen ook als belanghebbende worden beschouwd: een door ons aangewezen naar Ons
oordeel algemeen erkende, centrale organisatie, alsmede een organisatie van werknemers,
welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de personen die in dienst zijn van de vennootschap of van een dochteronderneming".
De invoering van deze vakbondsactie hield eveneens verband met de wens te komen
tot een sterkere bescherming van de collectieve belangen van werknemers in de onderneming. De verplichte regeling voor de structuur van grote vennootschappen ging immers onder meer uit van de gedachte dat de werknemers, hoewel zij in juridische zin
'derden' ten opzichte van de vennootschap zijn, in de onderneming een functie vervullen die de bescherming van hun belangen evenzeer als die van de belangen der kapitaalverschaffers rechtvaardigt17. In de structuurregeling werden aan de raad van commissarissen bij deze grote vennootschappen veel meer bevoegdheden toegekend. Als onderdeel van die regeling kreeg de OR duidelijk invloed op de benoeming van de commissarissen. Geschillen over de vraag of deze regeling op een bepaalde vennootschap van toepassing is kunnen door 'iedere belanghebbende' aan de Ondernemingskamer worden
voorgelegd. In de wet werd uitdrukkelijk vastgesteld dat de erkende vakcentrales en de
vakbonden, die geregeld aan het arbeidsvoorwaardenoverleg deelnemen, in ieder geval
belanghebbende zijn in deze zaken. De toekenning van deze bevoegdheid aan werknemersorganisaties en de omschrijving van de betrokken organisaties werd door de regering
niet gemotiveerd en door het parlement zonder discussie aanvaard. De openheid van
het begrip 'belanghebbende' sluit overigens niet uit dat ook andere vakorganisaties of
individuele werknemers door de rechter als belanghebbende bij een dergelijk geschil
worden aanvaard.
3. argumenten voor de vakbondsactie
In deze drie gevallen gaat het steeds om wettelijke regelingen die mede ter bescherming
van de collectieve belangen van de werknemers in de betrokken ondernemingen zijn ge16. Zie art. 28a, lid 4 Handelsregisterwet jo. art. 160 en 270 Boek 2 BW; art. 28a werd ingevoegd bij
de Wet van 6 mei 1971, Stb. 289.
17. Bijl Hand. II1969/70,10751, nr. 3,p. 8.
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geven. De controle op de naleving van deze nieuwe nonnen is niet aan een aparte overheidsinstantie opgedragen. Ook is er uitdrukkelijk van afgezien die naleving door strafrechtelijke sancties af te dwingen". Er is bewust gekozen voor toezicht op de naleving
via een beroep op de burgerlijke rechter".
De normen werden echter niet als rechten van individuele werknemers geformuleerd.
Derhalve moest telkens aangegeven worden wie ter handhaving van die in het collectief
belang gegeven normen kon ageren. De vakbonden vormden daarbij één mogelijkheid.
Alternatieven waren: iedere werknemer in de onderneming, meerdere werknemers gezamenlijk (vgl. de acties toegekend aan meerdere aandeelhouders gezamenlijk), de ondernemingsraad of zijn leden. Daarnaast kon de actie ook aan bestaande (overheids-)instanties worden toegekend (de PG bij het Hof in Amsterdam of de Kamers van Koophandel). De wetgever kon echter ook een limitatieve opsomming of een nauwkeurige
omschrijving van de tot actie gerechtigden achterwege laten en volstaan met de toekenning van de vordering aan (iedere) belanghebbende. Daarmee werd dan in feite de beslissing in een aantal grensgevallen aan de rechter overgelaten.
In elk van bovengenoemde drie wetten is een andere keuze gemaakt. Wel werd
steeds voor een combinatie van enkele van deze alternatieven gekozen. De argumenten
voor de keuze krijgen in de parlementaire stukken slechts weinig aandacht. De argumenten die daar worden genoemd zijn meestal gebaseerd op verwachtingen over het gebruik
(of het 'misbruik') van deze acties. De volgende argumenten werden gebruikt:
— de feitelijk afhankelijke positie van de werknemer tegenover de werkgever zou toekenning van een actie aan de individuele werknemer weinig effectief doen zijn (commissie-Verdam en de M.v.T. bü het enquêterecht);
— het gevaar van misbruik door een recalcitrante werknemer werd door de commissieVerdam en de regering als argument tegen de toekenning van het enquêterecht aan
werknemers gebruikt ; bij de behandeling van de WOR 1971 achtte de minister van
justitie misbruik van hun actie door recalcitrante OR-leden echter geen groot risico,
omdat deze in de praktijk toch de bijstand van hun bond nodig zouden hebben; in
de toelichting op de wijzigingen van de WOR in 1979 werd het 'risico van chicaneuze
vorderingen' weer als argument gebruikt om individuele werknemers en OR-leden wèl
en de OR niét het risico van een proceskostenveroordeling te laten lopen20 ;
— het gebrekaan distantie van de vakbonden zou de kans op lichtvaardige actie vergroten;
anderzijds zouden de vakbonden niet zelfstandig genoeg staan tegenover de leiding
van de onderneming. Beide argumenten werden gebruikt door de commissie-Verdam
bij het enquêterecht ; het eerste argument werd door de SER en de regering overgenomen, het tweede niet; beide argumenten werden door de Tweede Kamer verworpen ; tijdens een hoorzitting hadden enkele categorale bonden opgemerkt dat de financiële risico's en de vrees om de werkgelegenheid van de eigen leden onnodig op het
spel te zetten de vakbonden wel van lichtvaardige acties zouden weerhouden21 ;
— de mogelijkheid dat de PG in het openbaar belang en dus ook in het belang van de
betrokken werknemers een vordering kon instellen; dit argument werd gebruikt tegen de toekenning van het enquêterecht aan de vakbonden; in par. 6.1 zien we dat
dit argument kennelijk niet opging bij de jaarrekening-procedure, waar de vordering
18. Met uitzondering van de artt. 148,153 en 165 Boek 2 BW en bij de niet-naleving van rechterlijke
bevelen inzake de jaarrekening (art. 341 Boek 2 BW); de overtreding van die nonnen is als economisch delict strafbaar gesteld.
19. Zie Rapport commissie-Verdam (1965), p. 38 en ook de parlementaire behandeling van de Wet
op de jaarrekening M.v.T. p. 9, W p. 6 en M.v.A., p. 4.
20. Zie de toelichting bij de slotzin van art. 36, lid 4 WOR 1979, Bijl. Hand. II1975/76, 13954, nr.
3,p.52.
21. Zie noot 8.
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behalve aan de PG aan iedere belanghebbende werd toegekend;
— het gemis van rechtspersoonlijkheid van de OR werd gebruikt als argument om het
enquêterecht niet aan de OR toe te kennen.
Deze argumenten werden weinig consequent gebruikt. Bij de ene wet wel en bij de andere niet. Soms doen ze ook nogal paradoxaal aan. Zo verwachtte men enerzijds ineffectiviteit bij toekenning van de actie aan individuele werknemers, maar vreesde anderzijds
misbruik door die (afhankelijke) individuen, terwijl bovendien ook andere garanties tegen misbruik door individuele werknemers dan het onthouden van de actie bleken te
bestaan. Het argument om de meest betrokken organisaties juist vanwege een gebrek
aan distantie uit te sluiten is nogal verrassend, nu in het burgerlijk recht als regel de actiebevoegdheid uitsluitend aan de betrokkene zelf, als meest gemotiveerde voorvechter
van eigen belangen, is overgelaten. Ook het technische argument dat de OR geen rechtspersoon is en dus geen procespartij kan zijn, acht ik weinig overtuigend. De OR-leden
zelf kunnen wel procespartij zijn. De actie had derhalve toegekend kunnen worden aan
een meerderheid van de OR-leden die gezamenlijk optreden of daartoe een vertegenwoordiger aanwijzen. In het ondernemingsrecht is op verschillende plaatsen aan een groep
personen (aandeelhouders), die gezamenlijk optreden, de bevoegdheid toegekend om bij
de burgerlijke rechter te ageren.22
De OR werd in dejaren 1968-1970 niet geschikt genoemd om een enquête-procedure
in te stellen wegens gebrek aan afstand en rechtspersoonlijkheid. Maar in 1975 bleek
die raad ineens het 'bij uitstek geschikte orgaan' te zijn voor het uitoefenen van beroep
tegen ondernemersbeslissingen bij de Ondernemingskamer 23 . Het gebrek aan rechtspersoonlijkheid kon toen wel op eenvoudige wijze ondervangen worden door de raad een
vertegenwoordiger te laten aanwijzen die voor de raad in het proces optreedt 2 4 . In de
WOR van 1979 is dit probleem opgelost door de voorzitter van de OR of diens plaatsvervanger als procesvertegenwoordiger van de raad te laten optreden 2 5 . De regering
kwalificeerde deze oplossing nu als 'een noodzakelijke formaliteit, die niet afwijkt van
hetgeen ook voor andere organen gebruikelijk is' 2 6 .
In rechtspraak en literatuur werd tot voor kort als vaststaand aangenomen dat de OR
bij gebrek aan rechtspersoonlijkheid alleen in rechte kan optreden als de wet zulks uitdrukkelijk bepaalt 27 . Dit standpunt werd ondersteund met een verwijzing naar de wetsgeschiedenis van de WOR 1971. Er wordt daarbij echter geheel voorbijgegaan aan het
standpunt van de regering bij de behandeling van de wijzigingen van die wet in 1979.
Toen werd in antwoord op vragen uit de Eerste Kamer gesteld dat de OR op grond van
de WOR slechts tegen de ondernemer kan optreden. Maar de regering constateerde eveneens dat
'er in de rechtspraak een ontwikkeling gaande (is) die ruimere mogelijkheden biedt
voor groepen van personen om in rechte op te treden. Van die ontwikkeling zou
eventueel ook de ondernemingsraad als vertegenwoordiger van de collectiviteit van
22. Zo kan bijvoorbeeld een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de algemene vergadering van
aandeelhouders een actie instellen ingevolge art. 161, lid 2 Boek 2 BW en art. 28a, lid 2 Handelsregisterwet en eveneens een of meer aandeelhouders gezamenlijk ingevolge de art. 22, 110, 346
en 347, Boek 2 BW.
23. Bijl. Hand. II1974/75,13350, nr. 3, p. 9; ook P. Sanders, Het nieuwe ondernemingsrecht, Deventer, 1975, p. 199 wijst op het weinig principiële karakter van deze argumenten.
24. Art. 25a, lid 3 in het ontwerp van 1975.
25. Zie artt. 26, lid 1 en 36, üd 4 WOR.
26. Bijl. Hand. II1976/77, 13954, nr. 6, p. 46.
27. Zo Pres. Rb. Rotterdam 7 november 1978, NJ 1979,48 en Rb. Rotterdam 11 juni 1979, TVVS
1979, p. 268. In een noot onder deze laatste uitspraak kwalificeert Slagter dit standpunt zonder
nadere motivering als 'ongetwijfeld juist'. Vgl. ook Funke (1977), p. 48.
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de werknemers in de onderneming kunnen profiteren Daarbij maakt het wellicht
nog verschil of de ondernemingsraad in een kort gedingprocedure een gebod of verbod van een bepaalde uitvoeringshandeling vordert, dan wel in een bodemprocedure schadevergoeding van de derde-contractant vordert De laatste procedure lijkt ons
wel bijzonder moeilijk' 2S
Ook hier blijkt dat waar een wü is ook een juridisch aanvaardbare weg gevonden kan
worden 2 '
In feite lijkt de keuze wie in de drie besproken wetten bevoegd verklaard werden tot
ageren vooral te zijn ingegeven door (a) de mate waarm daadwerkelijk effectieve naleving van de nieuwe normen werd nagestreefd 30 , (b) de politieke voorkeur voor optreden
door de OR of de vakbonden als vertegenwoordiger van de collectieve belangen van de
werknemers in een onderneming 31 en (c) de kans dat eventuele nadelige gevolgen van
een ongegronde actie voor de onderneming ingrijpend zouden kunnen zijn Dit laatste
blijkt met name bij de uitvoerige discussie over de aansprakelijkheid voor schade tengevolge van een kennelijk ongegrond enquête-verzoek
Als gebruik van de bevoegdheid meer op prijs werd gesteld, was er minder sprake van
angst voor misbruik De behoefte aan een 'zeef bij het optreden van vakbonden in enquêtezaken, welke rol aan de PG en de vakcentrales was toegekend, verdween als sneeuw
voor de zon, toen de wens om ook categorale werknemersorganisaties deze actie te verlenen, resulteerde in de toekenning van die bevoegdheid aan alle vakbonden die aan bepaalde eisen voldoen Het werkelijkheidsgehalte van de aangevoerde veronderstellingen
omtrent het gebruik van deze acties zal in par 10 worden getoetst aan de gegevens omtrent het feitelijke gebruik van deze acties die in par 5 zijn verzameld

4. entena voor de actiebevoegdheid
De eisen die aan de vakverenigingen worden gesteld, willen zij de actie kunnen instellen, zijn in het enquêterecht en de WOR grotendeels gelijk De omschrijving van de bevoegde vakverenigmgen in art 9 WOR is bewust aan de regeling m het enquêterecht aangepast Overigens is deze omschrijving ook m andere (wettelijke) regelingen, waar aan
vakbonden bevoegdheden worden toegekend, als uitgangspunt genomen (bijvoorbeeld
in art 14, lid 1 SER-fusiegedragsregels en in art 3, lid 2 Wet melding collectief ontslag 3 ' In deze omschrijving worden aan de vereniging vier eisen gesteld.
1 De statutaire doelstelling moet het behartigen van de belangen van haar leden als
werknemers omvatten Hiermee wordt een gezelligheidsveremging (bijv. een personeelsfanfareveremgmg) buiten gesloten
28 Bt/I Hand III 978/79,13954, nr 8d,p 20 Deze M vA werd enkele weken voor de in de vonge
noot genoemde uitspraak van de Rb Rotterdam gepubliceerd Mogelijk had die rechtbank toen
nog geen kennis genomen van dit standpunt van de regering
29 In recente literatuur wordt aangenomen dat de OR ook buiten de in de wet genoemde gevallen
als procespartij kan optreden (zie Ρ van Schilfgaarde, Kennelijk onredelijke besluiten in het on
dernemingsrecht, Л В 1980, ρ 50 en J J M Maschhaupt, De kosten van rechtsbijstand aan onder
nemingsraden, TV VS 1980, ρ 90) maar ook dat de OR onder omstandigheden als rechtspersoon
kan worden beschouwd, zie Asser-Van der Grinten II (1980), ρ 31
30 Vgl Maeijer(1974))p 177
31 Vgl Ρ van Schilfgaarde, Van deNVende В ,Зеатик, Amhem, 1976,p 233enJ.MM Maeijer,
Vennootschapsrecht m beweging, 3e druk, Alphen aan den Rijn, 1976, ρ 205
32 Wet 24 maart 1976, Stb 223
33 (VervaUen)
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2 De vereniging moet m de onderneming werkzame personen onder haar leden tellen
Voldoende is dus als twee leden in de onderneming werken Sinds 1979 eist art 9 WOR
dat deze leden kiesgerechtigd zijn Dit betekent dat de betrokkenen tenminste zes maanden in de ondememmg gewerkt moeten hebben 34 Gezien de derde eis zal deze beperking m de praktijk voor de actiebevoegdheid van de vereniging niet veel verschil maken
3 De vereniging moet twee /aar volledige rechtsbevoegdheid bezitten De statuten van
de vereniging moeten dus bij notariële akte zijn vastgesteld en voldoen aan de eisen van
de artt 27 en 28 Boek 2 BW De termijn van twee jaar werd het eerst genoemd m het
ontwerp voor de WOR van 1971 In de Μ ν Τ werd heel algemeen gesteld dat de criteria
waaraan de vakverenigingen moesten voldoen, noodzakelijk zijn en voor zich zelf spre
35
ken
In het Voorlopig Verslag werd gevraagd of deze termijn niet te lang was Die
vraag kon gemakkelijk beantwoord worden toen de Tweede Kamer inmiddels in de re
geling van het enquêterecht die zelfde termijn had ingevoerd Bij die gelegenheid werd
ter verdediging van deze eis aangevoerd dat een vakvereniging in die periode van twee
jaar kon laten zien wat ze waard is Bovendien moest de vorming van een vereniging ad
hoc alleen met het doel om een enquête in te stellen worden tegengegaan 36 Minister
Polak wees er op dat éen van de remmen tegen misbruik van het enquêterecht was gelegen in de mogelijkheden de verzoeker tot schadevergoeding te veroordelen Op een pas
opgerichte vereniging zou die schadevergoeding echter in feite niet verhaald kunnen
worden 37 Een poging om deze termijn te schrappen mislukte 38 Gezien de ingrijpende
consequenties die een volstrekt ongegrond enquêteverzoek en de publiciteit rond zo'n
verzoek zou kunnen hebben, is de uitsluiting van ad hoc organisaties in dit geval mijns
inziens wel te rechtvaardigen 3 '
4 Naast deze drie formele eisen wordt tenslotte aan de vereniging de eis gesteld dat deze daadwerkelijk in de onderneming of bedrijfstak werkzaam is ter behartiging van de
werknemersbelangen van haar leden Deze materiele eis sluit alleen op papier bestaande
organisaties uit Ook organisaties die ad hoc zijn opgericht zullen soms niet direct aan
deze eis kunnen voldoen Bovendien wordt hiermee de bevoegdheid van de vakbonden
beperkt tot hun eigen werkterrein Tegen een vleeswarenonderneming kan een voedingsbond wel maar een bouwbond met ageren Overigens is niet vereist dat de vakorganisatie daadwerkelijk m het betrokken bedrijf werkzaam is Werkzaamheid in de betrokken
bedrijfstak is voldoende
Art 9 WOR stelt ook nog de voorwaarde dat de vakbond met de eigen leden overleg
heeft gepleegd over de kandidatenlijst Die voorwaarde heeft mijns inziens alleen betrekking op de indiening van dergelijke lijsten en niet op de actiebevoegdheid van de vereniging Overleg over een kandidatenlijst is immers weinig zinvol als de actie is gericht op
34 Ingevolge art 6, lid 2 WOR De invoenng van de eis dat de leden kiesgerechtigd moeten zijn, hield
geen verband met de vakbondsactie maar met de wens om de regeling van de indiening van kandidatenlijsten door de bonden zoveel mogelijk gelijk te trekken met die van de lijsten van ongeorganiseerde werknemersBi/l Hand III975/76, 13954,nr 3,p 28
35 Bijl Hand II1969/70, 10335, nr 3, ρ 18
36 Aldus het kamerlid Nederhorst (PvdA), Hand II1969/70, ρ 2952 en 2995
37 Hand Я1969/70,р 2957
38 Het sub-amendement Wieringa (PSP) werd alleen door PSP, CPN en О'бб gesteund, Hand II1969/
70,ρ 2995
39 In art 9 WOR komt de regel voor dat bij opnchting van een nieuwe vakvereniging na een fusie,
de verkregen rechten om te ageren behouden blijven De nieuwe vereniging behoeft dus met op
nieuw een incubatietijd van twee jaar te doorlopen Het is redelijk om deze regel ook in enquêtezaken toe te passen Deze regel komt ook voor in de SER-nchtlijnen voor de beoordeling van de
representativiteit van werkgevers- en werknemersorganisaties, 7ie punt А (2) van deze richtlijnen
op blz 7 van de in noot 45 genoemde tekstuitgave
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de instelling van een ondernemingsraad, de vaststelling van een voorlopig reglement of
het nakomen van andere verplichtingen. In principe zou deze eis wel kunnen gelden als
de vakbond ageert over de kandidaatstelling of de verkiezing. Art. 36 WOR bevat echter
geen aanwijzing dat in die geschillen andere eisen aan het optreden van de vakvereniging
worden gesteld. Veel meer dan een aansporing tot overleg met de eigen leden in de onderneming over het instellen van de actie kan ik er niet in lezen. In het enquêterecht
komt een dergelijke bepaling ook niet voor.
De Handelsregisterwet geeft geheel andere criteria voor de werknemersorganisaties die
als belanghebbende een actie kunnen instellen. Anders dan in de twee andere wetten
zijn hier ook de vakcentrales bevoegd verklaard. Deze bevoegdheid is gekoppeld aan
een aanwijzing door de Kroon als 'algemeen erkende centrale organisatie van werknemers'. Die formulering is ontleend aan de Wet op de bedrijfsorganisatie (art. 4, lid 2).
Op grond van die bepaling zijn sinds 1970 als vakcentrales erkend: NVV, NKV, CNV
en de Raad voor het Middelbaar en Hoger Personeel"0. Nu geen aparte aanwijzing voor
de procesbevoegdheid ingevolge art. 28a Handelsregisterwet is voorzien, lijkt het mij redelijk de erkenning als vakcentrale ingevolge de Wet op de bedrijfsorganisatie ook voor
het onderhavige geval te laten gelden.
De bevoegdheid van de vakbonden is bij de procedure inzake de grote vennootschappen uitsluitend afhankelijk van de vraag of de bond gewoonlijk betrokken is bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van het personeel in het bedrijf of het concern (art.
160 Boek 2 BW). Op het eerste gezicht lijkt hier alleen een materieel criterium te worden gehanteerd. Het woord vaststelling wijst er op dat men hier waarschijnlijk heeft gedacht aan de vakverenigingen die gewoonlijk bij de afsluiting van de cao betrokken zijn" ' .
Voor het aangaan van een geldige cao is echter volledige rechtsbevoegdheid en een bepaalde statutaire doelstelling vereist (artt. 1 en 2 WCAO). Categorale organisaties die
door andere deelnemers bewust buiten het cao-overleg worden gehouden of zelf niet
aan dat overleg willen deelnemen vallen dus niet onder deze wettelijke aanwijzing als
belanghebbende. Bij de behandeling van de wet inzake de structuur van de grote vennootschappen is men kennelijk aan de strekking van de wijzigingen in het enquêterecht en de WOR voorbijgegaan. Die wijzigingen hadden immers tot doel ook de categorale organisaties bevoegd te maken. Deze zijn in de omschrijving van art. 160 Boek
2 BW echter uitgesloten. Het lijkt dan ook juister deze verwijzing in art. 28a te vervangen door een verwijzing naar de omschrijving van de werknemersverenigingen in art.
346 Boek 2 BW. Zoals reeds werd geconstateerd, sluit de huidige regeling niet uit dat
de rechter de categorale organisatie in een dergelijk geval toch als belanghebbende aanmerkt.

4.1 representativiteit geen apart criterium
In geen van de drie wetten wordt de bevoegdheid van de vakbonden gekoppeld aan eisen
van materiële representativiteit of aan een erkenning door de overheid. De categorale
organisaties hadden er bij de Tweede Kamer voor gepleit aan te sluiten bij de erkenning
die een vakorganisatie kan ontlenen aan de bevoegdheid om bestuursleden in PBO-lichamen, bij bedrijfsverenigingen of in bedrijfscommissies te benoemen42. Deze suggestie is
echter niet gevolgd. Opmerkelijk is dat het Comité Representativiteit Werkgevers- en
Werknemersorganisatie in zijn ijver om erkenning van niet bij een centrale aangesloten
40. KB 3 maart 1971, Stct. 1971,51.
41. Zo ook Sanders (1975), p. 178.
42. Zie noot 8.
168

organisaties te verkrijgen zelfs een beperking van de huidige actiebevoegdheid van vakverenigingen heeft bepleit. Deze zou afhankelijk moeten worden van een officiële erkenning plus de eis dat de agerende vakverenigmg(en) tenminste 10% van de werknemers van de onderneming onder haar leden telt 43
Het door de SER m 1975 eigener beweging uitgebrachte advies over de representativiteit van werkgevers- en werknemersorganisaties voorzag in een aparte procedure voor de
erkenning als representatieve organisatie Deze erkenning heeft echter alleen betrekking
op de samenstelling van publiekrechtelijke lichamen en niet op de actie-bevoegdheid
van die organisaties 44 Nadat de regering in oktober 1976 had besloten voorlopig nog niet
met een wetsvoorstel op dit punt te komen, heeft de SER in 1977 nchtlunen voor de beoordeling van de representativiteit van de organisaties van ondernemers en van werknemers vastgesteld45 Daarm worden naast kwalitatieve ook kwantitatieve entena voorde representativiteit gesteld. Enkele van de kwalitatieve entena vertonen sterke overeenkomsten met die bij het enquêterecht (vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, twee jaar
bestaan, statutaire doelomschrijving) Daarnaast worden echter eisen gesteld aan de interne democratie (informatie en verantwoording), de onafhankelijkheid, het apparaat
en de financiële draagkracht (hoogte van contributie) De kwantitatieve entena bevatten ondermeerde eis dat de vereniging een met onbetekenend aantal leden heeft die behoren tot de groep die zij beoogt te organiseren. Hierbij wordt gelet op de ledentallen
van andere organisaties, de omvang van de groep en de spreiding bmnen de groep 46
De nchtlijnen van de SER stellen dus veel meer en striktere eisen Bij het enquête-verzoek en de WOR is het immers voldoende als de vakvereniging twee leden heeft onder
het personeel van de betrokken ondememmg.
De wetgever heeft bij de toekenning van de actiebevoegdheid aan de vakbonden gekozen voor een betrekkelijk open systeem. Gezien de stabiliteit van de verhoudingen m
de Nederlandse vakbeweging is die keuze wel begrijpelijk Wel is de vorming van ad hoc
organisaties uitsluitend met het oog op het instellen van deze acties onaantrekkelijk gemaakt Nieuwe vakorganisaties met enige duurzaamheid en activiteit kunnen de bevoegdheid tegenover ondernemingen m de eigen bedrijfstak uitoefenen zonder dat daartoe
wetswijziging of verandering van een erkenningsbeleid nodig is Bovendien zijn de entena, die in de dne wetten worden gebruikt, door de rechter en de organisaties zelf op
eenvoudige wijze te toetsen Op het punt van de bevoegdheid van de vakbond om deze
acties in te stellen, behoeft weinig onzekerheid te bestaan

5. gebruik van deze acties
5 1 structuurregeling
Geschillen over de toepasselijkheid van de structuurregeling bij grote vennootschappen
hebben de Ondernemingskamer m de negen jaar sinds de invoering in 1971 niet bereikt 47 Begin 1979 stonden bijna 400 grote vennootschappen in de handelsregisters in43 Zie de brochure Representativiteit, Van willekeur naar recht, Rotterdam, ζ jr , ρ 46, ook WJ
Slagter, Compendium van het ondernemingsrecht, 2e druk, Deventer, 1973, ρ 324 meent dat de
eis van representativiteit aan de vakbonden gesteld moet worden
44 Het advies is gepubliceerd als uitgave van de SER, 1976, nr S
45 Deze nchtlijnen zijn vervat in een besluit van de SER van 19 augustus 1977, Richtlijnen represen
tativiteit organisaties, tekstuitgave, Den Haag, 1977, zie ook SER advies inzake rechtsgevolgen
van de representativiteit van organisaties van ondernemers en van werknemers van 20 apnl 1979,
SER-uitgave 1979, nr 6
46 Onder A (6) en (7) van deze richtlijnen
47 Zie J van Slooten, Het eerste lustrum van de ondernemingskamer, ATB 1976, ρ 975 alsmede de
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geschreven. Bij onderzoek bleek dat de meeste van deze vennootschappen zich in de
eerste jaren na invoering van de nieuwe wetgeving hadden laten inschrijven 48 . Hoeveel
grote vennootschappen hun wettelijke verplichting op dit punt niet (tijdig) zijn nagekomen, is niet bekend. Voor buitenstaanders is het verre van eenvoudig om vast te stellen of een onderneming onder deze regeling valt, met name bij Nederlandse dochters
van buitenlandse ondernemingen'". Met dit probleem zullen ook de vakverenigingen
zijn geconfronteerd. Wel zijn er incidentele rechterlijke uitspraken omtrent de nietnaleving en een poging tot ontduiking van deze wettelijke regeling 50 .
Naast het gebrek aan informatie kan het ongebruikt blijven van deze actie ook verband houden met de ambivalentie van de vakbeweging ten aanzien van de structuurwetgeving. Volgens sommigen zou het gebrek aan belangstelling bij de vakbeweging voor
het afdwingen van de naleving van deze regeling te wijten zijn aan het binnen de vakbeweging overheersende denken in het conflictmodel 51 . Daarbij wordt geen heil verwacht
van deze weinig fundamentele veranderingen in de vennootschapsstructuur. Opmerkelijk is dat in die visie het harmonie-model wel tot het uitvechten van conflicten voor de
rechter zou leiden.

5.2 Wet op de

ondernemingsraden

Van de vakbondsactie in artikel 36 Wet op de ondernemingsraden is in de gepubliceerde jurisprudentie geen geval te vinden. Ook op het ministerie van sociale zaken waren
tot 1980 slechts enkele gevallen bekend waarin bij de kantonrechter op grond van die
bepaling een vordering was ingesteld. Wel beschikt het ministerie over de jaarverslagen
van bijna de helft van de 70 bedrijfscommissies. De andere commissies komen hun wettelijke verplichting tot verslaggeving niet na. Volgens een zeer globale schatting op basis
van de bekende jaarverslagen worden er jaarlijks in totaal tussen de 25 en 50 verzoeken
om bemiddeling ingevolge art. 36 WOR bij de bedrijfscommissies ingediend. Sï De meeste van deze geschillen komen dus niet verder dan de bedrijfscommissie. Dergelijke verzoeken kunnen door werknemers, OR-leden en vakbonden worden ingediend. In hoeveel van deze gevallen de bedrijfscommissie door een vakbond werd benaderd is uit die
jaarverslagen niet op te maken. Evenmin is bekend of de inschakeling van de bedrijfscommissie tot voor alle partijen bevredigende oplossingen leidt.
Een voorbeeld van een geval waarbij het gebruik van de actie van art. 36 WOR is
overwogen, vormt het conflict uit 1977 naar aanleiding van het besluit van het bedrijf

48.

49.
50.
51.
52.
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mededelingen in NJB 1977, p. 818, NJB 1978, p. 51, NJB 1979, p. 185 en NJB 1980, p. 548.
Daarnaast heb ik dankbaar gebruik gemaakt van de aanvullende gegevens die mr G. Polman, griffier van de Ondernemingskamer, mij bereidwillig heeft verstrekt.
Sanders (1975), p. 159 vermeldt dat in september 1975 300 grote vennootschappen stonden ingeschreven. H.J.M.N. Honée, De benoeming van commissarissen bij grote vennootschappen, Deventer, 1979, p. 48 constateerde medio 1977 circa 350 en begin 1979 meer dan 380 ingeschreven
vennootschappen. Veel nieuwe inschrijvingen zijn het gevolg van groei en fusies van kleinere ondernemingen.
Zie Honée (1979), p. 41 en 49 e.v. Op welk onderzoek I.H.C. van Haren (aangehaald in SER-bulietin, 24 april 1974, nr. 17, p. 18) zijn stelling baseert, dat in 1974 nog niet de helft van de grote
vennootschappen aan hun verplichtingen had voldaan, is onduidelijk.
Honée (1979), p. 40 vermeldt een strafrechtelijke veroordeling van een ondernemer wegens nietnakoming van deze verplichting. Pres. Rb. Alkmaar 15 december 1976, NJ 1978, 319 т.п. Maeijer
betreft een mislukte poging tot ontduiking van de structuurregeling.
Zo Van Haren in zijn rede genoemd in noot 49.
Volgens een brief van het ministerie van 27 september 1977 en telefonische informatie van 4 maart
1980;zie ookHand. II1977/78, p. 3670.

Koni om een oorspronkelijk m Nederland geplande uitbreiding van de produktie, zonder het toegezegde overleg met de OR, niet hier maar in het buitenland uit te voeren Dit
geschil werd eerst aan de bednjfscommissie voorgelegd Toen de bemiddelingspoging
mislukte en deze commissie geen uitspraak wilde doen in dit conflict, hebben de vakbonden overwogen hun leden, die tevens OR-leden waren, te adviseren met steun van
de bonden een beroep op de kantonrechter te doen 53 Die actie is echter met ingesteld
Wel hebben de bonden daarna in de betreffende cao een clausule opgenomen die de
werkgever verplicht bij buitenlandse investeringen vooraf advies aan de OR te vragen54
Een dergelijke verplichting staat sinds 1979 in de wet (art 26 WOR)
Uit een in 1973 gehouden enquête onder een representatieve steekproef van ruim
200 bedrijven waar een ondernemingsraad was ingesteld, bleek van drie geschillen waarbij de bemiddeling van de bednjfscommissie op grond van art 36 WOR was ingeroepen
In geen van die gevallen was een vordering bij de kantonrechter ingesteld 55 Ook hier is
niet bekend wie die geschillen aanhangig had gemaakt (een werknemer, een vakbond of
een OR-hd) Uit de enquêtes van het ministerie van sociale zaken blijkt dat de verplichting tot het instellen van een OR aanvankelijk lang niet door alle ondernemers is nageleefd Volgens die gegevens was in 1975 en in 1977 in 15% van de ondernemingen die
daartoe wettelijk verplicht waren nog geen OR ingesteld56 In sommige sectoren, met
name in de bouw en de dienstverlening, was in 1975 door meer dan een kwart van de ondernemers niet aan die verplichting voldaan Dat de vakbonden toch geen gebruik maakten van hun bevoegdheid in rechte naleving van deze verplichting af te dwingen, kan verband houden met de ambivalente houding van (een deel van) de vakbeweging ten opzichte van de ondernemingsraden 57 maar ook met de lage organisatiegraad in sommige sectoren Zo beschrijft Van Immerzeel dat slechts in 7 van de ± 180 instellingen
voor gezinsverzorging, waarvoor in 1976 een OR verplicht was, ook daadwerkelijk een
OR functioneerde In geen van die gevallen had de vakbond het initiatief tot oprichting
van de OR genomen Slechts in éen instelling had een vakbond een kandidatenlijst ingediend De onderzoeker zag een duidelijk verband met de lage organisatiegraad van het
personeel in de gezinsverzorging58 Hovels en Nas vonden dat m ondernemingen waar
zowel een ondernemingsraad als een vakbondsafdeling (het zgn bedrij ven werk) bestaat,
intensief contact wordt onderhouden tussen de vakbondsvertegenwoordiger en de ORleden van de ondernemingsraad Die vakbondsafdeling is meestal actief betrokken bij
de kandidaatstelling en de verkiezing van de ondernemingsraad 59
Andere oorzaken van het geringe gebruik zijn mogelijk m de procedure zelf gelegen
De verplichte inschakeling van de bedrijfscommissies vormt een drempel en werkt bovendien vertragend Dit te meer nu deze paritair samengestelde commissies slecht blijken te
zijn toegerust voor hun taak bij de geschillenbeslechting60 Een amendement-Van der
53 Volgens berichten in de Volkskrant van 1 oktober 1977 en 7 januari 1978
54 Telefonische mededeling van de betrokken FNV-distnctsbestuurder H Peperkamp
55 В Geersing, De toepassing van enkele belangrijke artikelen van de Wet op de ondernemingsraden,
ГКК5 1976,р 372
56. Wet op de ondernemingsraden. Verslag enquête 1975, Sene Verslagen en Rapporten Ministerie
van Sociale Zaken 1975, nr 10, Den Haag, 1975 en Bi/l Hand II1979/80, 15800, XV, nr 9, ρ
33
57 W Mbedi,Arbeidsverhoudingen in Nederland, Mphena/dRijn, 1975, ρ 94 e ν en В WM Hovels
en Ρ Nas, Het functioneren van de ondernemingsraad, literatuurstudie en onderzoeksopzet, Nij
megen, 1973, ρ 72
58 G van Inunerzeel, Interne demokratisermg en ondernemingsraden m instellingen voor gezinsver
zorging, Den Haag, 1977, ρ 19 en 34
59 В V/M Hovels en Ρ Nas, Ondernemingsraad en medezeggenschap, samenvatting van een onder
zoek naar de feitelijke werkwijze van een 100-tal ondernemingsraden, Nijmegen, 1976, ρ 43
60 F Koning, Omtrent de ondernemingsraad, SMA 1975, ρ 180 en meen noot onder Munster van
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Lek (PSP) dat beoogde deze verplichte inschakeling te vervangen door de bevoegdheid
van de kantonrechter om de bedrijfscommissie te horen werd in 1978 door de Tweede
Kamer verworpen61. Ook kan hier een rol spelen dat de beslissing van deze geschillen
aan de kantonrechter en niet aan de Ondernemingskamer is opgedragen tegen de uitdrukkelijke wens van zowel vakcentrales als werkgeversorganisaties in 65 . Het overlegorgaan van de drie grote vakcentrales achtte de procedure bij de kantonrechter te langzaam, juist omdat in dit soort geschillen een snelle beslissing nodig is. Ook werd van de
Ondernemingskamer meer specialistische kennis omtrent de verhoudingen in de onderneming verwacht. De aanwijzing van één rechter zou de kans op de vorming van een
vaste jurisprudentie en dus zekerheid op kortere termijn doen toenemen. De Raad van
Werkgeversbonden meende dat geschillen, waarin de bemiddeling van de bedrijfscommissie geen succes heeft, te ingewikkeld zouden zijn voor afdoening door een kantonrechter63 . De toezegging van minister Polak in 1970 om na twee jaar de keuze van de
rechter in deze zaken opnieuw te bezien, heeft in de praktijk geen effect gesorteerd.
Bij de ingrijpende wijziging van deze wet in 1979 is deze bevoegdheid bij de kantonrechter gebleven. De geneigdheid van organisaties en individuen om hun geschillen aan
een instantie ter beslissing voor te leggen wordt echter mede bepaald door het vertrouwen dat zij stellen in de kennis en de werkwijze van die instantie. Tenslotte kan ook hier
de aard van de conflicten en de langdurige relatie tussen de betrokken partijen andere
vormen van conflictoplossing zoals overleg (vgl. het geschil bij Koni) of berusting aantrekkelijker maken dan de weg naar de rechter. Die weg kan bovendien door angst voor
eventuele sancties van de kant van de werkgever worden versperd64.

5.3 enquêterecht

Van het enquêterecht hebben de vakbonden wel gebruik gemaakt. In de periode 1971
t/m 1979 werden in totaal 44 enquête-verzoeken bij de Ondernemingskamer ingediend.
Daarvan waren er zes afkomstig van vakbonden. Twee van deze verzoeken betroffen dezelfde onderneming. In die negen jaren werden dus vijf enquêtezaken door vakbonden
aangespannen65. Deze zaken dateren alle van na 1976. In de eerste vijfjaar na invoering
van deze regeling lieten de vakbonden hun nieuw verkregen recht ongebruikt. Wel hadden vakbondsvertegenwoordigers bij verschillende incidenten rond het beleid in bepaalde ondernemingen verklaard aan het instellen van een enquête te denken: bijvoorbeeld
naar aanleiding van de problemen rond de bedrijven Van Thiel, Vredestein en Enneking66.
Maar het was er telkens niet van gekomen.
Nu kan de vakbond zich ook hier niet direct tot de Ondernemingskamer wenden.
Ook hier is de weg naar de rechter door de wetgever van enige drempels voorzien. Eerst
moet de vakbond haar bezwaren tegen het ondernemingsbeleid schriftelijk aan het bestuur en de raad van commissarissen kenbaar maken. Daarna moet deze een 'redelijke
termijn ' worden gegund om de bezwaren te onderzoeken en naar aanleiding daarvan
->·
Sociale Zaken 10 mei 1976, SMA 1977, p. 500. Zo ook P.H.S. Klep, De nieuwe wet op de ondernemingsraden en de praktijk, NV 1979, p. 71, die stelt dat een deel van de circa 70 bedrijfscommisaes niet bevredigend werkt.
61. Bijl. Hand. IJ 1976/77,13954, nr. 47 en Hand. II1978/79, p. 111.
62. Zie Maeijer (1976), p. 173.
63. Bijl. Hand. II 1969/70,10751, nr. 4, p. 9 en 10. Ook P. Sanders, Het nieuwe ondernemingsrecht,
2e druk, Deventer, 1977, p. 244 betwijfelt of de kantonrechter wel een geschikte instantie voor
WOR-geschillen is.
64. ZoGeersmg(1976),p.372.
65. Zie noot 47.
66. S. Frenkel, Het enquêterecht van de vakbonden,ЛУВ 1975, p. 132.
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maatregelen te nemen 6 7 . Bovendien moet de ondernemingsraad de gelegenheid worden
gegeven ter zake zijn mening te geven (art. 349 Boek 2 BW). Dit vraagt tijd (onder
meer voor het bijeenroepen van een vergadering van de OR) en schept nieuwe onzekerheden voor de bond. De verplichte inschakeling van de OR vergroot bovendien de kans
op onrust binnen het bedrijf. Bekendheid van de mogelijke indiening van een enquêteverzoek zou in een wankele financiële situatie wel eens verstrekkende gevolgen kunnen
hebben voor de werkgelegenheid. Deze regel die is bedoeld als waarborg tegen overijlde
acties ter bescherming van de onderneming en als mogelijkheid om het standpunt van
de gekozen vertegenwoordigers van de werknemers in de onderneming te laten gelden,
werkt voor de vakbond als rem.
Aanvankelijk vormde volgens de vakbeweging de mogelijkheid van een tegenvordering
tot schadevergoeding door de onderneming de belangrijkste belemmering voor het gebruik. In het ontwerp-urgentieprogramma 1975 van de drie vakcentrales werd aangedrongen op herziening van het enquêterecht 'zodanig dat hantering van dit recht door
de vakorganisaties geen onoverkomelijke risico's in de aansprakelijkheidssfeer met zich
meebrengt' 68 . Tijdens de parlementaire behandeling werd over deze mogelijkheid van
een veroordeling tot schadevergoeding uitvoerig gediscussieerd 69 . De regel dat de indiener van een enquête-verzoek alleen aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele
schade als de Ondernemingskamer het verzoek afwijst en bovendien uitdrukkelijk beslist dat het verzoek niet op redelijke grond is gedaan (art. 350 Boek 2 BW), beoogde de
kans op succes van een dergelijke schadevergoedingsvordcring te beperken 70 en een
vordering op grond van art. 1401 BW uit te sluiten 71 . De uitgebreide parlementaire discussie over deze bepaling lijkt aanvankelijk de bezorgdheid van de vakbonden eerder vergroot dan weggenomen te hebben.
Uit de eerste uitspraken van de Ondernemingskamer bleek dat deze niet snel aannam
dat een enquête-verzoek zonder redelijke grond was ingediend 72 . Toen vervolgens verschillende gezaghebbende juristen de vakbonden moed hadden ingesproken door te verklaren dat hun aansprakelijkheidsrisico's 'niet zo groot' 7 3 , niet 'van enige wezenlijke
betekenis' zijn74 en hun angst 'niet geheel gerechtvaardigd' was7S of Ongegrond leek' 76 ,
kwam het eerste schaap over de dam. In november 1976 diende de Hout- en Bouwbond
CNV een enquête-verzoek in tegen een vennootschap, waarvan zij de directeur verdacht
grote bedragen ten eigen behoeve aan het bedrijf te onttrekken en daarmee de werkgelegenheid van 150 personen ernstig in gevaar te brengen. Ruim een maand tevoren had
de bond in een brief aan de vennootschap een aantal bezwaren tegen het beleid van die
directeur geformuleerd 77 . Die brief had tot gevolg dat de vennootschap en haar aandeelhouder een onafhankelijke register-accountant opdracht gaven een onderzoek naar de
bezwaren in te stellen. Een week later diende de vakbond haar enquête-verzoek bij de
67. Zie over die termijn Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 3 februari 1977, Λί/ 1977, 343.
68. SER-bulletin,26jum 1974, nr. 26, p. 25.
69. Zie J.M.M. Maeijer, Naamloze en besloten vennootschap, Wetsgeschiedenis, Alphen a/d Rijn, 1969,
p. IX a - Art. 53a.
70. Rapport commissie-Verdam (1965), p. 72.
71. Bijl. Hand. II1968/69,9596, nr. 6, p. 16.
72. Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 3 mei 1972, NJ 1973, 7 en 27 maart 1974, weergegeven
in HR 19 maart 1975,NJ 1976, 267.
73. CA. Boukema, De werking van de nieuwe vennootschapswetgeving, TVVS 1974, p. 258.
74. Frenkel (1975), p. 136.
75. Sanders (1975), p. 49.
76. J.M.M. Maeijer (1976), p. 220.
77. Eén van de bezwaren was dat er nog geen OR in het bedrijf was ingesteld. De vakvereniging volgde dus niet de procedure van art. 36 WOR maar voerde niet-naleving van de verplichtingen aan als
één van de gronden voor het houden van een enquête.
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Ondernemingskamer in. Deze verklaarde de bond niet-ontvankelijk omdat de vennootschap onvoldoende tijd was gegund voor het onderzoek door de accountant en het nemen van eventuele maatregelen naar aanleiding van diens bevindingen. Tevens werd beslist dat de eis tot schadevergoeding van de vennootschap niet aan de orde kon komen,
omdat die eis alleen kan worden ingesteld als het enquête-verzoek wordt afgewezen en
niet in geval van niet-ontvankelijkheid van een verzoek78. Deze uitspraak maakte duidelijk dat het aansprakelijkheidsrisico voor de vakvereniging inderdaad nog verder beperkt is, dan in de literatuur werd aangenomen.
De eerste actie van een vakvereniging strandde omdat ze volgens de Ondernemingskamer te snel was ingesteld. Wel maakte deze zaak duidelijk dat de toekenning van deze actie de vakorganisaties een (extra) pressiemiddel in haar relatie met de werkgevers
verschaft. De brief van de bond, waarin — volgens de uitspraak voor het eerst - de bezwaren werden geuit, leidde binnen enkele weken tot een gesprek met bestuursleden
van de bond en een onderzoek door een onafhankelijke deskundige. Naar aanleiding
van een enige tijd later door de vakbond ingediende strafklacht is een strafvervolging tegen de betrokken directeur ingesteld. Deze werd zelfs korte tijd gedetineerd. Een bewindvoerder kon het faillissement van het bedrijf toen niet meer voorkomen. De betrokken bond wijt het mislukken van het enquête-verzoek vooral aan de problemen om tijdig
over voldoende informatie te beschikken om haar verdenkingen te staven7'.
Het tweede enquête-verzoek van een vakvereniging werd in 1977 ingediend door de
Industriebond NKV tegen een onderneming die eveneens kort nadien failliet ging. Het
verzoek werd daarna door de bond ingetrokken. Meer succes had de Voedingsbond CNV
in 1978 met haar actie tegen Bateo. Deze onderneming wilde in strijd met eerdere toezeggingen en zonder overleg met de bonden een winstgevend bedrijf in Nederland sluiten en de produktie naar België overplaatsen. Omdat de procedure-regels van het enquêterecht de mogelijkheid van voorlopige voorzieningen niet kennen, vorderde deze vakbond eerst in een kort geding een verbod om de voorgenomen sluiting uit te voeren. De
president van de rechtbank Amsterdam wees deze vordering toe. Hij verbood de ondernemer gedurende een jaar de produktie over te plaatsen en gaf bevel het personeel in de
onderneming weer op de oude sterkte te brengen91. Deze voor Nederlandse verhoudingen verstrekkende rechterlijke uitspraak maakte het de vakbond mogelijk een enquêteverzoek in te dienen dat niet als mosterd na de maaltijd kwam. De betrokken FNV-bond
wilde kennelijk niet achterblijven en diende eveneens een enquête-verzoek in. Beide verzoeken werden toegewezen. Nadat een door de Ondernemingskamer benoemde rapporteur verslag had uitgebracht, verzochten de bonden het besluit tot bedrijfssluiting te
vernietigen en de samenstelling van directie en raad van commissarissen van Bateo te
wijzigen. De Ondernemingskamer wees het eerste deel van dit verzoek van de bonden
toe, omdat de verwaarlozing van de verplichting tot overleg met de bonden sociaal wanbeleid van de ondernemer opleverde82. Als gevolg van deze actie van de CNV-bond heeft
de directie haar plannen voorlopig teruggenomen en is de werkgelegenheid gegarandeerd
tot eind 1980, d.w.z. tot drie jaar na het begin van deze actie.
In 1979 maakten twee werknemersverenigingen gebruik van hun recht om een enquête te vragen. De Unie BLHP verzocht om een enquête in verband met de voorgeno78. Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 3 februari 1977, TV/ 1977, 343.
79. Deze gegevens ontleen ik aan de tekst van een rede van D. v.d. Kamp, secretaris van het CNV, gehouden op 15 november 1979 te Driebergen en aan nadere telefonische inlichtingen van deze vakbondsfunctionaris.
80. (Vervallen).
81. Pres. Rb. Amsterdam 9 maart 1978, NJ 1978, 220 en TVVS 1978, p. 164 bekrachtigd door Hof
Amsterdam, 26 oktober 197B,NJ 1980,70.
82. Hof Amsterdam (Ondernemingskamer), 21 juni 1979, TVVS 1979, p. 241 т.п. CA. Boukema en
NJ 1980, 71 т л . Maeijerjzie ook F. Koning, SM/l 1979, p. 860 e.v.
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men sluiting van de Verenigde Hollandse Lucifersfabrieken. Dit verzoek werd echter
door de Ondernemingskamer afgewezen. De vakbond had als voornaamste bezwaar tegen het beleid van de onderneming aangevoerd dat deze weigerde de kosten te dragen
van een nader onderzoek naar de economische haalbaarheid van alternatieven voor de
sluiting van het bedrijf. De twijfel bij de bond over de juistheid van dit besluit achtte de
Ondernemingskamer onvoldoende grond voor een enquête, omdat de onderneming de
voorgeschreven overlegprocedures met de OR en de bonden zorgvuldig had gevolgd en
reeds onderzoeken naar eventuele alternatieven door twee verschillende organisatiebureaus had bekostigd 83 . Eind 1979 maakte de Nederlandse Centrale van Hoger Personeel de vijfde enquêtezaak van vakbondszijde aanhangig. De afloop van die procedure
is nog niet bekend.
Tijdens en na de afloop van de Batco-zaak hebben vertegenwoordigers van de betrokken vakbonden en hun advocaten verschillende redenen aangegeven waarom de bonden
zo zelden een enquête-verzoek indienen· 4 . De volgende factoren werden genoemd:
- de lange duur van de procedure: voorafgaande correspondentie, overleg met de OR
en de rechterlijke procedure zelf vragen (te) veel tijd; tussen het kort geding en de
einduitspraak van de Ondernemingskamer in de Batco-zaak verliep anderhalfjaar;
- gebrek aan informatie bij de bonden: deze worden vaak eerst bij een conflict betrokken als het bedrijf al op de rand van de afgrond staat (vgl. het eerste en het tweede
verzoek van vakbondszijde) of het besluit tot bedrijfssluiting al genomen is; in de
Batco-zaak konden de bonden hun stellingen staven met behulp van de gedetailleerde gegevens waarover de OR-leden beschikten 85 ; de eerste enquêtezaak van de Houtbond CNV mislukte volgens deze bond wegens gebrek aan informatie;
- de hoge kosten: de enquête-procedure en het kort geding in twee instanties tegen
Bateo kostte de CNV-bond circa f 65 000; de angst voor een vordering tot schadevergoedingvan de onderneming speelde in de Batco-zaak volgens sommige vakbondsvertegenwoordigers wel, maar volgens andere geen rol' 6 .
Een belangrijk bezwaar van de CNV-bond was ook de beperkte toetsing door de rechter.
Men vreesde voor een phymis-overwinning omdat de ondernemer zijn door de rechter
vernietigde besluit opnieuw zou kunnen uitvoeren als de verplichtingen tot overleg en
informatie maar worden nageleefd.

5.4 conclusies
Evenals de cao-acties blijken ook deze drie acties van de vakbonden in het ondernemingsrecht tot nu toe slechts op zeer beperkte schaal te zijn gebruikt: zes enquête-verzoeken,
geen acties op grond van de WOR of de Handelsregisterwet. De angst voor misbruik van
deze acties en de vrees voor een gebrek aan distantie bij de vakbonden zijn door de
praktijk in de afgelopen jaren gelogenstraft. Uit de genoemde onderzoeken blijkt dat de
betreffende bepalingen van de WOR en de structuurregelingen door de ondernemers
niet zo stipt worden nageleefd, dat er geen aanleiding was de nakoming daarvan door
een beroep op de rechter afte dwingen. Ook is er volgens de bonden in de afgelopen jaren bij meerdere ondernemingen van wanbeleid sprake geweest. Het geringe gebruik
83. Hof Amsterdam (Ondernemingskamer), 21 juni 1979 rolnr. 3/79 OK.
84. Volgens berichten in de Volkskrant van 27 juni en 25 augustus 1978 en de rede van D. van der
Kamp genoemd in noot 79.
85. De sterk uitgebreide verplichtingen van de ondernemer om de OR te informeren (zie de artt. 25
en 31 WOR 1979) kan deze rem op het voeren van procedures door de OR maar ook door de vakbonden ten dele wegnemen.
86. Zie de krantenberichten genoemd in noot 84.
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moet dus aan andere factoren worden toegeschreven.
Enkele van die factoren werden reeds genoemd : de duur van de procedure en de verplichte consultaties voorafgaande aan het proces (bij enquêterecht en WOR), een tekort
aan informatie (bij structuurregeling en enquêterecht) en een gebrek aan vertrouwen
in de capaciteit van de rechter om dit soort geschillen te beslissen (bij de WOR) of om
effectieve uitspraken te doen (enquêterecht). Daarnaast spelen de kosten en het risico
van ongewenste neven-effecten van het beroep op de rechter een belangrijke rol. Bij het
enquêterecht speelde niet alleen de angst voor een tegenvordering tot schadevergoeding,
maar ook het risico dat het middel voor de eigen leden erger zal zijn dan de kwaal. De
publiciteit rond een enquête-verzoek kan twijfel aan de kredietwaardigheid doen ontstaan en daarmee de werkgelegenheid, die de bond juist wil beschermen, in gevaar brengen. Tenslotte is het waarschijnlijk dat ook op deze gebieden de vrijwel continue formele en informele overlegkaders tussen vakbonden en werkgevers voor de bonden in
veel gevallen een aantrekkelijker perspectief voor de oplossing van geschillen bieden dan
een proces bij een onbekende rechter volgens een procesgang waarmee binnen de vakbeweging nog weinig ervaring is opgedaan. Onbekend maakt ook hier onbemind.
Wel kunnen deze acties een latente functie hebben. Zij kunnen de vakbonden — ook
zonder dat het tot een proces of een toewijzing van de vordering komt - een hefboom
bieden om van de werkgever bepaalde concessies te verkrijgen. In de eerste zeven jaar
werd bijna de helft van alle enquête-verzoeken in verschillende stadia van de procedure
ingetrokken; soms omdat de onderneming intussen failliet was gegaan, maar vaak ook
omdat tussen partijen een schikking was getroffen 87 . Dit kan een aanwijzing zijn dat
ook anderen deze actie gebruiken om hun positie in het schaakspel van machtsverhoudingen binnen een onderneming te versterken. Een rechterlijke uitspraak of bevel is
daartoe niet nodig. De mogelijkheid om die te kunnen uitlokken zal dikwijls voldoende zijn. Een heel ander neven-effect van de uitdrukkelijke toekenning van deze acties
aan de vakbonden is, dat de bonden ook in andere gevallen eerder als belanghebbende
bij een bepaald geschil worden beschouwd en derhalve bevoegd zijn ook in die gevallen
bij de rechter te ageren.

6. de vakbond als belanghebbende
In veel bepalingen van het nieuwe rechtspersonenrecht in Boek 2 BW wordt aan belanghebbenden de bevoegdheid toegekend om bij de rechter een bepaalde vordering met betrekking tot een rechtspersoon in te stellen. Een enkele maal is de vordering toegekend
aan personen die in een concreet aangeduide relatie tot de rechtspersoon staan, zoals
aandeelhouders, leden, bestuurders of schuldeisers 88 . In de meeste gevallen wordt de
vordering echter toegekend aan (iedere) belanghebbende(n) 8 '. Soms volgt uit de van
toepassing verklaarde regeling van de verzoekschriftprocedure dat als een procedure eenmaal is begonnen, iedere belanghebbende daaraan door de indiening van een verweerschrift kan deelnemen 90 . De wetgever heeft in deze gevallen aan de rechter overgelaten
om aan te geven wie hij in een concreet geval als belanghebbende aanmerkt en dus bevoegd acht om de actie in te stellen of aan het proces deel te nemen.
Bepaalde categorieën personen (aandeelhouders, leden, bestuursleden, commissarissen en werknemers) zullen vanwege hun contractuele relatie, hun vermogensrechtelijke
87. Van Slooten, NJB 1976, p. 975 en Boukema, Rechtspersonen, § 3 voor art. 345 Boek 2 BW.
88. Artt. 11, lid 2; 13; 100, lid 2 en 209 Boek 2 BW.
89. Artt. 22; 23, lid 3; 24, lid 2; 27, Üd 6; 31, Üd 1 en 2; 50, 54, lid 4; 70; 71 ; 169, lid 2; 181 ; 182;
290; 295; 298; 299;301, lid 2 en 337 Boek 2 BW.
90. Zie hieronder par. 6.4.
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betrokkenheid of hun functie bij de rechtspersoon als regel wel als belanghebbende
worden geaccepteerd. Wel kan de rechter in uitzonderingsgevallen van oordeel zijn dat
zij geen gerechtvaardigd belang hebben; bijvoorbeeld op grond van hun gedrag ten opzichte van de rechtspersoon of omdat zij van de bevoegdheid gebruik maken voor een
doel waarvoor deze niet is gegeven. Daartegenover zijn er categorieën personen die als
regel met als belanghebbende kunnen worden aangemerkt, maar dit onder bepaalde omstandigheden wel kunnen zijn.
De vraag is nu of een vakbond 'belanghebbende' kan zijn, buiten de gevallen waarm
de bond zelf één van bovenstaande posities tegenover de rechtspersoon inneemt. Bij de
procedure over de inschrijving van grote vennootschappen werd deze vraag, zoals we
reeds zagen, in de wet beantwoord, bepaalde werknemersverenigingen worden in art.
28a Handelsregisterwet uitdrukkelijk als belanghebbende aangemerkt. We bezien die
vraag hieronder voor vier verschillende gevallen: (1) bij procedures over een jaarrekening, (2) bij geschillen over de geldigheid van besluiten van een orgaan van een rechtspersoon en (3) over benoeming en ontslag van bestuursleden van een stichting alsmede
(4) bij het beroep van de OR tegen een besluit van een ondernemer.
6.1 jaarrekening-procedure
Op grond van art. 337 Boek 2 BW kan iedere belanghebbende die meent dat de jaarrekening van een rechtspersoon met voldoet aan de eisen die de wet stelt, bij de Ondernemingskamer vorderen dat deze een bevel geeft om die jaarrekening alsnog overeenkomstig diens aanwijzing in te richten.
De meergenoemde commissie-Verdam had in haar rapport gewezen op het belang
dat de werknemers door een behoorlijke jaarverslaggeving meer inlichtingen kunnen
krijgen over de economische gang van zaken in de onderneming91. Bij het voorontwerp van deze regeling werd gesteld dat de vraag wie in een concreet geval als belanghebbende moet worden aangemerkt, aan de jurisprudentie diende te worden overgelaten92 . In de M.v.T. werd deze stelling letterlijk overgenomen met de toevoeging dat
de procedure niet alleen voor de leden of aandeelhouders maar ook 'voor een ruime
kring van belanghebbenden' werd geopend'3. De SER had in zijn advies over deze regeling te kennen gegeven dat niet alleen degene wiens persoonlijke belangen rechtstreeks
bij de onderneming betrokken waren, maar in begmsel ook vakveremgmgen en verenigingen van effectenbezitters als belanghebbende beschouwd konden worden. Toen in
de Tweede Kamer op een nadere aanduiding van het begrip belanghebbende werd aangedrongen, verklaarde de minister van justitie consequent dat dit aan de rechter moest
worden overgelaten. Door de Eerste Kamer liet de minister zich wel tot een nadere verklaring verlokken.
'Werknemers en hun organisaties kunnen er onder omstandigheden belang bij hebben de vermogenstoestand en het resultaat van de ondememmg, zoals die volgens de
wettelijke voorschriften behoort te worden weergegeven en gepubliceerd te kennen,
en zijn in zoverre m beginsel belanghebbenden (vgl. artikel 24 van het ontwerp van
Wet op de Ondernemingsraden). Of zij bij een bepaalde vordering m concreto een
belang hebben, zal echter van de omstandigheden van het geval afhangen'.94
91.
92.
93.
94.

Rapport commissie-Verdam (1965), p. 15.
Rapport commissie-Verdam (1965), p. 41.
ΒηΙ Hand II1967/68, 9595, nr 3, p. 8
Bi/l Hand I 1969/70, nr. 118b, p. 2.
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Ook sprak de minister als zijn vermoeden uit dat de rechter een ruime uitleg aan deze
bepaling zou geven95
In de literatuur liepen de meningen uiteen over de wijze waarop de rechter de door
de wetgever gelaten ruimte zou moeten invullen Sommige schnjvers namen een terughoudender standpunt m dan de minister96 Een auteur betwijfelde of een actie van een
vakbond zou slagen bij gebrek aan een persoonlijk en concreet belang van de bond Wel
is een dergelijke actie zijns inziens
'een modem en doeltreffend middel van belangenbehartiging, omdat, wie aan rechtsbescherming behoefte hebben, vaak tegelijk te zwak ofte onbemiddeld zijn om hun
recht te verdedigen, zeker tegen een ondememmg die doorgaans de beschikking
heeft over fondsen, specialisten en raadgevers en wier kosten bovendien fiscaal een
bednjfslast vormen'
Maar de verenigingen treden naar zijn menmg op ter handhaving van een 'abstract belang' Bij een dergelijke 'action collective' zal de Vereniging voor Effectenbescherming
er immers vaak op uit zijn de kwaliteit van de financiële berichtgeving te verhogen, een
vakvereniging wil weten of de resultaten verantwoord berekend zijn, de Consumentenbond wil ten behoeve van de collectiviteit van haar leden kunnen beoordelen of een redelijke tanefpohtiek wordt gevolgd In deze gevallen is er volgens deze auteur echter
geen persoonlijk en concreet belang van de vereniging Wel kan die vereniging aan de PG
vragen op grond van het openbaar belang een rechtsvordering in te stellen97
In deze opvatting is er een dichotomie tussen persoonlijk en openbaar belang Individuen en verenigingen ageren voor hun eigen persoonlijk belang Een overheidsinstantie (de PG) ageert voor het openbaar (of algemeen) belang Als men overeenkomstig
de in Hoofdstuk II ontwikkelde begrippen naast individuele en algemene belangen ook
groepsbelangen en collectieve belangen onderscheidt, kan moeilijk worden volgehouden
dat de acties van de verenigingen steeds gericht zijn op een algemeen belang Als een veremging ageert met het doel voor haar leden, voor de werknemers bij een bedrijf of de
aandeelhouders van de vennootschap de juistheid van de jaarrekening te toetsen, dan
zal die actie gencht zijn op de behartiging van een groeps- of collectief belang De groep
personen ten behoeve waarvan wordt geprocedeerd, kan immers duidelijk van de hele
Nederlandse bevolkmg worden onderscheiden De term algemeen (openbaar) belang zou
ik hier willen reserveren voor de gevallen waarin de PG deze actie mstelt omjunsprudentie uit te lokken, zodat duidelijkheid over de betekenis van vage termen in de wet
ontstaat, of om in het algemeen de nakoming van deze wet onder ondernemers te vergroten
Wel blijft het de vraag of men de vakbonden en andere belangenorganisaties de bevoegdheid wil toekennen om in dit soort zaken voor deze collectieve belangen bij de
rechter op te komen Deze belangen als openbaar en abstract kwalificeren en vervolgens uit die kwalificatie afleiden dat deze organisaties dus niet kunnen ageren, betekent
dat die vraag met expliciet wordt gesteld en beantwoord
Toen m 1976, ruim zes jaar na invoermg van deze wetgeving, twee vakbonden voor
95 Hand I 1969/70, ρ 1094
96 Zo achtte Sanders (1975), ρ 117, het 'met bij voorraad uitgesloten' dat een OR of een vakbond
rectificatie van een jaarrekening kan vorderen Volgens Van Schüfgaarde (1976), ρ 221, zou een
bij de onderneming betrokken vakbond 'eventueel' belanghebbende kunnen zijn Van der Gnnten
(1976), nr 325, meende dat alleen ¿ij die gerechtigd zijn tot kennisneming van de jaarstukken belanghebbende kunnen zijn Volgens Slagter (1973), ρ 312, waren de betrokken vakorganisaties
'm ieder geval' belanghebbende
97 Th S IJsselmuiden, Rechtspersonen, aant 2 bij art 337 Boek 2 BW
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de eerste keer een jaarrekeningzaak aanhangig maakten, heeft de Ondernemingskamer
het vertrouwen van de minister in een ruime uitleg van het begrip belanghebbende niet beschaamd. De Voedingsbonden NV V/NKV werden als belanghebbenden bij hun vordering tegen Homburg NV aangemerkt op grond van de volgende drie omstandigheden:
1. de bonden voldoen aan de criteria van art. 346 Boek 2 BW voor het instellen van
een enquête-verzoek;
2. ingevolge de cao en andere voor het bedrijfsleven geldende regelen moet de vennootschap in geval van belangrijke besluiten als fusies e.d. de bonden inlichten en met
hen overleg plegen;
3. de werknemers van het bedrijf hebben recht op een uitkering die afhankelijk is van
het dividend; dit dividend is echter weer afhankelijk van het in de jaarrekening vermelde resultaat".
De Ondernemingskamer trok hieruit de conclusie dat de bonden 'een rechtstreeks eigen
belang' hebben bij hun vordering tot rectificatie van de jaarrekening. Dit eigen belang
van de bonden werd onder meer afgeleid uit de doelstelling, de bestaansduur en de werkzaamheden van de bonden en uit de aanspraken van de leden. Alleen in punt 2 is sprake
van afdwingbare aanspraken die bonden zelf aan de cao en andere regelingen kunnen
ontlenen. Het lijkt er op dat de Ondernemingskamer in dit arrest spreekt over een rechtstreeks eigen belang van de bonden, maar in feite bij de ontvankelijkverklaring wel degelijk rekening houdt met de collectieve werknemersbelangen die door de bonden worden
behartigd. Overigens zoekt de Ondernemingskamer bij de interpretatie van het begrip
belanghebbende kennelijk aansluiting bij de criteria voor het enquêterecht. De parallel
met het enquêterecht gaat zelfs zo ver dat volgens de Ondernemingskamer voor vooroverleg met de ondernemingsraad (zoals in enquêtezaken is voorgeschreven) ook in jaarrekeningzaken alle aanleiding bestaat, ook al stelt de wet die eis hier niet.
Op grond van deze uitspraak valt niet te zeggen of de Ondernemingskamer alle drie
genoemde omstandigheden als noodzakelijke voorwaarden voor de ontvankelijkheid
van een jaarrekeningsvordering ziet. Meerdere auteurs nemen aan dat ook als aan twee
van deze voorwaarden is voldaan (de eisen van het enquêterecht en partij bij de cao) de
vakbond belanghebbende i s " . De Voedingsbonden hadden gesteld dat voor de uitoefeningvan hun bevoegdheden op grond van de Wet melding collectief ontslag, de WOR, de
fusiegedragsregels en het enquêterecht kennis van vermogen en resultaat van Homburg
onontbeerlijk was. Dit argument werd, gezien de verwijzing in het arrest naar 'andere
in het bedrijfsleven geldende regelen' kennelijk door de Ondernemingskamer gehonoreerd.
In de periode van begin 1971 tot eind 1979 zijn in totaal 26 jaarrekeningzaken bij de
Ondernemingskamer aanhangig gemaakt. De zaak van de Voedingsbonden is tot nu toe
de enige die door een vakbond werd aangespannen. Mogelijk houdt het geringe gebruik
van deze actie door de vakbonden mede verband met de activiteit van de SOBI in dit
soort zaken.

6.1.1 de SOBI als particuliere Procureur-Generaal
De Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie (SOBI) werd in 1976 opgericht door twee
personen die zich bezorgd maakten over de gebrekkige naleving van de nieuwe wettelijke
98. Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 14 april 1977, TVVS 1977, p. 227 en NJ 1978,442 т.п.
Maeijer.
99. P. Sanders en R. Burgert, Jaarrekening van Ondernemingen, Alphen a/d Rijn, deel 3, jurispruden
tie, p. 48 en Maeijer in zijn noot onder deze uitspraak in NJ 1978,442; vgl. ook G.GAI. Bak en
CA. Boukema in hun aantekening onder het arrest in TVVS 1977, p. 229.
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regels inzake de jaarverslaggeving door ondernemingen. De SOBl stelt zich onder meer
ten doel het toetsen van jaarstukken aan de wet en het informeren van toezichthoudende instanties omtrent niet-naleving van de wetgeving op dit punt 1 0 0 . Sinds 1976 is de
SOBI in een reeks van jaarrekeningzaken als eiser of als procesgemachtigde opgetreden,
onder meer in de zaken tegen de ondernemingen KSH, Vulcaansoord, Eggerdink, HAL,
Gero, Pakhoed, Van Gelder en Ogem. In de zaak Homburg trad de SOBI als procesgemachtigde van de beide voedingsbonden op. In vijf jaarrekeningzaken die in 1979 bij de
Ondernemingskamer aanhangig werden gemaakt, was de SOBI betrokken: drie keer als
eiser en twee keer als procesvertegenwoordiger van een eisende partij. Het optreden van deze stichting heeft een belangrijke bijdrage geleverd tot de vorming van jurisprudentie
en tot de discussie over de naleving van deze wet. De meerderheid van de jurisprudentieregels genoemd in een artikel over de rechtspraak in jaarrekeningzaken in de periode 1971-1978 zijn afkomstig uit arresten in zaken waar de SOBI optrad 1 0 1 .
Deze bijdrage van de SOBI steekt schril af tegen de activiteit van de Procureur-Generaal bij het Hof Amsterdam in dit soort zaken. Hoewel bij de parlementaire behandeling
veel aandacht werd besteed aan de bevoegdheid van de PG om jaarrekeningzaken aanhangig te maken, had deze tot eind 1979 nog nooit van deze bevoegdheid gebruik gemaakt 102 . Overigens heeft de PG ook in het enquêterecht tot nu toe nog geen gebruik
gemaakt van zijn bevoegdheid een actie in te stellen. Verschillende verzoeken van particulieren 103 en veelvuldige vragen van kamerleden hebben de PG er nog niet toe kunnen
brengen een enquête-verzoek in te dienen. Uit de antwoorden op deze kamervragen concludeert Boukema (één van de adviseurs van de SOBI) dat de uitoefening van deze bevoegdheid door de PG neerkomt op 'behoudzaam', 'afwachtend' en 'terughoudend' stilzitten 1 0 4 .
Dat deze wettelijke regeling door veel ondernemingen niet nauwkeurig werd nageleefd
bleek niet alleen uit onderzoek 105 maar ook uit het succes van de SOBI. De meerderheid van haar vorderingen in jaarrekeningzaken werd geheel of ten dele toegewezen. De
beperkte activiteit van de PG in het ondernemingsrecht vloeit waarschijnlijk voort uit
een gebrek aan mankracht en deskundigheid op dit terrein binnen het parket 1 0 6 . Mogelijk is de PG ook beducht voor negatieve publiciteit voor de onderneming, die van een
optreden van het OM kan uitgaan. De meeste van deze factoren zouden wel eens minder
zwaar kunnen gaan wegen, als de PG regelmatig zou optreden of als naar buiten toe dui100. Zie TVVS 1978, p. 163.
101. Th.S. Usselmuiden, Jurisprudentie van de Ondernemingskamer, NV 1979, p. 23-26. Deze auteur
is lid van de Ondernemingskamer.
102. Tot eind 1977 had de PG twee verzoeken van particulieren ontvangen om deze actie in te stellen. Beide verzoeken waren volgens de PG summier gemotiveerd en werden door hem afgewezen,
brief van de PG mr G.H.C. van Dijken van 5 december 1977. Van ambtshalve onderzoek in dit
soort zaken maakt die brief geen melding.
103. Tot eind 1977 werden bij de PG vier verzoeken ingediend, waarvan één door de SOBI. In enkele
gevallen vroeg de PG aan de verzoeker om nadere informatie of stelde een onderzoek in bij de
betrokken onderneming, volgens de brief genoemd in noot 102.
104. Boukema, Rechtspenonen, aant. 2 op art. 345, Boek 2 BW. Hij vermeldt zeven gevallen waarin
leden van de Tweede Kamer zonder succes bij de minister op het instellen van een enquête hebben aangedrongen.
105. Vgl.CA. Boukema (zie noot 73)die verwijst naar de het Onderzoek Jaarverslagen 1971>NIvRAgeschriften, nr. 12, Amsterdam, 1974; zie verder E. Gassier e.a., 50 jaarverslagen, gewogen en te
licht bevonden Leiden, 1975, daarover R. Burgert en J. Dijksma, Een toetsing van jaarverslagen
getoetst, ESB 1975, p. 815-821 met repliek p. 822-829 en R. Slot, Vijf van de Vijftig, ESB 1976,
p.915.
106. Zo ook Usselmuiden, Rechtspersonen, aant. 8 op art. 337 Boek 2 BW en Boukema, Rechtspersonen, aant. 2 op art. 345 Boek 2 BW.
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delijk zou worden dat de PG niet het initiatief tot de actie heeft genomen (zie Hoofdstuk VIII par. 10).
Het optreden van de SOBI laat zien hoe een particuliere organisatie met beperkte
middelen (de stichting beschikt behalve het bestuur over één werknemer en een adviesraad bestaande uit twee hoogleraren vennootschapsrecht 107 en kreeg geen verlof om
kosteloos te procederen 10 ' ) maar met aanhoudend en selectief optreden en een grote
mate van deskundigheid een belangrijke bijdrage aan de naleving van een bepaalde wet
kan leveren en tevens richting kan geven aan de rechtsontwikkeling op een nieuw rechtsgebied. De SOBI is een typisch voorbeeld van wat in de Angelsaksische rechtsliteratuur
wordt aangeduid als de private Attorney General. Een burger of een particuliere organisatie neemt de plaats in van een overheidsinstantie (de PG) als deze verstek laat gaan.
De SOBI kon zich deze positie verwerven, omdat ze in staat was door het kopen van
een aandeel of obligatie op eenvoudige wijze een financieel belang bij de betrokken ondernemingen te verwerven. Daar de gedaagde ondernemingen telkens de ontvankelijkheid van de SOBI betwisten, is op dit punt een interessante jurisprudentie ontstaan.
Zo werd de SOBI ontvankelijk geacht in haar vordering tot rectificatie van een jaarrekening, toen ze bij het aanhangig maken van de zaak alleen nog maar overwoog een aandeel te kopen en tijdens de procedure inderdaad tot aankoop was overgegaan 109 . Ook
oordeelde de Ondernemingskamer dat de motieven waarmee een aandeelhouder zijn
aandeel koopt niet relevant zijn voor zijn ontvankelijkheid als eiser 110 . Als de aandelen
van de betreffende vennootschap op de effectenbeurs genoteerd staan, zal de aankoop
zelden problemen opleveren. Zijn de aandelen in kleine coupures voorhanden, dan kan
men voor enkele tientjes aandeelhouder en daarmee belanghebbende worden.
Dit betekent overigens dat een vakbond of een andere belangenorganisatie die niet
geheel zeker is of zij op grond van haar bestaande relatie met de onderneming als belanghebbende zal worden aanvaard, de tactiek van de SOBI kan volgen en voor alle zekerheid een aandeel kan kopen. Deze noodoplossing kan echter problemen opleveren
als in een concreet geval de belangen van bijvoorbeeld werknemers en die van de aandeelhouders bij de jaarrekening niet parallel lopen. Voor de betrokken vakbonden zal
het echter na de uitspraak in de zaak-Homburg niet meer nodig zijn zich als aandeelhouder te vermommen om belanghebbende te zijn.
Deze tactiek van de SOBI relativeert wel de praktische betekenis van de principiële
discussie over de toelaatbaarheid van de zelfstandige actie van organisaties ter behartiging van hun statutaire belangen. Het is immers weinig bevredigend dat een organisatie,
die zich via de effectenbeurs een (gering) financieel belang kan verwerven, wel mag procederen, terwijl organisaties die door toevallige omstandigheden geen materieel belang
kunnen verwerven niet-ontvankelijk zijn 111
107. Volgens interviews met de oprichter-directeur van de SOBI, P.T. Lakeman, in JYRC van 2 november 1979 en de Gelderlander van 8 december 1979.
108. Hof Amsterdam 11 november 1976, NJ 1977, 514. Het Hof overwoog dat de mogelijkheid om
kosteloos te procederen op grond van art. 855 Rv. niet gegeven is voor een stichting die is opgericht met (onder meer) het doel procedures te voeren zonder dat zij voldoende vermogen of inkomsten heeft om de daaraan verbonden kosten te dragen. Deze uitleg maakt het voor onvermogende burgers praktisch onmogelijk een rechtspersoon op te richten met het doel hun gemeenschappelijke belangen in rechte te behartigen, tenzij door een zeer groot aantal deelnemers voldoende eigen middelen bijeengebracht kunnen worden. Het oordeel dat art. 855 Rv. deze vorm
van ongelijkheid tussen vermogende en onvermogende burgers niet beoogt op te heffen, wordt
door het Hof niet gemotiveerd.
109. Hof Amsterdam (Ondernemingskamer), 26 mei 1977, TVVS 1977, p. 295.
110. Hof Amsterdam (Ondernemingskamer), 16 maart 1978, TVVS 1978, p. 184 op een ander punt
gecasseerd in HR 20 juni 1979,NJ 1979, 566.
111. Dit zelfde verschijnsel deed zich voor bij de milieu-organisatie die opeens wel ontvankelijk werd
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6.2 besluiten van organen van rechtspersonen
Volgens het nieuwe rechtspersonenrecht kan een besluit van een algemene vergadering
van een vereniging, een n.v. of een b.v. worden vernietigd wegens strijd met de wettelijke regels inzake de bevoegdheid en de besluitvorming door dat orgaan, wegens strijd
met de statuten of met de goede trouw. Die vernietiging kan worden gevorderd door
ieder lid, aandeelhouder, of andere belanghebbende, mits hij een redelijk belang bij naleving heeft (art. 11 Boek 2 BW). Deze regeling komt voort uit het oude art. 46a W.v.K.
dat aan een aandeelhouder en iedere derde-belanghebbende het recht gaf de nietigheid
van een besluit van de algemene vergadering van een n.v. in te roepen. Bij de derde-belanghebbende werd destijds vooral gedacht aan winstgerechtigde crediteuren, certificaathouders en tantièmisten.
In 1966 had Bakels al de vraag gesteld of ook niet werknemers bij bepaalde belangrijke besluiten, zoals die tot fusie, reorganisatie, benoeming van bestuursleden of winstbestemming, als belanghebbenden te beschouwen waren. Hij achtte een dergelijke interpretatie door de rechter bepaald niet revolutionair. Hij zag op dat moment echter
nog te weinig aanknopingspunten voor de erkenning van de vakvereniging, wier leden in dienst van de n.v. zijn, als belanghebbende bij de gang van zaken binnen de onderneming 112 . Sindsdien zijn echter bij verschillende wetten aan vakverenigingen bevoegdheden met betrekking tot het beleid in ondernemingen toegekend. Hoe wordt de
kring van belanghebbende nu getrokken onder de nieuwe regeling van art. 11 van Boek
2 BW? Die vraag is niet alleen van belang voor de besluiten van een algemene vergadering. De regeling van art. 11 is in art. 13 immers van overeenkomstige toepassing verklaard op de besluiten van andere organen van rechtspersonen. Ze geldt dus ook voor
de besluiten van een bestuur of een raad van commissarissen; niet alleen bij verenigingen en vennootschappen, maar ook bij stichtingen 113 .
In de literatuur wordt daarover verschillend gedacht. Van der Grinten beperkt deze
kring tot personen die deel uitmaken van de organisatie van de rechtspersoon. Hij
noemt de commissarissen als voorbeeld. 114 Een ruimere opvatting heeft Maeijer die
stelde dat ook houders van winstbewijzen en werknemers, kortom personen die in een
contractuele relatie tot de rechtspersoon staan, belanghebbende kunnen zijn 115 . Sanders
voegde daar nog de ondernemingsraad aan toe. De kring van hen die tot actie kunnen
overgaan is zijns inziens ruim getrokken 116 . Volgens Van Schilfgaarde kunnen misschien
ook belangenorganisaties als de Consumentenbond, de Vereniging voor Effectenbescher- •

112.
113.
114.

115.
116.
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geacht in een geding tegen de staat inzake de kern-energiecentrale te Borssele omdat de inventaris van het kantoor van die organisatie in Middelburg bij een ramp in die centrale schade zou
kunnen oplopen; Rb. Den Haag 23 oktober 1974, NJ 1975, 115, zie daarover ook Verburgh
(1975), p. 18 noot 44b.
Bakels (1966), p. 29.
С J. van Zeben en J.W. du Pon, Parlementaire Geschiedenis van het Nieuwe Burgerlijk Wetboek,
Invoeringswet Boek 2, Rechtspersonen, Deventer, 1977, p. 1097.
Asser-Van der Grinten 11(1980), p. 104 en Van der Grinten (1976), p. 381. Dit standpunt wordt
gebaseerd op een scherp onderscheid tussen de besluiten en het exteme handelen van de rechts
persoon. Besluiten hebben in deze visie alleen rechtsgevolgen voor de verhoudingen binnen de
rechtspersoon. Personen daarbuiten kunnen derhalve geen rechtens relevant belang bij nietig
heid van die besluiten hebben. Deze visie is bestreden door Van Schilfgaarde, Vennootschaps
rechtelijke notities, WPNR 5400 en NJB 1980, p. 47. Hij meent dat bij de besluitvorming in de
organen van een rechtspersoon ook rekening gehouden moet worden met de belangen van per
sonen buiten de organisatie. Worden deze belangen op onredelijke wijze geschaad, dan kunnen
de betrokkenen vernietiging van het besluit vorderen.
Maeijer (1976), p. 170.
Sanders (1975), p. 103;zo ook WJ. Slagter (1973), p. 55 en in TVVS 1975, p. 159.

muig of een vakvereniging als belanghebbende worden aangemerkt 117 Tenslotte wees
IJsselmuiden er op dat de regeling inzake de jaarrekening een lex specialis is ten opzichte van de onderhavige procedure Hij pleitte ervoor om de kring van belanghebbenden
m beide gevallen gehjk en liefst zo ruim mogelijk te trekken 118
Bij de behandeling van de Invoeringswet van Boek 2 is vanuit de Tweede Kamer gevraagd of werknemers als belanghebbenden de vernietiging kunnen vorderen van een
besluit van de algemene vergadering dat een direct nadelige invloed heeft op de werkgelegenheid of andere werknemersbelangen Deze vraag, die in 1966 door Bakels was gesteld, werd nu namens de minister van justitie 'm beginsel' bevestigend beantwoord 1 1 '
Uit deze passage kan mijns inziens worden afgeleid dat deze procedure ook kan dienen
ter beschermmg van collectieve belangen van werknemers ('werkgelegenheid en andere
werknemersbelangen') Er is mij nog geen uitspraak bekend in de zaak waar een vakbond
als belanghebbende op grond van art 11 Boek 2 BW de vernietiging van een besluit van
een orgaan van een rechtspersoon had gevorderd Wel is intussen beslist dat de leden
van een ondernemingsraad belanghebbende zijn in een actie tot vernietiging van een besluit van de raad van commissarissen van een structuur-vennootschap tot benoeming
van een commissaris 120
Als de vakvereniging voldoet aan de eisen voor het indienen van een enquête-verzoek
en bovendien partij is bij een cao, die voor het bedrijf geldt, dan zal ze in principe ook
belanghebbende kunnen zijn bij besluiten van organen van rechtspersonen waardoor
werknemersbelangen op onredelijke wijze worden geschaad Daarvoor is te meer reden
als in de cao is bepaald dat voor belangrijke besluiten informatie van en overleg met de
bond zal plaatsvinden De redenermg die de Ondernemingskamer er toe bracht de Voedingsbonden in de jaarrekeningzaak tegen Homburg als belanghebbende te aanvaarden,
kan ook op deze gevallen worden toegepast
Het is echter nog onduidelijk welke betekenis de procedure van art 11 Boek 2 BW
zal krijgen voor de bescherming van werknemersbelangen naast het enquêterecht 1 2 1 ,
het onlangs ingevoerde beroepsrecht van ondernemingsraden en de mogelijkheden voor
vakbonden om wegens wanprestatie of onrechtmatige daad (niet-nakoming cao-verphehtingen of toezeggingen tot overleg en informatie 122 ) een verbod tot uitvoering van een
besluit uit te lokken De vraag in welke gevallen de betrokken vakbonden als belanghebbende ingevolge art 11 de vernietiging van een besluit kunnen vorderen, is nu nog
met met zekerheid te beantwoorden Ook hier zal de rechter de grenzen moeten trekken

6 3 ontslag en benoeming van

stichtingsbestuurders

De regeling van art 11 is, zoals reeds werd geconstateerd, van overeenkomstige toepassing op de besluiten van het bestuur van een stichting Ten aanzien van stichtingen zijn
117 Van Schdfgaarde (1976), ρ 197 en Rechtspersonen, aant 20 bij art llBoek2BW
118 Rechtspersonen, aant 2 voor afdeling 4 van titel 3 van Boek 2 BW (suppl 1975 en 1978)
119 In de vergadering van de Vaste commissie voor justitie op 26 augustus 1974, Van Zeben en Du
Pon (1977), ρ 1096
120 Rb Rotterdam 11 juni 1979, TVV5 1979, ρ 268 inzake de benoeming van J Lanser tot com
missaris bij Smit Internationale NV
121 Omtrent de verhouding tussen de regeling van de artt 11 e ν Boek 2 BW, de enquêteprocedure
en de artt 25 en 26 WOR, zie Maeijermzijn noot ondetNJ 1980,73 en Van Schdfgaarde (1980),
ρ 46 e ν
122 Voorbeelden van dergelijke procedures zijn, behalve het in noot 81 genoemde kort geding in de
Batco-zaak, Ktr Zevenbergen 23 december 1975, NJ1977, 556 inzake Grafische bonden/GevetexenPres Rb Middelburg, 7 juli 1978,Λ7 1978,653, inzake Industnebonden/Hoechst
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in Boek 2 BW nog enkele speciale procedures voorzien. Zo worden in de artt. 298 en
299 een aantal gevallen genoemd waarin de rechter op vordering van het OM of op
verzoek van iedere belanghebbende de bestuurders van een stichting kan ontslaan of
in vacatures in het bestuur kan voorzien. Kan een vakvereniging in deze gevallen belanghebbende zijn?
Deze vraag is onder de oude Wet op de stichtingen aan de orde gekomen in een reeks
procedures inzake een conflict tussen staf en bestuur van de Stichting Vorming Werkende Jeugdigen in Ede. Aanvankelijk waren deze procedures er op gericht in kort geding
de voorgenomen opheffing van het vormingsinstituut tegen te houden. Later werd ook
het ontslag van de bestuursleden van de stichting gevorderd. Deze vorderingen werden
ingesteld door de directeur van de stichting, een aantal vormingsleiders in dienst van
de stichting en enkele ouders van minderjarige cursisten. Daarnaast traden telkens als
eisers op het NVV Jongerencontact, de Algemene Bond van Onderwijzend Personeel en
het NVV. Deze drie eisers werden echter in alle procedures niet-ontvankelijk verklaard,
in tegenstelling tot de eerstgenoemde categorieën eisers.
In het eerste kort geding overwoog de president 'dat uitsluitend de omstandigheid
dat bedoelde eisers in het algemeen voor de belangen van de werkende jeugd opkomen
onvoldoende grond oplevert om hen in deze ontvankelijk te achten' 1 2 3 . In de uitspraak
op het eerste verzoek om ontslag van de bestuursleden werd overwogen dat deze drie
organisaties 'zich als belanghebbende beschouwen omdat zij ijveren voor beter vormingswerk ten behoeve van de hiervoor in aanmerking komende jeugd'. Deze omstandigheid
achtte de rechtbank onvoldoende reden om hen aan te merken als belanghebbende in de
onderhavige kwestie. De rechtbank overwoog daarbij dat de drie organisaties met het
stichtingsbestuur 'geen enkele relatie hebben' 12 *. In de tweede ontslag-procedure overwoog de rechtbank dat gesteld noch gebleken was dat de drie organisaties 'door het in
deze procedure aan de orde zijnde optreden van het stichtingsbestuur rechtstreeks in
hun belangen zouden zijn getroffen' 125 .
Uit de uitspraak in de eerste ontslag-procedure leidde Van der Grinten af, dat de term
belanghebbende een rechtstreekse betrokkenheid bij de stichting aanduidt: 'Het toekennen van een rechtsvordering aan belanghebbenden mag niet worden verstaan als toekenning van een "actio popularis" aan ieder die zich voor de gang van zaken in die stichting interesseert" 2 6 . Of iemand belang stelt in een bepaald gebeuren is praktisch geheel
van zijn eigen oordeel en wil afhankelijk. Iedereen kan zich als belangstellende ten aanzien van een geschil opwerpen. In principe is niemand wat het onderwerp van zijn belangstelling betreft aan de meningen of wensen van anderen gebonden. Toekenning van
een actie aan iedere belangstellende betekent inderdaad dat deze actie een actio popularis
is (zie over dergelijke acties Hoofdstuk VIII).
De term belanghebbende impliceert echter een relatie tussen de persoon en het onderwerp die niet alleen van diens wil afhankelijk is. De relatie kan ook door anderen geconstateerd worden los van de wilsuiting van de betrokkene. Ze is enigermate objectiveerbaar. De juridische term belanghebbende correspondeert met de tweede betekenis
van het begrip belang, zoals die in Hoofdstuk II (par. 1.2) werd omschreven. Het is echter
de vraag van welke aard en hoe sterk de relatie tussen het onderwerp van het geschil en de
persoon moet zijn om deze als belanghebbende te beschouwen. Waren de werknemersorganisaties ten aanzien van het conflict bij de stichting in Ede inderdaad slechts belangstellenden? Zou aanvaarding van deze organisaties als belanghebbenden tot gevolg heb123. Pres. Rb. Arnhem 12 oktober 1972 weergegeven in Hof Arnhem lOapril 1973, NJ 1973,402.
124. Rb. Arnhem 29 januari 1973, NJ 1973, 276.
125. Rb. Arnhem 27 september 1973, ongepubliceerd. Deze zaak bereikte ook de Hoge Raad, zie
HR 3 januari 1975, NJ 1975, 222 т.п. G.J.S.
126. Asser-Van der Grinten II (1980), p. 350.
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ben dat nu ook iedere burger of organisatie het recht had om in een dergelijk geschil op
te treden? Deze vraag moet mijns inziens ontkennend worden beantwoord. De organisaties hadden gesteld op te komen voor de belangen van de werkende jeugd in het algemeen en te ijveren voor beter vormingswerk. Zij stelden dus werkzaam te zijn op die gebieden. Dat is meer dan alleen belangstelling of interesse tonen. Iedere willekeurige burger kon stellen dat hij geïnteresseerd was in dit specifieke conflict. Hij had ook samen
met anderen een organisatie kunnen vormen die tot doel had de instandhouding van bepaalde vormingsinstituten te bevorderen. Slechts een beperkt aantal burgers of organisaties konden echter wijzen op daadwerkelijke activiteiten op dat gebied, ook voordat
het betreffende conflict ontstond. Indien dergelijke activiteit als criterium voor 'belanghebbende' wordt gehanteerd, dan kan niet langer sprake zijn van een actio popularis.
Niet iedereen kan immers aan die eis voldoen. Het onderscheid met de actio popularis
verklaart dus onvoldoende waarom die drie organisaties in dat conflict niet als belanghebbenden werden aanvaard.
Aan de relatie tussen een belanghebbende en het onderwerp van het geschil werden
door de rechter in deze zaak dus strengere eisen gesteld dan doelstelling (belangstelling)
plus activiteiten op het betrokken terrein. In het conflict in Ede werden de directeur, de
stafleden en de ouders van cursisten wel als belanghebbende aanvaard. Dit wijst er op
dat een vermogensrechtelijke of contractuele relatie (dienstbetrekking of inschrijving als
cursist) meestal wel voldoende zal zijn om iemand tot belanghebbende te maken. Mogelijk was de afwijzing van de werknemersorganisaties ook gegrond op het feit dat hun belang in te algemene termen was omschreven, te weinig concreet op het conflict bij deze
specifieke stichting betrekking had. In die richting wijst ook de vaststelling van de rechtbank dat de drie organisaties geen enkele relatie met het stichtingsbestuur hadden. Mogelijk was de rechtbank tot een ander oordeel gekomen als de betrokken vakbond had
gesteld dat zij optrad ten behoeve van haar leden in dienst van dit vormingsinstituut
of betrokken was bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden in deze onderwijssector.
De voorziening die de belanghebbende in deze gevallen van de rechter vraagt (ontslag
of benoeming van een of meer bestuursleden) is van dezelfde strekking als één van de
voorzieningen die de Ondernemingskamer bij gebleken wanbeleid na een enquête kan
treffen (schorsing, ontslag of tijdelijke aanstelling van een of meer bestuurders). Een
dergelijke voorziening kan in het enquêterecht op vordering van een vakbond worden
uitgesproken. Waarom zou een vakbond, die bij wanbeleid in een vennootschap bevoegd
is om een enquête uit te lokken, indien deze bond een overeenkomstige relatie met een
stichting heeft, niet als belanghebbende het ontslag van een stichtingsbestuurder kunnen
verzoeken, als diens wanbeheer de werknemersbelangen in gevaar brengt127? Een vakbond die aan de bij het enquêterecht geformuleerde eisen voldoet, kan naar mijn mening als belanghebbende aan de rechtbank om de benoeming van bestuursleden van een
stichting verzoeken als het ontbreken van deze bestuursleden de stichting stuurloos
maakt en daarmee de werkgelegenheid van haar werknemers in gevaar brengt.
6.4 beroepsrecht van ondernemingsraden
Bij de wijziging van de WOR in 1979 werd aan de ondernemingsraden het recht toegekend om beroep bij de Ondernemingskamer in te stellen tegen een groot aantal belang127. Overigens valt nog te bezien of deze weg in de praktijk voor de vakbeweging van nut zal zijn. De
Hoge Raad heeft in het arrest in deze zaak (zie noot 125) een restrictieve uitleg gegeven aan de
term 'wanbeheer' in art. 12 van de vroegere Wet op de stichtingen. Daardoor is deze grond voor
ontslag en tevens de rechterlijke controle op het beleid van een stichtingsbestuur tot marginale
proporties teruggebracht.
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rijke besluiten van de ondernemer, als deze besluiten afwijken van het voorafgaande
advies van de OR (artt. 25 en 26 WOR). De procesgang van een dergelijk beroep is ten
dele in de WOR geregeld. Daar is onder meer bepaald dat de Ondernemingskamer op
verzoek van partijen of ambtshalve deskundigen of in de onderneming werkzame personen kan horen 1 2 '. Verder zijn op deze procesgang de regels van de nieuwe verzoekschriftprocedure van art. 429a Rv. van toepassing verklaard 129 . In de M.v.T. werd er op
gewezen dat deze regeling de mogelijkheid biedt dat iedere belanghebbende naar aanleiding van het verzoekschrift van de OR een eigen verweerschrift indient 130 . Kan een vakbond nu ook als belanghebbende aan een dergelijke beroepsprocedure deelnemen? De
parlementaire stukken inzake de wijziging van de WOR geven geen duidelijk antwoord
op deze vraag. Ze bevatten wel enige aanwijzingen. De M.v.T. bij art. 26 verwijst naar
de toelichting bij het eerdere wetsontwerp, waarin werd opgemerkt:
'Wel willen wij er hier op wijzen dat gezien het collectieve karakter van het beroepsrecht, de daaraan verbonden rechtsbescherming uitsluitend geldt voor de groep als
zodanig. Voor zover de belangen van individuen die deel uitmaken van de groep alsmede van derden, niet samenvallen met die van de groep als zodanig, zou uitoefening
van het beroepsrecht deze belangen in bepaalde gevallen uiteraard kunnen schaden.
Ook deze belangen dienen dus in de beroepsprocedure betrokken te worden'. 131
Volgens de M.v.T. bij het wetsontwerp van 1976 kan de Ondernemingskamer van 'de
bedoelde belangen, ook van die van derden buiten de onderneming' kennisnemen omdat deze de mogelijkheid hebben in de rekestprocedure een verweerschrift in te dienen.
De regering wees er op dat deze weg met name openstaat voor een minderheid van
werknemers die afwijkende belangen heeft of zich onvoldoende vertegenwoordigd acht
door de OR 1 3 2 .
Uit deze passage trok Funke de conclusie dat 'een monsterproces' te verwachten zou
zijn, als alle werknemers met afwijkende belangen en alle derden, wier belangen dreigen
te worden aangetast, ook inderdaad gebruik zouden maken van hun recht een verweerschrift in te dienen. Hij meende verder dat ook vakverenigingen en andere belangengroeperingen kunnen vallen onder de zeer ruime term 'iedere belanghebbende' in art. 429h
Rv. en dus een verweerschrift kunnen indienen 133 . Op vragen uit de Tweede Kamer of
de vrees van deze auteur voor monsterprocessen gegrond is, antwoordden de betrokken
ministers ontkennend. De in theorie zeer ruime mogelijkheid om verweerschriften in te
dienen, heeft in de praktijk nooit tot excessen geleid. Wie in deze procedures belanghebbende zullen zijn, is volgens de ministers niet in het algemeen te zeggen. Dat is ter beoordeling van de rechter. Wel menen zij dat 'afnemers, leveranciers, milieugroepen, consumentenorganisaties en andere groepen of personen buiten de onderneming' hier niet
belanghebbende zijn 134 . Deze laatste constatering valt moeilijk te rijmen met de M.v.T.,

128. Art. 26, lid 5 WOR.
129. Dit blijkt niet uit art. 52 WOR, maar volgt uit art. VII van de Wet van 5 juli 1979, Stb. 448. Deze ondoorzichtigheid is te danken aan de overmatige drang naar systematiek van AP. Funke
(1977), p. 53 waarvoor de regering mijns inziens ten onrechte is gezwicht zie Bi/l. Hand. II1976/
77, 13954, nr. 13,p.3en5.
130. Bijl. Hand. 111975/76, 13954, m. 3,p. 41.
131. Bijl. Hand. II1974/75, 13350, nr. 3, p. 9.
132. Zie noot 130. Ook bij het enquêterecht zouden werknemers die het niet eens zijn met het standpunt van een vakbond deze weg kunnen bewandelen. Op de enquêteprocedure zijn de regels van
de art. 429a e.v. Rv. immers eveneens van toepassing.
133. Funke (1977), p. 51.
134. Bijl. Hand. II1976/77,13954, nr. 11, p. 16 en nr. 12, p. 14.
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waarin werd gesteld dat ook 'derden buiten de onderneming' de mogelijkheid hebben
om als belanghebbende een verweerschrift in te dienen. Opmerkelijk is verder dat de
ministers in hun opsomming van organisaties, die naar hun oordeel geen belanghebbende zijn, de door Funke genoemde vakverenigingen niet hebben opgenomen.
Naar mijn mening pleit deze wetsgeschiedenis ervoor om in tenminste twee gevallen een vakvereniging als belanghebbende ten aanzien van deze beroepsprocedures aan
te merken. Ten eerste in de gevallen waarin het door de OR bestreden besluit ook jegens de betrokken vakbond onrechtmatig is of in strijd is met bij cao aangegane verplichtingen. Ten tweede zou een vakbond als belanghebbende aangemerkt kunnen worden wanneer deze optreedt ter behartiging van de belangen van haar leden die het niet
eens zijn met het meerderheidsstandpunt van de OR in een concreet geschil. De wetgever achtte het immers juist een aantrekkelijk kenmerk van de verzoekschriftprocedure
dat hierdoor een minderheidsstandpunt onder de werknemers in de procedure tot uitdrukking kon komen. In dit geval kan het optreden van een vakbond juist voorkomen
dat alle betrokken werknemers afzonderlijk in het proces moeten gaan optreden en de
vrees voor een monsterproces reëel wordt.
Aanvaarding van de betrokken vakbonden als belanghebbenden betekent dat zij niet
alleen een verweerschrift kunnen indienen, maar ook verder als partij aan het proces
kunnen deelnemen (zie Hoofdstuk X par. 5.6). De vakbonden zouden in deze gevallen
zowel ter ondersteuning van de OR als ter behartiging van de afwijkende belangen van
hun leden in de onderneming aan de procedure voor de Ondernemingskamer kunnen
deelnemen. Naast deze mogelijkheid om deel te nemen aan een door de OR aangespannen beroepsprocedure staat de bevoegdheid van de betrokken vakbonden om tegen bepaalde besluiten een eigen actie bij de (gewone) burgerlijke rechter in te stellen (zie par.
6.2). Als het gaat om een besluit waartegen ook de OR beroep bij de Ondernemingskamer kan instellen, hoeft de vakbond niet af te wachten of de OR van zijn beroepsrecht
gebruik gaat maken. 135

7. organisaties als belanghebbende op andere rechtsgebieden
Het begrip belanghebbende werd in het privaatrecht tot voor kort slechts incidenteel gebruikt: bijvoorbeeld in art. 1894 BW (een dading bindt andere belanghebbenden niet)
en in art. 345 Rv. (hoger beroep door belanghebbenden in de oude, summier geregelde
rekestprocedure 136 ). In de nieuwe regeling van de verzoekschriftprocedure van 1970
wordt de term belanghebbende voor het eerst systematisch gebruikt als aanduiding van
personen die naast de verzoeker als partij aan het proces kunnen deelnemen (vgl. de
voorgaande paragraaf en Hoofdstuk X). Wel wordt het begrip belanghebbende soms in
afzonderlijke wetten met een privaatrechtelijk karakter gehanteerd. Zo kent de Handelsnaamwet in art. 6 aan iedere belanghebbende de bevoegdheid toe om de kantonrechter
te verzoeken een onrechtmatige handelsnaam te verbieden of te wijzigen. Opmerkelijk
is dat de rechtspraak er bij deze actie weinig moeite mee heeft om een organisatie uitsluitend op grond van haar statutaire doelstelling als belanghebbende te aanvaarden. De
Nederlandse Vereniging van Hypotheekbanken, die hardnekkig ageert tegen banken, die
zich volgens deze vereniging ten onrechte met de naam hypotheekbank tooien, werd in

135. ZieVanSchilfgaarde(1980),p.49.
136. Cleveringa (1972), aant. 4 bij art. 345 Rv. wijst op de onduidelijkheid wie hier met belanghebbenden worden aangeduid; vgl. ook Van den Düngen, aant. 4 bij art. 345 Rv. Voor andere voorbeelden van het gebruik van de term 'belanghebbende' in privaatrechtelijke regelingen, zie R.P.
Cleveringa, Het belang der vordering, RMTh 1960, p. 225.
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meerdere zaken als belanghebbende aanvaard 137 .
Op andere rechtsgebieden heeft het begrip belanghebbende al een langere staat van
dienst met name in het administratieve procesrecht. De evolutie die het begrip belanghebbende daar de laatste jaren heeft ondergaan, zou wel eens van invloed kunnen zijn
op de invulling van dit begrip in het burgerlijk recht. Ook Duk wees al op de mogelijkheid van deze reflex-werking juist wat betreft de vraag of een organisatie belanghebbende kan zijn m geschillen waarbij geen sprake is van aantasting van de vermogensrechten
van de organisatie, maar van inbreuk op de belangen die de organisatie beoogt te behartigen 13 ' . Ik beperk mij hier tot voorbeelden op drie gebieden het milieurecht, de administratieve rechtspraak (wet AROB) en de strafvordering.

7.1 milieurecht
In verschillende recente milieuwetten is de bepaling opgenomen dat voor de uitoefening
van het beroepsrecht, soms ook voor de hele toepassing van de wet, bij 'privaatrechtelijke organisaties de belangen met het oog waarop zi] in het leven zi/n geroepen, als hun
eigen belang (worden) beschouwd '. Deze regel werd voor het eerst in 1969 opgenomen
in art. 85 van de Wet inzake de luchtverontreiniging. Aanleiding hiertoe was de vraag in
het Voorlopig Verslag of niet alleen veremgmgen met een mm of meer permanent karakter maar ook actie-comité's als belanghebbende beroep zouden kunnen instellen tegen de
verlening van een vergunnmg op grond van die wet 1 3 9 . In de M.v.A. zegt de regering de
categorie van beroepsgerechtigden te willen aanduiden met 'iedere belanghebbende'. Om
het recht van beroep aan 'een ieder' te verlenen 'gaat wel wat ver'" 10 . Om alle onzekerheid uit te sluiten werd expliciet aangegeven dat milieuorganisaties onder het begrip belanghebbende kunnen vallen. Daartoe werd het huidige art. 85 ingevoegd. Volgens de
M v A kunnen zowel bij overheidsorganen als bij privaatrechtelijke organisaties 'de door
hen behartigde belangen' als hun eigen belangen worden beschouwd. Dit wekt de indruk dat van daadwerkelijke behartiging van die belangen door de agerende organisatie
moet blijken. Op deze grond kunnen eventuele beroepen van alleen op papier bestaande organisaties geweerd worden. Volgens de tekst van art. 85 zijn de privaatrechtelijke
organisaties echter alleen reeds op grond van hun doelstelling gelegitimeerd 141 . Doelstelling en feitelijke activiteit hoeven immers niet steeds identiek te zijn.
De eis van feitelijke werkzaamheid op het terrein van de doelstelling zal voor een deel
van de actiegroepen ook voortvloeien uit de term 'privaatrechtelijke organisatie'. Als
men aanneemt dat met deze term praktisch hetzelfde wordt bedoeld als met de term
'privaatrechtelijke rechtspersoon', dan volgt daaruit dat alleen organisaties die rechtspersoon zijn beroep kunnen instellen. Een actiegroep die niet bij notariële akte de rechtsvorm van een vereniging of stichting heeft aangenomen, moet om beroep te kunnen instellen tenminste beperkte rechtspersoonlijkheid bezitten. Daartoe is echter onder meer
vereist dat de groep als eenheid naar buiten toe optreedt en aan het rechtsverkeer deelneemt 142 . Zonder feitelijke activiteiten is er in deze gevallen geen rechtspersoonlijkheid
en dus ook geen beroepsrecht.
137. Zie Ktr. Maastricht 9jamian 1974 en Rb. Maastricht 20 maart 1975, NJ 1978,361 т.п.BW en
Rb. Rotterdam 16 februari 1977, NJ 1978,362.
138. W Duk, Inspraak en beroep milieuhygiëne,Milieu en Recht 1975, p. 4, noot 8.
139. Bijl Hand III 969/70,9816, nr 5,p. 17,zie ook ABAR(1973),p.314enHoogendijk-Deutsch
(1976), p. 27.
140. Bijl Hand III969/70,9816,nr
6,p.28.
141. ZoookVanBuuren(1978),p. 126
142. Zie Asser-Van der Grinten II (1980), ρ 182 e.v. en J M.M. Maeijer, Het nieuwe Boek 2 BW be
treffende rechtspersonen, NJB 1976, ρ 662.
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Van deze bevoegdheid hebben de milieuorganisaties al vrij snel intensief gebruik gemaakt In de periode september 1972 tot januari 1976 werd door 112 appellanten beroep op de Kroon ingesteld tegen beschikkingen op grond van Wet inzake de luchtverontreiniging Van die beroepen waren 42 afkomstig van aanvragers van een vergunning,
32 van milieuorganisaties, 20 van omwonenden en wijkorganen Gemeentebesturen
stelden 10 keer beroep in, inspecteurs van de volksgezondheid 8 keer 143 Bijna de helft
van de beroepen was afkomstig uit Zuid-Holland Daaraan zal de situatie in het Rijnmondgebied wel debet zijn
De regel van art 85 Wet inzake de luchtverontreiniging is een standaardbepaling m
latere milieuwetten geworden Een dergelijke bepaling komtookvoor in de Wet chemische
afvalstoffen144 , in de Afvalstoffenwet 145 , in de Wet Geluidhinder 146 en in het ontwerp
van de Grondwaterwet 147 Bij de behandeling van die laatste wet in 1976 stelde de regering dat deze bepaling, die ook milieu-actiegroepen tot belanghebbende kan maken, in
overeenstemming was met de recente ontwikkeling van de jurisprudentie van de Kroon
op het punt van ontvankelijkheid van belangenorganisaties 14 ' Hieronder zullen we zien
dat die ontwikkeling een jaar eerder door het parlement zelf was uitgelokt Ook in de
Wet algemene bepalingen milieuhygiëne komt een dergelijke bepaling (in art 62) voor
In het voorontwerp van deze wet van de commissie-Z)«^ was voorzien dat verenigmgen
en stichtingen m de gevallen waarin de door hen als zodanig behartigde belangen rechtstreeks door een beschikking zijn getroffen beroep konden instellen 14 ' In de wet is
echter gekozen voor een getrapte actio populans in de inspraak-fase kan iedereen (dus
ook milieuorganisaties) bezwaar maken, zij die bezwaar hebben gemaakt en de belanghebbenden die redelijkerwijs met m staat waren om tijdig bezwaar te maken, kunnen
beroep bij de Kroon instellen 150 De betrokken milieuorganisaties zijn ingevolge de algemene definitie-bepaling ook belanghebbenden en kunnen dus van beide mogelijkheden gebruik maken Deze regeling zal gaan gelden voor beschikkingen ingevolge een negental milieuwetten Nadat een vraag vanuit de Tweede Kamer een precedent had geschapen, is in een reeks van milieuwetten het beroepsrecht toegekend aan particuliere
organisaties op basis van hun doelstelling en feitelijke activiteiten

7 2 administratieve

rechtspraak

Bij de parlementaire behandeling van de Wet AROB is veel aandacht besteed aan de
vraag of organisaties ook beroep kunnen instellen als niet de eigen rechten van de organisatie, maar de belangen waarvan de organisatie zich de behartiging ten doel stelt op
het spel staan De Landelijke Vereniging tot behoud van de Waddenzee diende daarbij
143 Onderzoek vergunmngprocedure op grond van de Wel inzake de luchtverontreiniging en de
Hinderwet, Verslagen, adviezen, rapporten van het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiene 1976, nr 34, Den Haag, 1976, ρ 28, voor een korte samenvatting van de onderzoeks
resultaten zie F J W.M van Dooren, Vergunningprocedures milieuwetgeving doorgelicht,Milieu
en recht 1976, ρ 230
144 Wet 11 februari 1976,Sfí> 214,art 50
145 Wet 23 juni 1977, Si* 455, art 78
146 Wet 16 februari 1979, Stb 99, art 169
147 Bi/l Hand II1975/76,13705, nr 2, art 44,lid 2
148 Вці Hand II1975/76,13705, nr 6, ρ 20
149 Het rapport van de werkgroep verscheen als nr 29 m de sene Verslagen Adviezen en Rapporten
van het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Den Haag, 1974, zie art 17(c) van
het voorontwerp De tekst van het voorontwerp is ook afgedrukt m Milieu en Recht 1975, ρ 10
150. Art 44, lid 2 (d) en art 49, lid 2 (0 Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, £r¿> 1979,442
Omtrent de parlementaire behandeling van deze wet, zie Van Buuren (1978), ρ 64
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meestal als voorbeeld. In art. 7 van de Wet AROB worden de rechtsmiddelen bezwaar
en beroep toegekend aan de natuurlijke of rechtspersoon die door een beschikking van
een overheidsorgaan 'rechtstreeks in zijn belang is getroffen'. Die formulering kwam ook
voorin art. 4 van de Wet BAB. De literatuur nam aan dat dit betekende dat het beroepsrecht alleen toekwam aan belanghebbenden in beperkte zin. 151 Ook de Kroon achtte organisaties die zich de behartiging van een bepaald belang ten doel stellen en uit dien hoofde tegen een beschikking in beroep komen als regel niet ontvankelijk. 152 Verschillende
milieuorganisaties, maar ook andere belangenorganisaties, zoals middenstandsbonden
en boerenorganisaties hadden dit aan den lijve ondervonden.
Om deze belemmering weg te nemen dienden de kamerleden Franssen (PvdA) en
Jürgens (PPR) bij de behandeling van de Wet AROB een amendement in dat het beroepsrecht uitdrukkelijk toekende aan een rechtspersoon 'die zich de behartiging van belangen, die door de beschikking worden getroffen in het bijzonder heeft aangetrokken'.
Dit amendement werd echter ingetrokken nadat de minister van justitie bij herhaling
had verklaard dat het begrip 'rechtstreeks in zijn belang getroffen' met een wisselende
inhoud kon worden gevuld en dat hij verwachtte dat dit begrip door de rechter met
'ruimhartigheid' zou worden gehanteerd. Kamerleden die zich tegen een ruime uitleg
van het begrip belanghebbende verklaarden, gebruikten onder meer als argument dat
deze organisaties zich met hun grieven tot de kamer, de gemeenteraad of de provinciale
staten moesten wenden. 153 Zij zouden bij de rechter aan het verkeerde adres zijn. De
minister zegde echter desgevraagd toe een wetswijziging te zullen bewerkstelligen als de
Raad van State zijn verwachting niet zou honoreren. 154
De Raad van State had aan deze duidelijke wenk voldoende. Reeds enkele maanden
later (ruim een jaar vóór de invoering van de Wet AROB) werd de restrictieve uitleg van
art. 4 Wet BAB vervangen door een ruime interpretatie. Met betrekking tot de vereniging
Contact Natuurbescherming Noord-Holland overwoog de Voorzitter van de Afdeling
Geschillen van Bestuur 'dat een particuliere organisatie die krachtens haar doelstelling
en blijkens haar feitelijke werkzaamheden als zodanig een belang behartigt dat bij een
beschikking direct is betrokken, geacht kan worden door die beschikking rechtstreeks
in haar belang te zijn getroffen'. 155 Het belang en daarmee het beroepsrecht van de organisatie wordt hier afhankelijk gesteld van haar doelstelling èn haar feitelijke werkzaamheden 156 . Naar aanleiding van deze wending in de jurisprudentie vroeg één van de
annotatorenzich bezorgd af waar de Raad van State nu het hek op de dam naar de actio

151. Zie ABAR (1973), p. 307, Hoogendijk-Deutsch (1976), p. 25, S.O. van Poelje, Enkele kanttekeningen bij het KB van 8 september 1975, nr. 16, de 'zaak Borssele', Milieu èn Recht, 1976, p.
103 en B. van der Veer, Bestuursrechtelijke ageermogclijkheden voor de burger, Ars Aequi 1974,
p. 76.
152. Zie Van Buuren (1978), p. 113 e.v., ABAR (1973), p. 311, Hoogendijk-Deutsch (1976), p. 40
e.V., K. van der Zwiep en T. Knoop, Het effect van juridische middelen bij milieu-acties, Milieu
en Recht 1976, p. 77.
153. Voor andere argumenten die tegen dit amendement werden aangevoerd zie Van Buuren (1978),
p. 46; J.A.E. van der Does, Het amendement-Franssen, NJB 1974, p. 1381 pleitte voor een toetsing van de representativiteit van de appellerende organisaties door de Raad van State.
154. Voor een uitvoerige weergave van de parlementaire behandeling op dit punt zie J.H. van Kreveld
en M. Scheltema, Parlementaire Geschiedenis van de Wet AROB, Groningen 1976, p. 251-270.
Voor een bondige samenvatting zie J.H. van Kreveld, AROB: een fase in de ontwikkeling van de
rechtsbescherming,NJB 1975, p. 450.
155. Viz. Afdeling Geschillen 25 april 1975, AB 1975,197.
156. Deze verruiming van het beroepsrecht voor organisaties is niet tot de Wet-BAB en de Wet AROB
beperkt gebleven. Bij het zgn. volle beroep hanteert de Kroon tegenwoordig dezelfde criteria
ook buiten het milieurecht, zie Van Buuren (1978), p. 116 e.v.
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popularis zal plaatsen 157 . Bij de bespreking van de positie van vakbonden in de procedure tot ontslag van stichtingsbestuurders hebben we er reeds op gewezen dat het toekennen van een actie aan organisaties op grond van hun doelstelling en feitelijke werkzaamheden geenszins impliceert dat nu ook iedereen die actie kan instellen (zie par. 6.3).
De Afdeling rechtspraak van de Raad van State heeft in de afgelopen jaren wat betreft de ontvankelijkheid van AROB-beroepen van organisaties in grote lijnen drie eisen
gesteld: (1) de organisatie moet een rechtspersoon zijn (deze eis staat uitdrukkelijk in
art. 7 Wet AROB); bovendien moet er een duidelijke relatie zijn tussen (2) de doelstelling en (3)de feitelijke werkzaamheden van de organisatie en het in de procedure behartigde belang 15 ".
Aan de rechtspersoonlijkheid van jonge en informele organisaties worden geen strenge eisen gesteld. Wijkraden, huurdersverenigingen en actiegroepen werden als regel geacht rechtspersoon te zijn, ook al waren er geen schriftelijke statuten. Het beroep van
een samenwerkingsverband zonder statuten, zonder ledenadministratie, zonder contributieheffing en zonder ledenvergadering werd echter bij gebreke van rechtspersoonlijkheid niet-ontvankelijk verklaard 1 ". Overigens hadden de eerste uitspraken onder de Wet
AROB betrekking op een actiegroep en een comité die voor de invoering van het Boek
2 BW in juli 1976 geen rechtspersoonlijkheid bezaten en dus reeds om die reden geen
beroep konden instellen. Onder het nieuwe rechtspersonenrecht werden zij echter tot
verenigingen met beperkte rechtspersoonlijkheid en konden wèl als procespartij optreden. Het is kenmerkend voor de vervlechting van burgerlijk en administratief recht dat
de eerste uitspraken over de toepassing van deze nieuwe regeling in Boek 2 BW afkomstig waren van de hoogste administratieve rechter 160 .
De doelstelling wordt gehanteerd bij de functionele en territoriale afgrenzing van de
gevallen waarin een organisatie kan ageren. Een organisatie kan niet optreden in zaken
die buiten haar doelstelling vallen. Een te ruime doelstelling leidt ook tot niet-ontvankelijkheid. Deze grens wordt echter niet snel overschreden. De doelstelling van het
NJCM ('het ijveren voor de nakoming van de fundamentele mensenrechten en het verlenen van o.a. rechtsbijstand op dat gebied') werd kennelijk niet te ruim geacht. Dit
Comité werd ontvangen in verschillende verzoeken om schorsing van beschikkingen die
volgens het Comité inbreuk maakten op de vrijheid van meningsuiting 161 . Wel is het
157. V.d. Veen onder KB 16 september 1975, nr. 9, AB 1976, 116.
158. Zie hierover uitvoerig Van Buuren (1978), p. 120-130. Voorde doorhem genoemde eis van representativiteit zie ik in de wetsgeschiedenis van de Wet AROB en de rechtspraak onvoldoende
grondslag. Toepassing van dit criterium op de wijze zoals Van Buuren bedoelt, vereist bovendien dat de rechter weet welke organisaties representatiever zijn voor het betrokken belang maar
(al dan niet bewust) geen beroep instellen. De rechter zal meestal over onvoldoende gegevens
beschikken om dit te kunnen vaststellen; vgl. ook de noot van J.A. Borman in AB 1978,401.
159. Afd. Rechtspraak, 6 november 1978, Weekoverzichten 1978, nr. 3.292 inzake de Nijmeegse
groep 'Meer muziek op straat'. Van den Brand geeft in zijn artikel genoemd in noot 165 een overzicht van de door de Raad van State ontvankelijk geachte (actiegroepen. Zie ook Van Buuren
(1978), p. 124 en J.BJ.M. ten Berge en F.AJVl. Stroink (red.), losbladige AROB jurisprudentie,
rubriek IV, (Beroepsrecht), p. 26 en 44.
160. Die vervlechting komt ook tot uiting in de beperkte personele unie tussen de Hoge Raad en de
Afdeling Rechtspraak van de Raad van State. Bij KB van 5 augustus 1977 werden twee raadsheren in de Hoge Raad tevens benoemd tot staatsraad in buitengewone dienst, zie NJB 1977, p.
788. In 1979 werd ook de voorzitter van de Centrale Raad van Beroep tot Staatsraad i.b.d. benoemd, zie Sieri. 27 april 1979, nr. 82. Waarschijnlijk hoopt men op deze manier conflicterende uitspraken tussen de hoogste rechterlijke instanties te kunnen voorkomen zonder dat daartoe
weer een aparte instantie, zoals het Franse Tribunal des Conflits, nodig is.
161. Vrz. Afd. Rechtspraak 19 augustus en 18 oktober 1979, Weekoverzichten 1979, nrs. R. 1601
en R. 1873 beide betreffende de weigering van een vergunning voor een collecte die een politiek
doel diende.
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vaste rechtspraak dat plaatselijke afdelingen van politieke partijen niet-onvankelijk zijn
in beroepen betreffende verkeersmaatregelen, milieuzorg e.d., omdat hun doelstelling
'gericht is op de behartiging van het algemeen belang' 162 . Een plaatselijke organisatie
kan niet ageren ter zake van een geschil in een andere regio. Ook zal een landelijke organisatie soms bij lokale belangenconflicten niet-ontvankelijk zijn. In deze gevallen geeft
echter niet de naam maar de feitelijke werkzaamheid van de organisatie de doorslag. Een
landelijke vereniging die bij een plaatselijk conflict actief was, werd daarom toch ontvankelijk geacht 1 6 3 . De Stichting Milieubeheer Stadsgewest Nijmegen werd als belanghebbende aangemerkt bij de afgifte van bouwvergunningen in een gemeente net buiten
dat stadsgewest 164 .
In het administratieve procesrecht zijn door de verruiming van de interpretatie van
het begrip belanghebbende èn de invoering van het nieuwe rechtspersonenrecht de mogelijkheden voor actiegroepen en belangenorganisaties om een beroep op de rechter te
doen in 1976 aanmerkelijk groter geworden. 165 Ook hier is deze verruiming mede te
danken aan een initiatief van leden van de Tweede Kamer. Overigens maken de beroepen van deze organisaties slechts een klein deel uit van het totale aantal zaken bij de Afdeling rechtspraak. Van de 950 schorsingszaken die in de tweede helft van 1978 door
de voorzitter van de Afdeling werden afgedaan, waren er circa 30 van dit soort organisaties afkomstig, meestal van milieuorganisaties (15x) en wijkorganen (9x) 1 6 6 . De hier beschreven omslag van de rechtspraak inzake het begrip 'rechtstreeks in zijn belang getroffen' vormt een mooi voorbeeld hoe het recht met behoud van uiterlijke continuïteit
(de terminologie in de Wet BAB en de Wet AROB is identiek) een aanpassing realiseert
aan nieuwe behoeften die erkenning hebben gevonden. De materiële wijziging wordt
gecamoufleerd. Wel is een gevolg van die camouflage dat een niet-ingewijde lezer van de
wetstekst op een dwaalspoor wordt gebracht.

7.3 strafvordering
Ook in het strafprocesrecht wordt bij de toekenning van de bevoegdheid om bepaalde
vorderingen bij de rechter in te dienen de term belanghebbende gebruikt. Zo kan een
belanghebbende bij het gerechtshof beklag instellen van de beslissing van een officier
162. J.A. Bonman gaat uitvoerig in op deze jurisprudentie in zijn noot onder Vrz. Afd. Rechtspraak
17 februari 1978, AB 1978, 401. Voor soortgelijke uitspraken van de Vrz. Afd. Rechtspraak
zit AB 1978, 88 en Weekoverzichten 1978, nrs. R. 193 en R. 775 en Weekoverzichten 1979, nr.
R. 893. Telkens wordt hier de grens tussen recht(spraak) en politiek getrokken: raadsfracties en
plaatselijke afdelingen van politieke partijen die een geschil in de lokale politieke fora hebben
verloren, mogen de strijd niet (op eigen naam) bij de Afdeling Rechtspraak voortzetten. Vgl.
ook Van Buuren (1978), p. 129.
163. T.V.O., 1977, p. 60 en de rechtspraak genoemd aan het slot van noot 159. Vgl. ook KB 31 juli
1978 nr. 111, Weekoverzichten 1978, nr. V. 117.
164. Afd. Rechtspraak, 14 september 1978, Weekoverzichten 1978, nr. 3.175.
165. Zie ook A.G. Maris in: Voorlichting over Arob, Zwolle, 1976,p. 80;Van Buuren (1978),p. 124
en F.A. van den Brand, Actie-comité'sen de Wet Administratieve Rechtspraak Overheidsbeschikkingen, T.v.O. 1978, p. 43-45. Dit geldt overigens niet alleen voor het beroep op de Raad van
State of de Kroon. Het betreft ook de bezwaarschriftprocedures bij beschikkingen van lagere
overheidsorganen.
166. Daarnaast traden op: een nüddenstandsvereniging, twee huurdersverenigingen, een Molukse kampraad (3X) en drie plaatselijke afdelingen van politieke partijen. Het betreft hier de uitspraken
opgenomen in de Weekoverzichten van 1 juli-31 december 1978. Zie ook het overzicht van
P.C.E. van Wijmen, Rechtspraak door de Raad van State inzake natuur- en milieubelangen, Milieu
en Recht, 1979, p. 197^-207.
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van justitie om een bepaald strafbaar feit niet te vervolgen (art. 12 Sv.). 167 Het hof kan
als dat beklag gegrond wordt geoordeeld aan de officier opdracht geven alsnog een vervolging in te stellen. Het hof hoeft die opdracht niet te geven. Het kan daarvan afzien
als het de vervolging niet opportuun (niet 'm het algemeen belang') acht. Dit beklag
vormt naast de aangifte en de klacht bij politie of OM één van de weinige mogelijkheden voor een burger om het strafrechtelijke apparaat tegen een medeburger of een
rechtspersoon m beweging te zetten. Tevens is het één van de vormen van rechterlijke
controle op het vervolgingsbeleid van het OM. Dat beleid is daarnaast ook aan bestuurlijke controle (hiërarchie met de minister van justitie aan de top) en parlementaire controle onderworpen. Kenmerkend voor de controle-functie die deze mogelijkheid tot beklag wordt toegedacht, is dat deze bepaling al kort na de Duitse bezetting (in oktober
1940) buiten werking werd gesteld" 8 .
Ook ten aanzien van art. 12 Sv. werd tijdens de parlementaire behandeling de vraag
gesteld wie met de term 'belanghebbende' werden aangeduid. Het antwoord van de regering schiep met veel duidelijkheid: belanghebbende houdt het midden tussen benadeelde (te eng) en belangstellende of een ieder (te ruim) 1 6 9 . De vrees voor een te grote belasting van de gerechtshoven werd als reden genoemd om niet iedere burger in elk geval het recht op beklag te geven, maar dat afhankelijk te maken van enig verband tussen
de klager en de gevolgen van het strafbaar feit. Daarnaast werd beoogd een taakverdeling
tot stand te brengen tussen de rechterlijke controle op het vervolgingsbeleid en de controle door de minister en het parlement. Overigens valt het aantal beklagzaken nogal
mee. Tot 1969 schommelde het totaal voor de vijf hoven tussen de 80 en 100 zaken
per jaar. In de periode 1973 - 1978 steeg dit aantal van 125 naar 170 beklagzaken per
jaar 170 . De hoven zijn dus niet door deze zaken overbelast geraakt.
De ruimte voor de invulling van het ook hier nogal kleurloze begrip belanghebbende
is door de literatuur en de rechtspraak op zeer wisselende wijze gebruikt. Opmerkelijk
is dat de twee handboeken die kort na invoering van het nieuwe wetboek verschenen
op dit punt tegenovergestelde meningen verkondigen. Zo stellen Blok en Besier in 1925
dat bijvoorbeeld een rechtspersoon, die is opgericht ter behartiging van de belangen van
verwaarloosde kinderen of van dieren, ook belanghebbende kan zijn, als die belangen
door het strafbare feit zijn getroffen 171 . Noyon noemt m 1926 de dierenbeschermers
echter juist als voorbeeld van personen die geen belanghebbende maar belangstellende
zijn 172 . Omdat de wetsgeschiedenis hier geen houvast biedt, zal de persoonlijke opvatting van de schrijvers over de wenselijkheid van rechterlijke controle wel de doorslag
hebben gegeven.
Enkele decennia later is nog steeds niet met zekerheid te zeggen wie belanghebbende is 1 7 3 . Wel staat vast dat de klager met door het strafbare feit benadeeld hoeft te
zijn. Een ideëel belang kan iemand eveneens tot belanghebbende bij de vervolging maken 174 . In de rechtspraak heeft dit tot wisselende uitkomsten geleid. Zo werd een inwoner van Nijmegen, die stelde als ingezetene en belastingbetaler belang te hebben bij een
167. Ook in art. 552a Sv. wordt het begnp belanghebbende gebruiktjvoor de betekenis in die bepaling ζκ HR ISmaart 1975,^/1975,232
168. Zie GЛМ. Coistens, Waarborgen rondom het vervolgingsbeleid, Umuiden, 1974, ρ 70.
169. TJ Noyon,Het wetboek van strafvordering, Arnhem, 1926, p. 21.
170 Corstens(1974),p.71 en Biß Hand #1979/80, 15831,nr 3,p.5.
171. AJ. Blok en L.Ch. Besier, Het Nederlandsch Strafproces, deel I, Haarlem, 1925, p. 78, zo ook
J.M van Bemmelen, Strafvordering, 6e druk, Den Haag, 1957, p. 122.
172. Noyon (1926), ρ 22.
173. A Mmkenhof.DeNederlandse strafvordering, 3e druk, Haarlem, 1967, p. 39.
174. Minkenhof (1967), ρ 40 en G. Duisterwinkel en A L Melai, Het wetboek van strafvordering,
Arnhem, aant. 13 bij art. 12; zo ook de Commissie Partiele Herziening Strafvordering in haar
rapport inzake art. 12 Sv., zie Bi/l Hand II1979/80,15831, nr. 4, p. 10.
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strafvervolging tegen een persoon die gemeente-eigendommen had beschadigd, toch niet
belanghebbende geacht175. Wel ontvankelijk was het beklag van een groep burgers die
zich beklaagden over de niet-vervolging van de leden van de Commissie-Generaal, die
onderhandelde over de onafhankelijkheid van Indonesië, wegens overtreding van art.
93 Sr. (aanslag met het doel delen van het rijk daarvan los te maken)176. Een juristtheoloog die stelde als Nederlander, als vader én als verantwoordelijkheid voelend intellectueel, belang te hebben bij een strafvervolging wegens de zijns inziens zedenloze
musical Oh-Calcutta werd door het Amsterdamse Hof als belanghebbende aangemerkt.
De Hoge Raad achtte deze interpretatie te ver gaan. Naar zijn oordeel kan als belanghebbende slechts worden beschouwd 'iemand die door het achterwege blijven van een
strafvervolging getroffen is in een belang dat hem bepaaldelijk aangaat'177.
In de jaren zeventig is in een aantal procedures de vraag aan de orde gekomen in welke gevallen een particuliere organisatie belanghebbende kan zijn in de zin van art. 12 Sv.
De eerste gepubliceerde uitspraak betrof het beklag van de Vereniging ter Bescherming
van het Ongeboren Kind wegens het niet vervolgen van een arts van een abortuskliniek
in Maastricht. Zowel de PG bij het Hof Den Bosch als de PG bij de Hoge Raad meenden
dat de vereniging op grond van haar doelstelling als belanghebbende moest worden aangemerkt. Het Hof deelde die mening niet. De doelstelling van de vereniging die betrekking heeft op het recht van leven van de nog niet geboren mens in het algemeen, maakte
de vereniging niet tot belanghebbende in dit concrete geval. De klacht betrof ook geen
specifiek omschreven feiten waardoor de vereniging in haar belang getroffen is, maar
was volgens het Hof 'in wezen gericht tegen het algemeen vervolgingsbeleid van de uitvoerende macht in zaken van abortus'. De Hoge Raad verwierp de cassatie in het belang
der wet en herhaalde de omschrijving van belanghebbende die in het arrest in de OhCalcutta-zaak werd gegeven. Er werd daaraan echter toegevoegd, dat er sprake moet
zijn van 'een voldoende bepaald feit' of 'een concreet aangeduid feit' voordat gezegd
kan worden dat de belanghebbende door het achterwege blijven van de vervolging in
zijn belang is getroffen.17'
Een beklag van de Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee leidde tot de
tweede uitspraak. De vereniging klaagde over het niet vervolgen van drie te Groningen
en Delfzijl gevestigde ondernemingen die meerdere jaren hadden gewerkt zonder de vereiste vergunningen op grond van de Hinderwet, de Kernenergiewet en de Wet inzake de
luchtverontreiniging. Het Hof Leeuwarden overwoog in die zaak eerst dat in beginsel
ook het belang van een vereniging bij de verwezenlijking van haar statutair vastgelegde
doeleinden haar tot belanghebbende kan maken. Daaraan werden twee voorwaarden
verbonden: de statutaire doeleinden mogen niet louter het algemeen belang raken en
moeten bovendien voldoende duidelijk zijn bepaald om te kunnen beoordelen of de
vereniging een haar rechtstreeks aangaand belang heeft dat wordt getroffen door het
niet vervolgen van een bepaald strafbaar feit.179 Na toetsing aan deze criteria was het
Hof van oordeel dat de Waddenzeevereniging
'in beginsel belanghebbende kan zijn in de zin van art. 12 Sv. met betrekking tot de
vervolging van delicten, welke aan de bevordering van de belangstelling voor het
Waddenzeegebied en de Waddeneilanden afbreuk doen dan wel de natuurlijke staat
van dit gebied in gevaar brengen of schaden'.
175. Hof Arnhem 10 januari 1963, NJ 1963,404. Vgl. de in verschillende landen bekende 'taxpayer
suit' die wordt besproken in Hoofdstuk VIII par. 4.2.
176. Hof Den Haag, 2 april 1947, NJ 1948, 333.
177. HR 7 maart 1972, NJ 1973,35 т.п. A.L. Melai.
178. HR 18 maart 1975,NJ 1975, 247.
179. Hof Leeuwarden, 30 juli 1976,NJ 1977, 120.
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De vereniging werd vervolgens toch niet-ontvankelijk verklaard omdat niet was gebleken
dat de overtreding van de genoemde wetten enig concreet nadeel aan het gebied had
toegebracht of dat gevaar voor bepaalde schade gevreesd moest worden. De vereniging
had nog aangevoerd belang te hebben bij de juiste uitvoering en naleving van wettelijke
bepalingen ter bescherming van het milieu. Het Hof noemt de handhaving van milieuwetgeving in algemene zin een gemeenschapsbelang. Een dergelijk belang valt niet binnen de doelstelling van de vereniging en is volgens het Hof bovendien
'een door de overheid onder controle van de volksvertegenwoordiging te behartigen
algemeen belang (dat) niet tevens kan worden aangemerkt als een belang dat enig
individu, hetzij natuurlijk of rechtspersoon bepaaldelijk aangaat, en waarin dat individu dus door het achterwege laten van een strafvervolging zou kunnen worden getroffen'.
Op twee punten trekt het Hof een grens tussen de gevallen waarin de rechtspersoon als
belanghebbende kan optreden en de rechter het vervolgingsbeleid controleert en die
waarin de controle op het vervolgingsbeleid uitsluitend via de bestuurlijke of de politieke weg kan geschieden. De doelstelling van de rechtspersoon moet specifiek en beperkt zijn ('niet louter het algemeen belang raken') en de (dreigende) schade aan het belang moet concreet zijn. Als de wetsovertreding geen aanwijsbare schade of nadeel (in
relatie tot de doelstelling van de rechtspersoon) tot gevolg heeft, is wetshandhaving een
algemeen belang. Het Hof gebruikt hier het adjectief'algemeen' niet als tegendeel van individueel' maar van 'concreet'. Dit vertoont sterke overeenkomst met de manier waarop
de Hoge Raad volgens Verburgh de grens trekt tussen belangen die wel en die niet door
art. 1401 BW civielrechtelijk worden beschermd 180 .
In dit arrest wordt telkens naar de statutaire doelstelling van de vereniging verwezen.
Dit wekt de indruk dat de feitelijke werkzaamheden van de organisatie niet relevant
zijn voor de vraag of de organisatie belanghebbende is. Toch acht ik het niet uitgesloten dat de uitgebreide en veelsoortige activiteiten die deze vereniging meer dan tien jaar
ter bescherming van de Waddenzee heeft ontplooid 181 wel hebben meegewogen bij de
beslissing om haar in beginsel als belanghebbende te erkennen. Mogelijk heeft ook meegespeeld dat juist deze vereniging in de parlementaire behandeling van de Wet AROB bij
herhaling werd genoemd als voorbeeld van organisatie die op haar werkterrein als belanghebbende in de zin van die wet moest kunnen optreden. Volgens Van Buuren heeft
het Hof Leeuwarden in deze zaak in beginsel het uitgangspunt van de Kroon en de
AROB-rechter ten aanzien van de ontvankelijkheid van organisaties tot het zijne gemaakt 1 " 1 .
Kort na dit arrest bracht de commissie Partiële Herziening Strafvordering een rapport
uit over de beklagprocedure van art. 12 Sv. In dit rapport uit 1976 wordt uitvoerig aandacht besteed aan de rechtspraak over het begrip belanghebbende in deze bepaling 183 .
De commissie stelde voor om, in aansluiting op de recente rechtspraak van hoven en
Hoge Raad, in art. 12 Sv. vast te leggen dat alleen een 'rechtstreeks belanghebbende'
beklag kan instellen. Hiermee wil de commissie niet uitsluiten dat verenigingen en groeperingen 'die zich de behartiging van belangen in het bijzonder hebben aangetrokken'
met succes een beklag kunnen indienen voorzover hun klacht betrekking heeft op con180. Verburgh (1975), p. 33 evenzo Enschede (1976), p. 150.
181. Zie voor een overzicht van de procedures die deze vereniging heeft geëntameerd het artikel van
Van der Zwiep en Knoop genoemd in noot 152.
182. Van Buuren (1978), p. 132.
183. Dit rapport is opgenomen als bijlage bij het in noot 185 genoemde wetsontwerp. Ten aanzien
van het begrip belanghebbende zie p. 9-12 en 21-23 van dit rapport.
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creet aangeduide strafbare feiten De commissie acht het niet nodig daartoe een speci
ale bepaling naar het voorbeeld van art 85 Wet inzake de luchtverontreiniging op te
nemen Het rapport van de commissie geeft een uitvoerige weergave van het debat in
de Tweede Kamer rond het begrip 'rechtstreeks in zijn belang getroffen' in de Wet
AROB en verwijst naar de wijziging van de rechtspraak van de Kroon op dit punt 1 8 4
In het emd 1979 ingediende wetsontwerp tot herziening van de beklag-procedure
neemt de minister van justitie dit voorstel van de commissie over In de Μ ν Τ bij het
nieuwe art 12 Sv wordt opgemerkt
'Het vereiste dat men een rechtstreeks belang moet hebben, verzet zich er in be
ginsel niet tegen, dat ook beklag wordt gedaan door een collectiviteit van perso
nen, die de behartiging van bepaalde belangen aan zich heeft getrokken Wanneer,
zoals uit recente jurisprudentie blijkt, door rechtspersonen niet met vrucht langs
de weg van artikel 12 Sv kan worden geklaagd, dan ligt de reden daarvan met in de
hoedanigheid van de klager, doch in het ontbreken van een bijzonder belang waar
in klager zegt te zijn getroffen Wanneer het beklag feitelijk is gericht tegen het alge
mene beleid van de overheid, terwijl een concreet aangeduid strafbaar feit als voor
werp van het beklag ontbreekt, kan daaraan geen belang worden ontleend dat door
artikel 12 Sv wordt beschermd' 1β5
De minister verwijst naar de uitspraak van de Hoge Raad in de zaak van de Vereniging ter
Bescherming van het Ongeboren Kmd en naar de beslissing van het Hof Leeuwarden in
de zaak van de Waddenzee-vereniging186 De wetgever gaat hier de regels codificeren die
in de rechtspraak zijn ontwikkeld
8. particuliere organisaties als belanghebbende
In geen van de hierboven besproken gevallen heeft het begrip belanghebbende een scherp
omlijnde betekenis De krmg van personen en organisaties die ermee worden aangeduid,
kan variëren Wel is deze krmg bijna altijd minder ruim dan belangstellende of iedereen
Daann ligt het verschil met de actio populans die in Hoofdstuk VIII wordt besproken
Anderzijds is bij de parlementaire behandeling van verschillende wetten benadrukt dat
het begrip belanghebbende ruim moet worden geïnterpreteerd Met het begrip wordt
in deze gevallen een grotere krmg personen aangeduid dan alleen de benadeelden of de
rechthebbenden Door gebruik van het woord belanghebbende wordt ook bescherming
gegeven buiten de gevallen waarin er schade is aan vermogen, persoon of aanzien van de
betrokkene De wetgever heeft door het gebruik van deze term aan de rechter de beslissing overgelaten wie hij in een concreet geval als belanghebbende wil aanmerken De
rechter kan zo aan een belang dat nog niet als een recht van bepaalde individuen of organisaties is geformuleerd toch bescherming verlenen De functie van het begrip belanghebbende is dat het een soepele aanpassing van de rechterlijke rechtsbescherming in onvoorziene situaties mogelijk maakt Nieuwe behoeften aan bescherming kunnen op deze
manier erkend worden Het is in de terminologie van Koopmans een rechtsbcgrip met
184 Op ρ 23 van dit rapport
185 ß/// Hand III979/80,15831,nr 3,p 17
186 De uitspraak ал het Hof Den Bosch 22 november 1978, NJ 1979, 78 waarin de Vereniging Mi
lieubeheer West-Brabant zonder verdere motivering met als belanghebbende wordt aangemerkt
bij een vervolging naar aanleiding van een grote gaslekkage bij een bedrijf in die regio, wordt m
de Μ ν Τ met vermeld Die uitspraak past ook met goed in de geconstateerde lijn in de recht
spraak
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onbepaalde inhoud en een (potentieel) activerende functie" 7 .
Op de drie behandelde rechtsgebieden buiten het ondernemingsrecht heeft een ontwikkeling plaatsgevonden waardoor organisaties nu ook als belanghebbende worden beschouwd wanneer door die organisaties behartigde belangen zijn getroffen. De grote activiteit van milieuorganisaties is daaraan niet vreemd. Deze organisaties hebben in de afgelopen tien jaar hardnekkig en niet zonder succes gepoogd om voor deze belangen
rechtsbescherming te krijgen. In de milieuwetgeving zijn deze organisaties expliciet als
belanghebbende aangemerkt. In de administratieve rechtspleging heeft de rechter deze
ontwikkeling gevolgd. In beide gevallen kwam het initiatief tot sanctioneren van deze
ontwikkeling uit het parlement. Ook bij het beklag over niet-vervolging van strafbare
feiten is een milieuorganisatie in principe als belanghebbende aanvaard. In 1976 sprak
Hoogendijk-Deutsch van het begin een rechtsontwikkeling18'. Die ontwikkeling, dat
organisaties in rechte voor hun statutaire belangen kunnen opkomen, heeft zich duidelijk voortgezet ook buiten het milieurecht: o.a. in de rechtspraak van de AROB-rechter en van de Ondernemingskamer, maar ook in verschillende wetsontwerpen (inzake
art. 12 Sv., misleidende reclame en sekse-discriminatie189. Dat deze ontwikkeling nog
niet is afgesloten blijkt in par. 9.
Die ontwikkeling verloopt in een wisselwerking tussen wetgeving en rechtspraak,
waarbij beide reageren op nieuwe claims vanuit de samenleving. We zagen dat enerzijds de wetgever zich beroept op recente ontwikkelingen in de rechtspraak (bij het
ontwerp Grondwaterwet en het wetsontwerp inzake art. 12 Sv.) en voorgeeft slechts
te codificeren. Anderzijds anticiperen de rechters op nieuwe wetgeving (de Kroon naar
aanleiding van art. 7 Wet AROB) of passen nieuwe wettelijke regels naar analogie ook
op andere gebieden toe (de Ondernemingskamer bij de jaarrekeningprocedure; het
Hof Leeuwarden bij art. 12 Sv.). De rechtsliteratuur speelt op dit punt, lijkt het, slechts
een beperkte, eerdere remmende dan stimulerende rol.
Er is bij die ontwikkeling een duidelijke parallel tussen de milieuorganisaties en de vakbonden. Aan beide werd eerst bij wet uitdrukkelijk de bevoegdheid toegekend om in
bepaalde gevallen zelfstandig op te treden ter behartiging van collectieve belangen. Beide soorten organisaties werden vervolgens door de rechter ook in andere gevallen als belanghebbende ontvangen in zulke collectief belang acties.
Op het punt van de criteria waaraan organisaties moeten voldoen om op eigen naam
op te treden, zijn er enige verschillen tussen het ondernemingsrecht en de drie hierboven
besproken rechtsgebieden. In het milieurecht en bij het AROB-beroep worden de doelstelling, de feitelijke werkzaamheden en de rechtspersoonlijkheid als beslissende criteria
gehanteerd. Bij art. 12 Sv. gelden als aanvullende eisen: een concreet strafbaar feit en
aanwijsbare schade voor het behartigde belang. In het ondernemingsrecht werd aan het
optreden van vakbonden bovendien steeds de eis van enige continuïteit (twee jaar bestaan) en een minimum aantal leden onder de betrokken groep gesteld190. Deze eisen
hebben tot gevolg dat niet iedere organisatie als belanghebbende kan ageren. De eisen
van de feitelijke werkzaamheid en de rechtspersoonlijkheid sluiten papieren organisaties
en zeer losse informele samenwerkingsvormen uit.
De ruimere toelating van organisaties brengt wel het gevaar van een nieuwe ongelijk187. T. Koopmans, Conserverende en activerende rechtsbegrippen, in: Recht als instrument van behoud en verandering, Deventer, 1972, p. 95.
188. Hoogendijk-Deutsch (1976), p. 137.
189. Zie par. 9 en Hoofdstuk VII par. 6.2.
190. Bij milieuorganisaties zou als overeenkomstige minimum-eis kunnen gelden, dat er bewoners of
gebruikers van de betreffende regio onder de leden of deelnemers van de organisatie zijn. Dit
lijkt míj een beter hanteerbaar criterium dan het door Van Buuren genoemde criterium van de
relatieve representativiteit, zie noot 158.
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heid met zich: de ongelijkheid tussen het lid en de organisatie die voor zijn belangen opkomt. In dat opzicht is het opmerkelijk dat bij de in dit hoofdstuk besproken acties
geen of slechts minimale eisen worden gesteld aan de relatie tussen de organisatie en
de individuele leden van de collectiviteit die bij het geschil betrokken zijn. Bij de meeste
vakbondsacties is de aanwezigheid van twee leden onder het personeel van de onderneming voldoende. In bijna alle gevallen (ondernemingsrecht, milieurecht en art. 12 Sv.)
hebben de betrokken individuen echter als belanghebbende of als kiesgerechtigde werknemer de mogelijkheid om zelflos van (eventueel naast) de organisatie te ageren. Slechts
in een enkel geval (enquêterecht) is een actie van een individuele (belanghebbende)
werknemer niet mogelijk. Een individu die over de middelen, kennis, tijd en vaardigheid
beschikt kan dus zelf een van de organisatie afwijkend standpunt doen horen. Wel is
daartoe vereist dat aan het instellen van de actie door de organisatie de nodige bekendheid wordt gegeven.
Bij de beoordeling van de reflexwerking van deze op andere rechtsgebieden gesignaleerde ontwikkeling voor het privaatrecht is van belang dat op alle drie besproken gebieden geprocedeerd wordt naar aanleiding van beschikkingen van een overheidsorgaan.
Wel is dat overheidsorgaan lang niet altijd de enige of de echte tegenpartij. Vaak is er
een driehoeksverhouding. Zo zal in het milieurecht vaak de onderneming, die een vergunning aanvraagt of de schade of hinder veroorzaakt, de voornaamste tegenpartij zijn.
Ook in het ondernemingsrecht zal echter de tegenpartij van de vakbond vaak een (grote)
organisatie zijn. Tegenover het overheidsorgaan of de onderneming staat in deze procedures niet een individu maar ook een organisatie (vakbond of milieuvereniging).
9. vakbondsacties in recente wetsontwerpen
By de behandeling van twee recente wetsontwerpen is er vanuit de Tweede Kamer op
aangedrongen om de beroepsmogelijkheden in die regelingen ook voor organisaties van
werknemers open te stellen. Dit gebeurde bij het ontwerp van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen191 en bij het ontwerp van de Arbeidsomstandighedenwet.
De eerstgenoemde wet verbiedt in art. 3 het maken van onderscheid tussen mannen
en vrouwen in personeelsadvertenties en bij sollicitatie-procedures. In de M.v.T. werd
gesteld dat er uitdrukkelijk van was afgezien de naleving van dit discriminatieverbod
door middel van een strafsanctie afte dwingen. Omdat geen ander handhavingsmechanisme was voorzien, zou tegen overtreding van deze norm alleen het individuele slachtoffer zelf met een actie wegens onrechtmatige daad kunnen optreden. Nadat meerdere
fracties op effectievere sancties hadden aangedrongen, besloten de betrokken ministers
de vordering tot naleving van deze norm ook toe te kennen 'aan organisaties die zich de
belangen waar het hier om gaat aantrekken, zoals bijvoorbeeld vrouwenorganisaties en
vakbonden'. De ministers waren blijkens de M.v.A. tot het inzicht gekomen dat individuen een dergelijke rechtsvordering niet snel zullen instellen192. Aan artikel 3 werd een
tweede lid toegevoegd, dat luidt:
'Vorderingen tot naleving van het bepaalde in dit artikel komen mede toe aan
rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid die zich bezig houden met de behartiging van de belangen van diegenen die een beroep zouden kunnen doen op het
in deze wet bepaalde.'
Aan de bevoegdheid van de organisaties om een actie in te stellen worden hier slechts
191. Wet 1 maart 1980, Stb. 86.
192. Bijl. Hand. II1978/79,15400, nr. 5, p. 11/12 en nr. 6, p. 17.
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twee eisen gesteld: volledige rechtspersoonlijkheid en feitelijke activiteiten op dit gebied. Aan de doelomschrijving van de organisatie en diens relatie met de werkgever worden hier geen eisen gesteld. Dit laatste is begrijpelijk. Het gaat hier immers om een norm
ter bescherming van personen die nog niet in dienst zijn bij de betrokken werkgever.
Bij de mondelinge behandeling van dit wetsontwerp in de Tweede Kamer werd kritiek uitgeoefend op de eerste eis. Actiegroepen en vrouwensecretariaten zouden daaraan meestal niet kunnen voldoen. De minister van justitie zag in de door deze eis noodzakelijke gang naar de notaris een waarborg dat niet al te zwakke rechtspersonen en losse groepen een civiele procedure konden beginnen. Ook zou hieruit blijken dat de organisatie de eventuele proceskosten wel zou kunnen betalen193. Een amendement van het
kamerlid Haas-Berger (PvdA) dat beoogde de bevoegdheid van deze organisaties uit te
breiden tot alle acties die op grond van deze wet mogelijk zijn (tegen discriminatie bij
aanstelling, bevordering, ontslag, scholing en bij toelating tot het vrije beroep), werd
door de minister bestreden met het argument dat het in die gevallen ging om acties van
personen die al in een contractuele relatie tot een werkgever staan. In die gevallen moet
de betrokkene volgens de minister 'mans' genoeg zijn om zelf te ageren. Toekenning van
een collectieve actie aan een organisatie zou dan problemen oproepen rond de positie
van het betrokken individu in die procedure19''. Het amendement werd verworpen. Op
grond van art. 3 kunnen de vakbonden (naast andere organisaties) derhalve uitsluitend
met een eigen actie bij de rechter optreden tegen discriminatie bij advertenties en sollicitatieprocedures.
Bij de behandeling van het ontwerp van de Arbeidsomstandighedenwet hebben de grote
fracties in de Tweede Kamer er op aangedrongen dat ook aan de vakbonden eigen bevoegdheden worden toegekend om naleving van deze wet te verkrijgen195. Het gaat hier
niet om procedures bij de burgerlijke rechter maar bij administratieve instanties196. De
argumenten die de minister van sociale zaken tegen het toekennen van deze bevoegdheid aan vakbonden gebruikte, zijn echter identiek aan de argumenten die ook tegen
zelfstandige vakbondsacties bij de burgerlijke rechter plegen te worden gebruikt:
— ze zijn 'overbodig'; er is 'geen behoefte' aan omdat de betrokken individuele werknemers zelf kunnen ageren;
— het standpunt van de vakbonden zou kunnen afwijken van dat van de meerderheid
der werknemers;
— de organisaties kunnen hun individuele leden helpen bij de uitoefening van hun rechten197 .
Wel werden deze rechtsmiddelen nu ook aan de ondernemingsraad toegekend. Toen de
Tweede Kamer op toekenning aan de vakbonden bleef aandringen, ging de minister overstag. Als in een onderneming geen OR of veiligheidscommissie is, kunnen de rechtsmiddelen door 'de meerderheid van de belanghebbende werknemers' worden ingesteld maar
tevens door
'een vereniging van werknemers, die krachtens haar statuten ten doel heeft de belangen van haar leden als werknemers te behartigen en als zodanig in de betrokken
onderneming of bedrijfstak werkzaam is en in het bezit is van volledige rechtsbevoegdheid'.
193. Hand. II1978/79, p. 5764 en 5811.
194. Hand. II 1978/79, p. 5809; dit punt kwam ook bij de cao-acties van vakbonden in Hoofdstuk
IV reeds ter sprake.
195. Bi)l. Hand. II1977/78,14497, nr. 4, p. 55 en 56.
196. Het betreft hier verzoeken om wetstoepassing door de arbeidsinspectie en de bezwaarschriftprocedure bij de minister van sociale zaken.
197. Bijl. Hand. II1978/79,14497, nr. 5, p. 78 en 79.
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Deze omschrijving stemt grotendeels overeen met die bij het enquêterecht. Wel worden
er hier minder eisen gesteld. De vakbond hoeft nog geen twee jaar te bestaan en evenmin
leden onder de werknemers in de onderneming te hebben. Ter toelichting van deze wijziging voerde de minister aan dat werknemers in kleine bedrijven onder druk kunnen
komen te staan bij de beslissing om al dan niet deze rechtsmiddelen in te stellen.1" Ook
dit keer vormden feitelijke belemmeringen voor het gebruik van een rechtsmiddel door
een individuele werknemer tegen de werkgever het argument voor toekenning van rechtsmiddelen aan de vakbonden.
10. de behartiging van collectieve werknemersbelangen bij de rechter
Het blijkt dat de mogelijkheden voor de vakbonden om op eigen naam bij de rechter
bescherming te vragen voor de collectieve belangen van de werknemers in een onderneming in de loop van dejaren zeventig aanmerkelijk zijn uitgebreid. In een aantal gevallen
is die bevoegdheid uitdrukkelijk in de wet vastgelegd (WOR; enquêterecht; structuurregeling). Bovendien zijn in de wetsgeschiedenis van meerdere bepalingen en in de jurisprudentie duidelijke aanwijzingen te vinden om in gevallen, waarin belanghebbenden
bij de rechter kunnen ageren ter bescherming van werknemersbelangen, ook de betrokken vakbonden als belanghebbende aan te merken. Soms kunnen deze bonden ook aan
de algemene regels van het burgerlijk recht de bevoegdheid ontlenen om een actie ter
behartiging van collectieve werknemersbelangen in te stellen. Daarnaast kan de bond
door het verlenen van (rechts)bijstand aan een lid in een proefproces, dat dan op naam
van dat lid wordt gevoerd, een uitspraak uitlokken die voor een grotere groep werknemers in een onderneming of bedrijfstak van belang is.
Bij de beantwoording van de vraag of een vakbond als belanghebbende is aan te merken of een eigen actie kan instellen op grond van art. 1401 BW, spelen mijns inziens
naast de wetsgeschiedenis en de precedenten in de rechtspraak de volgende argumenten
een rol.
1. De maatschappelijke erkenning van de vakbonden als vertegenwoordigers van collectieve werknemersbelangen heeft zijn uitdrukking gevonden in een reeks van wetten waarin deze bonden bevoegdheden zijn toegekend om deel te nemen aan de uitvoering van
en de controle op de naleving van die wetten. Ook zijn de vakbonden bevoegd om vertegenwoordigers te benoemen of kandidaten voor te dragen voor een reeks (semi)overheidsinstanties (SER, PBO-organen, GAB, Raden van Beroep en sociale verzekeringsinstanties). Er moeten wel zeer dwingende redenen zijn om de vakbonden wèl in al die
andere fora maar niet bij de rechter als vertegenwoordiger van collectieve werknemersbelangen te aanvaarden. De toekenning van die bevoegdheden heeft als bijkomend gevolg dat de vakbonden een eigen beschermwaardig belang hebben, nl. dat de uitoefening van die bevoegdheden niet wordt gefrustreerd, (vgl. het kort geding in de Batcozaak en het belang van de Voedingsbonden bij de jaarrekening van Homburg).
2. Veel vakbonden ontlenen aan de cao, waarbij ze partij zijn, tegenover de ondernemer het recht op tijdige informatie of overleg over belangrijke besluiten inzake de bedrijfsvoering. De bonden kunnen de naleving te goeder trouw van deze contractuele
verplichtingen zonodig in een eigen actie van de ondernemer afdwingen (vgl. de zaak
Gcvetex).
198. Bijl. Hand. II1979/80,14497, nr. 11, p. 45. De gewijzigde bepalingen staan nu in art. 40, lid 1 en
art. 42, lid 7 van het gewijzigde wetsontwerp, zie Bijl. Hand. Π 1979/80, 14497, nr. 188.
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3. In incidenteel of periodiek overleg tussen vakbonden en werkgever worden door deze laatste vaak toezeggingen gedaan of verwachtingen gewekt. Handelingen in strijd met
die toezeggingen of opgewekte verwachtingen kunnen een onrechtmatige daad van de
werkgever jegens de vakbonden opleveren (vgl. het Hof Amsterdam in de Batco-zaak"' ).
4. Als de vorderingen van de vakbonden betrekking hebben op collectieve belangen (algemeen ondernemingsbeleid, bedrijfssluiting, verplichting tot informatieverstrekking of
overleg) en dus geen directe vaststelling inhouden van de subjectieve rechten van de betrokken werknemers, wordt deze niet het recht ontnomen om desgewenst in een eigen
proces hun rechtspositie ten opzichte van de werkgever te doen vaststellen. Individuele
werknemers, die een van de vakbond afwijkend standpunt innemen, kunnen in het door
de vakbond (of de OR) aangespannen proces tussenbeide komen (zie par. 6 en Hoofdstuk X par. 5.5) of zelf als belanghebbende ageren.
5. Als de vakbond over het instellen van een actie tevoren overleg heeft gepleegd met
de OR of diens instemming heeft verkregen, is er des te minder reden om een mogelijk
gebrek aan representativiteit van de vakbond als argument tegen de eigen actie te hanteren. OR-leden met een afwijkend standpunt zijn op de hoogte en kunnen binnen de
bond of bij de rechter hun eigen standpunt kenbaar maken.
Als een vakbond voldoet aan de eisen die het enquêterecht stelt (rechtspersoonlijkheid, doelstelling, leden onder de werknemers en feitelijke werkzaamheid in de bedrijfstak), vormen een contractuele relatie (cao) met de betreffende werkgever of het overleg met de OR naar mijn mening slechts bijkomende argumenten en geen noodzakelijke
voorwaarden om deze bond als belanghebbende aan te merken. De actie van belanghebbenden wordt hierdoor niet tot een actio popularis. De onderlinge taakverdeling tussen
de vakbonden die in doelomschrijving en feitelijke werkzaamheid tot uitdrukking komt,
maakt dat alleen die bonden die een relatie met deze onderneming hebben (leden onder de werknemers of feitelijk werkzaam in deze bedrijfstak) de actie kunnen instellen.
Deze opvatting laat de mogelijkheid open dat nieuwe werknemersorganisaties die (nog)
niet door de werkgever(s) in het cao-overleg zijn toegelaten of door andere bonden zijn
erkend, ook als belanghebbende een actie instellen, mits zij aan de vier genoemde basisvoorwaarden voldoen. In deze opvatting is het voor de betrokken vakbonden niet nodig
om de tactiek van de SOBI te volgen (zie par. 6.1.1) en zich door het kopen van een
aandeel een financieel belang te verwerven. De belangen waarvoor de vakbonden in deze gevallen opkomen, zijn niet minder materieel dan die van een aandeelhouder.
Het aanmerken van de betrokken vakbonden als belanghebbende in die gevallen waarin de wet aan belanghebbende(n) een beroep op de rechter heeft toegekend bij geschillen rond ondernemingen en rechtspersonen, is dus juridisch goed te verdedigen. Het ligt
ook in de lijn van de ontwikkehng van de zelfstandige acties van particuliere organisaties
ten behoeve van collectieve belangen op andere rechtsgebieden (zie par. 8). Een andere
vraag is echter of de toekenning van deze bevoegdheid aan de vakbonden gewenst is
met het oog op de kans dat deze ook daadwerkelijk gebruikt zal worden bij de handhaving van de wettelijke normen ter bescherming van werkncmersbelangen. Die vraag
komt nu tot slot aan de orde.
In par. 3 werd geconstateerd dat de wetgever soms in plaats van of naast de vakbonden
een actie ter handhaving van die collectieve belangen heeft toegekend aan de OR, aan
individuele OR-leden of aan iedere werknemer in de onderneming. Soms wordt die
keuze heel expliciet gemaakt (bij het in art. 26 WOR aan de OR toegekende beroeps199. Zie noot 81 alsmede Pres. Rb. Middelburg 7 juli 1978,Л 1978, 653.
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recht). Meestal werd die keuze echter zeer summier of geheel niet gemotiveerd. De argumenten die werden aangevoerd om de vakbond wel of juist niet een eigen actie te verlenen bleken in de praktijk tot nu toe een gering realiteitsgehalte te hebben. In plaats van
het gevreesde gebrek aan distantie bij de vakbonden, vonden we een grote aarzeling
van de bonden om daadwerkelijk gebruik te maken van hun nieuwe bevoegdheden. In
par. 5 bleek dat de bonden weinig van deze acties gebruik maken. De vakbondsacties
werden vaker te laat (faillissement of onherroepelijk besluit) dan onbezonnen snel ingesteld. Het alternatief van de actie door de PG blijkt in de praktijk nog nooit gebruikt te
zijn. Het gemis aan rechtspersoonlijkheid van de OR kan bij een keuze tussen verschillende alternatieven door de wetgever voortaan moeilijk meer als een reëel argument
worden gehanteerd. Het gevaar voor misbruik van acties die aan individuele werknemers
of de OR-leden zijn toegekend, is nooit geheel uit te sluiten. De weinige mij bekende
gevallen waarin een dergelijke actie door één of meer werknemers werd ingesteld, wekken de indruk dat dit gevaar gemakkelijk wordt overdreven 200 . Op grond van de in dit
hoofdstuk bijeengebrachte gegevens ben ik van oordeel dat toekenning van een zelfstandige actie aan de betrokken vakbonden de grootste kans biedt dat deze actie ook daadwerkelijk wordt gebruikt.
Individuele werknemers zullen een dergelijke actie ter behartiging van collectieve
werknemersbelangen uit vrees voor repercussies voor hun eigen relatie tot de werkgever, wegens gebrek aan middelen of aan informatie slechts zelden daadwerkelijk kunnen
gebruiken. Dat gebruik wordt dan in hoge mate afhankelijk van toevallige belangstelling,
doorzettingsvermogen en steun van anderen. De omstandigheid dat een individuele
werknemer meestal toch niet zonder steun van zijn vakbond zal kunnen procederen
werd door de minister van justitie bij twee gelegenheden genoemd: bij de WOR om de
vrees voor misbruik van zo'n actie te ontzenuwen en bij de wetgeving tegen de seksediscriminatie om aan organisaties een zelfstandige actie toe te kennen. Dit impliceert
echter dat dergelijke acties voor de ongeorganiseerde werknemers vaak alleen op papier
zullen bestaan. Bovendien zal steun van een organisatie de angst voor repercussies bij
de persoon, op wiens naam wordt geprocedeerd, maar ten dele kunnen wegnemen.
Voor de leden van de OR zullen deze factoren soms minder sterk spelen. Een OR-lid
zal over meer informatie kunnen beschikken en heeft ook een wettelijke bescherming
tegen benadeling wegens zijn activiteit in die hoedanigheid. De effectiviteit van die bescherming, die bij de wijziging van de WOR in 1979 werd uitgebreid (artt. 21 en 36,
lid 3), wordt echter bewijfeld. Het gebrek aan middelen blijft ook hier een rol spelen.
Bovendien doet zich hier de complicatie voor dat beëindiging van het lidmaatschap van
de OR (ontslag, aftreden of niet-herverkiezing) tijdens de procedure de vordering doet
stranden 2 0 1 .
Als de actie aan de ondernemingsraad wordt toegekend, doen deze procedurele problemen zich niet voor. Ook zal de OR meestal over meer informatie en deskundigheid
beschikken dan een lid afzonderlijk. Daartegenover staat dat voor de OR de kosten van
de procedure een belemmering voor het gebruik kunnen vormen. Als deze kosten niet
uit de jaarlijkse begroting kunnen worden voldaan, komen ze slechts ten laste van de
ondernemer voorzover deze daarin toestemt (art. 22, lid 2 WOR). Deze regel stelt hoge
eisen aan het altruïsme (of de proceslust) van de ondernemer. Indien geen kosteloze
rechtsbijstand of steun van een vakbond wordt verkregen, moeten de OR-leden deze
200. In dit hoofdstuk komen dergelijke acties ter sprake in noot 27 (OR-leden inzake de benoeming
van Lanser als commissaris bij Smit Int.) en de noten 123-125 (actie van werknemers tegen een
stichtingsbestuur in Ede).
201. Zie noot 27. In die zaak werd dit probleem omzeild doordat een groot aantal OR-leden gezamenlijk als eisers optrad. De drie werknemers, van wie het OR-lidmaatschap tijdens de procedure was geëindigd, werden door de rechtbank niet-ontvankelijk verklaard in hun vordering.
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kosten zelf dragen 202 . Omdat bijna alle werknemers kiesrecht voor de OR hebben, lijkt
de OR wat betreft de representativiteit in principe de ideale procesvertegenwoordiger
van de collectieve belangen van de werknemers in een onderneming. Wel is dan nog onzeker of ook de stem van minderheidsgroepen onder de werknemers in het proces bij
de rechter gehoord kan worden. Als zou worden aangenomen dat de OR geen rechtspersoon is, zijn de mogelijkheden voor de OR om deze belangen in rechte te behartigen beperkt tot de enkele gevallen waar de wet dit uitdrukkelijk bepaalt. Ook wanneer
de OR in andere gevallen als procespartij wordt erkend, zouden zowel de kosten als de
nauwe band met de onderneming kunnen belemmeren dat de OR feitelijk gebruik
maakt van deze mogelijkheden.
Het gebruik van deze acties door de vakbond wordt beïnvloed door de omstandigheid dat deze iets meer afstand tot de onderneming heeft. Enerzijds hoeft de bond minder rekening te houden met repercussies voor de eigen positie. Overigens zal een vakbond eveneens ernstig rekening houden met de negatieve effecten van het instellen van
een actie op iets langere termijn (voor de werkgelegenheid en voor haar eigen overlegrelatie). Anderzijds verhindert die afstand tot het conflict in een onderneming een overijlde actie. De vakbond kan echter ook enige afstand tot (een deel van) de betrokken
werknemers hebben. Haar representativiteit is formeel minder groot dan bij de OR.
Voor die gevallen waarin de werknemers verschillende opvattingen of tegenstrijdige belangen hebben, kan het feit dat meerdere vakbonden bevoegd zijn om te ageren dit
eventuele gebrek aan representativiteit compenseren. Een tekort aan informatie bij de
bonden kan soms worden goedgemaakt door de informatie waarover haar leden (vooral
de OR-leden) beschikken. Bovendien zal een vakbond vaak over meer deskundigheid
en middelen beschikken dan een OR. Wel kunnen de kosten en de financiële risico's
van dit soort procedures soms zeer hoog oplopen (vgl. de Batco-zaak). De vakbonden
hebben veel meer mogelijkheden dan de OR om deze kosten (eigen rechtsbijstand en
proceskosten) en risico's (kostenveroordeling en tegenactie tot schadevergoeding) te
spreiden of te verminderen door zorgvuldige voorbereiding en door bundeling van
deskundigheid en middelen. Ook als de OR als rechtspersoon en procespartij wordt erkend en voldoende kosteloze rechtsbijstand zou krijgen, lijken de mogelijkheden voor
de vakbonden om daadwerkelijk gebruik te maken van acties ten behoeve van collectieve werknemersbelangen aanmerkelijk groter dan voor de ondernemingsraden.

202. In het oorspronkelijke wetsontwerp tot wijziging van de WOR was op dit punt een uitgewerkte
regeling opgenomen, zodat de kosten van eigen rechtsbijstand, de eigen proceskosten en het risico van een kostenveroordeling geen belemmering voor het gebruik van het beroepsrecht door de
OR zouden vormen. Na het aantreden van het kabinet-Van Agt is de uitschakeling van de kostenfactor beperkt tot de kostenveroordeling (zie Bijl. Hand. II1977/78, 13954, nr. 106, p. 11
en 13). Ondanks vrijwel algemene oppositie tegen deze wijziging in de Tweede Kamer {Bijl. Hand.
II 1977/78, 13954, nr. 109, p. 25 en 29 en Hand. II 1978, p. 63-66) is deze beperkte regeling
in de wet vastgelegd (artt. 26, lid 9 ; 27, lid 5 ; 36, lid 4 WOR 1979). Deze beperking lijkt mij een
indicatie voor de mate waarin daadwerkelijk gebruik van deze actie werd gewaardeerd. Zie omtrent deze regeling ook Maschhaupt (1980), p. 89 e.v. en Hoofdstuk XI par. 7.
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VI. collectief-belang-acties in Frankrijk
1. inleiding en terminologie
In Frankrijk kunnen— evenals in Nederland — organisaties die rechtspersoonlijkheid bezitten in rechte optreden ter handhaving van de eigen rechten en belangen van de organisatie. Deze actie wordt de action sociale genoemd. 1 Daarnaast heeft de wet in bepaalde gevallen organisaties bevoegd verklaard om in rechte op te treden ter collectieve
handhaving van de rechten van individuele leden. Een duidelyk voorbeeld van deze action individuelle exercée collectivement vormt de in Hoofdstuk IV besproken bevoegdheid van de Franse vakbonden om op te komen voor de rechten die hun leden aan een
CAO kunnen ontlenen. In dit hoofdstuk gaat het echter om een derde vorm van procesbevoegdheid van privaatrechtelijke organisaties, die vooral in Frankrijk sterk is ontwikkeld. Het betreft hier de bevoegdheid om in rechte op te komen voor de collectieve belangen van een groep personen, waartoe haar leden behoren of voor collectieve belangen, waarvan de organisatie zich de behartiging ten doel stelt. Deze zelfstandige actie
wordt aangeduid als de action collective2 of de action d'intérêt collectif3. De eerste
aanduiding wordt meer gebruikt. De laatste aanduiding acht ik met Van Compernolle*
nauwkeuriger. De actie wordt niet door een collectief ingesteld maar door een organisatie. Het kenmerkende is de aard van de belangen, die deze acties beogen te beschermen. Meestal gaat het hier om collectieve belangen, soms om algemene belangen. Ik zal
deze acties hieronder in navolging van de Franse term als collectief-belang-acties aanduiden.
De meest gebruikte en derhalve ook meest bekende species van deze Franse collectiefbelang-acties is de action syndicale. Dat is de actie waarmee de beroepsorganisaties kunnen opkomen voor de collectieve belangen van de beroepsgroep. Het eerste deel van dit
hoofdstuk geeft een beschrijving van het ontstaan, de regels, het gebruik en de effecten
van de action syndicale. Vervolgens worden enkele andere toepassingen van de collectief-belang-actie genoemd. Tenslotte komt de recente toekenning van collectief-belangacties aan consumentenorganisaties, verenigingen voor natuur- en milieubescherming en
verenigingen ter bestrijding van rassendiscriminatie aan de orde. Daarby wordt met name ingegaan op de variaties in de omvang van de aan die organisaties toegekende bevoegdheden en de waarborgen waarmee de toekenning en uitoefening van die bevoegdheid is aangegeven.

2. action syndicale van vakbonden en beroepsorganisaties
2.7 ontstaan
De Franse action syndicale is een schepping van de rechtspraak die na een bevestiging
1. H., L. en J. Mazeaud, Thiité théorique et pratique de la responsabilité civile, tome II, 6e druk. Paris,
1970, nr. 1878-5 en H. Solus en R. Peirot, Droit judiciaire privé, tome I, Paris, 1961, p. 219.
2. Η. Dupeyron, L'action collective,Dattoz 1952, chron. p. 153.
3. G. Comu en J. Foyer,Procédure civile, Paris, 1958, p. 348.
4. Van Compemolle (1972), p. 297.
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door de wetgever in de rechtspraktijk een belangrijke rol is gaan spelen.
Tijdens de Franse revolutie waren de gilden afgeschaft. In de Loi le Chapelier van
1791 werd het beoefenaren van eenzelfde beroep verboden om te beraadslagen of regelingen op te stellen inzake hun 'prétendus intérêts communs'. Sedertdien was de vorming van beroepsorganisaties aan strenge beperkingen onderworpen geweest. Maar deze
'corps intermédiaires' bleken sterker dan de leer. 'Un siècle à peine d'individualisme pur
avait démontré la nécessité des corps intermédiaires entre l'individu et l'Etat.' 5 In 1884
werd in Frankryk de vrijheid om beroeps- en vakorganisaties te vormen officieel erkend.
Bij de wet van 21 maart 1884 werd ondermeer bepaald dat organisaties opgericht 'pour
l'étude et la défense des intérêts économiques, industriels, agricoles et commerciaux de
la profession qu'ils représentent' ook in rechte kunnen optreden voor hun belangen
(art. 6).
Al spoedig rees de vraag of deze 'syndicats' bij de rechter uitsluitend voor de eigen
rechten en belangen van de organisatie of ook voor de belangen van de betrokken beroepsgroep konden opkomen. Tegen een ruime interpretatie van de rechtsbevoegdheid
van de syndicats werden aangevoerd6 :
(1) de angst voor een herleving van de vervolging van niet-aangeslotenen door de beroepsorganisaties; die vervolging was juist aanleiding voor de afschaffing van de gilden geweest;
(2) de vrees voor ongewenste concurrentie en interferentie met de werkzaamheden
van het OM; in strafzaken treedt het OM gewoonlijk op als vertegenwoordiger van
het algemeen belang; dit punt speelt een belangrijke rol omdat belanghebbenden
in Frankrijk ruime mogelijkheden hebben om in een strafvervolging hun civiele
belangen te behartigen of zelfs buiten het OM om een strafvervolging te initiëren
(zie par. 2.2.1);
(3) de ontkenning van het bestaan van een collectief belang van een beroepsgroep
naast of los van de som van de belangen van de individuele leden;
(4) de wet van 1884 had de vrijheid van organisatie erkend; binnen één beroepsgroep
konden derhalve meerdere organisaties ontstaan; hoe valt het met deze principiële
keuze voor pluraliteit van organisaties te rijmen, dat één organisatie voor de rechter voor de belangen van de hele groep kan opkomen?
(5) als er al sprake kon zijn van een collectief belang, waarvoor de organisaties konden
opkomen, dan ondervonden die organisaties geen aantoonbare schade ('préjudice
direct, certain et actuel') die voor vergoeding in aanmerking kon komen. In deze
In deze argumenten klonk het uit de Franse revolutie geërfde individualisme door. Ook
was de invloed merkbaar van de theorieën die het bestaan van de rechtspersoon ontkenden. 7
De rechtspraak stond aanvankelijk positief tegenover de acties die door beroepsorganisaties werden ingesteld ter verdediging van de belangen van de beroepsgroep. Wel
werd dit standpunt door sommige schrijvers (met name door Planiol) bestreden 8 . Toen
in 1907 de strafkamer van de Cour de cassation het standpunt van deze critici overnam
en daarmee afweek van het oordeel van de andere kamers van dat Hof, raakte de rechtspraak verdeeld. Aan deze verdeeldheid werd in 1913 een einde gemaakt door een arrest van de Chambres Réunies van de Cour de cassation 9 . In een strafzaak tegen een
handelaar die wijn met water had aangelengd, stelde het Syndicat national de défense
Mestre in een noot onder Cass. Οι. Réunies 5 april 1913, Ree. Sirey 1920,1, p. 49.
A. Brun, La jurisprudence en droit du travail. Paris, 1967, p. 530.
Zie Durand en Vitu (1956), p. 312.
Telkens wordt gewezen op de invloed van de noten van Planiol in Dalloz 1895,2, p. 553 en 1898,
2,p.l29.
9. Cass. Ch. Réunies 5 april 1913,Dalloz 1914, l,p. 65 en Brun (1967), p. 527.
5.
6.
7.
8.
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de la viticulture française zich als civiele partij en eiste een schadevergoeding van 2000
Fr. en publikatie van de uitspraak. Het Hof achtte deze vordering ontvankelijk, omdat
deze
'n'avait pas pour objet de donner satisfaction aux intérêts individuels d'un ou plusieurs de ses membres, mais bien d'assurer la protection de l'intérêt collectif de la
profession, envisagée dans son ensemble et représentée par le syndicat, dont la personnalité juridique est distincte de la personne de chacun de ceux qui le compose'.
Bovendien oordeelde het Hof dat deze frauduleuze handelingen die het aanzien van de
wijn als natuurlijk product schaadden en ten onrechte de prijs van wijn drukten:
'étaient de nature à atteindre directement les intérêts économiques, commerciaux
ou agricoles, dont la défense rentre essentiellement dans la mission légale des syndicats professionels'.
Het Hof erkende hiermee het bestaan van een collectief belang van de beroepsgroep
naast de individuele belangen van de leden. Tevens werd beslist dat zo'n collectief belang ook schade kan ondervinden en dat beroepsorganisaties ter zake van die schade in
rechte kunnen optreden. Overigens had de wetgever rond de eeuwwisseling reeds in
verschillende wetten aan bepaalde beroepsorganisaties de bevoegdheid toegekend om
tegen fraudes op specifieke gebieden in rechte op te treden 10 .
Enkele jaren later werd deze uitspraak bevestigd in een arrest van de civiele kamer
van het Hof. In die zaak had het Syndicat du Haut-Médoc een civiele vordering tot schadevergoeding en publikatie van de uitspraak in meerdere dagbladen ingesteld tegen een
wijnhandelaar die ten onrechte voorwendde uit de Medoc afkomstige wijn te verkopen.
Het Hof benadrukte dat het instellen van deze action syndicale niet uitsloot dat individuele beroepsgenoten die door de gewraakte handelingen schade hadden geleden zelf
een eigen vordering konden instellen:
'l'action syndicale et l'action individuelle, quoiqu'elles puissent procéder du même
fait dommageable, n'ont ni la même cause juridique, ni le même objet.. . ces deux
actions ne peuvent ni s'exclure, ni se confondre'.11
Deze rechtspraak werd bij wet van 12 maart 1920 bevestigd in een bepaling die thans is
opgenomen in art. L 411-11 van de Code du Travail. De tekst luidt:
'Ils (les syndicats professionnels) peuvent, devant toutes les juridictions exercer
tous les droit réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice
direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent'.
Het principe van de action syndicale was hiermee erkend. Wel bleven er nog veel vragen
open, waarop een zeer uitgebreide jurisprudentie antwoorden heeft trachten te vinden.
2.2 voor welke rechters?
De action syndicale kan worden ingesteld voor alle rechters ('devant toutes les juridictions') overeenkomstig de normale regels voor de competentie-verdeling tussen de verschillende gerechten. Een syndicat kan dus als zodanig optreden voor de gewone burlo. Voor voorbeelden zie Durand en Vitu (1956), p. 315.
11. Cass. Civ. 28 november 1916, Ree. Sirey 1920, 1, p. 49 en Brun (1967), p. 528.
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gerhjke rechter, voor byzondere colleges zoals de conseils des prud'hommes 1 2 , de Cour
supéneure d'arbitrage 13 of de commissions contentieuses de sécunté sociale14 maar
ook voor administratiefrechtelijke colleges15 en tenslotte ook voor de strafrechter 16 In
dit laatste geval maakt het syndicat gebruik van de action civile De civielrechtelijke
vordering wordt ingesteld bij de strafrechter. Omdat deze figuur m de praktijk van de
action syndicale een grote rol speelt, volgt hieronder een korte uiteenzettmg over de action civile
2 2 1 de action civile Ьц de strafrechter

17

In art. 2 van de Code de Procédure Pénale (CPP) wordt voor het slachtoffer van een
debet de mogelijkheid geopend om zijn civielrechtelijke vordering tot schadevergoeding
m een strafzaak tegen de dader te doen gelden De eerste alinea van dat artikel luidt
'L'action civile en réparation du dommage causé par un cnme, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage
directement causé par l'infraction'
Deze action civile kan op dne manieren worden ingesteld. Ten eerste door voeging in
een reeds lopende strafvervolging (artt 87 en 418 ev CPP) Ten tweede kan, indien
(nog) geen strafvervolging aanhangig is, het slachtoffer of de organisatie waaraan de action civile is toegekend zich bij de juge d'instruction aanmelden en zich party stellen
(de 'plainte avec constitution de partie civile' van art 85 CCP) Ten derde kan in een
dergelijk geval de veroorzaker van de schade direct voor de strafrechter worden gedagvaard (de 'citation directe' van art 550 CPP) Deze derde vorm is alleen mogelijk bij
eenvoudige overtredingen. De tweede vorm (de klacht bij de juge d'instruction) is voorgeschreven bij ernstiger delicten en indien de dader onbekend is In deze beide gevallen
heeft het optreden als partie civile tot gevolg dat een strafvervolging aanvangt onafhankelijk van de wil van het Openbaar Ministerie of zelfs tegen de wens van het OM18
Wel kan het OM, als het de klacht ongegrond of onvoldoende gemotiveerd acht, de rechter verzoeken de instructie summier te houden (art 86 CCP), de vervolging te staken of
geen veroordeling uit te spreken" De rechter hoeft aan dat verzoek echter geen gevolg
te geven
Als de schade toebrengende handeling een strafbaar feit is, heeft het slachtoffer van
12 Petit (1975), ρ 214
13 A Brun en H Galland, Traite de droit du travail, 2e druk, Pans, 1978, tome 2, ρ 75
14 J M Verdier, Secunté sociale, intérêt collectif de la profession et action syndicale, Droit Social
1963,ρ 235 e ν
15 Brun en Galland (1978), ρ 79 Voor een uitvoerige analyse van de rechtspraak van de Conseil
d'Etat inzake de bevoegdheid van syndicats en andere verenigingen om 'recours pour exces de
pouvoir' in te stellen ter behartiging van hun statutaire belangen, zie J M Auby en R Drago, Traite
de contentieux administratif, 2e druk, Paris, 1975, tome II, nr 1043, verder Van Compernolle
(1972), ρ 364 e ν en Van Dijk (1976), ρ 92 e ν
16 Durand en Vitu (1956), ρ 333 en Verdier (1966), nrs 198-201
17 Een uitgebreide bibliografie over de action civile is opgenomen bij G Stefani en G Levasseur, Pro
cedure Penale, 8e druk. Pans, 1974, ρ 223 e ν Een gedetailleerde beschrijving van de praktische
gang van zaken bij het instellen van een action civile geeft M Cohen, La poursuite devant les tri
bunaux répressifs pour infraction a la legislation sociale, Revue Pratique de Droit Social 1970, nr
308, ρ 289-302
18 Zie J С Soyzx,Droit Penal et Procedure Penale,Зеат ., лп%, 1975,ρ 230 en Stefani en Levasseur
(1974), ρ 146 en 196
19 Stefani en Levasseur (1974), ρ 195
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het delict of de organisatie, die de action civile kan instellen, dus meestal de keus om
de vordering tot schadevergoeding bij de burgerlijke rechter óf als action civile bij de
strafrechter in te stellen. De behandeling van de action civile verloopt volgens de procedure-regels van het strafproces. De materieelrechtelijke vragen (over de aansprakelijkheid en de omvang en de vorm van de schadevergoeding) worden volgens de gewone regels van het burgerlijk recht beoordeeld.
De action civile biedt in vergelijking met een proces bij de burgerlijke rechter verschillende voordelen: minder formaliteiten, lagere kosten, snellere beslissing en eenvoudiger bewijsregels. Bovendien kan de partie civile profiteren van de mogelijkheden tot
feitenonderzoek die het OM en de rechter van instructie ter beschikking staan20. Wel
kan bij duidelijk misbruik van de action civile de insteller via een eenvoudige procedure
tot vergoeding van de schade van de wederpartij veroordeeld worden (artt. 91 en 472
CPP). Ook moet degene die een action civile instelt terwijl geen strafvervolging aanhangig is, vooraf zekerheid storten voor de te verwachten proceskosten (art. 88 CPP). Het
gaat hier om het eventuele getuigengeld, de kosten van deskundigenonderzoek e.d.21
Wordt de action civile afgewezen, dan komen deze kosten voor rekening van de insteller behalve als de rechter van instructie het onderzoek staakt en oordeelt dat de insteller te goeder trouw is geweest. De hoogte van de te stellen zekerheid beloopt als regel
een paar honderd francs en zal dus voor weinig organisaties problemen opleveren22. De
personen tegen wie een action civile is ingesteld, worden verder nog beschermd door
het verbod om te publiceren over een action civile, die een strafvervolging in beweging
heeft gezet, zolang de rechter daarover nog niet heeft beslist.23
In vergelijking met het Nederlandse strafprocesrecht biedt de action civile aan belanghebbende burgers en organisaties in twee opzichten duidelijk meer mogelijkheden
om van het strafproces gebruik te maken. De action civile gaat veel verder dan het Nederlandse instituut van de beledigde partij. Deze kan in een aanhangig strafproces zijn
vordering tot schadevergoeding tegen de verdachte door de strafrechter doen beslissen
tot een maximum van f 1500,— bij de rechtbank of f 600,— bij de kantonrechter (artt.
44 en 56 RO). By de action civile is het bedrag van de schadevergoeding niet gelimiteerd. De vergoeding kan ook worden gegeven in de vorm van publikatie van de uitspraak op kosten van de veroordeelde.
Van veel grotere betekenis is echter dat de action civile een eenvoudige mogelijkheid
biedt om onafhankelijk van het oordeel van het OM een strafvervolging in te stellen. De
action civile gaat daarin veel verder dan de Nederlandse regeling van het beklag over
niet-vervolging in art. 12 Sv. De action civile plaatst het slachtoffer en de organisaties
die krachtens de wet in bepaalde gevallen als partie civile kunnen optreden, zoals een
syndicat bij delicten die inbreuk maken op een collectief belang van de beroepsgroep,
in een positie die wat betreft het initiatief tot strafvervolging de positie van het OM benadert. Aan belanghebbende burgers en organisaties wordt door de action civile een
middel geboden om het werk van het OM aan te vullen, te corrigeren of te laten controleren door de rechter. In de praktijk is die aanvulling van het werk van het OM vooral
van belang op rechtsgebieden die buiten het traditionele werkterrein van het OM liggen.24
Deze inbreuk op het vervolgingsmonopolie van het OM verschaft die organisaties de
20. Cohen (1970), p. 290 en Soyer (1975), p. 230.
21. Stefani en Levasseur (1974), p. 131 en 403.
22. Cohen (1970), p. 299. L. Bihl, L'action syndicale des associations, Gaz. Pal. 1973,2, p. 527 noemt
als voorbeeld een cautie van 300 Francs en vermeldt op p. 530 een extreem uitzonderingsgeval
van een cautie van 10.000 F. Vgl. Trib. Grenoble 18 december 1973, Dalloz 1975, p. 489 waar
een vereniging een cautie van 250 F. moest storten.
23. Art. 2 van de wet van 2 juli 1931.
24. In 1977 heeft de Benelux Studiecommissie voor de eenmaking van het recht een voorontwerp ge208

kans om de strafrechtelijke handhaving van normen op hun werkterrein te stimuleren.
De vakbonden en de andere beroepsorganisaties hebben deze kans duidelijk benut. Verreweg de meeste uitspraken over de action syndicale zijn gedaan in procedures waar een
syndicat voor de strafrechter als partie civile is opgetreden. 25 Als regel zal een syndicat
de action syndicale alleen bij de burgerlijke rechter aanhangig maken als het gewraakte
gedrag niet onder de omschrijving van enig strafbaar feit valt 26 of bewust voor een bepaald type burgerlijk proces (bijvoorbeeld het kort geding) wordt gekozen.

2.3 voorwaarden voor het instellen van een action syndicale
Uit het hierboven geciteerde art. L 411-11 kunnen drie algemene voorwaarden voor de
uitoefening van de actie worden afgeleid: (1) de hoedanigheid van syndicat, (2) een collectief belang van de beroepsgroep, en (3) schade aan dat belang.

2.3.1 hoedanigheid van syndicat
De action syndicale kan worden uitgeoefend door iedere organisatie die voldoet aan de
vereisten die de wet aan een syndicat stelt. 25 Van een syndicat mogen uitsluitend personen lid zijn die eenzelfde of een aanverwant beroep uitoefenen. De doelstelling moet
binnen de wettelijke omschrijving vallen. Verder is een syndicat verplicht de statuten
en de namen van de bestuurders te deponeren 27 . Voor het instellen van de action syndicale worden geen eisen aan de representativiteit gesteld.28 In het Franse sociaal recht
speelt het begrip 'organisations syndicales les plus représentatives' een belangrijke rol. 29
De action syndicale is echter niet beperkt tot de meest representatieve organisaties. Elk
syndicat heeft die bevoegdheid. Het is zelfs niet nodig dat één of meer van de eigen leden in hun individuele belangen geschaad zijn door het gewraakte gedrag. 30 Wel kan
het syndicat alleen optreden in zaken die de eigen beroepsgroep betreffen óf, als het
om regionale organisaties gaat, op de eigen regio betrekking hebben. Art. L 411-11
spreekt immers over 'l'intérêt collectif de la profession qu'il représente'. Zo kan een
tandartsenorganisatie niet ageren tegen een besluit dat alleen op artsen betrekking heeft.
Evenmin kan een vakbond van metaalbewerkers opkomen voor de collectieve belangen
van schrijnwerkers. Ook werd de Confédération des Vignerons du Midi verscheidene

25.
26.
27.
28.
29.
30.

publiceerd voor een verdrag inzake de rechtstoestand van het slachtoffer in het strafproces; zie
daarover N.J. Polak, De 'beledigde partij'in ere hersteld,NJB 1980, p. 21-32. Dit ontwerp-verdrag
voorziet dat een benadeelde door het instellen van een vordering tot schadevergoeding een strafvervolging tegen de dader in beweging kan zetten (artt. 6 en 11). Het gekozen systeem is duidelijk
geïnspireerd door de action civile in Belgiè en Luxemburg, die in grote lijnen naar het Franse model verloopt. Aanvaarding van dit ontwerp zou niet betekenen dat organisaties dan ook op de zelfde wijze als in Frankrijk van deze civiele actie bij de strafrechter gebruik kunnen maken. Het ontwerp eist dat de benadeelde een persoonlijk belang heeft; vgl. ook de Toelichting p. 11. In België
geldt dat, afgezien van de beroepsorganisaties ingevolge de wet van 1898, organisaties niet als benadeelde bij de strafrechter kunnen ageren terzake van strafbare feiten die stnjdig zijn met de doelstelling van de organisatie, zie Van Compemolle (1972), p. 299, J. du Jardin, Algemeen belang en
groepsbelang,RW 1968/69, p. 675 en Hoofdstuk IV par. 3.3.
Verdier (1966), nr. 200.
Mazeaud (1970), p. 971.
Durand en Vitu (1956), nrs. 37-62.
P. Durand, Défense de l'action syndicale,Dalloz 1960, chron. p. 25.
Zie Verdier (1966), nrs. 167 e.v.
Durand en Vitu (1956), p. 319 en Verdier (1966), nr. 214.
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malen niet-ontvankelijk verklaard, omdat zij ageerde terzake van fraudes met wijn die
uit een andere streek afkomstig was31.
Met het begrip 'syndicats professionnels' worden niet alleen organisaties van ondernemers, handelaren en beoefenaars van vrije beroepen maar ook de vakorganisaties van
werknemers aangeduid. De bij wet ingestelde beroepsorganisaties, waarvan alle beroepsgenoten verplicht lid zijn, kunnen eveneens de action syndicale instellen. In Frankrijk
bestaat voor veel beroepen een dergelyke publiekrechtelijke organisatie. Men kent onder meer ordes van artsen, advocaten, notarissen, apothekers, landmeters, accountants
en deurwaarders. Deze organisaties hebben niet de formele structuur van een syndicat.
De bepaling van art. L 411-11 leek derhalve niet op deze ordes van toepassing te zijn.
In rechtspraak en literatuur wordt echter algemeen aangenomen dat ook een orde in
rechte voor de collectieve belangen van de beroepsgroep kan opkomen. Doorslaggevend
is daarbij het argument dat, omdat alle beroepsbeoefenaren lid zijn van een orde, deze
organisaties a fortiori geschikt zijn om de collectieve belangen van de beroepsgroep te
verdedigen.32 In een syndicat is immers slechts een deel van de beroepsbeoefenaren
georganiseerd. Als binnen een beroepsgroep naast een publiekrechtelijke orde ook nog
één of meer syndicats bestaan, zoals bij de advocatuur, kan elk van die organisaties de
action syndicale instellen.33

2.3.2 het collectief belang van de beroepsgroep
Het bestaan van een 'intérêt collectif de la profession' was in 1913 zonder veel omhaal
door de Cour de cassation gepostuleerd. Het is aan de rechtspraak en de literatuur overgelaten om inhoud aan dat begrip te geven. Enkele schrijvers hebben zich aan een definitie gewaagd. Volgens Mazeaud is het collectief belang gelijk aan het gemeenschappelijk belang van de groep individuen die lid zouden kunnen zijn van het syndicat ('l'intérêt commun à l'ensemble des individus qu'est susceptible de grouper le syndicat')34.
Daartegenover menen Solus en Perrot dat het collectief belang juist iets anders is dan de
som van de individuele belangen van de leden ('une entité générale et abstraite qui absorbe et dépasse la somme des intérêts individuels de ses membres')35. Brun en Galland
komen tot de conclusie dat iets schade toebrengt aan een collectief belang als het is
'susceptible d'être ressenti par chacun des membres du syndicat et de nuire à la profession tout entière'36. Hier wordt een verband gelegd met de leden van het syndicat dat
optreedt én met de hele beroepsgroep. De mogelijkheid dat alle leden nadeel ondervinden is voldoende.
Verdier geeft de volgende omschrijving: 'Est collectif en effet tout intérêt qui
n'est pas propre à un individu ou à plusieurs individus isolés, mais concerne un groupe
en tant que tel' 37 . Wanneer een belang betrekking heeft op een groep als zodanig, zal
echter vaak voor discussie vatbaar zijn. Meer duidelijkheid verschaft dan ook een eerder
door Verdier gemaakt onderscheid tussen twee begrippenparen. Hij stelt het collectief
belang tegenover individueel belang en maakt daarnaast het onderscheid tussen alge31. Zie de rechtspraak vermeld bij Verdicr (1966), p. 437 noot 2.
32. Mazeaud (1970), nr. 1897-1, Solus en Perrot (1961), nr. 258 en Van Compemolle (1972), p. 326.
33. Voor een recent voorbeeld van een zaak waarin een orde van advocaten partij was en twee 'syndicats' van jonge advocaten op basis van de action syndicale intervenieerden, zie Rennes 2 mei 1978,
Gaz. Pal. 1978, 1, p. 298.
34. Mazeaud (1970), p. 972.
35. Solus en Perrot (1961), p. 221.
36. Brun en Galland in de eerste druk (1958, p. 670), van hun in noot 13 genoemde boek.
37. Verdier (1966), p. 418.
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meen en bijzonder belang. Het collectief belang van een bepaalde groep personen kan
zyns inziens zowel algemeen als bijzonder zijn. Het collectieve belang van een beperkte groep personen is een bijzonder belang in verhouding tot het belang van een grotere
groep. Dit laatste belang is op zich ook weer een collectief belang maar in verhouding
tot het belang van de sub-groep is er sprake van een algemeen belang. 38 Per slot van
rekening is het volgens Verdier 'l'étendue du groupe considéré qui fait de son intérêt
collectif, un intérêt général ou un intérêt particulier' 39 . Hieruit volgt dat de kwalificatie van een belang als coUectief belang niet alleen door de omvang van de betrokken
groep wordt bepaald, maar mede afhankelijk is van de eenheid waarmee wordt vergeleken.
De meeste schrijvers volstaan er echter mee aan te geven, dat het begrip moet worden onderscheiden van het individuele belang van één of meer leden, van het belang
van het syndicat zelf en van het algemeen belang. Zo leert Durand dat het syndicat
'ne peut fonder son action sur la lésion d'un intérêt particulier; pas davantage il ne
doit agir dans l'intérêt général que le ministère public a pour charge de défendre' 4 0 .
Dat onderscheid tussen individueel belang, collectief belang en algemeen belang wordt
dan wel zeer delicaat 41 en niet altijd eenvoudig42 genoemd. Er bestaat op dit punt
een uitgebreide casuïstiek.
Uit die uitgebreide jurisprudentie worden een tweetal vuistregels afgeleid.43 Er zal
als regel sprake zijn van een collectief belang als
a) een groot aantal personen die in dezelfde positie verkeren rechtstreeks bij een geschil
betrokken zijn, of
b) er sprake is van een 'une question de principe ou de portée générale' 44 . In het tweede geval is het onderwerp van het geschil en niet zozeer het aantal direct betrokken
personen aanleiding om een collectief belang aan te nemen en daarmee de action syndicale toe te laten. Is bij het geschil uitsluitend het belang van één lid betrokken (bijvoorbeeld een hem persoonlijk aangedane belediging, diefstal van zijn privégoederen of
de uitleg van een clausule die alleen in zijn individuele arbeidscontract voorkomt) dan
kan geen action syndicale worden ingesteld.45 Het komt wel voor dat een organisatie
probeert haar rechtsbijstandswerk een verlengstuk te geven door ook voor de rechter
de belangen van een individueel lid te behartigen met behulp van de action syndicale.
Als in die zaak de belangen van andere beroepsgenoten op geen enkele manier betrokken zijn, wordt de organisatie niet-ontvankelijk verklaard 46 .
Is het aantal betrokkenen zo groot dat de leden van de beroepsgroep geen ander belang bü het geschil hebben dan iedere burger, dan wordt niet meer van collectief maar
van algemeen belang gesproken. Op dit punt gebruikt de rechtspraak soms als criterium,
welk belang de wetgever bij het opstellen van de norm beoogde te beschermen 47 . Een
dergelijk criterium wordt in Nederland wel aangeduid als de relativiteits- of Schutznormtheorie 4 *. Zo werd beslist dat de wetgeving inzake de afgifte van drankvergunningen alleen de bescherming van de 'moralité publique' tot doel had. Overtreding van die
wet vormde derhalve geen inbreuk op een collectief belang waarvoor een horeca-orga38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
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48.

Vgl. het in Hoofdstuk II par. 2.5 gemaakte onderscheid tussen collectieve en algemene belangen.
Verdier (1963), p. 237.
Durand (1960), p. 21.
Brun (1967), p. 532.
Durand en Vitu (1956), p. 321.
Petit (1975), p. 214.
Cass. Soc. 20 november 1974, Droit Ouvrier 1975, p. 163 en Verdier (1966), nr. 207.
Cass. Civ. 3 februari 1976, Gaz. Pal. 1976,1, Somm. p. 71.
Durand en Vitu (1956), p. 327.
J. Rivero en J. Savatier,£»roif du fn/vfl//, 6e druk, Paris, 1975, p. 121.
ZieHR17januaril958,./V./1961,568.
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nisatie kon opkomen. 4 ' Als de rechter van oordeel is dat een bepaalde norm alleen in
het belang van de volksgezondheid, ter bescherming van consumenten of met het oog op
een juiste belastingheffing is gegeven, dan kan een ondernemersorganisatie of een vereniging van belastingambtenaren niet ageren wegens inbreuk op het collectief belang van de
beroepsgroep. Zo wordt algemeen aanvaard dat niet-naleving van arbeidswetgeving een inbreuk op het collectieve belang van de betrokken werknemers oplevert terzake waarvan
een vakbondde action syndicale kan instellen. Een werkgeversorganisatie werd echter nietontvankelijk verklaard toen deze ageerde wegens overtreding van de wettelijke regeling
van de arbeidstijden. 50 Een bezwaar van dit criterium is dat vaak achteraf erg onduidelijk is welke doeleinden 'de wetgever' voor ogen stonden. De Schutznormtheorie is in
die gevallen niet meer dan een schamel kleed om de rechterlijke discretie te verhullen.
Hoewel art. L 411-11 spreekt over 'intérêt collectif de la profession', is het niet nodig dat alle in een bepaald beroep of in een bedrijfstak werkzame personen bij een geschil zijn betrokken. De rechtspraak neemt aan dat er ook van een intérêt collectif
sprake is, als een geschil alle werknemers in dienst van een bepaalde onderneming raakt
of zelfs een bepaalde categorie van die werknemers 51 .
Het onderscheid dat wordt gemaakt tussen individueel, collectief en algemeen belang
sluit niet uit dat door één bepaalde handeling meerdere van deze belangen worden geschaad. In het eerder genoemde arrest van 1916 had de Cour de cassation al beslist dat wijnfraude zowel het individuele belang van bepaalde wijnboeren als het collectief belang
van de beroepsgroep kon schaden." In een recente zaak betreffende een arbeidsongeval met dodelijke afloop werd aangenomen, dat door het niet-naleven van de veiligheidsvoorschriften door de werkgever tegelijkertijd waren geschaad het algemeen belang bij
naleving van de strafwet en veiligheidswetgeving, het individuele belang van de nabestaanden die aanspraak hadden op vergoeding van materiële en immateriële schade,
maar ook het collectief belang van de groep werknemers die aan de onveilige situatie
waren blootgesteld."

2.3.3 schade aan het collectief belang
Tenslotte eist art. L 411-11 voor het instellen van de action syndicale 'un préjudice
direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession'. De aan het collectief belang
toegebrachte schade kan volgens de meeste schrijvers zowel materieel (verlies van goederen of omzet, verlies van clientèle) als immaterieel zijn. Meestal is er echter sprake
van immateriële schade (dommage moral). Als voorbeelden worden genoemd de schade aan het aanzien van het beroep of de niet-naleving van de wetgeving die juist de bescherming van de groep tot doel had en vaak op aandrang van die groep tot stand is
gekomen (bijvoorbeeld overtreding van de arbeidswetgeving door werkgevers).
Van Compernolle wyst er müns inziens terecht op dat de collectiviteit nimmer materiële schade kan lijden. Alleen de leden van de beroepsgroep of de beroepsorganisatie
bezitten immers vermogen waaraan materiële schade kan worden toegebracht. De collectiviteit en het collectieve belang zijn abstracties die alleen immateriële schade kunnen ondervinden. 54
49. Cass. Crim. 4juni l973,Dalloz 1973, Inf. Rap., p. 153.
50. Zie Verdier (1966), nr. 201 en Cass. Crim. 5 december 1972, Gaz. Pal. 1973,2, p. 527.
51. Cass. Soc. 25 oktober l96l,Dal¡oz 1962, p. 3 т.п. Verdier;zie ook Petit (1975), p. 215 en Verdier
(1966), nis. 202 en 205.
52. Zie noot 11.
53. Cass. Crim. 20 maart l972,Dattoz 1972,p.417m.n.P.M.;andersCass.Crim.9januari l919,DaIloz
1979, p. 358 т.п. J.M. Robert.
54. Van Compernolle (1972), p. 394.
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De rechtspraak neemt in deze gevallen al snel aan dat er sprake is van immateriële
schade.55 Wel wordt de aan het syndicat toegekende schadevergoeding dikwijls beperkt
tot een symbolisch bedrag van 1 Franc.56 Deze ruime interpretatie van het schade-begrip wordt ook in verband gebracht met functie van de action syndicale. Deze zou
vooral een preventieve werking hebben: 'Un principe de préjudice suffit à l'exercice
d'une action dont la fonction est davantage préventive que réparatrice'.57 Dat vaak een
preventieve werking wordt beoogd, blijkt ook uit het feit dat regelmatig publikatie van
de uitspraak in dagbladen of via radio of televisie wordt gevorderd. De gedaagde kan
veroordeeld worden om de soms zeer hoge kosten van een dergelijke publikatie te betalen.5'
Men neemt aan dat de 'préjudice indirect', waarover art. L 411-11 spreekt, doelt op
de gevallen waarin een handeling naast de schade die het aan één bepaald individu toebrengt, tegelijkertijd een weerslag kan hebben op het collectief belang. Zo kan het ontslag van een werknemer, die een vakbondsfunctie vervult, ook een nadelig effect hebben voor de uitoefening van de vrijheid van organisatie en daarmee indirect de collectieve belangen van de werknemers in die branche of dat bedrijf schaden59.
Bij een action syndicale wordt eerder aangenomen dat er schade geleden is, dan in
een gewone actie tot schadevergoeding. Normaal geldt dat de schade moet zijn 'actuel,
certain, . . . personnel et qu'il résulte directement de l'infraction.' De twee laatste eisen
vervallen bij de action syndicale.60 Wel wordt de eis gesteld dat de schade enigermate
zeker en reeds ondervonden is. De loutere mogelijkheid van schade is onvoldoende,
als het gewraakte gedrag zich nog niet heeft voorgedaan. Vaak is de action syndicale er
op gericht herhaling of voortzetting van onrechtmatig gedrag te voorkomen. Dergelijke
toekomstige schade is wel voldoende basis voor de vordering.61
Een duidelijk grensgeval vormt de vraag of het collectief belang ook geschaad kan
worden door de vorming van ongunstige jurisprudentie. Kan een beroepsorganisatie de
action syndicale gebruiken om door middel van interventie of derdenverzet de vorming
van ongunstige precedenten te vermijden? Rechtspraak en literatuur zijn op dit punt
verdeeld. Tegen dit gebruik van de action syndicale worden twee argumenten gebruikt.
Ten eerste wijst men erop, dat de schade onzeker is, zolang er nog geen uitspraak is.
Die uitspraak kan best in de door het syndicat gewenste zin uitvallen, ook zonder dat
zij intervenieert. De betrekkelijke werking van het gezag van gewijsde is het tweede argument. Alleen partijen zijn aan de uitspraak gebonden. In een volgend geschil tussen
andere partijen is de rechter niet aan die uitspraak gebonden.62 Daartegen wordt de
toelating van de action syndicale in deze gevallen bepleit met een beroep op de bindende werking van precedenten63. Verder wordt het argument gehanteerd dat, als de verdergaande implicaties van de uitspraak in een aanhangig proces nu reeds duidelijk worden onderkend, het weinig efficiënt is om de discussie over en de beslissing van dat geschilpunt tot een volgende procedure uit te stellen. Als bijkomend argument voor het
toelaten van interventie in deze gevallen noemt Verdier nog dat de organisaties vaak beter in staat zijn dan particuliere personen om de rechter over de gevolgen van de uit55.
56.
57.
58.
59.
60.
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62.

Durand en Vitu (1956), p. 330.
Mazeaud (1970), nr. 1884, Peut (1975), p. 215 en Rivero en Savatier (1975), p. 124.
Verdier (1966), p. 424.
Zie bijvoorbeeld Paris 17 november 1970, Dalloz 1972, p. 78 т.п. S. Guinchard.
Durand en Vitu (1956), p. 329, Verdier (1966), p. 428 en Rivero en Savatier (1975), p. 123.
Dupeyron(1952),p. 154 en Bihl(1973),p. 527.
Solus en Perrot (1961), p. 204 en 227; Verdier (1966), nr. 209.
Voor rechtspraak in deze zin, zie Solus en Perrot (1961), p. 205, noot 2, Mazeaud (1970), nr.
1886 en P. Raynaud, Revue Trimestrielle de Droit Ovil 1958, p. 135/6.
63. Zo Durand en Vitu (1956), nr. 120, Verdier (1966), nr. 210 en Mise à Jour 1976, p. 93 en Petit
(1975), p. 217.
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64

spraak voor te lichten. We zullen nog zien dat ditzelfde argument in de Verenigde
Staten wordt genoemd als een van de voordelen van het optreden van organisaties als
amicus curiae (zie Hoofdstuk Χ).
Durand en Vitu spreken hier van een delikaat probleem. De door hen aangedragen
oplossing: geen interventie als alleen feitelijke vragen ter discussie staan en wel als over
het bestaan of de betekenis van regels inzake de beroepsuitoefening moet worden be
slist, biedt mijns inziens weinig uitkomst. Beslissingen over feiten zullen immers zelden
precedentwerking hebben.
De Cour de cassation heeft een dergelijke interventie door een syndicat toegelaten in
een zaak waar beslist moest worden over de regeling van de beroepsaansprakelijkheid.
De uitspraak zou volgens het Hof een ongunstig precedent kunnen opleveren en daar
mee het collectieve belang kunnen schaden, al zouden de beroepsbeoefenaars niet ge
65
bonden zijn door het gezag van gewijsde van die uitspraak. Ook werd de interventie
van een organisatie van notarissen toegelaten die tot doel had het herleven van een
oude jurisprudentie te voorkomen, omdat dit de nietigheid tot gevolg zou hebben van
duizenden notariële schenkingsakten waarin een bepaalde clausule was opgenomen. 66
De rechter hield in deze gevallen dus expliciet rekening met de feitelijke bindende
werking van precedenten. In Frankrijk wordt evenals in Nederland (en anders dan in
de Angelsaksische rechtsstelsels) aan de bindende werking van precedenten geen normatieve waarde toegekend. 67 De tegenstanders van de toelating van de action syndicale
in verband met de mogelijke precedentwerking van de uitspraak beroepen zich op de
beperkte juridische binding van die uitspraak. De voorstanders wijzen op de ruimere
feitelijke binding. De ene groep juristen gebruikt normatieve argumenten om hun standpunt te schragen. De andere groep hecht meer waarde aan empirische en pragmatische
overwegingen.

2.4

procedure

Voor de action syndicale bestaan geen speciale procedure-regels. In art. L 411-11 wordt
aan de beroepsorganisaties een bevoegdheid toegekend. Er wordt geen aparte rechtsgang in het leven geroepen. De gewone regels van de procesgang voor de betreffende
rechterlijke instantie zijn van toepassing. De action syndicale kan worden uitgeoefend
door het instellen van een vordering maar ook door tussenkomst in een reeds aanhangig proces. 68 Meestal wordt een (symbolische) schadevergoeding en publikatie van de
uitspraak gevorderd, soms ook een verbod met een dwangsom. 69 Bij interventie blijkt
duidelijk het zelfstandige karakter van de action syndicale. Als de oorspronkelijke individuele eiser van zijn vordering afziet (bijv. omdat met de wederparty een schikking is
getroffen), kan het geding tussen het syndicat en de gedaagde worden voortgezet. 70
Op dit punt verschilt de procesrechtelijke positie van de organisatie die krachtens de
action syndicale intervenieert van de organisatie die als amicus curiae optreedt.
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Verdier (1966), p. 428.
Cass. Comm. 7 juni 1971, vermeld door Verdier (1976), p. 93.
Verdier (1966), p. 427 noot 7.
Zie Hoofdstuk HI par. 3.3.
Durand en Vitu (1956), p. 333.
Verdier (1976), p. 97.
Cass. Soc. 25 oktober 1961,£to//oz 1962,p.3 т.п. Verdier;anders Brun en Galland (1978), p. 76.

2.5 toepassingen
Het zijn vooral de organisaties van ondernemers, handelaren en beoefenaars van vrije
beroepen geweest die de rechtspraak hebben uitgelokt waardoor de action syndicale
een duidelijke vorm heeft gekregen. Ook na de wettelijke regeling in 1920 zijn zij lang
de voornaamste gebruikers van deze actie gebleven. De vakbonden zijn deze bevoegdheid eerst de laatste decennia op ruimere schaal gaan benutten.71 In de periode 19561963 werden door de strafkamer van de Cour de cassation in totaal 40 zaken behandeld waarin de action syndicale was ingesteld. Drie kwart daarvan was afkomstig van
'syndicats patronaux'. Slechts een kwart betrof acties of interventies van werknemersorganisaties72 . Praktisch alle verwijzingen naar de uitgebreide jurisprudentie over de
uitoefening van de action syndicale door werknemersorganisaties in het handboek van
Verdier dateren van na 1945. Beide categorieën organisaties hebben de action syndicale op zeer verschillende gebieden gebruikt.73 Een aantal van die gebieden noem ik hieronder. Die opsomming geeft een beeld van hetgeen door de rechtspraak tot 'intérêts
collectifs de la profession' wordt gerekend.
De beroepsorganisaties hebben de actie vooral toegepast bij naleving van regels inzake de organisatie en uitoefening van het beroep: controle op de toetreding van nieuwe
beroepsbeoefenaren, tegengaan van illegale beroepsuitoefening, naleving van beroepscodes e.d. De ondernemersorganisaties gebruiken de actie bovendien om fraudes met
herkomst of samenstelling van produkten en andere vormen van oneerlijke concurrentie tegen te gaan, maar ook om de naleving van vestigings-, mededingings- en ordeningswetgeving af te dwingen. De vakbonden hebben de action syndicale gebruikt om de
naleving van arbeidswetgeving te bevorderen: met name de wettelijke regels inzake rusten werktijden, arbeidsveiligheid, functieclassificatie, ontslag, overplaatsing, disciplinaire
maatregelen en inzake de instelling van organen van personeelsvertegenwoordiging binnen de onderneming; recent ook ter controle op pensioenfondsen en op de uitvoeringsorganen van sociale verzekeringen.74 Soms wordt de action syndicale ook gebruikt om
schending van cao-regels tegen te gaan. De vakbond maakt dan geen gebruik van de in
Hoofdstuk IV besproken bevoegdheid om als procesvertegenwoordiger van bepaalde leden op te treden. De action syndicale geeft veel ruimere bevoegdheden en is in praktijk
voor de vakbonden van groter belang dan de speciale regeling voor geschillen over cao's
van art. L 135-4 Code du Travail.75
2.6 effecten
Gezien de zeer verschillende toepassingen en het ontbreken van systematisch onderzoek naar gebruik en effecten van de action syndicale kunnen de effecten van deze actie slechts in algemene termen worden omschreven.
Het eerste effect is dat het inroepen van privaatrechtelijke rechtsbescherming minder
afhankelijk wordt van de sociale omstandigheden van de individuele leden van de beroepsgroep en hun relaties ten opzichte van de norm-overtreder. De action syndicale
71. Verdier (1966), p. 404; Brun en Galland (1978), p. 78 spreken over 'le grand développement devant les juridictions répressives de l'action syndicale en matière sociale. Elle est utilisée dans tous
les différents secteurs du Droit du travail.'
72. Verdier (1966), p. 411 noot 7.
73. Voor uitvoerige opsomming van deze toepassingen zie Durand en Vitu (1956), nr. 117, Mazeaud
(1970), nr. 1883 en Verdier (1966), nr. 212.
74. Een reeks voorbeelden worden vermeld bij Brun en Galland (1978), p. 79.
75. Zo Rivero en Savatier (1975), p. 122.
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biedt aan de organisaties een mogelijkheid om belangen voor de rechter te behartigen
in die gevallen waarin hun leden individueel dit niet kunnen, hetzij omdat de schade
per individu moeilijk aantoonbaar is of te klein gezien de kosten van een proces, hetzij
omdat deze kosten of andere risico's van procederen voor de betrokken individuen te
groot zijn. Zo is de schade die één wijnboer uit de Medoc ondervindt, doordat een wijnhandelaar wijn ten onrechte aanduidt als uit de Medoc afkomstig of uit de streek afkomstige wyn met water aanlengt, vaak moeilijk aan te tonen tenzij de betrokkene een
groot deel van de produktie en dus ook van de markt beheerst. Al zou die schade wel
berekend kunnen worden, dan zal het bedrag per individu vaak te klein zijn om een
proces te rechtvaardigen, nog afgezien van de vraag of die individuele wijnboer in staat
is om zelf de proceskosten te betalen. Bovendien zal dat procederen onaanvaardbare risico's meebrengen als de betrokkene van bestendige relaties met de wederpartij afhankelijk is. Toch kan de totale schade voor alle wijnboeren uit de streek als gevolg van een
fraude, als deze langere tijd ongehinderd voortduurt, zeer reëel en omvangrijk zijn. Dupeyron wijst op dit effect van de action syndicale en noemt ook een tweede effect:
'Ils jouent un rôle salutaire dans la vie publique en se chargeant de la défense et de
la protection de ces intérêts que chacun de leurs membres, pris isolément, serait
impuissant à assurer, et en apportant une aide précieuse aux pouvoirs publics dans
une tâche accablante par sa diversité et sa complexibilité'. 76
Dat tweede effect is het aanvullen van het werk van het openbaar ministerie en andere
overheidsinstanties bij het afdwingen van de naleving van wettelijke voorschriften. Wanneer de action syndicale bij de burgerlijke rechter of als action civile bij de strafrechter
wordt ingesteld, is het naar de vorm vaak een vordering tot schadevergoeding. In feite
beoogt de organisatie vaak minder vergoeding van geleden schade als wel preventie van
schadelijk gedrag. 77 De actie wordt ingesteld om herhaling of voortzetting van voor de
beroepsgroep schadelijk gedrag te voorkomen, om de onrechtmatigheid van dat gedrag
duidelijk vast te stellen of om de overtreder een deel van zijn onrechtmatig genoten
voordeel te ontnemen. Dit laatste is het geval indien de rechter niet de symbolische één
franc maar veel hogere bedragen als schadevergoeding toekent. Een hogere schadevergoeding heeft bovendien tot gevolg dat - anders dan bij de symbolische franc — de kosten van het procederen niet meer volledig ten laste van het syndicat komen. 78 Het vooruitzicht voor de organisatie, dat zij in veel gevallen alleen een symbolische schadevergoeding zal ontvangen, werkt in feite als een rem op het gebruik van deze actie. Het
maakt de angst voor lichtvaardig procederen minder reëel. 79 De veelvuldig voorkomende veroordeling tot publikatie van de uitspraak wijst eveneens op de preventieve werking. Die publikatie geschiedt niet alleen in dagbladen of via radio en t.v., maar soms
ook door aanplakking in het bedrijf of aan de winkeldeur. Door die publikatie kunnen
zowel de overige beroepsgenoten als andere potentiële overtreders worden geïnformeerd
over de norm en de handhaving van die norm. 80
Op grond van die preventieve aspecten van de action syndicale heeft men deze wel
gekwalificeerd als 'une action quasi-publique'. De organisatie fungeert als een soort
hulp-officier van justitie: 'elle fait du syndicat un auxiliaire du ministère public'. 81 Dit
76. Dupeyion(l9S2),p. 155.
77. Verdier(1966),p.424,Mazeaud(1970),nr. 1888, Dupeyron (1952), p. 156 en Van Compernolle
(1972), p. 323.
78. Zie bijv. noot 108 en de tekst bij noot 124.
79. Mazeaud(1970),p.982.
80. Zo Bihl (1973), p. 530 en Petit (1975), p. 215.
81. Verdier (1966), p. 430, Mazeaud (1970), nr. 1889, Solus en Perrot (1961), p. 221; zo ook A.
Mulder in SEW 1954, p. 258.
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is vooral van belang op die gebieden die liggen buiten het traditionele werkterrein van
het OM. Binnen de beroepsgroep is vaak een grote deskundigheid betreffende de regels
die speciaal voor die groep van belang zijn. De leden van die groep zijn zelf ook het beste geïnformeerd over mogelijkheden tot overtreding en over de aard en de omvang van
daadwerkelijke overtredingen. De lacunes in de kennis en de mogelijkheden van het
OM worden door de organisatie aangevuld. De action syndicale is een goed voorbeeld
van wat Capelletti de 'organizational Attorney General' noemt. 82 Juist op rechtsgebieden waar soms mede op initiatief van de beroepsorganisaties nieuwe nonnen in wetten
zijn vastgelegd en van sancties zijn voorzien, zal de organisatie deze aanvullende en stimulerende functie kunnen vervullen.
Een derde effect van de action syndicale is dat deze bevoegdheid tot procederen (net
als elke andere procesbevoegdheid) aangewend kan worden als machtsmiddel ten opzichte van een potentiële tegenpartij: 'elle procure souvent des ressources non négligeables, par son exercice même ou la simple menace de l'exercer' 83 . Wat betreft de aard
van die tegenpartij is er mijns inziens echter een belangrijk verschil tussen beide categorieën organisaties die de action syndicale kunnen instellen. De vakbonden gebruiken
deze actie meestal tegenover een andere organisatie (een onderneming, een sociale verzekeringsinstelling of een overheidsinstantie). De andere organisaties gebruiken de actie
vaak om een zwart schaap onder hun beroepsgenoten in het gelid te laten lopen of uit
de groep te stoten. Hier zal veel vaker een individu de tegenpartij van de organisatie zijn.
In het eerste geval staan in de action syndicale vaker twee organisaties tegenover elkaar.
Het optreden van de vakbond is een correctie op de ongelijkheid in positie tussen de
werknemer en de werkgever. In het tweede geval bestaat het gevaar dat de action syndicale de ongelijkheid tussen de organisatie en de individuele, afwijkende of ongeorganiseerde beroepsgenoot juist versterkt. Mogelijk ligt hier één van de oorzaken voor de
strenge eisen die de strafkamer van de Cour de cassation in de vijftiger en zestiger jaren
aan het gebruik van deze actie door beroepsorganisaties tegen overtreders van sociaaleconomische wetgeving is gaan stellen. Al snel werd aangenomen dat deze wetgeving
alleen in het algemeen belang (ten bate van de consumenten) en niet ter bescherming
van de beroepsgroep was gegeven. Dan is er immers geen sprake meer van schade aan
een collectief belang en kan alleen het OM een strafvervolging instellen. Verdier wijst
erop dat in die periode slechts één op de vijf van de acties van ondernemersorganisaties,
waarover de Cour de cassation uitspraak deed, ontvankelijk werd verklaard. Van door
vakbonden ingestelde acties werd de helft ontvankelijk geoordeeld. 84
In de vierde plaats heeft de action syndicale een deelname van de betrokken organisaties aan de rechtsvorming gestimuleerd. Het biedt deze organisaties de mogelijkheid
om vragen, die voor de hele beroepsgroep of een categorie daaruit van belang zijn, aan
de rechter voor te leggen door het aanspannen van een proces of door interventie in een
reeds aanhangige procedure. In dat laatste geval kan op de principiële aspecten of de
consequenties voor anderen dan de procespartijen worden gewezen. Dit aspect is ook
van belang bij het gebruik van de action syndicale in procedures voor administratieve
rechters en in sociale verzekeringsgeschillen.85 Het gebruik van de action syndicale blijft
lang niet altijd tot incidentele gevallen beperkt. Durand beschrijft hoe een drietal organisaties met behulp van de action syndicale doelbewust een groot aantal procedures
voerden over de wet op het cadeaustelsel. Dat beleid was gericht op naleving van die
82. CappeUetti (1975), p. 83 en 113.
83. R. Vouin, L'unique action civile, Dalloz 1973, chron. p. 54.
84. Verdier (1966), p. 416. Sinds Cass. Crim. 22 januari 1970, Dalloz 1970, p. 166 т.п. J.L. Costa
lijkt de rechtspraak weer gemakkelijker aan te nemen dat een door ondernemersorganisaties te
behartigen collectief belang is geschonden; zo ook P. Thery, Access to Justice in France, in:
CappeUetti en Garth (ta) Access to Justice, Vol. I, Alphen (1978), p. 518.
85. Verdier(1963),p.236.
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wet en beoogde daarnaast de grenzen van die nieuwe wettelijke regeling af te tasten en
duidelijk te maken:
'la jurisprudence qui s'est formée sur l'application de la loi du 20 mars 1951 résulte
ainsi en majeure partie de l'affrontement des groupements professionnels, qui deviennent des forces créatrices du droit'.86
Als de action syndicale zelfstandig wordt ingesteld, kan deze worden gebruikt om proefprocessen te voeren zonder dat een of meer leden het risico van het proefkonijn behoeven te lopen. Door interventie kan de organisatie met behulp van de action syndicale
dezelfde functie vervullen als in de Verenigde Staten aan de amicus curiae toekomt.
2.7 problemen
In verhouding tot het zeer veelvuldige gebruik van de action syndicale is het aantal in
de literatuur gesignaleerde problemen bij de praktijk van deze actie gering. De genoemde problemen zijn in hoofdzaak terug te voeren tot: (1) de vaagheid van het begrip
'schade aan het collectief belang van de beroepsgroep' en (2) de omstandigheid dat
meerdere organisaties ter bescherming van de belangen van dezelfde beroepsgroep kunnen optreden.
1. De wetgever heeft er in 1920 in navolging van de rechtspraak van de Cour de cassation mee volstaan het begrip schade aan het collectief belang in te voeren en aan de beroepsorganisatie de bevoegdheid te geven terzake daarvan in rechte op te treden. Het
collectief belang wordt onderscheiden van het individuele belang van de leden en van
het algemeen belang van de samenleving. De grenzen blijven echter vaag en beweeglijk.
De rechtspraak ten aanzien van de ontvankelijkheid van ondernemersorganisaties bij
acties in verband met het begaan van economische delicten laat dat zien. In feite is het
aan de rechtspraktijk (en de schrijvers) overgelaten om dit begrip inhoud te geven.
Aan de beroepsorganisaties is een algemeen geformuleerde bevoegdheid verleend.
Daartegenover is impliciet aan de rechter een controle-bevoegdheid verleend. Hij kan
binnen zekere grenzen telkens de wenselijkheid van het optreden van een syndicat
in een concreet geval beoordelen. Acht hij dit optreden onwenselijk dan staan hem
twee wegen open om het gebruik van de actie tegen te gaan: 'L'un consiste à ramener
l'intérêt professionnel à l'intérêt général, l'autre à réduire l'intérêt professionnel à des
intérêts individuels'.87 Maar, voegt Durand hieraan toe, 'le procédé est souvent arbitraire et la jurisprudence heurtée'. De vaagheid van de clausulering van de bevoegdheid van
de organisaties geeft een evenredige toename van de discretionaire bevoegdheid van de
rechter. Binnen zekere grenzen. Want over het begrip 'collectief belang van de beroepsgroep' is een uitgebreide casuïstiek ontstaan. Ook de uitvoerige analyse en systematisering van die rechtspraak in de literatuur beperkt de rechterlijke beslissingsvrijheid èn
de onzekerheid voor de organisaties. De resterende onzekerheid heeft kennelijk slechts
weinig afschrikwekkends voor organisaties die willen ageren.
2. Door veel auteurs wordt gewezen op de problemen die kunnen ontstaan door de pluraliteit van beroepsorganisaties.88 Als er binnen de beroepsgroep verschillende beroeps86. Durand (1960), p. 22.
87. Durand (I960), p. 21.
88. Dupeyron (1952), p. 155, Durand en Vitu (1956), p. 320, Solus en Perrot (1961), p. 242 en
Verdier (1966), p. 422.
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organisaties bestaan, is immers elk daarvan bevoegd voor de belangen van de beroepsgroep op te komen. Soms stellen inderdaad meer organisaties naar aanleiding van hetzelfde feit een action syndicale in. De volgende problemen worden dan gesignaleerd :
a. De organisaties nemen onderling verschillende standpunten in; één schrijver spreekt
hier van de 'conséquences les plus choquantes lorsque plusieurs syndicats, représentant, avec des nuances politiques souvent différentes, une seule profession, poursuivent la répression d'un même fait'. 8 '
b. Hoe te handelen als verschillende organisaties afzonderlijke vorderingen instellen?
Geldt dan de regel ne bis in idem?90
с Hoe moet de schadevergoeding worden geregeld? Verdeling van de vergoeding over
de organisatie naar rato van hun ledental biedt wel een praktische oplossing maar valt
moeilijk te rijmen met het uitgangspunt dat elke organisatie de hele beroepsgroep
en niet alleen de eigen leden representeert. De oorzaak van dit probleem is het 'défaut d'harmonie entre l'objet de l'action et l'organe chargé de l'exercer" 1 . Het collectief belang ter behartiging waarvan deze actie is toegekend, wordt immers nadrukkelijk onderscheiden van het belang van de organisaties aan wie de bevoegdheid om te ageren is toegekend.
In de praktijk wordt de soep echter zelden zo heet geconsumeerd. De aangehaalde
jurisprudentie op deze punten is zeer schaars. De rechters zijn ook in andere procedures met meerdere partijen wel gewend tussen onderling afwijkende standpunten en argumenten te kiezen. Beroepsorganisaties die niet willen achterblijven bij een zusterorganisatie, die een action syndicale heeft ingesteld, zullen als regel door voeging of tussenkomst aan dat proces gaan deelnemen. Heeft de rechter eenmaal op de vordering
van de zusterorganisatie beslist, dan lijkt een hernieuwde behandeling van dezelfde
vraag bij dezelfde rechter met de kans dat in het beste geval de symbolische een franc
wordt toegewezen weinig attractief. Het probleem van de schadevergoeding wordt
soms elegant opgelost door aan ieder van de organisaties de symbolische vergoeding
toe te kennen 9 2 .
In de praktijk blijken de problemen die ontstonden door de invoering van het begrip collectief belang en door de pluraliteit van organisaties, die ter behartiging van dat
belang kunnen optreden, niet onoplosbaar. Toch hebben enkele schrijvers oplossingen
voor deze problemen gesuggereerd: het beperken van de action syndicale tot de beroepsorganisaties, die door de overheid als het meest representatief zijn erkend, of
uitdrukkelijk in de wet vastleggen welke organisaties de actie kunnen instellen. 93 Deze
Oplossingen' zouden hoogstens het aantal bevoegde organisaties verminderen. De pluraliteit zou gehandhaafd blijven evenals het begrip 'collectief belang'. De legitimatie
van het optreden van de beroepsorganisatie zou in die visie niet meer in de eerste plaats
worden gezocht in de omstandigheid dat de betrokkenen zich georganiseerd hebben,
maar in een waardering van die organisatie door een overheidsinstantie. Wat betreft de
action syndicale heeft de praktijk kennelijk geen aanleiding gegeven dergelijke rigoreuze beperkingen van de bevoegdheid van beroepsorganisaties serieus te overwegen. Pogingen tot wetswijziging zijn mij niet bekend. Wel is, zoals hieronder zal blijken, bij de
toekenning van acties aan andere organisaties de bovengenoemde weg bewandeld. De
action syndicale heeft zich in de loop van deze eeuw ondanks haar juridisch-dogmatische buitenissigheden in de Franse rechtspraktijk een belangrijke plaats verworven.

89.
90.
91.
92.
93.

Mazeaud (1970), p. 988.
Dupeyron (1952), p. 155 antwoordt ontkennend; anders Verdier (1966), p. 422.
Durand en Vitu (1956), p. 320.
Verdier (1966), p. 436 en Durand en Vitu (1956), p. 320 noot 5.
Mazeaud (1970), nr. 1889 en Durand en Vitu (1956), p. 321.
219

3. collectief-belang-acties van andere organisaties
Andere verenigingen dan de syndicats en de publiekrechtelijke beroepsorganisaties kunnen in Frankrijk als regel in rechte alleen optreden voor de behartiging van de eigen
rechten en belangen van de organisatie. Zij kunnen niet opkomen tegen inbreuken op
de collectieve belangen waarvan de organisatie zich de behartiging ten doel stelt. Op
deze regel zijn twee uitzonderingen. De eerste uitzondering is de door een deel van de
rechtspraak erkende 'action associationnelle' zie par. 3.1). De tweede uitzondering vormen de verenigingen die bij de wet uitdrukkelijk bevoegd zijn verklaard om in bepaalde
gevallen collectieve belangen te behartigen. Het aantal van die acties is sinds 1970 sterk
uitgebreid. Aan die op de wet gebaseerde collectief-belang-acties is de rest van dit
hoofdstuk gewijd.
3.1 rechtspraak; de action associationnelle
De grondslag voor deze actie wordt gevormd door een uitspraak van de Cour de cassation uit 1929 in een zaak aangespannen door een vereniging van afnemers van gas en
electriciteit terzake van schade die zij ondervonden hadden door een onderbreking van
de stroomtoevoer. 94 De vereniging werd ontvankelijk verklaard met het argument dat
'les consommateurs peuvent faire collectivement ce que chacun ne pouvait qu'a titre
individuel'. Een deel van de literatuur en de rechtspraak heeft hieruit afgeleid dat een
vereniging die is opgericht om de gemeenschappelijke belangen van de leden te behartigen (een zgn. association de défense) daartoe ook in rechte kan optreden. Wel worden
dan zeer strenge eisen gesteld:
'elle doit démontrer que chacun des associés, pris individuellement, a été directement et personnellement lésé dans les intérêts dont il a confié la défense collective
à l'association'. 95
Over de theoretische grondslag en de toelaatbaarheid van deze actie bestaat een uitvoerige literatuur. 96 De discussie vertoont enige gelijkenis met de in Hoofdstuk IV behandelde controverse over de betekenis van art. 15 WCAO in Nederland. De kem van het
probleem is dat de geciteerde uitspraak van de Cour de cassation allerminst ondubbelzinnig is. Enerzijds wekt deze uitspraak de indruk dat de vereniging in deze gevallen optreedt als een soort vertegenwoordiger van de leden en de rechten van elk van de leden
op dit punt gezamenlijk behartigt ('les consommateur peuvent faire collectivement').
Anderzijds is er sprake van dat de leden hun eigen rechten behouden en dat de action
associationnelle los daarvan kan worden uitgeoefend. Volgens de uitspraak uit 1929
zou ieder lid 'le libre exercice de son action individuelle' behouden. In het eerste geval
gaat het om een collectieve uitoefening van individuele rechten. Maar daarmee valt
echter moeilijk te rijmen dat de leden na uitoefening door de vereniging hun individuele rechten behouden. In het tweede geval zou de vereniging niet de som van een bundel individuele belangen van de leden behartigen maar een los daarvan gedacht collectief belang. De action associationnelle zou dan nog maar weinig verschillen van de action
syndicale. Op deze discussie wordt hier verder niet ingegaan, omdat deze actie in de
praktijk van beperkte betekenis is. 97 Dit is vooral het gevolg van de zeer terughouden94. Cass. Civ. 25 november \929,Rec. Sirey, 1, p. 28.
95. Aldus Solus en Peirot (1961), p. 237.
96. Zie de literatuur genoemd door Mazeaud (1970), p. 989 noot 1 en door Van Compemolle (1972),
p. 335 noot 4.
97. Zo Van Compemolle (1972), p. 344.
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de opstelling van de strafkamer van de Cour de cassation die strenge eisen stelt aan verenigingen die zonder uitdrukkelijke wetsbepaling de gezamenlijke belangen van hun leden willen behartigen door het instellen van een action civile' 8 .
3.2 wetgeving
In de loop van deze eeuw zijn aan een hele reeks organisaties bij afzonderlijke wetten
bevoegdheden toegekend om in bepaalde gevallen in rechte op te treden ter behartiging
van collectieve belangen. Ik noem enkele voorbeelden."
— de nationale en departementale Unions d'associations familiales kunnen voor alle
rechterlijke instanties optreden terzake van 'faits de nature à nuire aux intérêts moraux et matériels de la famille';
— erkende vereniging ter bestrijding van alcoholisme kunnen ageren tegen overtreding
van wettelijke regels inzake drankverkoop;
— departementale jagersverenigingen kunnen in gevallen van stroperij voor de rechter
optreden;
— erkende verenigingen die zich 'la défense de la moralité publique' ten doel stellen,
zijn bevoegd om de action civile in te stellen bij bepaalde zedendelicten; aan deze
organisaties werd bij wet de bevoegdheid verleend die hen tevoren door de rechtspraak was ontzegd 100 .
De betrokken organisaties zijn meestal bevoegd om in deze gevallen als burgerlijke partij bij de strafrechter op te treden of een vordering bij de burgerlijke rechter in te stellen. Vaak wordt dan in de praktijk aan procederen voor de strafrechter de voorkeur gegeven. De toekenning van deze bevoegdheid kan gezien worden als een erkenning van
de speciale betrokkenheid van deze organisaties en hun leden bij de naleving van bepaalde nonnen. Zonder deze toekenning zouden immers alleen persoonlijk benadeelde
burgers zelf of het OM in actie kunnen komen.
Overigens heeft de strafkamer van de Cour de cassation aan deze regels een zeer restrictieve uitleg gegeven. Zo werd bij herhaling de eis gesteld dat de organisatie aantoont
dat een ander belang geschonden is dan het algemeen belang dat door het openbaar ministerie wordt behartigd. In veel gevallen is dit een onoverkomelijk struikelblok voor de
organisatie. Deze eis wordt kennelijk ingegeven door de wens de beslissing over strafvervolging zoveel mogelijk aan het OM te laten. De critici van deze rechtspraak wijzen erop dat de wetgever die uitzonderingen op het vervolgingsmonopolie nu juist uitdrukkelijk heeft gewild.101
3.3 recente

collectief-belang-acties

Na 1970 is bij verschillende wetten aan nieuwe categorieën organisaties de bevoegdheid
toegekend om in rechte voor collectieve belangen op te komen. Van de vijf belangrijkste voorbeelden geef ik hieronder een korte beschrijving gevolgd door een vergelijking
van de eisen die aan deze organisaties worden gesteld en de omvang van de toegekende
bevoegdheden. 102
98. Mazeaud (1970), p. 998.
99. Een uitvoerig overzicht geven Solus en Perrot (1961), nrs. 248 en 252.
100. Zie Van Compernolle (1972), p. 332 noot 1.
101. Voor kritiek op deze rechtspraak zie Solus en Perrot (1961), p. 234 en Mazeaud (1970), p. 994.
102. Buiten beschouwing laat ik bijvoorbeeld de collectief-belang-actie die bij de wet van 9 april 1975
werd toegekend aan erkende verenigingen ter bestrijding van koppelarij en prostitutie, zie Dalloz
1975, leg. p. 117.
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3 3 1 verenigingen tegen rassendiscnminatie
In 1972 is aan verenigingen die de bestrijding van rassendiscnminatie als statutair doel
hebben en tenminste 5 jaar rechtspersoonlijkheid bezitten de bevoegdheid toegekend
om als partie civile op te treden terzake van een vijftal strafbaar gestelde vormen van
rassendiscnminatie 103 Het gaat hier om twee gewone delicten (artt 187-1 en 416 Code
Penal) en dne drukpersdelicten In deze gevallen kunnen die verenigingen een civiele
vordering tot schadevergoeding instellen Door het instellen van die vordering bij de
strafrechter bereikt de vereniging dan tevens dat een strafvervolging wordt geëntameerd
Bij de drukpersdeücten die tegen bepaalde individuele personen zijn begaan, geldt als
bekomende voorwaarde voor de ontvankelijkheid van de vereniging, dat de slachtoffers
van het delict met het optreden van de vereniging akkoord moeten gaan "^
Vóór de mvoermg van deze wet hadden dergelijke verenigingen bij herhaling maar
zonder succes een action civile ingesteld in gevallen van rassendiscriminatie. De rechters
wezen die vordermgen telkens af wegens gebrek aan eigen belang of nadeel voor de vereniging zelf 105 Een cynicus zou hier kunnen opmerken dat de Franse rechters zonder
uitdrukkelijke wetsbepaling de acties van dierenbeschermingsverenigingen wél maar die
van bestnjders van rassendiscriminatie met-ontvankelijk achtten
In de eerste dne jaar na invoenng van deze wet werden er in totaal 49 strafvervolgingen wegens rassendiscriminatie ingesteld 29 door het OM, 13 op initiatief van verenigingen en 7 als gevolg van een action civile van een individueel slachtoffer Meestal gmg
het om discnminatie van buitenlandse werknemers in horecabedrijven, in personeelsadvertenties of in krantenartikelen 106 De toekenning van de actie-bevoegdheid, die alleen
door doelomschnjvmg en bestaansduur wordt verkregen, heeft niet tot een vloed van
zaken geleid
De betrokken verenigingen maakten bewust zeer voorzichtig gebruik van hun nieuwe
bevoegdheid Zo verklaarde de advocaat die de zaken voor de meest actieve vereniging,
de M RAP (Mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et pour la paix) behandelt
'Il y avait un intérêt impérieux pour que les premiers cas soumis aux tribunaux soient
clairs et nets, et donnent heu à la formation d'une junsprudence qui constituerait les
précédents auxquels les tnbunaux ulténeurement saisis pourraient se référer ' 1 0 7
In de meeste gevallen ontvingen deze verenigingen de symbohsche 1 franc schadevergoeding Soms werd een hoger bedrag als schadevergoeding gevorderd en toegewezen. 108 Bovendien kan ook hier pubhkatie van de uitspraak worden gevorderd Die eis
werd een enkele keer afgewezen omdat de rechter meende dat de uitspraak in de pers
toch wel ruime aandacht zou krijgen 109
Een enkele maal gebruikte zo'n vereniging haar actiebevoegdheid ook om door het
instellen van hoger beroep de vorming van ongunstige jurisprudentie te voorkomen, na-

103 Bij de wet van 1 juli 1972 werden het nieuwe art 2-1 CPP en art 48-1 van de wet op de persvrijheid ingevoerd, zie Dalloz 1972, leg ρ 328
104 Voor een commentaar op deze wet zie J Foulon-Pigamol, La lutte contre le racisme, Dalloz
1972,chron ρ 261
105 Cass Cnm 6 apnl 1965, Repertoire de Droit Penal et de Procedure Penale, Dalloz, Paris, 1967,
onder 'Action Civile' nr 62 en J Foulon-Piganiol.öa/foz 1970, chron ρ 135
106 J Costa-Lascoux, La loi du 1 e r juillet 1972 et la protection penale des immigrés contre la discnmination raciale. Droit Social, numéro special (mei) 1976, ρ 181-187 geeft een overzicht van
de rechtspraak
107 Geciteerd door Costa-Lascoux (1976), ρ 183 noot 28
108 Douai 25 juni 1974, Dalloz 1975, ρ 492, m deze zaak werd aan elk van de vijf eisende verenigin
gen een schadevergoeding van 200 F toegewezen
109 Tnb Strasbourg, 21 november 1974,£>a/toz 1975, ρ 492
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dat het OM van appel had afgezien.110 De verenigingen blijken hun bevoegdheid ook te ge
bruiken om, zonder dat het tot een proces komt, discriminatoire praktijken tegen te
gaan. Zo werd bereikt dat bepaalde kranten hun beleid bij het accepteren van adverten
ties veranderen, terwijl verschillende werkgevers en arbeidsbureau's hun wervingscam
pagnes wijzigden na klachten van de MRAP.111 Ook hier versterkt de bevoegdheid om
te ageren de onderhandelingspositie van de organisatie buiten het proces.
Overigens heeft deze wet ook buiten Frankrijk invloed uitgeoefend. In 1974 is door
een aantal Belgische volksvertegenwoordigers een wetsvoorstel ingediend tot 'bestraf
fing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden'. 112 In dat voorstel wordt
onder verwijzing naar het Franse voorbeeld ook aan verenigingen die het bestrijden van
rassendiscriminatie als statutair doel hebben de bevoegdheid gegeven om in strafzaken
als burgerlijke partij op te treden 'in verband met feiten die de belangen kunnen scha
den welke zij zich heeft voorgenomen te verdedigen'. Dit Belgische wetsontwerp had
eind 1979 het staatsblad nog niet bereikt.
3.3.2 consumentenorganisaties
Aan de Franse consumentenorganisaties is in 1973 bij de wet (de zgn. Loi-Royer) de
bevoegdheid toegekend om in rechte voor consumentenbelangen op te komen, wanneer
de organisatie de daartoe vereiste erkenning van overheidswege heeft ontvangen. Eerder
hadden de in par. 3.2 genoemde departementale Unions d'associations familiales ge
tracht hun zeer ruim omschreven actie-bevoegdheid te gebruiken om onregelmatighe
den en fraudes Ьц de verkoop van levensmiddelen te bestrijden. Deze consumentenac
ties avant-la-lettre werden echter door de Cour de cassation in 1954 de pas afgesne
den. 113 De zeer ruime omschrijving van de competentie van deze organisaties door de
wetgever resulteerde in een restrictieve interpretatie door de rechter. In 1971 heeft de
Cour de cassation deze enge uitleg weer verlaten114 . Mogelijk heeft de toenemende aan
dacht voor de zwakke positie van consumenten tegenover de producenten van massaprodukten invloed uitgeoefend op deze koerswijziging. De wetgever volgde twee jaar
later met de Loi-Royer. Die wet bepaalt in art. 46:
'. . . les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite
la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette
fin, exercer devant toutes les juridictions l'action civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs'.
De bevoegdheid die hier aan erkende consumentenverenigingen werd toegekend, is geheel geënt op de regeling van de action syndicale in art. L 411-11 Code du Travail. Dit
betekent ondermeer dat deze consumentenverenigingen voor alle rechterlijke instanties
kunnen ageren.
De wet noemt in art. 46 in totaal vier eisen waaraan de verenigingen moeten voldoen.
De vereniging moet rechtspersoonlijkheid bezitten. De statutaire doelsomschrijving
moet expliciet de bescherming van consumentenbelangen omvatten. De vereniging

110.
111.
112.
113.

Paris 17 juni 1914,Dalloz 1975, p. 468.
Costa-Lascoux (1976), p. 185.
Kamer van Volksvertegenwoordigers, 54 (BZ 1974) nr. 1 van 16 mei 1974.
Cass.Crim. 17 juni 1954, Gaz. Pal. 1954, 2, p. 117;zie over deze uitspraak ook Bihl (1973), p.
525.
114. Cass. Crim. 26 mei 1971,^2. Pal. 1971,2,p. 502.
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moet representatief zijn op landelijk of regionaal niveau.' 15 Deze eis wordt in de wet
niet nader gespecificeerd. Tenslotte komen slechts voor erkenning in aanmerking verenigingen 'indépendantes de toutes formes d'activités professionnelles'. Op dit laatste
punt wordt alleen voor gebruikers-coöperaties een uitzondering gemaakt. Als de vereniging zelf goederen of diensten gaat produceren of aanbieden, komt ze niet voor erkenning in aanmerking. Men heeft mogelijke belangentegenstellingen willen vermijden. 116
De eisen voor erkenning zijn in 1974 bij decreet vastgesteld. De erkenningsprocedure is
geregeld bij een ministerieel besluit. 117 De erkenningseisen hebben betrekking op drie aspecten 'l'ancienneté, l'activité et la représentativité'. De vereniging moet ten tijde van
de erkenning één jaar bestaan. Zij moet doeltreffende en openbare activiteiten ontplooien, zoals het opstellen en verspreiden van publikaties en het houden van voorlichtingsbijeenkomsten. Voor nationale verenigingen geldt de eis van 10 000 leden. Voor regionale of lokale verenigingen wordt het ledental gerelateerd aan de omvang van de regio.
Verenigingen die wetenschappelijk onderzoek verrichten, zijn van dit laatste vereiste
vrijgesteld.
De erkenning wordt verleend door de administratie (de ministers van justitie en van
economische zaken of de prefect). De erkenning geldt telkens voor vijfjaar. Is op een
verzoek om erkenning niet binnen zes maanden beslist dan wordt het geacht te zijn ingewilligd. De erkenning kan worden ingetrokken als de vereniging niet meer aan bovengenoemde vereisten voldoet. In verband hiermee is elke erkende vereniging verplicht
jaarverslagen en financiële jaarstukken aan de betrokken overheidsinstantie toe te zenden. Over een verzoek om erkenning of het voornemen tot intrekking moet het OM adviseren en de verenigingen zelf worden gehoord. Tegen beslissingen omtrent de erkenning
staat administratief beroep open. 118 In een circulaire van de minister van justitie aan
het OM wordt erop gewezen dat 'le législateur a manifesté très fermement son intention d'ouvrir largement la voie des prétoires aux associations de consommateurs'. 119
Deze bedoeling van de wetgever lijkt inmiddels gerealiseerd te zijn. Wel bleek de eis
van het minimum-leden aantal aanvankelijk een belemmering voor de erkenning van
beide landelijke consumentenverenigingen, die Frankrijk in de internationale consumentenorganisatie (IOCU) vertegenwoordigen. Beide verenigingen geven tijdschriften
uit met honderdduizenden abonnees maar hadden slechts circa 5000 leden, de helft van
het voor erkenning vereiste aantal 1 2 0 . In 1979 was echter aan vrijwel alle consumentenorganisaties (12 landelijke en 62 regionale of lokale organisaties) de erkenning verleend 121 . De kring van bevoegde organisaties werd nog uitgebreid door een wetswijzi115. De tekst van de Loi Royer (wet van 27 december 1973) is te vinden in Dalloz 1974, leg. p. 30
en JCP 1974, III, 41167, zie over deze actie J. Calais-Auloy, La loi Royer et les consommateurs,
Dalloz 1975, chron. p. 91 en L. Hartemann, L'action civile et les infractions à la législation économique après la loi Royer, Revue de science criminelle et de droit pénal comparé 1976, p. 354
e.v.
116. Dergelijke belangentegenstellingen zijn ook mogelijk bij de zgn. club-activiteiten van de ANWB
en de postorder-plannen van enkele vakbonden.
117. Zie Décret nr. 74-491 van 17 mei 1974 en een Arrêté van dezelfde datum, JCP 1974, III,
41736.
118. J. Maury, Les voies judiciaires de protection du consommateur en droit français, in het Duits
vertaald in: Die gerichtlichen und aussergerichtlichen Möglichkeiten des Verbraucherschutzes,
Brussel, 1976 (uitgave EG), p. 65.
119. Circulaire van 1 oktober 1974,Ш/ог 1975, leg. p. 56.
120. Maury (1976), p. 62.
121. Volgens R. Loosli van het Institut National de la Consommation in een ongepubliceerde nota
uit 1980 getiteld: Glass and general interest actions in France. Mr L. Dommering-Van Rongen
van het Konsumenten Kontakt in Den Haag ben ik erkentelijk voor de toezending van een exem
plaar van die nota.
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ging in 1975, waarbij aan alle (ongeveer 100) Unions departmentales d'associations familiales de bevoegdheden van art. 46 van de Loi Royer werden verleend zonder dat de
speciale erkenning verkregen behoeft te worden 1 2 2 . Deze organisaties, die overigens wel
bij hun oprichting aan overheidstoezicht zijn onderworpen, hadden reeds lang met wisselend succes geprobeerd met behulp van de action civile consumentenbelangen te behartigen.
Van deze pas verworven bevoegdheid hebben de consumentenorganisaties al snel
gebruik gemaakt. De Federation nationale des cooperatives de consommateurs intervenieerde enkele dagen na ontvangst van haar erkenning in een kort gedingprocedure in
appel. Deze zaak die ook in de pers veel aandacht kreeg, betrof het door een farmaceutische industrie gevorderde verbod van een boekje dat informatie gaf over nut, werkzaamheid en gevaren van veelgebruikte medicijnen. In deze interventie benadrukte de
organisatie het recht op informatie van de consument. Het in eerste instantie verleende
publikatieverbod werd door de appel-rechter opgeheven 123 . Eén van de nationale organisaties (de UDAF) meldde dat zij in 1976 al 21 keer als civiele partij was opgetreden
op basis van deze nieuwe bevoegdheid. Ook de regionale consumentenorganisaties
brachtten deze nieuwe actie al spoedig in praktijk.
In 1977 hebben de erkende consumentenorganisaties in totaal 284 keer van deze actie gebruik gemaakt. In 1978 stelden de 62 erkende organisaties 350 van dergelijke collectief-belang-acties in. In dat jaar hadden deze acties vooral betrekking op onregelmatigheden met voedingsmiddelen (27% van de zaken), op misleidende reclame (16%) en
op onjuiste prijsaanduiding of ongeoorloofde prijzen (beide 12%). De aan de organisaties toegekende schadevergoedingen zijn meestal symbolisch. Ze bedragen gemiddeld
circa 900 francs per zaak. In 1978 werd in 17 zaken een bevel tot publikatie van de uitspraak verleend. 124 De vrees dat de kosten van rechtsbijstand het gebruik van deze
nieuwe actie zouden verhinderen bleek niet gegrond. Dit kan mede het gevolg zijn van
een ruime uitleg van de nieuwe Franse wetgeving op de kosteloze rechtsbijstand. Deze
maakt het mogelijk dat ook aan organisaties met een ideëel doel voor het instellen van
een collectief-belang-actie kosteloze rechtsbijstand wordt verleend 125 .

3.3.3 milieubescherming en ruimtelijke ordening
In 1975 en 1976 zijn bij verschillende wetten aan particuliere organisaties bevoegdheden toegekend tot het behartigen van collectieve belangen door het instellen van acties
voor de rechter op het terrein van de milieubescherming en de ruimtelijke ordening. Bij
de wet op de natuurbescherming van 1976 126 zijn dergelijke bevoegdheden toegekend
aan verenigingen voor dierenbescherming en verenigingen die het behoud van natuur en
milieu tot doel hebben. Art. 14 van die wet luidt:
'Les associations de protection animale reconnues d'utilité publique peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions à l'article
122. Wet van 11 juli l915,Dalloz 1975,leg. p. 278, art. 3(11).
123. Paris 20 december l974,DaIloz 1975,p. 313, Gaz. Pal. 1975, l,p. 145 en JCP 1975, II, 18056.
124. Deze gegevens ontleen ik aan de in noot 121 genoemde nota van R. Loosli. Zie voorgegevens
omtrent het gebruik van deze actie ook De consument en de rechter. Stichting Konsumenten
Kontakt, Rijswijk, 1978, p. 31.
125. Bureau Supérieur d'Aide Judiciaire 4 juni 1978, Dalloz 1979, p. 203. Deze uitspraak werd gedaan naar aanleiding van een verzoek om kosteloze rechtsbijstand van een vereniging ter bestrijding van prostitutie die gebruik wilde maken van de action collective toegekend bij de in noot
102 genoemde wet.
126. Wet van 10 juli 1916,Dalloz 1976, leg. p. 308.
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453 du code pénal et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu'elles
ont pour objet de défendre.'
Deze bevoegdheid van de erkende dierenbeschermingsverenigingen is dus beperkt tot de
gevallen van dierenmishandeling die in art. 453 CP strafbaar zijn gesteld121.
Een ruimere bevoegdheid werd aan milieu- en natuurbeschermingsorganisaties toegekend in art. 40 van deze wet. Deze organisaties kunnen als partie civile optreden terzake van overtredingen van een reeks nonnen die in genoemde wet als strafbare feiten
zijn omschreven. Het optreden van de verenigingen is aan de volgende voorwaarden gebonden: drie jaar rechtspersoonlijkheid, 'activités statutaires' op het gebied van de bescherming van natuur of milieu en erkenning door de minister voor milieu-zaken.128 In
1975 was aan deze organisaties reeds de bevoegdheid toegekend om bij overtredingen
van de wet op de afvalverwerking een action civile in te stellen.129 Tenslotte is bij een
herziening van de Code de l'urbanisme in 1976 aan bepaalde verenigingen een collectiefbelang-actie toegekend bij de overtreding van voorschriften inzake bestemmingsplannen. De betrokken verenigingen moeten als statutair doel hebben 'la protection et l'amélioration du cadre de vie et de l'environnement'.130 Ook in deze wet is de bevoegdheid alleen aan officieel erkende organisaties voorbehouden. Die erkenning kan hier op
twee manieren worden verkregen: volgens de algemene regels van het verenigingsrecht
of via een aparte erkenningsprocedure die alleen voor deze verenigingen geldt. In beide
gevallen geldt de eis van 3 jaar bestaan als rechtspersoon. Die aparte erkenningsprocedure is voor al deze organisaties bij decreet geregeld131 en vertoont veel overeenkomsten met de procedure betreffende consumentenorganisaties. De voorwaarden voor erkenning worden alleen in algemene termen omschreven: functioneren overeenkomstig
de statuten, beschikken over voldoende leden en kader en het uitvoeren van belangeloze activiteiten op het gebied van milieu- of natuurbescherming. De erkenning kan worden beperkt tot een bepaalde regio of een bepaald werkterrein.
Ook aan milieuorganisaties heeft de wetgever de collectief-belang-acties toegekend,
nadat eerst de rechter dergelijke vorderingen van deze organisaties niet-ontvankelijk
had verklaard. Op de beperking van deze acties van milieuorganisaties tot bepaalde normen — in tegenstelling tot de ruim omschreven bevoegdheden van beroepsorganisaties
en consumentenverenigingen — is scherpe kritiek geuit.132 Overigens valt uit de recente
rechtspraak af te leiden dat de collectief-belang-actie van milieuorganisaties door de
rechter niet zal worden toegelaten buiten deze in de genoemde gevallen.133
Op deze recente Franse wetgeving is betrekkelijk uitvoerig ingegaan, omdat hierdoor
duidelijk wordt dat de vraag van de procesbevoegdheid van consumenten- en milieubeschermingsorganisaties niet tot Nederland is beperkt. Ook elders vragen en krijgen organisaties bevoegdheden om een beroep op de rechter te kunnen doen bij de behartiging
127. De action civile van dierenbeschermingsverenigingen was overigens in de rechtspraak ook zonder
speciale wettelijke basis al aanvaard, zie P. Faivre in: Répertoire de Droit Ovil, Dalloz, Paris,
1974 onder 'Action civile', nr. 349.
128. Bovendien wordt in art.44 van deze wet van 10 juli 1976 aan alle natuur- en milieubeschermingsverenigingen - dus ook aan de niet erkende - de bevoegdheid verleend om 'engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celui-ci.' Vgl. de in
Hoofdstuk V par. 7.1 besproken standaard-bepaling in recente Nederlandse milieuwetten.
129. Art. 26 van de wet van 15 juli 1975,УСР 1975, III, 43089.
130. Zie art. L. 160-1 van de Code de l'urbanisme ingevoegd bij art. 44 van de wet van 31 december
1976,Dalloz 1977, leg. p. 48.
131. Décret nr. 77-760 van 7 juli 1977, Gaz. Pal. 1977, p. 499.
132. Zie M. Delmas-Marty in een noot onder Cass. Crim. 10 november 1976, JCP 1977, II, 18709
en dezelfde in JCP 1977,1, 2872.
133. Cass. Crim. 30 november 1977, Gaz. Pal. 1978,1, p. 393 т.п. P.L.G.
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van de collectieve belangen op dezelfde gebieden. De Franse oplossing sluit aan bij de
reeds eerder aan de vak- en beroepsorganisaties toegekende action syndicale. Een tweede conclusie die uit dit overzicht kan worden getrokken, is dat de toekenning van die
bevoegdheden met verschillende waarborgen is omkleed. Aan de organisaties worden
van geval tot geval wisselende eisen gesteld, willen zij deze bevoegdheid kunnen uitoefenen. Tussen de aard van de gestelde eisen en de omvang van de toegekende bevoegdheid
lijkt een duidelijk verband te bestaan. Welke soorten eisen werden gesteld en welke
soort bevoegdheden verleend?

3.4 voorwaarden
rechtspersoonlijkheid
Aan alle verenigingen, waaraan bij bovengenoemde wetten de bevoegdheid tot procederen
werd toegekend, wordt de eis gesteld dat zij officieel geregistreerd zijn ('régulièrement
déclarée') en derhalve rechtspersoon zijn en als procespartij kunnen optreden 134 .
statutaire doelsomschrijving
In alle gevallen worden ook eisen gesteld aan de statutaire omschrijving van het doel
van de vereniging. Deze moet vallen binnen de aanduiding van de diverse wetsbepalingen. Meestal wordt geëist dat de statuten uitdrukkelijk aangeven dat de vereniging de
bescherming van bepaalde belangen tot doel heeft.
Bij de milieubeschermingsorganisaties wordt slechts gesproken over 'activités statutaires'. In de gevallen dat uitdrukkelijke erkenning is vereist, zal de overheidsinstantie die
over die erkenning beslist, wel nagaan of aan dit vereiste wordt voldaan. Daar waar geen
erkenning is voorzien (rassendiscriminatie), blijkt de rechter nauwlettend op naleving
van deze eis toe te zien 135 .
bestaansduur
Een andere waarborg voor de kwaliteit van de verenigingen wordt gezocht in de continuïteit van hun activiteiten. De eisen op dit punt variëren van 1 jaar (consumentenorganisaties) tot 5 jaar (verenigingen tegen rassendiscriminatie). Bij de overige organisaties
geldt steeds een minimum van 3 jaar. Bij de dierenbeschermingsverenigingen en de milieu-organisaties volgt dit uit de eis van erkenning van de vereniging als instelling van
openbaar nut. Die erkenning wordt pas verleend als de vereniging 3 jaar bestaat 136 . Deze eis maakt het onmogelijk dat ad-hoc-organisaties dergelijke acties met succes kunnen
instellen. Een vereniging opgericht uitsluitend met het doel om naar aanleiding van een
bepaald voorval te procederen, ziet zich alleen al door deze eis deze weg naar de rechter afgesloten. Zelfs al heeft zo'n vereniging enig geduld en uithoudingsvermogen dan zal de
volgende eis meestal een fataal obstakel vormen.
erkenning
Bij vier van de vijf categorieën verenigingen wordt de eis van erkenning gesteld. Alleen
bij de verenigingen ter bestrijding van rassendiscriminatie is geen erkenning vereist. Bij de
erkenning kunnen twee vormen worden onderscheiden: de erkenning als instelling van
openbaar nut óf de speciale erkenning met het oog op de uitoefening van deze bevoegdheid om voor collectieve belangen in rechte te kunnen opkomen. De erkenning van een
privaatrechtelijke vereniging als instelling van openbaar nut is geregeld in een wet uit
134. Ingevolge art. 6 van de wet van 1 juli 1901.
135. Cass.Crim. 22 december 1975,Dalloz 1976, Inf. Rap., p. 45.
136. Zie R. Brichet,i4ssocia/i£>ns et Syndicats, 2e druk, Paris 1963, p. 43.
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1901. Die erkenning kan een vereniging die 3 jaar als 'association régulièrement déclarée' bestaat op haar verzoek bij decreet worden verleend. Het voornaamste voordeel
van die erkenning is dat de 'association reconnue d'utilité publique' volledige rechtsbevoegdheid verkrygt en voortaan ook giften en legaten mag ontvangen. Daartegenover
staat dat de financiën van die verenigingen aan een vorm van overheidstoezicht onderworpen zijn (inzage van boeken en jaarstukken en toestemming voor bepaalde transacties)1'7 . Deze regeling vloeide voort uit de gedachte dat de vereniging een gezamenlijke
activiteit van alle leden behoort te zijn. De bedoeling was om oncontroleerbare financiële invloed van bepaalde leden of van buitenstaanders te vermijden.
Een speciale erkenningsregeling met het oog op de procesbevoegdheid is voorzien bij
de consumentenorganisaties en de milieubeschermmgsverenigingen. Deze laatste verenigingen hebben zelfs de keuze tussen de twee vormen van erkenning. Beide speciale erkenningsprocedures zijn in grote lijnen gelijk. De eisen hebben betrekking op bestaansduur (zie hierboven), werkzaamheden en representativiteit. De eisen wat betreft de
werkzaamheid van de vereniging zijn zowel van positieve als van negatieve aard. Bepaalde activiteiten moeten ondernomen worden (bij de consumentenorganisaties: voorlichting en publiciteit, bü milieuorganisaties: (activités désintéressées'). Sommige activiteiten zijn juist niet toegestaan (bij consumentenorganisaties: het uitoefenen van bedrijfsmatige activiteiten). Het gevaar bestaat immers dat de vereniging minder kritisch
wordt, wanneer ze zelf de overtredingen kan begaan ter voorkoming waarvan ze juist in
het leven werd geroepen. Bovendien kan ze in een ongelijke (concurrentie)positie komen ten opzichte van degenen, die dezelfde bedrijfsmatige activiteiten uitoefenen zonder dat ze tegen een bedrijfsgenoot een dergelijke actie kunnen instellen.
De mate van representativiteit wordt in beide gevallen getoetst aan het aantal leden.
Bij de consumentenorganisaties is een minimumleden-aantal voor landelijke organisaties vastgelegd. Het is de vraag in welk opzicht een landelijke consumentenorganisatie
met 10.000 leden representatief geacht kan worden voor de miljoenen consumenten in
Frankrijk. Bij de Nederlandse Consumentenbond, die byna 500.000 leden telt, bleek de
sociaal-economische herkomst van die leden allerminst een representatieve afspiegeling
van de Nederlandse bevolking13'. Wel wordt door de eis van een groot ledental de kans
groter dat zich onder die leden vogels van verschillende pluimage bevinden. Aan de mate waarin de leden invloed hebben op het beleid van de vereniging worden geen andere
eisen gesteld dan krachtens de wettelijke regels die voor alle verenigingen gelden. De beslissing over de erkenning is steeds in handen van een overheidsorgaan (een minister of de
prefect). De erkenning geldt voor een bepaalde periode behoudens eerdere intrekking
omdat niet langer aan de voorwaarden wordt voldaan. Er is dus geen erkenning die
slechts bevoegdheid geeft tot het voeren van één bepaalde procedure.
3.5 omvang van de bevoegdheden
In de bovengenoemde wettelijke regelingen worden wat betreft hun omvang zeer verschillende bevoegdheden toegekend. De procesbevoegdheden die daarbij aan verenigingen worden toegekend zijn op vijf verschillende manieren beperkt.
(1) bevoegdheid beperkt wat betreft de feiten die voorwerp van de vordering kunnen
zijn. De uitersten in dit opzicht vormen de dierenbeschermingsverenigingen en de consumentenorganisaties. De eerste kunnen alleen optreden voor gevallen van dierenmis137. Brichet (1963), p. 111 e.v. en J. Léonnet, in: Répertoire de Droit Civil, Dalloz, Paris, 1970, onder het trefwoord Associations, nr. 55.
138. PhP. Todd en W.F. van Raaij, Consumentenbond: Quo Vadis?, intermediair 20 februari 1976,
p.3.
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handeling die vallen onder de omschrijving van één bepaald delict in de Code Pénal. De
consumentenverenigingen zijn daartegenover bevoegd als procespartij op te treden terzake van alle feiten die het collectieve consumentenbelang schaden. Dit laat de invulling van deze bevoegdheid (evenals bij de syndicats) over aan de creativiteit van de
verenigingen onder controle van de rechter. De drie andere categorieën verenigingen
zijn steeds bevoegd bij overtreding van meerdere met name genoemde normen een actie
in te stellen.
(2) bevoegdheid beperkt tot bepaalde rechterlijke instanties
Ook op dit punt is aan de consumentenorganisaties de meest ruime bevoegdheid toegekend. De wet zegt met zoveel woorden dat zij voor alle rechters kunnen optreden. Bij
de andere verenigingen is er meestal van uitgegaan dat de bevoegdheid hoofdzakelijk zal
worden uitgeoefend door het instellen van een action civile bij de strafrechter. Als die
verenigingen ook met succes bij de administratieve rechter kunnen optreden, dan is dit
niet zozeer het gevolg van bovengenoemde wetsbepalingen, maar van de ruime opvatting in de rechtspraak van de Conseil d'Etat ten aanzien van de ontvankelijkheid van organisaties die de recours pour excès de pouvoir instellen ter behartiging van de collectieve belangen die zij beogen te dienen 139 .
(3) de beperking tot een bepaald soort vordering
In geen van bovengenoemde wetsbepalingen is een beperking opgenomen van het soort
vorderingen dat de vereniging kan instellen. De verenigingen worden bevoegd verklaard
om 'les droits reconnus à la partie civile' of de 'action civile' uit te oefenen. In de praktijk
betekent dit in beide gevallen dat schadevergoeding eventueel gecombineerd met publikatie van de uitspraak of soms een verbod met dwangsom wordt gevorderd. De milieuorganisaties zijn ook expliciet bevoegd verklaard een rechterlijk verbod tot stopzetting
van bouwwerken uit te lokken.
(4) de eis van schade aan het collectief belang
Bij vier van de vijf categorieën verenigingen wordt de eis gesteld dat de normovertreding waarover geprocedeerd wordt schade aan het collectief belang heeft toegebracht
('portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de
défendre' of 'à l'intérêt collectif des consommateurs'). De eis van enige relatie tussen
schade en collectieve belangen opent de mogelijkheid van rechterlijke controle op het
gebruik van deze acties. Wel wordt een zeer ruim schade-begrip gehanteerd. In de meeste gevallen zal sprake zijn van immateriële schade of van het voorkomen van dreigende
toekomstige schade aan de collectieve belangen. Toch biedt deze formulering de rechter gelegenheid om acties, die hij ongewenst oordeelt, niet-ontvankelijk te verklaren.
Deze formulering wordt by de action syndicale gebruikt om enerzijds vorderingen van
organisaties die uitsluitend de belangen van enkele individuele personen betreffen, nietontvankelijk te verklaren. Anderzijds werd deze eis door de Cour de cassation onder
heftige kritiek van de literatuur gebruikt om de inbreuk op het vervolgingsmonopolie
van het openbaar ministerie zo klein mogelijk te houden. De vorderingen van bepaalde
organisaties werden dan niet-ontvankelijk verklaard, omdat onvoldoende aangetoond
was dat een collectief belang en niet uitsluitend het door het OM te behartigen algemeen belang geschonden was, of omdat de overtreden norm naar het oordeel van de
rechter alleen algemene belangen beoogde te beschermen en niet de collectieve belangen waarvoor de organisatie opkwam. 140 Als de wetgever kort geleden uitdrukkelijk be139. Zie G. Vedel, Droit Administratif, 5e druk, Paris, 1973, p. 563 alsmede de in noot 15 genoemde
literatuur.
140. Zie Mazeaud (1970) nr. 1883-2 en de tekst bij noot 87.
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paalde verenigingen bij schending van bepaalde normen bevoegd heeft verklaard om te
ageren, ligt een dergelijke restrictieve interpretatie niet erg voor de hand. De mij bekende jurisprudentie over de nieuwe collectief-belang-acties van consumentenorganisaties
wekt de indruk dat, evenals bij de action syndicale, een ruime uitleg aan het begrip
'schade aan het collectieve belang' wordt gegeven.
(5) toestemming van direct betrokken individuele personen
Deze laatste beperking van de procesbevoegdheid van organisties, doet zich alleen voor
bij een deel van de gevallen waarin de verenigingen tegen rassendiscriminatie kunnen
optreden. Als de betreffende overtredingen tegen bepaalde individuele personen zijn
begaan, kan de vereniging niet zonder hun toestemming ageren. Het collectieve belang
bij de actie moet wijken voor het individuele belang van de betrokkene die meer nadeel
dan baat van die actie verwacht. Deze figuur doet denken aan de klachtdelicten waarbij
het OM zonder klacht of tegen de uitdrukkelijke wens van de betrokkene geen vordering kan instellen. In beide gevallen wordt de wens van de nauw betrokken individuen
gerespecteerd.
4. conclusies
De action syndicale en de andere collectief-belang-acties bieden de betrokken organisaties de mogelijkheid om op te treden tegen onrechtmatig gedrag dat inbreuk maakt op
de collectieve belangen, die de organisatie behartigt, om individuele leden van de organisatie of de doelgroep te steunen bij de handhaving van hun eigen rechten én om de
rechtsvorming op voor de organisatie relevante gebieden te stimuleren. De twee laatstgenoemde functies heeft de action collective gemeen met de amicus curiae in de VS
(zie Hoofdstuk Χ).
De collectief-belang-acties in Frankrijk zijn langs twee verschillende wegen ontstaan.
De action syndicale werd in de rechtspraak erkend en vervolgens in de wet vastgelegd.
Ook bij de Unions familiales (m.b.t. het consumentenrecht) en de dierenbeschermings
verenigingen volgde toekenning van de action collective in de wet nadat deze eerder
door de rechtspraak was aanvaard. Daartegenover is bij de meeste van de in par. 3 be
sproken acties de wetgever tot toekenning overgegaan, nadat de betrokken verenigin
gen eerst tevergeefs hadden getracht erkenning te krijgen voor hun aanspraken om col
lectieve belangen in rechte te behartigen. Zo verging het de verenigingen ter verdediging
van de 'moralité publique', tegen rassendiscriminatie én de consumentenorganisaties.
Waarschijnlijk heeft bij de pogingen van deze verenigingen het voorbeeld van de action syndicale en de ruime plaats die door de Conseil d'Etat is ingeruimd voor de acties van organisaties in administratiefrechtelijke procedures als een belangrijke stimulans gefungeerd. Waarom de rechter in sommige gevallen wél en in andere niet het initiatief voor het toekennen van nieuwe collectief-belang-acties aan organisaties heeft
genomen, maar op een beslissing van de wetgever heeft gewacht, is niet duidelijk. Mogelijk speelde hierbij een rol dat aan de syndicats en de Unions familiales al bij wet bepaalde bevoegdheden waren toegekend. De rechtspraak kon dus volstaan met aan die
wetsbepalingen een ruime uitleg te geven. Ten aanzien van de andere organisaties ontbraken dergelijke speciale wetsbepalingen.
De action collective illustreert de in Hoofdstuk II geformuleerde stelling dat spreken
over gebundelde belangen de toekenning van beslissingsbevoegdheid impUceert. Door
de erkenning van het begrip collectief belang (in de rechtspraak van de Cour de cassation) werd aan de betrokken organisaties de bevoegdheid toegekend om tegen inbreuken op dat belang in rechte op te komen. Tevens werd aan de rechter de bevoegdheid
verleend te beslissen wanneer wel of niet van schade aan dat belang sprake is. Door
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deze constructie van een nieuw soort beschermwaardige belangen wordt formeel geen
inbreuk gemaakt op de mogelijkheden van individuele personen om hun eigen rechten
te handhaven. Voorzover de action collective ook by de strafrechter kan worden inge
steld, wordt wel een inbreuk gemaakt op het monopolie van het OM om bepaalde wets
overtredingen al dan niet te vervolgen. Bovendien biedt deze actie de organisaties dan
de gelegenheid om overheidsinstanties in te schakelen ter verkrijging van meer informa
tie over een veronderstelde normovertreding. Dit verklaart het streven naar waarborgen
bij de toekenning en de uitoefening van deze bevoegdheid door de organisaties.
Waarborgen Ьц het gebruik van deze acties zijn gelegen in de kosten die het instellen
van de actie voor de organisatie meebrengt (vooral als alleen een symbolische schade
vergoeding wordt toegewezen), het risico van een veroordeling in de proceskosten en de
mogelijkheid dat de ten onrechte aangesproken tegenpartij schadevergoeding vordert.
Daarnaast kan de rechter door interpretatie van het vage begrip 'schade aan het collec
tief belang' controle op het gebruik uitoefenen. De waarborgen bij de toekenning van
deze acties lopen zeer uiteen. Uit het overzicht in par. 3.4 en 3.5 valt wel de tendens af
te leiden dat naar mate aan de verenigingen ruimere bevoegdheden worden toegekend,
aan die verenigingen ook strengere eisen worden gesteld. Zo kunnen de consumentenor
ganisaties, die de ruimste bevoegdheden kregen, alleen na speciale erkenning door de over
heid ageren. Voor de verenigingen tegen rassendiscriminatie die slechts op een zeer be
perkt terrein kunnen optreden, is geen enkele erkenning maar alleen een zekere conti
nuïteit vereist.
Bij vergelijking met de beroepsorganisaties valt op dat de recent bevoegd verklaarde verenigingen aan strengere eisen moeten voldoen, hoewel aan deze verenigingen — op de consumentenverenigingen na — slechts een beperkte bevoegdheid is toegekend. Aan de beroepsorganisaties worden immers geen andere eisengestelddan dat zij aan de formele voorschriften voor de constitutie van een syndicat voldoen. Bestaansduur, representativiteit,
erkenning door de overheid spelen bij de action syndicale geen rol. Wel is een minimum
aan representativiteit gegarandeerd door de eis dat alleen leden van één beroepsgroep
lid van een syndicat kunnen zijn.
De eis van een zekere bestaansduur al dan niet gecombineerd met de eis van erkenning maken het onmogelijk dat burgers zich naar aanleiding van een bepaald feit verenigen om terzake daarvan tegen de veroorzaker van de schade een collectief-belang-actie
in te stellen. Dit onderscheidt deze collectief-belang-acties duidelijk van de actio popularis (vgl. Hoofdstuk VIII). Alleen bestaande organisaties kunnen die acties instellen.
Deze acties lijken dan ook eerder een erkenning en een versterking van de positie van
bestaande organisaties te vormen dan een aansporing voor individuele burgers om zich
te organiseren.
Bij enkele na 1970 door de wetgever toegekende collectief-belang-acties is de beslissing welke organisaties deze acties kunnen uitoefenen aan de administratie overgelaten. Het nuttig effect van de instelling van speciale erkenningsprocedures is echter onduidelijk. Onder consumentenorganisaties heerste aanvankelijk de vrees voor een restrictief erkenningen-beleid.141 Bij de milieuorganisaties werd die vrees mede ingegeven
door de omstandigheid dat de met erkenning belaste overheidsinstanties soms tevens de
potentiële wederpartijen in de collectief-belang-acties zijn. De praktijk bij de consumentenorganisaties laat zien dat na enkele jaren bijna alle bestaande organisaties erkenning verkregen. Wel veroorzaakten de strikt geformuleerde erkenningseisen problemen
bij de erkenning van enkele grote en actieve organisaties. De regeling van de waarborgen
bij de actie van de verenigingen tegen rassendiscriminatie (duidelijke criteria in de betreffende wetsbepaling en toetsing door de rechter) lijkt in de praktijk goed te functioneren. Die regeling kan onzekerheid, vertraging, overbodige formaliteiten en mogelijke
141. Bihl (1973),p. 530,Hondius(1976),p. 87 en L. Bihl, Gaz. Pal. 18 juni 1977,?. 17.
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onzuivere invloeden bij de toekenning van de bevoegdheid voorkomen.
Tenslotte is het opmerkelijk dat zowel de actie ter bescherming van consumentenbelangen als die ter bestrijding van rassendiscriminatie door de betrokken organisaties al
in de eerste jaren na de invoering veelvuldig zijn gebruikt. Kennelijk heeft de bekendheid bij de advocatuur en de rechterlijke macht met de action syndicale de toepassing
van overeenkomstige acties op andere rechtsgebieden gestimuleerd.
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VII. de acties van consumentenorganisaties
1. inleiding
In de drie voorafgaande hoofdstukken kwamen vooral de zelfstandige acties van vakbonden en beroepsorganisaties aan de orde. Beide soorten organisaties bestonden in Nederland en de andere Westeuropese landen reeds in de 19e eeuw. De beroepsorganisaties hadden in de gilden reeds eeuwenoude voorgangers. Na de tweede wereldoorlog
ontstonden in alle Westeuropese landen twee soorten organisaties met een geheel andere doelstelling: de consumentenorganisaties en de milieuorganisaties. Doelstelling, werkwijze en ledenbestand van deze nieuwe organisaties verschillen van die van de oudere
organisaties. Wel gaat het deze nieuwe organisaties vaak om andere aspecten van het
zelfde maatschappelijke gebeuren, het produceren van goederen en diensten. De beroepsorganisaties en de vakbonden komen op voor de belangen van de producenten of
de werknemers. De consumenten- en milieuorganisaties richten zich op de gevolgen van
dat produktieproces voorde afnemers en voor de natuurlijke omgeving. Voor de milieuorganisaties is dat produktieproces overigens slechts één van de oorzaken van schade
aan de belangen, waarvoor zij opkomen.
Deze nieuwe organisaties hebben, evenals de oudere organisaties, als onderdeel van
hun activiteiten getracht bij de rechter bescherming te vinden voor de belangen waarvan zij zich de behartiging ten doel stellen. Beide soorten organisaties zijn daarbij — niet
alleen in Nederland — geconfronteerd met het probleem van de algemeenheid van de
behartigde belangen. Meestal is betrekkelijk eenvoudig aan te geven welke werknemers
of welke beroepsgenoten bij een bepaald conflict betrokken zijn en — zy het in mindere mate — hoe de leden van de betrokken groepen zich opstellen ten opzichte van dat
conflict, hoe zij zelf hun eigen belang zien bij dat conflict'.
De groep consumenten of gebruikers van het natuurlijke milieu is minder eenvoudig
af te grenzen. Consumeren en gebruiken (genieten) van de natuur is een aspect van bijna ieders leven. Het eerste in onze verstedelijkte samenleving iets vaker dan het laatste.
De natuurbeschermers stellen bovendien expliciet op te komen voor de belangen van
komende generaties. De groep betrokken personen is dus vaak nauwelijks te individualiseren. Juist omdat de groep zo groot en gevarieerd van samenstelling is, zullen de individuele leden van die groep vaak op verschillende manieren (in verschillende rollen)
bij een conflict betrokken zijn. Als consument is hij of zij gebaat bij een lage prijs of
een degelijk produkt, als werknemer Щ een hoog loon of bij behoud van de werkgele
genheid en tegelijkertijd als recreant bij een produktiewijze die de omgeving zo min
2
mogelijk schaadt . Het zal dus vaak niet zo evident zijn welk aspect voor de leden van
de bij een conflict betrokken groep het zwaarst weegt, hoe zij zelf het saldo van hun
1. Ook in conflicten, waar verschillende groepen werknemers bij betrokken zijn, is dit geen eenvoudig
probleem. Zie HR 7 mei 1976, NJ 1977, т.п. G.J.S. over de verhouding van de belangen van sta
kende en werkwillige werknemers. Welk criterium is beslissend voor de vraag wat hun belang is: het
subjectieve oordeelvan de betrokkenen? En hoe wordt dat oordeel dan vastgesteld? Alleen op grond
van hun uitlatingen of hun gedrag? Of wordt dat belang ('objectief) bepaald door de materiele ef
fecten van de uitkomst van het conflict voor de betrokkenen?
2. Vgl. Hoofdstuk II par. 1.2.
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belangen Ьц dat conflict zien. Dit is één van de factoren die de rechters zich vaak terughoudend doen opstellen, als door deze organisaties een beroep op hen wordt gedaan. De
vorderingen van deze organisaties werden dan niet-ontvankelijk verklaard met argument
dat zij geen eigen belang Ьц het geschil hadden of dat het door de organisatie behartig
de belang een algemeen belang was en dus alleen de overheid geroepen was om het te
behartigen.
In Nederland zijn vooral de milieuorganisaties met deze argumenten geconfronteerd.
De consumentenorganisaties deden zelden op eigen naam een beroep op de rechter. Zij
kozen voor het ondersteunen van geselecteerde procedures van individuele leden, zodat
het boven-individuele consumentenbelang in de procedures formeel geen rol speelde.
Inmiddels is echter door de wetgever in verschillende Europese landen aan deze orga
nisaties de bevoegdheid toegekend om zelfstandig een vordering bij de rechter in te stel
len. Bij de consumentenorganisaties gaat dit meestal om vorderingen bij de burgerlijke
rechter. Voor de milieuorganisaties spelen de acties voor de administratieve rechter de
hoofdrol. Om die reden beperk ik mij hier tot de consumentenorganisaties3.
Doel van dit hoofdstuk is voor Nederland en een aantal Europese landen met min of
meer verwante rechtsstelsels (Zwitserland, de Bondsrepubhek Duitsland, Oostenrijk en
België) na te gaan wanneer aan consumentenorganisaties door wet of rechtspraak een
zelfstandige actie is toegekend, welke argumenten daarvoor zijn aangevoerd, welke bevoegdheden zijn toegekend en hoe daarvan in de praktyk door die organisaties gebruik
is gemaakt. De zelfstandige actie van de Franse consumentenorganisaties kwam al in
het vorige hoofdstuk ter sprake. Tot slot worden op basis van een vergelijking tussen de
situatie in deze landen enkele conclusies getrokken onder meer over de effecten van de
toekenning van dergelijke acties.
Het is duidelijk dat het instellen van vorderingen bij de rechter slechts één van de
manieren is, waarop de belangen van consumenten met behulp van het recht kunnen
worden behartigd. Andere manieren, die in Nederland of elders worden toegepast, zijn
deelname aan het wetgevingsproces, verlening van rechtsbijstand, het oprichten van
aparte 'rechters' voor consumentengeschillen of de instelling van een apart overheidsorgaan of een consumentenombudsman. Een vergelijking van die methoden en hun effecten valt echter buiten het kader van dit hoofdstuk4 .
2. Zwitserland
2.1 de consumentenverenigingen
Zwitserland is, voorzover mij bekend, het eerste Europese land dat bij de wet aan consumentenorganisaties een zelfstandige actie heeft toegekend. Deze toekenning was niet
het resultaat van jarenlang ijveren van die organisaties. Het lijkt eerder het gevolg van
een samenloop van omstandigheden. In 1943 werd de Zwitserse wetgeving inzake de
economische mededinging herzien. In navolging van de Duitse, de Oostenrijkse en de
Zweedse wetgeving wilde men in de nieuw Zwitserse Bundesgesetz über den unlautem
Wettbewerb (hiema afgekort tot Zw. UWG) ook aan beroepsorganisaties de bevoegdheid verlenen om door middel van een civiele procedure op te treden tegen overtredingen van de mededingingsregels betreffende de eigen beroepsgroep. Tijdens de behandeling van het wetsontwerp werden uit 'referendumpolitische' overwegingen bovendien
3. Andere argumenten voor deze keuze werden genoemd in Hoofdstuk II par. 3.2.
4. Zie hierover Hondius (1976), p. 82-96; E. von Hippel, Verbraucherschutz, Tübingen, 1974, p. 1428 en К. Similis, Verbraucherschutz Schlagwort oder Rechtsprinzip, Baden-Baden, 1976, p. 231302.
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aan de klanten van die concurrent dezelfde bevoegdheden toegekend 5 . Naar analogie
met de beroepsorganisaties werden toen ook klanten-organisaties bevoegd verklaard
om te ageren. Uit de literatuur blijkt niet welke organisaties men daarbij destijds op
het oog heeft gehad.
De tekst van art. 2 lid 3 van de Zwitserse UWG waarbij aan de consumentenorganisaties de zelfstandige actie werd toegekend, luidt:
'Die Ansprüche . . . stehen auch Berufs- und Wirtschaftsverbänden zu, die nach
den Statuten zur Wahrung der wirtschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder befugt
sind, sofern Mitglieder des Verbandes oder seiner Unterverbände nach Absatz 1
oder 2 klageberechtigt sind'.
In lid 1 wordt aan de concurrenten en in lid 2 aan de klanten, die schade ondervinden
van de oneerlijke mededinging, de bevoegdheid verleend om de actie in te stellen. De
vereniging moet aan drie voorwaarden voldoen: (1) de statutaire doelomschrijving
moet de behartiging van de economische belangen van de leden omvatten; (2) de vereniging moet rechtspersoonlijkheid bezitten; (3) één van de leden van de vereniging
moet zelf benadeeld zijn en derhalve een eigen vordering kunnen instellen.
De vordering van de vereniging staat echter los van die van haar lid. Beide kunnen
naast of na elkaar worden ingesteld. De tegenpartij kan zich er tegenover de vereniging
of het lid niet op beroepen, dat de ander al een eigen actie heeft ingesteld of afstand
heeft gedaan van zijn vordering. Evenmin heeft de beslissing in de ene zaak gezag van gewijsde in de andere procedure'. Wel neemt de literatuur aan dat onnodige herhaling
van procedures voorkomen kan worden door de eis van 'Rechtsschutzbedürfnis'. Nadat
de vordering van de vereniging tot verbod van een bepaald gedrag reeds is toegewezen,
zal dezelfde vordering van de afzonderlijke leden wegens het ontbreken van behoefte
aan rechtsbescherming worden afgewezen. Wel kunnen die leden dan nog vergoeding
van door hen geleden schade vorderen 7 .
De consumentenorganisaties zijn (evenals de beroepsverenigingen) uitsluitend bevoegd de 'Abwehrklagen' in te stellen: een verbod, een verklaring voor recht, een gebod
of een rectificatie. De verenigingen kunnen (anders dan de leden ) op grond van deze
wetsbepaling geen schadevergoeding vorderen. Een andere beperking volgt uit de wetsgeschiedenis. Er werd uitdrukkelijk gesteld dat een consument alleen als hij daadwerkelijke schade heeft geleden en niet, zoals een concurrent, ook bij gevaar voor schade een
actie kan instellen. Omdat de consumentenvereniging alleen bevoegd is om te ageren als
een lid een vordering in kan stellen, treft deze beperking ook de consumentenorganisaties, maar niet de beroepsverenigingen 8 .
Van deze vorm van consumentenbescherming is in de praktijk zeer zelden gebruik
gemaakt 9 . Er zijn overigens ook geen gevallen bekend waarin individuele consumenten
gebruik hebben gemaakt van hun actie op grond van art. 2 Zw. UWG 10 . De tijdens de
parlementaire behandeling uitgesproken angst dat toekenning van deze acties aan consumenten en hun verenigingen zou leiden tot een vloed van processen bleek in de praktijk ongegrond. Mogelijk heeft het Zwitserland aan krachtige en ledenrijke consumentenverenigingen ontbroken. Enkele jaren geleden deden twee auteurs het voorstel om de
5.
'6.
7.
8.

B. von Büren, Kommentar zum Bundesgesetz über den unlautem Wettbewerb, Zürich, 1957, p. 183.
Von Büren (1957), p. 184 en Α. Troller, Immaterialgüterrecht, deel II, Basel, 1971, p. 1158.
Von Büren (1957), p. 184.
E. Wolf en H. Stofer, Unlauterer Wettbewerb und Konsumentenschutz, Schweizerische JuristenZeitung, 1973, p. 81.
9. Von Büren (1957), p. 183 en Wolf en Stofer, SJZ 1973, p. 84.
10. Troller (1971), p. 1154 en Sack, OJZ 1976, p. 312.
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actiebevoegdheid uit te breiden tot consumentenorganisaties die geen vereniging zijn.
Ook willen zij de eis laten vallen dat eigen leden schade geleden moeten hebben 1 1 . Dit
voorstel heeft niet tot een wetswijziging geleid.

2.2 effecten voor de zelfstandige acties van andere organisaties
In hetzelfde jaar, waarin aan de Zwitserse beroeps- en consumentenorganisaties een
zelfstandige actie werd toegekend, werd aan de vakbonden een wettelijke regeling van
een zelfstandige actie ter naleving van de cao's ontzegd. In het parlement werd die weigering verdedigd met een beroep 'Gutachten' van een jurist die meende dat de gevolgen
van een 'Verbandsklage' in het arbeidsrecht niet overzien konden worden. Bovendien
zag hü problemen bij de samenloop van de vorderingen van de vereniging en die van het
lid. Een auteur uit die dagen meende echter dat de weigering vooral was ingegeven door
de politieke overweging dat een verdere versterking van de positie van vakbonden door
de toekenning van de actiebevoegdheid vermeden moest worden 1 2 .
Al eerder was in Zwitserland in het administratieve procesrecht en in het octrooi- en
merkenrecht de zelfstandige actie van verenigingen (Verbandsklage) erkend. Na de toekenning van de acties aan de beroeps- en consumentenorganisaties in de Zw. UWG rees
de vraag of het hier ging om wettelijke uitzonderingsbepalingen of dat deze acties de
uitdrukkelijke vastlegging zijn van een algemene bevoegdheid van alle verenigingen. In
deze laatste opvatting zouden andere verenigingen ook zonder wettelijke regeling een
zelfstandige actie kunnen instellen. In de andere visie is daartoe telkens een aparte wetsbepaling vereist. Deze vraag is ook in Duitsland 13 in België14 en in Nederland15 bij herhaling gesteld. De vraag is in literatuur en praktijk op heel verschillende wijze beantwoord. De voorstanders van een zelfstandige actie van verenigingen vragen om analoge
toepassing van de wettelijke regeling op andere gebieden. De tegenstanders gebruiken
de a contrario redenering.
In Zwitserland is de beantwoording van deze vraag sterk beïnvloed door een publikatie in 1947, waarvoor de auteur met de prijs van de Zwitserse Juristenvereniging werd
beloond 1 6 . In die publikatie werd de theorie ontwikkeld dat een vereniging zelf een
vordering kan instellen ter behartiging van het collectieve belang van de leden. Dit 'Kollektivinteresse' staat los van de individuele belangen van de betrokken leden. Als voornaamste praktische argument voor deze theorie wordt aangevoerd, dat op deze manier
de vereniging een vordering kan instellen in gevallen dat de afzonderlijke leden niet ageren omdat de proceskosten en de risico's niet opwegen tegen het geringe financiële belang per lid.
Het Zwitserse Bundesgericht heeft in het zelfde jaar, waarin die publikatie verscheen,
het bestaan van een dergelijk collectief belang aanvaard in een geschil tussen een organisatie van kapperspatroons en twee vakbonden van kappersbedienden 17 . De beroeps- en
vakorganisaties kunnen volgens deze rechtspraak in arbeidsrechtelijke geschillen de
'Standesinteresse' behartigen, met name als voor de betreffende sector van het bedrijfs11. WolfenStofer,57Z1973,p. 84.
12. H. Meyer, Das Verbandsklagerecht in der neuesten Rechtsprechung des Bundesgericht, Schweizerische Juristen-Zeitung 1948, p. 186.
13. Zie par. 3.6.
14. Zie par. 5.1.
15. Zie par. 6.1.
16. G. Roos, Das Klagerecht der Berufs- und Wirtschaftsverbände nach dem Bundesgesetz über den
unlauteren Wettbewerb, Preisarbeit des Schweizerischen Juristenvereins, Bern, 1947.
17. Bundesgericht 20 mei 1947, Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts 73 II, p. 65.
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leven algemeen verbindende regels van kracht zijn. De verenigingen kunnen alleen op
komen voor dit collectieve belang en niet voor de individuele belangen van hun leden.
In deze uitspraak werd verwezen naar de bovengenoemde bepaling in de Zw. UWG. Te
vens werd uitdrukkelijk gebruik gemaakt van de bevoegdheid van art. 1 van het Zwit
serse Burgerlijk Wetboek dat de rechter opdraagt om Ьц het ontbreken van een wets
voorschrift te beslissen volgens de regel die hij zelf als wetgever zou hebben opgesteld18.
Deze oplossing van het vraagstuk van de zelfstandige actie vertoont duidelijke over
eenkomsten met de ontwikkeling in Frankrijk. Ook daar werd de zelfstandige actie van
vakbonden en beroepsverenigingen door de rechter erkend nadat eerst op enkele deel
gebieden in de wetgeving het optreden van deze verenigingen ten behoeve van de belan
gen van de hele beroepsgroep was aanvaard. In Zwitserland werd evenals in Frankrijk
bij toekenning van die actie-bevoegdheid gebruik gemaakt van het begrip collectief be
lang. Deze oplossing heeft tot gevolg dat de vereniging geen vergoeding kan vorderen
van schade die een lid heeft geleden. In Frankrijk wordt, zoals we zagen, meestal alleen
een symbolische vergoeding toegekend. Op deze manier worden veel ingewikkelde pro
blemen rond de vaststelling van de schade en de verdeling van de vergoeding onder de
leden vermeden.
3. Bondsrepubliek Duitsland
In de Bondsrepubliek heeft de wetgever op twee gebieden aan consumentenorganisaties
een zelfstandige actie toegekend. Sinds 1965 kunnen deze organisaties op grond van
§ 13 (la) van de Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) tegen bepaalde vor
men van onrechtmatige mededinging optreden. Bovendien is in 1977 aan de consumen
tenorganisaties een actie toegekend als onderdeel van het toezicht op de naleving van
de wet op de standaardvoorwaarden, de Gesetz zur Regelung des Rechts der Allgemei
nen Geschäftsbedingungen. Vooral op de eerstgenoemde actie zal hieronder iets uitvoeriger worden ingegaan. De invoering en het gebruik van die actie heeft in andere Europese landen als voorbeeld gediend.
3.1 consumentenverenigingen in het mededingingsrecht
De 'Verbandsklage', de zelfstandige actie van een vereniging tegen overtreding van bepaalde normen ook als die vereniging van de overtreding zelf geen aanwijsbare schade
ondervindt, was in het Duitse mededingingsrecht reeds lang bekend. In de eerste UWG
van 1896 werd aan de beroepsorganisaties (Verbänden zur Förderung gewerblicher Interessen) de bevoegdheid toegekend om een zelfstandige actie in te stellen in de hoop
dat deze organisaties tegen de destijds gesignaleerde excessen van het vrije marktmechanisme zouden optreden. Вц het ontwerpen van die wet ging men uit van de veron
derstelling dat individuele handelaren of ondernemers zelden tot procederen zouden
komen als zij zelf weinig of geen schade van de overtreding van de mededingingsregels
ondervinden. Om de kans op bestrijding van overtredingen te vergroten, werd niet al
leen aan de individuele concurrent maar ook aan de beroeps- en belangenorganisaties
de bevoegdheid gegeven om bij de rechter te ageren tegen de concurrenten die misbruik
maken van de ondememersvrijheid of die het marktmechanisme dreigen te verstoren.
In het vorige hoofdstuk kwam al ter sprake dat in Frankrijk in dezelfde periode de dis18. Art. 1 lid 2 ZGB luidt: 'Калл dem Gesetze kein Vorschrift entnommen werden, so soll der Rich
ter nach Gewohnheitsrecht und, wo auch ein solches fehlt, nach der Regel entscheiden, die er als
Gesetzgeber aufstellen würde. Er folgt dabei bewährter Lehre und Ueberlieferung'.
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cussie over de toelaatbaarheid van de zelfstandige acties van de beroepsorganisaties (de
action syndicale) in literatuur en rechtspraak in volle gang w a s " . In beide landen werd
reeds enkele decennia na de opheffing van het verbod om beroepsverenigingen op te
richten (in Duitsland werd de definitieve opheffing pas in 1896 bezegeld) aan de nieuwe beroepsorganisaties een taak toegekend bij de regulering van de markt 20 . Van deze
bevoegdheid, die sinds 1909 in § 13, lid 1 van de UWG is neergelegd, hebben de Duitse
beroepsorganisaties op grote schaal gebruik gemaakt 2 1 .
Sinds de jaren twintig nam de rechtspraak aan dat de UWG niet alleen de belangen
van de ondernemers maar ook die van het kopende publiek beoogde te beschermen 22 .
Omdat de belangen van de ondernemers en hun organisaties lang niet altijd met de belangen van de consumenten samenvallen, werd echter slechts zelden tegen vooral voor
consumenten schadelijke overtredingen van mededingingsregels opgetreden 23 . In het
kader van het streven naar versterking van de rechtspositie van de consument werd besloten uitdrukkelijk in de UWG te bepalen dat de procedures van deze wet ook ten behoeve van consumentenbelangen gebruikt konden worden. Van de toekenning van een
actie aan individuele consumenten verwachtte men echter weinig heil:
'Der einzelne Verbraucher wird allerdings hierfürnicht genügend Initiative aufbringen
und regelmässig auch nicht über genügend Mittel verfügen, um das Kostenwagnis
eines Wettbewerbsprozesses zu tragen. Eine wirksame Verfolgung seiner Interessen
kann daher nur erwartet werden, wenn den Verbänden der Verbraucher die Möglichkeit einer Wettbewerbsklage eingeräumt wird'. 24
De omstandigheid dat in Zwitserland door individuele consumenten geen gebruik was
gemaakt van hun actie ingevolge art. 2 Zw. UWG werd als argument gebruikt om in
Duitsland de actie alleen aan de organisaties en niet aan de consumenten zelf toe te
kennen. Deze overwegingen leidden in 1965 tot de invoering van een nieuw lid la in
§ 13 UWG. Bij overtreding van bepaalde mededingingsregels
'kann der Anspruch auf Unterlassung auch von Verbänden geltend gemacht werden, zu deren satzungsgemässen Aufgaben es gehört, die Interessen der Verbraucher
durch Aufklärung und Beratung wahrzunehmen, soweit die Verbände als solche in
bürgerliche Rechtsstreitigkeiten klagen können'.
Uit deze tekst blijkt dat aan de uitoefening van deze bevoegdheid twee voorwaarden worden gesteld. De vereniging moet rechtspersoonlijkheid bezitten en haar statutaire doelstelling moet aan de wettelijke eis voldoen. Na een jarenlange discussie in literatuur en
rechtspraak heeft het Bundesgerichtshof in 1972 beslist dat bovendien is vereist dat de
vereniging ook feitelijk werkzaam is overeenkomstig die doelstelling 25 . Anders dan in
Zwitserland is hier dus niet vereist dat één van de leden van de organisatie schade van
de overtreding heeft ondervonden. De actie is uitsluitend gebaseerd op de ongeoorloofde handeling van de ondernemer 26 . De organisatie hoeft dus niet te bewijzen dat iemand
19. Zie Hoofdstuk VI par. 2.1.
20. Zie W. Haddüig, Die Klagebefugnis der Mitbewerber und der Verbande nach § 13 Abs. 1 UWG
im System des Zivilprozessrechts, JZ 1970 p. 309.
21. Voor literatuurverwijzing en rechtspraak zie Baumbach-Hefermehl, Wettbewerbsrecht I, Ile druk,
München, 1974, p. 1099-1110.
22. Sach, 0721976, p. 309.
23. R. Knieper, NJW 1971, p. 2253.
24. Toelichting bij het wetsontwerp geciteerd door G. Schricker, Soll der einzelne Verbraucher ein
Recht zur Klage wegen unlauteren Wettbewerbs erhalten?, ZRP 1975, p. 190.
25. BGH 30.6.1972,NJW 1972, p. 1988 en GRUR 1973, p. 78.
26. Baumbach-Hefermehl (1974), aant. 5 bij § 13 UWG.
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schade van die handeling heeft ondervonden. Doel van de actie is immers vooral om naleving van de norm te bevorderen. Het proces heeft een 'objectief karakter 2 1 .
De omvang van de procesbevoegdheid van de consumentenorganisaties, die aan deze
drie algemene voorwaarden voldoen, is op verschillende manieren beperkt. Zij kunnen
alleen tegen bepaalde, limitatief in de wet opgesomde vormen van oneerlijke mededinging optreden. Het gaat hier vooral om vormen van misleidende reclame, gewichts- en
herkomstaanduidingen en uitverkoopvoorschriften. Wegens overtreding van de blanketnorm van § 1 UWG (mededingingshandelen in strijd met de goede zeden) kan een
consumentenorganisatie alleen ageren als 'Wesentliche Belangen der Verbraucher' geschaad zijn. Soms worden overtredingen van voorschriften in andere wetten ook als
overtreding van deze algemene norm gezien, zodat de consumentenorganisaties dan
toch kunnen optreden 2 8 . In dit opzicht is de bevoegdheid van de consumentenorganisaties beperkter dan die van de beroepsorganisaties. Deze kunnen bij overtreding van
alle in de UWG omschreven normen ageren. Bovendien is in verschillende andere wetten alleen aan beroepsorganisaties en niet aan consumentenorganisaties een zelfstandige actie toegekend 29 .
Een tweede beperking van de procesbevoegdheid kan voortvloeien uit de doelstelling van de organisatie. Als de activiteiten van de organisatie krachtens de statuten tot
een bepaalde regio of een bepaalde soort goederen of diensten is beperkt, kan de organisatie de actie ook alleen binnen die grenzen instellen 3 ".
Een derde beperking ligt in de aard van de vordering. De consumentenorganisaties
kunnen, evenals de beroepsorganisaties, alleen een verbod vorderen (de zgn. Unterlassungsklage)31 . Bovendien kan de rechter ingevolge § 23 UWG bepalen dat de winnende partij bevoegd is tot publikatie van het vonnis op kosten van verliezer. Een organisatie kan op grond van § 13 UWG geen schadevergoeding vorderen. Het probleem van
de verhouding tussen de actie van de organisatie en eventuele afzonderlijke acties van
de leden doet zich bij § 13, lid la UWG niet voor. Deze bepaling kent immers alleen
aan de organisaties en niet aan de individuele consumenten een actie toe. Een consument kan als hij zelf schade lijdt alleen op grond van de algemene regels van § 823 BGB
een vordering instellen. De uitspraak in het proces van de organisatie kan wel van feitelijke invloed zijn op de uitkomst van die individuele schadevergoedingsactie. In theorie
is het mogelijk dat meerdere consumentenorganisaties onafhankelijk van elkaar of na
elkaar een ondernemer aanspreken wegens dezelfde ongeoorloofde handeling. In de
praktijk zal dit echter zelden voorkomen. Bovendien neemt de rechtspraak in deze gevallen aan dat, wanneer er geen gevaar voor herhaling bestaat, een verbodsvordering
moet worden afgewezen wegens ontbreken van 'Rechtsschutzbedürfnis' of 'Rechtsschutzinteresse' 32 . Ook hier functioneren de begrippen belang en behoefte als een middel om de rechter bevoegd te maken vorderingen die hij ongerechtvaardigd acht af te
wyzen.

27. Zie voor het onderscheid tussen procedures met 'objectief en 'subjectief karakter, Van Dijk
(1976), p. 8 en Van Buuren (1978), p. 29 e.v.
28. W.L. Pastor, Der Wettbewerbsprozess, 2e druk, Köln 1973, p. 422.
29. Zo bijvoorbeeld in § 12 RabattGesetz, § 2 Zugabe Verordnung en § 35 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen; zie hierover F.W. Fricke, GRUR 1976, p. 685 en Wolf (1971), p. 40 e.v.
30. Baumbach-Hefermehl (1974), aant. 20 bij § 13, Knieper, NJW 1971, p. 2252 en H. von Coding,
Wettbewerbsrecht, 2e druk, Berlin 1974, p. 308; Pastor (1973), p. 423424 pleit voor nog verdergaande beperkingen.
31. Aangenomen wordt dat de organisatie ook een Beseitigungsanspruch kan instellen: Fricke, GRUR
1976, p. 687 en O.F. von Gamm, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Köln 1975, p. 115,
noot 5.
32. Baumbach-Hefermehl (1974), p. 1103 en Hadding./Z 1970, p. 311.
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3.2 de actie als stimulans tot organisatie
De invoering van deze nieuwe actie in § 13 UWG heeft duidelijke effecten gehad op de
organisatie van consumenten. In 1966 werd door de Verbraucherzentrales van de elf
deelstaten samen met de Arbeitsgemeinschaft der Verbraucherverbände (zelf weer een
federatie van een groot aantal organisaties) een nieuwe vereniging opgericht. Het doel
van deze Verbraucherschutzverein was het gebruik van deze nieuwe bevoegdheid door
de verschillende bestaande organisaties te coördineren en het gezamenlijk dragen van
de kosten en risico's van deze vorm van belangenbehartiging. In feite werden in de volgende jaren de procesrechtelijke activiteiten van de meeste bestaande consumentenorganisaties op basis van § 13 UWG ondergebracht in deze nieuwe vereniging.
Daarnaast werden echter ook een reeks van nieuwe consumentenverenigingen opgericht met het doel om deze nieuwe actie in te stellen. Een aantal van die nieuwe verenigingen werd opgericht door advocaten die daarbij (mede) de uitbreiding van hun eigen
praktijk op het oog hadden33. De oprichters en de bestuursleden van die verenigingen
waren in hoofdzaak familieleden, kantoorgenoten of personeelsleden van de betrokken
advocaten. Het ledenbestand van sommige van die verenigingen was aanvankelijk minimaal. De activiteiten bestonden in hoofdzaak uit opsporen en op grond van § 13 UWG
vervolgen van overtreders van mededingingsregels. Soms werd per advertentie opgeroepen om overtredingen te melden. Er werden voorgedrukte aanmaningen en dagvaardingen gebruikt. Door dreiging met publiciteit werden overtreders onder druk gezet34 .
De invoering van de actie leidde tot enerzijds een bundeling van de activiteiten van
de bestaande organisaties en de vorming van een afzonderlijke gespecialiseerde eenheid;
anderzijds ontstonden, veelal op initiatief van advocaten, die een nieuwe markt zagen
braak liggen, allerlei nieuwe organisaties.
3.3 de 'pseudo'-consumentenverenigingen en de reacties
De activiteiten van deze nieuwe verenigingen hebben veel reacties opgeroepen. In de literatuur werden ze wel 'Vereine zur Förderung anwaltlicher Gebühreninteressen' genoemd. Ik zal ze hier verder als 'pseudo'-consumentenverenigingen aanduiden en voorlopig in het midden laten wie het meest bij hun activiteiten gebaat was. Hoewel het
'probleem' dat deze verenigingen veroorzaakten inmiddels na een uitspraak van het
Bundesgerichtshof als 'opgelost' wordt beschouwd, verdient het toch wat meer aandacht.
De problemen die hier werden gesignaleerd en de argumenten die werden gebruikt, komen ook elders bij de invoering van nieuwe acties naar voren.
Er zijn tegen het optreden van de 'pseudo'-verenigingen een reeks van bezwaren aangevoerd. De belangen van advocaat en cliënt zouden praktisch identiek zijn35. De betrokken advocaten zouden niet serieus proberen om tot een schikking te komen alvorens te gaan procederen36. Er zou tegen overtredingen, waarvan niemand schade ondervond, worden opgetreden alleen omdat de betrokken advocaat daarbij gebaat was. De
33. W.S. Grimes, M Harvard Law Review 1971, p. 1785.
34. Voor een beschrijving van de activiteiten van deze verenigingen zie Pastor, GRUR 1969, p. 571,
Wüke, GRUR 1976, p. 468, Knieper NJW 1971, p. 2251 en OLG Köln, 11 juli 1969, GRUR
1969, p. 484.
35. \ і1ке,СЛІ/Л 1969, p. 468/9.
36. Pastor (1973), p. 425 noot 62. Deze auteur wijst er overigens zelf op dat de aan de procedure
voorafgaande 'Verwarnung' van de tegenpartij en de daarvoor te ontvangen vergoedingen juist
de economische basis voor het optreden van deze verenigingen vormden (p. 426 noot 65). Zelf ziet
hij hier kennelijk geen strijd met zijn stelling dat deze verenigingen weinig tot schikking geneigd
zijn.
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middenstand zou niet meer weten waar ze aan toe was 3 7 . Een Hamburgse advocaat
schreef in een vakblad dat het optreden van zo'n nieuwe vereniging tijdens een uitverkoop 'bei den beteiligten Handelskreisen für viel Unruhe' zorgde 3 8 . Langs een omweg
zou nu toch de actio popularis (Popularklage) worden ingevoerd, die de wetgever juist
wilde vermijden 39 . Deze verenigingen zouden over onvoldoende middelen beschikken
om bij verlies van het proces verhaal voor de proceskosten te bieden. Ook zouden zij
als stroman voor de betrokken ondernemers kunnen optreden 4 0 . Tenslotte zou door
hun optreden deze procedure ook voor de serieuze consumentenorganisaties in diskrediet gebracht worden 4 1 .
Op verschillende manieren is geprobeerd om de activiteiten van deze 'pseudo'-verenigingen te beperken. Voorgesteld werd als eis in te voeren dat de vereniging aantoonde
ook daadwerkelijk advies en voorlichting aan consumenten te verstrekken. 42 Hiertegen
werd aangevoerd dat dit de weg zou openen voor chicaneuze verweren van ondernemers die door een consumentenorganisatie worden aangesproken 43 . Ook werd gesteld
dat de vorderingen van deze vereniging als misbruik van procesrecht gekwalificeerd en
derhalve afgewezen moesten worden 44 . Daarnaast werd aanbevolen om bij de wet eisen
te stellen aan ledental en structuur van de vereniging45 en om een verplichte poging tot
schikking bij een 'Einigungsstelle' in te voeren 46 . Bovendien is — zonder succes — geprobeerd om dergelijke verenigingen hun rechtspersoonlijkheid te ontnemen 4 7 . Verder
werd deze praktijk nog bestreden met het indienen van tuchtrechtelijke klachten tegen
de betrokken advocaten 48 . Sommige rechters gingen er toe over om in de zaken van
deze verenigingen de 'Streitwert' op uitzonderlijk lage bedragen vast te stellen 4 '. Deze
Streitwert is bepalend voor de omvang van het honorarium en de proceskostenveroordeling. Een lage Streitwert maakt het instellen van deze vorderingen voor advocaat en
vereniging financieel onaantrekkelijk.
Er werd dus een heel scala van middelen aanbevolen of toegepast om deze verenigingen de toegang tot de rechter te bemoeilijken: ontnemen van de status van rechtssubject, diskwalificatie van de vordering (misbruik van procesrecht), verplichte bemiddeling bij een andere instantie, diskwalificatie van de advocaat (tuchtrechtelijke klacht)
en het wegnemen van het financiële voordeel.
Deze heftige reacties en kritiek zijn vooral opmerkelijk omdat zelfs de meest uitgesproken tegenstanders toegaven dat de zaken die deze verenigingen aanhangig maakten niet uit de lucht gegrepen waren, maar meestal betrekking hadden op daadwerkelijke gevallen van overtreding van wettelijke mededingingsregels50 . Als wordt uitgegaan
van de veronderstelling dat de betrokken advocaten (mede of zelfs uitsluitend) hun
eigen belang op het oog hadden, is het aannemelijk dat zij juist in duidelijke zaken,
waarin de kans op winst het grootst is, een vordering zullen instellen 51 . Men zal flag37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

M. Wolf, Die Klagebefugnis der Verbände, Tübingen, 1971, p. 25.
Wilke, GRUR 1969, p. 468.
Hefemiehl, GRUR 1969, p. 568.
Pastor, GRUR 1969, p. 578.
Hefermehl, GRUR 1969, p. 659 en Pastor (1973), p. 425.
Hefermehl, GRUR 1969, p. 657.
OLG Stuttgart 11 december 1970, GRUR 1971, p. 226.
Zo Pastor, GRUR 1969, p. 578; anders Hefermehl, GRUR 1969, p. 658.
Hefermehl, GRUR 1969, p. 659.
Pastor, GRUR 1969, p. 581.
Zie rechtsoverweging I (1) van BGH 30 juni 1972, NJW 1972, p. 1988.
ZieGÄt«1969,p.471.
Wilke, GRUR 1969, p. 468.
Pastor, GRUR 1969, p. 572.
ZoKnieper,AW1971,p. 2252.
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rante overtredingen kiezen om de kans op verhes en een proceskostenveroordeling zo
klein mogelijk te houden 51
In de literatuur wordt ook geen melding gemaakt van onverhaalbare kostenveroordehngen noch van pseudo-veremgmgen die als stroman optreden Tegenover de kntiek op
deze verenigingen werd ook gesteld, dat het nu juist de bedoeling van de wetgever was
geweest om een effectief optreden tegen overtredingen mogehjk te maken en dat de
motieven van de eisende verenigingen daarom irrelevant waren 53
Ook elders zien we het verschijnsel dat het effectieve gebruik van nieuwe procesvormen gepaard gaat met het verwijt dat de betrokken advocaten vooral hun eigen belang
op het oog hebben en met dat van hun cliënten, met het verwijt dat de nieuwe actie
wordt misbruikt en met de beschuldiging van chantage 54 Beide laatste verwijten komen in wezen neer op een negatieve kwalificatie van bepaald gedrag De mogelijkheid
om een actie in te stellen wordt praktisch altijd ook als pressie-middel gebruikt Of men
deze pressie als gebruik of als misbruik ziet, is m hoge mate afhankelijk van de waardenng van het daarmee te bereiken doel Het zelfde geldt voor de vraag of men het instellen van een actie gebruik of misbruik (overbodig of nuttig) noemt Ook hier zal de waardering van de bij het voeren van dat proces betrokken belangen een voorname rol spelen. Het verwyt van het eigen belang van de advocaat lijkt mij alleen serieus te nemen
als bij het instellen van een actie niemand anders dan de betrokken advocaat gebaat zou
zijn. Vooral als deze verwijten afkomstig zijn uit de hoek van de potentiële of feitelijke
55
tegenpartijen Ьц deze acties of hun rechtshulpverleners , kan dit er ook op wijzen dat
de betrokkenen zich verzetten tegen de aanpassing van hun gedrag die met behulp van
de nieuwe actie wordt afgedwongen
De reactie van de rechters op het optreden van deze 'pseudo'-consumentenveremgingen was aanmerkelijk genuanceerder dan die van de auteurs in de vakbladen Sommige
colleges stelden de eis dat de verenigingen aantoonden daadwerkelijk voorlichting en
advies aan consumenten te verlenen. Andere rechters achtten de statutaire doelstel
ling het enige cntenum voor de ontvankelijkheid. Zo werd één consumentenvereniging
door twee Oberlandesgerichten met en door vier andere wel bevoegd geacht om op
grond van § 13 UWG te ageren 56 Deze controverse werd beslist toen het Bundesgenchtshof (BGH) m een uitspraak uit 1972 de eerstgenoemde opvatting volgde met als voornaamste argument dat de wetgever geen actio populans wilde invoeren ter handhaving
van de UWG-normen 57 Als alleen een juiste formulering van de statuten voldoende zou
гцп, zou iedereen zich gemakkelijk door de oprichting van een vereniging de actie-bevoegdheid kunnen verwerven, ook al zou hij m feite andere doeleinden dan de bescherming
van de consumentenbelangen nastreven De motieven voor het optreden van de vereniging
zijn dus met volledig irrelevant voor haar ontvankelijkheid De goede bedoelingen moe
ten uit daden blijken Wel besliste het BGH dat moet worden uitgegaan van het vermoe
den dat een vereniging overeenkomstig haar doelstelling werkzaam is Ook mogen bij
nieuw opgerichte verenigmgen geen strenge eisen worden gesteld aan de omvang van die
activiteiten Een vereniging die enkele jaren na oprichting honderd leden had en een
mededelingenblad uitgaf, achtte het BGH wel bevoegd 58
52
53
54
55

Kotz(1975), ρ 94
Knieper, AW 1971, ρ 2251 e ν
Zie Hoofdstuk IX par 7 met betrekking tot de class action
Zie de tekst by noot 37 en 38 en de vragen m de Bondsdag over dit onderwerp, waann werd gesteld
dat juist middenstanders door het misbruik van deze actie werden getroffen, GRUR 1969, ρ 471
56 OLG Stuttgart, 11 december 1970, GRUR 1971, ρ 226 achtte deze vereniging wel bevoegd,
evenals de in die uitspraak vermelde OLG Celle, Hamburg en Dusseldorf, anders OLG Köln,
GRUR 1969, ρ 484 en OLG Frankfurt, NJW 1970, ρ 2068
57 Zie noot 25
58 Een jaar later werd diezelfde vereniging overigens met-ontvankelijk geoordeeld omdat ze geen
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Met deze uitspraak van het BGH verstomde ook de discussie in de Duitse vakliteratuur. Ook zou de 'vertrouwenscrisis' rond deze actie van consumentenorganisaties na
die uitspraak langzamerhand zijn overwonnen59. Enkele van de 'pseudo'-consumentenverenigingen hadden inmiddels grotere aantallen leden aangetrokken en ondernamen
ook daadwerkelijk andere activiteiten dan alleen sommeren en procederen. Een aantal
advocaten had speciahstische kennis opgedaan op dit gebied. Ook de 'serieuze' consumentenverenigingen zagen de voordelen in van nauwe samenwerking met enkele gespecialiseerde advocaten60. Bij wie het optreden van de pseudo-vereniging die 'vertrouwenscrisis' had veroorzaakt — onder consumenten, ondernemers of vooral onder groepen juristen — wordt uit de literatuur niet duidelijk.
Toch wil men door wetswijziging een hernieuwd optreden van deze 'pseudo'-verenigingen uitsluiten. Als onderdeel van een in 1978 ingediend wetsontwerp tot herziening
van de UWG wordt voorgesteld om de actie van consumentenorganisaties te beperken tot verenigingen met minstens 75 leden. Ook moeten de verenigingen zich laten
registreren" . Het is echter de vraag of deze nieuwe eis voor de huidige praktijk veel
verschil zal maken. Hoogstens wordt het optreden door nieuwe verenigingen hierdoor
enigszins belemmerd.
3.4 de Verbraucherschutzverein als repeat-player
Kennelijk had de reeds genoemde Verbraucherschutzverein die in 1966 door de destijds
bestaande consumentenorganisties was opgericht, zich door die crisis niet laten weerhouden om op grote schaal van de nieuwe bevoegdheid gebruik te maken. Het merendeel van de acties ingevolge § 13 ( 1 a) UWG is door deze vereniging ingesteld.
Naar het gebruik van deze nieuwe actie door de Verbraucherschutzverein en door
twee andere consumentenorganisaties is onderzoek verricht door Von Falckenstein62. >
Enkele uitkomsten van dat onderzoek worden hieronder kort samengevat. Ze geven een
beeld van wat er in de praktijk gebeurt als aan een organisatie een zelfstandige actie
wordt toegekend en van de factoren die het gebruik van zo'n actie bepalen. Bovendien
is het interessant deze praktijk te vergelijken met de rechtsbijstandsactiviteiten van de
Nederlandse Consumentenbond die zich in dezelfde periode afspelen. Voor een goed
begrip van de activiteiten van de Verbraucherschutzverein — hierna afgekort tot VSV volgt hier eerst een overzicht van de vier verschillende fasen die de behandeling van een
consumentenklacht na binnenkomst bij de VSV kan doorlopen.
In de eerste fase worden nadere inlichtingen bij de consument ingewonnen. De betrokken ondernemer wordt aangeschreven en er wordt een poging tot schikking ondernomen. Is de VSV van mening dat een mededingingsregel is geschonden, dan wordt de
ondernemer gesommeerd een dergelijke handelwijze ook in de toekomst achterwege te
laten. Meestal zal hem gevraagd worden een verklaring te ondertekenen dat hij bij herhaling van dergelijk gedrag aan de VSV een contractuele boete verbeurt (tweede fase).
Als de ondernemer dit weigert dient de VSV een verzoek in om uitvaardiging van een
-•

59.
60.
61.
62.

aparte voor consumenten toegankelijke ruimten had en de opbouwfase voorbij was, OLG Frankfurt, 12 juli 1973, GRUR 1974, p. 228.
R. von Falckenstem, Wettbewerbsrechtlicher Verbraucherschutz in der Praxis, in: Gewerblicher
Rechtsschutz - Urheberrecht - Wirtschaftsrecht, Mitarbeiterfestschrift für Eugen Ulmer, Köln,
1973, p. 308.
Schricker, RabelsZ 1972, p. 333.
Zie omtrent dit wetsontwerp par. 3.8 en de aldaar vermelde literatuur.
Von Falckenstem (1973), p. 307-319 en R. von Falckenstem, Die Bekämpfung unlauterer Geschäftspraktiken durch Verbraucherverbände, Köln 1977.
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rechterlijk bevel (derde fase). Dit verzoek wordt in mededingingszaken behandeld
volgens de regels van een spoedprocedure (Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung). De tegenpartij wordt als regel niet gehoord. Wel kan deze tegen een uitgevaardigd bevel verzet aantekenen. Daarna volgt een soort kort geding". De vierde fase omvat het instellen van de Unterlassungsklage in een gewone (bodem)procedure. Die procedure, waarin de VSV een verbod vordert, wordt zonodig in meerdere instanties gevoerd.
In de periode 1967-1972 kwamen in totaal 659 van de zaken die de VSV in behandeling had genomen tot een einde. Meer dan de helft (57%) werd afgesloten zonder dat
er een rechter aan te pas kwam. Over de wijze waarop deze zaken afliepen geeft Von
Falckenstein de volgende cijfers64 : 5% volgens de VSV geen overtreding of niet de
moeite waard, 7% slechte bewijspositie, kostenrisico, dubieuze liquiditeit van de tegenpartij, 38% na een of meer sommaties succes, 7% na sommatie gestaakt wegens bewijsof kostenrisico, geen adres waar dagvaarding uitgebracht kan worden, tegenpartij inmiddels opgeheven of failliet; andere instanties (beroepsorganisaties, openbaar ministerie) hebben intussen actie ondernomen.
Slechts een gering aantal klachten wordt als ongegrond of onbenullig terzijde gelegd.
Dit houdt waarschijnljk verband met de omstandigheid dat vele klachten het VSV niet
rechtstreeks maar via de aangesloten consumentenorganisaties, dagbladen of televisieprogramma's bereiken. Die andere instanties werken als een soort zeef. Bovendien blijkt
dat de financiële positie van de tegenpartij het gedrag van de VSV mede bepaalt. Zowel
duidelijke financiële zwakte (liquiditeit, kostenveroordeling niet inbaar), als de sterkte
van de tegenpartij (risico van hoge kostenveroordeling) kan voor de VSV aanleiding zijn
om geen verdere stappen te ondernemen.
In de genoemde periode deed de VSV in 43% van de zaken een beroep op de rechter.
In 27% van de gevallen werd in een spoedprocedure een verzoek om een rechterlijk bevel ingediend. Deze zaken eindigden als volgt: 23% met uitvaardiging van het bevel, 1%
na afwijzing van het verzoek of na verzet van de tegenpartij, 3% na het bevel werd alsnog een schikking getroffen. Een gewone rechterlijke procedure werd aangespannen bij
16% van de klachten. Deze zaken eindigden als volgt: 9% in eerste aanleg door uitspraak
of schikking; 6% nadat hoger beroep en 1% nadat revisie (vgl. cassatie) was ingesteld.
Slechts in één van deze laatste zaken kwam het tot een uitspraak van het Bundesgerichtshof. Het komt dus uiterst zelden voor dat een klacht alle stadia en rechterlijke instanties doorloopt. Als de rechter wordt ingeschakeld, eindigen de zaken óf direct nadat de
VSV het beroep op de rechter heeft gedaan (indienen verzoek, uitbrengen dagvaarding
of instellen hoger beroep) óf door aanvaarding van de uitspraak door beide partijen.
Maar daarnaast blijkt in elk stadium op basis van de rechterlijke uitspraak opnieuw een
aantal zaken te worden geschikt. De uitspraak is dan een nieuw gegeven in de afweging
van kosten en baten geworden.
In een vervolgonderzoek bleek dat het aandeel van de zaken dat zonder beroep op de
rechter kon worden afgedaan, was toegenomen. In dejaren 1973-75 deed de VSV nog
maar in een kwart van de zaken een beroep op de rechter". Het aandeel van de zaken
waarin de VSV procedeert is de laatste jaren nog verder teruggelopen: in 1978 en 1979
in minder dan één op de acht zaken 6 6 . De ervaring die de VSV heeft opgebouwd maakt
63.
64.
65.
66.
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Zie § 25 UWG en § 935 e.v. ZPO.
Von Falckenstein (1973), p. 310.
Von Falckenstein (1977), p. 124 e.v. (tabel 11 en 13).
Volgens haar Tätigkeitsbericht, november 1978/oktober 1979, Berlin, 1979 liet de VSV in die
periode 516 sommaties inzake overtredingen van de UWG uitgaan. In 330 gevallen tekende een
ondernemer een verklaring dat hij de overtreding niet meer zou begaan. Er werden 73 procedures begonnen, waarvan 24 spoedprocedures. In het voorafgaande verslagjaar waren deze cijfers
volgens Hondius (1979), p. 134: 346 sommaties, 163 verklaringen en 51 procedures.

dat zij goed kan beoordelen in welke gevallen de norm overtreden wordt en in welke
zaken procederen kans op succes biedt Een sommatie van de VSV heeft in vier van de
vijf gevallen succes Als eenmaal een beroep op de rechter wordt gedaan, is de afloop
van de procedure in meer dan 90% van de zaken geheel of ten dele succesvol. De vordenng wordt toegewezen, de tegenpartij verbindt zich alsnog om zich van verdere inbreuken te onthouden of er komt een schikking tot stand 6 7 . Wel is de praktische betekenis
van dit succes onduidelijk omdat de VSV slechts over beperkte mogelijkheden beschikt
om na te gaan of de tegenpartij zich houdt aan het rechterlijke bevel of de contractuele
verplichting om de ongeoorloofde handehngen achterwege te laten
Als we kijken naar het soort zaken dan blijkt dat bijna de helft van de door de VSV
behandelde zaken betrekking had op misleidende reclame De andere grote groep wordt
gevormd door conflicten betreffende verschillende vormen van colportage, verkooptentoonstelhngen 'Kaffeefahrten' en pseudo-marktonderzoek. De resterende zaken betroffen vooral ongevraagd toegezonden goederen en kredietverlening 6e Bij een vergelijking
met de zaken waann de Nederlandse Consumentenbond procesbijstand heeft verleend,
blijkt dat die bijstand veel meer betrekking had op klachten van individuele consumenten over hun geleverde goederen en diensten De activiteiten van de VSV hebben vooral
betrekking op de wijze waarop transacties tot stand komen. De uitkomsten van die acties lijken daardoor eerder effect te zullen hebben op grote aantallen (vergelijkbare)
transacties
De tegenpartij van de VSV was in bijna driekwart van de gevallen een eenmansbedrijf,
een handelsreiziger of een onderneming met minder dan 20 personeelsleden In 22%
van de gevallen was de tegenpartij een bedrijf met tussen de 20 en 500 personeelsleden.
Grotere bedrijven waren in 6% van de gevallen tegenpartij In hoeverre deze verdeling
een goede afspiegeling vormt van het aantal consumententransacties of van de overtredingen van mededingingsregels door de ondernemers in die verschillende groepen is met
bekend Wel blijkt er een opmerkelijk verschil in afhandeling van de zaak afhankelijk
van de omvang van de betrokken onderneming
In de zaken tegen grote ondernemingen kwam het aanzienlijk minder vaak tot procederen. Deze bedrijven bleken eerder bereid tot overleg en tot een minnelijke regeling
De angst voor negatieve publiciteit en een rationele afweging van de eventuele proceskosten speelden daarbij onmiskenbaar een rol Van de tien zaken tegen multi-nationals
kwam het slechts in één geval tot de indiening van een verzoek om een rechterlijk bevel. In die zaak werd de zgn. 'Streitwert' door de rechter op een ongewoon hoog bedrag
vastgesteld (1 000.000 DM). Het zware geschut, de Unterlassungsklage, gebruikte de
VSV vooral in geschillen met eenmansbedrijven, vertegenwoordigers en kleinere ondernemmgen (tot 20 personeelsleden)".
Als we de relaties tussen de VSV en haar tegenpartijen analyseren aan de hand van
het door Galanter ontwikkelde model van de repeat player (RP) en de one-shooter
(OS) 70 dan zien we dat de VSV zich duidelijk als een RP gaat gedragen. De vereniging procedeert veelvuldig en bezit een grote mate van deskundigheid op het betreffende rechtsgebied. Ze is in staat om vnj te beslissen in welke zaken zij wel en met zal gaan procederen. Omdat een groot aantal klachten bij de VSV wordt mgediend, kan ze een proces-strategie ontwikkelen. Ze kan rustig afwachten tot zich een 'sterke' zaak voordoet
die zich goed leent om een duidelijke uitspraak uit te lokken
67. Von Falckenstem (1973), p. 312 en (1977), p. 134.
68. Von Falckenstem (1973), ρ 316 en (1977), p. 55 e.v.
69. Von Falckenstem (1973), p. 311 e v. In het vervolgonderzoek bleek dat m 1973-75 het aandeel
van de zaken tegen grote bedrijven was toegenomen. Hoe deze zaken werden afgedaan, wordt
met vermeld.
70. Zie Hoofdstuk I par. 5.4.
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Tegenover de kleinere onderneming of individuele overtreder, die vaak in de positie
van de OS verkeert, kan de VSV alle voordelen van de RP-positie benutten. In de verhouding tussen de VSV en de (zeer) grote bedrijven staan er echter twee RP's tegenover
elkaar. Beide organisaties zullen dan al snel de voorkeur geven aan overleg op basis van
'gelijkheid' boven een procedure. Niet alleen de onderneming zal een proces willen vermijden. Ook voor de VSV zijn aan een proces tegen een grote onderneming grotere risico's verbonden. De rechter zal immers eerder een hogere Streitwert vaststellen, hetgeen het risico van een hogere proceskostenveroordeUng en hogere advocatenhonoraria
met zich brengt.
Hoezeer de VSV zich als RP is gaan gedragen, blijkt uit de omstandigheid dat ze
(evenals de andere consumentenorganisaties) de procedures zoveel mogelijk voert voor
de rechterlijke colleges in de plaats waar de organisatie kantoor houdt. Dat bespaart
kosten. Bovendien heeft de concentratie van de procedures bij bepaalde colleges tot gevolg dat de rechters daar beter op de hoogte zijn van de betreffende wettelijke regelingen en van het doel en de activiteiten van de consumentenorganisaties. Dat verschaft
deze RP een aantal extra voordelen.
'Von Gerichten, die häufiger von Verbraucherverbänden angerufen werden, lässt
sich wachsendes Verständnis und Aufgeschlossenheit für die Belange des Verbraucherschutzes erwarten. Ein solche Tendenz ist, ohne dass dies quantitativ belegt
werden konnte, deutlich zu erkennen und wird auch von den Verbänden bestätigt.
Anhaltspunkte dafür gibt die Haltung des betreffenden Gerichts bei der Beweiswürdigung, bei der Würdigung des gegnerischen Vorbringens in einem grösseren
Zusammenhang unter Berücksichtigung gerichtsbekannten Stoffes aus Vorprozessen und auch einmal die etwas grosszügigere Einstelling gegenüber gelegentlichen
prozessualen Ungeschicklichkeiten. Die Seriosität der hier in Betracht gezogenen
Verbraucherverbände und die Berechtigung der verfolgten Anliegen haben zu einer
relativ guten Atmosphäre geführt'.
Ook de gunstige interpretatie van de regeling inzake de vermindering van de Streitwert
ziet Von Falckenstein als een gevolg van de regelmatige contacten van de agerende
consumentenorganisaties en de betreffende rechters71.
Het risico van een hoge proceskostenveroordeling was voor de VSV aanvankelijk
een reëel probleem gezien haar beperkte middelen. Dit gebrek aan middelen leidde
gedurende enige tijd zelfs tot een algehele stop op procederen. Daarna werd het procederen beperkt tot acties in bepaalde branches. Sinds 1973 is de VSV voor haar inkomsten in hoofdzaak afhankelijk van een subsidie van het Bundeswirtschaftsministerium. In dat jaar bedroeg de subsidie circa DM 35.000 72 . Als onderdeel van een actief
consumentenbeleid heeft de Bondsregering deze subsidie aanmerkelijk verhoogd. In
1978 en 1979 ontving de VSV jaarlijks een subsidie van rond DM 800.000. Deze subsidie vormt nu 95% van de inkomsten van de VSV. Deze uitbreiding van de middelen
heeft een duidelijke toename van het aantal gevoerde procedures tot gevolg gehad73.
Naast het gebrek aan middelen wordt in de literatuur vaak nog een andere rem op de
activiteiten van de VSV genoemd: de vrees voor tegenvorderingen van ondernemers tot
vergoeding van bedrijfsschade ten gevolge van door de VSV begonnen procedures74.
In het eerdergenoemde onderzoek bleek dat tegen de VSV slechts twee keer een derge71. Von Falckenstein (1977), p. 143 en 147.
72. Von Hippel (1974), p. 191 e.v.
73. Volgens de in noot 66 genoemde bronnen. De staf van de VSV bestond in die jaren uit 13 à 14
personen, waaronder 5 juristen.
74. Zie W. Tilmann, Das Haftungsrisiko der Verbraucherverbände, NJW 1975, p. 1913-1919.
246

lijke tegenvordenng werd ingesteld Beide hadden geen succes 75 . Het uitblijven van zulke tegenvordermgen kan natuurlijk mede veroorzaakt zijn doordat het VSV weinig of
niet tegen zeer grote ondernemingen heeft geprocedeerd Deze zullen immers de grootste schade kunnen ondervinden en waarschijnlijk de beste toegang tot rechtshulp hebben
Ook is de VSV in 1976 begonnen met de rechtshulpverlening aan individuele consumenten Aanvankelijk had de VSV dit met gedaan en haar werkzaamheden uitsluitend
gencht op de uitoefenmg van de procesbevoegdheid van § 13 ( l a ) UWG Bij de Nederlandse Consumentenbond zien we de omgekeerde ontwikkeling Een uitgebreide buiten-processuele hulpverlening aan individuele leden, resulteert in een zeer beperkt aantal gevallen in procesbjj stand die op algemene consumentenbelangen is gencht

3 5 effecten
De toekenning van de procesbevoegdheid aan de consumentenorganisaties in de Bondsrepubliek Duitsland heeft met tot een vloed van procedures geleid De procesactiviteiten van de 'pseudo'-consumentenorganisaties lijken tot incidentele gevallen beperkt te
zijn gebleven Het leeuwendeel van de procedures is gevoerd door de VSV In de negen
jaar van 1967 tot 1976 voerde zij in totaal 400 procedures (waarvan 70% spoedprocedures) Daarnaast maken slechts twee andere consumentenorganisaties regelmatig van
deze procesbevoegdheid gebruik Het aandeel van de consumentenorganisaties in het totaal van de mededingmgsprocedures is echter zeer bescheiden 76 Ook in vergelijking
met de activiteit van de andere organisaties die op grond van § 13 UWG kunnen ageren
is het aandeel van de consumentenorganisatie beperkt Deze beroepsorganisaties en 'gewerblichen Verbande zum Schutz gegen unlauteren Wettbewerb' beschikten echter al
over een halve eeuw ervaring met het gebruik van die actie
De VSV blijkt de meerderheid van haar zaken buiten proces af te doen 77 De procesbevoegdheid geeft de organisatie daarbij wel een extra machtsmiddel Zo concludeert
Von Falckenstem
'Die Klagebefugnis der Verbraucherverbande verschafft dem nichtprozessualen Vorgehen sicherlich häufig den notwendigen psychologischen Nachdruck, ohne diese
Möglichkeit hatten die Verbraucherorgamsationen emen schwereren S t a n d ' 7 β
Als het tot procederen komt, wordt vaak gebruik gemaakt van de eenvoudige, snelle en
goedkope weg van de 'einstweilige Verfugung' Deze procesvorm plaatst de als eiser op
tredende organisatie duidelijk in een gunstige positie Haar positie is vergelijkbaar met
die van de beslaglegger in het Nederlandse procesrecht Schncker noemt de 'Unterlas
sungsantrag im Wege der einstweiligen Verfugung' dan ook een 'ungemein schlagkräftige
Waffe'79 Toch wordt ook de effectiviteit van dit wapen betwijfeld, omdat het voordeel
75 Von Falckenstem (1977), ρ 151 e ν
76 Von Falckenstem (1977), ρ 165 berekende dat m 1974 minder dan 3%van alle procedures in
gevolge de UWG door consumentenverenigingen werd gevoerd
77 Ook de Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e ν m Berlijn, die al sinds 1912 als
'Verband zur Forderung gewerbbcher Interessen' op basis van § 13 (1) UWG optreedt tegen overtreding van mededingingsregels, doet de overgrote meerderheid van de duizenden zaken die ze
jaarbjks behandelt af zonder van haar procesbevoegdheid gebruik te maken Volgens Grimes
(1971), ρ 1784 begon die Zentrale m 1967 slechts in 5%van de gevallen een gerechtelijke proce
dure
78 Von Falckenstem (1973), ρ 318
79 Schncker, Лдйе/s/í 1972, ρ 333
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dat met overtreding van sommige mededingingsregels behaald kan worden aanzienlijk
groter is dan de vaak moeilijk te incasseren dwangsommen en contractuele boetes.
Bij een vergelijking van de procesactiviteiten van de VSV en de rechtsbijstandsverlening door de Nederlandse Consumentenbond valt op dat beide organisaties slechts enkele procedures voor hogere rechters hebben gevoerd. Negen jaar gebruik van de actie
van § 13 UWG door de VSV leidde slechts tot één uitspraak van het Bundesgerichtshof 80 .
Het eerste decennium van haar rechtsbijstandsverlening (1969 - 1978) leverde de Consumentenbond slechts één arrest van de Hoge Raad o p 8 1 . Het verkrijgen van een uitspraak met sterke precedentwerking vergt veel tijd, geld en buiten-processueel 'voorwerk' 82 . Mogelijk is dit echter ook het gevolg van het (om financiële redenen) zeer voorzichtige proces-beleid van beide organisaties. Von Falckenstein constateerde dat de
Verbraucherzentrale in Stuttgart die veel minder zaken behandelt dan de VSV, maar
relatief veel procedeert en haar proces-activiteit in bepaalde branches concentreert, met
deze offensieve strategie zowel succes in de betrokken zaken heeft als meer precedentscheppende uitspraken verkrijgt 83 .
De procesactiviteit van beide organisaties is gericht op de behartiging van collectieve
consumentenbelangen (het tegengaan van ongeoorloofde praktijken bij de VSV, de vorming van voor consumenten gunstige jurisprudentie bij de Consumentenbond). In feite
blijkt echter een belangrijk deel van de daarop gerichte activiteiten tot gunstige effecten voor de betrokken individuele consumenten te leiden. Bij de VSV geldt dit vooral voor
de pre-processuele fase.84 De Consumentenbond lijkt, ondanks haar bedoelingen, ook
met haar procesbijstand hoofdzakelijk redres van onrechtmatig gedrag ten aanzien van
individuele leden of kleine groepen consumenten te bereiken. De bond is in de procedures sterk gebonden aan de omstandigheden en belangen van het lid op wiens naam
wordt geprocedeerd. De procesactiviteit van de VSV lijkt meer preventief te werken.
De VSV, die op eigen naam ageert, kan in het proces ook gemakkelijker collectieve
consumentenbelangen aan de orde stellen. In beide landen verschaft de procesactiviteit

80. BGH 29 april 1970, GRUR 1970, p. 425.
81. HR 1 juli 1977, JV/1978,125.
82. De Consumentenbond behandelt jaarlijks ruim tienduizend schriftelijke of mondelinge klachten
van consumenten. Sinds 1969 verleent de bond aan haar leden in geselecteerde zaken rechtsbijstand. Die bijstandsverlening is op twee doeleinden gericht: de vorming van voor consumenten
gunstige jurisprudentie en het vergroten van de effectiviteit van de buiten-processuele hulpverlening aan individuele leden, zie E. Stork, Jaarverslag van de Commissie Rechtsbijstand over het
jaar 1969 (stencil), Den Haag, 1970, p. 1/2 en De rechtsbijstand van de Consumentenbond in
1978 (stencü), p. 1.
Blijkens de jaarverslagen werd van 1969 tot en met 1978 in totaal in 457 zaken rechtsbijstand
verleend. Bijna tweederde van deze zaken werd afgehandeld zonder dat het tot een proces kwam.
Voor zover dat uit de jaarverslagen valt af te leiden, werd niet geprocedeerd omdat het lid door
toegeven van de tegenpartij of door schikking genoegdoening kreeg (55%) of zijn belangstelling
voor de zaak verloor (15%), of omdat omstandigheden bij de tegenpartij (faillissement, intrekking
van de eis e.d.) een procedure zinloos of onmogelijk maakten (25%).
In 150 gevallen werd met steun van de bond een procedure gevoerd: meestal bij een kantonrechter (77x); 41 zaken dienden bij een rechtbank, 5 bij een gerechtshof, één bij de Hoge Raad. De
overige zaken werden vooral voor tucht-colleges en voor arbiters gevoerd. Slechts een fractie van
alle klachten bereikte dus de rechter.
In de gevoerde procedures werden in totaal 118 einduitspraken gedaan (waarvan circa een vijfde
bij verstek). Van deze uitspraken werden er 19 in juridische vakbladen gepubliceerd. De precedentwerking van de overige uitspraken zal betrekkelijk gering zijn. Wel kan publikatie in de Consumentengids of in de periodieken van de betrokken branches tot ruimere effecten hebben geleid.
83. Von Falckenstein (1977), p. 131.
84. Von Falckenstein (1977), p. 86.
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van de consumentenorganisatie deze een sterkere onderhandelingspositie ook ten opzichte van grote bedrijven en instellingen.
Het effect van de toekenning van een zelfstandige actie wordt slechts voor een beperkt deel zichtbaar in de cijfers van de ingestelde procedures. Deze procedures zijn het
topje van een ysberg van geschillen en klachten die door de organisaties met een beroep
op die procesbevoegdheid worden afgedaan.
S.6 algemene procesbevoegdheid voor de consumentenverenigingen?
Evenals in Zwitserland is in Duitsland de vraag gerezen of de bevoegdheid die in § 13
UWG aan beroeps- en consumentenorganisaties is toegekend, als een uitzonderingsbepaling moet worden gezien of dat deze bepaling juist een uitdrukking is van de regel dat
organisaties in rechte kunnen optreden voor de gemeenschappelijke belangen van hun
leden. Dit laatste standpunt is met name door Wolf verdedigd. In zijn betoog hanteert
hij het begrip 'KoUektivinteresse'. De vereniging is zijns inziens 'Interessenträger' van
het collectieve belang van haar leden, zoals de Staat dat is met betrekking tot het algemeen belang. Dat collectieve belang moet volgens hem als een eigen belang van de vereniging worden aangemerkt waarvoor deze dus ook in rechte kan ageren. De vereniging
kan echter geen schadevergoeding, maar alleen een verbod of gebod vorderen85. Deze
oplossing acht hij wenselijk omdat hierdoor met behoud van het particulier initiatief de
bescherming van collectieve belangen wordt versterkt en deze niet geheel afhankelijk
wordt van initiatieven van overheidsinstanties. Opmerkelijk is dat Wolf geen enkele
maal naar Franse of Zwitserse literatuur verwijst, hoewel de rechtspraak in die landen
juist met behulp van het begrip 'collectief belang' reeds eerder de door hem gewezen
weg heeft bewandeld, nadat de wetgever in die landen aan bepaalde organisaties op
deelgebieden procesbevoegdheid had verleend. Hoewel dit standpunt van Wolf enige
bijval heeft gekregen, is de heersende mening in de Duitse literatuur en rechtspraak dat
het hier om uitzonderingsbepalingen gaat, waaraan alleen door de wetgever uitbreiding
kan worden gegeven86.
In nog twee andere gevallen heeft de wetgever aan consumentenorganisaties de bevoegdheid verleend om in rechte op te treden. In 1965 werd aan deze organisaties de
bevoegdheid verleend om in de 'Bussgeldverfahren' bij overtreding van kartelvoorschriften haar standpunt naar voren te brengen. Deze bevoegdheid om als een soort amicus
curiae (zie over dat begrip Hoofdstuk X) in die procedures het consumentenbelang te
doen gelden, werd echter in 1968 in het kader van een uniformering van die boeteprocedures in verschillende wetten met stille trom weer afgeschaft87. Van meer belang is
de bevoegdheid die aan de consumentenorganisaties in 1977 werd toegekend in § 13
van de Gesetz zur Regelung des Rechts der allgemeinen Geschäftsbedingungen ( AGB-Gesetz)8*.
3.7 de actie inzake standaardvoorwaarden
De materiële normen in de AGB-Gesetz zijn in hoofdzaak een codificatie van de criteria
85. Wolf (1971), p. 18-24.
86. Baumbach-Hefermehl (1974), aant. 3 bij § 13 UWG; Von Hippel (1974), p. 24 en 87; Von Gamra
(1975), aant. 1 bij § 13 UWG;zie over de opvatting van Wolf ook Kötz (1975), p. 93.
87. G. Schlicket (1972), p. 328 en Von Hippel (1974), p. 87 en 88 noot 35.
88. Wet van 9 december 1976, BGBl. I, p. 3317 in werking getreden op 1 april 1977. De tekst van
deze wet is ook te vinden bij Hondius (1979), p. 221.
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die in de loop der jaren door de Duitse rechtspraak waren ontwikkeld omtrent al dan
met toelaatbare bedingen in standaardvoorwaarden89 De wet geeft een catalogus van
clausules die altijd 'unwirksam' zijn Daarnaast worden clausules genoemd die als regel
geen maar soms wel gelding hebben. Het oorspronkelijke ontwerp kende geen enkele
regeling omtrent het toezicht op de nalevmg van deze wet. De effectiviteit van deze
wet zou daarmee geheel afhankelijk zijn geworden van het initiatief van individuele
contractanten, die in een civiele procedure een beroep op die wet konden doen. De
kans op ineffectiviteit werd dan ook algemeen vnj groot geacht. In literatuur en parlement zijn verschillende procedures besproken om de nalevmg van deze wet te bevorderen Genoemd zijn
— preventief toezicht door een overheidsinstantie via registratie en toelating,
— repressief toezicht via een rechterlijke procedure die dan door een speciale consumentenombudsman moest worden aangespannen,
— door toekenning van een actie bij de rechter aan iedere consument (een actio populans),
- een zelfstandige actie voor consumentenorganisaties90
Uiteindelijk is gekozen voor de laatste variant, die volgens sommigen duidelijk de minste garantie voor effectieve naleving biedt 91 .
Op grond van § 13 AGB-Gesetz kunnen de consumentenorganisaties tegen degene
die een met-toegelaten clausule m zijn standaardvoorwaarden opneemt, een vordering instellen tot verbod van het gebruik van die clausule Indien het gebruik van zo'n clausule is
aanbevolen kan ook een bevel om die aanbeveling te herroepen worden gevorderd Ook
beroeps- en brancheorganisaties kunnen die vordering instellen Individuele klanten of
afnemers kunnen zich alleen in een gewone civiele procedure op de ongeldigheid van
clausule beroepen
De omschrijving van de consumentenorganisaties wijkt af van die in § 13 UWG De
AGB-actie is toegekend aan
'rechtsfähigen Verbanden, zu deren satzungsgemassen Aufgaben es gehort die Interessen der Verbraucher durch Aufklarung und Beratung wahrzunehmen, wenn sie
m diesem Aufgabenbereich tatige Verbande oder mindestens funfundsiebzig naturhche Personen als Mitglieder haben'
Door het stellen van een mmimum-aantal van 75 leden wilde men het optreden van
'pseudo'-consumentenorgamsaties tegengaan Kennelijk heeft men wel rekening gehouden met de VSV die immers een vereniging van consumentenorganisaties is De consumentenverenigingen kunnen de actie met instellen als de clausule alleen tussen handelaren onderling wordt gebruikt De vordering verjaart 2 jaar nadat de vereniging op de
hoogte was van de bewuste clausule en vier jaar na het gebruik van de clausule Oude
clausules blijven dus buiten schot De procedure verloopt volgens de gewone regels van
het burgerlijk procesrecht
De wet kent een opmerkelijke regeling omtrent de bindende werking van de uitspraak Als de verbodsvordermg van een vereniging wordt toegewezen, moet de uitspraak in een centraal openbaar register worden ingeschreven In dat register worden
ook de aanhangige procedures vermeld Bovendien kan de vereniging worden gemachtigd om de uitspraak te publiceren, echter alleen in de Bundesanzeiger en op eigen kosten Als de ondernemer ondanks het rechterlijke verbod de clausule toch weer gebruikt,
89 Zie voor uitvoeriger bespreking van de AGB-Gesetz G J Niezen, NJB 1977, ρ 418, Hondius
(1978), p. 597-607 en ρ 788-799 en Hondius (1979), ρ 132 en ρ 166 e ν
90 Zie over deze alternatieven Koch, ZRP 1973, ρ 89, Wolf, JZ 1974, ρ 44 Hohmann, JZ 1975,
ρ 592 en Hondius (1978), ρ 788 e ν
91 Rehbindcr, Schweizerische JZ 1977, ρ 41
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kan zijn tegenpartij zich beroepen op de uitspraak die door de vereniging werd verkregen (§ 21 AGB-Gesetz) Er vindt dan geen nieuwe toetsing van de geldigheid van die
clausule plaats De wederpartij kan zich dus op het gezag van gewijsde beroepen tegenover de ondernemer Werd de vordering van de consumentenorganisatie afgewezen, dan
heeft die uitspraak hoogstens precedent-waarde Een afnemer of consument kan in zijn
eigen procedure opnieuw de geldigheid van die clausule aanvechten
Deze regeling is opmerkelijk, omdat hier uitdrukkelijk een juridische binding van de
uitspraak ten voordele (met ten nadele) van derden is voorzien Dit probleem van de
binding van derden, die met zelf bij het geding waren betrokken, wordt bij de meeste
zelfstandige acties van organisaties omzeild, omdat de uitspraak in deze gevallen formeel geen inbreuk maakt op het recht van de betrokken individuen om hun eigen rechten in een procedure te laten gelden Het gaat hier immers meestal om vorderingen die
uitsluitend door die organisaties kunnen worden ingesteld. De feitelijke of precedentbinding wordt stilzwijgend op de koop toe genomen, omdat er geen formele juridische
binding is Ovengens houdt de AGB-Gesetz expliciet met de precedent-binding rekening Als een clausule die eerst op vordering van een organisatie door een rechter is verboden, later in een ander geschil door de hoogste rechtscolleges wel wordt toegestaan,
kan de ondernemer zich tegen tenuitvoerlegging van het eerdere vonnis met een beroep
op de nieuwe uitspraak verzetten (§ 19 AGB-Gesetz)
Tenslotte wordt bepaald dat in procedures ingevolge deze wet de 'Streitwert' nooit
op meer dan een half miljoen DM mag worden vastgesteld Deze regel wijst op een
zwakke schakel in deze vorm van toezicht op de naleving van deze wet Verschillende
auteurs veronderstelden dat het hoge proceskostenrisico, gezien de zwakke financiële
positie van de Duitse consumentenorganisaties, een ernstige belemmering voor het gebruik van deze actie zou vormen92 In de praktijk is deze vrees ongegrond gebleken
Minder dan twee jaar na invoering van de AGB-Gesetz waren er reeds 137 acties ingevolge § 13 ingesteld, waarvan 123 door consumentenorganisaties Ook hier heeft de VSV
een belangrijk aandeel in de procesactiviteit93 De aanmerkelijke verhoging van de subsidie aan de consumentenorganisaties en de ervaring die met de actie op grond van de
UWG was opgedaan, hadden de voorwaarden voor een intensief gebruik van deze nieuwe actie geschapen
Opmerkelijk is dat bij de voorbereiding van de AGB-Gesetz de mogelijkheid van controle op de naleving door een overheidsinstantie werd verworpen, maar dat deze controle nu voor een groot deel geschiedt door een organisatie die voor bijna 100% door de
overheid wordt gesubsidieerd De overheid bepaalt hiermee in feite de omvang van de
procesactiviteit van de particuliere organisaties94 Tenzij de aanspraak op subsidie duidelijk wordt vastgelegd, kan dit leiden tot een verhulde overheidscontrole op de procesactiviteit en tot een feitelijke beperking van het gebruik van deze actie door de gesubsidieerde organisaties
3 8 gebundelde incasso van consumentenschade
In het kader van de uitbreiding van de rechtsbescherming van consumenten is in 1978
opnieuw een reeks van wijzigingen in de UWG voorgesteld95 Het wetsontwerp beoogt
92 Wolf (1974), ρ 44, Rehbmder (1977), ρ 41 en Hondius (1978), ρ 791
93 In de periode november 1977 - oktober 1979 voerde de VSV 91 procedures ingevolge § 13 AGBGesetz, zie de in noot 66 genoemde bronnen
94 D Hart, Kritische Justtz 1977, ρ 65
95 Zie over dit wetsontwerp N Reich, UWG-Reform und Verbraucherschutz, ZRP 1978, ρ 100-104,
Konsumenten Kontakt (1978), ρ 33 G Schncker, GRUR 1979, ρ 1-8 en A Kraft, UWG-Reform zwischen Mitbewerber-, Verbraucher- und Wettbewerbsschutz, ZRP 1979, ρ 161-164
251

onder meer een oplossing te bieden voor het probleem dat de schade die de consument
ondervindt van een transactie, waartoe hij door misleidende reclame of ongeoorloofde
verkoopmethoden is gebracht, meestal te klein is om een individuele actie lonend te
maken. De oplossing wordt gezocht in een gebundelde incasso van dergelijke schade
door consumentenverenigingen. Er is overwogen hiertoe gebruik te maken van de in het
Amerikaanse recht bekende figuur van de class action. Tegen overname van die procesfiguur in het Duitse recht zag men echter overwegende bezwaren96.
Gekozen werd voor het systeem dat de consument zijn vordering aan een consumen
tenvereniging overdraagt. De vereniging verzorgt de gerechtelijke incasso en draagt de
ontvangen vergoeding na aftrek van de kosten aan de consumenten af. Alleen consu
mentenverenigingen die aan de eisen van § 13 AGB-Gesetz voldoen en bovendien gere
gistreerd staan, zijn hiertoe bevoegd. Ook niet-leden kunnen hun vordering overdragen.
De vereniging mag aan haar voornemen een gebundelde actie in te stellen publiciteit ge
ven. De inhoud van die publiciteit is aan rechterlijk toezicht onderworpen97.
Wat betreft het doel en de juridische structuur verschilt de voorgestelde regeling van
de hiervoor besproken acties in de UWG en de AGB-Gesetz. Daar ging het om zelfstan
dige acties van de organisatie. Die acties hadden vooral voorkoming van onrechtmatig
gedrag (wetshandhaving) tot doel. De ontworpen regeling geeft de verenigingen een be
voegdheid bepaalde rechten van consumenten geldend te maken. Hier zijn compensatie
van geleden schade en wegneming van onrechtmatig genoten voordeel bij de onderne
mer de voornaamste doeleinden.
Verschillende auteurs hebben kritiek geuit op de beperkte opzet van de regeling. De
consument moet het initiatief nemen om zijn vordering schriftelijk aan de vereniging
over te dragen. De vereniging kan alleen schadevergoeding en geen ontbinding van de
overeenkomst vorderen. In principe zal voor elke consument apart de aanwezigheid en
de omvang van zijn schade bewezen moeten worden. Hierdoor wordt de praktische be
tekenis nogal beperkt 98 . Wil de regeling in de praktijk voordelen bieden, dan zal de
rechter er waarschijnlijk toe moeten overgaan de schadevergoeding op een voor alle be
trokken consumenten gelijk (geschat) bedrag te bepalen 99 .
Wat betreft de structuur vertoont de regeling enige gelijkenis met de cao-actie van de
Franse vakbonden, die op gebundelde handhaving van de rechten van de individuele
werknemers is gericht 100 . Een dergelijke actie is in Duitsland niet bekend. In de Franse
regeling is het niet nodig, dat de individuele betrokkenen uitdrukkelijk instemmen met
de handhaving van hun rechten door de vereniging. Voldoende is dat zij zich na een
kennisgeving niet tegen het optreden van de vereniging verzetten. Het optreden op grond
van deze Franse actie is wel beperkt tot de eigen leden.
De beperkte strekking van het wetsvoorstel wordt duidelijk, als men bedenkt dat het
de Duitse consumentenverenigingen niet meer bevoegdheden biedt dan een Nederland
se consumentenorganisatie nu reeds op grond van het hier geldende recht heeft. In Ne
derland is een organisatie ці om consumenten, die van een misleidende reclame of een
bepaalde onrechtmatige verkooptechniek van een ondernemer schade hebben geleden,
op te roepen hun vorderingen op de ondernemer aan de organisatie ter incasso te cede
ren of de organisatie een volmacht tot incasso te verlenen. De organisatie kan deze vor
deringen dan in één proces gebundeld instellen. De rechtspraak van de Hoge Raad stelt
aan de gebundelde behandeling van samenhangende vorderingen in één proces immers

96. Zie omtrent deze bezwaren Hoofdstuk IX noot 82.
97. Aldus het ontwerp voor § 13c UWG.
98. Zie Reich, ZAP 1978, p. 102 en Schricker, GRUR 1979, p. 5.
99. Zo Kraft, ZRP 1979, p. 164.
100. Zie Hoofdstuk IV par. 3.1.
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geen hoge eisen 101 .
Er is een onvermijdelijke spanning tussen de wens om door collectief optreden tot
effectieve rechtshandhaving te komen en het streven om zoveel mogelijk met de individuele verschillen (hier: toestemming van de consumenten en omvang van hun schade) rekening te houden. Massaproduktie van geïndividualiseerde rechtvaardigheid is nu
eenmaal niet mogelijk. De ontwerpers van deze nieuwe Duitse regeling lijken meer oog
te hebben gehad voor de individualisering dan voor de effectiviteit van de ontworpen
regeling.

4. Oostenrijk
4.1 de actie in het

mededingingsrecht

De toekenning van een zelfstandige actie aan Oostenrijkse consumentenorganisaties is
sterk beïnvloed door de ontwikkelingen in Duitsland. In navolging van Duitsland wilde
men ook in Oostenrijk de mededingingswetgeving gaan gebruiken om de rechtspositie
van consumenten te beschermen 102 . In 1971 werd bij een wijziging van de Oostenrijkse
Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb aan drie organisaties een zelfstandige
actie toegekend 103 . Als reactie op het destijds in Duitsland veel bekritiseerde optreden
van de 'pseudo'-consumentenorganisaties werd de bevoegdheid uitsluitend toegekend
aan de österreichischen Arbeiterkammertag, der Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammem en de Österreichischen Gewerkschaftsbund (§ 14 O.UWG). Zo hoopte
men 'Unerwünschte . . . Klagenhäufung zu vermeiden' 104 . De actie kon dus ook niet
worden ingesteld door de al in 1961 opgerichte Verein für Konsumenteninformation.
Deze actie is overigens beperkt tot gevallen van misleidende reclame (§ 2 O.UWG). De
organisaties kunnen uitsluitend een rechterlijk verbod vorderen. De angst voor 'ongewenste' procedures heeft ertoe geleid dat de actie praktisch niet is gebruikt. Tot 1977
zou slechts één keer een organisatie deze actie hebben ingesteld 105 .

4.2 de actie inzake

standaardvoonvaarden

Ook bij het ontwerpen van een wettelijke regeling inzake standaardvoonvaarden heeft
in Oostenrijk de Duitse regeling als voorbeeld gediend. In 1977 werd daar het ontwerp
voor de Konsumentenschutzgesetz ingediend 106 . Volgens dat ontwerp wordt het gebruik van bepaalde clausules in standaardvoonvaarden verboden. Voor het toezicht op
de naleving van dat verbod is, evenals in Duitsland, na afwijzing van alternatieve controle-procedures voor de 'Verbandsklage' gekozen. Bepaalde verenigingen zullen bij de
burgerlijke rechter een verbod om de gewraakte clausules te gebruiken en publikatie
van de uitspraak in twee tijdschriften kunnen vorderen.
101. Zie Hoofdstuk II par. 8.2. (inzake cessie) en noot 236 (inzake subjectieve cumulatie van vorderingen).
102. Sack, OJZ 1976, p. 311 en Krenn, OJZ 1977, p. 262.
103. Wet van 17 februari 1971, BGBl. nr. 74.
104. Sack, OJZ 1977, p. 311.
105. Von Falckenstein (1977), p. 47 noot 78. De betreffende organisatie had bovendien geen succes;
zie ook Kötz (1975), p. 94 noot 55.
106. Zie daarover L. Feitzinger, Die 'Verbandsklage', Österreichische Juristen-Zeitung 1977, p. 477481. De tekst van dit wetsontwerp is te vinden bij Hondius (1979), p. 258. Dit ontwerp is in
1979 tot wet geworden: Wet van 8 maart 1979, BGBl 1979, nr. 140, vgl. R. Welser, Anmerkungen zum Konsumentenschutzgesetz, Juristische Blätter 1979, p. 449.
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Die bevoegdheid wordt uitsluitend toegekend aan de drie organisaties, die ook in §
14 van de Oostenrijkse UWG worden genoemd, maar bovendien aan twee andere publiekrechtelijke organisaties en aan de Verein fur Konsumenteninformation (§ 28 Konsumentenschutzgesetz) In het voorontwerp voor deze wet was toekenning van deze actie voorzien aan consumenten- en beroepsorganisaties die daartoe bevoegd waren verklaard door de minister van handel Een dergelijk erkenningensysteem was voor de Oostenrijkse verhoudingen kennelijk te gedurfd
In tegenstelling tot de Duitse AGB-Gesetz wordt aan de uitspraak in een dergelijke
procedure geen gezag van gewijsde ten gunste van derden toegekend Men vertrouwt
op de feitelijke binding van zulke uitspraken en ook op de precedentwerking van uitspraken van de hoogste rechters Als argumenten tegen een verdergaande bindende werking worden verder nog genoemd strijd met het recht op 'rechterhches Gehörs' en het
principe dat het gezag van gewijsde alleen tussen partijen geldt 107 Wel ziet men het
probleem van onderling tegenstrijdige uitspraken van verschillende rechters Dit probleem zou echter niet alleen voor dit deelgebied opgelost moeten worden 108 Het ziet
ernaar uit dat ook deze actie vooral symbolische betekenis zal hebben

S België
5 1 de Wet op de

handelspraktijken

De vraag of een vereniging m rechte kan opkomen voor de collectieve belangen van
haar leden, zonder dat daartoe een aparte wetsbepaling is vereist, vormt ook in België
onderwerp van discussie In de literatuur wordt deze vraag vnj algemeen ontkennend
beantwoord 109 Wel heeft de rechtspraak een ruime uitleg gegeven aan de bepalmg in
de (in Hoofdstuk IV) reeds besproken wet uit 1898, die beroepsorganisaties en vakbonden de bevoegdheid geeft om in rechte op te treden voor de 'persoonlijke rechten' van
hun leden als beroepsgenoot In de rechtspraak wordt aangenomen dat deze organisaties, als hun structuur aan de formele eisen voldoet, voor de collectieve belangen van de
beroepsgroep kunnen optreden 110 Ten aanzien van andere organisaties gaat de rechtspraak er van uit dat zij niet in rechte voor collectieve belangen kunnen opkomen 111
In die opvatting was er dus een aparte wetsbepaling nodig om consumentenorganisaties
bevoegd te maken de collectieve belangen van hun leden of de collectieve belangen van
consumenten ook bij de rechter te behartigen Evenals in Zwitserland, de Bondsrepubliek Duitsland en Oostenrijk werd in België aan consumentenorganisaties de bevoegdheid om in rechte consumentenbelangen te behartigen het eerst in de mededingingswetgeving vastgelegd Dit gebeurde bij de Wet betreffende de handelspraktijken van 14 juli
197 j u ! gjj ¿g totstandkoming van deze wet is kennelijk naar de regeling in de Duitse
UWG gekeken In de wet worden een groot aantal handelspraktijken (onjuiste herkomstaanduiding, misleidende reclame, ongevraagde toezending, uitverkoop, verkoop met reductie, ambulante handel) verboden of aan reglementering onderworpen Bij overtre107 Het eerste argument lijkt mij weinig relevant als het, zoals in de Duitse regeling, alleen om binding ten gunste van derden gaat Het tweede argument is met meer dan een petitio prmcipu Er
zijn wel meer uitzonderingen op die regel
108 Feitzinger (1977), ρ 479
109 Van Compemolle (1972), ρ 310-316 en 389 en de daar vermelde schrijvers Wel verkondigt een
gezaghebbend auteur een andere memng Zie Η de Page, Traite elementaire de droit civil, 1962,
nr 510-C
110 Zie Hoofdstuk IV de tekst bij noot 127
111 Zie Van Compemolle (1972), ρ 308
112 Belgisch Staatsblad van 30 juli 1971, ρ 9087
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ding van die regels kan aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel
een bevel tot staking worden verzocht (art. 55). De voorzitter kan tevens bevelen dat
zyn uitspraak op door hem te bepalen wyze wordt gepubliceerd op kosten van de overtreder (art. 58) 1 1 3 . De vordering wordt behandeld volgens de regels die gelden voor een
kort geding. Deze actie kan worden ingesteld 'op verzoek hetzy van een belanghebbende, hetzij van een belanghebbende beroeps- of interprofessionele groepering met rechtspersoonUjkheid' (art. 57, lid 1). Bovendien kan de actie worden ingesteld door de minister van economische zaken en door
'iedere vereniging, die de verdediging van de belangen van verbruikers tot doel heeft
en die rechtspersoonlijkheid bezit, voorzover deze vereniging vertegenwoordigd is
in de Raad voor het Verbruik' (art. 57, lid 2).
Aan het optreden van een consumentenvereniging worden dus drie eisen gesteld: (1)
bezit van rechtspersoonlijkheid, (2) een bepaalde doelstelling en (3) het lidmaatschap
van de Raad voor het Verbruik. Deze Raad is het officiële adviesorgaan van de overheid
in consumentenaangelegenheden. Op deze manier maakt de overheid in feite uit welke organisaties deze nieuwe procesbevoegdheid kunnen uitoefenen. Tot nu toe heeft hier
echter geen strenge selectie plaatsgevonden. Alle bekende consumentenorganisaties zijn
in de Raad vertegenwoordigd 114 .
In het oorspronkelijke ontwerp was de actie van de consumentenorganisaties beperkt
tot gevallen van misleidende reclame. Parlementaire steun voor het streven naar een versterking van de rechtspositie van consumenten leidde er toe dat de bevoegdheid van die
organisaties aanzienlijk werd uitgebreid 115 . Nu kunnen de consumentenverenigingen
ageren bij overtreding van bijna alle mededingingsnormen uit die wet. Alleen bij overtreding van de blanketnorm ('een daad strijdig met de eerlijke gebruiken op handelsgebied') zijn zij niet bevoegd.

5.2 gebruik door

consumentenverenigingen

Sinds de invoering van deze wet in augustus 1971 hebben de consumentenorganisaties
twee keer gebruik gemaakt van hun nieuwe bevoegdheid. De eerste zaak betrof een misleidende reclame voor een middel tegen haaruitval 116 . De rechter belastte de eisende
verenigingen met het bewijs dat het middel niet de beloofde werking had. De voor dit
bewijs vereiste analyse vergde veel tijd en geld. Het uitgesproken verbod bleek weinig
effectief omdat de firma het produkt onder een andere naam aan de man ging brengen 117 . De tweede vordering werd ingesteld tegen een postorderbedrijf dat de opzegging van een abonnement alleen wilde accepteren in de vorm die door haar geautomatiseerde administratie kon worden verwerkt 118 . In deze zaak werd de vordering tevens ingesteld door het individuele lid dat het abonnement had genomen. Doel was om duidelijkheid te krijgen over de vraag of ook een individuele consument het bevel tot staking
113. Voor uitspraken over de gronden voor en de verschillende vormen van publikatie zie J. Stuyk,
Vier Jahre Rechtsprechung zum Belgischen Gesetz über die Handelspraktiken, GRUR Int. 1976,
p. 531 en dezelfde 'Overzicht van rechtspraak Wet Handelspraktijken' Jura Falconis (Vol. XH)
1975/76, p. 587.
114. Brief van H. de Coninck, juridisch medewerker bij de Verbruikersunie in Brussel van 3 februari
1978.
115. G. Schricker, Das Belgische Gesetz über Handelspraktiken, GRURInt. 1972, p. 186.
116. Vrz. Kph. Brussel, 3 september 1974, BRH 1974, p. 500 en GRURInt. 1975, p. 179.
117. Konsumenten Kontakt (1978), p. 31.
118. Vrz. Kph. Turnhout 1 oktober 1976, R W 1977/78, p. 537 т.п. J. Stuyk.
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kon vorderen"9 . Overigens was deze procedure alleen op dit onderdeel succesvol voor
de eisers. Nadat de zaak eerst naar een andere rechter was verwezen, werd de consument
in zijn vordering ontvankelijk verklaard evenals de meerderheid van de eisende consumentenverenigingen. Enkele verenigingen bleken, hoewel ze lid van de Raad voor het
Verbruik waren, niet te voldoen aan de wettelijke eisen ten aanzien van de statutaire
doelstelling of geen rechtspersoonlijkheid te bezitten. De vordering werd vervolgens echter afgewezen. In beide procedures zijn alle in de Raad voor het Verbruik vertegenwoordigde consumentenverenigingen gezamenlijk als eisers opgetreden. Dit berust op een
gentleman's agreement dat tot doel heeft de onderlinge concurrentie bij het gebruik
van deze actie te beperken en het effect (op de rechter, de tegenpartij of de publieke
opinie?) te vergroten120.
Het geringe aantal acties van consumentenverenigingen (twee in zes jaar) betekent
overigens niet dat deze wet een dode letter is gebleven. In de periode september 1971
tot december 1975 werden door de minister van economische zaken 44 vorderingen
op grond van deze wet ingesteld121. In totaal werden in die eerste vier jaar ruim 600
uitspraken gedaan op vorderingen om een bevel tot staken, die op deze wet waren gebaseerd. Het merendeel van deze vorderingen was afkomstig van individuele concurrenten of van beroeps- en middenstandsorganisaties122.
Opmerkelijk is hoe de toekenning van de actie aan de minister van economische
zaken heeft geleid tot een praktijk van buitengerechtelijke afdoening van klachten
over overtreding van mededingingsregels. In de eerste drie jaar na invoering van deze
wet verzond het ministerie naar aanleiding van ontvangen klachten bijna tweeduizend
schriftelijke waarschuwingen123. Meestal werd zo het gewenste effect bereikt. De mogelijkheid van een actie bij de rechter fungeert ook hier als stok achter de deur die
slechts bij uitzondering behoeft te worden gebruikt.
5.3 oorzaken van het geringe gebruik
Voor dit wel uiterst spaarzame gebruik van deze actie door de consumentenverenigingen worden door de consumentenverenigingen verschillende redenen aangevoerd :
— de veelheid van gevallen waarin opgetreden zou kunnen worden (het probleem van
selectie en prioriteitstelling);
— de tijdrovendheid (de procedure duurt 1 à 2 jaar);
— de hoge kosten (expertise, advocaat, administratie, follow up);
— de bewijslast-verdeling is nadelig voor consumentenorganisaties;
— het bevel tot staking heeft geen uitwerking voor reeds afgesloten contracten;
— het betrokken bedrijf kan onder een andere naam of met andere producten opnieuw
beginnen;
— soortgelijke praktijken van andere bedrijven blijven buiten schot124.

119. Het gmg om de vraag of een individuele consument als 'belanghebbende'moest worden aangemerkt. Zie hierover H. Boeken, Tijdschrift voor Privaatrecht 1973, p. 553 en Stuyk onder de
uitspraak vermeld in noot 118.
120. H. de Coninck in de brief genoemd in noot 114.
121. Kamer van Volksvertegenwoordigers, Vragen en Antwoorden 16 december 1975, p. 469, vermeld door Stuyk (1976), p. 531 noot 139.
122. Voor een overzicht van deze rechtspraak zie de in noot 113 genoemde vindplaatsen.
123. A. de Caluwé, Procédures de protection du consommateur en droit belge, tekst van een voordracht op een congres gehouden in december 1975 in Montpellier, in een Duitse vertaling opgenomen in: Die gerichtlichen und aussergerichtlichen Möglichkeiten des Verbraucherschu
(uitgave EG) Brussel, 1976, p. 95.
124. H. de Coninck in de brief genoemd in noot 114.
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Kort samengevat: de kosten zijn te hoog en het effect is beperkt. Waarschijnlijk hebben
de duur, de kosten en de ongunstige afloop van de eerste procedures de oordeelsvor
ming Ьц de consumentenverenigingen over de bruikbaarheid van deze actie in sterke
mate beïnvloed 125 . Anders valt moeilijk te verklaren waarom tijdsduur, kosten en bewijslastverdeling voor de consumentenverenigingen zwaarder zouden wegen dan voor de
beroeps- en standsorganisaties, waarvan sommige wel veelvuldig van deze wet gebruik
gemaakt hebben 1 2 6 . Wat betreft het beperkte effect van een rechterlijk bevel tot staking wijzen bovengenoemde redenen voor het geringe gebruik op de beperkte juridische
binding van een dergelijk bevel. Er wordt echter voorbijgezien aan de precedentwerking
en de feitelijke effecten van de uitspraak ook voor soortgelijke praktijken bij andere bedrijven.
Mogelijk moet ook hier het geringe gebruik van de bevoegdheid om te procederen
gezocht worden in de aanwezigheid van alternatieven die de organisaties aantrekkelijker
achten (bijvoorbeeld publikaties in eigen periodieken of in de massa-media). De grootste en meest actieve Belgische consumentenorganisatie, de Verbruikersunie, geeft verschillende tijdschriften uit waaronder het kwartaalblad Test-Uw-Recht met hoofdzakelijk juridische informatie (85.000 abonnees). Verder verleent de Verbruikersunie rechtshulp aan haar leden en heeft ze proefprocessen gevoerd op naam van een lid maar op
kosten van de vereniging 127 .
Het geringe gebruik van de zelfstandige actie kan ook wijzen op een gebrek aan kennis en aan ervaring binnen de organisaties met het gebruik van rechterlijke procedures.
Het voorbeeld van de VSV had kunnen leren dat om ervaring op te doen eerst op ruime
schaal geprocedeerd moest worden. Op basis van die ervaring is dan een rationele selectie van de zaken mogelijk. Bovendien zullen eerst bij grotere aantallen zaken de kosten
per zaak gaan dalen. Zolang de eerste investering niet wordt gedaan, is er sprake van
een soort vicieuze cirkel die het gebruik van deze mogelijkheid tot ageren weinig aantrekkelijk maakt.
Zowel in België als in Duitsland leidde het toekennen van de actie tot een bundeling
van de activiteiten van meerdere consumentenorganisaties. Het openen van de weg naar
de rechter stimuleert organisatie en daarmee bundeling van krachten. Misschien heeft
die bundeling (het gentleman's agreement) in België echter een remmende werking gehad, doordat de meest actieve verenigingen rekening moeten houden met bedachtzamer zusterorganisaties. De Duitse vorm van bundeling van krachten bleek aanmerkelijk
effectiever te zijn.

6. Nederland
6.1 de zelfstandige actie in het

mededingingsrecht

Over de vraag óf en in welke gevallen een consumentenorganisatie op eigen naam in
rechte kan optreden om de collectieve belangen van consumenten te behartigen, is in
Nederland tot nu toe alleen in de literatuur en niet in de rechtszaal getwist. Aan het
begin van dit hoofdstuk kwam al ter sprake dat de lagere rechtspraak over het algemeen terughoudend is ten aanzien van vorderingen van organisaties die opkomen voor
125. Ook voor het ministerie van economische zaken was de eerste ervaring met een vordering op
grond van deze wet ontgoochelend, zie J. Stuyk, Aggressieve Verkoopmethoden, deel UI, Leuven 1975, p. 772, noot 13. Het ministerie heeft zich daardoor kennelijk niet laten ontmoedigen.
126. De Caluwé (1976), p. 102/3.
127. Zie over de rechtshulp van deze en andere Belgische consumentenorganisaties, P. Geerts, De
rechtshulp in Belgiè, Recht en Kritiek, 1977, p. 313-318.
257

de belangen van niet met name genoemde personen. In de literatuur over het mededin
gingsrecht zijn op dit punt nogal uiteenlopende meningen geuit. Nadat eerst een duide
lijk afwijkend standpunt was ingenomen vooral gegrond op angst voor veelvuldig en
12
lichtvaardig procederen ', hebben verschillende auteurs verdedigd dat ondernemers
organisaties tenminste een vordering tot staking van onrechtmatig gedrag moeten kun
12
nen instellen als de leden of branchegenoten schade van dat gedrag ondervinden '.
130
Voor dit standpunt was in de rechtspraak ook steun te vinden . Mogelijk deed zich
hier de invloed gelden van de acties die beroeps- en brancheorganisaties in naburige
landen al decennia lang konden instellen.
De Hoge Raad heeft tot nu toe alleen beslist dat een bedrijfschap niet kan opkomen
voor de burgerrechtelijke belangen van niet met name genoemde individuele bedrij fs131
g e n o t e n . Nadat de beide annotatoren van dit arrest hadden gesteld dat de in deze
uitspraak neergelegde regel niet alleen op publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties maar
ook op privaatrechtelijke organisaties van toepassing was, kwam er een kentering in de
132
literatuur ten nadele van de zelfstandige actie van ondernemersorganisaties .
De consumentenorganisaties werden ook na dat arrest in de literatuur vrijwel steeds
bevoegd geacht om in rechte op te treden vooral tegen gpvallen van misleidende recla
133
m e . КеппеЩк hebben de consumentenorganisaties een zodanige erkenning als be
trouwbare belangenbehartigers verworven dat deze auteurs over de gebruikelijke be
zwaren tegen een dergelijke actie (geen eigen belang, bemoeizucht, overbelasting van
de rechter) zijn heengestapt. De beide grote consumentenorganisaties hebben tot nu
toe van deze uitnodiging tot procederen nog geen gebruik gemaakt. Zij hebben zich
bij herhaling laten overtuigen door het advies van hun advocaten dat een dergelijk
134
proces weinig kans op succes b o o d . Daarmee werd niet alleen de kleine kans op
een voor de organisaties gunstige rechterlijke rechtsvorming verspeeld, maar ook de ge
legenheid om een ongunstige uitspraak van de rechter te gebruiken om de wetgever tot
activiteit op dit punt te stimuleren. Zo bleef het onzeker of deze verenigingen onder
het huidige recht dergelijke vorderingen kunnen instellen. Het beëindigen van de onzekerheid omtrent de bevoegdheid van organisaties van consumenten of van ondernemers
om een zelfstandige actie in te stellen was dan ook één van de motieven voor indiening
van het wetsontwerp inzake de privaatrechtelijke bescherming tegen misleidende reclame 135 .

6.2 Wet inzake de misleidende

reclame

In 1980 werd de Wet houdende regels omtrent de privaatrechtelijke bescherming tegen
128. Vgl. A.C.W. Beerman, preadvies NJV 1941, p. 186.
129. Zie Ulmer-Baeumer-Van Manen, Oneerlijke mededinging. Deel II/2 Nederland, Zwolle, 1974, p.
60 en de daar in noot 98 geciteerde literatuur.
130. Zie Ulmer-Baeumer-Van Manen (1974), p. 61 noot 103 en Martens in: Onrechtmatige Daad, VI,
nr. 43.4.
131. Het Klomp-arrest HR 15 mei 1970, NJ 1970, 327 т.п. G.J. Scholten en Ars Aequi 1971, p.
247 т.п. W.C.L. van der Grinten.
132. Zie Martens, Onrechtmatige Daad, VI nr. 43.2 en 3.
133. Ulmer-Baeumer-Van Manen (1974), p. 45, Verburgh (1975), p. 6 noot 19, Dorhout Mees-Van
Nieuwenhoven Helbach, 5e druk, Haarlem 1971, nr. 5.678, maar in de 6e druk (1974), wordt
uitsluitend naar het Klomparrest verwezen; eerder al W.J. Slagter, preadvies NJV 1963, p. 122.
Zie ook Scholten in zijn noot onder HR 19 april 1968, NJ 1968, 263.
134. Zie: De rechtsbijstand van de Consumentenbond in 1977, p. 8. Bijlage bij het jaarverslag rechts
bijstand 1978, p. 8/9 en Konsumenten Kontakt (1978), p. 34.
135. Bijl. Hand. Π 1975/76,13611.
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misleidende reclame van kracht 13 *. Deze nieuwe wettelijke regeling had een lange voorgeschiedenis. Reeds in 1963 had Slagter gepleit voor een wettelijke regeling van het mededingingsrecht met toekenning van een zelfstandige actie aan organisaties ter handhaving daarvan 137 . In 1971 werd in een advies van de SER inzake wettelijke maatregelen
ter bevordering van het ordelijke economische verkeer onder meer voorgesteld aan ondernemers- en consumentenorganisaties een eigen vordering toe te kennen bij de privaatrechtelijke bestrijding van ongeoorloofde mededinging 138 . Bij dat advies was een
ontwerp-regeling gevoegd, naar de ontwerper ook wel de Lex-Haardt genoemd. Volgens
dat ontwerp konden de genoemde organisaties een actie instellen ook als zij zelf van de
betrokken handeling geen schade ondervonden. De vordering was niet tot misleidende
reclame beperkt, maar bestreek het hele gebied van de ongeoorloofde mededinging.
Twee jaar later werd door de consumentenorganisaties openlijk op de toekenning van
een dergelijke actie aangedrongen 139 .
Tijdens de parlementaire behandeling van de invoeringswet van Boek 2 BW in 1974
werd bij amendement voorgesteld om aan alle verenigingen de bevoegdheid te geven om
namens hun leden in rechte op te treden 140 . Het regeringsontwerp beperkte die vertegenwoordigingsbevoegdheid tot de gevallen, waarin de vereniging bij overeenkomst bepaalde rechten voor haar leden heeft bedongen (de zgn. ledencontracten). De minister
van justitie waarschuwde dat een ruimere bevoegdheid tot 'manipulatie en misbruik'
kon leiden. Men zou immers een vereniging kunnen oprichten alleen om een dubieus
proces te voeren. De minister wilde eerst op deelterreinen ervaring opdoen met verenigingen die aan zekere eisen voldoen. Hij stelde de indiening van een wetsontwerp in het
vooruitzicht 141 . Deze toezegging leidde tot intrekking van het amendement dat het optreden van verenigingen voor de collectieve belangen van de leden zonder restricties
mogelijk had willen maken. Toen een jaar later het onderhavige wetsontwerp werd ingediend was de teneur van de meeste reacties een teleurstelling over het feit dat het zolang had moeten duren om tot een ontwerp met zo'n beperkte strekking te komen 1 4 2 .
Het zou nog vijf jaar duren voordat de regeling in aanmerkelijk gewijzigde vorm het
Staatsblad bereikte.
De nieuwe regeling beoogt een aanvulling van de bestaande wettelijke en buitenwettelijke mogelijkheden tot bestrijding van misleidende reclame. Overeenkomstig het principe van de Lex-Haardt werd gekozen voor een verruiming van de privaatrechtelijke
weg (de actie uit art. 1401 BW) om tegen dergelijke reclame op te komen. Misleidende reclame wordt expliciet als onrechtmatige daad aangemerkt (art. 1416a BW). De bewijslast met betrekking tot de juistheid van de reclameboodschap en de verwijtbaarheid
van de misleiding ligt in principe bij de adverteerder en het reclamebureau (art. 1416b
BW). Vastgelegd is dat de rechter in deze gevallen behalve een schadevergoeding ook
een verbod en een bevel tot rectificatie kan opleggen (art. 1416c, lid 1 BW).
Hoewel deze regeling het ook voor individuele consumenten (en concurrenten) iets
gemakkelijker maakt om bij de burgerlijke rechter te ageren, wordt de toekenning van
136. Wet van 6 juni 1980, Stb. 304. Voor uitvoerige besprekingen van het wetsontwerp en de parlementaire behandeling zie D.W.F. Verkade, Het wetsontwerp misleidende reclame, NJB 1976, p.
357-372 en NJB 1979, p. 458467; W.J. Slagter, TVVS 1976, p. 2-7 en TVVS 1980, p. 37 e.v.
137. W.J. Slagter, preadvies NJV 1963, p. 223, 248 en 251.
138. SER-publikatie 1971, nr. 21, p. 38 e.v.
139. Konsumenten Kontakt, Konsument en misleidende reclame Rijswijk 1973, p. 27.
140. Amendement Geurtsen (WD) op art. 2.2.1.20b, het huidige art. 46 boek 2 BW, zie Bijl. Hand.
II, 1973/74,11005, nr. 24.
141. Zie Van Zeben en Du Pon (1977), p. 1218-1224.
142. Zie het Voorlopig Verslag, passim. Verkade NJB, 1976, p. 357 en Consumentengids 1975, p.
354.
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de zelfstandige actie aan organisaties als het belangrijkste onderdeel van de regeling gezien 143 . Het voornaamste motief voor de toekenning van deze zelfstandige actie, dat in
de M.v.T. wordt genoemd, klinkt bekend in de oren: het is niet te verwachten dat een
individuele concurrent of consument 'daadwerkelijk, doelmatig en alert' zal optreden
tegen misleidende reclame door het instellen van een vordering bij de rechter. Deze personen hebben immers 'in het algemeen ieder voor zich hetzij te weinig materieel belang,
hetzij onvoldoende financiële middelen om een gerechtelijke actie te voeren, nog daar
gelaten de prealabele vraag of zij zich wel altijd van het gevaar van misleiding bewust
zijn. Bovendien zou op deze wijze de misleidende reclame slechts incidenteel worden
aangepakt'. 144 Ook hier vormen het geringe materiële belang per individu, de geringe
draagkracht en het gebrek aan informatie de argumenten om af te wijken van het uitgangspunt dat ieder alleen voor de eigen belangen bij de burgerlijke rechter kan ageren. Van de organisaties wordt kennelijk niet alleen een effectief en doelmatig maar
ook een systematisch gebruik van deze actie verwacht.
Op grond van art. 1416c, lid 2 BW kunnen een reeks van organisaties tegen degene
die een misleidende reclame-boodschap openbaar maakt (het medium) of daartoe de
opdracht gaf (de adverteerder of het reclamebureau) een vordering tot verbod van publikatie van die reclame instellen. Tevens kunnen zij publikatie vorderen van een rectificatie op een door de rechter te bepalen wijze. De organisaties kunnen geen schadevergoeding vorderen, tenzij ze zelf schade van de misleidende reclame ondervinden 145 .
De kring van organisaties die deze actie kunnen instellen is in de loop van de parlementaire behandeling aanmerkelijk uitgebreid. In het oorspronkelijke wetsontwerp
werden alleen consumenten- en ondernemersorganisaties daartoe bevoegd verklaard.
Volgens de toelichting was er uitdrukkelijk van afgezien om in de wet of een uitvoeringsregeling een limitatieve opsomming van de bevoegde organisaties op te nemen. De
ontwerpers dachten in de eerste plaats aan het optreden door de grote, algemene consumentenorganisaties en verder aan organisaties die op deelgebieden ten behoeve van
consumentenbelangen optreden, zoals de ANWB en de KNAC. Later werden daar op
aandrang van de Tweede Kamer de organisaties van beroepsbeoefenaren aan toegevoegd.
In de Tweede Kamer werd ook gepleit voor toekenning van deze actie aan organisaties met een ideëel doel. Als voorbeelden werden genoemd het optreden van milieuorganisaties tegen reclame inzake de gepretendeerde milieuveiligheid van wasmiddelen, van
een geheelonthoudersorganisatie tegen reclame die een positieve relatie legt tussen alcohol
en gezondheid en van organisaties die om politieke redenen bepaalde goederen boycotten en geconfronteerd worden met misleidende herkomstaanduiding 146 . Nadat de minister van justitie zich aanvankelijk afwijzend tegen een dergelijke uitbreiding tot 'een
in beginsel volstrekt onbeperkte groep organisaties' had opgesteld, stemde hij daarmee
tijdens de mondelinge behandeling toch in 1 4 7 . Na aanvaarding van het betreffende
amendement-Scholten (CDA) 148 wordt de kring van organisaties die deze actie kunnen
instellen, in art. 1416c, lid 2 BW nu als volgt omschreven:
'a. rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid, die ten doel hebben de beharti143. Verkade (1976), p. 363 en (1979), p. 461, Slagter (1980), p. 38 en M.v.A. p. 6.
144. Zie M.v.T. p. 8 en M.v.A. p. 3/4.
145. Wel kunnen de organisaties volgens het derde lid van art. 1416c BW de kosten van het proces
en de rectificatie verhalen op de adverteerder, indien de rechter deze kosten in het geding tegen
de openbaarmaker (het medium) voor rekening van de eiser heeft laten komen.
146. Zie VV p. 14, Eindverslag p. 2 en Hand. II1979/80, p. 40 en 53.
147. Zie М. .А. p. 26, Nota n.a.v. Eindverslag p. 4 en Hand II1979/80, p. 67.
148. Bijl. Hand. II1979/80,13611, nrs. 15 en 19 enHand. II1979/80, p. 81.
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ging van belangen van personen die een beroep of bedrijf uitoefenen of van eindgebruikers van niet voor een beroep of bedrijf bestemde goederen of diensten, indien
deze belangen door het openbaar maken van de mededeling zijn of dreigen te worden aangetast;
b. andere rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid, mits de mededeling redelijkerwijs geacht kan worden verband te houden met het door hen nagestreefde
doel en dit doel door het openbaar maken van de mededeling wordt of dreigt te
worden aangetast'.
Nu aan de inhoud van het doel van de onder b bedoelde rechtspersonen in de wet geen
enkele eis wordt gesteld, is de kring van gelegitimeerde organisaties in principe zeer
ruim. Het optreden van deze organisaties is echter beperkt tot gevallen van misleidende
reclame waardoor het doel wordt aangetast. Een milieuorganisatie kan alleen ageren als
de reclame de milieu-aspecten van een produkt betreft. Als de (dreigende) aantasting
van het doel van de organisatie vaststaat, lijkt mij het vereiste 'verband' tussen de mededeling en het doel gegeven te zijn.
Aan het instellen van deze actie door een consumentenorganisatie worden drie eisen
gesteld :
1. de organisatie moet een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid zijn;
2. de organisatie moet de behartiging van de belangen van consumenten tot doel hebben;
3. de reclame is misleidend en vormt een (dreigende) aantasting van de belangen van
consumenten.
De eerste eis sluit informele verenigingen uit. Deze organisaties zijn wel rechtspersonen.
Omdat hun statuten niet in een notariële akte zijn vastgelegd, hebben ze ingevolge art.
30 Boek 2 BW geen volledige rechtsbevoegdheid. Deze eis behoeft voor actiegroepen
die voor bepaalde groepen consumenten opkomen geen al te groot bezwaar te zijn, zolang het verlijden van een notariële akte tot oprichting van een stichting of een vereniging op korte termijn mogelijk blijft en niet kostbaar wordt. Anders dan bij sommige
vakbondsacties wordt hier niet de eis gesteld dat de organisatie reeds een bepaalde tijd
rechtspersoonlijkheid bezit. Evenmin is het vereist dat de organisatie eerdere of andere
activiteiten ter verwezenlijking van haar doel heeft ondernomen. Blijkens de tweede eis
is de statutaire omschrijving van het doel van de rechtspersonen beslissend voor de legitimatie. Verder volgt uit de derde eis dat een consumentenorganisatie alleen kan ageren
bij een (dreigende) aantasting van de belangen van consumenten door het openbaar maken van de misleidende mededeling. Een consumentenorganisatie heeft dus alleen een
actie m.b.t. reclame voor goederen en diensten die 'niet voor een beroep of bedrijf bestemd' zyn. Het is echter niet nodig dat de belangen van de organisatie zelf of van een
van haar leden dreigen te worden aangetast. Ook een consumentenorganisatie in de
vorm van een stichting, die geen leden heeft, kan de actie instellen. Hoewel dit in art.
1416c BW bude onderà genoemde organisatie niet expliciet tot uitdrukking komt, is het
optreden van die organisaties (evenals bij de onderò genoemde) beperkt tot hun statutaire werkterrein. De KNAC kan wel tegen misleidende auto-reclame, maar niet tegen reclame voor wasmiddelen optreden. Bij huisvrouwenorganisaties geldt het omgekeerde.
In de M.v.T. werd gesteld dat de gekozen maatstaf er op neerkomt dat de organisatie
kan volstaan met 'het bewijs dat degenen wier belangen worden behartigd schade dreigen te lijden'149. Het is de vraag of aan dit bewijs strenge eisen gesteld kunnen worden.
Het is immers niet nodig te bewijzen dat één bepaalde persoon schade dreigt te lijden.
Het is voldoende als de belangen van consumenten schade kunnen ondervinden. Ook
149. Zie M.v.T. p. 15; R. Overeem, Ontoelaatbare reclame, Zwolle, 1977, p. 72 noemt deze maatstaf 'een merkwaardig criterium'.
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bij de gewone op onrechtmatige daad gebaseerde verbodsactie worden aan het bewijs
van de mogelijke schade geen strenge eisen gesteld. Voor het welslagen van die actie is
vereist dat Onrecht zijdens gedaagde jegens eiser dreigt te geschieden'150. Dit betekent
dat als het misleidende karakter van de reclame vaststaat en het produkt voor consumenten bestemd is, de dreigende aantasting van de belangen van de potentiële afnemers
aangenomen kan worden151. De actie tot verbod of rectificatie zal overigens meestal in
kort geding worden ingesteld. In die procedure worden minder strenge eisen aan de bewijsvoering gesteld dan in een gewone civiele procedure.
De toekenning van dezelfde actie aan organisaties met een ideëel doel ondersteunt
de opvatting dat het bewijs van dreigende schade nauwelijks aparte betekenis kan hebben. Aantasting van het doel is dan immers voldoende voor het instellen van de actie.
Wie lijdt er schade als spuitbussen ten onrechte als milieu-veilig worden aangeduid of
de herkomst van Zuid-Afrikaans of Chileens fruit onjuist wordt vermeld? Tijdens de
parlementaire behandeling ging men er kennelijk vanuit dat als de misleiding vaststond,
de betrokken organisaties een verbod of een rectificatie konden uitlokken.
De juridische structuur van de actie van art. 1416c, lid 2 BW vertoont veel overeenkomst met de action collective van de Franse consumentenorganisaties. Deze kunnen
immers, nadat ze de vereiste erkenning hebben verkregen, ageren tegen gedragingen die
schade toebrengen aan de collectieve belangen die de organisatie behartigt. In de Franse
rechtspraak wordt ook al snel aangenomen dat er sprake is van schade aan het collectieve belang152. Evenals bij de Nederlandse actie tegen misleidende reclame is het tegengaan van normovertreding het primaire doel van de actie 153 . Beide acties zijn niet gericht op vergoeding van geleden schade.
Deze nieuwe wettelijke regeling is wat betreft de kring van de bevoegde organisaties
dus zeer open. Het ontbreken van eisen aan bestaansduur, minimum-aantal leden, feitelijke activiteit of een erkenningsprocedure maakt het mogelijk dat een rechtspersoon
ad hoc wordt gevormd om tegen misleiding in een bepaalde reclame-campagne te ageren. Ook nieuwe organisaties die zich naast of tegenover de bestaande consumentenorganisaties zouden opstellen, kunnen van deze actie gebruik maken. Bestaande rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid kunnen zich door aanpassing van hun doelstelling eveneens deze bevoegdheid verwerven. Zal deze openheid er ook toe leiden dat
in de praktijk veelvuldig van deze actie gebruik wordt gemaakt?
6.S gebruik en (neven)effecten
Overwegingen omtrent het gebruik en de effecten van een zo juist ingevoerde procedure zijn altijd speculatief. Toch is het wel mogelijk enige uitspraken te doen omtrent de
mate waarin deze nieuwe actie daadwerkelijk gebruikt zal worden door de consumentenorganisaties.
In het voorafgaande zijn we op het spoor gekomen van een aantal factoren die de
omvang van het gebruik van een door de wet aan organisaties toegekende zelfstandige
actie bepalen. Die factoren zijn:
150. C.J.J.C. van Nispen, Het rechterlijk verboden bevel, Deventer, 1978, p. 131.
151. Wel kan de dreiging van verdere schade afwezig zijn als de adverteerder heeft toegezegd de gewraakte reclame achterwege te laten of een rectificatie te zullen publiceren en het aannemelijk
is (bijvoorbeeld vanwege een contractueel boetebeding) dat hij die toezegging zal nakomen.
152. Zie Hoofdstuk VI par. 2.3.3 en par. 3.3.2.
153. In de overeenkomstige Duitse en Belgische regeling is het 'objectieve' karakter van de procedure
nog duidelijker tot uitdrukking gebracht, vgl. de tekst bij noot 26 en Van Compemolle (1972),
p. 284 noot 2.
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— de aanwezigheid van alternatieven om naleving van de betreffende normen te bereiken;
— de aan de procedure verbonden kosten (rechtsbijstand, expertise etc);
— het beeld dat de organisatie heeft van haar procespositie (vooral t.a.v. het bewijs);
— de verwachting omtrent de duur en de gewenste effecten van de procedure;
— het risico van ongewenste reacties van de tegenpartij (bij ondernemingen bijv. de
kans op succes van een tegenvordering wegens bedrijfsschade);
— de beschikbaarheid binnen de organisatie van deskundigheid of ervaring met het
voeren van procedures voor de rechter (toegang tot rechtsbijstand);
— de financiële middelen van de organisatie en de prioriteit die bij de besteding van die
middelen wordt toegekend aan naleving van de betrokken normen binnen het geheel
van doeleinden en activiteiten van de organisatie.
De meeste van deze factoren kunnen gezien worden als debet- of creditposten in een
complex van kosten-baten-afwegingen. De kosten van het proces worden tegen de geschatte baten afgewogen. Het saldo wordt vergeleken met het saldo van kosten en baten van alternatieve actiemogelijkheden die op hetzelfde doel zijn gericht. Als we de stand van
deze factoren voor de bestaande Nederlandse consumentenorganisaties bekijken, dan
ontstaat het volgende beeld.
De organisaties beschikken over verschillende alternatieven : publiciteit (in eigen organen of via de massa-media), rechtsbijstandsverlening aan individuele leden of het indienen van klachten bij de Reclame Code Commissie en de andere zelfreguleringsinstanties. Het tweede alternatief lijkt hier van ondergeschikt belang. De rechtsbijstand van
de Consumentenbond had tot nu toe zelden betrekking op gevallen van misleidende reclame. Wel worden in de Consumentengids regelmatig gevallen van misleidende reclame
aan de kaak gesteld. Ook hebben de consumentenorganisaties tot nu toe regelmatig
(maar niet op grote schaal) klachten ingediend Ьц de verschillende zelfreguleringsin
stanties 154 . Zo hebben ze in de periode 1974 t/m 1979 ongeveer 7% van alle klachten
bij de Code Commissie ingediend. Het aantal door de consumentenorganisaties inge
diende klachten is betrekkelijk constant: het schommelt rond de 22 per jaar. Aangezien
het totaal aantal klachten sterk is toegenomen (van 171 in 1974 tot 600 in 1979) loopt
het aandeel van door de consumentenorganisaties aangebrachte zaken terug. De grote
meerderheid van de klachten is afkomstig van individuele consumenten: in 1978 en
1979 telkens 70%. In die jaren werd 25% van de klachten door het bedrijfsleven inge
5
diend" . Wel werden de klachten van de consumentenorganisaties significant vaker ge
156
grond verklaard dan die van beide andere groepen klagers . Bij de Reclameraad wer
den in de periode 1967 t/m 1977 in totaal bijna 120 klachten over STER-spots inge
diend. Van die klachten was 10% afkomstig van consumentenorganisaties. De helft van
deze klachten werd gegrond verklaard. Bij dit college werd driekwart van de klachten
door particulieren ingediend. Een op de drie van deze klachten was gegrond 157 .
De consumentenorganisaties treden bij beide instanties dus veel minder vaak op,
maar hebben wel meer succes dan de individuele consumenten. Deze organisaties heb
ben tot nu toe kennelijk niet zelf systematisch en op grote schaal consumentenklachten
154. Voor een beschrijving van deze instanties, hun ontstaan en functioneren, zie Verkade, NJB
1976, p. 369-372, Overeem (1977), p. 74 e.V. en M. van Delft-Baas, De Reclame Code Commis
sie en de bescherming van de consument, NJB 1980, p. 125-138.
155. Zie Jaarverslag 1979, Reclame Code Commissie en College van Beroep, uitgave Stichting Re
clame Code, Amsterdam, 1980, p. 7 en voorgaande jaarverslagen.
156. Van Delft-Baas (1980), p. 133 constateert dat van de in 1977 behandelde klachten van consu
mentenorganisaties slechts 12% werd afgewezen. Van de klachten van consumenten en concur
renten werd 39% respectievelijk 31% afgewezen.
157. Vgl. de gegevens in de M.v.A. p. 4.
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over reclame verzameld en gecontroleerd Mogelijk hebben zij dit werk grotendeels aan
de zelfregulenngsmstanties overgelaten Wel wijst hun hoge succes-score bij de Code
Commissie er op dat de consumentenorganisaties vooral m sterke zaken (tegen duide
lijke overtredingen) optreden
Deze en andere zelfregulenngsmstanties blijven ook na de invoering van de Wet inza
ke de misleidende reclame bestaan Nu de consumentenorganisaties de weg naar deze
instanties hebben gevonden (soms zyn ze zelf mede-opnchter of in die instantie verte
genwoordigd), zullen ze die wel blijven volgen, alleen al omdat deze procedures prak
tisch kosteloos zijn 1 5 8 Ook is het niet waarschijnlijk dat het aantal acties bij de burgerhjke rechter opeens veel groter zal zijn dan het beperkte aantal klachten dat de consu
mentenorganisaties tot nu toe Ьц de meer informele rechters hebben ingediend.
Aanvankelijk zagen de consumentenorganisaties zowel m de kosten als in de bewijslastverdelmg m het wetsontwerp een belemmenng voor het gebruik van de hen toege
kende actie 1 s ' Op beide punten is aan de bezwaren van de organisaties op aandrang
van de Tweede Kamer tegemoet gekomen De bewijslast van de juistheid en de volledig
heid van de feiten, die m de reclameboodschap zijn vervat of daardoor worden gesugge
reerd, berust nu m principe bij degene die deze heeft samengesteld of laten samenstel
len Verder is m 1980 op de begroting van het ministerie van economische zaken
f 50 000 uitgetrokken om de proceskosten van de consumentenorganisaties in deze
procedures te subsidieren 1 6 0 Zelfs als uitsluitend de externe kosten (rechtsbystand,
griffierecht en inschakeling van deskundigen) worden gesubsidieerd, zullen uit dit be
drag met meer dan circa 10 kort geding-procedures betaald kunnen worden Enkele appel
procedures zouden het gehele fonds kunnen uitputten Bovendien is het met uitgesloten
dat ook andere organisaties die tegen misleidende reclame willen ageren en niet voor koste
loze rechtsbijstand m aanmerkmg komen, subsidieverzoeken ten laste van dit bedrag zul
len indienen 1 6 1 Niet alle kosten zullen voor subsidie in aanmerking komen Het voorbe
reidende werk (administratie, correspondentie en onderzoek) blijft voor rekening van
de organisaties Ook zullen de consumentenorganisaties rekening moeten houden met
een veroordeling m de proceskosten en mogelijk zelfs in de kosten van de rectifica
tie 1 6 2 Dergelyke kosten-factoren ontbreken bij de procedures voor de klachten-colle
ges
Het nsico van tegenvordermgen wegens bedrijfsschade is met erg groot, zolang de
organisaties zorgvuldig optreden De rechtspraak heeft de consumentenorganisaties ook
158 Bij de Code Commissie en de Reclameraad kan iedereen een klacht indienen Ondanks het ont
breken van allerlei drempels (griffiekosten, verplichte inschakeling van een advocaat, nsico van
proceskostenveroordeling) heeft dit niet tot een stortvloed van klachten of veel ongegronde
klachten geleid In de jaren 1974 t/m 1979 het de Code Commissie minder dan 1/5 van de in
totaal ruim 2200 klachten buiten behandeling omdat ze kennelijk ongegrond waren of omdat
onvoldoende gegevens werden overgelegd Deze 'actio populans' heeft dus met tot overbelastmg
van de 'rechter' geleid, vgl Hoofdstuk VIII par 6 De sterke toename van het aantal klachten
na 1975 schnjft de Code Commissie toe aan de uitgebreide reclamecampagnes waann werd ge
wezen op de mogelijkheid om klachten bij de commissie m te dienen, zie ook Van Delft-Baas
(1980), ρ 129ev
159 Zie Consumentengids 1975, ρ 354 en VV ρ 12
160 Hand /Л 979/80, ρ 71
161 De bewindsbeden hebben verklaard deze verzoeken te zullen 'bezien' (Nota η a ν Eindverslag
ρ 4) Het ms agendi zou de organisaties echter geen recht op subsidie geven (Hand II ρ 71 en
77) Wel werd m deze zaken een 'soepel' toevoegingsbeleid van de Bureaus voor Rechtshulp ver
wacht (Hand II ρ 69) Evenals de consumentenorganisaties zullen andere organisaties trachten
de kosten van de gerechtelijke bestrijding van misleidende reclame ten laste van de overheid te
laten komen
162 Zie noot 145
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by de schadevorderingen in verband met vergelijkende warenonderzoeken een ruime
marge gegeven met het argument dat deze organisaties in het algemeen belang werkzaam zijn163. Het is aannemelijk dat die redenering ook in deze gevallen gevolgd zal
worden. Aan de executie van een vonnis, waarbij een verbod werd opgelegd of een rectificatie bevolen, hangende een door de tegenpartij ingesteld hoger beroep, is echter onmiskenbaar het risico van een tegenvordering verbonden, wanneer de adverteerder dat
beroep wint. Als de overheid dit risico niet van de consumentenorganisaties zou overnemen, kan dit een effectief gebruik van deze actie belemmeren164.
De aantrekkelijke kanten van de rechterlijke procedure zijn dat het kort geding in
Nederland als regel zeer snel tot een beslissing leidt en een betrekkelijk grote publiciteitswaarde heeft. Dit laatste verhoogt de kans op effecten ook voor soortgelijke gevallen. Verder is er binnen de consumentenorganisaties veel deskundigheid wat betreft
de inzake misleidende reclame ontwikkelde normen en — met name bij de Consumentenbond — ook uitgebreide ervaring met de inschakeling van advocaten. Bovendien
zijn balie en rechterlijke macht reeds bekend met het verschijnsel van de kort gedingprocedure tegen misleidende reclame. Dergelijke gedingen worden immers al sinds lang
tussen concurrenten gevoerd.
De aanwezige alternatieven, het beperkte budget en de ongesubsidieerde kostenfactoren zullen er mijns inziens toe leiden dat slechts op beperkte schaal van de nieuwe
procedure gebruik gemaakt zal worden. Dit zal vooral gebeuren wanneer een adverteerder de uitspraak van de Code Commissie niet vrijwillig nakomt, of de organisatie het
niet eens is met een uitspraak van één van de particuliere zelfregulerende instanties.
In beide gevallen wordt de president in kort geding dan een soort beroepsinstantie.
Verder zal de actie waarschijnlijk gebruikt worden als de organisatie een snelle uitspraak nodig acht of de zaak als een test-case ziet en op ruimere effecten of de vorming van jurisprudentie mikt. Dit komt overeen met de prognose van de organisaties
zelf. Hun verwachting was dat slechts enkele procedures per jaar zullen worden gevoerd in de meest ernstige en spoedeisende gevallen165.
Eén van de mogelijke effecten van de toekenning van deze actie aan consumentenorganisaties is, dat adverteerders sneller dan vroeger bereid zullen zijn gevolg te geven
aan een sommatie om een misleidende reclame-uiting niet meer te gebruiken. De dreiging van een kort geding met de daaraan verbonden kosten, negatieve publiciteit en
kans op een veroordeling tot een kostbare rectificatie zal de sommatie door een consumentenorganisatie meer kracht bijzetten dan de dreiging van een klacht bij de Code
Commissie. De toekenning van de actie heeft dan de beoogde preventieve werking
zonder dat daadwerkelijk een beroep op de rechter behoeft te worden gedaan.
Daarnaast is het denkbaar dat de invoering van deze nieuwe procedure zal leiden
tot het ontstaan van nieuwe organisaties, die speciaal worden opgericht om deze wet te
effectueren. De oprichting en activiteiten van de SOBI bij de jaarrekeningprocedure
kunnen als voorbeeld van dit effect dienen166. Het in Duitsland gesignaleerde verschijnsel van de 'pseudo'-consumentenorganisaties, die alleen de portemonnaie van advocaten
zouden dienen, is hier niet te verwachten. De proceskostenregeling in Nederland maakt
163. Zie Martens, Onrechtmatige Daad, IV, nr. 158. Vgl. ook Hoofdstuk V de tekst bij noot 68.
164. In de Eerste Kamer sprak het kamerlid Voûte (VVD) de veronderstelling uit dat dergelijke kosten niet voor subsidie in aanmerking zouden komen (Hand. 11979/80, p. 857). Dit zou betekenen dat de overheid de consumentenorganisaties wel betaalt om de kastanjes uit het vuur te
halen, maar geen risico wü dragen als een organisatie daarbij de vingers zou branden. Voor de
beperkte en geruststellende ervaringen van de Duitse consumentenorganisaties met dergelijke
tegenvorderingen, zie de tekst bij noot 74 en 75.
165. ZieVVp. 12.
166. Zie Hoofdstuk V par. 6.1.1.
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dat dergelijke procesactiviteiten zichzelf niet kunnen bedruipen 167 . Er zal dus tenmin
ste iemand gevonden moeten worden die voldoende belang stelt in deze procedures om
ze te financieren. Voor uitzichtloze procedures of chicaneuze acties uitsluitend gencht
op het veroorzaken van niet-verhaalbare proceskosten zal een papieren consumentenor
ganisatie met gemakkebjk kosteloze rechtsbijstand en gratis admissie verkrijgen. Proce
dures waarbij uitsluitend advocaten belang hebben zijn hier niet erg waarschijnlijk.
Tenslotte is het mogelijk dat als gevolg van de toekenning van deze actie de consu
mentenorganisaties zullen trachten ook op andere gebieden op eigen naam voor collec
tieve consumentenbelangen Ьц de rechter op te treden. Met name als een vordering
door een belanghebbende kan worden mgesteld (bijv. m de Handelsnaamwet), is het
denkbaar dat de rechter deze organisaties voortaan als zodanig zal aanmerken. Op een
vraag naar de waarschijnlijkheid dat deze actie tot analoge toepassmg door de rechter
op andere gebieden aanleiding zou geven, antwoordde de minister van justitie in de
Eerste Kamer dat zijns inziens de a contrario redenering meer voor de hand ligt 168 . De
uitdrukkelijke toekenning van een zelfstandige actie door de wetgever op een bepaald
gebied 'kan bijna niet anders dan tot grondslag hebben dat, als de wet dit met zou doen
die bevoegdheden niet zouden bestaan'. Deze stellige uitspraak lijkt met geheel te rij
men met het eerder in de parlementaire stukken door de minister ingenomen standpunt
dat het onzeker is of deze organisatie dergelijke vorderingen volgens het huidige recht
reeds kunnen instellen" 9 . Wel kondigde de minister aan dat bij de voorbereiding van
andere wetgeving de toekenning van een zelfstandige actie aan consumentenorganisaties
zal worden overwogen. Zo is m het voorontwerp van een wet inzake de standaardvoorwaarden een dergelijke zelfstandige actie opgenomen. Op dit punt lijkt ons land bij de
toekenning van zelfstandige acties aan organisaties opnieuw buitenlandse voorbeelden te
volgen.
7. vergelijking
In de zes hierboven genoemde Europese landen die een zelfstandige actie aan consumen
tenorganisaties hebben toegekend (zie voor Frankrijk, Hoofdstuk VI par. 3.3.2), zijn de
daarvoor m officiële documenten genoemde motieven praktisch identiek. Steeds wordt de
wens geuit om de rechtspositie van de consument te versterken. Telkens wil men de in
het mededingingsrecht ten behoeve van een ordelijk gedrag van concurrenten op de
markt ontwikkelde normen en procedures ook ter bescherming van de belangen van
consumenten gaan gebruiken. Overal gaat men er van uit, dat van het in theorie bestaande recht van een individuele consument om zijn belang te behartigen door het instellen
van een eigen vordering bij de rechter weinig te verwachten valt. Steeds worden vier
factoren genoemd die het feitelijk gebruik van dat recht verhinderen- het geringe financiële belang per individu, de relatief hoge kosten van het procederen, een tekort aan
kennis van zaken en het ontbreken van bewustheid van de benadeling. Door de toekenning van de actie aan organisaties tracht men het belang te bundelen en de ongelijkheid
m financíele middelen en informatie te vermmderen. In het onderstaande schema is
weergegeven hoe in deze zes landen op verschillende wijze vorm is gegeven aan dit instrument om de rechter toegankelijker te maken voor de bescherming van consumentenbelangen.
167. Deze Duitse verenigingen ontleenden hun inkomsten in hoofdzaak aan het in Nederland onbekende systeem van een sommatie (Abmahnung) waarvoor de wederpartij een van de 'Streitwert'
van de zaak afhankelijke vergoeding verschuldigd is, zie noot 36 en Schncker, GRUR 1979, ρ
7.
168. Hand ƒ 1979/80, ρ 861
169. Zie M.v.T. p. 14 en Μ ν A. p. 6.
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Overzicht zelfstandige acties van consumentenorganisaties
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Uit dit overzicht volgt dat de vordering die de organisaties kunnen instellen bijna altijd
is beperkt tot een verbod (een gebod of een verklaring voor recht) al dan niet met pubükatie van de uitspraak of van een rectificatie. Alleen in Frankrijk kan schadevergoeding worden gevorderd. Het gaat hier echter meestal om een symbolisch bedrag. Wordt
een hoger bedrag toegewezen dan is in feite sprake van een privaatrechtelijke boete.
Op die manier worden in alle landen de problemen rond de vaststelling van de omvang
van de geleden schade en de verdeling van een toegekende schadevergoeding in deze
procedures vermeden.
In de meeste landen is het voor de procesbevoegdheid van de organisatie in principe
niet relevant of iemand een bepaalde schade heeft geleden. Bij overtreding van de norm
wordt de (mogelijkheid van) schade voor consumenten verondersteld. Alleen in Zwitserland moet de organisatie aantonen dat één van haar leden zelf schade heeft ondervonden. Deze eis zal het gebruik van die actie ongetwijfeld sterk hebben afgeremd. In
Frankrijk en Nederland is het voldoende dat dreigende schade aan de belangen van niet
met name genoemde consumenten aannemelijk is. In Frankrijk vormt deze eis geen belemmering voor het gebruik. Het is waarschijnlijk dat ook de Nederlandse rechtspraak
op dit punt geen strenge eisen zal stellen.
De procesbevoegdheid is in alle landen afhankelijk van het bezit van rechtspersoonlijkheid en het hebben van een bepaalde doelomschrijving. Alleen Oostenrijk kent een
limitatieve opsomming in de wet. In Frankrijk en (indirect via benoeming in de Raad
voor het Verbruik) in België wordt een systeem van erkenning door de overheid toegepast. In Frankrijk had dit systeem het (onbedoelde) gevolg dat enkele internationaal
erkende consumentenorganisaties aanvankelijk niet bevoegd waren om deze actie in
te stellen. In Duitsland heeft de rechtspraak nog als eis gesteld dat de organisatie ook
feitelijk werkzaam is overeenkomstig haar doelstelling.
De omvang van het gebied waarop de organisaties hun actie kunnen instellen varieert van een strikte beperking tot misleidende reclame (Oostenrijk en Nederland) tot
het hele scala van mededingingsregels in Zwitserland en zelfs alle feiten die schade
aan het collectieve consumentenbelang toebrengen (Frankrijk).
Overigens valt uit bovenstaand overzicht ook te concluderen dat andere factoren
dan alleen de wettelijke omschrijving van bevoegdheden, eisen en toepassingsgebied
bepalend zijn voor de mate waarin van deze bevoegdheid in feite gebruik wordt ge267

maakt170. Dit blijkt vooral bij een vergelijking van de regelingen in Zwitserland, Duitsland, België en Frankrijk. In die landen ontlopen de gestelde eisen en de toegekende
bevoegdheden elkaar niet veel. Hoewel in die vier landen ook reeds geruime tijd sinds
de invoering is verlopen en dus ervaring met deze acties kon worden opgedaan, vertoont het feitelijke gebruik sterke verschillen. Alleen in Duitsland en Frankrijk is op
ruime schaal van deze bevoegdheid gebruik gemaakt. In Duitsland maakte de open
wettelijke omschrijving het optreden van nieuwe 'pseudo'-consumentenorganisaties
mogelijk. Anderzijds werd door de oprichting van een aparte organisatie een bundeling van deskundigheid bereikt en een efficiënt gebruik van de beschikbare middelen
mogelijk. In beide landen bestond in het mededingingsrecht (in Frankrijk ook daarbuiten) reeds lang een zelfstandige actie van organisaties en een uitgebreide praktijkervaring (bij advocaten en rechters) met die actie.
Als andere factoren die het gebruik van deze acties bepalen noemde ik: de aanwezigheid van alternatieve wegen om naleving van de norm te bewerken, de proceskostenregeling, de beschikbaarheid (toegankelijkheid) van deskundige rechtsbijstand, het
beeld van de bewijspositie, de verwachting omtrent duur en effecten van een proces,
het risico van tegenvorderingen wegens bedrijfsschade en tenslotte de voor deze activiteit beschikbare middelen. Alleen in de Duitse literatuur wordt melding gemaakt van
aanmerkelijke overheidssubsidies die aan consumentenorganisaties zijn toegekend ter
dekking van de kosten van het voeren van deze procedures. In Frankrijk kunnen deze
organisaties zonodig een beroep op de wettelijke regeling inzake de kosteloze rechtsbijstand doen.
8. de praktische betekenis van zelfstandige acties
Nu in slechts twee van de zes landen waar deze zelfstandige actie bestaat, daarvan in de
praktijk op ruime schaal gebruik wordt gemaakt, rijst de vraag of de toekenning van
een dergelijke actie aan organisaties wel een effectief middel tot bescherming van groepsbelangen is. Natuurlijk is ook de zelfstandige actie gebonden aan de beperkingen die
eigen zijn aan het gebruik van een rechterlijke procedure als middel tot belangenbehartiging: de nadruk op de omstandigheden van een concreet geschil, de neiging tot isolering van de maatschappelijke context, de lange duur van de procedures en de stapsgewijze ontwikkeling van het recht.
Het feitelijke gebruik van deze acties is echter niet de enige maat voor de effecten
van de invoering. Er is al gewezen op de preventieve werking en de ondersteuning van
buiten-gerechtelijke activiteiten van de organisaties. De preventieve werking van een
stok die nooit daadwerkelijk achter de deur vandaan komt, zal op den duur toch wel
gering worden.
Een belangrijk gegeven bij de beoordeling van de betekenis van deze zelfstandige acties is dat in alle zes bestudeerde landen het systeem is gevolgd van een uitdrukkelijke
toekenning bij wet van de bevoegdheid aan reeds bestaande consumentenorganisaties.
Dit systeem wordt gekenmerkt door een grote mate van traagheid en selectiviteit. Eerst
worden mensen zich bewust van een nieuw soort belangen of een nieuwe bedreiging
van oude belangen. Dan moeten die mensen gaan samenwerken in organisaties. De mogelijkheden om zich te organiseren zijn echter niet gelijk verdeeld in de samenleving. Vervolgens zullen die nieuwe belangenorganisaties zich erkenning moeten verwerven, voordat de wetgever in actie komt. Tenslotte moeten die organisaties dan ervaring opdoen
met hun nieuwe bevoegdheid. Hoe lang het kan duren voordat die keten is doorlopen
170. Wel leert het Oostenrijkse voorbeeld dat de restrictie van de bevoegdheid tot een klein aantal
met name genoemde organisaties de kans op feitelijk gebruik gering maakt.
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blijkt wel uit de voorgeschiedenis en behandeling van het Nederlandse wetsontwerp
inzake de misleidende reclame. Maar ook in andere landen is er een geruime tijd verlopen tussen de oprichting van de eerste grotere consumentenorganisatie en de toekenning van een zelfstandige actie aan die organisaties. Onderstaand overzicht maakt dit
duidelijk.
oprichting eerste grotere
toekenning zelfstandige actie
consumentenorganisatie' ' aan consumentenorganisaties
Frankrijk
Duitsland
Nederland
Zwitserland
België
Oostenrijk

1951
1953
1953
1955
1957
1961

1974
1965
1980
1943
1971
1971

tijdsverloop
23 jaar
12 jaar
27 jaar
12 jaar eerder
14 jaar
10 jaar

Alleen in Zwitserland ging toekenning (tijdens de Tweede Wereldoorlog) aan de oprichting van een moderne consumentenorganisatie vooraf. In Oostenrijk werd al 10 jaar na
de oprichting van de Verein für Konsumenteninformation een zelfstandige actie toegekend. Die vereniging kan deze actie echter nog steeds niet instellen omdat in de wet uitsluitend een vakcentrale en twee publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties daartoe bevoegd
verklaard werden.
Dit lange tijdsverloop tussen ontstaan van de organisaties en toekenning van de actie
maakt het waarschijnlijk dat de betrokken organisaties intussen wel andere wegen voor
belangenbehartiging gezocht en gevonden zullen hebben. De toekenning van deze actie
wordt dan meer een symbolische erkenning van de plaats die deze organisaties zich inmiddels in de samenleving hebben verworven. Een erkenning die eerder tot versterking
van de reeds verworven positie en een effectiever gebruik van bestaande alternatieven
door die organisaties zal leiden dan tot het openen van nieuwe wegen.
Terwijl Nederland in vergelijking met de omringende landen relatief oude en sterke
consumentenorganisaties k e n t 1 " , werd de zelfstandige actie bij de rechter eerst een
kwart eeuw na oprichting toegekend en dan nog in beperkte omvang (alleen bij misleidende reclame). De reactie op de in en buiten het parlement uitgeoefende druk om deze actie toe te kennen, wekt de indruk dat er met name onder de juristen op het ministerie van justitie een weerstand tegen dergelijke zelfstandige acties bestaat. Gezien de
ervaringen in de hier besproken Europese landen, lijkt het erop dat men bang is zich
aan koud water te branden. Waarschijnlijk hechten de Nederlandse consumentenorganisaties nu ook meer waarde aan andere vormen van belangenbehartiging (publiciteit,
overleg met overheid en ondernemersorganisaties, rechtsbijstand, branchegeschillencommissies). Bij een vergelijking van de effectiviteit van die andere vormen van belangenbehartiging en de zelfstandige actie bij de rechter lijkt aan die laatste een beperkte
betekenis toe te komen. Hetzelfde verschijnsel werd overigens ook geconstateerd bij de
vakbonden. De vakbondsacties inzake collectieve loonregelingen en de acties in het ondernemingsrecht werden in Nederland eerst vele decennia na de oprichting van die
vakbonden bij wet toegekend en daarna maar mondjesmaat gebruikt. Overigens werden
dergelijke acties in andere landen niet altijd door de wet, maar soms ook door de rechter erkend (Frankrijk en Zwitserland). De vraag rijst of de toegang tot de rechter bij het
behartigen van gebundelde belangen altijd een ondergeschikte rol speelt. Of is die toegang misschien juist van belang als nog geen vaste organisatie is gevormd of alternatieve
171. Hier is aangehouden het jaar van oprichting van de nationale organisaties die bij de lOCU zijn
aangesloten, zie W. van Rijckeghem, Vormen van consumentenorganisatie buiten Nederland,
in: De (on)macht van de consument, Rotterdam, 1970, p. 22.
172. Vgl. Hondüus (1976), p. 82 en Van Rijckeghem (1970), p. 22.
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wegen voor de behartiging van gebundelde belangen tijdelijk of voor langere tijd zijn afgesloten? Die vragen zullen in Hoofdstuk XI aan de orde komen.
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VIII.de actio popularis

1. inleiding
In de voorafgaande hoofdstukken zijn een aantal voorbeelden van de zelfstandige actie
van particuliere organisaties besproken Het ging daar om acties die in de indeling van
Cappelletti (zie Hoofdstuk II, par 3 3) werden aangeduid als de 'organizational solution'
voor het probleem van de behartiging van gebundelde belangen bij de rechter Dit hoofd
stuk is gewijd aan de actio popularis Deze actie is het eerste voorbeeld van de 'solution
pnvatiste' of de 'private Attorney-General solution' een individu kan als procespartij
voor gebundelde belangen opkomen Anders dan bij het proefproces, waar formeel een
individu procespartij is maar materieel ook andere dan zijn individuele belangen ter be
slissing staan, is bij de actio populans juist het uitgangspunt van de procesrechtelijke re
geling dat een individu voor andere dan alleen de eigen belangen kan ageren Dit laatste
is ook het geval bij de class action die m het volgende hoofdstuk aan de orde komt
De term actio populans kwam al herhaaldelijk ter sprake Meestal ging het dan om
situaties waarin men deze procesvorm juist wilde vermijden Wat is een actio populans7
Waar werd en wordt deze procesvorm gebruikt en met welk doel9 Wat zijn de bezwaren
die tegen deze actie worden aangevoerd17 Is het mogelijk die bezwaren te ondervangen7
Deze vragen komen in dit hoofdstuk aan de orde In het laatste deel van dit hoofdstuk
wordt uitvoeriger ingegaan op twee recente varianten van de actio popularis Tot slot
worden enkele algemene conclusies getrokken Omdat de voorbeelden van deze actie in
het huidige Nederlandse recht betrekkelijk schaars zijn, zal in dit hoofdstuk ook aan
enkele historische en buitenlandse toepassingen aandacht worden besteed
2. begnpsomschrijving
De term 'actio popularis' stamt uit het Romeinse recht Zowel in de Romeinsrechtehjke literatuur als in beschouwingen over geldend recht wordt deze term meestal gebruikt,
als de bevoegdheid om een bepaalde vordering bij de rechter in te stellen aan ieder lid
van een rechtsgemeenschap is toegekend Als iedere willekeurige burger een bepaalde
actie kan instellen, spreekt men van een actio populans1 Soms wordt aan de omschrij
ving van het begnp actio populans nog toegevoegd, dat een dergelijke actie wordt toe
gekend om een (of het) algemeen belang te behartigen Zo definieerde Fockema Andreae
de actio populans als een 'rechtsvordering door een willekeurig lid ener (publieke) rechts
1
gemeenschap voor het geheel ingesteld' Ook andere schrijvers nemen het doel waar
voor een dergelijke actie wordt toegekend of het soort belangen dat daarmee wordt be
hartigd als element van hun definitie op* Omdat het doel van de toekenning of het ge-

1 KU\R(\<m),v 306, Van Buuren (1978), ρ 20, Van Dijk (1976), ρ 14, CF Eckart, Die locus
standi van aamoekers bij die geregtelike hemening van admimstratiewe handelmge. Pretoria, 1
ρ 227, Fockema Andreae, 4e dmk (1977), ρ 18
2 Fockema Andreae, 2e druk (1951), ρ 10
3 Van Dijk (1976), ρ 349 noot 36 en op ρ 208, waar het statcnklachtrecht ingevolge art 24 Euro
pese Conventie tot bescherming van de rechten van de mens als een 'actio populans m het algemeen
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bruik van een actie vaak niet ondubbelzinnig kan worden vastgesteld (zie Hoofdstuk II
par 3 3) lijkt het mij met zinvol dat doel als onderdeel van de omschnjving op te nemen
Enkele auteurs gebruiken de term actio populans in alle gevallen waann een actie
kan worden ingesteld, terwijl een speciale relatie tussen de rechten of belangen van de
insteller van de actie en het onderwerp van het geding ontbreekt Hadding noemt als
kenmerk van de 'Popularklage' dat 'der Klager prozessieren kann, ohne selbst in einem
Recht verletzt oder von einem Rechtsinhaber besonders zur Prozessführung ermächtigt
zu sein'4 Van der Grinten ziet als het kenmerkende van deze actie 'dat zij met steunt
op onrechtmatige aantasting of dreigende aantasting van de eigen economische of sociale positie, het element van geleden of dreigende schade van degene die de vordering instelt, ontbreekt'5 Van veel zelfstandige acties van privaatrechtelijke organisaties of overheidsinstanties kan echter hetzelfde worden gezegd Het ontbreken van een eigen mateneel belang is een gemeenschappelijk kenmerk van deze zelfstandige acties en de actio
populans Het typerende verschil tussen deze beide procesvormen is dat de zelfstandige
actie slechts door een beperkte knng van (rechts-)personen kan worden ingesteld Bij
de actio populans in haar zuivere vorm is de knng van potentiële mstellers van de actie
m pnncipe niet beperkt6 Het gebruik van de term in die ruime betekenis heeft ook het
bezwaar dat de insteller van een actio populans in feite vaak juist door een persoonlijke
betrokkenheid bij de zaak tot die activiteit wordt geprikkeld Het kan heel goed zijn
dat de insteller van de actio populans daarmee wel een eigen belang nastreeft Voor de
ontvankelykheid van de actie is dat echter irrelevant Dit standpunt blijkt ook uit de
definitie van Bleckmann
'lm strengen Sinn kann man von einer Verwaltungsgerichtlichen Popularklage (actio
populans, action populaire) nur sprechen, wenn jeder beliebige Burger (quivis ex
populo), auch wenn er zu dem betreffenden Sachverhalt in keinerlei Beziehung steht,
die Verwaltung verklagen kann' 7
Ter vermijding van misverstanden lijkt het mij zinvol het begrip actio populans alleen
te gebruiken voor de gevallen dat ieder lid van de gemeenschap bevoegd is om een bepaalde vordenng Ьц de rechter m te stellen Alleen dan is er sprake van een zuivere
actio populans Dit gebruik lijkt mij ook het meest in overeenstemming met de oorsprong
van de term
3 de actio popularis in het Romeinse recht
De actio populans in het Romeinse recht heeft in de literatuur veel aandacht gekregen'
belang'wordt aangeduid ZoookP van Hoof,Ars Aequi 1978,p 158
4 Hadding (1970), ρ 307,zo ook Van Dijk (1976), ρ 267
5 Asser-Van der Grinten II (1980), ρ 265
6 Hadding (1970), ρ 308 en Boeken (1973), ρ 573, Zonderland stelt m een bespreking van de ora
tie van Verburgh (in Bestuurswetenschappen 1975, ρ 174) dat die rede aan de actio popularis was
gewijd en verbaast zich er over dat Verburgh zelf die term (m j terecht) met had gebruikt
7 Bleckmann (1971), ρ 21
8 Zie M Käser, Das Romische Privatrecht, deel I, 2e druk, München, 1971, ρ 610 en M Käser, Das
Romische Zivilprozessrecht, München, 1966, ρ 117 e ν en ρ 255 Een uitvoerige beschrijving en
analyse van de romeinsrechtehjke actio popular« geeft Bruns, Die romischen Popularklagen, ¿eitschnft fur Rechtsgeschichte 3 (1864), ρ 341415, daartegen op enkele punten Th Mommsen, Die
Popularklagen, Zeitschrift der Savigm Stiftung fur Rechtsgeschichte, Rom Abt , 24 (1903), ρ 112, voor kortere overzichten zie О Kariowa, Romische Rechtsgeschichte, Leipzig 1901, ρ 979 e ν
en Ed Cuq in Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, ed Ch Daremberg & E Saglio, Pa272

In het kader van deze studie komen slechts enkele aspecten van deze actie aan de orde.
Ook in Rome gold de regel dat een burger zich alleen ter bescherming van eigen rechten
tot de rechter kon wenden: nemo alieno nomine agere potest. De actiones populares
vormden een uitzondering op die regel. Deze acties konden alleen worden ingesteld in
die gevallen waar de wet of het edict van de praetor uitdrukkelijk bepaalde, dat iedere
burger een beroep op de rechter kon doen ('quivis ex populo' of 'quicumque agere volet').
De term actio popularis komt alleen in de geschriften van juristen en niet in de wetsteksten zelf voor. De procedure bij een actio popularis verliep volgens de regels van het gewone burgerlijke proces. In de meeste gevallen had toewijzing van de vordering tot gevolg dat de gedaagde partij aan de insteUer van de actio popularis het in de betreffende
wet vastgestelde bedrag of een door de rechter te bepalen schadevergoeding moest betalen.
Soms had de actio popularis een subsidiair karakter. De mogelijkheid om een beroep
op de rechter te doen werd in de eerste plaats toegekend aan degene, wiens eigen recht
of belang in het geding was. Voor het geval er geen rechthebbende was of deze niet
wenste op te treden, kon iedere andere burger de actie instellen. Een vroeg voorbeeld
van dergelijk subsidiair gebruik van de actio popularis is de actie wegens grafschennis9.
De eigenaar (of een andere rechthebbende) van het geschonden graf kwam zelf als eerste in aanmerking om een eis tot schadevergoeding in te stellen. Deed hij dat niet, dan
kon iedere burger deze actie instellen. Deze ontving dan bij toewijzing van zijn vordering
het in de wet genoemde bedrag.
Een aantal actiones populares had een meer publiekrechtelijke oorsprong. Het betrof
hier gevallen waar de wet oorspronkelijk aan bepaalde overheidsfunctionarissen de bevoegdheid had gegeven om bij overtreding van een bepaalde norm aan de overtreder een
boete op te leggen. Reeds tijdens de republiek werden deze boetes opgelegd en geihcasseerd met behulp van de burgerlijke rechter. De bevoegde functionaris stelde een vordering in tot betaling van een boete. Soms werd een gelijke bevoegdheid aan alle burgers
verleend. Rond het begin van de keizertijd werden dergelijke acties toegekend in de wetgeving met betrekking tot de stedelijke koloniën10. Met name bij overtreding van normen die tot de overheidsfunctionarissen zelf gericht waren, zoals het verduisteren van
overheidsgelden, het weigeren de ambtseed af te leggen, of het doen van meer korenuitdelingen dan Ьц de wet was toegestaan treffen we deze figuur aan. De actio popularis
vormde hier 'une garantie contre l'indolence ou l'inertie calculée du magistrat compétent" 1 .
In deze gevallen kwam de boete ten goede aan de staatskas en niet aan de insteller
van de actie. Wel ontving deze laatste soms een deel van de boete als beloning. Ook in
deze gevallen werden de regels van het burgerlijke proces gevolgd. Deze actiones populares vertonen zowel naar hun functie als naar de kring van de personen, die de vordering
konden instellen sterke overeenkomsten met strafrechtelijke procedures. Bij gebreke
van een speciaal met vervolging van strafbare feiten belaste instantie had iedere burger
het recht om in een strafzaak als aanklager op te treden. De rechtspleging in strafzaken

rijs, 1907, deel IV, p. 579 e.v.; de recente monografie van F. Casavola, Studi sulle azioni popolari,
Napels 1958, wordt uitvoerig besproken door G. Jahr in Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Rom. Abt., 77 (I960), p. 472 e.v. en door M. Käser in Labeo, 4 (1958), p. 340 e.v.
9. Actio de sepulchro violato, D (= Digesten van Justinianus) 47.12.3.12. Juist onder de oude 'delieta
privata' kwamen enkele actiones populares voor, zie Kaser (1971), p. 610.
10. Voorbeelden van dergelijke actiones populares komen voor in de Lex municipalis Tarentina en in
de Lex Julia municipalis (beide uit de eerste eeuw v. Chr.), in de Lex Malacitana en de Lex Salpensana (beide uit de eerste eeuw van onze jaartelling).
11. Zie Cuq (1907), p. 579.
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voltrok zich echter voor andere rechters en volgens andere regels dan de burgerlijke
12
rechtspleging

31

toepassingen

In totaal zijn ongeveer 30 voorbeelden van een dergelijke actie, die door iedere burger
kon worden ingesteld, in het Romeinse recht bekend Behalve de reeds genoemde voor
beelden zijn de meest bekende toepassingen de actie tegen gevaarzetting op openbare
wegen door voorwerpen die van het dak of de gevel van een gebouw kunnen vallen 1 3 ,
het oprichten van ongeoorloofde bouwwerken, ongeoorloofde sloop van bouwwerken
of het verhinderen van reparaties aan openbare wegen en vaarwateren kon eveneens
met dit rechtsmiddel worden bestreden 1 4 Ook was er een actie tegen stankoverlast die
door een ieder kon worden ingesteld 1 5 Verschillende actiones populares hadden betrek
king op de rechtspleging tegen verminking van openbare aankondigingen van de edic
ten van de praetor 1 6 , bij ongehoorzaamheid aan rechterlijke bevelen van lokale magistra
ten en zelfs bij grove beroepsfouten van een rechter (bijv het opzettelijk bevoordelen
van een van de partijen) 1 7 kon iedere burger optreden Daarnaast werd de actio populans gebruikt op zeer verschillende gebieden Ik noem nog enkele voorbeelden bij het
opzettelijk verplaatsen van grensstenen 1 8 , tegen de praktijken van woekeraars, ter bevrij
ding van een onrechtmatig gevangen gehouden burger en tegen een voogd, die misbruik
maakt van zijn positie 1 9 Het is opmerkelijk dat de actio populans ook tegenwoordig
nog wordt gebruikt in verband met dezelfde soort maatschappelijke problemen (hinder,
luchtverontreiniging, onrechtmatige bouw en ambtelijke inertie)

3 2 algemene procedure-regels
In de ons overgeleverde teksten worden een beperkt aantal algemene procedureregels
betreffende de Romeinse actio populans genoemd 2 0 De volgende vier regels zijn voor
ons onderwerp nog van belang
a Als meer personen tegelijk een actio populans instelden, koos de praetor de meest
geschikte uit Dat kon degene zijn die direct belanghebbende was (bij de subsidiaire
12 Zie Cuq (1907), ρ 580 en Th }Aommser\,RonmLhes Staatsrecht, 3e druk, Leipzig 1887, dl Ι ρ
179-184 De term actio populans was geen nauwkeung omschreven technische term Het is dan
ook onzeker welke van de ons bekende acties die door iedere burger konden worden ingesteld,
met deze term werden aangeduid Sommige schrijvers rekenen de laatstgenoemde groep met een
bijna strafrechtelijk voorkomen met tot de eigenlijke actiones populares, die enkel privaatrech
telijk zouden zijn
13 De actio de positis et suspensis, D 9 3 5 6-13 en de actio de effusis et deiectis, D 9 3 5 5
14 Zie voor vindplaatsen en commentaar Bruns (1864), ρ 388
15 D 43 8 2 29
16 Actio de albo corrupto, D 2 1 7
17 Iudex qui litem suamfecerit.Lex Latina Tabulae Bantinae, zie Fontes Juris Romani A ntejustiniani,
ed S Riccobono, 1941, ρ 82
18 Actio de termino moto, D 47 21 3
19 Zie omtrent deze laatste gevallen Bruns (1864), ρ 401 e ν
20 Voornamelijk in de Digesten titel deactionibuspopulanbus(47 23) Het is overigens onwaarschijn
lijk dat al deze regels voor alle soorten van actiones populares gegolden hebben, zie Th Kipp in
zijn bespreking van Η Paalzow, Zur Lehre von den Romischen Popularklagen, Berlin (1899), in
Zeitschrift der Sa\ tgny Stiftung fur Rechtsgeschichte, Rom Abt , 11 (1890), ρ 332
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actio popularis was dit altijd het geval), of iemand die meer bij het gebeurde betrokken was dan een willekeurige omstander (bijv. een familielid of een vriend van de getroffene). De meest geschikte kon echter ook betekenen, de eiser die de beste kans
op een actieve en succesvolle procesvoering leek te bieden. Dit hield verband met de
volgende regel.
b. Over eenzelfde zaak kon maar één keer een actio popularis worden ingesteld. Een volgende poging strandde op het verweer dat deze zaak reeds definitief door de rechter
is beslist (de ook in ons recht bekende exceptio rei iudicatae). Dit verweer ging alleen
niet op, indien bleek dat de insteller van de actio popularis met de gedaagde partij
had samengespannen21. De praetor kon bij de keuze van de meest geschikte uit meer
eisers de kans op een dergelijke samenspanning verminderen22.
с Het recht om een actio popularis in te stellen was geen deel van het vermogen van de
potentiële instellers. Eerst als de procedure feitelijk was begonnen, ontstonden (ook
vererfbare) aanspraken op de eventuele schadevergoeding of de boete. Dit spreekt eigenlijk vanzelf. De erfgenamen konden deze actie immers ook zelf instellen.
d. Meestal kon een actio popularis slechts binnen een jaar worden ingesteld. Op deze
wijze werd de (potentiële) gedaagde beschermd tegen aanspraken lang nadat de feiten waren voorgevallen. Langdurige onzekerheid over een mogelijk proces werd zo
vermeden.
3.3 welke belangen diende de actio popularis in Rome?
Volgens veel 19e-eeuwse schrijvers was de actio popularis in Rome erop gericht om een
algemeen belang te beschermen. De actio popularis wordt dan geplaatst tegenover de
normale privaatrechtelijke acties, die dienden ter bescherming van private (individuele)
belangen. Zo stelde Von Savigny dat 'der Kläger eine allgemeine Bürgerpflicht ausübte,
um irgend ein öffentliches Interesse (politisches, polizeiliches, sittliches) durch die Strafe
zu schützen'. In zijn opvatting fungeerde de insteller van de actio popularis als een soort
officier van justitie of als een vertegenwoordiger van de staat23.
Uit de hierboven genoemde voorbeelden blijkt echter dat met die acties uiteenlopende soorten belangen behartigd konden worden. Al die belangen onder het begrip algemeen belang te brengen Ujkt mij slechts mogelijk, als het herstel van elke schending
van iedere rechtsnorm als een algemeen belang wordt opgevat24. Bij een zo ruime definitie verliest dat begrip praktisch elke onderscheidende betekenis. Een van de schrijvers doet al wat water in de wijn en stelt dat het hier gaat om 'cases in which the facts
being such as to affect public interests more or less'25. Enkele schrijvers erkennen dat
in een aantal gevallen de actio popularis niet in het algemeen belang, maar vooral of uitsluitend ter bescherming van individuele belangen werd ingesteld, al waren dat dan ook
21. D.12.2.30.3.
22. Zo ook Jahr (1960), p. 480.
23. F.C. von Savigny, Das Obligationsrecht, Berlijn, 1853, dl. II, p. 303 en 314, en dezelfde,System
des heutigen Römischen Rechts, Berlijn, 1840, dl. II, p. 132.
24. Vgl. H.H. Kirchheiner, Het halve ei, NJB 1977, p. 33 die stelt dat de ratio van de actio popularis
is gelegen 'in de gedachte dat een onrecht jegens de ene mens begaan, ook de andere mens raakt.
Geen mens is vrij, voordat hij weet dat zijn medemens vrij is'.
25. Zo W.W. Buckland,^ TextbookofRoman Law, Cambridge, 1921, p. 688, in een latere bewerking
van dit boek is het voorbehoud 'more or less' echter vervallen, zie 3e druk, 1963, p. 694.
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vaak de individuele belangen van een ander dan de insteller zelf 1 '. Een omschrijving
aan het doel van de actio popularis zou naar mijn mening dan ook beter van de andere
kant kunnen beginnen: de actio popularis werd toegekend ter bescherming van andere
belangen dan uitsluitend de eigen belangen van de insteller.
Toch zal vaak het (individuele) eigen belang van de eiser een belangrijke rol gespeeld
hebben bij het besluit om een actio popularis in te stellen. Dat eigen belang werd duidelijk zichtbaar in die gevallen, waar de wet of het edict de insteller een (schade)vergoeding, de boete of een andere beloning toekende. Het kan ook wat meer verborgen gelegen zijn in de bevrediging van diens rechtvaardigheidsgevoelens of zelfs van zijn neiging
tot wraak. Het eigen belang van de insteller en het andere belang, dat de actie beoogde
te beschermen, lopen dan parallel. Van onbaatzuchtige burgerzin alleen verwachtte
men in Rome kennelijk onvoldoende prikkel tot optreden 2 7 .

3.4 functies
Waarom werd deze buitengewone procesvorm nu juist in deze (ons nu nog bekende) gevallen gebruikt? Het antwoord op die vraag blijft in zekere zin speculatief, nu de redenen voor die keuze nimmer expliciet zijn vermeld. Hoe dikwijls geeft de huidige wetgever trouwens een duidelijke motivering voor zijn keuze voor een bepaalde procesvorm?
Over één functie van de actio popularis in Rome zijn de schrijvers eenstemmig: aanvulling en controle van de activiteiten van overheidsfunctionarissen. De actio popularis
bood uitkomst als de bevoegde autoriteiten uit eigen belang, onkunde of beperkte mogelijkheden geen actie ondernamen om naleving van een wettelijke regel af te dwingen.
Volgens Bruns fungeerde de actio popularis niet alleen ter 'Erleichterung der Beambten',
maar voornamelijk ter 'Sicherung der Beitreibung der Strafen, namentlich in den Fällen,
wo es sich um Strafen der Beambten selber handelt' 28 . Een andere auteur formuleerde
deze gedachte als volgt: 'Dans l'action populaire, la loi compte plus sur l'initiative des
bons citoyens que sur le zèle des magistrats élus' 2 9 . In de gevallen waar de bescherming
van meer individuele belangen voorop stond, kan het gebruik van de actio popularis
mijns inziens worden verklaard uit het feit dat zich één of meer van de volgende omstandigheden voordeden:
1. de overtreding van de norm is moeilijk te ontdekken (en dus te corrigeren) zonder
medewerking van de omstanders of naaste bekenden; bijvoorbeeld bij wanbeleid van
een voogd en wanneer een voorbijganger door vallende voorwerpen gedood of gewond
was;
2. tevoren is niet duidelijk of er wel een (levende) belanghebbende zal zijn en wie dat is,
terwijl de normovertreding algemeen als ernstig wordt ervaren; de actie wegens grafschennis vormt hiervan een voorbeeld;
3. de direct belanghebbende verkeert in een zwakke positie of zelfs in de onmogelijkheid
26. Bruns (1864), p. 402,Mommsen(1903),p.4, noot 1, R. von Jhering, Geist des römischen Rechts,
I, 7e druk, Leipzig, 1924, p. 186 en dezelfde, Der Zweck im Recht, 5e druk, Leipzig, 1916, p.
440: 'Die Solidarität oder richtiger die Identität der Interessen des Gemeinwesens und des Individuums hätte nicht klarer zum Ausdruck gebracht werden können als es im römischen Prozess
durch diese letztere Klage (de actio popularis, C.A.G.) geschehen ist - der Kläger Wahrt mit dem
Interesse des Volkes zugleich sein eignes'.
27. Mommsen(1903),p. 12 en Jahr (1960), p. 476.
28. Bruns (1864), p. 366.
29. Cuq (1907), p. 580, evenzo Kariowa (1901), p. 981 en R. Maschke, Zur Theorie und Geschichte
der Popularklage, Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Rom. Abt., 6 (1885), p.
238.
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om zijn eigen belangen te beschermen: de slachtoffers van woekeraars, de pupillen,
de onrechtmatig gevangen burger.
Als alternatief voor de actio popularis had in deze gevallen ook een speciale overheids
instantie belast kunnen worden met de bescherming van de betrokken belangen. De
omvang van het Romeinse overheidsapparaat was beperkt. Zo ook het aantal taken dat
de overheid geacht werd te vervullen. Lange tijd werden de meeste ambtenaren voor
een beperkte termijn gekozen. Dit verklaart een deel van de functie van de actio popu
laris: aanvulling en taakverlichting van de magistraten. Daarnaast fungeerde de actio po
pularis ook als correctiemechanisme op de gebreken en beperkingen, die nu eenmaal
aan elk overheidsapparaat eigen гцп. De actio popularis vergrootte de kans op naleving
van de betrokken normen door een vergroting van de kans van een op correctie gerichte
actie bij schending van de norm. Het instellen van die actie was immers niet meer uitslui
tend afhankelijk van de wil of de al dan niet rooskleurige omstandigheden van de be
trokken persoon en evenmin van de aanwezigheid of de activiteit van een (speciale) over
heidsinstantie. Wel blijft het betrekkelijk toevallig of een 'willekeurige' burger bereid is
om op te treden. De uitbreiding van de kring van tot ageren bevoegde personen doet
echter de kans dat een actie wordt ingesteld onmiskenbaar toenemen.
3.5 ontstaan en voortbestaan
In navolging van Von Jhering verklaart Bruns het ontstaan van de actio popularis uit de
in Rome levende opvatting van de staatsgoederen als gemeenschappelijk bezit van de
burgers. ledere burger had het recht om die goederen te gebruiken30. De insteller van
de actio popularis is dan niet de vertegenwoordiger van een abstract — immers los van
de burgers — gedacht staatsbelang. Hij doet dit op grond van zijn eigen recht om die za
ken (de res publicae: wegen, vaarwateren e.d.) te gebruiken. Ook nadat in Rome een
publiekrechtelijk strafrecht tot ontwikkeling kwam (vanaf de tweede eeuw v. Chr.),
werd de actio popularis gebruikt in een overgangsgebied tussen de privaatrechtelijke scha
devergoeding en de strafrechtelijke boete.31 Toen het strafrechtelijk systeem van aan
de staat toekomende geldboeten verder ontwikkeld werd en in het gewone strafproces
'das allgemeine populare Anklagerecht zur Regel geworden war' verviel de noodzaak
om 'den popularen (Zivilklagen eine grosse Ausdehnung zu geben' 32 .
De veranderde opvattingen over de verhouding tussen de burgers en de staat en de
geleidelijke versterking van het overheidsapparaat hebben de actio popularis aanvanke
lijk in het vergeetboek doen belanden. In de feodale staat werden de staatsgoederen niet
langer als gemeenschappelijk bezit van de burgers gezien maar als eigendom van de souvereine vorst en weer later als eigendom van de staat, die nu als een aparte juridische
eenheid werd opgevat. Die staat werd nu geacht voor zijn eigen belangen op te komen,
net als iedere burger, waarmee de staat in het burgerlijk recht met behulp van een fictie
grotendeels gelijk werd gesteld. Toen grote delen van het romeinse privaatrecht vanaf
de 13e eeuw in Midden- en West-Europa weer werden overgenomen (de zgn. receptie),
bleef de actio popularis buiten toepassing. Voor ons land werd dit in de 17e eeuwse
rechtsliteratuur uitdrukkelijk bevestigd33. Waarschijnlijk doelt Hugo de Groot ook op
de actio popularis als WJ in zijn Inleidinge in het hoofdstuk 'Van verbintenisse uit misdaed in 't gemeen' (wy zouden zeggen: algemene regels betreffende verbintenissen uit
30.
31.
32.
33.

Bruns (1864), p. 406 en Von Jhering (1924), p. 202.
Vgl. Käser (1966), p. 118.
Brans (1864), p. 410.
S. Groenewegen van der Made, Tractatus de legibus abrogatis et inusitatis in Hollandia vienisqu
regionibus, Leiden, 1649, пл. . de Digestentitel D.47.23.
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onrechtmatige daad) schrijft: 'Want dat iemand anders iet voor sijne straffe soude trekken, door de misdacd niet zijnde verkort, is buiten gebruick . . .' 3 4 . In een 19e-eeuws
Duits handboek wordt de volgende motivering gegeven voor dit in onbruik raken:
'Die actiones populares sind heutzutage überhaupt unpraktisch. Es darf als durchgehender Grundsatz des heutigen Rechts bezeichnet werden, dass der Staat in der
Geltendmachung eines öffentlichen Interesses, und so namentlich auch in der Einforderung der Strafe, nicht durch jedem, der da will, vertreten werden kann'. 35
Aan een scherp onderscheid tussen privaatrecht en publiekrecht werd de consequentie
verbonden dat de burger alleen langs privaatrechtelijke weg ter handhaving van wettelijke normen kan ageren en alleen in die gevallen waar zijn eigen rechten of belangen door
de wetsovertreding zijn geschonden. Daarnaast kan alleen de overheid met publiekrechtelijke of strafrechtelijke middelen tegen normovertreding optreden.
In Nederland lijkt deze scheiding overigens sterker te zijn doorgevoerd dan in de omringende landen. Het strafrechtelijke optreden tegen wetsovertreding is hier sterker een
overheidsmonopolie geworden dan in de omringende landen. In België en Frankrijk zijn
de mogelijkheden voor burgers om een strafvervolging in gang te zetten aanmerkelijk
groter dan in Nederland. 36 Ook in Duitsland werd de rol van de burger minder sterk teruggedrongen. De Privatklage en de Nebenklage in het strafprocesrecht van de Bondsrepubliek zijn daarvan duidelijk voorbeelden. 37 Wel is het optreden in deze landen als regel tot belanghebbende burgers en bepaalde categorieën particuliere organisaties beperkt.
Het initiatief van de 'willekeurige' burger bij de wetshandhaving via privaatrechtelijke of administratiefrechtelijke procedures werd echter in geen van deze landen geheel
uitgesloten. De figuur van de actio popularis bleef bestaan, al was het dan in enkele uitzonderingsgevallen. De aanmerkelijke uitbreiding van het aantal overheidstaken en de
explosieve groei van het overheidsapparaat in de 20ste eeuw zouden wel eens aanleiding
kunnen zijn tot een herleving van deze Romeinsrechtelijke figuur.

4. recente toepassingen
4.1 in Nederland
Voorbeelden van de actio popularis in het geldende Nederlandse recht zijn schaars. Als
deze procesvorm gebruikt wordt, is het meestal in het administratieve recht bij de toetsing van beschikkingen van overheidsinstanties in administratief beroep. Er zijn mij
slechts twee regelingen bekend op grond waarvan een actio popularis thans bij de burgerlijke rechter kan worden ingesteld 38 . De vordering tot nietigverklaring van een octrooi
kan ingevolge art. 5 1 , lid 2 Octrooiwet in sommige gevallen door 'een ieder' worden in34. H. de Groot, Inleidinge tot de Hollandsche Rechtsgeleerdheid, Leiden, 1631, B.III, D.32 § 8, editie üovring, Fisher en Meijers, Leiden, 1952, p. 301. Het verband tussen deze passage en de actio
popularis wordt verondersteld door D.G. van der Keessel in zijn Praelectiones (1793-1806), zie de
tweetalige uitgave van Warmelo, Coertze, Gonin en Pont, Amsterdam-Kaapstad, 1967, deel V, p.
333. Vgl. ook S. van Leeuwen, Rooms-Hollands Regt, 7e druk, Amsterdam, 1698, p. 443.
35. B. Windscheid, Lehrbuch des Pandektenrechts, 9e druk, Frankfurt, 1906, dl. II, par. 326, noot 6.
36. Zie Hoofdstuk VI par. 2.2.1 en noot 24.
37. Zie de artt. 374 e.v. StPO (inzake de Privatklage) en de artt. 395 e.v. StPO (inzake de Nebenklage).
38. Wel kan het bestaan van een administratiefrechtelijke actio popularis soms gevolgen hebben voor
de bevoegdheid om een vordering bij de (burgerlijke) rechter in te stellen, vgl. Pres. Rb. Utrecht
25 oktober 1977, NJ 1978, 413 en Viz. Afd. Rechtspraak Raad van State 13 januari 1979, nr.
A-3.0298 (1979/S87), TvO 1979, p. 213. In beide gevallen liet de rechter zich niet van de wijs
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gesteld Een beslissing van het college van burgemeester en wethouders inzake de verbetenng van het kiesregister kan door 'een ieder' aan de beslissing van de kantonrechter
(en vervolgens de Hoge Raad) worden onderworpen (artt D 12 en D 16 Kieswet)
Ook m het administratieve recht komt de actio populara zelden m deze zuivere
vorm ('een ieder' is bevoegd) voor Daar wordt meestal een vanant van de actio populans gebruikt, waarby de knng van potentiële mstellers van de actie op een of andere
wijze wordt beperkt Zo wordt in de onderwijswetgevmg op verschillende plaatsen aan
'iedere ingezetene' van een gemeente een beroep op Gedeputeerde Staten toegekend
van besluiten van de gemeenteraad inzake de medewerking aan de oprichting van scholen Een vanant van de actio populans die vooral m de milieuwetgeving veel voorkomt
is dat een ieder bij de voorbereiding van een besluit bezwaar kan maken, terwijl allen
die daadwerkelijk bezwaren hebben geuit vervolgens tegen dat besluit beroep kunnen
instellen. Dergelijke vananten komen in par 8-10 aan de orde

4 2 in het buitenland
Buiten Nederland is de actio populans eveneens een uitzondering die meestal gebruikt
wordt bij de rechtsbescherming tegen besluiten van overheidsinstanties 39 Opmerkehjk is wel dat de actio populans in andere landen vaak op dezelfde gebieden wordt toegepast als in Nederland Zo kennen veel Europese landen een actio populans in het octrooi- en merkenrecht 40 Ook in het kiesrecht is de actio populans in meer landen gebruikelijk41 In de milieuwetgeving en het bouwrecht wordt de actio populans eveneens veelvuldig toegepast Voorbeelden zijn te vinden in de recente federale milieuwetgeving in de VS en in de wetgeving van de afzonderlijke staten 4 2 , maar ook in Zweden
en Italie 43 In oudere miheubeschermende wetgeving komt deze rechtsfiguur eveneens
voor Zo kent de Belgische Wet tot het behoud van de schoonheid der landschappen uit
1911 aan elke Belgische burger (hier zijn vreemdelingen dus uitgesloten, evenals bij de
Romemse actio populans) het recht toe om bij de rechtbank tegen overtreders naleving
van die wet te vorderen 44
In oudere milieuwetgeving in de VS werd gebruik gemaakt van een vanant van de actio populans de qui tam action De naam van de qui tam action is een afkorting van de
Latijnse omschrijving qui tam pro domino rege quam pro se ipso sequitur Het gaat
hier om de in federale en staatswetgeving gegeven mogelijkheid voor iedere burger om
een actie m te stellen tegen de overtreder van bepaalde wettelijke voorschriften De insteller van een qui tam action hoeft belang noch schade aan te tonen Hij kan volstaan
met het bewijs dat de gedaagde de overtreding heeft begaan Krachtens de wet heeft
hij dan aanspraak op de helft van de boete De andere helft komt ten goede aan de
- •

39
40

41
42
43
44

brengen door het Svoordenspel' dat een rechtsmiddel geen recht is en derhalve het instellen van
een rechtsmiddel geen beschermwaardig belang schept, zo Enschede (1976), ρ 153
Bleckmann (1971), ρ 21 en Van Dijk (1976), ρ 144
E Riemer, Europaiserung des Patentrechts, München, 1955, ρ 44 constateert dat de wetgeving
in België, Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, Engeland, Nederland, Oostenrijk en Zwitserland
een actio populans bij de vernietiging van octrooien kennen Voor het merkenrecht zie art 11
Warenzeichengesetz (Duitsland) en art 33 Markenschutzgesetz (Oostenrijk) en daarover Ρ Krenn,
Verbraucherschutz in Markenrecht, OJZ 1977, ρ 258
Zie Bleckmann (1971), ρ 27 en Cappelletti (1975), ρ 143 met verwijzingen naar de kieswetten
in India, Italie en Tanzania
De federale Clean Air Act 1970, waarover Cappelletti en Garth (1978), ρ 40 en de Michigan
Environmental Protection Act 1970, die in par 7 uitvoeriger wordt besproken
Cappelletti (1975), ρ 142 noot 395/6
Art 2 van de Wet van 12 augustus 1911 geciteerd door Boeken (1973), ρ 573
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staat 4 5 . In deze gevallen is dus meestal zowel de betrokken overheidsinstantie (het
openbaar ministerie) als iedere burger bevoegd om tegen overtredingen op te treden. De
qui tam action heeft zich ontwikkeld uit een figuur in veel oude Engelse en Amerikaanse strafwetten waarbij aan de burger, die door het verstrekken van informatie de overheid in staat stelde een overtreder te vervolgen, de helft van de boete bij een veroordeling werd toegekend 46 . Soms is de wetgever een stap verder gegaan en heeft de burger
ook het recht toegekend zelf tegen de overtreder te ageren en zo zijn aandeel in de boete te incasseren.
De structuur van deze actie vertoont duidelijke overeenkomsten met de actio popularis in de stedelijke koloniën van Rome. In beide gevallen is de veronderstelling dat het
individuele belang prikkel tot handhaving van algemene belangen kan zijn en dat overheidsinstanties in sommige gevallen aanvulling en bijstand van actieve burgers nodig
hebben. Een dergelijke qui tam action komt ondermeer voor in de uit 1899 daterende
wetgeving die het storten van afval in openbaar vaarwater verbiedt 47 . Daarnaast is ondermeer bij de bestrijding van slavenhandel, bij het tegengaan van woekerrente en van
collusie bij de aanbesteding van overheidsprojecten door de wetgever voor de qui tam
action gekozen om het handhaven van wettelijke voorschriften te bevorderen 46 .
Een andere variant van de actio popularis, die in verschillende landen voorkomt, is
de zogenaamde 'taxpayer suit'. Ieder die belasting betaalt aan een publiekrechtelijk lichaam kan door middel van die actie tegen bepaalde handelingen van die instantie bij
de rechter ageren. Soms is deze belastingbetalers-actie uitdrukkelijk in de wet vastgelegd49 . Soms is deze actie in de rechtspraak ontwikkeld 50 . De belastingbetaler wordt
hier gezien als belanghebbende bij de wijze waarop het overheidsorgaan bij het besteden van de belastinggelden te werk gaat. Opmerkelijk is dat zowel in Frankrijk als in
de Verenigde Staten de rechter eerder geneigd blijkt deze actie te erkennen wanneer
een belastingbetaler tegen een lager overheidsorgaan (gemeente, provincie of overzees
gebiedsdeel) ageert dan bij acties tegen de centrale overheid 51 . De band tussen belastingbetaler en landelijke overheid wordt kennelijk te los geacht.
In Nederland en in het buitenland wordt het middel van de actio popularis dus alleen bij uitzondering toegepast. Deze toepassingen liggen wel in grote lijnen op dezelfde gebieden: kiesrecht, octrooi- of merkenrecht, milieurecht en rechtsbescherming
tegen handelen (of stilzitten) van lagere overheden. Deze overeenkomst kan verband
houden met de gelijksoortigheid van de maatschappelijke problematiek op die gebieden in verschillende landen. Het kan ook zijn dat de regelgevende juristen bij hun ar45. Historie en recente toepassingen van de qui tam action worden beschreven door RJ. Kaffin en
N.E. Needleman, The use of qui tam actions to protect the environment, 17 Ν. Y. Law Forum
1971, p. 130 e.v. en M.L.Coleman, Environmental Law - The Refuse Act and the Qui Tarn Action,
46 Tulane Law Review 1972, p. 1022-1030. De toonaangevende uitspraak van de Supreme Court
inzake de qui tam actions in U.S. ex. rel. Marcus v. Hees 317 US (1943), Homburger (1975),
p. 38 geeft een korte omschrijving van deze procesvorm.
46. Kafin en Needleman (1971), p. 131 spreken van 'One of the devices in our system of law for en
couraging private individuals to assist the government in discouraging generally harmfull activities
is that of the paid informer'.
47. Rivers and Harbors Act 1899, section 16 gecodificeerd als 33 USC § 407 (1964). Beide artikelen
genoemd in noot 45 bespreken recente toepassingen van deze bepaling.
48. Zie Kafin en Needleman (1971), p. 132 en M.L. Coleman (1972), noot 3,13 en 22.
49. Zo bijv. art. L 316-5 van de Franse Code des Communes, zie daarover meer in par. 9.
50. Zie Note, Taxpayers' Suits: A Survey and Summary, 69 Yale Law Journal 1960, p. 895-924, Bleckmann (1971), p. 27, Van Dijk (1976), p. 39 (Engeland) p. 69 (V.S.) en p. 89 (Frankrijk), Eckart
(1975), p. 281 (Zuid-Afrika), Hoogendijk-Deutsch (1976), p. 91 (V.S.) en B. Schwartz en H.W.R.
Wade, Legal Control of Government, Oxford, 1972, p. 292.
51. Zie Van Dijk (1976), p. 69 en 89.
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beid over de grenzen heen кцкеп en van buitenlandse voorbeelden gebruik maken.
Tenslotte is het mogelijk dat van de actio popularis in verschillende landen dezelfde
soort effecten worden verwacht. Dat brengt ons op de vraag welke argumenten wor
den gebruikt Ъі) de keuze voor deze procesvorm. Welke effecten worden van de actio
popularis verwacht?
5. argumenten voor de actio popularis
In de betrekkelijk zeldzame gevallen waarin de Nederlandse wetgever voor de actio
popularis of een variant daarvan heeft gekozen, is slechts zelden een duidelijke moti
vering van die keuze te vinden.
De Memorie van Toelichting bij de Octrooiwet volstond met de mededeling dat wan
neer achteraf bleek dat geen voor octrooi vatbaar onderwerp aanwezig was een ieder
tot het instellen van de nietigheidsvordering bevoegd behoort te zijn. ' Het is dan eene
52
onrechtmatige beperking van het recht van het algemeen dat wordt beweerd' . In de
literatuur wordt deze bondige motivering als volgt verklaard. Het octrooi stelt aan één
persoon een goed ter beschikking dat zonder dat octrooi aan allen gemeen zou zijn.
Een ieder kan dus belanghebbende zyn bij de nietigheid van dat octrooi 53 . Ook deze
toelichting verklaart echter niet waarom deze actie dan aan een ieder en niet alleen aan
belanghebbenden werd toegekend. Waarschijnlijk is hier het voorbeeld van de octrooiwetgeving in andere Europese landen gevolgd.
De actio popularis in de huidige Kieswet werd zonder nadere toelichting overgenomen uit de Kieswet van 1896s4 . In die wet werd het recht om verbetering van de kiezerslijst te vragen aan het gemeentebestuur en om terzake beroep op de kantonrechter
in te stellen toegekend aan 'een ieder en elk wettig bestaand lichaam tot welks bepaalden werkkring dit behoort' 55 . Dit was een aanmerkelijke uitbreiding van de beroepsgerechtigden ten opzichte van de eerste Kieswet van 1850, die alleen voor kiesgerechtigde ingezetenen van de gemeente of het kiesdistrict de mogelijkheid van bezwaar en
voor 'belanghebbenden' het beroep op de rechter openstelde56. Voor deze uitbreiding
werd als argument aangevoerd dat niet alleen particuliere belangen maar ook het algemeen belang betrokken is bij een deugdelijke samenstelling van de kiezerslijst. Een
ieder werd het beroep op de rechter toegekend om te waken 'tegen verkeerde beslissingen van de gemeenteraad waarbü personen op eigen verzoek (ten onrechte) op de kiezerslijst werden gebracht'57. Bij toekenning van deze actio popularis ook aan 'wettig
bestaande lichamen' werd uitdrukkelijk aangesloten bij de formulering van het recht
van petitie in de Grondwet.
Bij de variant van de actio popularis in de Hinderwet ontbreekt ieder spoor van motivering58. De veel besproken (getrapte) actio popularis in de Wet op de ruimtelijke ordening werd bij invoering gemotiveerd met een verwijzing naar een precedent in de Wederopbouwwet en naar het rapport van een adviescommissie. Bij enkele administatiefrechtelijke varianten van de actio popularis wordt soms wel een argument voor invoering genoemd. Samen met de motieven die in de literatuur worden genoemd, kom ik
tot de volgende vijf argumenten:

52. ВЦІ. Hand. II1904/05, nr. 197, p. 26.
53. W.H. Drucker, Handboek voor de studie van het Nederlandsch octrooirecht, Den Haag, 1929, p
469.
54. Bijl. Hand. II1950/51,2090, nr. 3, p. 32.
55. Artt. 28 en 35 van de Wet van 7 september 1896, Stb. 154.
56. Artt. 12 en 16 van de Wet van 4 juli 1850,Sfi>. 37.
57. Bi//. Hand. II1892/93, 57, nr. 5, p. 25 en ΒηΙ. Hand. II1894/95, 200, nr. 3, p. 34.
58. Zie Van Buuren (1978), p. 60.
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(1) Het optimaliseren van de kans op naleving van een bepaalde wettelijke norm
Het doel van het geding dat met een actio populans kan worden aangespannen is dan
vooral handhaving van 'het objectieve recht in het algemeen belang' 59 . De vraag wie
in dit concrete geval nu vooral gebaat of geschaad wordt door handhaving van die norm
is hier minder relevant. Deze gedachte kwam ook tot uitdrukking toen in 1956 bij het
opnemen van regels omtrent de naamgeving van politieke partijen aan 'een ieder' beroep op de Kroon werd toegekend van de betreffende beslissingen van de Kiesraad 'teneinde het toekennen van naam en aanduidmg met de grootst mogelijke waarborgen te
omkleden' 6 0 . Wanneer aan de norm grote waarde wordt toegekend" of van de direct
betrokkenen, gezien hun maatschappelijke positie, te verwachten valt dat zij minder
mogelijkheden hebben om het initiatief tot een procedure te nemen, is er aanleiding
om voor de actio populans te kiezen 62 . Niet alleen de zwakke sociale positie van sommige betrokkenen (afwezigheid, slechte lichamelijke gesteldheid, onkunde of onvermogen) ook de maatschappeüjke machtspositie van andere betrokkenen, die er belang bij
hebben dat het met naleving van de norm niet zo nauw wordt genomen, kan aanleiding
zijn voor instelling van de actio populans Ook Ьц procedures ter handhaving van niet
m wetgevmg vastgelegde (groeps)nomien wordt, als men veel prijs stelt op naleving van
die normen, aan een ieder de bevoegdheid gegeven om over schending van die normen
63
te klagen. Dit gebeurt ondermeer in het advocatentuchtrecht , bij de Reclame Code
Commissie, de Reclameraad en m het Reglement voor de Geneesmiddelenaanpm64
zing
(2) De kring van betrokken personen is zeer ruim
Bij de invoering van de actio populans in de Wet op de ruimtelijke ordening werd dit
argument gebruikt De knng van betrokkenen is zo ruim dat een grens moeilijk te trek
ken is Iedereen kan in pnncipe belanghebbende zijn. Dit argument werd ook genoemd
ter verklanng van de actio populans in de Octrooiwet. Erg sterk lijkt mij dit argument
met. Men zou m deze gevallen de actio m de wet aan iedere 'belanghebbende' kunnen
toekennen en verder aan de rechter kunnen overlaten om m concrete gevallen de grens
te trekken. Een keuze voor de actio populans wil juist zeggen dat men de rechter die
bevoegdheid tot afgrenzing niet verleent Van meer betekenis acht ik de volgende drie
argumenten.
(3) De actio populans kan een onbevredigende niet-onívankeli/k-verklaring
voorkomen
Door toekenning van de actie aan een ieder in plaats van aan belanghebbende(n) wordt
59 H H Rupp, Popularklage in Umweltschutzrechf, ZA/" 1972, ρ 34 'die Popularklage (dient) nicht
der Durchsetzung individueller Rechte, sondern der Durchsetzung des Objektiven Rechts', zo ook
U. Wem, Das Patentgesetz, Berlin, 1973, ρ 1048
60 MvT naar aanleiding van het vijfde lid van de artikelen Gl, G2 en G3 van de Kieswet, die wer
den ingevoerd bij de wet van 9 februari 1956, Stb 68, zie Bijl Hand II1955/56,4102, nr 3
61 Vgl de Beierse wet die iedere burger het recht toekent om een beroep bij de rechter in te stellen
wegens de ongrondwettigheid van een wet die inbreuk maakt op de grondrechten, zie Van Dijk
(1976), ρ 413, noot 138
62 De zwakke sociale positie van de werknemer werd in het voorontwerp-Aalberse voor de Wet op
het algemeen verbindend en onverbindend verklaren van cao's als argument gebruikt voor het
(overigens niet aanvaarde) voorstel om iedere werkgever en iedere werknemer die door de a ν v.
gebonden was het recht te geven de nietigheid van elk met die a ν ν strijdig beding in te roepen,
een soort geclausuleerde actio populans dus, zie Mok (1939), ρ 146 en Hoofdstuk IV, noot 57.
63 Zie de artt 46 e ν Advocatenwet en daarover W Schenk, Twintig jaar Hof van Discipline, Zwolle,
1975, ρ 23, in het tuchtrecht voor medici en dat voor journalisten is de bevoegdheid om een klacht
in te dienen daarentegen tot 'rechtstreeks belanghebbenden' beperkt, zie G E Langemeijer e a ,
Tuchtrecht, Zwolle, 1975, ρ 93 en 18
64 Zie Hoofdstuk VII, par 6 4
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voorkomen dat de eiser wegens het ontbreken van belang niet-ontvankelijk wordt verklaard. Bij de actio popularis kan de burger, als hij aan eventuele andere vormvoorschriften heeft voldaan, steeds een beshssing ten gronde krijgen. Gevoelens van frustratie bij
de eiser die met lege handen wordt heengezonden zonder dat op zijn inhoudelijke
stellingen is ingegaan, kunnen zo worden vermeden. Een bijkomend voordeel is dat de
rechter niet een apart onderzoek naar het belang van de eiser hoeft in te stellen en daarover hoeft te beslissen65.
Tegen dit argument is aangevoerd dat de rechter geen psycholoog is en dat de psychische gemoedsgesteldheid van de klager moeilijk als doorslaggevend criterium kan dienen" . Die opvatting miskent echter dat hier niet wordt voorgesteld om de gemoedsgesteldheid van een burger beslissend te laten zijn voor zijn bevoegdheid om een actie in
te stellen. Er wordt aan het psychisch effect van een bepaald soort rechterlijk uitspraken een argument ontleend om de kring van potentiële instellens zo ruim mogelijk te
trekken. Dit argument werd evenals het volgende gebruikt bij de behandeling van de
Wet op de ruimtelijke ordening67.
(4) Ook niet-economische belangen verdienen rechtsbescherming.
De keuze voor de actio popularis wordt ook gemotiveerd met de wens dat door middel
van deze procedure ook voor 'niet strikt economische belangen' bescherming kan worden verkregen. Bij de invoering van de actio popularis in de Wederopbouwwet werd dit
argument gehanteerd68. Aangezien in de civielrechtelijke en de administratieve rechtspraak het begrip belanghebbende vaak zo wordt uitgelegd dat daaronder alleen personen vallen die een financiële of materiële relatie tot het onderwerp van het geschil hebben, is de actio popularis één van de mogelijkheden om personen en instanties, die voor
andere dan eigen materiële belangen willen opkomen, een actie toe te kennen.
(5) Tenslotte wordt, met name in het administratieve recht, ook de wens om individuele burgers de gelegenheid te geven om deel te nemen aan het besluitvormingsproces
binnen de overheid als argument voor de actio popularis genoemd6'. De actio popularis dient dan als ondersteuning voor de mogelijkheid van inspraak en participatie in het
democratische besluitvormingsproces. Deze actie is dan 'het sluitstuk', de stok achter
de deur die de burger gelegenheid geeft om zijn recht op deelname aan die besluitvorming zonodig af te dwingen. Hoewel dit middel tot nu toe vooral bij besluitvorming
door overheidsinstanties is gebruikt, rijst de vraag of het niet evenzeer van toepassing
zou kunnen zijn op de besluitvorming binnen grote particuUere (semi-publieke) organisaties.

5.7 actio popularis en het recht van petitie
De actio popularis tegen beslissingen van overheidsinstanties wordt vaak in verband
gebracht met het recht van petitie. De overeenkomst tussen deze beide middelen is dat
65. In de M.v.T. bij de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne werd dit argument ook aangevoerd.
De overheid hoeft niet van elk bezwaarschrift de ontvankelijkheid te toetsen. Bijl. Hand. II І976/
77 14.311, пг.З.р. 19.
66. Zo Van Buuren (1978), p. 32, die stelt dat ook bij het instellen van een actio popularis 'een mini
mum aan objectief aantoonbaar belang' vereist is; vgl. ook Van Dijk (1976), p. 267.
67. Zie Van Buuren (1978), p. 58.
68. Van Buuren (1978), p. 53.
69. Vgl. Bleckmann (1971), p. 27 en Van Buuren (1978), p. 31.
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een ieder daarvan gebruik kan maken. In beide gevallen geldt niet de beperkende voorwaarde dat de betrokkene een 'eigen belang' moet kunnen aantonen 7 0 . Verschillende
rechterlijke rechtsgangen zijn ontstaan uit het recht van petitie. De behandeling van aan
de vorst gerichte verzoekschriften werd door deze aan zijn rechtsgeleerde adviseurs overgelaten. Deze juristen ontwikkelden een reeks van procedure-regels en verwierven steeds
meer zelfstandigheid bij de beslissing op dergelijke verzoekschriften. Tenslotte werden
ze tot onafhankelijke rechters (vgl. de Engelse Chancery Court 71 en de Nederlandse
Raad van State 72 ).
Ondanks deze historische verwantschap zijn er echter duidelijke verschillen tussen
het recht van petitie en de actio popularis. In het eerste geval wordt de klacht beoordeeld door een politieke of ambtelijke instantie op grond van vaak niet geëxpliciteerde
criteria. De burger heeft formeel zelfs geen aanspraak op een antwoord. De actio popularis geeft de burger een recht op beroep bij een (onafhankelijke) rechter, die op basis van bepaalde criteria en volgens een vaste procedure een uitspraak ten gronde over
de klacht moet geven. Ondanks deze verschillen wordt het bestaan van het recht van
petitie vaak als zwaarwegend argument tegen het invoeren van een actio popularis gebruikt 73 .

6. bezwaren tegen de actio popularis
Ondanks de bovengenoemde argumenten voor invoering van de actio popularis is deze procesvorm toch een uitzondering. Dit houdt ongetwijfeld verband met de tegen
de actio popularis aangevoerde bezwaren. Welke zijn dan die bezwaren? Opmerkelijk is dat de juristen die zich het meest uitgesproken in negatieve zin over de actio
popularis uitlaten, meestal nalaten om hun bezwaren te specificeren. Bij de actio popularis zou sprake zijn van 'ontaarding 74 ; 'het hek is van de dam' 7 5 . Het zou een pro70. Voor een expliciete verwerping van die eis bij het petitierecht, zie Bijl. Hand. II1975/76,13872,
nr. 7, p. 24.
71. F.H. Іл /son, Remedies of English ¿aw, Harmondsworth, 1972,p. 16.
72. Een aardig recent voorbeeld van een dergelijke evolutie levert de behandeling van verzoekschriften van vreemdelingen aan wie bijstand is geweigerd. Ingevolge art. 84 lid 2 Algemene Bijstandswet kan de Kroon bepalen dat de gemeente hen alsnog bijstand moet verlenen. Tot 1976 werden
verzoeken om toepassing van die bepaling door het ministerie van С RM als petities behandeld en
afgedaan. Sinds 1976 worden deze verzoekschriften door de Raad van State behandeld en daarop
door de Kroon beslist alsof het gewone beroepschriften zijn. De betreffende wetsbepaling bleef
echter onveranderd, vgl. Raad van State, Afdeling Rechtspraak 29 mei 1979, AB 1979, 524.
73. Voor voorbeelden zie Van Buuren (1978), p. 28, 53, 67 en 71 en Bijl. Hand. II1976/77, 14.497,
nr. 3 p. 54 (ontwerp-Arbeidsomstandighedenwet). Ook tegen de toekenning van het beroepsrecht
ingevolge de Wet-Arob aan belangenorganisaties werd het bestaan van het recht van petitie als ar
gument gebruikt, zie Van Buuren (1978), p. 47. In feite gaat het telkens om de keuze tussen ener
zijds rechterlijke of anderzijds politieke en ambtelijke controle op bepaalde besluiten. Zie over de
complementaire functies van het recht van petitie en de rechterlijke rechtsbescherming, K. Korinek,
Das Petitionsrecht im demokratischen Rechtsstaat, Tübingen, 1977, p. 13.
74. Zo A.M. Donner, Nederlands Bestuursrecht, 4e druk, Alphen a/d Rijn, p. 364 n.a.v. beroepen op
de Kroon inzake vrijstelling van militaire dienstplicht, die niet door de dienstplichtigen zelf, maar
door het gemeentebestuur van hun woonplaats, eenrijkslandbouwconsulent(voor een boerenzoon)
of door hun werkgever waren ingesteld. Als deze beroepen namens de dienstplichtigen waren ingesteld of door een advocaat, was er geen vuiltje aan de lucht geweest. Het ontbreken van vaardig
burgerschap of deskundige rechtshulp wordt hier wel streng afgestraft.
75. Van der Veen in zijn noot onder KB 16 september 1975,AB 1976,116; vgl. SA. de Smith./uAcia/
Review of Administrative Action, 2e druk, London, 1968, p. 423 die spreekt over de noodzaak
Чо dam a flood of unmeritorious challenges'.
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cesvorm zijn, 'waaruit groot maatschappelijk onheil voortkomt'76. Ook in het buitenland worden soortgelijke algemene onheilsvoorspellingen gedaan. Zo verwacht Rupp
dat een algemene actio popularis in het milieurecht in de Bondsrepubliek Duitsland
'das ganze hergebrachte System des Rechtsschutzes in Mitleidenschaft ziehen würde' 77 .
Een Zwitserse auteur spreekt van 'ein geläufiges und unreflektiert wiederholtes Postulat, die Popularbeschwerde müsse verhindert werden'78.
Auteurs die de tegen de actio popularis aangevoerde bezwaren nauwkeurig omschrijven komen meestal tot een genuanceerder oordeel 7 '. De door hen genoemde bezwaren
kunnen in vijf categorieën worden onderscheiden.
(1) Negatieve effecten voor de rechterlijke macht. Deze zou overstroomd worden met
zaken. Rechters zouden gedwongen worden in politieke zaken uitspraak te doen en bovendien hun tijd moeten besteden aan academische of hypothetische geschillen, omdat
de eisers daarbij niet meer door een persoonlijk belang betrokken hoeven te zijn.
(2) Negatieve gevolgen voor de wederpartij. De gedaagden in deze procedures moeten
onnodige kosten maken. Als de actio popularis tegen bepaalde overheidsbeslissingen
wordt opengesteld, zou dat leiden tot belemmering van een slagvaardige en coherente
beleidsvoering door de betrokken overheidsorganen. De rechterlijke controle zou vernieuwingsdrang beperken en ook tot gevolg hebben dat de status quo onnodig ter discussie wordt gesteld80.
(3) De actio popularis kan schadelijk zijn voor de belangen van derden, die nauw Ьц het
conflict betrokken maar geen procespartij zijn. Het zou leiden tot bemoeizucht, in
menging in de rechts- en levensverhoudingen van anderen 81 . Het zou voor deze perso
nen ook onzekerheid over hun rechtspositie tot gevolg kunnen hebben.
(4) De actio popularis zou wegens het ontbreken van persoonlijk belang bij de eisers
onvoldoende garanties voor de betrokkenheid, het doorzettingsvermogen en de deskun
digheid van deze eisers bieden.
(5) Tenslotte is als argument tegen de actio popularis aangevoerd dat deze overbodig is,
omdat er andere wegen bestaan om de betrokken belangen te beschermen, die voldoen
de waarborgen bieden, bijvoorbeeld door uitoefening van het recht van petitie of door
indiening van een strafklacht.
De meeste van deze bezwaren tegen de actio popularis kunnen tegen elke uitbreiding
van rechtsbescherming door het toekennen van een beroep op de rechter worden aan
gevoerd. Elke toekenning van een actie kan tot gebruik daarvan en daarmee tot een ex
tra belasting van het rechterlijke apparaat en van de potentiële gedaagden leiden. Elk
gebruik van een actie kan als misbruik worden gekwalificeerd als men het gebruik in
dat concrete geval niet bedoeld heeft, of het achteraf onwenselijk of ongeoorloofd acht.
Of men de bovengenoemde gevolgen van de actio popularis negatief waardeert, is mede
76. Minister van Justitie Van Agt naar aanleiding van de actio popularis in de Wet op de ruimtelijke
ordening. Hand. II 1973/74^.4589.
77. Rupp (1972), p. 34.
78. K. Eichenberger, in: Gerichtsschutz gegen die Exekutive, deel II, Köln 1970, p. 970.
79. Zie Bleckmann (1971), p. 29, Van Buuren (1978),p. 23, Van Dijk (1976), p. 144, Eckart (1975),
p. 259-279 en Kötz (1975), p. 100.
80. Van Dijk (1976), p. 145 noemt deze beide argumenten zonder op hun onderlinge tegenstrijdigheid te wijzen.
81. Ook Verburgh (1975), p. 19 en Hoogendijk-Deutsch (1976), p. 105 wijzen op dit gevaar.
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afhankelijk van de waarde die men toekent aan de belangen die met de actie beschermd
kunnen worden of aan de normen waarvan de handhaving met die actie kan worden afgedwongen. Dat oordeel is bepalend voor de vraag of men de kosten voor de gemeenschap (financiering van een eventuele uitbreiding van de rechterlijke macht) of voor de tegenpartij (die achteraf blijkt ten onrechte proceskosten te hebben moeten maken) al
dan niet aanvaardbaar acht.
Het bezwaar van de mogelijke inbreuk op belangen van derden acht ik sterk in geschillen die betrekking hebben op relaties met een zeer persoonlijk karakter. Niemand heeft
gepleit voor een algemene actio popularis in het familie- of erfrecht. In verhoudingen
van minder strikt persoonlijke aard (bijvoorbeeld in sommige rechtsverhoudingen tussen burgers en rechtspersonen) hoeft dit bezwaar mijns inziens niet altijd doorslaggevend te zijn. In die gevallen kunnen er bovendien procedurele voorzieningen getroffen
worden om die belangen te beschermen (mogelijkheid van interventie, vetorecht, voorafgaande verklaring van geen bezwaar).
Het onder (4) genoemde bezwaar is gebaseerd op de veronderstelling dat er een vast
verband bestaat tussen het (materiële) belang van de procespartijen en de deskundigheid en inzet waarmee zij het proces voeren. Die veronderstelling is in zijn algemeenheid echter niet juist. De ongelijke verdeling van de vereiste kennis en middelen onder
personen uit verschillende bevolkingsgroepen enerzijds en tussen natuurlijke personen
en rechtspersonen anderzijds werd in Hoofdstuk I juist als problematisch aangemerkt.
Gezien de kosten en moeite die het voeren van een burgerlijk proces als regel vergt,
is een minimum aan betrokkenheid bij de eisende partij meestal wel gegarandeerd.
'The idle and whimsical plaintiff, a dilettante who Utigates for a lark, is a specter
which haunts the legal literature, not the court room' 82 .
Het bezwaar dat de actio popularis politieke conflicten in de rechtszaal zou brengen (zie onder 1) houdt waarschijnlijk verband met de omstandigheden dat deze procesvorm vooral tegen beslissingen van overheidsinstanties is toegekend. Hoe groot de
kans op politiek geladen procedures is, wordt echter vooral bepaald door het soort
conflicten dat door middel van een actio popularis aan de rechter kan worden voorgelegd. De nietigverklaring van een octrooi zal zelden een politieke kwestie zijn. Bij de
vraag of een bepaalde persoon kiesgerechtigd is of niet, is de kans op politieke aspecten
van het geschil groter. Ook bij een vordering van een individuele rechthebbende of belanghebbende kunnen politieke geschilpunten aan de orde komen. De kans dat dit gebeurt is niet zozeer afhankelijk van de vraag wie een bepaalde actie kan instellen, als
wel van het soort geschillen dat aan de rechter voorgelegd kan worden en het soort
uitspraak dat hij kan doen.
Een andere vraag is in hoeverre de hierboven genoemde mogelijke negatieve gevolgen
van de actio popularis zich in die gevallen, waar deze procesvorm door de wetgever
werd gekozen, ook inderdaad hebben gerealiseerd. De auteurs die deze vraag bespreken komen meestal tot de conclusie dat de gevreesde effecten zich in de praktijk zelden of nooit voordoen83. In de meeste gevallen wordt van de actio popularis niet op
grote schaal gebruik gemaakt.
De voornaamste basis van de vrij algemene weerstand tegen de actio popularis lijkt
mij dan ook te liggen in de vrees dat de rechter de mogelijkheid wordt ontnomen om
geschillen waarover hij geen uitspraak ten gronde wil doen (wegens de onbetekenendheid, de evidente ongegrondheid of de grote (politieke) implicaties), door een simpele
niet-ontvankelijk verklaring wegens gebrek aan belang af te doen. De 'panische Angst'
die door sommige auteurs bij rechters en juristen voor de actio popularis wordt gecon82. K.E. Scott, Standing in the Supreme Court, 86 Harvard Law Review 1973, p. 674.
83. Bleckmann (1971), p. 31, Van Dijk (1976), p. 148 en Eckart (1975), p. 279.
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stateerd 8 4 , de ongespecificeerde weerstand tegen 'das Gespenst der Popularklage' 8 5
wordt vooral veroorzaakt door onzekerheid over wat er zal gebeuren wanneer de eis
van het eigen belang niet langer de functie van hek op de dam kan vervullen. In de prak
tijk blijkt echter dat, als dat hek is afgebroken, andere factoren verhinderen dat een
grote kudde eisers de rechtszalen binnenstroomt.

7. feitelijk gebruik
Het voornaamste bezwaar tegen de actio popularis dat in de literatuur steeds weer op
duikt, is de angst voor overbelasting van de rechters. Bleckmann spreekt over angst
voor 'Ueberschwemmung der Gerichte' 8 6 . Een Zuid-Afrikaanse auteur signaleert de
vrees dat 'die hove sal met aansoeke oorstroom w o r d ' 8 7 . Van deze 'oft-predicted
flooding of the courts with too numerous or capricious cases' 8 8 blijkt in de praktijk
echter zelden of nooit sprake te zijn.
Voor wat betreft de actio popularis bij de burgerlijke rechter in Nederland is dat al
heel duidelijk. Met betrekking tot de actio popularis die sinds 1912 in art. 51 van de
Octrooiwet staat, kon ik in de gepubliceerde jurisprudentie slechts zes uitspraken vin
den waarin rechtsvragen over deze procesvorm aan de orde komen. Enkele malen werd
beslist dat het irrelevant is of de eiser enig belang heeft bij zijn vordering 8 9 . Ook werd
uitgemaakt dat contractueel afstand gedaan kan worden van het recht om deze actio
popularis in te stellen. Degene die zo afstand heeft gedaan kan niet vervolgens toch nog
via een stroman die actie instellen. De octrooihouder mag dan bewijzen dat deze derde,
die de actio popularis op eigen naam instelt, in feite handelt in opdracht en voor reke
ning van de persoon die afstand van zijn vorderingsrecht had gedaan 9 0 . Hier bleek de
rechtspraak een praktische oplossing te kunnen vinden voor het in de literatuur over
collectief-belang-acties gesignaleerde gevaar van het optreden van stromannen 9 1 . Het
vervallen van de aanvankelijk in art. 51 voorkomende beperking dat deze actie slechts
binnen 5 jaar na dagtekening van een octrooi kon worden ingesteld 9 2 , heeft het aantal
zaken evenmin drastisch doen toenemen.
De actio popularis ter verbetering van het kiesregister lijkt niet veel frequenter te
zijn gebruikt. In het kaartsysteem van de NJ zijn sinds de invoering van de huidige Kies
wet in 1951 in totaal zes uitspraken opgenomen die op de betreffende artikelen in die
wet betrekking hebben. Wel wordt slechts een fractie van alle uitspraken gepubliceerd,
maar uit de gepubliceerde beslissingen blijkt dat het steeds om incidentele gevallen
ging. Ook in de literatuur of bij de behandeling van een wetswijziging betreffende deze be
palingen wordt niet over gebruik op grote schaal of zorgelijk misbruik gesproken. Met het
feitelijke gebruik van de hierna in par. 9 te bespreken variant van de actio popularis die
ruim een eeuw in de Gemeentewet heeft gestaan, is het al niet anders gesteld.
84.
85.
86.
87.
88.
89.

Ule, geciteerd bij Bleckmann (1971), p. 181.
Rehbinder ел. (1972), p. 37.
Bleckmann (1971), p. 30. Zo ook Eichenberger (1970), p. 970.
Eckart (1975), p. 272.
CappeUetti (1975), p. 145.
Rb. Den Haag 17 januari 1933, ΒΙΕ 1933, 52 en Rb. Den Haag 15 juni 1937, ΒΙΕ 1937,138. Dit
sluit niet uit dat degene die deze actie gebruikt daarbij soms wel degelijk een persoonlijk belang
heeft, bijvoorbeeld als de actie tot nietigverklaring wordt gebruikt als tegenzet tegen een door de
octrooihouder ingestelde actie wegens inbreuk op zijn octrooi.
90. Rb. Den Haag 8 juni 1937,ΒΙΕ 1937,128.
91. Vgl. bij de class action Hoofdstuk IX, par. 6.7 en R.A.V. van Haersolte, Kan een stroman de nie
tigheid van een octrooi vorderen, ΒΙΕ 1943, nr. 11.
92. Bij wet van 28 juni 1956,Sr¿>. 397.
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Bij de actio popularis in het administratieve recht zien we hetzelfde beeld. Over de
actio popularis in de Hinderwet, waarvan in de praktijk veelvuldig gebruik wordt gemaakt, worden weinig of geen klachten gehoord 93 . Van het administratieve beroep
dat in enkele onderwijswetten aan iedere ingezetene van de betreffende gemeente is
toegekend, wordt regelmatig gebruik gemaakt. Zo ook van het beroepsrecht dat de
Kieswet met betrekking tot beslissingen rond kandidaatstelling en naamgeving van politieke partijen aan een ieder toekent 9 4 . Over overbelasting of misbruik wordt ook daar
niet gesproken.
Alleen het gebruik van de actio popularis in de Wet op de ruimtelijke ordening is de
afgelopen jaren onderwerp van veel discussie en kritiek geweest 95 . Onbehagen over de
lange duur van de bestemmingsplanprocedures en met name van het beroep bij de
Kroon leidde tot een wetsvoorstel tot afschaffing van het Kroon-beroep en tot vervanging van de (getrapte) actio popularis door inspraak vooraf 96 . Uit onderzoek is echter
gebleken dat in de praktijk slechts een klein deel van de beroepen inzake bestemmingsplannen wordt ingesteld door personen die niet tot de categorie van zakelijk belanghebbenden (grondeigenaren, pachters, ondernemers, omwonenden e.d.) gerekend kunnen
worden. Bij een analyse van de procedure rond ruim duizend Zuid-Hollandse bestemmingsplannen werd vastgesteld dat 23% van de beroepen bij Gedeputeerde Staten en
18% van de Kroon-beroepen was ingesteld door belangstellende burgers, actiegroepen
of milieuverenigingen. Ruim drie kwart van alle beroepen in beide instanties was afkomstig van zakelijk belanghebbenden (64% bij GS en 75% bij de Kroon) 9 7 . De toekenning van het beroepsrecht aan ieder, die vooraf schriftelijk bezwaar tegen het plan had
gemaakt, in plaats van beperking van dat recht tot 'belanghebbenden', had dus slechts
een beperkte toename van het aantal beroepen tot gevolg.
Bovendien bleek in dit onderzoek dat de beroepen van degenen, die dankzij de actio
popularis konden ageren, in 83% van de gevallen door de Kroon (d.w.z. Raad van State)
geheel of gedeeltelijk gegrond werden verklaard. Bij de zakelijk belanghebbenden en
de overheidsinstanties lag dit percentage aanmerkelijk lager (37% resp. 45%). De onderzoekers concluderen hieruit dat de belangstellenden, actiegroepen en milieuverenigingen moeilijk als querulanten of professionele dwarsliggers gekwalificeerd kunnen worden. Ook kan het optreden van deze categorie niet als de oorzaak van de vertraging
worden aangemerkt. De veronderstelde overbelasting van de Raad van State kwam in
de onderzochte procedures niet aan het licht 98 . Deze uitkomsten wijzen overigens in
dezelfde richting als de resultaten van eerder onderzoek 99 .
Uit het voorlopig verslag inzake genoemd wetsontwerp blijkt dat de meeste fracties
93. Van Buuren (1978), p. 60. Bij onderzoek naar de praktijk van de Hinderwet-procedures bleek dat
tegen circa 3% van de verleende Hinderwet-vergunningen beroep wordt ingesteld. Die beroepen
worden bijna allemaal door de aanvragers zelf of door omwonenden ingesteld. In een steekproef
van 119 uit een totaal van 1200 van dergelijke beroepen uit 1972/73 bleken 53 door de aanvragers,
48 door omwonenden en 2 door milieu-organisaties te zijn ingesteld; zie F.J.W.M. van Dooren,
Vergunningprocedures milieuwetgeving doorgelicht,Milieu en Recht 1976, p. 229 e.v.
94. Voor recente toepassingen van die actio popularis door voor- en tegenstanders van de Nederlandse Volksunie, zie J.A.O. Eskes, Partijverbod en Kiesrecht,NJB 1978, p. 847.
95. Zie Van Buuren (1978), p. 56 en de daar genoemde literatuur.
96. Bill. Hand. II1977/78, 14889, nrs. 1-3.
97. A.V. van den Berg en M.B.Ph. Bouwman-Geeraedts, Zuid-Hollandse bestemmingsplannen, Den
Haag, (NIROV), 1978, p. 50. Hun onderzoek had betrekking op 1622 beroepschriften bij GS en
222 beroepschriften bij de Kroon. Overigens bleek in dit onderzoek ook dat ruim 80% van de bestemmingsplannen wordt vastgesteld zonder dat een beroep op de Kroon wordt ingesteld (p. 33).
98. Ibidem, p. 52, 77 en 88.
99. A.V. van den Berg en L. Pronk, De effektiviteit van het beroep op de Kroon bij bestemmingsplannen, Bouwrecht 1975, p. 644-650.
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in de Tweede Kamer uit de resultaten van dit onderzoek afleiden dat de werkelijke oorzaken van de vertraging niet bij de Raad van State of de actio popularis liggen, maar
voor een belangrijk deel voor rekening van het betrokken ministerie en de lagere overheden komen 1 0 0 . De actio popularis, een buitenbeentje in het systeem van rechtsbescherming, lijkt vooral als zondebok te zijn gebruikt. Ook hier valt het verschijnsel waar
te nemen dat de partij die hinder of nadeel van een afwijkende procesvorm ondervindt
(in dit geval het ministerie van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening) die afwijkende
vorm en de (vermeende) overbelasting van de rechter gebruikt als argument om die procedure in diskrediet te brengen of zelfs af te schaffen 101 .
De incidentele gegevens over het feitelijk gebruik van de actio popularis in het buitenland geven geen aanleiding voor de veronderstelling dat het uitblijven van massaal
gebruik een typisch Nederlands verschijnsel is. Zo werd de veelbesproken actio popularis in de Michigan Environmental Protection Act 1970 in de eerste anderhalfjaar na
invoering slechts op beperkte schaal gebruikt: ongeveer 2 à 3 zaken per maand. Ook na
enkele jaren bleek nog steeds niet van 'overmatig' gebruik van deze actio popularis 102 .
Het ontbreken van vermeldingen van massaal of ongerechtvaardigd gebruik van de
actio popularis lijkt mij een redelijk betrouwbare indicatie voor de betrekkelijk beperkte omvang van het gebruik. De vele auteurs die op de risico's van de actio popularis
hebben gewezen, zouden immers een grootschalig misbruik ongetwijfeld ter staving van
hun argumenten hebben gebruikt. In recente rechtsvergelijkende studies komt men telkens tot de conclusie dat het gevreesde massale gebruik is uitgebleven. Dit geldt zowel
voor het gebruik van deze actie bij de burgerlijke rechter, als voor de administratiefrechtelijke toepassingen van de actio popularis 103 . Zo komt Bleckmann tot de conclusie dat de ervaring, dat de gevaren van de actio popularis nogal overdreven bleken te
zijn, in veel landen een 'andauernde Liberaliserung der Klagebefugnis' teweeg gebracht
heeft 104 .
Wat zijn de oorzaken van dit geringe gebruik? Zijn de belangen die deze acties beogen te beschermen zo algemeen dat praktisch niemand ze de moeite en kosten van
een procedure waard vindt? Doen de normovertredingen die deze acties moesten corrigeren of voorkomen zich in feite zelden voor? Er is hierover weinig met zekerheid te zeggen. Wel is duidelijk dat dezelfde factoren die verhinderen dat belanghebbende burgers
gebruik maken van de individuele acties die voor hen openstaan, voor het merendeel van
de andere burgers dezelfde belemmerende werking hebben en zowel gebruik als misbruik
van de actio popularis voorkomen. De auteurs die het gebruik van de actio popularis in de
milieuwetgeving van de staat Michigan bestudeerden, kwamen tot de conclusie dat vooren tegenstanders van die wet ongelijk hadden gekregen: 'the statute is not as easily accessible a tool as its supporters had hoped or its opponents had feared' 105 .
Een gebrek aan bekendheid met de norm en de overtreding of met het bestaan van
de actio popularis, de kosten van rechtsbijstand of van deskundigen, het negatieve ad100. Bill. Hand. II 1978/79 14.889, nr. 8, p. 31-48.
101. Vgl. de reactie van de voorzitter van de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State naar aanleiding van soortgelijke verwijten van de Staatssecretaris van Justitie betreffende de beroepsprocedure ingevolge de Vreemdelingenwet (zie Hoofdstuk I, noot 62). We signaleerden dit verschijnsel ook bij de Verbandsklage van de Duitse consumentenorganisaties en bij de class action in de
Verenigde Staten.
102. J.L. Sax en R.L. Conner, Michigan's Environmental Protection Act of 1970: A Progress Report,
70 Michigan Law Review, 1972, p. 1007 en de literatuur geciteerd door Hoogendijk-Deutsch
(1976), p. 91 .noot 133.
103. Zo Cappelletti (1975), p. 145, Van Dijk (1976), p. 148, Eckart (1975), p. 279, Homburger
(1975), p. 122, Kötz (1975), p. 101.
104. Bleckmann (1971), p. 31.
105. Sax en Conner (1975), p. 1007.
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vies van de advocaat, het risico van de kostenveroordeling, het verloop van de beroepstermijn, vervullen ongetwijfeld ook bij het gebruik van de actio populans hun remmende en selecterende werking106 Een aantal van deze omstandigheden is zelfs uitdrukkelyk met dat doel in het leven geroepen Dit maakt de uitspraak van enkele Amenkaanse
appel-rechters begrijpelijk 'Our expenence with the public actions confirms the view
that the expense and vexation of legal proceedings is not lightly undertaken'107 Voor
individuele burgers blijven de financíele en de psychische belasting een duidelijke barnère Voor organisaties spelen deze belemmeringen vaak veel minder sterk Zo vonden
de onderzoekers van de actio populans in Michigan tot hun verbazing dat in de eerste
jaren ongeveer een derde van de eisers m deze acties overheidsinstanties waren De bestaande milieuorganisaties maakten Ьц gebrek aan geld, aan deskundige staf en aan
vaste relaties met advocaten veel minder gebruik van deze actie dan verwacht was en
dan nog in incidentele gevallen zonder 'well-defined legal strategy" 08 Wel bleek in dit
onderzoek dat de actio populans veel werd gebruikt door locale bewonersgroepen en
ad hoc organisaties De toekennmg van een actie werkte hier dus mogelijk als stimulans
voor individuele burgers om zich aaneen te sluiten met het oog op een concreet, over
zichtelijk en nabijgelegen doel
In sommige gevallen is het gennge gebruik mede een gevolg van restnctieve rechter
lijke interpretatie, waardoor het instellen van een door de wetgever toegekende actio
populans moeilijk of onaantrekkelijk werd gemaakt109 Vaker komt het echter voor
dat de wetgever bij het streven om (veronderstelde) negatieve effecten van de actio
populans te vermijden (of om de kans op gebruik van die actie te verminderen) deze ac
tie met in zijn zuivere vorm heeft gegoten, maar de regel dat een ieder de actie kan in
stellen op enigerlei wyze heeft afgezwakt
8 vananten' de geclausuleerde actio populans
De waarborgen en de beperkingen die in de wetgeving bij de actio populans zijn aange
bracht kunnen verschillende vormen aannemen Soms betreft die beperkmg alleen de
termijn waarbinnen de actie kan worden ingesteld Meestal is daarnaast ook de knng
van personen, die kan ageren, op een of andere manier beperkt Als een actie door elke
belanghebbende kan worden ingesteld, heeft de wetgever in feite aan de rechter overge
laten om de knng van beroepsgerechtigden af te perken In dat geval is een bijzondere
(al dan niet financiële) relatie tussen de insteller van de actie en het onderwerp van het
geschil vereist Van een actio populans kan dan met meer worden gesproken Er zijn
echter nogal wat voorbeelden dat een actie in de wetgeving is toegekend aan ieder lid
van een grotere groepenng personen die aan één of meer objectief vaststelbare entena
voldoet De wetgever heeft de discretie van de rechter ten aanzien van wie wel en wie
met mogen ageren in deze gevallen geminimaliseerd In deze gevallen is de actie geen
zuivere actio populans (zie par 2) Niet iedereen kan deze acties instellen Omdat de
term actio populans ook ten aanzien van deze acties is ingeburgerd, gebruik ik hier de
106 Vgl VanBuuren(1978),p 22 en Rupp (1972), ρ 34, noot 7
107 US Court of Appeals for the Second Circuit in Sceme Hudson Preservation Conference ν Fed
eral Power Commission (1965), geciteerd by Van Dijk (1976), ρ 148 Ook een vooraanstaande
Engelse rechter ziet meer voor- dan nadelen van de actio populans ' it can I hope be said that
we have in England an actio populans by which an ordinary citizen can enforce the law for the
benefit of all' Aldus Lord Denning, The Discipline of Law, London, 1979, ρ 133
108 Sax en Conner (1972), ρ 1008
109 Cappelletti (1975), ρ 142, noot 396 maakt melding van een zeer restrictieve uitleg van de actio
populans in een Italiaanse wet die illegale bouw beoogde tegen te gaan Vgl ook de rechtspraak
inzake de actio populans in art 177 (oud) van de Gemeentewet (zie par 9 5)
290

term geclausuleerde actio popularis. De geclausuleerde actio popularis kent drie verschijningsvormen, die met de termen beperkte, getrapte en gecontroleerde actio popularis kunnen worden aangeduid.
Van een beperkte actio popularis spreek ik als de kring van potentiële instellers van
de actie in de wettelijke regeling precies is omschreven. Voorbeelden van dit type zijn
de acties die iedere werknemer in dienst van een bepaalde onderneming (art. 36, lid 1
en lid 3 Wet op de ondernemingsraden), iedere ingezetene van een gemeente (art. 76,
lid 2 LO-wet en art. 54, lid 2 Kleuteronderwijswet) of iedere coöperatieve vereniging
(art. 63 Boek 2 BW) kan instellen. Ook de in veel landen bekende taxpayer action (zie
par. 4.2) die immers door iedere belastingbetaler ingesteld kan worden, is een beperkte
actio popularis. Telkens is direct uit de wet af te leiden hoe de groep waarvan ieder
lid kan ageren, is afgeperkt.
Van een getrapte actio popularis is sprake als een ieder, die door het verrichten van
een bepaalde handeling in een eerdere fase van zijn belang bij of belangstelling voor
een bepaald onderwerp blijk heeft gegeven, bevoegd is om tegen besluiten, die daarna
ten aanzien van dat onderwerp worden genomen, een beroep in te stellen. Bekende
voorbeelden in het Nederlandse recht zijn de acties in de Hinderwet, de Wet op de
ruimtelijke ordening en de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, die aan een ieder
die schriftelijk bezwaar heeft gemaakt tegen een voorgenomen vergunningverlening of
bestemmingsplan, het recht toekent om beroep aan te tekenen tegen een ondanks dat
bezwaar genomen beslissing110.
Tenslotte spreek ik van een gecontroleerde actio popularis als een ieder, die daartoe
voor een concreet geval vooraf van een met-rechterlijke instantie toestemming heeft
gekregen, een bepaalde actie kan instellen. Hier kan dus in principe iedereen ageren.
De uitoefening van die bevoegdheid is echter van een controle vooraf afhankelijk. Anders dan bij acties, die aan belanghebbende(n) zijn toegekend, wordt de controle hier
niet door de rechter uitgeoefend. De controle is door de wetgever aan een andere instantie opgedragen. De gecontroleerde actio popularis onderscheidt zich ook van de
zelfstandige acties van (door de overheid) erkende organisaties, die in de Hoofdstukken
IV-VII aan de orde kwamen. Bij die acties was de erkenning niet tot een concreet geval
beperkt. Bovendien kon in die gevallen alleen een bepaald type organisaties (vakbond,
consumentenorganisatie of milieuvereniging) voor de erkenning en bevoegdverklaring
in aanmerking komen. Die acties konden dus niet door iedere willekeurige burger worden ingesteld. De volgende paragrafen zijn gewijd aan twee voorbeelden van een gecontroleerde actio popularis bij de burgerlijke rechter.
9. actio popularis in de Gemeentewet
Van 1851 tot 1966 luidde het derde lid van artikel 177 (eerder art. 143) van de Gemeentewet:
'Elke ingezetene kan, daartoe volgens artikel 228 gemachtigd, te zijnen laste, namens de gemeente een eisch in rechten doen, die volgens zijne meening door den
gemeenteraad in het belang der gemeente behoorde te zijn gedaan'.
In het voor-ontwerp van de wet, dat Thorbecke met verzoek om commentaar rondstuurde, kwam de bepaling niet voor. Zowel de Belgische gemeentewet van 1836 als
110. Ook Van Buuren (1978), p. 57,60 en 65 gebruikt in deze gevallen de term getrapte actio popularis.
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de Franse van 1837 kenden een overeenkomstige bepaling wel 1 " . De literatuur vestigde de aandacht op deze buitenlandse regelingen. Een promovendus van Thorbecke
noemde de Franse bepaling in zijn dissertatie 'bij uitstek goed' 112 . Ook in een commentaar op het voor-ontwerp in het Weekblad van het Recht werd op de Belgische regel gewezen 113 . De bepaling in het wetsontwerp van de Nederlandse gemeentewet werd kennelijk aan deze voorbeelden ontleend Daarbij werd de Franse vanant het meest benaderd. Omtrent de oorsprong van de Belgische en de Franse voorgangers van ons voormalige art. 177, lid 3 Gemeentewet heb ik geen duidelijk spoor kunnen vinden. De veronderstelling dat we hier te doen hebben met een late nazaat van de Romeinse actio
populans (die juist in de wetgevmg inzake de stedelijke kolomen veel toepassing vond)
kon dus niet worden getoetst 1 1 4 . De bepaling schiep in alle drie landen een gecontroleerde actio populans. Iedere ingezetene kon immers een dergelijke vordering instellen, mits hij daartoe vooraf overeenkomstig art. 228 Gemeentewet van Gedeputeerde
Staten (GS) een machtiging had verkregen.

9 1 procedurele

waarborgen

Een ingezetene moest aan meerdere voorwaarden voldoen, als hij van deze actio popularis gebruik wilde maken. De belangrijkste voorwaarde, de machtiging van GS, kwam
reeds ter sprake. Er waren echter in totaal vier procedure-regels die een zekere controle
op het gebruik en tevens enige waarborg tegen misbruik inhielden:
1 De ingezetene diende vooraf de machtiging van Gedeputeerde Staten te verkrijgen.
Zonder die machtiging was hij in zijn vordering namens de gemeente niet-ontvankelijk.
Op deze manier konden eventuele lichtvaardige of chicaneuze procedures op naam van
de gemeente worden vermeden. Bovendien kon worden nagegaan of andere, zwaarderwegende belangen van de gemeente meebrachten dat de vordering juist met moest worden ingesteld. Waarschijnlijk zullen GS, alvorens op het verzoek om de machtiging te
beslissen, zonodig wel bij de betrokken gemeente geïnformeerd hebben, waarom deze
zelf met de vordering instelde. In Frankrijk, waar het tribunal administratif tegenwoordig over dergelijke verzoeken om machtiging beshst, is dit horen van de gemeente
111. Art 150 Belgische Gemeentewet van 30 maart 1836 luidt 'Un ou plusieurs habitants peuvent,
au défaut du conseil communal, ester en justice au nom de la commune, moyennant l'autorisation de la deputation permanente du conseil provincial, en offrant sous caution de se charger
personnellement des frais du procès et de répondre des condamnations, qui seraient prononcées.
La commune ne pourra transiger sur le procès sans l'intervention de celui ou de ceux qui auront
poursuivi l'action en son nom. La deputation permanente est juge de la suffisance de la caution
En cas de refus le recours est ouvert auprès du Roi' Deze bepaling is in 1979 nog steeds ongewijzigd van kracht. Art. 49, hd 3 Franse Gemeentewet 1837 luidde 'Cependent tout contributable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer à ses frais et risques, avec l'autorisation
du consed de préfecture, les actions qu'il croirait appartenir à la commune ou section et que la
commune ou section, préalablement appelée à en délibérer, aurait refusé ou negligé d'exercer.
La commune ou section sera mise en cause et la décision qui interviendra aura effet à son égard '
De overeenkomstige bepaling m de huidige Code des Communes is art. L 316-5
112. HG Quarles van Ufford,.De Gemeente als Burgerlijk Persoon, diss. Leiden 1848^.66.
113. Zie W S. in 'Het Mengelwerk' in W. 1206 (1851 ).
114. Wel is er sprake van een duidelijke verwantschap tussen het Romeinse en het eerste Franse gemeenterecht les communes . ne sont que le prolongement et le complément du système municipal des Romains appliqué à la Gaule', Reynouard, Histoire du Droit municipal en trance,
aangehaald bij J В Bivort, Commentaire sur la Loi Communale de la Belgique, Brussel, 1849, p.
IX.
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zelfs uitdrukkelijk voorgeschreven. Aangenomen werd dat op de besluitvorming door
GS naar aanleiding van een dergelijk verzoek de regels van art. 229 Gemeentewet van
toepassing waren: GS moesten binnen drie maanden beslissen. Een weigering moest gemotiveerd zijn; de ingezetene kon van een weigering bij de Kroon in beroep gaan 115 .
Welke normen GS (en in beroep de Kroon) bij de beoordeling van een verzoek om
een machtiging moesten aanleggen bleek niet uit de wet. In een dergelijk beroep bij de
Kroon heeft een ingezetene het standpunt verdedigd dat GS alleen mochten beoordelen
of er sprake was van 'een in zichzelve intelligibele en bestaanbare vordering der gemeente' en of vast stond dat de gemeente terzake geen actie instelde 116 . In antwoord op kamervragen naar aanleiding van de beslissing van de Kroon in die zaak (in 1927) verklaarde de minister van binnenlandse zaken, dat GS moesten beoordelen of het standpunt van de ingezetene dat een vordering moet worden ingesteld 'zoowel wat de strekking der bepaling aangaat, als uit hoofde van het gemeentebelang juist te achten is'.
Daarbij zouden GS niet behoeven te treden 'in de zaak zelf of op het gebied van de
rechter' 117 . Een soort marginale toetsing dus, waarbij GS zich ook wel een eigen oordeel vormden over de vraag of de voorgestelde procedure strookte met de gemeentebelangen. Op dat punt was de mening van de ingezetene noch het standpunt van de gemeenteraad beslissend.
2. De ingezetene moest een 'rechtskundig onderzoek' laten instellen en het resultaat
daarvan aan GS meedelen. Bij gebreke van een dergelijk onderzoek werd de machtiging
niet verleend 118 . Hoewel de wet geen verdere omschrijving gaf van dit onderzoek, werd
algemeen aangenomen dat het advies van een jurist vereist w a s " 9 . Deze verplichte inschakeling van een jurist en diens schriftelijke advies zal vaak tot een explicitering van
de motieven en de kansen van het optreden van de ingezetenen hebben geleid. De kans
op een behoorlijke afweging van voor- en nadelen van de actie door de ingezetene en
door GS werd er door vergroot. Bovendien konden GS op deze wijze ook een indruk
van de kwaliteit van de rechtsbijstand van de ingezetene krijgen en deze zonodig bij de
besluitvorming over de machtiging betrekken.
3. De ingezetene procedeerde 'te zijnen laste'. De kosten van het proces kwamen niet
voor rekening van de gemeente. De ingezetene moest ook zelf in de kosten van eigen
rechtsbijstand voorzien (zie verder par. 9.5). Als zijn eis werd afgewezen kwam de proceskostenveroordeling eveneens voor zijn rekening. De Belgische en de Franse regeling
gaan op dit punt nog verder. De ingezetene moet daar vooraf een waarborgsom storten
voor de voldoening van de eventuele proceskostenveroordeling of ter vergoeding van de
schade van de tegenpartij.
115. Zo C.GJ. Bijleveld, Het rechtsgeding door en tegen de gemeente, Leiden, 1890, p. 35. Het eerste mij bekende beroep op de Kroon werd beslist bij KB van 21 januari 1877, Gemeentestem
nr. 1333. Zowel in de Belgische als in de Franse regeling is dit beroep op de Kroon c.q. de Conseil d'Etat uitdrukkelijk voorzien (zie art. 150 Belgische Gemeentewet en art. L. 316-7 Code des
Communes). De rechtspraak van de Conseil d'Etat heeft bovendien beroep van de beslissing tot
verlening van de machtiging toegekend aan de gemeente en aan de toekomstige wederpartij.
116. KB 29 oktober 1927, nr. 27, Luttenberg's Chronologische Verzameling 1927, p. 637.
117. Aanh. Hand. Il, 1927/28, p. 58.
118. Bij KB van 21 januari 1877, Gemeentestem nr. 1333 en KB van 23 april 1895, Gemeentestem
nr. 2293 werd de eis van art. 233 (oud) Gemeentewet ook op de ingezetene van toepassing verklaard. In Frankrijk verviel deze eis na een uitspraak van de Conseil d'Etat in 1856, zie Morgand
(1952), nr. 1472.
119. H. van den Brink, Gemeente en burgerrechtelijk geschil. Alphen a/d Rijn, z.j. p. 61 in zijn bekroonde antwoord op een door het Bestuur van de Stichting Hartmans Tijdschrift Fonds op 4
december 1956 uitgeschreven prijsvraag, hierna geciteerd als Van den Brink (1957).
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4. Alleen ingezetenen konden namens de gemeente optreden. De Gemeentewet bepaalt
in art. 4 dat slechts zij, die de laatste 12 maanden werkelijk woonplaats in de gemeente
hebben gehad, als ingezetenen worden beschouwd. In feite werd hiermee de eis van enige band met de collectiviteit gesteld. Vermeden werd dat iemand zich alleen met het
oog op het instellen van de actio popularis voor enkele dagen in het bevolkingsregister
het inschrijven. In de Franse regeling kan iedere 'contribuable' optreden. Daar wordt
kennelijk ook bij niet-ingezetenen, die wel voor een gemeentebelasting worden aangeslagen, voldoende band met de gemeente verondersteld. Of zou daar meespelen dat deze personen een indirect materieel belang hebben (eventuele belastingverlaging) bij de
effectuering van de rechten van de gemeente? Deze gedachte speelt immers ook bij de
hiervoor besproken taxpayer suit.120
Bij elke afwijking van het beginsel, dat ieder alleen zijn eigen rechten en belangen voor
de rechter kan behartigen, bestaat de kans op misbruik, de kans dat de insteller van de
actie de belangen van een groep personen, die hij wil (of zegt te willen) behartigen, naar
het oordeel van andere leden van de groep of van buitenstaanders in feite benadeelt.
Dit risico van misbruik is dikwijls het voornaamste argument tegen invoering van bepalingen, die een dergelijke belangenbehartiging mogelijk maken. In de praktijk beproefde
methodes om dergelijk misbruik tegen te gaan verdienen dan ook de aandacht. De vier
in art. 177 Gemeentewet gebruikte methoden:
— proceskostenrisico voor de insteller, niet voor de groep,
— enige (marginale) controle door een onpartijdige instantie,
— verplichte inschakeling van deskundige bijstand in een vroeg stadium,
— de eis van enige band met de groep,
kunnen daarbij als voorbeeld dienen. Soortgelijke oplossingen zijn ook elders gevonden
bij het voeren van procedures namens groepen of collectiviteiten. Opvallend zijn de parallellen op dit punt met de Engelse relator action (zie par. 10) maar ook met bepaalde
procedure-regels bij de Amerikaanse class action (zie Hoofdstuk IX).
Als de ingezetene de machtiging van GS had verkregen dan kon hij namens de gemeente procederen. De gemeente was procespartij. De ingezetene fungeerde als haar
procesvertegenwoordiger. De gemeente was ook aan de uitspraak gebonden. Dit komt
duidelijker tot uitdrukking in de Franse en de Belgische regelingen. Die beide regelingen zijn zowel in de wet als in de rechtspraak meer uitgewerkt dan de Nederlandse bepaling. In die landen, waar deze actio popularis overigens nog steeds van kracht is, kan
de gemeente interveniëren in de procedure die door de ingezetene is aangespannen.
De gemeente kan daar ook tegen de uitspraak in die procedure rechtsmiddelen aanwenden121 . De gemeente kan echter een eenmaal door de ingezetene begonnen procedure niet frustreren door afstand te doen van haar recht of daarover een schikking aan
te gaan. In België bepaalt de wet dat voor een dergelijke schikking de toestemming van
de ingezetene is vereist. Het recht namens de gemeente te procederen, dat de ingezetene door de machtiging verkrijgt, kan hij alleen zelf uitoefenen. Het gaat niet over op
zijn erfgenamen, zelfs al zijn die ook ingezetenen van de betrokken gemeente. De Belgische rechtspraak wijkt op dit punt dus af van de Romeinsrechtelijke regels omtrent de
actio popularis121.
Voor het instellen van hoger beroep of cassatie moest de ingezetene opnieuw aan GS

120. Zie par. 4.2.
121. Voor Frankrijk zie L. Morgana, La Loi municipale, Nancy, 1952, deel II, p. 752 e.V.; voor België: V. de ToWsnaeie,Nouveau Commentaire de la Loi Communale, deel II, Brussel, 1955, p. 135
en Van Compemolle (1972), p. 287. In de literatuur werd aangenomen dat de gemeente in Nederland deze mogelijkheden ook had, vgl. Van den Brink (1957), p. 54.
122. De ToUenaere (1955), nr. 1210.
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om een machtiging vragen
In de rechtspraak werd aangenomen dat de ingezetene
met op grond van art 177 een rechtsmiddel kon instellen tegen een vonnis gewezen in
124
een procedure die de gemeente m eerste instantie zelf had gevoerd
Volgens de litera
tuur zou de gedaagde in een dergelyke procedure geen vordering in reconventie tegen de
125
gemeente kunnen instellen

9 2 gebruik
Er is van deze gecontroleerde actio populans geen overvloedig gebruik gemaakt In de
gepubliceerde rechtspraak vond ik een tiental uitspraken in zaken, waar een ingezetene
namens de gemeente heeft geprocedeerd of heeft gepoogd daarvoor een machtiging van
GS of van de Kroon te verkrijgen Daarnaast zijn nog een aantal gevallen bekend uit
mededelingen of vragen in de vakpers De meeste zaken speelden voor de eeuwwisseling
Slechts twee gepubliceerde uitspraken dateren van na 1900 1 2 6 Hoe vaak deze actio
populans is ingesteld zonder pubhkatie van de uitspraak is met meer na te gaan
In welk soort geschillen hebben ingezetenen van deze bepaling gebruik gemaakf De
meeste gepubliceerde gevallen hebben inbreuk op gemeenschappelijke gebruiksrechten
op bepaalde gronden, de uitoefening van het weiderecht of het afsluiten van openbare
wegen tot onderwerp 1 2 7 Deze gevallen doen sterk denken aan de Romeinse toepassin
gen van de actio populans Zoals we reeds zagen, werd het ontstaan van de actio popu
lans in Rome verklaard uit de behoefte aan bescherming van aan iedere burger toeko
mende gebruiksrechten op gemeenschappelijke gronden Verder zijn er nog zeer uiteen
lopende toepassingen een vordenng tot schadevergoeding tegen een notaris, een eis tot
nakoming tegen huurders van gemeentewomngen, het voeren van verweer tegen de vor
dering van een voormalige arbeidscontractant van de gemeente 1 2 8 Een typisch geval
speelde in de gemeente Helvoirt Bewoners van een buurtschap in die gemeente hadden
ontginningswerkzaamheden in die buurt belemmerd Een ingezetene wilde namens de
gemeente schadevergoeding en een verbod van verdere belemmeringen vorderen, nadat
de gemeente zelf had afgezien van een procedure uit angst dat de kosten hoger zouden
zijn dan een eventueel te ontvangen schadevergoeding 129
Een ingezetene van Den Haag verkreeg in 1854 machtiging van GS om een eis in te
stellen tot ontbmding van het contract waarbij de gemeente aan een firma voor 30 jaar
een monopolie voor het leveren van gas voor de stadsverhchting had verleend In deze

123 Dit gebeurde onder meer in de procedure inzake de Haagse gasverhchling genoemd in par 9 2,
zie tekst bij noot 134 Ook volgens de Belgische rechtspraak is voor elke instantie opnieuw een
machtiging vereist, zie De Tollenaere (1955), nr 1207, zo ook art L 316-8 van de Franse Code
des Communes
124 HR 18 maart 1853, W 1473 anders O J H Van Limburg Stirum.De bevoegdheid van den inge
zetene om namens de gemeente te procederen, diss Leiden, 1880, ρ 41, Bijleveld (1890), ρ 67
en Van den Brink (1957), ρ 51
125 Zo Van den Bnnk (1957), ρ 53, anders de Belgische rechtspraak, zie De Tollenaere (1955), nr
1207
126 Zie KB 29 oktober 1927', Luttenberg's Chronologische Verzameling 1927, ρ 637 en Ktr Venlo
6 februari 1957 vermeld door J G Donker in TvO 1957, ρ 391
127 HR 5 december 1854,W 1602,Rb Nijmegen 1 februari 1853, W 1436, Rb Den Bosch 28 april
1872, W 3478, HR 18 maart 1853, W 1473 en GS van een ongenoemde provincie m Gemeente
stem nt 723(1865)
128 Zie respectievelijk KR 21 januari 1877, Gemeentestem m 1333, Gemeentestem nr 2282(1895)
en Ktr Venlo 6 februan 1957, genoemd in noot 126
129 KB 23 apnl 1895, Gemeentestem nr 2293
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zaak werd duidelijk dat kennis van de betreffende overheidsdocumenten vaak onmisbaar is voor het voorbereiden en instellen van een dergelijke actio populaos. Toen de
ingezetene vroeg op eigen kosten een afschrift van de stukken betreffende het gascontract te mogen maken, ontstond in de Haagse gemeenteraad een discussie over de vooren nadelen van openbaarheid van overheidsdocumenten. Het verzoek werd overigens
wel toegestaan 130 .
In deze zaak werd de actio popularis mede in het consumentenbelang gebruikt. De
ingezetene, die namens de gemeente procedeerde, was een concurrent van de concessionaris. Hij trachtte in samenwerking met een grote groep afnemers, die klachten hadden over de prijs en kwaliteit van het gas, het monopolie te doorbreken 131 . De rechtbank wees de vordering van de ingezetene toe en vernietigde het contract waarbij de
concessie was verleend 132 . De concessionaris ging echter in hoger beroep en had daar
succes. Het vonnis werd vernietigd en de eis afgewezen 133 . Ook in appel trad de ingezetene die daartoe opnieuw van GS machtiging had verkregen namens de gemeente Den
Haag op, deze keer als verweerder 134 . Deze zaak heeft destijds ook in de juridische vakpers de aandacht getrokken. Niet alleen beide uitspraken maar ook alle conclusies, die
voor de rechtbank waren genomen, werden volledig afgedrukt in het Weekblad van het
Recht 1 3 5 . Kennelijk heeft deze procedure niet tot navolging op grote schaal aanleiding
gegeven.

9.3 gemeentebelang en individueel belang
Welk belang werd in deze gevallen met het instellen van de actio popularis gediend? Artikel 177 sprak alleen over het belang van de gemeente. De vordering van de ingezetene
behoorde 'volgens zijne meening door den gemeenteraad in het belang van de gemeente . . . te zijn gedaan'. Tijdens de parlementaire behandeling in 1851 was voorgesteld
om het recht om namens de gemeente op te treden te beperken tot de gevallen waarin
een ingezetene persoonlijk belang had bij het instellen van de vordering. De regering
antwoordde daarop:
'Het persoonlijk belang van den ingezetene, die een eisch in rechte wil instellen,
kan niet in aanmerking komen. Hij doet het als lid der gemeente, in haar belang,
uit overtuiging, dat haar recht wordt verwaarloosd. Een ander beginsel mag hem
niet leiden'. 136
Door zo nadrukkelijk te stellen dat persoonlijk belang geen rol mag spelen, wekt dit
antwoord de indruk dat het eigen belang van de ingezetene in feite ook geen rol speelde. De regering lijkt een ideale burger, die geheel belangeloos voor de rechten van zijn
gemeente opkomt, voor ogen te hebben gehad. In de memorie van toelichting werd gesproken over de 'moedige' ingezetene. Maar is het niet realistischer te veronderstellen
dat de ingezetene, die zich zoveel moeite en kosten (rechtskundig onderzoek, machti130. Gemeentestem nr. 133 (1854) en Van Limburg Stimm (1880), p. 31.
131. Ook in België is deze gecontroleerde actio popularis veelvuldig gebruikt in verband met geschillen over concessies.
132. Rb. Den Haag 12 januari 1855, W 1613.
133. Provinciaal Hof Zuid-Holland 12 september 1855, W 1682.
134. Veel van deze informatie heb ik te danken aan de Gemeente-archivaris van Den Haag en diens uitvoerige brief over deze procedure van 15 mei 1975.
135. W 1610 t/m 1613 (1855).
136. W. Francken, De Gemeentewet, Nijmegen 1851, p. 288.
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ging van GS en de rechterlijke procedure zelf) getroost, daartoe meestal wel gemotiveerd zal zijn door enig persoonlijk belang, hetzij door een subjectieve interesse, hetzij
een materieel voordeel? De lezer van de hierboven genoemde feitelijke toepassingen van
deze bepaling heeft weinig fantasie nodig om zich in de meeste gevallen het individuele
belang van de betrokken ingezetene bij het instellen van deze vorderingen voor te stellen. Ook de leden van de Tweede Kamer die voorstelden om de Nederlandse bepaling te
beperken tot de ingezetenen die persoonlijk belang bij de zaak hebben, gingen er kennelijk van uit dat het persoonlijke belang en het gemeentebelang tegelijkertyd met eenzelfde vordering voor de rechter konden worden behartigd.
Eén van de typische kenmerken van de actio popularis is mijns inziens juist dat van
die overeenkomst van belangen gebruik gemaakt wordt: een individueel lid van een
groep wordt als het ware uitgenodigd om tegelyk met zijn eigen belang het belang van
een ander of een collectiviteit (in dit geval het gemeentebelang) te behartigen. Omdat
aan de behartiging van dat andere belang veel waarde wordt toegekend, kijkt men niet
naar de motieven noch naar het eventuele eigen belang van de insteller. Het motief of
het belang van de ingezetene is irrelevant. Op deze manier is de groep van potentiële instellers maximaal. Niemand wordt buitengesloten of afgeschrikt omdat hij geen persoonlijk (materieel) belang Ьц de zaak aannemelijk kan maken.
9.4 effecten
Het doel van deze bepaling in de Gemeentewet was om in de gevallen, dat de gekozen
of benoemde behartigers van de gemeentebelangen hun taak verwaarloosden, aan indi
viduele ingezetenen de gelegenheid te geven de belangen van de gemeente te behartigen
door het instellen van een eis voor de rechter; in de woorden van de memorie van toe
lichting: 'zoo de gemeenteraad, onder dezen of genen invloed, of angstvallig of nalatig,
in gebreke bleef de regten der gemeente of van een harer afdeelingen als eischer te
doen gelden' 137 .
In hoeverre deze bepaling in feite de beoogde functie heeft vervuld, is moeilijk na te
gaan. Het geringe aantal gepubliceerde toepassingen wekt op dit punt geen grote ver
wachtingen. Het is echter waarschijnlijk dat de feitelijk door de ingezetenen gevoerde
procedures maar een deel van het effect van deze bepaling laten zien. Zo werd bijvoor
beeld in de zaak van de Haagse gasverlichting tijdens de voorbereiding van de procedure
de prijs van het gas met 20% verlaagd. Van het bestaan van deze bepaling kan ook een
preventieve werking zijn uitgegaan. Voor de officiële behartigers van het gemeentebelang (ambtenaren, burgemeester en wethouders, of gemeenteraad) kan de kans dat een
geïnteresseerde en actieve ingezetene hun handelen en nalaten door de rechter kon laten toetsen, een extra reden tot zorgvuldigheid zijn geweest.
Mogelijk heeft deze bepaling een dergelijke functie vervuld bij het treffen van de regeling van de eigendom van het voormalige Raadhuis nu Paleis op de Dam. In 1926
deed het Amsterdamse raadslid Van den Bergh (de latere hoogleraar staatsrecht) aan de
gemeenteraad het voorstel om de bruikleen van het Paleis te beëindigen en het gebouw
zonodig via de rechter van het Rijk terug te eisen. Aan het slot van de toelichting op
zijn voordracht wees hij erop, dat een dergelijke procedure toch niet te vermijden was,
nu iedere ingezetene zonder van iemand machtiging te behoeven138 deze procedure
kon voeren: 'En kwalijk kan worden aangenomen, dat in Amsterdam niet een ingezetene zou worden gevonden, daartoe bereid'139. Dit voorstel was de aanleiding tot de in137. Francken (1851), p. 287.
138. Omdat in deze procedure de Staat de tegenpartij zou zijn, was ingevolge het toenmalige laatste
lid van art. 228 Gemeentewet geen machtiging van GS of de Kroon vereist.
139. Gemeenteblad Amsterdam 1926, Afd. I, p. 217 en Afd. II, p. 198. Met dank aan prof. mr G.C.J.J.
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Stelling van verschillende commissies van deskundigen. Het resulteerde na tien jaar van
onderzoek en overleg in een overeenkomst, waarbij Amsterdam tegen betaling van 10
miljoen gulden (voor de bouw van een nieuw raadhuis) haar oude Raadhuis afstond
aan het Rijk140.
9.5 verklaring voor het beperkte gebruik
We constateerden reeds dat van deze bepaling weinig gebruik is gemaakt. Sommige
auteurs meenden dat er geen behoefte aan deze bepaling was gezien 'de uitstekende wijze, waarop de gemeentebesturen de belangen hunner gemeente behartigen'141. Deze
verklaring is niet erg bevredigend. Zelfs de beste gemeentebesturen laten wel eens een
steek vallen. Waarom hebben de ingezetenen in die gevallen dan geen gebruik gemaakt
van hun bevoegdheid? De verklaring voor het beperkte gebruik zoek ik meer in:
— de onder juristen heersende opvatting over de verhouding tussen burger en overheid;
— de zeer beperkte interpretatie van de bepaling in de rechtspraak;
— de remmende werking van de procedurele waarborgen;
— de ontoegankelijkheid van de overheidsdocumenten.
Zou niet de onder juristen levende opvatting over de verhouding tussen burger en overheid een belangrijke rol gespeeld hebben? Het zijn tenslotte vooral juristen, waarmee de
ingezetene bij de toepassing van deze bepaling te maken kreeg: de jurist voor het rechtskundig onderzoek voor GS, de advocaten en de rechters in het proces en - niet in het
minst — de auteurs van de handboeken van gemeenterecht. Onder die juristen was tot
voor kort het gangbare beeld van de verhouding tussen burger en overheid dat van twee
streng gescheiden sferen; enerzijds de sfeer van de individuele burger, die voor zijn
eigen belangen zorgt en anderzijds de sfeer van de overheid, waar gekozen of benoemde
autoriteiten de exclusieve bevoegdheid hebben om te bepalen wat het overheidsbelang
in een concrete situatie is en om dat belang — zonodig ook voor de rechter — te behartigen. In karikaturale vorm: anders dan als kiezer, dienstplichtige of belastingbetaler
heeft de individuele burger met de vaststelling en de behartiging van overheidsbelangen
geen bemoeienis. Dit uitgangspunt werd door art. 177 Gemeentewet doorbroken. Er
werd hier niet alleen 'afgeweken van de algemene lijnen van het gemeenterecht, maar
van het gehele bestuurs- en staatsrecht tevens'142.
Aan de omstandigheid dat hier sprake was van een uitzondering op de regel is in de
literatuur en de rechtspraak zonder verdere argumentatie de consequentie van een strikte (d.w.z. beperkte) interpretatie verbonden. In de handboeken gemeenterecht wordt
met instemming geconstateerd dat de rechtspraak er steeds op uit is geweest aan het
voorschrift de meest strikte toepassing te geven143. Zo overwoog de Hoge Raad in
1853 dat deze wetsbepaling 'als zijnde van geheel exceptionele aard, strict behoort te
worden uitgelegd' en dat een ingezetene derhalve niet op grond van deze bepaling in
hoger beroep kon gaan van een vonnis, waarin de gemeente wilde berusten144 . Dat een
andere interpretatie mogelijk was, blijkt ondermeer uit de omstandigheid dat recht->

140.
141.
142.
143.
144.
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van den Bergh, die mij op deze vorm van 'gebruik' van art. 177 wees en tevens aan de Gemeentelijke Archiefdienst van Amsterdam voor hun uitvoerige documentatie, onder meer in hun brief
van 15 april 1975.
Voor de tekst en bekrachtiging van deze overeenkomst zie de Wet van 18 juli 1936, Stb. 1406.
Zie Van Limburg Stirum (1880), p. 52 en Gemeentestem nr. 2349 (1895).
Van den Brink (1957), p. 50.
J. Oppenheim en W.C. van der Pot, Het Nederlandsch Gemeenterecht, Haarlem, 1928, deel I, p.
758 en P.J. Oud, Handboek voor het Nederlands Gemeenterecht, Zwolle, 1959, deel II, p. 393.
HR 18 maart 1853, W 1473.

spraak en literatuur in België van mening zijn, dat deze actio popularis juist voor een
dergelijke situatie werd toegekend 145 . Een jaar later oordeelde de Hoge Raad dat een
ingezetene niet namens een afdeling van de gemeente (d.w.z. een binnen die gemeente
gelegen dorp) kon procederen 1 4 '. Deze twee beslissingen van de Hoge Raad vielen binnen drie jaar na de invoering van de Gemeentewet. Ingezetenen die daarna van deze bepaling gebruik wilden maken, konden uit deze uitspraken weinig aansporing putten.
Bovendien ontzegde de rechtspraak aan de ingezetenen in deze gevallen het recht om
kosteloos te procederen 147 . Ook de Kroon legde in een beroepzaak in 1927 na weigering van een machtiging door GS de nadruk op strikte toepassing van deze bepaling 148 .
De Kroon overwoog in die zaak, dat deze bepaling niet geacht kan worden te zijn geschreven voor een geval, waarin het besluit van de gemeenteraad om niet te procederen
een vraag van bestuursbeleid betreft waarover alleen de Raad zeggenschap heeft. Op die
manier werd de werkingssfeer van deze bepaling in sterke mate beperkt.
Ook de procedure-regels, die ter voorkoming van misbruik van deze bepaling werden
gesteld, zullen het gebruik daarvan duidelijk hebben afgeremd. Vooral de regel dat de
proceskosten niet ten laste van de gemeente kwamen en dus door de ingezetene gedragen moesten worden, zal hiertoe hebben bijgedragen. De kring van ingezetenen, die in
feite van deze actio popularis gebruik konden maken, werd hierdoor immers aanzienlijk beperkt. De kosten van het rechtskundig onderzoek zullen eveneens slechts voor
een klein deel van de ingezetenen betaalbaar zijn geweest.
Tenslotte kan ook de slechte toegankelijkheid van de overheidsadministratie voor de
burger, de gebrekkige openbaarheid en de afwezigheid van een recht op informatie of
inzage van overheidsstukken, het gebruik van deze actio popularis hebben belemmerd.
In de zaak van het Haagse gascontract kwam dit punt duidelijk aan het licht. Dat gebrek aan informatie over overheidszaken hield ongetwijfeld verband met de hierboven
geschetste opvattingen over de verhouding tussen burger en staat. De ironie wil dat deze gebrekkige kennis van overheidszaken juist als één van de argumenten voor de schrapping van deze wetsbepaling is gebruikt en niet als aanleiding om tot meer openheid in
overheidszaken te komen. Nog geen twee jaar na schrapping van deze actio popularis
werd de commissie-Biesheuvel ingesteld, die de aanzet heeft gegeven voor de Wet openbaarheid van bestuur 149 .

9.6 schrapping
Juist toen in de zestiger jaren de behoefte ontstond aan meer mogelijkheden tot het betrekken van burgers bij voorbereiding en uitvoering van het overheidsbestuur werd deze
actio popularis uit de Gemeentewet verwijderd. Nog kort tevoren was die wet gewijzigd
teneinde de benoeming van burgers, die geen raadslid zijn, in raadscommissies mogelijk
145. Zie R. Wilkin, Précis du droit communal, Brussel, 1959, p. 510: 'La mesure a sa raison d'être
pour porter en appel un procès que la commune abandonne après l'avoir perdu en première instance'. Zo ook de rechtspraak vermeld door De Tollenaere (1955), p. 1361.
146. HR 5 december 1854, W 1602, Van Limburg Stimm (1880), p. 29 wijst er op dat de Hoge Raad
bij deze beslissing kennelijk voorbijgezien heeft aan de memorie van toelichting, die spreekt over
het geval dat de gemeenteraad in gebreke blijft de rechten der gemeente of van een harer afdelingen te doen gelden. Voor het begrip 'afdeling van een gemeente' zie art. 254 en art. 177, lid 2
Gemeentewet, Van den Brink (1957), p. 112 en dezelfde auteur, Rechtsvraag, Ars Aequi 1979,
p. 334.
147. Rb. Den Bosch 30 april 1852, W 258 en Rb. Utrecht 3 november 1880, Gemeentestem nr. 1545.
148. Zie noot 116.
149. Wet van 9 november 1978, Stb. 581 enft/V.Hand. II1974/75,13.418, nr. 3, p. 6.
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te maken150. De schrapping van deze actio popularis lijkt meer op toeval dan op gericht
beleid te berusten. Wel had deze wetsbepaling al eerder weerstand in de Kamer en bij
het ministerie van binnenlandse zaken opgeroepen. Reeds bij de behandeling van het
voorstel voor de Gemeentewet in 1851 noemden enkele kamerleden deze bepaling
'zonderling en gevaarlijk' en stelden voor deze uit het ontwerp te verwijderen. Het instellen van een eis door een ingezetene zou immers strijdig kunnen zijn met de 'wezenlijke belangen' van de gemeente151.
In 1923 werd als onderdeel van een wetsontwerp tot herziening van de Gemeentewet
door de minister voorgesteld om deze bepaling te verwijderen. Als motivering voor dat
voorstel werd volstaan met de mededeling: 'In de praktijk is dit voorschrift zonder uitwerking gebleven. Het kan ook onnodig worden geacht'152. Het betreffende wetsontwerp is echter nimmer wet geworden. In 1964 lag de aanleiding tot schrapping van de
actio popularis niet in de bepaling zelf. Deze kwam toevallig onder het oog van de wetgever. Aanleiding was de wens om de regeling van de goedkeuring door GS van raadsbesluiten betreffende het voeren van rechterlijke procedures te laten vervallen. Omdat
het oude artikel 177, lid 3 naar die regeling verwees ('daartoe volgens artikel 228 gemachtigd'), was aanpassing van die bepaling noodzakelijk. De eenvoudigste vorm van
aanpassing was schrapping. De minister verwees naar het wetsontwerp uit 1923 en verklaarde dat de bepaling ook sedertdien 'niet tot het levende recht is gaan behoren'.
Kennelijk zag de minister voorbij aan de hierboven genoemde toepassingen van deze
bepaling na 1923. Of stelde hij strenge eisen aan het begrip levend recht? Ook het nog
geen tien jaar tevoren gevoerde pleidooi voor uitbreiding van de werking van de bepaling153 en de andere recente literatuur werden in de memorie van toelichting niet vermeld.
Hen aanwijzing voor de veronderstelling dat de aanleiding voor de schrapping van deze bepaling niet in de actio popularis zelf was gelegen, zie ik ook in de omstandigheid
dat het tweede lid van art. 177 bü deze gelegenheid onaangeroerd bleef. Dat tweede
lid regelt het voeren van rechtsgedingen namens een afdeling van een gemeente (de
vroegere dorpen). Die bepaling spreekt ook over een machtiging door GS, maar verwijst
anders dan het vroegere derde lid niet uitdrukkelijk naar de regeling, die men in 1964
wilde schrappen. De wetgever zag deze bepaling kennelijk over het hoofd. Toch werd
deze bepaling in feite veel minder vaak gebruikt dan de actio popularis van het derde
lid van art. 177.154
Verscheidene kamerleden waren niet overtuigd door de argumenten voor schrapping
van de actio popularis en vroegen of deze bepaling soms toch niet van nut kon zijn.
Daarop gaf de minister in de memorie van antwoord een uitvoeriger toehchting op zijn
schrappingsvoorstel. Hij achtte de bepaling Ondeugdelijk' omdat de ingezetene 'nagenoeg nooit' zal kunnen beoordelen of de gemeenteraad ten onrechte geen vordering instelt:
'Daarvoor is een kennis van feiten en omstandigheden vereist, waarover de burger
doorgaans niet kan beschikken en een afweging van belangen, waartoe hü niet is ge-
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Art. 61 Gemeentewet, ingevoerd bij wet van 9 juli 1964, Stb. 256.
Francken (1851), p. 287.
Bijl. Hand. II1922/23 nr. 515 (Memorie van Antwoord) p. 36.
J.G. Donker, De Actio Popularis, TvO 1957, p. 391.
Ik vond slechts vier gevallen, waarvan de laatste uit 1858, zie E. en L. van Oppen, Nederlandse
Pasicrisie, Gulpen, 1872, dl. II, p. 280 en Leon's Rechtspraak, Gemeentewet, red. H. Vos, 1934,
p. 334. Na 1858 is deze bepaling nog een keer gebruikt als verweer in Rb. Leeuwarden 16 januari 1896, W 6852.

roepen. De raad, voorgelicht door burgemeester en wethouders, is het orgaan, dat
hieromtrent de beslissing kan en moet nemen. De ingezetenen moeten ervan kunnen uitgaan, dat de beshssingen van hun gekozen vertegenwoordigers ter zake van
het instellen van rechtsvorderingen zo goed als met betrekking tot andere aangelegenheden juist zijn. De mogelijkheid voor de enkele burger hierop corrigerend in te
grijpen is een vreemd element in ons bestuursstelsel'. 155
Deze argumenten (het gebrek aan informatie bij de burger, de exclusiviteit van de belangenafweging door de overheid, het beroep op het vertrouwen in de overheid en het
uitsluiten van de mogelijkheid van corrigerend of aanvullend optreden door individuele
burgers) klinken vijftien jaar later paternalistisch en achterhaald. Bij de parlementaire
behandeling was dit echter het laatste woord over deze bepaling. Zo verdween de eerste Nederlandse actio popularis in 1966 met stille trom uit de wet 1 5 6 .

9.7 argumenten voor een wedergeboorte
In de vakliteratuur werd aan deze gebeurtenis geen aandacht besteed 157 . Zes jaar later
ziet Leyten de ongekende mogelijkheden die deze actio popularis zou hebben geopend
voor actieve ingezetenen van een gemeente, die naliet op te treden tegen de verontreiniging van het milieu. Tot zijn verbijstering ontdekt hij dat de bepaling inmiddels werd
geschrapt. Hij spreekt van een wonderlijke zaak: 'Meer dan een eeuw blijft zo'n bepaling van kracht zonder dat ze wordt toegepast, als ze van direct en algemeen erkend belang wordt, blijkt ze plotseling afgeschaft" 58 . Als men denkt aan de mogelijkheden
voor gemeenten om hinder of schade aan het milieu door middel van een privaatrechtelijk geding te bestrijden, kan men zich voorstellen hoe een milieu-bewuste ingezetene,
als deze actio popularis nog in de Gemeentewet had gestaan, met behulp daarvan een
lakse gemeente tot activiteit kon brengen of anders zelf namens de gemeente in rechte
kon optreden.
Ook na de invoering van de wet Arob zou een dergelijke gecontroleerde actio popularis nog een nuttige functie kunnen vervullen. Tegen de weigering van een gemeente
om bepaalde rechten te handhaven zal immers lang niet altijd op grond van de wet Arob
beroep ingesteld kunnen worden. Juist omdat gemeenten tegenwoordig veelvuldig privaatrechtelijke vormen (contracten, erfdienstbaarheden, kettingbedingen, e.d.) gebruiken bij de uitoefening van overheidstaken, zijn de mogelijkheden voor een gemeente
om een beroep op de burgerlijke rechter te doen toegenomen. De gecontroleerde actio
popularis biedt dan een extra mogelijkheid om burgers bij het plaatselijke bestuur te
betrekken op gebieden waar ze deskundig of actief zijn. De wettelijke erkenning van
het recht op informatie en de uitbreiding van de voorzieningen voor kosteloze rechtsbijstand vergroten de kans dat een dergelijke actie ook daadwerkelijk gebruikt zal worden. Hernieuwde invoering van het vroegere derde lid van art. 177 Gemeentewet verdient temeer overweging nu deze bepaling niet wegens veelvuldig misbruik werd geschrapt, maar hoofdzakelijk op dogmatische gronden als vreemde eend uit de wet werd
verwijderd.
In Frankrijk en België staan de overeenkomstige bepalingen nog steeds in de wet 1 5 9 .
155. Bijl. Hand. II1964/65,7685, nr. 6, p. 3.
156. Zie art. I sub H van de wet van 15 december 1966, Stb. 564.
157. In TvO 1966, blz. 298 wordt onder het kopje 'Franje' van het voorstel tot schrapping melding
gemaakt; zie ook Nederlandse Gemeente 1964, blz. 385.
158. J.C.M. Leyten,De achterkant van de jurisprudentie, Zwolle, 1972, p. 106.
159. Zie noot 111.
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In Frankrijk werd in 1883 een vergeefse poging tot schrapping ondernomen 1 6 0 . De
Chambre des Députés bleek toen niet gevoelig voor hetzelfde argument (alleen de gemeenteraad behoort te beslissen over het voeren van procedures) dat in 1966 — met
meer succes - door een Nederlandse minister ter ondersteuning van zijn schrappingsvoorstel werd aangevoerd. De Franse regeling werd in deze eeuw nog op verschillende
punten aangevuld. In beide landen vertoont de rechtspraak — anders dan in Nederland —
geen tendens tot een zeer beperkte uitleg. Aan de gepubliceerde rechtspraak te oordelen, is de bepaling in Frankrijk frequenter gebruikt dan in België en Nederland. Het bestaan van een uitgewerkt systeem van administratiefrechtelijke rechtspraak heeft deze
actio popularis daar kennelijk niet overbodig gemaakt. De editie van het Répertoire
Pratique van Dalloz uit 1910 bevatte al meer dan 30 dichtbedrukte kolommen met
korte verwijzingen naar rechtspraak over deze bepaling 161 . Een Frans handboek gemeenterecht vermeldt een tiental uitspraken van de Conseil d'Etat en de Cour de cassation in zaken, waar deze actio popularis in de eerste helft van deze eeuw werd gebruikt. 162
De twee kenmerkende elementen van de gecontroleerde actio popularis (aanvulling
en correctie op de (in)activiteit van overheidsinstanties én voorafgaande controle op de
toepassing in een concreet geval) maken dat deze procesvorm ook buiten het gemeenterecht een nuttige functie zou kunnen vervullen. In het buitenland wordt het model
van de gecontroleerde actio popularis ook op andere rechtsgebieden toegepast. De relator action is een voorbeeld van een dergelijke, ruimere toepassing van dit model.

10. relator actions
10.1 de relator action in Engeland
De relator action is een in de Engelse rechtspraktijk ontwikkelde procedure waarbij een
individuele burger of een rechtspersoonlijkheid bezittende organisatie met toestemming en op naam van de Attorney General een vordering bij de burgerlijke rechter instelt. Deze relator action heeft een andere oorsprong en betreft ook een ander soort
geschillen dan de vroegere actio popularis in de Nederlandse Gemeentewet. Toch zijn
tussen beide procedures een aantal duidelijke overeenkomsten.
De Attorney General is lid van de Britse regering. Zijn positie verschilt echter van die
van de Nederlandse minister van justitie. Hij heeft in sommige opzichten meer gemeen
met de procureur-generaal bij de Hoge Raad of zelfs met de landsadvocaat 163 . Eén van
de functies van de Attorney General (hiema afgekort tot AG) is om in burgerlijke zaken op te treden ter handhaving van 'public rights'. Hij fungeert dan als 'guardian of
the public interest' die waakt voor handhaving en naleving van de wetten. In het kader
van die wetshandhaving kan de AG, als er geen ander effectief (strafrechtelijk of administratiefrechtelijk) rechtsmiddel voorhanden is, tegen de wetsovertreder Ьц de bur
gerlijke rechter een verbod (injunction) of een verklaring voor recht (declaration) vor
deren. Een dergelijke vordering kan zowel tegen een individuele persoon worden inge160.
161.
162.
163.

302

Morgana (1952), p. 753.
Zie deel III, onder 'Commune', nr. 3941 tot 4148.
Morgand (1952), p. 753.
Voor een uitvoerige beschrijving van de positie van de Engelse Attorney General, zie J.LJ. Ed
wards, The Law Officers of the Oown, London, 1964. Voor de vergelijking met Nederland:
J.A.E. van der Does en E. Droogleever Fortuijn, De behartiging van de belangen van de overheid
in rechte, in: De jurist-ambtenaar. Bundel opstellen opgedragen aan mr J.M. Kan, Zwolle, 1977,
p. 32-38.

steld als tegen een lagere overheidsinstantie 'thought to be flouting its legal responsibi
164
lities or committing a public nuisance' . Tegen de centrale overheid is een dergeLyice
165
actie niet mogelijk .
Iedere burger, die meent dat zich een dergelijk geval voordoet, kan aan de AG vragen
om in rechte op te treden ter handhaving van de wet. De verzoeker (relator, letterlijk:
informant) kan ook verder gaan. Нц kan de AG vragen om in het betreffende geval na
mens hem te mogen optreden. Als de verzoeker deze toestemmmg van de AG verkrijgt
en vervolgens namens de AG een vordering mstelt, is er sprake van een relator action.
'The relator in an action . . . is a person who is aggrieved in a matter of public
interest, and who . . . satisfies the attorney general that the subject-matter of the
166
action is such as to justify the use of that officer's name'.
In de praktijk zijn de meeste burgerlijke zaken, waarin de AG (formeel) de eiser is, in
feite relator actions. Behalve in zaken wegens contempt of court treedt de AG weinig
ambtshalve op als eiser bü de burgerlijke rechter 167 .

10 2 procedure-regels
Om als relator te kunnen optreden, dient de betrokken persoon of organisatie aan vier
formele eisen te voldoen 168 .
1 De relator dient de schriftelijke toestemming van de AG te verkrijgen. Als regel wordt
deze toestemming vòòr het begin van het proces gevraagd. Het is echter ook mogelyk
een op eigen naam begonnen proces halverwege in een relator action te veranderen,
wanneer alsnog de toestemming van de AG wordt verkregen om het proces op zijn
naam voort te zetten. Voor die wijziging is echter ook de goedkeuring van de rechter
vereist. Dit geval doet zich onder meer voor als tijdens een procedure duidelijk wordt
dat de eiser zelf niet-ontvankelijk is, geen 'locus standi' heeft, omdat een persoonlijk
belang of andere grondslag voor het instellen van de eis ontbreekt. Als de AG de zaak
belangrijk genoeg vindt om daarover toch een uitspraak van de rechter te krijgen, kan
hl} alsnog toestemmmg geven om zijn naam te gebruiken 169 . De oorspronkelijke eiser
wordt dan als formele procespartij vervangen door de AG.
2 De relator moet bij zijn verzoek om toestemmmg de dagvaarding, die hij wil laten
uitbrengen, aan de AG overleggen alsmede een verklaring van een barrister, dat de zaak
en de dagvaarding 'are proper for the allowance of the Attorney General'.

164 BM. Dickens, Public Interest Litigation - Relator and Representative Actions, Legal Action
Group Bulletin 1974, p. 273, Jacob (1978), ρ 474.
165 Schwartz en Wade (1972), ρ 292 leiden daaruit af dat er ook geen relator action tegen de cen
trale overheid mogelijk is
166. Stroud's Judicial Dictionary of Words and Phrases, 3e ed., London, 1953, ρ 2521.
167. Cappelletti (1975), ρ 103 noot 283
168 Zie voor een uitvoerige uiteenzetting van de procedure en de geschiedenis van de relator action,
Edwards (1964), ρ 286-293, Halsbury's Laws of England, Vol. 30 Practice and Procedure, p.
310-311, en de uitspraak van de House of Lords in Gounet v. UPW (1977) 3 WLR ρ 300-353
169 Voorbeelden van een dergelijke omzetting van een gewone procedure ш een relator action zijn
Attorney General ex rel. McWhirtcr v. Independent Broadcasting Authority (1973) 2 WLR p.
352 en Hampshire County Councd ν Shonleigh Nominees Ltd. (1970) 1 WLR p. 876 en ver
volgens (1974) 1 WLR? 305.
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3. De relator moet de proceskosten voor zijn rekening nemen en bij verlies ook de kos
ten van de tegenpartij. Щ moet samen met de dagvaarding aan de AG een verklaring
van een solicitor overleggen 'that the relator is a proper person (or corporate body) to
170
be relator and is competent to answer the costs of the proposed action' . Oorspron
kelijk was de belangrijkste functie van de relator naast het verschaffen van de informa
tie het dragen van het proceskostenrisico.
4. Voor het optreden als relator is een bijzondere schriftelijke volmacht van de relator
aan diens advocaat vereist. De volmacht moet voor de aanvang van de procedure aan de
171
rechter worden overgelegd .
De meeste van bovenstaande regels zijn niet in enige wetgeving vastgelegd. Ze werden in
de loop van eeuwen in de praktijk ontwikkeld: ' . . . where relator proceedings are legal
172
ly possible they are governed purely by practice and not by law' . In de jurispruden
tie worden de relator actions als volgt aangeduid: 'Attorney General ex. rel. (at the re
lation of) Smith ν. Johnson'. In dit geval is Smith de relator.
10.3 de positie van de Attorney

General

De AG blijft ook in een relator action formeel de eisende partij. Wel is, nadat de AG
zijn toestemming heeft verleend, de feitelijke procesvoering praktisch geheel in handen
van de relator. De AG is nog wel in naam eiser, maar 'he virtually drops out of the pro
ceedings'. In theorie kan hij de procesvoering van de relator overnemen, maar in de
praktijk gebeurt dat zelden 1 7 3 . Alleen voor een wijziging van de eis of voor schikking
van de zaak is opnieuw toestemming van de AG vereist. Ook als de relator overlijdt, is
de beslissing over de voortzetting van de zaak opnieuw aan de AG. De zaak komt door
dit overlijden niet automatisch tot een eind 1 7 ".
Het vereiste van de toestemming van de AG vervult een tweeledige functie. Enerzijds
wordt vermeden dat vragen naar de procesbevoegdheid of het eigen belang van de rela
tor bij de vordering aan de orde komen: 'all questions of locus standi are obviated' 1 7 5 .
Het is irrelevant of de relator een eigen belang bij het geschil heeft. De toestemming
van de AG om op zijn naam te procederen is voldoende. Anderzijds fungeert deze eis
als zeef 'against merely cranky proceedings and against a multiplicity of proceedings' 1 7 6 .
Ook kan de AG de opportuniteit van deze procedure op dit moment beoordelen; hij
kan de voorkeur geven aan onderhandelingen of aan niets doen boven een confrontatie
bij de rechter.
De AG is geheel vrij om toestemming te weigeren. Soms zal hij alvorens te beslissen
170. LH. Jacob ел.. The Supreme Court Practice, London, 1970, p. 185.
171. Ook het Nederlandse burgerlijk procesrecht kent in een aantal gevallen de eis van een bijzondere
schriftelijke volmacht met als doel het voorkomen ал lichtvaardige opdrachten tot optreden en
van optreden door een advocaat zonder (uitdrukkelijke) opdracht van hun cliënt;bijv. bij wraking (art. 33 Rv), valsheidsincident (art. 178 Rv), gijzeling (art. 434 Rv) en rechtsweigering (art.
847 Rv).
172. Dickens (1974), p. 274; Schwartz en Wade (1972), p. 292. Alleen de aansprakelijkheid voor de
proceskosten (Administration of Justice Act 1933, art. 7, lid 2 en art. 8, lid 1) en de eis van de
schriftelijke procesvolmacht (Supreme Court Rules, order 15, rule 11) zijn expliciet in de wetgeving vastgelegd.
173. Zo De Smith (1968), p. 465 en CappeUetti (1975), p. 105, noot 295.
174. Lord Wilberforce in Gouriet v. UPW (1977) 3 WLR p. 311.
175. Lawson(1972),p. 219.
176. Cairs L.J., in AG v. IBC (1973) 2 WLR, p. 360.
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een infonneel onderzoek instellen naar de gegrondheid van de zaak De AG gaat dan na
of de zaak betrekking heeft op een 'public nght' of een 'public nuisance', van algemeen
belang is (niet slechts enkele individuen betreft) en 'worthy of consideration by a
court'. De beslissing over de toestemming kan op zeer korte termyn worden genomen.
In twee recente zaken nam de AG zgn beslissing bmnen een dag. Bij weigenng van de
toestemming is daarvan geen beroep op de rechter mogelijk Wel kan de AG, die im
mers lid is van de regering, eventueel terzake van die weigenng in het parlement ter ver
antwoording worden geroepen177 Nadat emge jaren geleden de mogelijkheid van margmale controle door de rechter op deze besluiten in de rechtspraak was geopperd 178 ,
heeft de House of Lords onlangs bevestigd dat de AG op dit punt een volledig discretionaire bevoegdheid heeft. Нц hoeft een weigenng ook met te motiveren Slechts één
weigermgsgrond werd onaanvaardbaar genoemd 'there is only one consideration which
is altogether excluded and that is the repercussion of a given decision on my personal
or my party's or the Government's political fortunes'179. De AG wordt geacht zich bij
zijn oordeelvonnmg niet door partij-politieke overwegmgen te laten beïnvloeden. Geen
eenvoudige opgaaf voor een lid van een regering.
Toch blijkt de beslissing van de AG in dit soort zaken soms (onvermijdelijk) politieke discussie uit te lokken of aan politieke motieven te worden toegeschreven. Dit gebeurde m 1977 toen de directeur van een particuliere organisatie (de National Association for Freedom) een relator action wilde voeren om de vakbond van PTT-personeel te
verbieden mee te doen aan een internationale boycot-actie tegen Zuid-Afnka. De oproep van de bond zou in stnjd met de postwetgeving zijn geweest De AG weigerde
zy η toestemming. Daarop vorderde de directeur op eigen naam een rechterlyk verbod.
Dit werd m eerste aanleg geweigerd maar in beroep alsnog verleend Die uitspraak werd
door de House of Lords vernietigd, omdat de eiser met zonder toestemming van de AG
mocht optreden en de rechter niet mocht oordelen over de weigenng van die toestem
ming door de AG Deze zaak kreeg veel aandacht in de pers 180 Het verwijt dat de AG,
als lid van een Labour-regenng, uit sympathie met de staking toestemming voor een re
lator action had geweigerd, werd door de House of Lords met veel nadruk als irrele
vant èn onjuist bestempeld Wel maakte deze zaak duidelijk dat de AG functioneert op
het grensgebied tussen recht en politiek181.

10 4 vergelijking met art 177 (oud) Gemeentewet
Een aantal overeenkomsten tussen de procedure-regels bij de relator action en de oude
actio populans in de Nederlandse Gemeentewet zijn evident de vereiste machtiging van
een overheidsinstantie, het rechtskundig onderzoek en de aansprakelijkheid voor de
proceskosten Ook treedt m beide procedures een individuele persoon op namens een
177 Een voorbeeld van parlementaire controle in een dergelijk geval geeft Edwards (1964), ρ 289
178. Lord Denning MR, in AG ν IBC (1973) 2 WLR,p 356
179 Volgens Sir Hartley Shawcross, AG in 1951, instemmend geciteerd in de uitspraak van de House
of Lords m de zaak Gounet ν UPW (1977) 3 WLR, ρ 321
180 Ook in Nederland, zie bijvoorbeeld NRC-Handelsblad van 17 januan 1977, De Volkskrant van
19 januan 1977 en de BW-krant van september 1977 met de tekst van de uitspraak van de House
of Lords Zie over deze zaak ook Τ С Hartley, Gounet The Constitutional Issue, The Modern
Law Review 1978, ρ 58, PP Mercer, Public Interest Litigation in Britain and Canada,Public
¿ewl979,p 225 en Lord Denning (1979), ρ 137-144
181 In een recente discussie tussen twee voormalige Attorney Generals verweet de AG uit een con
servatieve regering zijn opvolger in een Labour-regenng dat deze te veel in het parlement en op
departementen actief was en zich te weinig bij de rechters het zien, zie The Tunes 7 november
1977
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overheidsinstantie. De AG fungeert formeel als eiser, terwijl de relator in feite het proces voert. Zo was ook de gemeente en niet de ingezetene de formele procespartij. Bovendien wordt in beide gevallen de vraag naar het persoonlijke belang van de insteller
van de actie in het proces vermeden. De eis van het belang wordt als het ware vervangen
door de toestemming. Een ander punt van overeenkomst is de kosteloze rechtsbijstand.
De Engelse rechtsbijstandswetgeving bepaalt uitdrukkelijk dat in relator actions geen
kosteloze rechtsbijstand wordt verleend182. We constateerden reeds dat aan instellers
van de gemeentelijke actio popularis in verschillende rechterlijke beshssingen gratis-admissie werd geweigerd.
Er zijn echter ook enkele duidelijke verschillen tussen beide procedures. In de eerste
plaats het soort geschillen. De AG treedt alleen op in zaken 'which concern the public at
large'. Derhalve kan ook de relator namens de AG alleen optreden 'to restrain interference with a public right or to abate a public nuisance or to compel the performance
of a public duty' 183 . De relator action kan derhalve niet worden gebruikt ter handhaving van een recht dat toekomt aan één persoon of aan 'a limited portion of His Majesty's subjects'. Wei kan de relator action tegen lagere overheidsinstanties worden ingesteld. Bij de actio popularis in de gemeentewet ging het steeds om de handhaving van
aan de gemeente (als publiekrechtelijke persoon) toekomende subjectieve rechten. Het
toepassingsgebied van de relator action is dan ook veel ruimer.
Een tweede punt van verschil is de wijze van ontstaan. De relator action werd in de
praktijk ontwikkeld. De actio popularis is uitdrukkelijk toegekend in de Gemeentewet.
Dit is een goed voorbeeld hoe verschillende manieren van rechtsvorming, volgens de
common law en volgens de civil law traditie, toch tot een gelijksoortige oplossing kunnen leiden. Een laatste niet onbelangrijk verschilpunt is dat de relator action nog steeds
in de praktijk wordt toegepast, terwijl de actio popularis uit de Nederlandse Gemeentewet werd geschrapt.
10.5 gebruik
De relator action wordt betrekkelijk vaak gebruikt. Viscount Dilhorne, een voormalige
AG, constateerde in de zojuist genoemde uitspraak van de House of Lords uit 1977
dat, hoewel de AG 'a good percentage' van de verzoeken weigert, zowel het aantal verzoeken als het aantal gevoerde relator actions in de laatste 25 jaar was toegenomen. De
relator actions zijn volgens deze insider geenszins archaïsch of obsoleet184 . Het register
van Reported Cases over de jaren 1971 t/m 1978 vermeldt elf zaken waarin de AG als
eiser werd genoemd. Van die zaken waren er vijf relator actions. Twee daarvan brachten het zelfs tot een uitspraak van de House of Lords. Daarbij moet bedacht worden
dat in Engeland in vergelijking met het continent slechts een beperkt deel van de uitspraken van de (hogere) rechters wordt gepubliceerd185.
Vier van deze vijf gepubliceerde uitspraken werden gegeven in zaken die door lagere
overheden tegen particuliere organisaties of burgers werden aangespannen. De geschillen betroffen de uitleg van wetgeving inzake monumentenzorg, onenigheid over een
openbare weg of over ruimtelijke ordening en de niet-naleving van brandveiligheidsvoorschriften in een hotel. In de vijfde zaak trad een individuele burger op als relator tegen
het overheidslichaam dat het commerciële televisienet beheert teneinde een verbod van
de uitzending van een onzedelijk geachte film over de Amerikaanse kunstenaar Andy
182.
183.
184.
185.
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Legal Aid Act 1974, Schedule 1, part II, sub 3.
Jacob e.a. (1970), p. 186.
(1977)3 WLR?. 320/21.
Zie Leistner (1975)^. 4.

Warhol te verkrijgen 186 . Eerdere rechtspraak geeft voorbeelden van gebruik van de relator action door burgers tegen gemeentelijke overheden die door uitbreiding van dienstverlening gingen concurreren met bestaande particuliere ondernemingen.
Het gebruik van de relator action wordt vooral beperkt door twee factoren: de vereiste toestemming van de AG en de kosten. Een van de rechters in de Warhol-zaak stelde dat hij de relator action altijd had gezien als een 'complicated and cumbersome procedure'. De vele formaliteiten en de kosten verbonden aan de inschakeling van een solicitor en een barrister, alsmede het proceskostenrisico hebben het gebruik zeker niet
bevorderd. De uitsluiting van kosteloze rechtsbijstand betekent een aanmerkelijke inperking van de kring van potentiële relators. Op deze uitsluiting is de laatste jaren van
verschillende kanten kritiek geleverd 187 . Ook is het niet duidelijk hoe de AG gebruik
maakt van zijn bevoegdheid om toestemming te weigeren. Op dit punt verschillen de
schrijvers. Sommigen menen dat de AG zijn bevoegdheden 'liberally' uitoefent 188 .
Maar in een artikel over 'public interest litigation' wordt ondermeer een 'change of
attitude by the Attorney General on consenting to relator actions' nodig geoordeeld
om te bereiken dat 'the courts are to begin to reaHse their potential as an instrument
of social evolution' 18 '.

70.6 relator actions buiten Engeland
De figuur van de relator action is overgenomen in verschillende common law landen.
Er zijn voorbeelden bekend van gebruik van deze rechtsfiguur in Canada 190 , India
en Kenya. In Australië lijkt de relator action in de praktijk zelfs regelmatig gebruikt te
worden 191 . In de Verenigde Staten heeft deze procesvorm echter geen wortel geschoten 1 ' 2 . Ook buiten de directe common law invloedsfeer komt een vergelijkbare rechtsfiguur voor. Zo kent de Israelische wet inzake standaardcontracten sinds 1969 een bepaling die aan de Attorney General de bevoegdheid geeft om bij een beroepsinstantie
de nietigheid van bepaalde clausules in standaardcontracten in te roepen. Die vordering
kan ook door particuliere consumentenorganisaties worden ingesteld, nadat deze daartoe de toestemming van de Attorney General hebben verkregen 193 . Hier is dus een
mengvorm van de zelfstandige actie van consumentenorganisaties en de relator action
ontstaan.
186. Zie (1973) 2 WLR p. 344. Vgl. Pres. Rb. Den Haag 31 oktober 1971, NJ 1971,456 in de zaak
waar de Stichting voor het Ongeboren Kind een verbod eiste van de vertoning van een film waarin de uitvoering van een abortus provocatus zou worden vertoond in een televisieprogramma
van de NVSH. In die zaak werd van de ontvankelijkheid van de eisende stichting door de tegenpartij noch door de rechter een punt gemaakt. De grote mate van vrijheid die de Nederlandse
rechter in kort geding heeft, maakt dat deze procedure gebruikt wordt in gevallen waarvoor in
andere landen aparte procesvoimen werden ontwikkeld. Het is echter onverstandig een al te grote wissel op het kort geding te trekken.
187. S. Pollock, Legal Aid, the first 25 years, London, 1975, p. 39 en 116; 25th Legal Aid Annual
Reports (1974-75), London, 1975, p. 45 en 49.
188. Lawson(1972),p.219.
189. Dickens (1974), p. 275.
190. Zie Mercer (1979), p. 214 e.v.
191. Cappelletti (1975), p. 102-105, GD.S. Taylor, Access to Justice in Australia, in: Cappelletti en
Garth (1978), p. 203, De Smith (1968), p. 471, (1977) 2 WLR, p. 329 en B.L. Strayer, Comment, The Canadian Bar Review 1967, p. 156.
192. Cappelletti (1975), p. 106, noot 298; zie echter noot 45.
193. EJH. Hondius, Naar een wettelijke regeling van algemene voorwaarden, preadvies NJV 1979,
Zwolle, p. 129 en voor de tekst van de wetsbepaling p. 207.
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Zijn er ook aanknopingspunten voor de toepassing van de relator action in Nederland?
10.7 een relator action in Nederland?
De functie van de Engelse AG die de grondslag vormde voor de ontwikkeling van de relator action, kan vergeleken worden met één van de taken van het openbaar ministerie
in Nederland. Op grond van art. 4 Wet RO is het OM behalve met het vervolgen van
strafbare feiten en het doen uitvoeren van strafvonnissen ook belast met 'de handhaving der wetten'. Deze wetshandhavingstaak komt in civiele procedures tot uitdrukking
in:
a. de vordering tot cassatie in het belang der wet door de procureur-generaal bij de Hoge Raad;
b. de bevoegdheid van het OM om in alle burgerlijke zaken te worden gehoord en een
conclusie te nemen (art. 324 e.v. Rv.);
с de in een groot aantal afzonderlijke wetten aan het OM toegekende bevoegdheid om
een bepaalde vordering bij de burgerlijke rechter in te dienen 1 ' 4 .
In eerdere hoofdstukken werd geconstateerd dat het OM van de onder (a) en (c) ge
noemde bevoegdheden op beperkte schaal en in sommige gevallen zelfs helemaal geen
gebruik maakt." 5 De onder (b) bedoelde bevoegdheid om een conclusie te nemen
wordt evenmin frequent gebruikt.196 In hoeverre het OM bij de uitoefening van deze
bevoegdheden op het initiatief van burgers of organisaties reageert dan wel uit eigen be
weging optreedt, is onduidelijk. Mijns inziens dient er meer duidelijkheid te komen
over de rol van anderen (burgers en organisaties) bij het initiëren van deze vorm van
handhaving en toepassing van wettelijke nonnen. Daarnaast verdient het echter overweging om burgers en organisaties te betrekken Ьц de uitoefening van deze bevoegdheden
op gebieden waarop zij deskundig of werkzaam zijn of zich om andere redenen betrok
ken voelen. De relator action kan daarbij als voorbeeld dienen.
Zo zou de mogelijkheid geopend kunnen worden om in bepaalde gevallen waarin het
OM een vordering Ьц de burgerlijke rechter kan instellen (zie onder c), deze bevoegd
heid met toestemming en onder toezicht van het OM ook door een burger of een parti
culiere organisatie te laten uitoefenen namens het OM. Die toestemming dient dan wel
gebonden te worden aan voorwaarden met betrekking tot de kwaliteit van de rechtsbij
stand, de voorbereiding van de zaak en de deskundigheid of de betrokkenheid van de
initiatiefnemer. Het OM zou de uitoefening van zijn bevoegdheid op elk moment weer
zelf moeten kunnen overnemen.
Een voordeel van een dergelijke overdracht van de bevoegdheid is, dat de uitoefe
ning niet meer uitsluitend afhankelijk is van de (beperkte) deskundigheid, beschik
bare tijd en informatie binnen het OM ten aanzien van de betreffende civielrechtelijke
onderwerpen. Ook kan de zware morele lading die aan een vordering van het OM zelf
verbonden is, op deze wyze vermeden worden. De toepassing van de relator action ver
mindert de kans dat de door de wetgever in deze gevallen beoogde extra controle op de
naleving van de wet achterwege blijft omdat het OM zelf over onvoldoende kennis en
tijd beschikt en er toevallig ook geen eenvoudig middel is voor betrokken en deskundi
ge burgers om op eigen naam rechtsingang te verkrijgen, zoals de SOBI Ьц de jaarreke
ningprocedure.

194. Voor voorbeelden zie Star Busmann (1972), nr. 60 en P. Mostert, Vereisen de functies van het
Openbaar Ministerie nieuwe wettelijke voorzieningen? Preadvies NJV, Zwolle 1968, p. 360-365
195. Zie Hoofdstuk III par. 7.2.2 en Hoofdstuk V par. 6.1.1.
196. Zie Hoofdstuk X par. 5.2.
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Nu deze regeling een overdracht van uitoefening van een publiekrechtelijke bevoegdheid impliceert, is het de vraag of daarvoor niet een wettelijke grondslag nodig is. Die
vraag zou bij de thans in voorbereiding zijnde herziening van de wettelijke regels inzake
de positie van het OM in het civiele proces beantwoord kunnen worden197. Men zou
kunnen beginnen met opneming van een dergelijke regeling in enkele concrete regelingen, bijvoorbeeld bij de vorderingen van het OM betreffende verenigingen en stichtingen.
Het aldus gecontroleerde optreden van belangstellende burgers of deskundige particuliere organisaties kan een alternatief vormen voor de uitbreiding van bestaande overheidsorganisaties die met wetshandhaving zijn belast of voor het instellen van nieuwe
overheidsinstanties met een dergelijke taak op bepaalde deelgebieden. Het precedent van
de gecontroleerde actio popularis in de Gemeentewet laat zien dat een met de relator
action vergelijkbare rechtsfiguur ingepast kan worden in een 'civil law' rechtssysteem.

197. Zie F.M.J. Jansen, Vernieuwingen in het burgerlijk procesrecht, NJB 1978, p. 219.
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IX. de class action1

1. oorsprong in Engeland
De class action is een bijzondere figuur in het Amerikaanse procesrecht, die het mogelijk maakt dat een vordering wordt ingesteld door of tegen een grote (talrijke) groep
personen met een gemeenschappelijk belang bij het geschil, zonder dat ieder die tot de
groep behoort als met name genoemde procespartij behoeft op te treden.
De Amerikaanse class action is een nakomeling van de 'representative suit' een in het
17e-eeuwse Engelse equity-recht ontwikkelde rechtsfiguur. In equity geldt de regel dat
alle personen, die bij een geschil belang hebben, aan het geding moeten deelnemen. Op
die manier krijgt de rechter de gelegenheid een definitieve, het gehele geschil omvattende en dus voor alle betrokkenen rechtvaardige uitspraak te doen 2 .
Soms was het aantal bij een geschil betrokken personen echter zo groot dat het praktich ondoenlijk was hen allen in persoon te laten verschijnen. Hadden de leden van een
dergelijke talrijke groep bovendien een gemeenschappelijk belang by het geschil, dan
stond de equity-rechter toe, dat één of meer leden van de groep, die hij in staat achtte
om de belangen van de hele groep te behartigen, als een soort vertegenwoordigers van de
groep (de 'class') fungeerden. De oudste voorbeelden van dergelijke representative suits
liggen in de sfeer van (semi)feodale verhoudingen: een geschil tussen een landheer en
zijn pachters over het gebruik van gemeenschappelijke gronden; een procedure van de
boeren uit een graafschap tegen de graaf over hun recht om eigen produkten op een bepaalde markt te verkopen; een geding tussen gemeentenaren en een kerkbestuur over de
hoogte van de kerkbelasting; de handhaving van een molenrecht tegen alle bewoners
van de streek. Ook in meer hedendaagse geschillen werd de representative action gebruikt. Een breuk in een waterreservoir in Sheffield veroorzaakte zeer omvangrijke overstromingsschade. De vraag wie aansprakelijk wasvoorde schade, die een groep van 1500
personen van deze ramp had ondervonden, werd voor alle betrokkenen bindend beslist
in een procedure, waar vijf leden van de groep als 'vertegenwoordigers' van de belangen
van de overige leden optraden. Deze representative suits vormden vóór de 19e eeuw één
van de zeldzame gelegenheden dat personen zonder aanzienlijk vermogen — anders dan
als verdachte in strafzaken — als procespartij verschenen voor de Royal Courts3.
De representative suit werd door de Engelse rechters uit praktische overwegingen
('common sense and convenience') in het leven geroepen4. Op deze manier omzeilden
1. Het grootste deel van dit hoofdstuk werd eerder gepubliceerd als een artikel in het NJB 1975, p.
233-252 onder de titel: Class action: een voorbeeld van groepsactie voor de rechter. Op een aantal
punten is de tekst herzien en aan recente ontwikkelingen aangepast.
2. Zie G.W. Foster jr., The Status of Class Action Litigation, Research Contributions of the American
Bar Foundation, Chicago, 1974, p. 2
3. Zie В. Abel-Smith en R. Stevens, Lawyers and the Courts, A Sociological Study of the English Legal
System 1750-1965, London, 1967, p. 12.
4. De eerste gecodificeerde regel inzake de representative action in Engeland dateert van 1874. Deze
Supreme Court Order 16, Rule 9 luidde: 'Where there are numerous parties having the same inte
rest in one action, one or more of such parties may sue or be sued or may be authorized by the
Court to defend in such action on behalf of or for the benefit of all parties so interested'.
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de rechters een aantal ernstige bezwaren verbonden aan een groot aantal afzonderlijke
procedures: belasting van de rechters met onnodig dubbel werk, voor veel betrokkenen
afzonderlijk onbetaalbaar hoge proceskosten en het gevaar van tegenstrijdige beslissingen 5 . Deze voordelen werden bereikt door ook de afwezige, niet met name genoemde,
maar naar het oordeel van de rechter voldoende vertegenwoordigde leden van de groep
aan de uitspraak gebonden te houden.
2. ontwikkeling in de Verenigde Staten 6
In de Verenigde Staten is de representative suit onder de naam class action een eigen
leven gaan leiden. De class action is zowel in de federale rechtspleging als in het onderling verschillende procesrecht van de meeste staten bekend. Hieronder wordt — tenzij
anders is vermeld — steeds de federale class action bezien.
De eerste federale procedure-regel inzake class actions (uit 1842) ontzegde — waarschijnlijk onder invloed van het grondwettelijk due process voorschrift — aan de uitspraak categorisch elke bindende werking ten opzichte van de afwezige leden van de
groep. Daarmee leken kind en badwater overboord gegooid te zijn. De Supreme Court
het zich in één van zün eerste uitspraken in een class action echter weinig aan die regel
gelegen liggen. Het geschil betrof de verdeling van de kerkgoederen na een scheuring in
de Methodist Episcopal Church over het vraagstuk van de slavernij. Zes eisers en drie
gedaagden traden op voor groepen van respectievelijk 1500 en 3800 geestelijken. De
Supreme Court besliste dat de uitspraak 'binds all of them the same as if all were before the court' 7 . De discussie over de omvang van de bindende werking van uitspraken
in class actions was daarmee echter niet verstomd. Dit alles was overigens voor de praktijk van beperkt belang. Class actions waren tot 1938 een nogal zeldzaam verschijnsel.
In dat jaar werd bij een herziening van de Federal Rules of Civil Procedure voor de
eerste keer (in rule 23) een meer uitgebreide procedure-regeling voor class actions vastgelegd 8 . In 1938 werd bovendien in een wet inzake het minimum-loon en andere arbeidsvoorwaarden een speciale class action-bepaling opgenomen: iedere onder-betaalde
werknemer kon voor de rechter niet alleen voor zichzelf, maar ook 'for and in behalf
of all employees similarly situated' betaling vorderen van het krachtens die wet verschuldigde minimum-loon'. Vanaf 1938 ontstond er een stroom van gepubliceerde ju5. Zie vooreen boeiende beschrijving van de geschiedenis van de class action: Ζ. Chafee, Some Problems
of Equity, Ann Arbor, 1950, p. 148-242. Voor een andere interpretatie van de oude representative
suit, zie S.Z. Yeazell, Group Litigation and Social Context: Toward a history of the class action,
77 Columbia Law Review 1977, p. 866-894. Hij benadrukt het regelgevende karakter van de uit
spraken in deze procedures. Het ging in deze zaken volgens Yeazell niet om 'the legal rights of ag
gregated individuals but about the incidents of status flowing from membership in an agricultural
community not yet part of a market economy' (p. 871).
6. Voor een uitvoerige beschrijving van het ontstaan en het gebruik van de class action door de bril
van een continentale Europese jurist, zie H. Koch, Kollektiver Rechtsschutz im Zivilprozess, Frank
furt, 1976.
7. Smith ν. Swormstedt, 57 US (16 How) 288 (1853); overigens was dit een zeer bijzondere class ac
tion: zowel aan de eisende als aan de gedaagde kant was er een 'class'.
8. Deze Rules geven regels van zowel procesrechtelijke ab huishoudelijke aard voor de federale rechts
pleging in burgerlijke zaken. De Rules worden ontworpen door een commissie bestaande uit hoge
federale rechters, advocaten en hoogleraren ; ze worden formeel vastgesteld door de Supreme Court ;
tenzij het Congres ze binnen een bepaalde termijn afkeurt, krijgen de Rules kracht van wet; Rules
Enabling Act 1964, te vinden in de United States Code als 28 U.S.C. § 2072. Zie over deze regeling
ook Koch (1976), p. 26.
9. Fair Labor Standards Act 1938 zie 29 U.S.C. § 216; tot een wetswijziging in 1947 kon een werk311

rispmdentie betreffende class actions. Dit zelfde verschijnsel herhaalde zich toen in
1966 rule 23 opnieuw ingrijpend werd herzien 10 .

3. de federale class action na 1966
De wijziging van de regels betreffende class actions in 1966 was onderdeel van een herziening van de Federal Rules of Civil Procedure, waarbij ook op andere punten de regels omtrent de positie van procespartijen werden gewijzigd; ondermeer de regels voor
voeging en tussenkomst. Tussen deze drie rechtsfiguren bestaat in de praktijk en in de
rechtssystematiek een duidelijk verband. Het gaat in alle drie gevallen om de positie van
derden ten opzichte van de oorspronkelijke procespartijen. Ook is een class action eerst
toegestaan als voeging van alle betrokkenen praktisch onmogelijk is.
Wat betreft de class actions had de herziening ten doel de uit 1938 stammende, nogal theoretische indeling van class actions in drie categorieën te vervangen door een meer
bij de praktijk aansluitende aanpak" . Ook werden enkele minimumeisen voor de procesgang geformuleerd en enige richtlijnen voor oplossing van procedurele problemen
verschaft. Tenslotte werden aparte regels opgesteld voor twee soorten van met de class
action nauw verwante procedures 12 . De nieuwe rule 23 bestaat uit vijf onderdelen (a)
t/m (e) die elk weer in een aantal met cijfers en/of letters aangeduide paragrafen zyn
verdeeld. De tekst van rule 23 is als bijlage achter dit hoofdstuk opgenomen.
In onderdeel (a) van rule 23 worden de vier algemene vereisten voor het instellen van
een class action opgesomd. Onderdeel (b) onderscheidt drie typen van class actions. In
onderdeel (с) wordt aangegeven welke procedure-beslissingen de rechter in iedere class
action moet nemen. Tevens worden daar regels betreffende de eind-uitspraak gesteld.
Vervolgens noemt onderdeel (d) een aantal tussen-beslissingen die de rechter in het be
lang van een goede procesorde kan nemen. In het laatste onderdeel (e) wordt bepaald,
dat een geding dat eenmaal als een class action wordt gevoerd, slechts met toestemming
van de rechter kan worden geroyeerd of geschikt.
De vier algemene vereisten voor elke class action verschillen niet wezenlijk van de
eisen van de oude Engelse en Amerikaanse equity-regels: talrijkheid van de groep, gemeen
schappelijk belang en voldoende behartiging van de belangen van de afwezige leden van
de groep. Rule 23 formuleert deze eisen als volgt:
'(1) the class is so numerous that joinder of all members is impracticable,
(2) there are questions of law or fact common to the class,
(3) the claims or defenses of the representative parties are typical of the claims or
defenses of the class, and
(4) the representative parties will fairly and adequately protect the interests of the
class'.
nemer ook een ander (bijv. een vakbond) machtigen om de class action te voeren; zie ook Chafee
(1950), p. 273. De wet vertoont enige overeenkomst met de in Hoofdstuk IV besproken vakbondsac
ties inzake de cao en andere loonregelingen.
10. Zo ook in de rechtsliteratuur: de Index to Legal Periodicals vermeldt van 1950 tot 1966 in totaal
zeven publikaties over class actions en van 1966 tot 1979 bijna 500 publikaties.
11. Voor een gezaghebbende beschrijving van doel en geschiedenis van deze herziening zie B. Kaplan,
Continuing Work of the Civil Committee: 1966 Amendments of the Federal Rules of Civil Pro
cedure, 81 Harvard Law Review 1967, p. 356.
12. Ondermeer voor de zogenaamde shareholders' derivative action (rule 23.1) zie omtrent die proce
dure H.G. Henn, Handbook of the Law of Corporations (2e druk), St. Paul, 1970, p. 749-794, en
summier CA. Uniken Venema, Van Common Law en Gvil Law, Zwolle, 1971, p. 229.
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Dit zijn noodzakelijke maar niet voldoende voorwaarden. Om een geding als class action te mogen voeren, is bovendien vereist dat het geschil valt binnen één van de drie
typen class actions, die in rule 23 (b) worden omschreven.
Tot het eerste van die drie typen behoren de gevallen, waar de class action van oudsher werd toegepast: in hoofdzaak geschillen betreffende mede-eigendom van onroerend
goed of andere zakelijke rechten, waarbij grote aantallen personen zijn betrokken;
daarnaast vooral ook geschillen inzake de structuur van vennootschappen en de rechtspersonen of de geldigheid van besluitvorming binnen rechtspersonen. In deze laatste gevallen is de uitspraak in een geding, dat door enkele leden van een groep gelijkgerechtigden is aangespannen, in feite meestal ook bindend voor de rest van die groep (bijv. de
overige aandeelhouders van de vennootschap of de overige leden van de vereniging).
Door middel van de class action wordt bereikt, dat in die gevallen ook daadwerkelijk
met de belangen van de rest van de groep (de afwezigen) rekening wordt gehouden 1 3 .
Als tweede type zijn class actions toegestaan, indien de tegenpartij van de groep
heeft gehandeld (of geweigerd te handelen) op gronden die van algemene toepassing
zijn op de hele groep. Dit type class actions is vooral bedoeld — en gebruikt — voor geschillen over burgerrechten en bij de bestrijding van discriminatie van minderheidsgroepen. Het kan echter ook gebruikt worden op geheel andere gebieden: door licentiehouders tegen de licentieverlener of door detaillisten tegen een fabrikant, die ten onrechte
aan verschillende groepen afnemers verschillende prijzen berekent. In class actions van
dit type kan alleen om een rechterlijk verbod (of gebod) of een verklaring voor recht
worden gevraagd. Schadevergoeding kan in dit type class actions niet worden verkregen. Tenslotte omschrijft rule 23 een derde type class actions. Behalve in de reeds genoemde gevallen is een class action toegestaan indien:
'the court finds that the questions of law or fact common to the members of the
class predominate over any questions affecting only individual members, and that a
class action is superior to other available methods for the fair and efficient adjudication of the controversy'.
Dit is een nogal open formulering, die veel aan het oordeel van de rechter overlaat. Wel
geeft mie 23 die rechter nog enige hulp bij zijn oordeelsvorming. Er worden een viertal
factoren genoemd waar de rechter in ieder geval op moet letten. Ook worden in rule 23
speciaal voor dit derde type class actions nog enkele dwingende procedureregels gesteld.
Over dit laatste type class actions is de meeste discussie ontstaan. Op dit punt bracht
rule 23 ook de meest ingrijpende vernieuwing. De oude regel ging er van uit dat de leden van de groep in dit type class action alleen aan de uitspraak waren gebonden als zij
daartoe tijdens de procedure hun wens kenbaar hadden gemaakt. Na de herziening geldt
het omgekeerde principe: alle leden van de groep zijn gebonden, tenzij ze uitdrukkelijk
om uitsluiting uit de groep hebben verzocht 14 . Bovendien werd door de zeer algemene

13. In Nederland heeft men dit probleem Opgelost' door uitbreiding van het gezag van gewijsde in
art. 12 Boek 2 BW (zie Hoofdstuk UI par. 3.1). Met A.V.M. Struycken, Λ'Κ 1973/74. Vóór de
klok slaat van de vaststelling van boek 2 BW, p. 123 betwijfel ik of dit artikel de belangen van de
afwezigen (leden, aandeelhouders e.d.) voldoende bescherming biedt. Een afwezige kan wel derden-verzet of rekest-civiel instellen, maar dat komt vaak als mosterd na de maaltijd en brengt
dubbel werk voor rechters en partijen mee. Tussenkomst of voeging door afwezige belanghebbenden vereist bekendheid met het geding. Oproeping of kennisgeving aan de afwezigen - zoals bij
de class action gebeurt - is in de procedure van artt. 11 e.V. Boek 2 BW niet voorzien.
14. Zie Kaplan (1967), p. 397/8, Koch (1976), p. 77 en A.R. Miller, Of Frankenstein Monsters And
Shining Knights: Myth, Reality, And The Îlass Action Problem', 92 Harvard Law Review 1979,
p. 670 en 674.
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omschrijving van de vereisten voor dit derde type, de mogelijkheid tot het voeren van
class actions m feite uitgebreid tot alle soorten burgerlijke geschillen, die binnen de
competentie van de federale rechter vallen.
4. gebruik van de federale class action
De praktische toepassing van de class action van rule 23 wordt begrensd door de bevoegdheid van de federale rechter om van bepaalde geschillen kennis te nemen. Die bevoegdheid omvat in grote lijnen alle geschillen betreffende de federale wetgeving alsmede alle geschillen tussen inwoners van verschillende staten. In beide gevallen dient de
geldswaarde in geding meer dan $10.000 te bedragen15. Bovendien is de federale rechter bevoegd verklaard op een aantal gebieden ongeacht de geldswaarde van de zaak
(bijv. in zaken betreffende grondrechten, burgerrechten, kiesrecht, anti-trustwetgeving
en geschillen over federale wetgeving inzake arbeidsrecht en sociaal recht). De Supreme
Court besliste dat de vorderingen van de leden van een groep in een class action met by
elkaar geteld mogen worden om aan de $10.000 eis te voldoen. Ieder lid van de groep,
aanwezig of afwezig, moet aan die eis voldoen". Federale class actions namens grote
aantallen individuen, die elk een in geldswaarde geringe vordering hebben, zijn derhalve
slechts mogeUik op gebieden waar de $10.000 eis met geldt.
In 1972 waren voor de federale rechters in eerste aanleg in totaal iets meer dan 3000
class actions aanhangig (circa 3% van alle burgerlijke zaken voor die rechters). Bijna de
helft van deze class actions (44% ) werden gevoerd in geschillen over burgerrechten en
rassendiscriminatie (civil rights); 20 % had betrekking op geschillen over effecten (secunties); 10% waren anti-trustzaken, 6% van deze class actions werden gevoerd door gedetineerden; 4% had betrekking op geschillen over arbeidsrecht en sociale verzekering17.
Op al deze gebieden is de federale rechter bevoegd ongeacht de geldswaarde van de
zaak. Het aandeel van de class actions onder de aanhangige zaken is na 1972 aanvankelijk iets gestegen (4,4% in 1974), maar was midden 1978 (3,6%) weer byna op het niveau van 1972. Het aandeel van de civil rights zaken onder de class action die in 1977/
78 werden aangespannen was aanmerkelijk hoger: 57% van alle federale class actions
had betrekking op burgerrechten. Het aandeel van de anti-trust- en secunties-zaken was
meer dan gehalveerd in vergelijking met 197218.
Uit deze cijfers blijkt duidelijk dat de federale class action vooral wordt gebruikt
bij het effectueren van wetgeving ter bestrijding van rassendiscriminatie19. De class action werd ovengens ook vóór de wijziging van 1966 al voor dat doel gebruikt. De bekende zaak Brown ν Board of Education werd als class action gevoerd20. Bij de verster
king van de rechtspositie van de ontvangers van uitkeringen ingevolge de federale socia
le verzekeringswetgeving heeft de class action eveneens een belangrijke rol gespeeld21.

15. 28 U S.C. § 1331 en 1332.
16. Snyder ν Harns, 394 US 332 (1969) en Zahn v. International Paper Co. 414 US 291 (1973).
17. Annual Report of the Director of the Administrative Office of the United States Courts 1972
Washington, 1973, p. 188.
18. Idem Annual Report 1978, geciteerd door Miller (1979), p. 692.
19. Carlin, Howard enMessinger(1967), p. 19 'Lawyers for the civil rights movement have consistent
ly sought to file class suits for named plaintiffs suing to desegregate faculties "and for all others
similarly situated" i.e. for all other Negroes in the same community'.
20. 347 US 483 (1954), Vose (1958), p. 24 constateerde reeds 'Since 1955, in the expanding litiga
tion over race relations, the class action has become a procedural device of growing importance'.
Vgl. ook Comment, The Class Action Device in Antisegregation Cases, 20 University of Chicago
Law Review 1953, p. 577 en Miller (1979), ρ 670.
21. S.N. Subrm en J. Sutton, Welfare Class Action in Federal Court, 8 Harvard Ovil Rights - Ovil
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De class action is verder frequent gebruikt Щ het afdwingen van de naleving van de wet
geving die discriminatie tussen mannen en vrouwen bij aanstelling, promotie en andere
22
arbeidsvoorwaarden verbiedt .
Dankzij de vindingrijkheid van de balie — er ontwikkelde zich zelfs een gespeciali
seerde class action bar — kon de class action ook op geheel andere dan de hiervoor ge
noemde gebieden worden toegepast. Een opvallende toepassing was de in 1967 ingestel
de class action, waarin namens alle ter dood veroordeelden in de Staat Florida een be
roep werd gedaan op habeas corpus. De federale rechter stond in dit geval een class ac
tion toe met de overweging dat de leden van deze groep 'functionally illiterate and prac
tically counselless' waren. Deze class action hield de executie van mim 60 personen te
gen totdat de Supreme Court in 1972 in een geheel andere zaak de doodstraf in bepaal
de gevallen ongrondwettig verklaarde 2 3 . In een andere class action, die werd gevoerd
namens een groep vreemdelingen, besliste de Supreme Court dat wettelijke regelingen
die legaal in de VS verblijvende vreemdelingen het recht op een bijstandsuitkering ont
zeggen, strijdig zijn met het grondwettelijke gelijkheidsprincipe 24 .
Voor de gebieden, waar de bevoegdheid van de federale rechter is beperkt door de
eis van een minimale geldswaarde van $10.000, heeft de beslissing van de Supreme
Court, waarbij het optellen van kleine vorderingen werd afgewezen, de praktische mo
gelijkheden tot het voeren van federale class actions drastisch verminderd. Dit betreft
vooral consumentengeschillen, waar de individuele vorderingen vaak klein zijn, en mi
lieuzaken, waar de geldswaarde van de vordering van de afwezige leden van de groep dik
wijls moeilijk te bepalen is. Na de betreffende uitspraak van de Supreme Court in 1969
zijn bij het Congres verschillende wetsvoorstellen ingediend, die beogen om class ac
tions in consumentengeschillen voor de federale rechter (weer) mogelijk te maken, on
dermeer door schrapping van de minimum-geldswaarde eis. Tegen deze voorstellen is
— vooral uit het bedrijfsleven — veel verzet gerezen. De vrees werd geuit dat de federale
rechter bedolven zou worden onder consumenten class actions. Ondanks de actieve
steun van de consumenten-tribuun Ralph Nader is nog geen van deze ontwerpen tot
wet geworden 2 5 . Wel worden veel consumenten class actions voor de rechters van de
afzonderlijke staten gevoerd. Vooral in de staten CaUfornia en New York bestaat op
dit punt veel jurisprudentie 2 6 .
In milieuzaken wordt de class action voor de rechters in de staten eveneens veelvul
dig gebruikt. Zo bleek bij een onderzoek van de procedures die in de eerste anderhalf
-•

Liberties Law Review 1973, p. 21-75.
22. Note, Antidiscrimination Class Actions Under the Federal Rules of Civil Procedure, 88 Yale Law
Journal 1979, p. 868-891. De regels ter bestrijding van discriminatie wegens ras en geslacht in ar
beidsbetrekkingen zijn in dezelfde wet opgenomen: Title VII van de Civil Rights Act van 1974,
42 U.S.C. § 2000e e.v.
23. De einduitspraak in deze class action is: Adderly v. Wainwright, 58 FRD 1972, p. 389. De rechts
bijstand in deze zaak werd verzorgd en betaald door het NAACP Legal Defense Fund en de Stan
ford University School of Law. Over de rol van deze class action in de campagne voor afschaffing
van de doodstraf, zie M. Meltsner, Litigating Against the Death Penalty: The Strategy Behind
Furman, 82 Yale Law Journal 1973, p. 1125.
24. Graham v. Richardson, 403 US 365 (1971). De zelfde problematiek speelt in Nederland bij toe
passing van art. 84 Algemene Bijstandswet.
25. Zie B.J. Baroni, The Class Action As a Consumer Protection Device, 9 American Business Law
Journal 1971, p. 141; Comments, Manageability of Notice and Damage Calculation in Consumer
Class Actions, 70 Michigan Law Review 1971, p. 338; R. Nader, Consumerism and Legal Services,
11 Law and Society Review 1976, p. 252; Miller (1979), p. 683; Hondius (1976), p. 63.
26. PJ.M. van Wersch, Consumenten class acties in de Verenigde Staten. B.W.-krant, februari 1973,
p. 16, beschrijft het standaardarrest voor consumenten class actions van de Supreme Court van
California: Daar v. Yellow Cab Co. (1967), 67 Cal. 2d 695.
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jaar na invoering van de Michigan Environmental Protection Act in 1970 op basis van
die wet werden gevoerd, dat in één op de drie zaken de eisers namens een class optraden. In één van de 36 in die periode aangespannen procedures was een class gedaagde 1 7 .
De federale rule 23 heeft duidelijk invloed uitgeoefend op de rechtspleging van de
staten. Een groot aantal staten kent in hun burgerlijk procesrecht een regeling naar het
voorbeeld van de federale class action regels 28 . In het midden van de jaren zeventig is
het model voor een Uniform Class Action Act ontworpen 2 '. Onder advocaten bestaat
echter een voorkeur voor het voeren van class actions voor de federale rechters wegens
de (veronderstelde) grotere deskundigheid en onafhankelijkheid van deze rechters, die
voor het leven benoemd en niet voor een bepaalde Іегтцп verkozen worden. Boven
dien is de rechtspraak in sommige staten ten aanzien van class actions zeer terughou
dend.

5. problemen
Bij de terugblik in de historie werd reeds vermeld dat de bindende werking van de uit
spraak in een class action ook voor de afwezige leden van de groep kenmerkend is voor
deze procesvorm. Deze binding van de afwezigen is essentieel voor de functie die de
30
class action vervult . De uitspraak in een class action heeft gezag van gewijsde ook ten
opzichte van de afwezige leden van de groep. Dit is een duidelijke afwijking van de
hoofdregel van (Angelsaksisch én continentaal) procesrecht, dat ieder individu recht
heeft op vaststelling van zijn rechten en verplichtingen in een eigen procedure; een procedure, waarin hij partij is en zijn standpunt kan verdedigen 31 .
Die hoofdregel blijkt in theorie én in praktijk minder algemeen te gelden dan de stellige formulering doet vermoeden. Zowel het begrip res judicata als de class action zun
het resultaat van een afweging van drie uitgangspunten: 'judicial finality, conservation
of judicial resources, and the right of each litigant to a day in court' 32 . Bij de class action wordt iets meer gewicht toegekend aan een efficiënt gebruik van het rechterlijk
apparaat ten behoeve van grotere groepen personen (ook andere dan de traditionele
gebruikers) en iets minder nadruk gelegd op het laatste van die drie beginselen. De oude
Engelse rechters, die de representative suit ontwikkelden, achtten dit rechtvaardig als
maar vaststond, dat zowel aan de eis van het gemeenschappelijk belang als aan de eis
van voldoende behartiging van de belangen van de afwezigen was voldaan. 'The very
identity of interests which made it easy to bring everybody in, also made it somewhat
superfluous to do so' 3 3 . Toch bleef dit punt voor menig Amerikaans jurist, die gewend
was aan een regel overeenkomstig ons art. 1954 BW, maar moeilijk te verteren 34 .
Deze ruime bindende werking van de uitspraak vraagt speciale aandacht tijdens het
geding voor de positie van de afwezige leden van de groep èn voor de positie van de gedaagde. Ook voor hen dient de procesgang rechtvaardig te zijn; in Amerikaanse termen:
27. Sax en Conner (1972), p. 1084 e.v.
28. Voor een overzicht zie Homburger (1975), p. 14.
29. W.B. Fisch, European Analogues to the Class Action: Group Action in France and Germany, 27
American Journal of Comparative Law 1979, p. 57.
30. Zie Note, Binding Effect of Class Actions, 67 Harvard Law Review 1954^. 1059, Kaplan (1967),
p. 393, Note, Collateral Attack on the Binding Effect of Class Action Judgements, 87 Harvard
Law Review 1974, p. 589 en Koch (1976), p. 53-65.
31. Zie Hoofdstuk I par. 4.
32. ST Harvard Law Review 1974, p. 601, noot 68.
33. Chafee(1950),p. 201.
34. Zie M.E. Frankel, Some Preliminary Observations Concerning Civil Rule 23,43 FRD 1967, p. 45.
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de toets van het grondwettelijke due-process beginsel kunnen doorstaan. Willen de afwezigen in redelijkheid aan de uitkomst van het geding gehouden kunnen worden, dan
dienen hun belangen door de aanwezige leden voldoende te zijn vertegenwoordigd. Dit
is het probleem van de representativiteit van de aanwezigen.
Voor de wederpartij van de groep komt het er vooral op aan dat duidelijk wordt,
waar hij dan aan toe is als hij het geding wint en als hij verliest. Tegenover wie is hij gebonden als hij verliest? Wat is dan de maximale omvang van zijn aansprakelijkheid? En
als de groep verliest: wie zijn dan gebonden aan het vonnis en kunnen hem niet opnieuw met dezelfde vordering bespringen?35 Dit is het probleem van de bepaalbaarheid
van de groep. Dit laatste probleem speelt overigens vooral in procedures waar schadevergoeding wordt gevorderd. Het is minder urgent als alleen een verbod of gebod wordt
gevraagd. In class actions waar de groep schadevergoeding vordert, kunnen bij de vaststelling en uitkering van de schadevergoeding weer speciale problemen rijzen.
Een laatste belangrijk onderwerp van discussie rond de class actions is de positie van
de rechter. De meeste rechterlijke beslissingen raken alleen de procespartijen, met name
genoemde individuen of rechtspersonen. In een aantal gevallen heeft een rechterlijke
uitspraak bovendien ingrijpende gevolgen voor niet als procespartij betrokken personen
of organisaties. Een enkele keer zijn zulke beslissingen bepalend voor verhoudingen op
het niveau van de hele samenleving en krijgen daarmee een politiek karakter. Het typische van de class action is dat deze steeds expliciet de belangen van groepen — soms
grote groepen — personen raakt. Vragen over de afgrenzing van het werkterrein van de
rechter liggen dan voor de hand. Zijn andere overheidsinstellingen niet beter uitgerust
dan de rechter om een oplossing te vinden voor geschillen waarbij grote groepen uit de
bevolking betrokken zijn?36 Wordt van de rechter niet te veel gevraagd in de huid van
de wetgever of de administratie te kruipen? Ik zal deze vragen in dit hoofdstuk niet
apart bespreken37.
De problematiek van de rechtspersoonlijkheid speelt geen aparte rol in de class action. De figuur van de class action maakt het juist overbodig dat de groep vóór de procedure een vaste organisatievorm bereikt of rechtspersoonlijkheid verwerft.
Samenvattend kan worden gesteld dat de onderwerpen, die de literatuur over de
class action beheersen (binding van de afwezigen, representativiteit, bepaalbaarheid van
de groep, en de positie van de rechter) in wezen dezelfde zijn, die ook elders in de discussie over de behartiging van gebundelde belangen in rechterlijke procedures naar voren komen. Welke oplossingen heeft men in de Verenigde Staten voor de problemen op
deze punten gevonden?

35. Het probleem van de verhaalbaarheid van een proceskostenveroordeling ten gunste van de tegenpartij speelt in de VS nauwelijks enige rol, omdat daar als regel iedere partij zijn eigen kosten
draagt. Het is de vraag of dit punt in Nederland een reëel probleem is. Onze proceskostenregeling
heeft in de praktijk meer effect als rem op procederen dan als daadwerkelijke vergoeding van de
proceskosten van de winnende partij.
36. Class actions waarin schadevergoeding wordt gevorderd en toegewezen, worden soms getypeerd
als 'a quasi-administrative proceeding conducted by a judge', zie 87 Harvard Law Review 1974, p.
602 en Kaplan (1967), p. 398. Dit soort class actions vertoont soms sterke gelijkenis met het
werk van de zgn. 'independent federal commissions', zoals de SEC (Securities and Exchange
Commission) en de FTC (Federal Trade Commission).
37. Zie Hoofdstuk XI, par. 5. Ook het vraagstuk van het 'belang' bij rechtsingang - in de VS bekend
als het leerstuk van de 'standing' - laat ik hier buiten beschouwing. Rule 23 bevat geen regels op
dit punt.
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6. oplossingen
6 1 omschrijven van de groep
Rule 23 verplicht de rechter zo snel mogelijk te beslissen of een als class action begonnen gedmg ook als zodanig mag worden voortgezet De rechter beoordeelt daartoe of
aan de verschillende m rule 23 genoemde voorwaarden is voldaan talnjkheid van de
groep, gemeenschappelijk belang, representativiteit van de aanwezigen en afwezigheid
van een andere passende procesgang voor de berechting van het geschil Voor een beoordeling van deze vragen is het nodig een min of meer omlijnd beeld van de samenstelling van de groep te hebben In die eerste beslissing geeft de rechter, als hij de vordering
met direct afwyst, dan ook dikwijls een voorlopige omschrijving van de groep Aan het
eind van het gedmg wordt steeds een nauwkeunge aanduiding van de groep gegeven
Rule 23 schrijft voor dat m de emduitspraak wordt omschreven wie tot de groep behoren In de praktijk blijkt de groep bij de emduitspraak vaak kleiner te zyn dan bij het
begin van de procedure werd verondersteld
6 2 kennisgeving
Op elk geschikt ogenblik kan de rechter bepalen, dat aan de afwezige leden van de groep
mededeling moet worden gedaan omtrent de stand van het gedmg In class actions van
het derde type moet steeds een kennisgeving worden gezonden aan alle leden van de
groep, voorzover die 'through reasonable effort' geïdentificeerd kunnen worden Deze
kennisgeving dient dan tenminste te vermelden
— dat de betrokkene voor een bepaalde datum aan de rechter kan vragen om buiten de
groep gehouden te worden,
— dat de uitspraak alle leden van de groep bindt die met tijdig om uitsluiting hebben
gevraagd,
— dat de betrokkene middels een eigen advocaat aan het geding kan deelnemen (een
eenvoudig soort tussenkomst)
Ook kan de rechter in een kennisgeving aan de afwezigen vragen een oordeel te geven
over de representativiteit van de aanwezige leden Tenslotte is een verplichte kennisgeving aan alle (bekende) leden van de groep voorgeschreven, wanneer een voorstel tot
minnelyke regeling of beëindiging van het geding wordt gedaan Dit voorschrift is van
belang omdat veel class actions eindigen met een schikking, al of niet neergelegd in een
rechterlyke uitspraak Tevens wordt hierdoor tegengegaan dat de aanwezige leden van
de groep alleen uit eigen belang en ten koste van de afwezigen met de tegenpartij tot
een schikking komen
De rechter houdt toezicht op de inhoud van deze kennisgevingen Dit ondermeer om
ongewenste 'solicitation of clients' te voorkomen Over de vorm van de kennisgeving
schrijft rule 23 slechts voor dat deze 'the best notice practicable under the circumstances' moet гцп In de praktijk betekent dit in verreweg de meeste gevallen een brief aan
elk (bekend) lid van de groep Op dit punt is dikwijls de medewerking van de tegenpar
tij vereist, omdat deze over namen en adressen van de groep beschikt (m personeelsad
ministratie, registratie van klanten of ledenboekhouding) De Supreme Court beshste
dat de rechter een gedaagde kan opdragen mee te werken aan de identificatie van de af
wezige leden van de groep De rechter kan de kosten van het verschaffen van deze gege38 Voor een uitvoerig overzicht van rechtspraak en literatuur inzake class actions zie Note, Develop
ments - Class Actions, 89 Harvard Law Review 1976, ρ 1319-1644
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vens voor rekening van de gedaagde laten . Soms worden bovendien nog kennisgevin
gen geplaatst in kranten, vaktijdschriften, buurt- of vakbondsbladen. Een enkele maal
werd de kennisgeving verspreid door het uitdelen van een vouwblad in het woon- en
werkgebied van de groep. Verspreiding van de kennisgeving via radio en televisie bleek
40
een effectief middel om zeer verspreid wonende leden van grote groepen te bereiken .
Naar mate de omvang van de groep groter is, wordt individuele kennisgeving aan alle
leden moeilijker en kostbaarder. Een studie van de class actions, die van 1966 tot en
met 1972 voor de federale rechter (district court) in Washington werden gevoerd,
wees uit dat zolang een groep minder dan 10.000 leden telde, individuele kennisgeving
41
aan alle leden bijna steeds mogelijk en voor Amerikaanse begrippen betaalbaar was .
De lagere rechtspraak vertoonde aanvankelijk de neiging in class actions met zeer grote
groepen (van meer dan honderdduizend tot zelfs enkele тЦ)оепеп leden) genoegen te
nemen met individuele kennisgeving aan een deel van de leden van de groep, dat dan
vaak met behulp van geautomatiseerde administraties achterhaald kon worden. Ook
werd soms bepaald, dat de door de groep gedaagde tegenpartij een deel van de kosten
van de kennisgeving moest dragen. Een uitspraak van de Supreme Court uit 1974 heeft
aan deze tendens een emde gemaakt: aan elk lid van de groep dat geïdentificeerd kan
worden, moet een individuele kennisgeving worden verstrekt. De groep (d.w.z. de aanwezige leden) moet deze kennisgevmg betalen 42 . Het voeren van class actions namens
zeer grote groepen is door deze beslissing met aangemoedigd. Als de aanwezige leden
van de groep de kosten van de kennisgeving niet kunnen (of willen) dragen, kunnen zij
het proces niet als class action voeren. Deze remmende factor werkt vooral bij class actions van het derde type. Daar is de kennisgevmg aan het begin van het geding dwingend voorgeschreven 43 . Wel kan van de tegenparty worden gevraagd dat hij er aan meewerkt om de kosten van de kennisgeving zo laag mogelijk te houden, bijvoorbeeld door
het bijsluiten van de kennisgeving bij post die toch al aan de leden van de groep verzonden wordt 4 4 .
De kennisgeving vervult een centrale functie, zowel op het punt van de bindende
werking van de uitspraak als op het punt van de representativiteit van de aanwezige leden. De afwezigen krijgen de gelegenheid óf om te verklaren, dat zij met gebonden willen zijn aan de uitspraak óf om hun eigen (afwijkende) mening in het geding te laten
horen. Het eerste alternatief maakt het probleem van de bindende werking minder
acuut. Alleen de stilzitters worden gebonden. Wel blyven dan nog over de personen, die
de kennisgeving niet ontvingen of deze niet begrepen.
Het tweede alternatief — een afwezige komt zelf in het geding — verhoogt de kans
dat de aanwezigen ook werkelijk de belangen van de hele groep voldoende behartigen.
Na de kennisgeving kunnen tot dan toe afwezige leden van de groep door middel van
39. Oppenheimer Fund Inc. v. Sanders, 437 US 340 (1978), en J. Guggenheimer, Cost of Notice in
Class Actions after Oppenheimer Fund Inc. v. Sanders, 78 Columbia Law Review 1978, p. 1526
e.v.
40. Zie A R. Miller, Problems of Giving Notice in Class Actions, 58 FRD 1972, p. 321 beschnjft een
geval waar kennisgeving via radio en televisie 40.000 reacties opleverde, in die zaak bleek tevens
dat een eenvoudig geformuleerde schriftelijke mededeling bij niet-jundische geschoolde ontvangers tot veel misverstanden aanleiding kan geven, vgl. ook de bij Koch (1976), p. 114 afgedrukte
voorbeelden van kennisgevingen in de verschillende fasen van een class action.
41. De kosten van de kennisgeving bedroegen in deze zaken maximaal $2.000 en steeds minder dan
5% van de toegewezen schadevergoeding, zie Note, The Rule 23 (b) 3 Class Action. An Empirical
Study, 62 Georgetown Law Journal 1974, p. 1148, deze publikatie wordt hierna aangehaald als
'Empirical Study'.
42. Eisen v. Carlisle & Jacquelin 417 US 156 (1974).
43. Zie Rule 23 (с) (2).
44. Zie noot 39.
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voeging of tussenkomst de aanwezige vertegenwoordiging versterken of eventuele verschillen binnen de groep vertolken. Bij een zeer talrijke groep is het waarschijnlijk dat
een aantal leden geen kennisgeving ontvangt. Maar in die gevallen is de kans groot,
'that some individuals who are representatives of differing opinions within the group
(if such differences exist) will in fact be reached and speak up' 4 5 .
Er zijn andere methoden om representativiteit te bereiken: het houden van een
stemming of het eisen van een schriftelijke volmacht. Deze technieken zijn minder geschikt en soms zelfs onbruikbaar voor groepen, waarbinnen tevoren geen patroon van
onderlinge verhoudingen, geen enkele vorm van organisatie bestaat (de kopers van het
zelfde gebrekkige massaprodukt, de pompstationhouders van het zelfde merk benzine
of de slachtoffers van een bepaalde bron van milieuvervuiling).
6.3 verzoek om uitsluiting uit of opneming in de groep
De afwezige leden moeten in de verplichte kennisgeving gewezen worden op de mogeUjkheid om uitsluiting uit de groep te vragen. Geeft de betrokkene tijdig die wens te
kennen dan is hij niet aan de uitspraak in de class action gebonden. Dit wordt de 'optout' methode genoemd. De rechter kan echter ook bepalen dat alleen die leden van de
groep, die positief reageren op de kennisgeving, gebonden zullen worden. Dit tweede
procédé wordt wel 'opt-in' of 'invitation to come in' genoemd. Voor bepaalde class actions is deze opt-in methode in de betreffende wettelijke regeUng dwingend voorgeschreven46 .
Bij de opt-out methode bestaat de groep verder uit de aanwezigen plus de afwezigen,
voorzover die niet naar aanleiding van de kennisgeving tijdig om uitsluiting verzochten;
bij opt-in alleen uit de aanwezigen plus die afwezigen, die daarom hebben gevraagd. Het
ligt voor de hand dat de opt-in methode als regel tot een grotere reductie van de groep
zal leiden dan de opt-out methode. Het eerdergenoemde onderzoek in Washington wees
uit, dat in tweederde van de class actions met de opt-out methode minder dan 10%
van de groep om uitsluiting verzocht. In veel gevallen verzocht zelfs niemand om uitsluiting. In de zaken met de opt-in methode vroeg 30 tot 60% van degenen, aan wie een
kennisgeving werd gezonden, om opneming in de groep.
Als voordelen van de opt-in methode worden genoemd: partijen en de rechter krijgen snel een duidelijk beeld van de omvang van de groep; afwezigen met weinig of geen
belang(stelling) worden niet gebonden; de groepen worden gereduceerd, waardoor de
class action 'hanteerbaarder' wordt; ook zijn de bindende werking en de representativiteit bij de opt-in methode veel minder problematisch. Daartegenover is het duidelijke
voordeel van de opt-out methode dat afwezige leden, die bij toeval geen kennisgeving
ontvangen, die de kennisgeving niet begrijpen, of uit angst voor eventuele repercussies
geen actie ondernemen, niet worden buitengesloten. In het onderzoek in Washington
werd het opt-in procédé door meerdere advocaten gekwalificeerd als 'unfair in requiring uneducated, unknowledgeable, or fearfull class members to take affirmative action
at an early stage in the litigation'47.
Een belangrijk criterium bij de keuze tussen de twee methodes is de aard van de betrokken groep: kunnen de leden van de groep geacht worden de onvermijdelijk gecompliceerde inhoud van de kennisgeving te begrijpen; kunnen zij de gevolgen van al of niet
45. Kaplan (1967), p. 396.
46. In arbeidsgeschillen ingevolge de Fair Labor Standards Act is finds 1947 voorgeschreven, dat alleen zij die dit schriftelijk aan de rechter berichten tot de groep gerekend en dus gebonden worden; zie ook noot 9.
47. Empirical Study (1974), p. 1149.
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reageren overzien; en kunnen zij in 'vrijheid' een keuze maken? De nadelen van de optin methode wegen minder zwaar bij groepen bestaande uit bijvoorbeeld ondernemers,
aandeelhouders of huiseigenaren. In arbeidszaken, milieurecht- en consumentengeschillen ligt de opt-out methode meer voor de hand.
6.4 splitsing van de class action
Soms blijkt (bijvoorbeeld uit de reacties op de kennisgeving), dat de belangen van de leden van de groep op voor het geschil relevante punten onderlinge verschillen vertonen.
In die gevallen kan de rechter de groep in sub-groepen verdelen. Zo kunnen bijvoorbeeld sub-groepen worden gevormd van personen, die vóór en ná een bepaalde datum
met de tegenpartij hebben gecontracteerd of aandeelhouder zijn geworden. Voor iedere
sub-groep wordt het geding verder als afzonderlijke class action voortgezet. Voor iedere
sub-groep geldt ook weer de eis dat de aanwezige leden de belangen van de afwezigen
voldoende moeten behartigen. Op deze manier kan, ook als er verschillende belangen
binnen de hele groep blijken te bestaan, aan de eis van representativiteit voor de afwezigen worden voldaan.
Er is nog een ander soort splitsing mogelijk. Op verzoek van partijen of eigener beweging kan de rechter bepalen dat de class action alleen op een deel van het geschil betrekking zal hebben: bijvoorbeeld alleen de vraag van de aansprakelijkheid, maar niet
de omvang van de schade, die voor elk lid van de groep verschillend kan zijn.
6.5 de rol van de rechter
Uit het voorgaande is duidelijk geworden dat de rechter een actieve rol speelt bij het
bepalen van de procesgang van een class action. De rechter beoordeelt of een geding als
class action gevoerd mag worden. Hij bepaalt de inhoud, de vorm en het tijdstip van de
kennisgeving. Hij kan de groep in sub-groepen verdelen of de class action tot een deel
van het geschil beperken. Zijn toestemming is vereist voor een schikking of beëindiging
van een class action.
Rule 23 geeft de rechter bij deze procedure-beslissingen een grote mate van vrijheid.
Adjectiva als 'practical', 'fair' en 'appropriate' worden in rule 23 veelvuldig gebruikt.
Aan het vrije oordeel van de rechter wordt overgelaten wat hij in de omstandigheden
van het bijzondere geval redelijk, passend of praktisch mogelijk acht. Hier worden wij
eraan herinnerd, dat de class action oorspronkelijk door de Engelse Chancery-rechters
werd ontwikkeld om te voorzien in een in de praktijk gevoelde behoefte. Vrijheid bij
de keuze tussen alternatieve beslissingen, die de belangen of het gedrag van anderen raken, betekent macht. Volgens Justice Black gaf de regeling van de class actions de federale rechter te veel macht: rule 23 'gives district judges power without bounds'. Hij
stemde in 1966 ondermeer op die grond tegen de wijziging van rule 23. Een district
judge reageerde hierop met de opmerking dat deze nieuwe bevoegdheid niet betekende
'that we are about to get drunk with power'. Hij zag de nieuwe rule 23 als een uitdaging aan de rechters om veel 'hard labor and creative imagination' ter beschikking te
stellen48.
De rol van de rechter in een class action is veel minder 'lijdelijk' dan in burgerlijke
zaken (ook in de Verenigde Staten) gebruikelijk is. De rechter dient voortdurend de
belangen van de afwezige leden van de groep, die immers ook aan de afloop van het geding gebonden zijn, in het oog te houden. Chafee noemt de rechter in een class action
48. 383 US 1035 (1966), (Black J) en Frankel (1967), p. 39 en 52.
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een soort voogd voor de afwezigen. Щ vergelijkt deze rol met het rechterlijk toezicht
op de afwikkeling van faillissementen49. Gedurende het hele geding moet de rechter
zich afvragen of de aanwezige leden (nog) wel representatief zijn voor de afwezigen. De
kennisgeving is een middel om deze representativiteit te toetsen. Verder worden hierbij
de kwaliteit van de rechtsbijstand van de aanwezigen, hun inspanning en (financiële)
vermogen om de class action zonodig tot het eind toe voort te zetten, door de rechter
in aanmerking genomen.
Bijzondere aandacht van de rechter voor de belangen van de afwezigen is vereist wanneer de groep gedaagde is. In dat geval hebben de aanwezige 'vertegenwoordigers' van
de groep deze functie meestal niet uit vrije wil op zich genomen. Zy kunnen wel eens
nauwelijks gemotiveerd of in staat zijn tot het voeren van verweer. Bovendien heeft de
als eiser optredende tegenpartij in dit geval de vertegenwoordigers van de groep gekozen. De eiser kan geneigd zijn niet de sterkste (meest belanghebbende) leden uit de
groep als tegenstanders te kiezen. Als de groep gedaagde is, dient de rechter nog meer
dan in andere class actions de representativiteit van de aanwezige leden van de gedaagde groep goed in het oog te houden. In deze gevallen kan de rechter bijvoorbeeld gebruik maken van zijn bevoegdheid te eisen dat het aantal aanwezige leden van de groep
wordt uitgebreid.
6.6 vaststelling en uitkering van schadevergoeding
Als in een class action vergoeding van de schade wordt gevorderd, die de leden van een
groep hebben ondervonden, kunnen een aantal extra problemen rijzen50. Dergelijke
class actions zijn op uiteenlopende gebieden gevoerd : namens de afnemers van goederen of diensten waarvoor in strijd met de prijsvoorschriften of de kartelwetgeving een
te hoge prijs is berekend, maar ook tegen fabrikanten, die aansprakelijk worden gesteld
voor de gebreken in massa-produkten, namens de slachtoffers van een vliegtuigongeval
of voor groepen werknemers die schade ondervinden van de niet-naleving van anti-discriminatiewetgeving door hun werkgever.
Omdat de class action is gebaseerd op het beginsel van gebundelde handhaving van
de rechten van de individuele leden van de groep, is in principe vereist dat niet alleen
de aansprakelijkheid van de tegenpartij vaststaat, maar ook dat de omvang van de
schade van elk lid van de groep wordt bewezen. Deze schade kan per lid van de groep
verschillen. Dit zal vaak zo zijn bij schade ten gevolge van ongevallen en bij de schade
van de afnemers van produkten met een wisselende marktprijs of waarvan door de leden van de groep verschillende hoeveelheden zijn afgenomen.
In zaken waar de schade van de individuele leden afzonderlijk zeer moeilijk aantoonbaar is (door het ontbreken van bewijsstukken, boekhouding, kassabonnen, e.d.) maar
de schade van de hele groep tot aanwijsbaar voordeel bij de tegenpartij heeft geleid,
wordt in de rechtspraak de schade van de groep soms gelijkgesteld aan het bedrag van
het onrechtmatig genoten voordeel van de tegenpartij. Dat bedrag wordt dan op basis
van omzetcijfers en marktgegevens berekend of door de rechter geschat. Vooral bij
class actions inzake overtredingen van prijs- en kartelvoorschriften komt dit voor. De
tegenpartij van de class wordt veroordeeld dit bedrag aan de groep te betalen51.
Bij uitkering van dit bedrag wordt zoveel mogelijk aan ieder lid van de groep de aantoonbaar geleden schade vergoed. De afwezige leden worden opgeroepen om de voor
uitkering vereiste gegevens te verschaffen. Soms wordt de vergoeding op een voor alle
49. Chafee (1950), p. 238.
50. Vgl. Koch (1976), p. 78-86.
51. Zie het in noot 25 genoemde artikel in de Michigan Law Review 1971, p. 360 e.v.
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leden van de groep gelijk bedrag vastgesteld ter besparing van de kosten van individualisering van grote aantallen vorderingen die onderling niet veel verschillen. Ook komt
het voor dat de rechter een soort curator benoemt die met de verdeling van het bedrag
wordt belast op overeenkomstige wijze als de baten in een faillissement worden verdeeld.
Als de groep zeer groot is en veel leden onbekend zijn, kan de uitkering van de schadevergoeding nieuwe problemen oproepen: slechts een deel van de rechthebbenden
vraagt om de uitkering of de administratie wordt erg kostbaar in verhouding tot het per
individu uit te betalen bedrag. In dergelijke gevallen heeft de rechtspraak naar alternatieve oplossingen gezocht. Het uit te betalen bedrag of het onverdeelde restant wordt
soms aangewend om globaal dezelfde groep, die benadeeld werd, een voordeel te verschaffen (bijvoorbeeld door een tijdelijke prijs- of tariefsverlaging). Dit systeem wordt
de 'fluid class recovery' genoemd 52 . Is ook dit niet mogelijk, dan wordt het geïncasseerde bedrag soms bestemd voor een door de rechter te bepalen doel dat de betrokken
groep geleadeerden zoveel mogelijk ten goede komt (de zgn. cy-près doctrine). Tenslotte is voorgesteld als andere oplossingen onmogelijk zijn, de geïnde schadevergoeding na
aftrek van de proceskosten aan de staat ten goede te laten komen.
Bij het zoeken naar deze alternatieven is men er vanuit gegaan dat een actie tot schadevergoeding verschillende doeleinden kan dienen. Is het doel primair het ongedaan
maken van door individuen ondervonden nadeel, dan is berekening en uitkering van
schade per individu vereist. Als de actie mede preventie van normovertreding tot doel
heeft en de veroordeling tot schadevergoeding als sanctie of als het wegnemen van onrechtmatig genoten voordeel wordt gezien, acht men globale berekening van dat voordeel eerder gerechtvaardigd 53 . Globale compensatie van het ondervonden nadeel wordt
als 'second best' oplossing vooral gebruikt in gevallen waar de schade, bij gebrek aan
praktische mogelijkheden om daarover een individueel proces te voeren, anders geheel
onvergoed zou blijven.
De aanvaardbaarheid van deze alternatieve oplossingen wordt in de rechtspraak en
de literatuur verschillend beoordeeld 54 . Tot nu toe heeft de Supreme Court daarover
nog geen uitspraak gedaan. Het uitblijven van een dergelijke uitspraak is mede een gevolg van de omstandigheid dat veel class actions, waarin schadevergoeding wordt gevorderd, eindigen met een schikking. Bij die schikking, die aan rechterlijke goedkeuring is
onderworpen, wordt dan een regeling omtrent de omvang en de wijze van uitkering
van de schadevergoeding getroffen. Het eerder genoemde onderzoek in Washington
wees uit dat van de 81 tussen 1966 en 1972 ingestelde en afgedane class actions, waarin schadevergoeding werd gevorderd, de eis in 47 zaken werd afgewezen. In meer dan
tweederde van de overige zaken werd een schikking bereikt 55 .
In class actions met zeer grote groepen kan het bewijs van de schade en de uitkering
van de vergoeding zeer gecompliceerd en tijdrovend worden. Als de rechter verwacht
dat deze problemen de procedure onhanteerbaar zullen maken, kan hij op die grond
de toestemming om het proces als class action te voeren weigeren 56 . Ook kan de rech52. Dit systeem werd toegepast in de zaak Daar v. Yellow Cab Co. (zie noot 26). Als onderdeel van
een schikking verlaagde het taxi-bedrijf haar tarieven.
53. Zie K.W. Dam, Class Actions: Efficiency, Compensation, Deterrence, and Conflict of Interest,
4 Journal of Legal Studies 1975, p. 47.
54. Zie Koch (1976), p. 80 noot 304.
55. Empirical Study (1974), p. 1137. Zie verder F. Dole, The Settlement of Class Actions for Damages, 71 Columbia Law Review 1971, p. 971. Omtrent de belangentegenstellingen tussen de leden
van de groep, hun advocaat en de tegenpartij, bij dergelijke schikkingen zie Dam (1975), p. 56 en
A. Rosenfield, An Empirical Test of Class-Action Settlement, 5 Journal of Legal Studies 1976, p.
113.
56. Volgens Rule 23 (b) (3) moet de rechter bij de beoordeling van de vraag of een geding als class ac323

ter in zo'n geval besluiten om de class action te beperken tot de vraag van de aansprakelijkheid van de tegenpartij. De vaststelling en betaling van schade kan daarna op individuele basis worden afgewikkeld.

6.7 noodrem
Ondanks de inachtneming van de voorschriften van rule 23, het rechterlijk toezicht op
de representativiteit en de verzending van kennisgevingen kunnen er zich gevallen voordoen, dat achteraf komt vast te staan, dat de belangen van een afwezig lid van de groep
in de class action volstrekt onvoldoende zijn behartigd. In een later geding wordt een
afwezige aan de uitspraak gehouden, maar deze toont aan, dat de aanwezigen in de
class action geenszins representatief genoemd konden w o r d e n " . De Supreme Court
besliste dat het grondwettelijk due-process beginsel een behoorlijke vertegenwoordiging
van de afwezigen eist. Het fungeert in deze gevallen als een laatste noodrem ter voorkoming van onrecht. Deze uitspraak werd gedaan in een zaak, waar het er achteraf veel
op leek dat de vertegenwoordigers van de groep in de class action met de tegenpartij
onder één hoedje hadden gespeeld. In de class action hadden beide partijen essentiële
feiten als vaststaand erkend, die echter achteraf duidelijk onjuist bleken te zijn 58 . Het is
duidelijk dat dit middel uiterst spaarzaam gebruikt moet worden, wil de class action
haar bestaansreden niet verliezen 59 .
In Engeland waar de oude 'representative action' nog steeds bestaat en gebruikt
wordt 6 0 , hanteert men een andere oplossing voor dit probleem. Daar bepalen de procedure-regels dat de uitspraak in een representative action ook voor de afwezigen bindend
is. Voor tenuitvoerlegging van de uitspraak tegen een afwezige is echter verlof van de
rechter nodig 6 1 . Op die wijze blijft een nadere toetsing mogelijk en kan duidelijk onrecht tegenover een afwezige worden vermeden.

7. kritiek
De praktijk van de herziene rule 23 heeft veel weerstand en kritiek opgeroepen, onder
meer bü de (potentiële) tegenstanders van groepen, die class actions instellen. Deze
kritiek en de repliek daarop was soms zeer emotioneel en zonder feitelijke grondslag.
-+·

57.
58.
59.

60.

61.

tion gevoerd mag worden onder meer rekening houden met 'the difficulties likely to be encountered in the management of a class action'.
Elk afwezig lid van de groep is formeel procespartij in de class action en кал dan ook van de uit
spraak in beroep gaan. Het hier geschetste probleem speelt dus alleen nadat de beroepstermijn
ongebruikt is verlopen.
Hansberryv. Lee,311 US32(1940).
Het in noot 30 genoemde artikel in de Harvard Law Review van 1974 meldt (op p. 594) dat
slechts van zeven onder de nieuwe rule 23 gedane uitspraken bekend is dat zij op deze wijze zijn
aangevochten; er zijn sinds 1966 vele duizenden class actions voor de federale rechtbanken ge
voerd.
ZieHalsbury's Laws of England, 3e druk, London, 1954, Vol. 30, p. 315 en EJ. Cohn, Parties, in:
International Encyclopedia of Comparative Law, Vol XVI, Chapter 5, Tübingen, 1976, p. 46.
Voor recente toepassingen zie Moon and others ν. Altherton, (1972) 3 WLR p. 57, een zaak waar
een huurder namens tien andere, niet met name genoemde huurders optrad, en John v. Rees and
others, (1970) 1 Ch. p. 345, een geschil over een splitsing in een plaatselijke afdeling van de Labour
Party waarbij twee bestuursleden namens verschillende groepen leden optraden.
Zie Rules of the Supreme Court, Order 15, rule 12, te vinden bij Odgers, Principles of Pleading
and Practice in Civil Action in the High Court of Justice, (19th ed), London 1966, p. 425.
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Tegenstanders van de class action kenmerken de procedure als 'legalized blackmail' 62
en als 'legal sanction to a form of mob rule as to the economic life of the nation' 6 3 .
Dergelijke kritiek werd door voorstanders van de class action getypeerd als 'corporate
hysteria' en 'poignant rhetoric from defense counser 64 of beantwoord met 'Take
away the class action and the joy of those who live off the small consumer will, as in
the bad old days, be unconfined'* 5 . Mogelijk is de felheid van de reacties een indicatie
voor de angst èn de hoop dat de class action een daadwerkelijke wijziging zou brengen
in bestaande machtsverhoudingen.
In de meer zakelijke kritiek keren een viertal punten steeds weer terug:
1. advocaten voor de groepen in class actions houden meer hun eigen belang dan dat
van hun cliënten in het oog; de in class actions toegewezen schadevergoedingen gaan
grotendeels op aan advocaten-honoraria en proceskosten (vooral de kosten van de
kennisgeving);
2. de class action wordt als chantage-middel gebruikt om de tegenpartij tot een schikking te dwingen, ook al heeft de groep een zwakke zaak; class actions veroorzaken
voor de tegenpartij van de groep veel negatieve publiciteit;
3. class actions ontlasten de federale rechter niet; zij leiden in tegendeel tot overbelasting;
4. de rechters zijn niet opgeleid en uitgerust om (grote) class actions te leiden.
Veel van deze kritiek is afkomstig uit het bedrijfsleven en het daarmee verwante deel
van de balie. Vaak werd die kritiek geformuleerd in verband met eerdergenoemde wetsvoorstellen, die beoogden de mogelijkheden voor het voeren van class actions in consumenten-geschillen voor de federale rechter te verruimen. De senaatscommissie, die deze
wetsontwerpen in behandeling heeft, het, mede naar aanleiding van die kritiek, het hierboven al meermalen geciteerde onderzoek naar de praktische toepassing van rule 23 instellen. De resultaten van die studie geven de critici weinig steun.
Bovendien zijn de bovengenoemde punten van kritiek in feite alleen relevant voor
class actions waarin schadevergoeding wordt gevorderd. Wordt een rechterlijk bevel of
declaratoir (class actions van het tweede type) gevraagd, dan spelen de door de critici
aangevoerde bezwaren niet of nauwelijks. Uit het genoemde onderzoek bleek nu, dat
in meer dan de helft van de ruim 400 class actions, die in de periode 1966-1972 in
Washington werden ingesteld alleen een rechterlijk bevel of declaratoir werd gevorderd.
In de zaken waar schadevergoeding werd gevorderd en toegewezen, bedroegen de totale proces-kosten (inclusief advocaten-honoraria) nooit minder dan 15% en nooit
meer dan 55% van het aan de groep toegewezen bedrag. In deze zaken wordt het honorarium van de advocaat dikwijls door de rechter in de uitspraak vastgesteld als onderdeel van de verdeling van de schadevergoeding 66 . De officiële handleiding voor de federale rechtspleging adviseert de rechter ook in het geval van een schikking toezicht op
de hoogte van het honorarium te houden 67 . In een recent overzicht van de praktische
62. M. Handler, The Shift from Substantive to Procedural Innovations in Antitrust Suits, 71 Columbia Law Review 1971, p. 9.
63. Namens de Nat. Small Business Association tijdens een hoorziUing voor een Senaatscommissie,
geciteerd in Empirical Study (1974), p. 1124.
64. Geciteerd in 87 Harvard Lav/ Journal 1973, p. 456 noot 169 resp. 66 Georgetown Law Journal
1978, p. 1337.
65. Geciteerd in 70 Michigan Law Review 1971, p. 338.
66. Vgl. in Nederland de vaststelling van het salaris van de curator in een faillissement, art t. 71 en
180 Fw.; zie ook K.F. Kelly, Attorney's Fees in Individual and Class Action Antitrust Litigation,
60 California Law Review 1972, p. 1671-1682.
67. Zie Manual for Complex Litigation, (2e ed.) 1973, § 1.47; deze handleiding is opgesteld door zeven federale rechters en wordt uitgegeven door het Federal Judicial Center; vgl. ook Empirical
Study (1974), p. 1153-57. In deze zaken wordt vaak een contingent fee afspraak gemaakt: ont325

voor- en nadelen van de class action concludeert Miller op grond van verschillende empirische studies, dat in class actions die met een schikking eindigen
'the great bulk of the money received from the defendants actually is distributed to
class members, in contrast to the widely held notion that the fund is either devoured by avaricious attorneys or consumed by administrative expenses' 6 8
In meer dan de helft van de afgedane class actions m het onderzoek in Washington
werd de vordering van de groep in een vroeg stadium van het geding afgewezen Uit interviews met advocaten, die voor de tegenpartijen van groepen optraden, bleek dat 'no
more than a handful would label their opponents' cases as frivolous' De onderzoekers
concluderen dat m zwakke zaken 'the class action is not a very effective tool for forcing
settlements' 69
Het punt van de overbelasting van de rechtbanken komt vooral ter sprake met het
oog op de voorgestelde uitbreiding van de federale class action tot consumentenzaken
Deze uitbreiding heeft echter nog niet plaats gevonden Het beschikbare onderzoek bevat aanwijzingen dat class actions waann schadevergoeding wordt gevorderd, meer tijd
m beslag nemen dan gewone schadevergoedmgsprocedures Dit verschil valt echter weg
bij een vergelijking 'in terms of judicial time expended per dollar recovery' 70
Het vierde punt van kritiek wordt vaak geïllustreerd aan de hand van een beperkt
aantal class actions met extreem grote groepen van miljoenen leden Er is zelfs sprake
van een class action, die werd ingesteld namens 'everyone m the U.S.' Wanneer de groep
zeer groot en de waarde in geschil per lid van de groep klem is, kunnen aanmerkelijke
problemen njzen bij het bepalen van de groep, de verspreiding van de kennisgeving en
de eventuele vaststelling, verdeling en uitkenng van een schadevergoeding Als afschrikwekkend voorbeeld van een dergelijke class action geldt de zaak Eisen v. Carlisle &
Jacquehn. In die zaak telde de groep omstreeks 6 miljoen leden en bedroeg de vordering per lid gemiddeld nog geen $10 71 Class actions met zulke grote groepen zijn uitzonderlijk. In het onderzoek m Washington bleek in ongeveer 40% van de zaken de
groep uit minder dan 1000 leden te bestaan. In 14% van de zaken telde de groep meer
dan 100 000 leden De onderzoekers stelden dan ook 'perhaps the greatest misconception held by class action critics is their perception of the size of the typical class'

68
69
70
71

vangst van honoranum is dan afhankelijk van de afloop van de zaak De advocaat draagt daarmee
zelf het nsico van de kosten van rechtsbijstand en knjgt meer eigen belang bij de zaak, anderzijds
wordt hierdoor goede rechtsbijstand mogelijk aan (groepen) cliënten, die deze met zelf kunnen
betalen De rechteis vertonen echter de neiging het salaris op basis van daadwerkelijk bestede tijd
vast te stellen In veel class actions, vooral in burgerrechtzaken, sociaal- en arbeidsrecht, speelt dit
probleem nauwelijks, omdat de rechtsbijstand wordt betaald uit institutioneel vermogen of de advocaten m loondienst werkzaam zijn. (OEO Legal Service, Umversiteitscentra, NAACP, vakbonden e d ) In de Legal Services Corporation Act van 1974 werd het voeren van class actions met
door de overheid gefmancierde rechtsbijstand aan een beperking onderworpen (section 1006 (с)
(S) van die wet) Die beperking werd bij amendement door de Senaat aangebracht, zie Cappelletti
ел (1975), ρ 470 en 480
Miller (1979), ρ 667, vgl ook Empirical Study (1974), p. 1162 e v.
Empirica] Study (1974), ρ 1137
Zie В S Du Val, The Class Action as an Antitrust Enforcement Device The Chicago Expenence
(I), American Bar Foundation Research Journal 1976, p. 1096 e ν , Miller (1979), ρ 666 noot 15
en Empmcal Study (1974), ρ 1140
De lijdensweg van deze zaak tot en met de voorlaatste fase wordt uitvoerig beschreven in Note,
Managing the Large Class Action Eisen ν Carlisle & Jacquehn, 87 Harvard Law Review 1973, p.
426 Voor de uitspraak van de Supreme Court m deze zaak, zie noot 42
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8 functies van de class action
Het is duidelijk dat ook de class action zijn grenzen kent Deze grenzen heeft de praktyk sinds 1966 duidelijk afgetast en soms overschreden De class action is slechts één
uit meerdere vormen waarmee in de VS de berechting van geschillen betreffende groepen mogelijk wordt gemaakt De opstellers van de herziene rule 23 waren zich dat goed
bewust voor toelating van een class action van het derde type werd als eis gesteld 'that
the class action is supenor to other available methods for the fair and efficient adjudication of the controversy' Zij waarschuwden ook voor de verleiding 'to make excessive demands and pm extravagant hopes on the one device alone' 72 Na een penode
van steeds toenemende aantallen class actions en veel ruimte voor experimenten met de
meuwe regels door lagere rechters, ontstond er in dejaren 1969-1974 een groeiende
weerstand tegen de class action De Supreme Court haalde in een aantal beslissingen de
teugels wat strakker aan 73 Het gebruik van de class action is in de periode na 1974
slechts weinig verminderd In enkele federale wetten zijn speciale regels inzake class actions opgenomen De wetsontwerpen inzake de class action bij federale rechters in consumentengeschillen zijn nog steeds m het Congres aanhangig De class action lijkt zich
m de Amerikaanse rechtspraktijk inmiddels een vaste plaats verworven te hebben 7 4 .
Buiten kijf staat dat de class action op een aantal gebieden een geschikt middel is gebleken voor de berechting van geschillen, waarbij grote groepen personen betrokken
zijn, die gemeenschappelijke belangen, maar weinig of geen onderlinge banden hebben.
In de praktijk vervult de class action dne belangryke functies
1 het vermijden van herhaling van de berechting van een zelfde geschil en het voorkomen van tegenstrijdige uitspraken m opeenvolgende gedmgen, dit betekent voor de
rechter èn voor partijen een besparing van tijd en moeite,
2 het handhaven van rechten van personen die uit onwetendheid, angst voor onbekende risico's of ongelijke toegang tot rechtsbijstand, er niet toe komen hun rechten in
een eigen procedure geldend te maken,
3 het scheppen van een mogelijkheid voor de berechting van geschillen, die per individu een geringe geldswaarde vertegenwoordigen, maar voor alle betrokkenen bijeengenomen een aanzienlijk belang vormen 7 5 .
De eerste functie was de voornaamste ontstaansreden voor de Engelse representative
suit en daarmede ook van de class action in de VS De tweede functie heeft de class action in de praktijk vooral vervuld in geschillen betreffende burgerrechten, in arbeidszaken en op het terrein van de federale sociale verzekenngswetgeving De derde functie
vervult de class action op federaal niveau in 'securities-' en 'anti-trust'zaken, daarnaast
72 Kaplan (1967), ρ 394
73. Zie de uitspraken vermeld in de noten 16, 39 en 42 Twee uitspraken van de Supreme Court
uit 1980 (zie noot 75) duiden eerder op een verruiming dan een verdere beperking van de moge
lijkheden om class actions te voeren
74 Zie Miller (1979), ρ 680 e ν
75 Bovendien leent de class action zich goed voor het voeren van een op rechtsvorming gericht proef
proces De maatschappelijke betekenis van de betrokken rechtsregels en de effecten van de uit
spraak kunnen vanaf het begin in de procedure expliciet aan de orde worden gesteld De afloop
van een class action is ook minder afhankelijk van de toevallige omstandigheden van enkele indi
viduen dan bij een proefproces dat op naam van enkele personen wordt gevoerd Als de aanwezi
ge leden hun belang bij het proces verhezen, bijvoorbeeld door een wijziging in hun omstandighe
den of omdat de tegenpartij hun vorderingen voldoet, kan de class action toch worden voortgezet
opdat ook over de rechten van de afwezige leden wordt beslist Aldus de vaste rechtspraak van de
Supreme Court die in twee uitspraken van 19 maart 1980 werd bevestigd Deposit Guaranty Na
tional Bank ν Roper en US Parole Commission ν Geraghty,48 US Law Week 1980, ρ 4279 en
4296
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m sommige staten ook in consumentenzaken en milieurecht-geschillen De tweede en
derde functie zyn nauw verwant Een federale rechter m Oregon vatte ze bondig samen
'one important function of class action is to afford meaningful legal nght to persons
who may be ignorant of such rights, or to those whose individual claims are too small
to support custom tailored litigation' 76 .
De class action maakt een doorbreking mogelyk van het patroon van ongelijke toegang tot de rechtspleging Het gebruik van deze procedure had tot gevolg dat materiële
rechten gehandhaafd en belangen beschermd werden, die tevoren de tafel van de rechter niet of slechts zelden bereikten Die toegang tot de rechter versterkt de onderhandelingspositie van groepen die weinig of geen ervaring met het gebruik van rechtspraak
hebben 77 Veel van zijn effect dankt de class action aan de eigenschap dat deze procedure geen voorafgaande organisatie van de leden van de groep vereist Dit speelt vooral
als de leden van de groep wel een gemeenschappelijk belang hebben maar verspreid,
78
geïsoleerd en elkaar onbekend гцп
'A class suit works best when persons are clothed
m a sort of anonymity and lost in the crowd When they take on significant charactens79
tics as individuals they had better be in c o u r t ' .

9. zijn er vergelijkbare rechtsfiguren in Nederland

7

In de rechtsvergelijkende literatuur wordt er bij herhaling op gewezen dat de rechtsstel
sels van de continentale landen m West-Europa geen met de class action vergelijkbare
80
rechtsfiguur kennen . Sommige auteurs menen zelfs dat de class action stnjdig is met
81
het systeem van de 'civil law'
In zijn uitvoerige beschrijving van de class action noemt
Koch dne bezwaren die tegen de invoering van de class action in de BondsrepubUek
Duitsland гцп aangevoerd (1) de class action zou stnjdig zijn met ieders recht op een
eigen proces, omdat ook de afwezige leden van de groep zonder hun uitdrukkelijke
toestemming aan de uitspraak zijn gebonden, (2) het zou tot overbelasting van de recht
banken leiden (Überfordermg der Justiz), (3) het zou stnjdig zijn met de beroepsregels
mzake de honorering van advocaten Alle dne argumenten worden echter door Koch
verworpen 82
De eisen die uit het grondwettelijke due process beginsel in de VS worden afgeleid,
76 LaMarv H & В Novelty & Loan Co 55 FAß 1972, ρ 22
77 Galanter (1974), ρ 143
78 Η Kalven en M Rosenfield, The Contemporary Function of the Class Suit, 8 University of Chica
go Law Review 1941, ρ 688
79 Chafee(1950),p 215
80 Cappelletti (1975), ρ 107, Stuyk(1975), ρ 862, Fisch (1979), ρ 51
81 Zie Kotz (1975), ρ 87, Η A Spindler, Die Amenkanische Institution der class action als Mittel
des Konsumentenschutzes -Kunosumoder Vorbild7in Festschnft Eugen Ulmer (1973), ρ 378,
F W Fncke, GRUR 1976, ρ 684 en G Witzsch, Class Actions, JZ 1975, ρ 277 die zijn oordeel
op een zeer vertekend beeld van de class action baseert
82 Koch (1976), ρ 93-96 In Hoofdstuk VII par 3 8 kwam reeds ter sprake dat in het recente Duit
se wetsvoorstel, dat een regeling voor de collectieve incasso van consumentenschade bevat, de in
voering van een class action voor deze zaken m de Bondsrepubbek uitdrukkelijk wordt afgewe
zen Als argumenten voor die afwijzing worden genoemd het hierboven m de tekst onder (1) ver
melde bezwaar van de ruime bindende werking en het ontbreken in het Duitse procesrecht van
een aan het hoofdproces voorafgaande fase waann de rechter beslist over de vraag of een vordenng toelaatbaar is De toelichting doelt hier waarschijnlijk op de zgn pre-lnal conference (zie
daarover Koch (1976), ρ 68) waarop de Amerikaanse federale rechter na de partijen gehoord te
hebben beslist of en onder welke voorwaarden (afgrenzing van de class, vorm van de kennisge
ving, e d ) een gedmg als class action gevoerd mag worden In het Nederlandse burgerlijke pro
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zijn aanmerkelijk strenger dan de eisen die op basis van art. 103 van de Duitse grondwet worden gesteld. Voor Nederland, dat geen overeenkomstige regel in de Grondwet
kent en dus moet terugvallen op de bepaling van art. 6, lid 1 van het Europese Verdrag
inzake de Rechten van de Mens, klinkt dit argument nog minder overtuigend. Het recht
op een eigen proces kan moeilijk als argument worden gebruikt tegen een procesvorm
die gebundelde handhaving mogelijk maakt van rechten die — gezien de kosten en belasting van een procedure — alleen in theorie voor handhaving in een 'eigen proces' in
aanmerking komen.
Ten aanzien van de vrees voor overbelasting merkt Koch op dat dit probleem zich in
de VS zelden heeft voorgedaan. De actio popularis brengt op dit punt zijns inziens grotere risico's mee dan de class action. Wat betreft het aan de beroepsregels ontleende argument stelt Koch dat het verbod van het quota-pars-litis-beding waarschijnlijk tot gevolg zal hebben dat een class action in Duitsland zich minder stormachtig zou ontwikkelen als in de VS 8 3 . Het effect van deze regel is in de VS overigens beperkt tot een
deel van de class actions (alleen als schadevergoeding wordt gevorderd). Wanneer een
beroepsregel van de balie de invoering van een overigens gewenste civielrechtelijke procedure zou belemmeren, lijkt mij dat eerder aanleiding om de aanpassing van die beroepsregel te overwegen (zoals ook in de VS is gebeurd: rechterlijke controle op de honoraria) dan een argument tegen de invoering van die procedure. De weerlegging van
deze drie argumenten door Koch is mijns inziens ook voor de Nederlandse situatie van
toepassing.
Het is de vraag of in het Nederlandse recht niet wel degelijk rechtsfiguren voorkomen
die met de class action vergelijkbare elementen bevatten. Voor elk van de drie typische
kenmerken van de class action: a. gebundelde afdoening van verwante vorderingen om
een voor alle partijen billijke oplossing te bereiken, b. binding van afwezige leden van
de groep, en c. rechterlijk toezicht op de vertegenwoordiging van de belangen van de afwezige leden door de aanwezigen, kunnen parallellen in het Nederlandse recht worden
aangewezen. Ik noem enkele voorbeelden.
a. Gebundelde afdoening van verwante vorderingen komt ondermeer voor in de Faillissementswet, de Wet schuldbrieven aan toonder 84 , bij het afleggen van rekening en verantwoording aan 'een massa' van bekende en onbekende belanghebbenden (artt. 784793 Rv.) en bij de in Hoofdstuk I reeds genoemde verdeling van het fonds van de beperkte aansprakelijkheid bij zeeschepen en bij rampen met olietankers 85 . In deze laatste gevallen verloopt de procedure volgens de regeling van de artt. 320a-320y Rv. Bij de
invoering van die regeling werd ondermeer als argument gebruikt dat deze gebundelde
afdoening noodzakelijk was om tegenstrijdige uitspraken te vermijden. Ook voor een
cesrecht is de tweefasen-structuur niet geheel onbekend; vgl. bijvoorbeeld de in Hoofdstuk V par.
2.1 besproken enquête-procedure.
De toelichting bij het eerstgenoemde argument wijst er op dat de ruime bindende werking van
uitspraken volgens § 21 AGB-Gesetz alleen ten gunste en niet ten nadele werkt van consumenten,
die geen partij zijn in de betreffende procedure. Overigens wekt die toelichting de indruk de eisen
te onderschatten die in de VS ten aanzien van de kennisgeving aan de afwezige leden van de groep
worden gesteld ;zie Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (1978), p. 28/29. Opmerkelijk is dat in dit wetsontwerp een aantal voorzieningen zijn opgenomen die ook bij de class action voorkomen: openbare kennisgeving, rechterlijk toezicht op
de inhoud van die kennisgeving en verantwoording van de financiële afwikkeling tegenover de
rechter.
83. Zo ook Cappelletti en Garth (1978), p. 44 noot 125.
84. Wet van 31 mei 1934,5/0. 279.
85. Zie Hoofdstuk I de tekst bij noot 82.
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billijke verdeling van het beschikbare geld onder de gerechtigden is afdoening ineens
noodzakelijk. Beide argumenten werden ook gebruikt bij de ontwikkeling van de class
action. Evenals bij de class action is de gebundelde afdoening bij deze Nederlandse regelingen vaak mede in het belang van de wederpartij, die weet waar hij (verder) aan toe is.
b. Binding van de afwezige leden van de groep komt in alle vier onder a. genoemde wettelijke regelingen voor86 alsmede bij de procedures over de geldigheid van besluiten van
organen van rechtspersonen (artt. 12 en 13 Boek 2 BW). De rechterlijke uitspraak waarbij een dergelijk besluit wordt vernietigd, is immers voor een ieder bindend.
In alle vier genoemde regelingen zijn uitgewerkte voorzieningen getroffen voor de
kennisgeving en oproeping van bekende en onbekende leden van de groep. Soms vindt
op meerdere momenten tijdens het proces een (openbare) kennisgeving plaats. De regeling in Boek 2 BW vormt op dit punt een ongelukkige uitzondering. Omtrent een kennisgeving aan de leden of de aandeelhouders van de betreffende rechtspersoon is niets
geregeld. De kans dat zij buiten hun medeweten aan de uitspraak worden gebonden, is
dus aanmerkelijk groter dan bij de leden van een groep in een class action87.
Een tweetal recente arresten van de Hoge Raad wekken de indruk dat dit college er
onder bepaalde omstandigheden mee akkoord gaat dat niet met name genoemde leden
van een groep, die bij het proces betrokken is, door de uitspraak worden gebonden, als
vermelding van de namen van alle leden op praktische bezwaren stuit. In de zaak Hiep/
Amrobank inzake de ontruiming van een gekraakt pand keurde de Hoge Raad een in
kort geding gegeven bevel tot ontruiming van 'Hiep en de zijnen' goed88. Het feit dat
niet vaststond wie 'de zijnen' waren, vormde geen bezwaar. Die vraag kon zonodig in
een volgend (executie)geding worden beslist. De eiser voerde deze procedure formeel
tegen één gedaagde, terwijl de vordering in feite tegen alle leden van de groep krakers
was gericht. De ene gedaagde werd door de eiser tot 'vertegenwoordiger' van de andere
(afwezige) leden gepromoveerd. De Hoge Raad stemde met deze gang van zaken in om
de executie van het bevel tot ontruiming effectief te kunnen maken ondanks de anonimiteit van de krakers. Een jaar eerder had de Hoge Raad aanvaard dat de leden van een
openbare accountantsmaatschap gezamenlijk als procespartij optraden zonder de namen van alle maten te vermelden89 .
Evenals bij de class action werd in deze twee gevallen mede op grond van praktische
overwegingen de binding van alle leden van de groep (zonder vermelding van de namen)
aanvaard90 . In beide gevallen zal zonodig in een tweede proces moeten worden vastgesteld wie precies door de eerste uitspraak gebonden zijn. In dergelijke gevallen dient
echter evenmin als bij de class action, uit het oog te worden verloren dat het verschil
maakt of de groep als eiser of als gedaagde optreedt91.
с In alle vier de bovengenoemde wettelijke regehngen worden de rechter instrumenten
geboden om voor de belangen van de afwezige leden te waken : hetzij door de vorm en
de manier waarop zij moeten worden opgeroepen, hetzij door de weigering om een
door een (gekwalificeerde) meerderheid van de aanwezige leden getroffen regeling te
bekrachtigen. Ook op dit punt vormt de procedure van art. 12 Boek 2 BW een betreu
renswaardige uitzondering.
86. Art. 273 Faillissementswet (bij homologatie van een akkoord), art. 7 Wet schuldbrieven aan toon
der, art. 790 Rv. (bij de Tekenprocedure) en art. 320u Rv. (bij de verdeling van het fonds).
87. Zie noot 13.
88. HR 16 december 1977, NJ\ 978, 561 т.п. W.H.H.
89. HR 5 november 1976, Л 1977, 586 т.п. W.H.H.
90. In zijn conclusie in de krakerszaak beriep de A.G. zich op de tekst van een formulierenboek; de
annotator sprak over 'een van ouds gebruikelijke en onmisbare constructie'.
91. Vgl. par. 6.5.
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De kenmerkende elementen van de class action blyken zich dus zeer wel te laten inpassen in het systeem van het Nederlandse burgerlijk proces. Wel zal die inpassing door de
wetgever dienen te geschieden. De vraag in welke gevallen er aanleiding is voor invoering van de class action in Nederland wordt in Hoofdstuk XI aan de orde gesteld92.

92. Zie Hoofdstuk XI par. 6.2.
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BULA GE BIJ HOOFDSTUK IX

Rule 23 van de Federal Rules of Civil Procedure
Rule 23 Class Actions

(a) Prerequisites to a Class Action One or more members of a class may sue or be sued as representative parties on behalf of all only if (1) the class is so numerous that joinder of all members is impracticable, (2) there are questions of law or fact common to the class, (3) the claims or defenses of
the representative parties are typical of the claims or defenses of the class, and (4) the representative
parties will fairly and adequately protect the interests of the class
(b/ Qass Actions Maintainable An action may be maintained as a class action if the prerequisites of
subdivision (a) are satisfied, and in addition
(1) the prosecution of separate actions by or against individual members of the class would create a
risk of
(A) inconsistent or varying adjudications with respect to individual members of the class which would
establish incompatible standards of conduct for the party opposing the class, or
(B) adjudications with respect to individual members of the class which would as a practical matter be
dispositive of the mterests of the other members not parties to the adjudications or substantially impair or impede their ability to protect their interests, or
(2) the party opposing the class has acted or refused to act on grounds generally applicable to the
class, thereby making appropnate final injunctive relief or corresponding declaratory relief with respect to the class as a whole, or
(3) the court finds that the questions of law or fact common to the members of the class predominate
over any questions affecting only individual members, andthat a class action is supenor to other available
methods for the fair and efficient adjudication of the controversy The matters périment to the findings include (A) the interest of members of the class in individually controlling the prosecution or
defense of separate actions, (B) the extent and nature of any litigation concerning the controversy already commenced by or against members of the class, (C) the desirability or undesirabdity of concentrating the litigation of the claims in the particular forum, (D) the difAcuities likely to be encountered in the management of a class action
(c) Determination by Order Whether Class Action to be Maintained, Notice, Judgement, Actions
Conducted Partially as Class Actions
(1) As soon as practicable after the commencement of an action brought as a class action, the court
shall determine by order whether it is to be so maintained An order under this subdivision may be
conditional, and may be altered or amended before the decision on the ments
(2) In any class action maintained under subdivision (b) (3), the court shall direct to the members of
the class the best notice practicable under the circumstances, including individual notice to all members who can be identified through reasonable effort. The notice shall advise each member that (A)
the court will exclude him from the class if he so requests by a specified data, (B) the judgement,
whether favorable or not, will include all members who do not request exclusion, and (C) any member who does not request exclusion may, if he desires, enter an appearance through his counsel
(3) The judgement in an action maintained as a class action under subdivision (b) (1) or (b) (2),
whether or not favorable to the class, shall include and describe those whom the court finds to be
members of the class The judgment in an action maintained as a class action under subdivision (b)
(3), whether or not favorable to the class, shall mclude and specify or describe those to whom the notice provided in subdivision (c) (2) was directed, and who have not requested exclusion, and whom
the court finds to be members of the class
(4) When appropnate (A) an action may be brought or maintained as a class action with respect to
particular issues, or (B) a class may be divided into subclasses and each subclass treated as a class, and
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the provisions of this rule shall then be construed and applied accordingly.
(d) Orders in Conduct of Actions In the conduct of actions to which this rule applies, the court may
make appropnate orders. (1) determining the course of proceedings or prescribing measures to prevent undue repetition or complication in the presentation of evidence or argument, (2) requiring, for
the protection of the members of the class or otherwise for the fair conduct of the action, that notice
be given in such manner as the court may direct to some or all of the members of any step in the action, or of the proposed extent of the judgement, or of the opportunity of members to signify whether
they consider the representation fair and adequate, to intervene and present claims or defenses, or
otherwise to come into the action, (3) imposing conditions on the representative parties or on intervenors, (4) requiring that the pleadings be amended to eliminate therefrom allegations as to representation of absent persons, and that the action proceed accordmgly, (5) dealing with similar procedural
matters. The orders may be combined with an order under Rule 16, and may be altered or amended
as may be desirable from time to time
(e) Dismissal or Compromise A class action shall not be dismissed or compromised without the approval of the court, and notice of the proposed dismissal or compromise shall be given to all members
of the class in such manner as the court directs.
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X. de amicus curiae
1. oorsprong in Engeland
Elk rechtsstelsel heeft een aantal ingebouwde mechanismen waarmee het zich kan aanpassen aan de steeds veranderende omstandigheden in de samenleving waarin dat rechtsstelsel functioneert. Eén van die mechanismen is de mogelijkheid om door interpretatie
een bepaalde rechtsfiguur of juridisch instituut met behoud van haar uiterlijke verschijningsvorm een geheel andere functie en inhoud te geven. Op die manier wordt een duidelijke breuk in de tijd vermeden. Flexibiliteit van de inhoud wordt gekoppeld aan een
uiterlijke continuïteit met het verleden. De amicus curiae is een goed voorbeeld van de
succesvolle werking van dat mechanisme.
De amicus curiae is een Engelse rechtsfiguur, die — evenals de class action - bij toepassing in de Verenigde Staten een zelfstandige ontwikkeling heeft doorgemaakt. Zoals
de naam reeds doet vermoeden, wordt de oorsprong van deze rechtsfiguur gezocht
in het Romeinse recht. Op enkele plaatsen maken de schrijvers melding van een amicus
curiae, een persoon aan wie de rechter, met name de alleenzittende rechter, in moeilijke gevallen om raad vroeg1.
In het Engelse recht is de amicus curiae een zeer oud gebruik. 'This custom cannot be traced to its origin, but is immemorial in the English
law' 2 . Het begrip amicus curiae wordt omschreven als:
'a friend of the court, that is to say, a person whether a member of the Bar not engaged in the case or any other bystander, who calls the attention of the court to
some decision, whether reported or unreported, or some point of law which would
appear to have been overlooked'.3
Uit deze omschrijving blijkt dat niet alleen de rechter maar ook de amicus zelf het initiatief voor zijn optreden kan nemen. Mogelijk heeft de speciale relatie tussen balie en
гесМегЩке macht in Engeland, waar de 'bench' bijna geheel uit de 'bar' wordt gerecruteerd, bijgedragen tot het ontstaan van deze geïnstitutionaliseerde helpende hand.
2. ontwikkeling in de VS
Stond in Engeland - althans aanvankelijk — het belang van een zo goed mogelijk geïnformeerde rechter voorop, in de Verenigde Staten kreeg de amicus curiae tegen het
eind van de 19e eeuw daarnaast nog een andere functie. Het eigen belang van de amicus
curiae treedt daarbij meer op de voorgrond. De amicus curiae wordt gebruikt als middel
om buitenstaanders, die geen partij zijn bij het geding en dus formeel niet door de uitspraak gebonden worden maar daarbij wel belang hebben, een mogelijkheid te geven
om hun belangen te behartigen. Zo'n buitenstaander kan in een soortgelijk geschil ge1. E. Angeli, The Amicus Curiae - American Development of English Institutions, 16 International
and Comparative Law Quarterly 1967, p. 1017.
2. J. Bouvier, Law Dictionary, 3e druk, St. Paul, 1914, p. 188.
3. E. Jowitt, The Dictionary of English Law, London, 1959, p. 114.
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wikkeld zijn, zodat hjj met de precedentwerking van de uitspraak te maken krijgt. Ook
kan h« de feitelijke gevolgen van de uitspraak ondervinden.
De amicus werd tot een soort informele interveniënt. Hij verschaft de rechter (en de
partijen in het geding) extra informatie, maar doet dat mede om zijn eigen belangen Ьц
de afloop van dat geding te behartigen. De amicus wordt behalve vriend ook belangen
behartiger. Vaak zal het optreden van de amicus in feite het standpunt van één van de
procespartijen ondersteunen: 'participants are often a friend of one of the parties as
well as the court, but the primary function of the amicus is to help the court to arrive
at a just decision'4. 'From friendship to advocacy', zo typeert Knslov deze ontwikkeling van het gebruik van de amicus сипае 5 . Deze nieuwe gedaante komt duidelijk naar
voren in een recente Amenkaanse definitie van de amicus сипае.
'a person, other than a party, who has been given permission by the court to parti
cipate to a limited extent in the proceedings because of his special interest in a par
ticular case. His role is to assist the court with factual information and legal advice
on doubtful questions".
Daarnaast wordt de amicus curiae in de Verenigde Staten ook weer in гцп oorspronkekjke romeinsrechtelijke rol (als vnend van de rechtbank) gebruikt. Soms nodigt de rech
ter een buitenstaander uit om als amicus сипае op te treden met als taak de rechter bystand te verlenen door het verschaffen van informatie, het instellen van een onderzoek
of het vemchten van bepaalde handelingen. De figuur van de amicus is dan een aanvul
ling op andere mogelijkheden (deskundigenonderzoek, getuigenverhoor e.d.) om infor
matie te verkregen. Zo vraagt de rechter aan ter zake kundige overheidsinstanties of
aan andere deskundigen (bijvoorbeeld een op het betreffende gebied gespecialiseerde
advocaat) om als amicus сипае zyn oordeel over een bepaald geschilpunt te geven. Een
bekend voorbeeld van deze toepassmg is de uitnodiging van verschillende federale rech
ters aan federale autonteiten om in procedures over de opheffing van de rassenscheiding
m het onderwijs als amicus сипае op te treden door informatie aan de rechter te ver
schaffen en toezicht te houden op de naleving van de uitspraken. Dit gebeurde onder
meer in de zaak-Meredith, één van de negerleerlingen aan wie in 1957 in Little-Rock
met steun van gouverneur Faubus van Arkansas de toegang tot een 'blanke' middelbare
school werd verhinderd7.
De amicus сипае wordt dus op verschillende manieren en voor verschillende doelein
den gebruikt. 'It has been a catch-all device for dealing with some of the difficulties
presented by the common law system of adversary proceedings'8 Het is een erkenning
van het feit dat de uitspraak in een burgerlijk proces effecten kan hebben voor velen
die daarbij geen partij zyn Met behoud van de formele structuur van een proces tussen
twee partijen, wordt aan belanghebbende buitenstaanders de gelegenheid geboden hun
belangen kenbaar te maken. Samenvattend kunnen we de trekken van drie verschillen
de verschijningsvormen van de amicus сипае onderscheiden
1. de amicus is een buitenstaander aan wie de rechter om advies of bijstand vraagt;
2. de amicus is een niet bij het geding betrokken aanwezige, die uit eigen beweging de
4. F.V. Harper en E.D. Ethenngton, Lobbyists Before The Court, 101 University of Pennsylvania
Law Review, 1953, p. 1176
5. In zijn boeiende beschrijving van de ontwikkelingvan de amicus in de V.S., waaraan ik bij het schnjven van dit hoofdstuk veel heb ontleend S Knslov, The Amicus Сипае Brief From Friendship to
Advocacy, 72 Yale Law Journal 1963, ρ 694-721.
6. bncyclopaedia Americana, New York, 1965, deel I, p. 573.
7. Zie Knslov (1963), p. 717-720, voor een overzicht van de gebeurtenissen in Little Rock en hun
(internationale) politieke implicaties zie Keesmgs Historisch Archief 1957, ρ 13712
8. Knslov (1963), p. 720.
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rechter op bepaalde feiten of rechtsregels opmerkzaam maakt;
3. de amicus is een derde, die geen partij is bij het geding, maar wel een eigen belang
heeft bij de afloop daarvan en daarom uit eigen beweging de rechter op bepaalde fei
ten of rechtsregels opmerkzaam maakt.
Alle drie verschijningsvormen van de amicus worden in de Verenigde Staten in de prak
tijk gebracht. In het kader van deze studie is vooral de derde variant interessant, omdat
deze door particuliere en overheidsorganisaties intensief wordt gebruikt.
2.1 particuliere organisaties als amicus curiae: de formalisering van een gebruik
In het begin van deze eeuw verschijnen vrij kort na elkaar verschillende soorten organi
saties voor het eerst als amicus curiae voor de Supreme Court. Aanvankelijk waren het
vooral overheidsinstanties geweest die als amicus curiae optraden om de belangen van
bepaalde groepen te ondersteunen. Gangmaker was het federale ministerie van justitie
dat de amicus curiae brief voor het eerst systematisch gebruikte in een reeks van proce
dures betreffende de rechten van negers en tevens in geschillen over de grondwettig
heid van de federale sociale wetgeving. Al snel gingen ook organisaties van minderheids
groepen in de bevolking (chinezen, negers en joden) zelf van deze nieuwe toepassing
van dit oude instituut gebruik maken. De Chinese Charitable and Benevolent Associa
tion of New York beet in 1904 de spits af door een advocaat als amicus te laten optre
den in procedures betreffende de toelating van Chinezen in de VS9 . Dit voorbeeld werd
in 1914 gevolgd door de N AACP (National Association for the Advancement of Colored
People) en enige tijd later door het American Jewish Congress10. Daarna gingen ook
het georganiseerde bedrijfsleven, de vakbonden en een groot aantal beroepsverenigingen
van dit nieuwe middel tot belangenbehartiging gebruik maken, op de voet gevolgd door
consumentenorganisaties en groeperingen ter bescherming van burgerrechten.
Na 1930 neemt het aantal amici sterk toe. Kennelijk ontstaat er daardoor behoefte
aan een formalisering van dit instituut. In 1937 stelt de Supreme Court de eerste proce
dureregel vast betreffende de amicus. Deze summiere regeling luidde:
Ά brief of an amicus curiae may be filed when accompanied by written consent of
all parties to a case, except that consent need not be had when the brief is presen
ted by the United States, or an officer or agency thereof sponsored by the Solicitor
11
General, or by a state or political subdivision'.
Hoewel de regel daarover zweeg, bleef de mogelijkheid bestaan om aan de Supreme
Court verlof te vragen voor een optreden als amicus, wanneer de toestemming van par
tijen niet werd verkregen. Een dergelijk verlof werd gemakkelijk verkregen. The Court
actually granted motions for leave to file as a routine matter.' IJ
Omstreeks het begin van de jaren vijftig stijgt het aantal amici nog verder. Vooral in
de processen die voortvloeiden uit het optreden van McCarthy op het hoogtepunt van
de koude oorlog, laten grote aantallen amici van zich horen. Een veel genoemd voor
beeld is het optreden van ongeveer 40 organisaties die in totaal 19 amicus curiae briefs
9. Ah How ν. United Slates, 193 US 65 (1904); Krislov (1963), p. 707 en Angell (1967), p. 1018.
10. Voor een beschrijving van de activiteiten van de NAACP als amicus zie CE. Vose, Caucasians On
ly, The NAACP and the Restrictive Covenant Cases, Berkeley, 1959 en Rabin (1976), p. 215;
voor wat betreft de activiteiten van het American Jewish Congress als amicus zie Harper en Etherington(1953),p. 1174.
11. 28 USC 3187 §3187 (1946).
12. Harper en Etherington (1953), p. 1173, noot 5.
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indienden in het proces tegen de Hollywood Ten, een groep van linkse sympathieën
beschuldigde personen uit de film-wereld, die geweigerd had te getuigen voor het UnAmerican Activities Committee van het Huis van Afgevaardigden. In die periode wendden sommige personen of organisaties zich zonder advocaat of in strijd met de gebruikelijke regels als amicus tot de Supreme Court. De onvrede over deze gang van zaken
kwam tot uitdrukking in een aantal wijzigingen die de Supreme Court in 1949 en 1954
in de procedureregels aanbracht13. Deze wijzigingen hadden tot doel het optreden van
amici aan banden te leggen. De Solicitor General, de vertegenwoordiger van de federale
overheid in zaken voor de Supreme Court, volgde dit voorbeeld door aan aspirant-amici
stelselmatig toestemming voor hun optreden als amicus te weigeren. Daar de federale
overheid in ruwweg de helft van de zaken voor de Supreme Court partij is, leidde deze
opstelling (samen met de gewijzigde procedure-regels) tot een drastische vermindering
van het aantal amicus curiae briefs: van 118 briefs in 1949 tot 34 in 1954.
Al snel bleken de rechters van oordeel dat de amici een nuttige functie vervullen.
Justice Black had zich overigens direct tegen de beperkende regeling uitgesproken:
'I have never favored the almost insuperable obstacle our rules put in the way of
briefs sought to be filed by persons other than the actual litigants. Most of the cases before this Court involve matters that affect far more than the immediate record
parties. I think the public interest and judicial administration would be better served
by relaxing rather than rightening the rule against amicus curiae briefs'.14
Een andere rechter, Justice Frankfurter, oefende kritiek uit op het restrictieve beleid
van de Solicitor General. Deze verklaarde daarop voortaan zijn toestemming niet meer
te zullen weigeren, tenzij de amicus geen 'substantial' maar slechts 'a general, abstract
or academie interest' in de zaak heeft of diens argumenten 'irrelevant, repetitious or
frivolous' zijn. Sinds 1954 neemt het aantal amicus curiae briefs bij de Supreme Court
weer voortdurend toe.
2.2 de procedureregels
Optreden als amicus curiae is niet alleen mogelijk voor de Supreme Court, maar voor alle federale rechterlijke instanties en ook voor veel rechters in de afzonderlijke staten. In
de meeste staten berust het optreden van de amicus op ongeschreven regels1 s . Hierbij
gelden de volgende uitgangspunten. Er is geen recht om als amicus op te treden. De
rechter is geheel vrij om toestemming voor een optreden als amicus te weigeren of te
verlenen. Tegen een weigering is geen beroep mogelijk. Vaak dient de amicus voor zijn
optreden de toestemming van de procespartijen te verkrijgen. Voor de federale rechterlijke colleges zijn wel uitdrukkelijke regels van kracht16. De US Supreme Court Rules
bevatten de meest uitgebreide regeling ten aanzien van de amicus. Deze regeling is typerend voor de praktijk in veel andere jurisdicties.
Voor een optreden als amicus voor de Supreme Court is de schriftelijke toestemming
van alle procespartijen vereist17. Wordt deze toestemming niet verkregen dan kan de as13. Zie hierover F.B. Wiener, The Supreme Court's New Rules, 68 Harvard Law Review 1954, p. 80.
14. 346 US 947 (1954).
15. Angeli (1967), p. 1024.
16. Federal Rules of Appellate Procedure (1967), Rule 29; Court of Appeals District of Columbia,
Rule 10; U.S. Court of Claims, Rule 46 (g); U.S. Customs Court, Rule 11.2; U.S. Court of Military Appeals, Rule 44.
17. De hier beschreven regeling betreft het optreden als amicus in de hoofdzaak, Supreme Court
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pirant-amicus aan de Supreme Court verlof vragen voor zijn optreden. In dit verzoek
moet de amicus uiteenzetten wat de aard van zijn belang is en bovendien aangeven de
'facts or questions of law that have not been, or reasons for believing that they will not
adequately be, presented by the parties, and their relevancy to the disposition of the
case'. De procespartijen worden van dit verzoek in kennis gesteld. Zij kunnen daarop
reageren 'concisely stating the reasons for withholding consent'. Daarna beslist de Supreme Court op het verzoek.
Overheidsinstanties hebben geen toestemming nodig om als amicus te verschijnen,
mits 'sponsored by its appropriate legal representative'. Heeft de amicus toestemming
of verlof gekregen, dan kan hij zijn standpunt schriftelijk kenbaar maken door indiening van een zogenaamde 'brief. In deze brief, die ten hoogste dertig pagina's lang mag
zijn, moet de amicus uitdrukkelijk aangeven welke procespartij hij ondersteunt. Indiening van de brief dient te geschieden binnen de termijn die voor indiening van processtukken is gesteld aan de procespartij wiens positie in feite door de amicus wordt gesteund. Dit geeft de wederpartij de gelegenheid om ook op de inhoud van de amicus
curiae brief te reageren in een 'reply-brief. Als de amicus geen van de partijen ondersteunt, moet hij zijn brief binnen de voor de eiser geldende termijn indienen. Vaak verschijnen aan beide zijden in het geding amici. In dat geval kunnen beide partijen een
'reply-brief indienen". De amicus is verplicht zich van rechtsbijstand te voorzien. Alle
stukken die de amicus tot de Supreme Court richt (het verzoek om verlof en de amicus
curiae brief zelf) moeten door een bij de Supreme Court toegelaten advocaat zijn ondertekend en aan alle procespartijen worden betekend".
In uitzonderingsgevallen kan de amicus curiae die een 'brief heeft ingediend, zijn
standpunt ook nog mondeling toelichten. De amicus moet daarvoor toestemming krijgen van de procespartij die hij in feite ondersteunt. Ook kan hij daartoe in een apart
verzoekschrift aan de Supreme Court verlof vragen. In het eerste geval komt de tijd die
de amicus voor zijn toelichting gebruikt in mindering op de voor het pleidooi van de
ondersteunde partij toegestane tijdsduur20. Over verzoeken om als amicus curiae op te
treden die van de Supreme Court zelf uitgaan, wordt in de Rules niet gesproken. Dat
neemt niet weg dat dergelijke uitnodigingen in de praktijk af en toe worden gedaan
vooral aan federale overheidsinstanties.
2.3 de amicus als informele interveniënt
Procesrechtelijk bezien vertoont de amicus verwantschap met de interveniënt. De amicus komt evenals de interveniënt tussenbeide in een geding dat reeds aanhangig is tussen andere partijen. Het kenmerkende verschil is dat de amicus door zijn optreden geen
procespartij wordt en de interveniënt wel21. De amicus is niet gebonden aan de uitspraak. Deze heeft tegenover hem geen gezag van gewijsde. De amicus kan tegen de
uitspraak geen rechtsmiddel instellen. Ook kan hij het onderwerp van het geding noch
de procesgang wijzigen. De amicus kan extra argumenten en informatie aandragen. Een

18.
19.
20.
21.

Rule 36 (2)-(4). Voor amicus curiae briefs omtrent de vraag of de Supreme Court een zaak ten
principale zal behandelen gelden andere regels, zie Rule 36(1). Deze regeling werd in 1980,
waarschijnlijk mede onder invloed van de toename van het aantal amici, op enkele punten nader
uitgewerkt. Voor de huidige tekst van deze Rules, zie 48 U.S. Law Week 1980, p. 4352.
Vose (1959), p. 190 en 193. De amicus mag niet repliceren.
Supreme Court Rule 36(5), die ondermeer Rule 28 en Rule 34 van toepassing verklaart voor de
amicus.
Rule 38(7).
Zie par. 5.5 omtrent interventie in het Nederlandse recht.
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interveniënt beschikt echter als procespartij over meer mogelijkheden om de informatie
in het procesdossier te bepalen door het indienen van meerdere conclusies en het uitlokken van getuigenverhoor of deskundigen-onderzoek 22 . Een ander verschil is dat het optreden van een amicus voor de procespartijen minder extra kosten en tijdsverlies met
zich meebrengt dan gewoonlijk aan een formele tussenkomst zijn verbonden.
De verwantschap tussen deze beide rechtsfiguren blijkt ook uit het feit dat de rechter soms een partij, die verlof vraagt om te interveniëren, de tussenkomst weigert maar
de betrokkene wel toestaat zijn standpunt als amicus curiae kenbaar te maken 2 3 .
2.4 de procedureregels in de praktijk
De kritiek op het optreden van amici voor de Supreme Court en de daarmee verband
houdende wijzigingen van de procedureregels in 1949 en 1954 heeft aanleiding gegeven
tot verschillende publikaties over de toepassing van die regels. Daaruit blijkt dat in de
periode 1949-1961 in ongeveer een derde van de zaken die door de Supreme Court met
gemotiveerde 'opinions' werden afgedaan amici optraden. Gemiddeld werden per jaar
in 44 van zulke zaken in totaal 73 amicus curiae briefs ingediend24 . Er treden dus regelmatig meerdere amici in één zaak op. Van deze briefs werd 60% ingediend met toestemming van de partijen, 32% door overheidsinstanties die geen toestemming of verlof nodig hebben, 6% met verlof en 2% op verzoek van de Supreme Court 2 5 . Gemiddeld weigerde de Supreme Court in 9 gevallen per jaar verlof om als amicus op te treden. Bij de
selectie van de amicus curiae briefs speelt de Supreme Court in feite dus maar een beperkte rol.
Bij de mondelinge toelichting door amici is het beeld precies omgekeerd. Daar zijn
partijen karig met hun toestemming en treden amici meestal op met verlof of op uitnodiging van de Supreme Court. Dit zal waarschijnlijk het gevolg zijn van de regel dat
de duur van het pleidooi van een amicus, die met toestemming van partijen optreedt,
in mindering wordt gebracht op tijd die is toegemeten aan de partij, wiens standpunt
in feite door de amicus wordt ondersteund. Overigens is het aantal mondelinge toelichtingen door amici gering: in de periode 1949-1961 gemiddeld 5 gevallen per jaar.
2.5 wie treden op als amicus curiae en in welk soort zaken?
Het optreden van particuliere organisaties als amicus curiae bij de Supreme Court is
door Hakman in kaart gebracht. Hij bestudeerde alle zaken betreffende grondrechten,
burgerrechten ('race relations'), politieke delicten en een deel van de strafzaken ('serious
social offenses') waarin de Supreme Court in de periode 1928-1966 een gemotiveerde
uitspraak heeft gedaan. In één op de vijf van dergelijke zaken traden een of meer amici
op. Hij constateert een duidelijke toename in het gebruik van de figuur van de amicus
curiae. In de vooroorlogse periode verscheen in nog geen 2% van de zaken een amicus.
In de periode 1941-1952 was dit gestegen tot 18% en in de periode 1953-1966 tot 24%.
Overheidsinstanties die als amicus optraden bleven in dit onderzoek buiten beschouwing26 .
22. E.C. Jones, litigation without Representation: The Need for Intervention to Affirm Affirmative
Action, 14 Harvard Gvil Rights-Gvil Liberties Law Review 1979, p. 33.
23. Voor voorbeelden zie Kaplan (1967), p. 404 en Sax en Conner (1972), p. 404.
24. Krislov(1963),p.716.
25. Deze percentages hebben betrekking op de periode 1949-1956 en zijn berekend op basis van de
gegevens bij G.A. Schubert, Quantitative Analysis of Judicial Behavior, Glencoe, 1959, p. 74.
26. N. Hakman, The Supreme Court's Political Environment: The Processing of Noncommercial Li-
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Als verklaring voor deze toename van het aantal amici is gewezen op het ontstaan
van vele nieuwe belangenorganisaties in de eerste helft van de eeuw. Belangenbehartiging geschiedt mede onder invloed van het ontstaan van grote ondernemingen en een
groeiende overheidsbureaucratie niet langer door toevalüge, incidentele of persoonlijke
contacten maar door onpersoonlijke, georganiseerde en bureaucratische contacten. Dit
Tabel 7. De amicus curiae bij de Supreme Court in de periode 1928-1966 naar soort zaak en soort organisatie
Type of Organizations
Type of
Case

Number Number Gvil
'Spedaof
of
Liberties lized'
Cases Amicus Organ- Legal
Cases izations Defense
Organizations

Immigration, naturalization and
deportation
Labor union
affairs
Associa tional
activities
Religious
activities
Mass media
Professions
Voting
Legislative
process
Judicial
process
Administrative process
Japanese relocation
centen
Race relations cases,
discrimination
Serious social offenses
Mother
cases
Totals

Profes- RetiVete- Labor Other Trade
sionai gious
rans Unions Profes- and
Includ- Organ- Organsionai Business
ing Bar izations izations
Groups AssociaGroups
rions

125

21

7

4

7

2

1

3

—

-

47

21

8

2

3

—

1

12

—

-

89

16

13

1

3

4

—

1

1

-

68
35
30
52

19
16
15
21

9
11
9
4

—

1

2
7

2
14

44

8

4

64

5

1

1

15

7

3

1

5

5

5

58

21

455

2

28

—

—

_

—

13

1
5

2

—

-

1
1

4

1

—

2

—

-

3

9

22

88
1,175

2
3
1

1

-

—
1

1

1

2

—

—

—

_

—

—

-

4

—

_

_

_

_

_

_

17

3

10

7

5

2

—

12

—

7

_

_

_

_

1

20

4

2

1

-

-

-

-

1

219

99

37

45

51

12

25

19

19

-

_

Bron: Hakman (1969), p. 213.
-+•

tigation, in: J.B. Grossman en J. Tanenhaus, Frontiers of Judicial Research, New York, 1969, p.
210.
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maakt het voordeel van aaneensluiting en organisatie duidelijk zichtbaar. Nieuwe belan
genorganisaties gaan deelnemen in het administratieve en het politieke besluitvormings
proces. Als duidelijk wordt dat ook de rechter soms besUssingen neemt die richting ge
ven aan ontwikkelingen in de samenleving, gaan deze organisaties zich ook tot de rech
ter wenden ter realisering van hun doelstelling of ter versterking van hun positie: 'There
is a logical relationship of organizational interest in litigation and the importance of
27
courts in forming public policy' . Het blijkt echter dat de mate waarin particuliere or
ganisaties gebruik maken van de figuur van de amicus om aan het rechterlijke besluit
vormingsproces deel te nemen sterk verschilt. Ook varieert de frequentie van de amicus
curiae activiteit sterk voor verschillende soorten zaken. Onderstaande tabel geeft de re
sultaten van de door Hakman onderzochte ('non-commercial') zaken bij de Supreme
Court.
Zoals te verwachten was treden vakbonden vooral op in arbeidszaken, kerkelijke orga
nisaties in procedures over de verhouding tussen kerk en staat (godsdienstonderwijs,
zondagswetgeving, groetplicht en dienstweigeringszaken) en beroepsorganisaties vooral
in geschillen over de regulering van de beroepsuitoefening. Opmerkelijk is echter dat in
de grote meerderheid van de gevallen waar een amicus optreedt, dit niet gebeurt door
organisaties, die opkomen voor specifieke maatschappelijke belangen, maar door alge
mene belangenorganisaties, of gespecialiseerde juridische organisaties. In de onderzochte
zaken bleken het meest frequent als amicus op te treden de ACLU(95 keer), het American
Jewish Congress (24 keer), het National Lawyers Guild, een organisatie van radicale ad
vocaten (22 keer), de AFL-CIO ( 16 keer), de American Bar Association en het American
Veterans Committee (beide 10 keer) en de NAACP (in 8 zaken) 3 8 . Het lijkt er op dat
de figuur van de amicus curiae behalve door (niet in dit onderzoek betrokken) overheids
instanties en de direct betrokken belangengroepen vooral door organisaties van juristen
wordt gebruikt. Deze organisaties gebruiken dit middel dan met name in zaken waar al
gemene principes (vrijheid van meningsuiting, vrijheid van organisatie, gelijkheidsbegin
sel) of de belangen van minderheidsgroepen (vreemdelingen, negers, Jehova's-getuigen)
op het spel staan.
Ook in de periode na 1966 wordt veelvuldig door particuliere organisaties van de fi
guur van de amicus curiae in zaken voor de Supreme Court gebruik gemaakt. Bij gebrek
aan onderzoeksgegevens over deze periode heb ik nagegaan wie als amicus curiae optra
den in vijf zaken, waarin de Supreme Court na 1970 uitspraak deed. Ik koos hiervoor
twee uitspraken die reeds eerder ter sprake kwamen en drie recente beslissingen die ook
in Nederland de aandacht trokken. Deze selectie maakt geen aanspraak op representa
tiviteit. Het volgende dient slechts ter illustratie van het gebruik.
In het hoofdstuk over de class action kwam de besUssing in de zaak Eisen v. Carlisle
ά Jacquelin een paar maal ter sprake 2 9 . In die zaak werden 10 amicus curiae briefs in
gediend. Een gezamenlijke brief werd ingediend namens 18 staten. Twee andere staten
maakten elk afzonderlijk als amicus hun standpunt kenbaar. Daarnaast dienden drie
verschillende verenigingen van advocaten, alsmede de ACLU, de NAACP, een consu
mentenorganisatie en een electriciteitsbedrijf ieder een amicus curiae brief in. In Hoofd
stuk IX werd ook een class action genoemd waarin werd beslist over het recht van
vreemdelingen op een bijstandsuitkering 3 0 . In die zaak traden als amici o p : de Legal
Services for the Eldery Poor Project of the Center on Social Welfare Policy and Law, de
ACLU, de Association of Immigration and Nationality Lawyers en de Migration and
27. CE. Vose, Litigation as a Form of Pressure Group Activity, Annals of the American Academy of
Political and Social Science 1958, p. 31.
28. Hakman (1969), p. 214/5.
29. Zie Hoofdstuk IX noot 24.
30. Zie Hoofdstuk IX noot 42.
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Refugee Service of the US Catholic Conference Inc. Uit deze voorbeelden blijkt dat advocatenorganisaties niet alleen ter behartiging van de eigen belangen van advocaten,
maar vaak ook op grond van hun specifieke kennis als amicus aan een proces deelnemen. In het tweede geval zien we hoe een optreden als amicus ook tot de taak van moderne rechtsbijstandprojecten wordt gerekend. Uit deze twee gevallen blijkt tevens dat
ook in class actions het optreden van amici mogelijk is. Het komt zelfs regelmatig voor.
Een uitspraak in een class action zal immers in de praktijk vaak indirecte effecten hebben voor belangen van anderen dan de leden van de class. Het optreden van amici is
echter zeker niet tot class actions beperkt.
In de zaak Roe v. Wade, die leidde tot de uitspraak van de Supreme Court over de
toelaatbaarheid van abortus in de eerste drie maanden van de zwangerschap, maakten ruim
20 amici hun standpunt kenbaar 31 . Twee individuele personen traden op als amicus. De
overige amici waren organisaties of overheidsinstanties: twee vrouwenorganisaties, vier
organisaties speciaal opgericht met het oog op de strijd rond de legalisering van abortus,
een vereniging van vrouwenartsen, een federatie van gezinsplanningsbureaus, de American Ethical Union, en het National Legal Program on Health Problems of the Poor. Bovendien verschenen vijf staten vertegenwoordigd door hun Attorney General alsmede
een vereniging van juristen en de Association of Texas Diocesan Attorneys.
In het geding dat in 1972 resulteerde in de uitspraak dat de doodstraf in bepaalde
gevallen in strijd met de grondwet is, verschenen naast enkele individuele amici, de Synagogue Council of America, de staat Alaska, de NAACP en de ACLU 32 . Het verzoek
van deze laatste organisatie om als amicus curiae aan de pleidooien te mogen deelnemen werd afgewezen.
In de Bakke-zaak"
waar de Supreme Court zich uitsprak over positieve discriminatie en besliste dat speciale toelatingsprocedures van universiteiten die tot doel hebben
de achterstandsituatie van minderheidsgroepen op te heffen soms in strijd zijn met het
grondwettelijke gelijkheidsbeginsel, werden meer dan 50 amicus curiae briefs ingediend.
35 briefs ondersteunden het standpunt van de universiteit van California. Deze werden
ingediend door meerdere universiteiten, organisaties van medische of juridische studenten, advocatenverenigingen, vakbonden, de NAACP, de ACLU, negerorganisaties en een
reeks van organisaties namens de Mexicaanse, Japanse, Indiaanse en Puertoricaanse
minderheidsgroepen in de VS. Ter ondersteuning van Bakke werden 14 amicus curiae
briefs ingediend, hoofdzakelijk namens organisaties van Joodse, Poolse, Italiaanse en
Griekse bevolkingsgroepen, namens verenigingen van onderwijzers en politiepersoneel
en enkele ondernemersorganisaties. In 5 gevallen ondersteunde de amicus niet duidelijk
één van beide partijen. 4 briefs werden ingediend namens individuele personen die als
amicus optraden. De functie van de amicus curiae als vertegenwoordiger van collectieve
belangen kwam in deze zaak duidelijk aan het licht. De procedure werd immers gevoerd
tussen een blanke student en een universiteitsbestuur, dus zonder dat de minderheidsgroepen, die groot belang hebben bij deze programma's van positieve discriminatie, partij waren in het geding. Een verzoek van de NAACP om in het proces te interveniëren
werd al in eerdere instantie afgewezen 34 .
In deze zaken ging het steeds om organisaties die bij de Supreme Court als amicus
optreden. Hieronder zal echter blijken dat particuliere organisaties, soms door middel
van hun plaatselijke afdelingen, eveneens bij de lagere federale rechters en bij de rech31. 410 US 113 (1973).
32. Furman v. Georgia, 408 US 238 (1972).
33. RegenU of the University of California ν. Bakke, 438 US 265 (1978). Zie over deze zaak en de
rol van amici daarin К. lest en В. Sloot, Positieve discriminatie en de Amerikaanse grondwet-De
zaak Bakke, ЛОТ 1979, p. 597-608.
34. Jones (1979), p. 33.
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ters van de afzonderlijke staten als amicus curiae verschijnen35.
2.6 het effect van de amicus op de uitspraak
Het effect van de amicus curiae op de beslissing van de rechter is meestal moeilijk na te
gaan. De rechter is geheel vrij in de wijze waarop hij gebruik maakt van het materiaal
dat de amicus heeft aangedragen. Híj hoeft de stellingen van de amicus niet te behandelen of te beoordelen. Toch wordt een enkele keer de invloed van een amicus op de uitspraak wel duidelyk zichtbaar. Zo zijn een aantal uitspraken van de Supreme Court
bekend die werden gemotiveerd met een argument dat niet door partijen maar alleen
door een amicus naar voren was gebracht. Ook komt het wel voor dat in de uitspraak
feiten of argumenten uit een amicus curiae brief worden geciteerd. Een bekend voorbeeld is de beslissing uit 1966 in de zaak Miranda v. Arizona waarbü het recht op rechtsbijstand tijdens het politieverhoor aanzienlijk werd uitgebreid36. Over de invloed van
de amicus curiae brief van de ACLU in die zaak schrijft Samuel Dash:
'Perhaps the most striking lesson to learn from these materials is the role an amicus
brief can play in shaping a majority opinion, even without oral argument. Undoubtedly, the most effective presentation to the Court was the amicus brief of the
American Civil Liberties Union . . . It is clear that it presented a conceptual, legal
and structural formulation that is practically identical to the majority opinion —
even as to use of language in various passages of the opinion. Also, it is from this
brief and its appendix that the Court (Supreme Court) apparently draws its lengthy
discussion of the contents of leading and popular police interrogation manuals.
Both the ACLU brief and the Court explain that resort to the manuals is necessary
because of the absence of information on what actually goes on in the privacy of
police interrogation rooms'.37
De mogelijkheid dat een rechter zijn van de meerderheidsbeslissing afwijkende opvatting, als concurring of dissenting opinion, samen met de uitspraak kenbaar kan maken,
draagt ertoe bij dat het gebruik van informatie en argumenten van de amicus zichtbaar
wordt. Zo werd in de Bakke zaak niet alleen een argument, dat door meerdere amici
was aangevoerd, uitvoerig gemotiveerd verworpen, maar ook uitgebreid geciteerd uit de
amicus curiae brief van een viertal universiteiten. Ook in de dissenting opinions in die
zaak werd op verschillende plaatsen verwezen naar de aanvullende amicus curiae brief
die namens de federale regering was ingediend38. Toch zijn dergelijke gevallen eerder
uitzondering dan regel. Meestal is het effect van een bepaalde amicus curiae brief op de
uitspraak moeilijk na te gaan. Deze onduidelijkheid ten aanzien van het feitelijke effect
op de beslissing zou voor de als amicus optredende organisaties wel eens één van de
aantrekkelijke aspecten van deze rechtsfiguur kunnen zijn.

35. Zie par. 2.7.1 en de procedures genoemd in de noten 4244 en S3; Angeli (1967), ρ. 1024; Sax
en Conner (1972), p. 1084/87 verschaffen gegevens over het optreden van amici in procedures
over milieu-bescherming voor locale rechtere in de staat Michigan.
36. 384 US 436 (1966).
37. Geciteerd door Angeli (1967), p. 1044.
38. Zie 46 U.S. Law Week (1978), p. 4899 noot 14, p. 4910 tekst bij noot 54, p. 4916 noot 18 en
p. 4936 noot 26.
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2.7 de functies van de amicus
Aan de amicus worden in de literatuur een aantal functies toegekend. In deze paragraaf
wordt achtereenvolgens nagegaan welke functies de amicus vervult voor de rechter,
voor de amicus zélf, voor de procespartijen en tenslotte voor de werking van de rechtspleging in de samenleving.
2.7.1 de amicus en de rechter
Voor de rechter verschaft de amicus een mogelijkheid om meer en veelzijdiger informatie over feiten en recht te verkrijgen ten behoeve van zijn beslissing. Er is sprake van
een toenemende behoefte van rechters aan informatie. De voortdurend wassende
stroom van vakliteratuur, rechtspraak en wetgeving op federaal niveau en in 50 staten
heeft tot gevolg dat geen enkele rechter of advocaat deze ooit meer volledig kan beheersen. De mogelijkheid dat een rechter een relevante wetsbepaling over het hoofd
ziet, wordt als reëel ervaren. Bovendien leeft bij veel rechters het bewustzijn dat 'the
courts cannot operate in an Olympian remoteness from the social scene' 39 . Deze opvatting vraagt om een gedegen voorlichting over de feiten. Daaronder worden dan ook de
resultaten van sociaal-wetenschappelijk onderzoek begrepen. Beide ontwikkelingen
hebben de behoefte van de rechter aan informatie doen toenemen. De procespartijen
kunnen of willen de rechter deze informatie lang niet altijd verschaffen. Ook zal de
rechter, dankzij de informatie van de amicus, vaak meer gelegenheid hebben om de
maatschappelijke effecten van zijn beslissing (én de alternatieven) te overzien.
Daarnaast voorziet de amicus volgens Krislov in een behoefte van de rechter 'for
sharing the responsability through consultation' 40 . Deze behoefte om de verantwoordelijkheid met anderen te delen is waarschijnlijk in versterkte mate aanwezig bij de rechter wiens beslissing ingrijpende gevolgen voor de samenleving kan hebben; bijvoorbeeld
de rechter die in hoogste instantie rechtspreekt of de rechter die wetten en handelingen
toetst aan grondwettelijke beginselen 41 .
Toch blijkt in de praktijk in de VS dat de amicus curiae ook voor de lagere federale
rechters en in de rechtspleging in de afzonderlijke staten in een behoefte voorziet. In
zijn beschrijving van proefprocessen tegen de zgn. restricted covenants (het gebruik van
kettingbedingen bij de verkoop van onroerend goed met het doel een bepaalde wijk
'blank' te houden) vermeldt Vose verschillende gevallen, waarin meerdere organisaties
(waaronder de N AACP) voor appel-rechters of de hoogste instantie in verschillende staten als amicus curiae optraden. Soms betuigden die rechters uitdrukkelijk hun erkentelijkheid voor de door de amici aangevoerde informatie 42 . In andere zaken reageerden
de rechters minder positief. De Franklin County Court of Appeals 'felt and resented
39. Angeli (1967), p. 1023.
40. Krislov (1963), p. 703. Zo verzocht de Supreme Court in de eerste uitspraak in de zaak Brown
v. Board of Education, waarbij rassenscheiding in het openbaar onderwijs ongrondwettig werd
verklaard, aan de Attorneys-General van alle Zuidelijke Staten, waar die discriminatie voorkwam,
om een amicus brief in te dienen met betrekking tot de vraag bij welke formulering een door de
Supreme Court te geven bevel tot opheffing van die rassenscheiding ook praktisch uitvoerbaar
zou zijn. 'By accepting a role in the argument... they would be lending legitimacy to the Court's
ultimate decision.' Aldus D.M. Berman, It is so ordered, New York, 1966, p. 113.
41. L. Prakke, Toetsing in het publiekrecht, Amsterdam, 1972, p. 106 benadrukt dit aspect van de
amicus. Hij had daarbij ook de vergelijking kunnen trekken met de 'amici' bij het Bundesverfassungsgericht in de Bondsrepubliek Duitsland, zie noot 163.
42. Vose (1959), p. 149 en 154 met uitspraken van de Michigan Supreme Court en een 'intermediate
court' in de staat New York.

344

the pressure by the briefs on behalf of the church and its Negro clergymen'43.
Een meer recent voorbeeld van de functies van de amici ook voor lagere rechters is
de procedure voor een federale rechter in eerste aanleg in Texas waarin de sluiting van
een aantal kinderbeschermingstehuizen werd gevorderd wegens ernstige tekortkomingen in de verzorging van de pupillen in die tehuizen. Als amici gaven 'a number of professional and civil liberty groups and the Justice Department' voorlichting aan de rechter. In zijn uitspraak, waarbij de gevorderde sluiting werd bevolen, verzocht de rechter
echter eveneens aan de advocaten van de amici mee te helpen aan de uitvoering van zijn
beslissing door het opstellen van een plan voor een ingrijpende verbetering van de tehuizen44 . Hier zien we de amicus weer in een dubbelrol: hij is zowel vriend van een bepaald
belang als vriend en assistent van de rechter.
2.7.2 de optiek van de amicus
Ook individuele personen treden soms als amicus op. Deze categorie amici laat ik hier
echter buiten beschouwing. Het overgrote deel van de amici wordt gevormd door organisaties, die namens groepen personen spreken. Voor een organisatie vormt het optreden als amicus een mogelijkheid tot deelneming in het rechterlijk besluitvormingsproces. De leden van de betrokken groepering hoeven niet achter te blijven met het gevoel
dat in de procedure beslist is over belangen, waarbij zij zich betrokken voelen, zonder
dat de rechter het standpunt van de groep tenminste heeft gehoord.
'The amicus curiae briefis the traditional vehicle for presenting unrepresented views
to the court in an advisory capacity. However the amicus curiae brief has greatest
utility in the appellate context, in marshalling legal arguments or in presenting sociological data designed to expand the general informational basis for decisionmaking'.45
De groep kan het middel van de amicus curiae op verschillende manieren aanwenden.
Een amicus kan in het geding proberen een eigen belang· te behartigen, dat duidelijk
verschilt van dat van de procespartijen. Soms zal de amicus zijn interventie beperken
tot één bepaald onderdeel van het geschil dat zijn achterban ter harte gaat. Vaak ondersteunt de amicus echter in feite het standpunt van één van de procespartijen. Dat kan
op verschillende manieren gebeuren: door andere argumenten voor het ondersteunde
standpunt aan te voeren of door te wijzen op feiten en argumenten, die de ondersteunde partij wegens gebrek aan kennis, geld of uit tactische overwegingen niet zelf naar voren kan brengen. Soms plegen amici tevoren onderling of met de hun bevriende partij
overleg over een gezamenlijk te volgen strategie46. Vaak speelt toch het eigen doel dat
de als amicus optredende organisatie voor ogen staat een beslissende rol bij de keuze
van de opstelling. Dat optreden behoeft niet uitsluitend op de overwinning van een bepaald standpunt gericht te zijn. Het kan ook tot doel hebben de leden van de groep
het gevoel te geven dat de uitspraak mede door de activiteiten van de groep werd beïnvloed.47
Een aantrekkelijk aspect van het optreden als amicus is dat er voor de organisatie wei43. Vose (1959), p. 153.
44. P. Schrag, A Blow against Sadism, N.Y. Review of Books, 31 oktober 1974, p. 41. Vgl. The
Wyatt Case: Implementation of a Judicial Decree Ordering Institutional Change, 84 Yale Law
Journal 1975, p. 1348 en 1364 e.v.
45. Jones (1979), p. 33.
46. Voor gegevens op dit punt zie Hakman (1969), p. 221 en 236/7.
47. Zie Vose (1959), p. 166.
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nig risico's aan verbonden zijn. Er is nauwelijks een kosten-risico. De kosten van het optreden als amicus zijn relatief gering. De amicus hoeft alleen zijn advocaat en de kosten
van vermenigvuldiging van de brief te betalen. Bovendien komt het regelmatig voor dat
advocaten het optreden voor een amicus als een erezaak (of als een geoorloofde vorm
van publiciteit) zien en hun diensten kosteloos verlenen48. Ook het risico van prestigeverlies is beperkt. De amicus loopt geen kans door de rechter als verliezer te worden
aangewezen. Verliest de ondersteunde partij, dan heeft de rechter de argumenten van
de amicus niet aanvaard. Wint het door de amicus onderschreven standpunt, dan kan de
amicus tegenover zijn achterban op zijn bijdrage aan die uitkomst wijzen, ook al is het
werkelijke effect van die bijdrage lang niet altijd duidelijk. Wel gaat dit laatste minder
op naar mate de amicus zich meer met het standpunt van een van de partyen heeft geïdentificeerd.
2.7.3 de amicus en de procespartijen
Voor de procespartijen betekent de amicus een bron van extra steun uit aanverwante
of onverwachte hoek, maar ook een kans op confrontatie met nieuwe argumenten die
het eigen standpunt ondergraven of de proces-tactiek doorkruisen49. In het laatste geval kan de betrokken partij de amicus toestemming voor zijn optreden weigeren. De aspirant-amicus kan dan alsnog aan de rechter verlof vragen voor zijn optreden. Wij zagen reeds dat de procespartijen voor de Supreme Court niet terughoudend zijn bij het
verlenen van toestemming (zie par. 2.4). Voor de meerderheid van de amicus curiae
briefs werd de toestemming van alle procespartijen verkregen. Wel kan het optreden van de
amici enige vertraging bij het tot stand komen van de beslissing veroorzaken. De rechters moeten meer stukken bestuderen. Verder kan het er toe leiden dat de procespartijen van hun eigen advocaten een hogere declaratie ontvangen (als naar aanleiding van
een amicus curiae brief een reply-brief werd opgesteld). In ieder geval veroorzaakt het
optreden van een amicus aanzienlijk minder kosten dan de formele interventie die een
derde tot procespartij maakt. De praktijk bij de Supreme Court is een duidelijke aanwijzing dat ook de procespartijen per saldo meer voordelen dan nadelen zien in het optreden van amici.
2.7.4 de amicus en de rechtspleging
Tenslotte worden aan de amicus enkele functies toegeschreven die betrekking hebben
op de werking van de rechtspleging in de samenleving. De amicus is een extra mogelijkheid voor groepen om deel te nemen in het rechterlijk besluitvormingsproces. Die deelneming verkleint de afstand tussen de justitiabelen en de rechtspleging. Een politicoloog beschreef de amicus dan ook als een poging 'to propagandize the judiciary'50.
De deelname van georganiseerde groepen belangstellenden kan bovendien bijdragen
tot een grotere mate van aanvaarding van de rechterlijke beslissingen door de betrokke48. Vgl. Angell (1967), p. 1043. Rabin (1976), p. 213 noot 25 beschrijft hoe de toenemende vervanging van vrijwilligerswerk van advocaten door een vaste staf van juristen in loondienst bij de ACLU gepaard ging met de tendens dat de ACLU minder als amicus en meer als procespartij of procesvertegenwoordiger ging optreden. De amicus curiae brief is een geschikt medium voor de advocaat die niet bereid of in staat is de verantwoordelijkheid voor de hele procesvoering van een
zaak te dragen, maar wel incidenteel hooggekwalificeerd vakwerk ter beschikking van een organisatie met een ideëel doel wil stellen.
49. Voor de beschrijving van een duidelijk conflict tussen de advocaten van de NAACP als amicus en
de advocaten van een ter dood veroordeelde in de procedure inzake de grondwettigheid van de
doodstraf zie Meltsner ( 1973), p. 1121 /2.
50. Schubert (1959), p. 68.
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nen. De leden van die belangengroepen weten zich via hun organisaties bij de besluitvorming betrokken. Tegelijkertijd krijgt de rechter meer de gelegenheid om van de bij
die groep aanwezige informatie en argumenten kennis te nemen en daarmee bij de keuze en de motivering van zyn beslissing rekening te houden.
'The outcome of litigation can affect interests other than those formally represented by establishing precedent; by influencing the reputation of courts as impartial
arbiters of justice, thus encouraging peaceful resort thereto for the settlement of
claims; by influencing respect for the law, without which compliance will be rare
and enforcement difficult; or by directely producing more immediately tangible
public or private benefits or harms. The litigants may omit to present clearly these
consequences through inadvertence, ignorance, negligence, collusion, or lack of
skill or interest'. 51
Het instituut van de amicus biedt een mogelijkheid om in de procedure daadwerkelijk
rekening te houden met de neveneffecten van de afloop; niet alleen met de effecten
voor bepaalde individuen of groepen (door precedentwerking of feitelijke binding),
maar ook met de effecten voor de hele samenleving (de aanvaarding van recht en rechtspraak als middel tot conflictoplossing). Deze rechtsfiguur is een middel om de negatieve gevolgen van de 'potential unrepresentativeness of the actual litigants' te verzachten" .
De amicus vervult deze functie niet alleen in zaken voor de Supreme Court. Ook
voor de lagere federale rechters en de rechters van deelstaten verschijnen regelmatig
amici. Zo zijn de vakbonden ook actief als amicus in belangrijke arbeidszaken of geschillen inzake de sociale verzekering die door de appel-rechters in de deelstaten worden behandeld".

2.8 schaduwzijden
Het voorafgaande kan de indruk wekken dat het instituut van de amicus curiae nooit
kritiek heeft opgeroepen. Dat is niet zo. Wel is die kritiek, in vergelijking met de kritiek
naar aanleiding van de class action, beperkt van omvang en gematigd van toon. In de
Amerikaanse literatuur vond ik vier punten van kritiek:
1. de meerderheid van de amicus curiae briefs zijn 'repetitious at best and emotional
explosions at worst' ; het opstellen en lezen van die briefs is tijdverspilling54 ;
2. de amicus curiae brief is een 'vehicle for propaganda efforts' geworden 55 ;
3. een optreden als amicus dient vooral het narcisme van de betrokken advocaten en
biedt hen een mogelijkheid reclame te maken zonder de beroepsregels te overtreden 56 ;
51. Comments, Amicus Curiae, 55 Northwestern University Law Review 1960, p. 469 geciteerd door
Hakman (1969), p. 209.
52. D.L. Horowitz, 77ie Courts and Social Policy, Washington D.C., 1977, p. 44 noot 56. Deze auteur
wijst ook op de beperkingen in dit opzicht 'amici do not have the ability to shape the issues or
the factual record. Amicus participation cannot redress the deficiencies caused by unrepresentative litigants, among other reasons because amicus participation so often begins on appeal, after
the record is frozen'; vgl. par. 2.3;
53. Zie bijvoorbeeld Nonet (1969), p. 113 en verder par. 2.7.1.
54. Harper en Etherington (1953), p. 1172.
55. Wiener (1954), p. 80.
56. Angeli (1967), p. 1043.
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4. het gebruik van de amicus curiae brief leidt tot 'extrajudicial pressure on judicial
decisions' en vormt daardoor een gevaar voor de integriteit en de onafhankelijkheid
van de rechterlijke macht".
Opvallend is dat deze punten van kritiek, met uitzondering van het derde, alle werden
geformuleerd in het begin van de vijftiger jaren of uitsluitend aan de hand van gebeurtenissen uit die periode worden geïllustreerd. In die periode (koude oorlog) is in politieke processen tegen leden en (veronderstelde) sympathisanten van de communistische
partij overvloedig en vaak oneigenlijk gebruik gemaakt van de amicus curiae brief ter
ondersteuning van de verdachte personen.
Met name het eerste en het tweede punt van kritiek dateren uit dejaren 1953/54. De
feitelijke ontwikkeling van het gebruik van de amicus curiae voor en na die tijd geeft
deze kritiek echter weinig steun. Als de amicus curiae brief voornamelijk tijdverspilling
zou opleveren of alleen propagandadoeleinden zou dienen en geen positieve bijdrage
aan de rechtspleging zou leveren, dan valt de voortdurende stijging van het aantal amici
sinds 1928 moeilijk te verklaren. Deze toename was immers slechts mogelijk dankzij de
medewerking van de procespartijen en de Supreme Court zelf.
Het verwijt dat de amicus curiae brief voor propagandadoeleinden wordt gebruikt,
blijft ongespecificeerd. Ik neem aan dat dit punt van kritiek verband houdt met de veronderstelde motieven van organisaties die als amicus optreden. Deze organisaties zouden in de ogen van deze critici niet de overwinning van een bepaald standpunt of het
dienen van de rechtspleging nastreven. Hun optreden zou mede of zelfs uitsluitend gericht zijn op het verkrijgen van publiciteit voor het groepsstandpunt bij derden buiten
de rechtszaal of op het vertoon van activiteit van de organisatie tegenover de leden.
Dergelijke motieven zullen in de praktijk wel degelijk een rol spelen. Organisaties zullen
— evenals individuen — vaak meerdere redenen hebben om eigener beweging in rechte
op te treden. Voor de beoordeling van de vraag of een amicus misbruik maakt van de
geboden gelegenheid, behoren niet zijn motieven maar zijn feitelijke handelingen beslissend te zijn. Als een amicus curiae brief volstaat met het opsommen van gegevens over
de eigen organisatie of de tekst van de brief geen enkel zinvol verband houdt met het
onderwerp van het geschil, ligt de reactie voor de hand. De rechter zal de brief snel als
irrelevant terzijde leggen. De schade is in het ergste geval beperkt tot enige verloren
ogenblikken voor de rechter en de advocaten van de procespartijen. Een dergelijke organisatie zal daama niet gemakkelijk verlof krijgen om nog eens als amicus te verschijnen.
Het derde punt van kritiek (de angst voor uit eigenbelang of narcisme optredende advocaten) wordt slechts in één publikatie genoemd en daar ook direct als ongegrond
verworpen5'. Meestal gaat het initiatief uit van de organisatie die haar (vaste) advocaat
vraagt een amicus curiae brief op te stellen en in te dienen. Bij organisaties met een ideële doelstelling zal de advocaat voor deze werkzaamheden vaak geen betaling ontvangen.
'Many lawyers who do thus appear are leaders of the bar, ready to devote some part
of their time to unpaid professional work that is quite on a par with "legal aid" representation of the indigent'.5'
Opvallend is wel dat ditzelfde punt van kritiek ook bü de class actions door tegenstanders van die procesvorm naar voren werd gebracht.
Alle drie besproken punten van kritiek zijn overigens te herleiden tot de stelling dat
de amicus ook andere doeleinden kan dienen dan het behartigen van bepaalde belangen
57. Wiener (1954), p. 80, Vose (1958), p. 28.
58. Angell (1967), p. 1043; deze auteur is zelf advocaat.
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in het geding of het bevorderen van een goede rechtspleging. Dit in tegenstelling tot het
vierde punt van kritiek dat er van uit gaat dat de amicus ook een nadelig effect voor de
rechtspleging kan opleveren. Dat punt verdient dan ook uitvoeriger bespreking.
2.9 lobbying on the court
De activiteit van de amicus is door sommige critici als 'lobbying on the court' bestempeld. Nu was het lobbyen — het pogen door georganiseerde druk invloed op beslissingen uit te oefenen — bij de wetgever en de administratie in de VS sinds lang ingeburgerd.
De opkomst van georganiseerde belangengroepen was daar zeker niet vreemd aan. Het
woord heeft echter een duidelijk negatieve bijklank. Het roept associaties op met corruptie, heimelijkheid en belangenvermenging. Er werden wettelijke regelingen getroffen
ter voorkoming van ongewenste vormen van lobbyen59. De rechterlijke macht was dergelijke activiteiten niet gewend. In 1949 schreef een federale rechter aan een Congrescommissie:
'Assuming under our form of representative government pressure groups must be
tolerated in our legislative and executive branches, I feel there is no good reason
why our courts should be subjected to such pressures'.60
Toch is niet elke vorm van lobbyen (beïnvloeden van beslissingen) bij de rechterlijke
macht uit de boze. De auteurs die de amicus curiae brief het 'lobbying device available
for use before the Court' noemen, concluderen aan het slot van hun kritische artikel:
'There is nothing wrong with lobbying, as such, if everything is aboveboard and on a
level of decency, morally and intellectually'61.
Het rechterlijk besluitvormingsproces verschilt van dat van de wetgever en de administratie. Het heeft enkele specifieke kenmerken, die maken dat aan pogingen tot het
uitoefenen van invloed op dat proces speciale eisen moeten worden gesteld. Zo is als regel zowel de kring van personen die door het aandragen van informatie invloed op de
beslissingen mogen uitoefenen, als de vorm waarin dat mag geschieden aan stringente
beperkingen onderworpen. De argumenten om de amicus als buitenstaander naast de
partijen (en eventuele getuigen, deskundigen en andere leveranciers van informatie) toe
te laten tot de kring van hen die de rechter mogen beïnvloeden, kwamen in par. 2.7
reeds ter sprake.
Hier valt de nadruk op de tweede kenmerkende eigenschap van het rechterlijk besluitvormingsproces: de beperkingen van de vorm van de invloedspoging. Het uitgangspunt van het moderne rechtsgeding is, dat de rechterlijke beslissing tot stand komt op
grond van regels en feiten die aan alle betrokken partijen bekend (kunnen) zijn en
waarover zíj zich hebben kunnen uitlaten: enerzijds gepubliceerde wetgeving en rechtspraak, anderzijds informatie uit gewisselde processtukken, getuigenverklaringen en
pleidooien. In een dergelijke procedure is voor aan de procespartijen onbekende invloed spogingen van derden (of van één der partijen) geen plaats. Net zo min als er recht
gedaan wordt op geheime of slechts voor één der partijen toegankelijke stukken62. Er
zijn in de gerechtelijke procedure vaak nog extra voorzieningen getroffen die mede
59.
60.
61.
62.

Zie bijvoorbeeld de Federal Regulation of Lobbying Act (1946), 2 USC § 261-279.
Vose (1958), p. 28.
Harper en Etherington (1953), p. 1177.
Vgl. in Nederland art. 25 RO dat de rechters verbiedt een afzonderlijk gesprek met één van de
partijen te hebben of van deze stukken aan te nemen. Voor enkele uitzonderingen op de hoofdregel dat partijen recht hebben om alle processtukken in te zien: artt. 908a en 972 Rv.; art. 111,
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tot doel hebben dergelijke ongewenste invloedspogingen van derden zo weinig mogelijk
kans van slagen te geven (benoeming van rechters voor het leven, openbaarheid van de
zittingen en de eis van motivering van de uitspraak)
In het begin van dejaren vijftig werden de Amerikaanse rechters geconfronteerd met
voor hen geheel nieuwe methoden, bedoeld om invloed uit te oefenen op hun beslissingen Tot deze pressiemethoden behoorden ondermeer het posteren met spandoeken bij
gerechtsgebouwen en massale campagnes van aan rechters gerichte brieven en telegrammen 63 Het optreden van amici werd in die tijd op een lijn gesteld met dergelijke ongewenste activiteiten
'the bnef amicus curiae had become essentially an instrumentality designed to
exert extrajudicial pressure on judicial decisions, more decorous than but essentially similar to the picketing of courthouses that Congress has since banned' 6 4
Deze vergelijking wordt begrijpelijk als men weet dat in die dagen het dagblad de Daily
Worker haar lezers opnep om de rechters in een bepaalde zaak een persoonlijke 'amicus
b n e f te zenden, terwijl ook in andere zaken 'many other so-called bnefs seem to have
been-submitted with complete indifference to the rule requiring consent of the parties
or to the alternative practice of a petition for leave to file ' 6 S

2 10 de amicus als gecontroleerde

lobbyist

Op één punt is er een duidelijke overeenkomst tussen het optreden van de amicus en
het gebruik van spandoeken, telegrammen en persoonlijke bneven een derde probeert
mvloed uit te oefenen op de rechterlijke beslissing door het kenbaar maken van zijn
mening Er is echter ook een kenmerkend verschil tussen beide soorten van optreden
de vorm van de meningsuiting De amicus stelt zich op binnen de regels van de procedure Hij vraagt toestemming aan partijen en zonodig verlof aan de rechter Bij de indiening van zijn bnef houdt hij zich aan de voorgeschreven termijn Hij schakelt een advocaat in die zijn argumenten in het specifieke taalgebruik van een procedure vertaalt
en daarbij vaak met alleen de vorm maar ook de inhoud van die argumenten controleert
Partijen kunnen met de argumenten van de amicus rekening houden en daarop eventueel in hun stukken of pleidooi reageren De mvloedspoging van de amicus is daarmee
voor partijen en voor de rechter duidelijk zichtbaar en controleerbaar geworden Het is
naar mijn mening onjuist het optreden van een amicus, die zich aan de regels houdt, als
'extrajudicial' te karakteriseren Het optreden als amicus met inachtneming van de procedureregels betekent juist een erkenning van het nut van een ordelijke afwikkeling van
conflicten met behulp van rechterlijke procedures Een dergelijke openlijke aanvaarding
van de spelregels van de rechtspleging door deelname aan het spel, zal eerder een ondersteuning dan een verzwakking van de mogelijkheden van die rechtspleging betekenen
Kntiek op deinvloedspogmgen van personen en organisaties die zich met aan de spel- •

hd 4 Beroepswet, art 41, lid 2 WARBO, artt 30-34 Sv , artt 36,hd 3 en 70, lid 3 Wet op de Raad
van State
63 Als reactie hierop werd het 'picketing' nabij gerechtsgebouwen strafbaar gesteld 18 USC § 1507
(1952) Justice Black verklaarde in die tijd publiekelijk dat hij hem gezonden telegrammen met
meer zou lezen, vgl Vose (1958), ρ 29 lest en Sloot (1979), ρ 597 vermeldden dat op de dag
van de pleidooien in de Bakke-zaak 'massale demonstraties' werden gehouden Van rechterlijke
verontwaardiging of irritatie over die demonstraties maken zij geen melding Zouden ook m Ame
rika rechters met spandoeken en spreekkoren hebben leren leven en werken7
64 Wiener (1954), ρ 80
65 Harper en Ethenngton (1953), ρ 1173 enKnslov(1963), ρ 710
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regels hielden, кал moeilijk aan het instituut van de amicus worden tegen geworpen.
Dit zou slechts anders zijn, als de aard van het instituut zelf in de praktijk tot chroni
sche regelovertreding aanleiding zou geven. Van overtreding van de procedure-regels
door amici is, behalve in een aantal zaken uit de koude-oorlog-periode in de literatuur
geen sprake. Deze kritiek wordt dan ook verworpen in de spaarzame publikaties, die na
die periode over de amicus verschenen:
'Of course, traditional judicial procedures should be followed and the attorneys for
organizations, as well as for individuals, must address their arguments to reason. If
these standards of conduct are followed there is no incompatibility between the
activity of organizations in litigation and the integrity or independence of the judi
ciary'.66
Ook Krislov concludeert aan het slot van zijn uitvoerige analyse van de functie van de
amicus dat de praktijk deze kritiek heeft gelogenstraft:
'Even criticism of the amicus curiae brief as "political propaganda", court embarrass
ment at such criticism, and changes in the rules which have hampered such brief in
the short run have not seriously stemmed the growing reliance upon it'. 6 7
Een laatste aanwijzing voor de veronderstelling dat de negatieve effecten van het optre
den van amici niet zo zwaar wegen, kan geput worden uit de omstandigheid dat de ami
cus curiae — ondanks het zeer veelvuldig gebruik van dit instituut sinds de vijftiger ja
ren nauwelijks het onderwerp van discussie in de juridische literatuur is geweest. Dit in
schrille tegenstelling tot de heftige controverses naar aanleiding van het gebruik van de
class action 68 .
3. amicus curiae in Engeland
Het instituut van de amicus curiae is in Engeland blijven voortbestaan. Wel speelt het
daar in de praktijk een veel bescheidener rol dan in de VS. Behalve in burgerlijke proce
dures kan in Engeland ook in strafzaken en in zaken met een administratiefrechtelijk
karakter een amicus curiae optreden. Als de voornaamste taak van de amicus wordt
daar gezien het voorlichten van de rechter omtrent voor de beslissing relevante rechts
vragen.
'A point of law in favour of a defendant may be suggested to the court or argued
by counsel who is not instructed in the case or by anyone else acting as amicus cu
riae'. 6 '
Als er een advocaat (barrister) als amicus curiae optreedt, is dat meestal namens een mi
nisterie of een andere overheidsinstantie die zich bij de afloop van het geding betrok
ken voelt, of namens een belanghebbende organisatie die geen partij is bij het geding. In
66. Vose (1958), p. 31.
67. Krislov (1963), p. 721.
68. De Index to Legal Periodicals vermeldt onder het trefwoord amicus curiae in de periode 19521979 in totaal slechts 13 artikelen; zie voor de aantallen publikaties over de class action Hoofd
stuk IX, noot 10.
69. Halsbury's Laws of England, 3e druk, London, 1955, deel 10, p. 401; vgl. ook de tekst bij noot
3.
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het eerste geval zal soms de Attorney General zelf als amicus curiae fungeren 70 . Als in
een procedure voor de High Court of voor hogere rechterlijke colleges de geldigheid
of de uitleg van een uitvoeringsregeling expliciet aan de orde is, verschijnt vaak als
amicus curiae een barrister, die is geïnstrueerd door de solicitor van de overheidsinstantie die de betrokken regeling heeft opgesteld of deze uitvoert 7 1 . Soms treedt zo'n amicus op verzoek van de rechter o p 7 2 . Het komt regelmatig voor dat rechters in de (mondelinge) motivering van hun beslissing op de stellingen van een amicus curiae ingaan 73 .
Ook in gevallen waarin de Attorney General gebruik maakt van zijn in 1972 verkregen bevoegdheid om over de uitspraak in een strafzaak, waarbij de verdachte werd vrijgesproken, het oordeel van een hogere rechter uit te lokken, treden regelmatig amici
o p 7 4 . In deze procedures, die sterk doen denken aan de cassatie in het belang der wet,
doet een hogere rechter een uitspraak over vragen by de toepassing van de strafwetgeving. Die uitspraak heeft voor de verdachte geen effect meer, maar kan door de precedentwerking voor veel toekomstige gevallen van belang zijn. Behalve de Attorney General en de advocaat, die voor de vrijgesproken verdachte was opgetreden, maken ook anderen in deze gevallen gebruik van de figuur van de amicus curiae om de rechtsontwikkeling in strafzaken te beïnvloeden.
Van systematisch gebruik van het instituut van de amicus door particuliere organisaties, zoals in de VS, kon ik in Engeland geen spoor vinden. In Engeland functioneert
de amicus vooral als voorlichter van de rechter en daarnaast als middel voor overheidsinstanties om hun visie op de bij een geding betrokken belangen aan de rechter kenbaar te maken.
Opmerkelijk is dat in Canada het instituut van de amicus curiae lange tijd ongeveer
dezelfde functie heeft vervuld als in de Engelse rechtspraak: advisering van de rechter
namens overheidsinstanties. Sinds 1973 is daarin echter verandering gekomen. Tegenwoordig laat ook de Canadese Supreme Court particuliere organisaties toe als amicus
curiae om hun standpunt kenbaar te maken over principiële vragen, die in een zaak aan
de orde zijn 75 . Van deze mogelijkheden wordt vooral door de Canadian Civil Liberties
Union en organisaties van minderheidsgroepen gebruik gemaakt 76 . Een van de eerste
zaken waarin meerdere particuliere organisaties als amicus optraden, was een strafzaak
tegen een arts. In die zaak stonden zowel de geoorloofdheid van abortus als de aanspraken van zwangere vrouwen op het verrichten van die ingreep ter discussie. Evenals bij
de class action wordt de praktijk van deze rechtsfiguur in Canada in de jaren zeventig
meer beïnvloed door de ontwikkelingen in de VS dan door die in het oude moederland.
70. I.H. Jacob, Access to Justice in England, in: Cappelletti en Garth (1978), p. 474.
71. Zie A.W. Bradley, Judicial Protection of the Individual against the Executive in Great Britain, in:
Gerichtsschutz gegen die Exekutive, deel I, Köln, 1969, p. 364.
72. Bijv. in Williams v. Bultler Ltd., (1975) 1 WLR 946 op p. 951: 'After full argument from both
prosecutor and defendants on this question had been heard on January 24,1975, this court felt
that it might be helped by further argument. Accordingly on February 13, 1975, we were adressed by Mr. Woolf as amicus curiae. The parties to the appeal also each made additional submissions'. Deze strafzaak betrof de beëindiging door een werkgever van de automatische inhouding
van vakbondscontributie op het salaris. De uitspraak zou duidelijk vergaande gevolgen hebben.
De barrister die als amicus optrad, was geïnstrueerd door de Treasury Solicitor. Vgl. ook Gallie
ν. Lee, (1971) 2 WLR 349.
73. Vgl. Regina ν. Gilbert, (1975) 1 WLR 1012, op p. 1017 en de in noot 72 geciteerde uitspraak.
74. Zie Criminal Justice Act 1972, section 36 en de toepassing daarvan in Attorney General's Refe
rence nr. 1 of 1974, (1974) 2 WLR 891 en verder (1975) 1 WLR 328, (1975) 3 WLR 11 en
(1976)1 WLR 710 en 737.
75. B.M. Dickens, A Canadian Development: Non-party intervention, 77ie Modern Law Review
1977, p. 666-676.
76. R. Cooper en B. Kastner, Access to Justice in Canada: The Economic Barriers and Some Promismg Solutions, in: Cappelletti en Garth (1978), p. 344.

352

4. amicus curiae voor internationale rechters
Ook in de internationale rechtspleging komt het herhaaldelijk voor dat instellingen of
personen, die geen partij zijn bij een bepaalde procedure, de gelegenheid krijgen om de
rechter informatie te verschaffen, hun standpunt met betrekking tot het geding kenbaar te maken of een advies te geven over de uitspraak.
Voor het Internationale Gerechtshof kunnen 'public international organizations' op
verzoek van het Hof of uit eigen beweging relevante informatie aan het Hof verschaffen
in geschillen waar de uitleg van verdragen betreffende die organisaties aan de orde zijn 77 .
Deze organisaties 'have an amicus curiae function and responsability in cases relating
to their activities' 78 .
Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen ontvangt in alle zaken het
advies van één van de advocaten-generaal. Deze hebben tot taak in het openbaar in volkomen onpartijdigheid en onafhankelijkheid met redenen omklede conclusies te nemen
aangaande zaken welke aan het Hof zijn voorgelegd (art. 166 EEG-Verdrag). Hun functie lijkt sterk op die van het openbaar ministerie bij de Nederlandse Hoge Raad. Daarnaast kunnen in zaken waarin een rechter uit een van de lid-staten aan het Hof van Justitie heeft gevraagd een prejudiciële beslissing te geven (art. 177 EEG-Verdrag), memoriën of schriftelijke opmerkingen worden ingediend door de lid-staten, de Commissie en
de Raad 79 . Van dit recht wordt door de lid-staten veelvuldig gebruik gemaakt. De Commissie laat geen gelegenheid voorbij gaan om het Hof in deze zaken voorlichting en advies te geven 80 . In de Engelstalige jurisprudentie van dit Hof worden de lid-staten en de
instellingen, wanneer zij als zodanig voor het Hof optreden, ook als amicus curiae aangeduid 81 .
In de zaak van de Stichting Reinwater en de Westlandse tuinders tegen de Franse kali-mijnen bleek dat particuliere organisaties deze variant van de amicus curiae zien als
een mogelijkheid om de belangen waarvoor zij opkomen bij het Hof in Luxemburg te
(doen) behartigen. Nadat het Hof Den Haag aan het Luxemburgse Hof de prejudiciële
vraag had voorgelegd of de Nederlandse rechter bevoegd was kennis te nemen van deze
vordering inzake grensoverschrijdende milieuvervuiling, drongen de eisende organisatie
en het Landbouwschap er bij de Nederlandse regering op aan in deze zaak bij het Hof een
memorie in te dienen 82 . De indiening van die memorie werd zelfs onderwerp van discussie in de Tweede Kamer 83 .
Overigens kunnen particuliere organisaties de belangen, waarvoor zy opkomen, in
77. Art. 34, lid 2 Statute of the Court en art. 57, lid 2 en 3 Rules of Court United Nations Textbook, 3e druk, Leiden, 1958, p. 225 en 248.
78. Geciteerd door S. Rosenne, The International Court of Justice, Leiden, 1957, p. 242. Deze
auteur constateert dat individuen geen toegang tot het Internationale Gerechtshof hebben niet
als procespartij, maar ook niet amicus curiae (p. 244).
79. Art. 20 Statuut van het Hof van Justitie en art. 29 Reglement voor de procesvoering (Pb. EG L
350 van 18 december 1974, gewijzigd bij besluit van 12 september 1979, Pb. EG L 238 van 21
september 1979).
80. Daarnaast hebben de lid-staten en de instellingen van de Gemeenschappen een ruime mogelijkheid om zich te voegen in voor het Hof aanhangige rechtsgedingen ingevolge art. 37 Statuut;
zie daarover C.R.C. Wijckerheld Bisdom, Enige bijzonderheden over de rechtsgang van het Hof
in: Individuele rechtsbescherming in de Europese Gemeenschappen, Deventer, 1964, p. 67-73.
81. Zie bijvoorbeeld in de zaak Bonsignore v. Oberstadtdirektor Köln, (1975) 1 CMLR p. 472.
82. Vgl. de Volkskrant van 5 en 18 mei 1976.
83. De tekst van de memorie van de Nederlandse regering werd aan de Tweede Kamer overgelegd,
zie Bijl. Hand. II. 1975/1976, 13961. Ook m de Eerste Kamer kwam de deelname aan dit proces ter discussie: Bijl. Hand. I 1975/76, 13000, V, nr. 103, p. 4 en nr. 104, p. T;Hand. 11975/
76, p. 877 en 920.
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procedures voor dit Hof eveneens behartigen door zich in een geding te voegen. Het
Hof stond aan een Italiaanse consumentenorganisatie toe zich te voegen in een procedure die de Commissie had aangespannen tegen enkele suikerproducenten in verband
met kartelafspraken ter afscherming van de Italiaanse markt. Het Hof overwoog daarbij
dat deze consumentenorganisatie, gezien haar lidmaatschap van door de overheid ingestelde commissies, voldoende representatief was. Bovendien kan deze organisatie, volgens het Hof, omdat zij de vertegenwoordiging en bescherming van verbruikers nastreeft,
belang hebben bij een juiste toepassing van de Gemeenschapsbepalingen inzake mededinging84 . Uit de statutaire doelstelling en de informele erkenning van deze particuliere
organisatie concludeerde het Hof dat zij belang had bij de uitspraak van het Hof en
daarom in die zaak als procespartij mocht optreden.
Het in 1974 ingestelde Benelux-Gerechtshof kent evenals het Hof in Luxemburg de
bijstand van een parket. Bovendien kan elk van de minister van justitie van de Benelux-landen via dat parket 'het Hof een uiteenzetting doen geworden van zijn zienswijze
omtrent een geschilpunt' 85 . Het parket fungeert daarbij als brievenbus. De leden van
het parket zijn volgens de gemeenschappelijke memorie van toelichting 'volkomen vrü'
zich in hun conclusie met het standpunt van een minister van justitie al dan niet te verenigen. In geen van de zaken, waarin dit Hof tot nu toe uitspraak heeft gedaan, hebben
de ministers van deze bevoegdheid gebruikt gemaakt 86 .
In de procedures voor het Europese Hof voor de Rechten van de Mens fungeert de
Europese Commissie voor de Rechten van de Mens als een soort amicus curiae 87 . De
commissie speelt in de schriftelijke en mondelinge behandeling van de zaken voor dit
Hof een belangrijke rol 8 8 . De functie van de Europese Commissie verschilt echter op
meerdere punten van de amici bij het Benelux Hof en het Hof in Luxemburg. Die beide
hoven ontvangen steeds voorlichting en advies over de betreffende rechtsvragen van een
advocaat-generaal. Aan het Europese Hof is geen parket verbonden. Bovendien treedt
de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens ook op als amicus in zaken die
zy zelf bij het Hof aanhangig heeft gemaakt. Tenslotte maakt het optreden van de commissie in procedures voor het Hof het mogelijk dat de raadsman van de individuele klager, die zelf geen partij is in het geschil voor het Hof, toch aan de procedure kan deel84. Hof van Justitie EG., Jurispr. 1973, p. 1468. In 1979 verzocht de Commission Consultative des
Barreaux de la Communauté Européenne, het overlegorgaan van de balies in de negen EEG-landen, te mogen interveniëren in een procedure bij het Hof in Luxemburg inzake de door de Europese Commissie niet erkende vertrouwelijkheid van documenten die van een advocaat afkomstig
zijn, Advocatenblad 1979, p. 451. Ook deze interventie van een belangenorganisatie werd door
het Hof toegelaten bij een beslissing van 7 mei 1980, zie Advocatenblad 1980, p. 345. Vgl. ook
L.G. Ubertazzi, Die Klagebefugnis der Verbraucherverbände nach europäischem und italienischem
Wettbewerbsrecht, GRUR 1979, p. 80.
85. Art. 5 lid 4 Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof, Trb.
1965, 71 en 196 en 1973, 173-176. Ingevolge art. 6 lid 5 Verdrag stelt het Hof de ministers in
kennis van elk verzoek om een prejudiciële beslissing dat door een nationale rechter bij het Hof
is ingediend. Uit de artt. 3 en 4 van het Reglement op de procesvoering van het Benelux-Gerechtshof {Stcrt. 1976, nr. 250) volgt dat de ministers hun memorie ook rechtstreeks bij het
Hof kunnen indienen. De procespartijen en de ministers kunnen door middel van een memorie van antwoord op de andere memories reageren alsmede aan de mondelinge behandeling
deelnemen.
86. Zie Benelux-Pb. Basistexten,deel4, Juridische Zaken, p. 500 e.v. en NJ 1975,472,NJ 1978,415,
428 en 429, NJ 1979, 580, NJ 1980,344 en ΒΙΕ 1977, p. 195 en 203. Zeven van deze acht zaken
hadden betrekking op uitleg van bepalingen van de Benelux-Merkenwet.
87. Zie Van Dijk (1976), p. 199.
88. Zie artt. 31 e.v. Reglement van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, editie Schuur
man & Jordens nr. 74, 2e druk, Zwolle 1972, p. 220.
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nemen". De figuur van de amicus curiae dient ook hier als middel om het standpunt
van personen die nauw bij het geding betrokken zijn, aan de rechter kenbaar te maken.
De amicus heeft hier weer de dubbelrol van assistent van de rechter en van spreekbuis
voor niet door de procespartijen vertegenwoordigde belangen.
Ook in de gevallen, waarin internationale rechters bevoegd zijn om advies uit te bren
gen, wordt steeds aan andere instellingen of personen dan degene, die het advies vraagt,
gelegenheid gegeven hun standpunt ten aanzien van het onderwerp van die adviesaan
vraag aan de rechter te laten horen. Вц het Internationale Gerechtshof kunnen alle lid
staten hun mening kenbaar maken, alsmede alle internationale organisaties, waarvan
het Hof het waarschijnlijk acht, dat zij informatie over de adviesaanvraag kunnen ver
schaffen90 . In deze zaken vervult de Secretaris-Generaal van de VN vaak de 'role of
amicus curiae, presenting information both by way of written statements and docu
mentation and of oral argument through counsel to the Court' 9 1 . Bij een adviesaan
vraag aan het Europese Hof voor de Rechten van de Mens kunnen alle hd-staten schrif
telijk en mondeling opmerkingen maken' 2 . Als het Hof van Justitie van de Europese
Gemeenschappen tevoren advies wordt gevraagd over de verenigbaarheid met het ge
meenschapsverdrag van een door de EEG of Euratom te sluiten overeenkomst, kunnen
eveneens de lid-staten en de instellingen van de Gemeenschappen terzake hun 'schrifte
lijke opmerkingen' aan het Hof doen toekomen 93 .
Een zeer duidelijke parallel met de amicus curiae is te vinden Ьц het Benelux-Gerechtshof. Als dat Hof een advies omtrent de uitleg van een gemeenschappelijke rechts
regel geeft, kunnen de regeringen van de drie landen hun beschouwingen aan het Hof doen
toekomen. Hetzelfde recht komt echter ook toe aan partijen, die betrokken mochten
zijn bij een rechtsgeding of een arbitrage, waarin dezelfde vraag aan de orde is 9 4 . Opdat
deze partijen daarvan op de hoogte kunnen zijn, laat het Hof in de officiële publikatiemedia van de drie landen een summiere omschrijving van het onderwerp van de adviesaanvraag opnemen. In de gemeenschappelijke memorie van toelichting wordt voor deze
figuur de volgende verklaring gegeven:
'Particulieren, die in een proces gewikkeld zijn, waarin beslist moet worden omtrent een vraag, waarover advies moet worden uitgebracht, hebben het recht hun
standpunt kenbaar te maken aan het Hof, dat met zijn advies hun belangen zou
kunnen schaden'95.
In dit geval komen deze individuen of organisaties als amicus duidelijk voor hun eigen
belangen op. Erkenning van de mogelijkheid van schade ten gevolge van de precedentwerking van de rechterlijke uitspraak is hier de grondslag voor het gebruik van de figuur
van de amicus curiae.
89. Zie E.A. Alkema, Gelden grondrechten ook voor militairen? NJB 1975, p. 1430 en Van Dijk
(1976), p. 199 en 445.
90. Art. 66 Statute of the Court.
91. D.W. Bowett, The Law of International Institutions, London 1963, p. 232 en Rosenne (1957), p.
484. Dit optreden 'van de Secretaris-Generaal als amicus heeft geen duidelijke grondslag in Statuut of Reglement.
92. Artt. 57 e.v. Reglement van het Europese Hof. De mogelijkheid van een adviesaanvraag aan het
Hof door het Comité van Ministers van de Raad van Europa is voorzien in het Tweede Protocol
bij de Europese Conventie, zie Trb. 1963,123 en 1964,34.
93. Zie art. 228, lid 2 EEG-Verdrag, art. 103 Euratom-Verdrag en art. 107 Reglement voor de procesvoering.
94. Art. 10, lid 3 Verdrag Benelux-Gerechtshof.
95. Zie Benelux-Pb. Basisteksten, deel 4, Juridische Zaken, p. 37. Uit de artt. 17 en 18 Reglement op
de procesvoering volgt dat deze amici niet alleen schriftelijk maar ook mondeling hun belangen
bij het Hof kunnen bepleiten.
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S. 'amicus curiae' in Nederland?
Kennen wij in het Nederlandse burgerlijke proces een met de amicus curiae vergelijkbare rechtsfiguur? Voor een antwoord op deze vraag moeten we zoeken naar het optreden van anderen dan de procespartijen zelf die (1) op verzoek van de rechter óf (2)
eigener beweging de rechter informatie, voorlichting of advies verschaffen óf (3) de gelegenheid krijgen om hun standpunt kenbaar te maken ter behartiging van een belang
dat wel bij het geschil betrokken is, maar niet identiek is aan dat van een van de procespartijen.
In de Nederlandse burgerlijke rechtspleging wordt de voorlichting van de rechter omtrent het geschil als regel door de procespartijen verzorgd. De partyen (en vooral hun
advocaten en andere procesvertegenwoordigers) zorgen voor de selectie en de presentatie van feitelijke en andere informatie. De voornaamste uitzonderingen op deze regel
vormen de bij de wet aangewezen adviesinstanties, het openbaar ministerie, de getuigen
en de deskundigen en enkele andere incidentele informanten. Elk van deze drie groepen
buitenstaanders worden hieronder kort besproken.
5.7 erkende adviseurs van de rechter
In een reeks van wetten is voorzien dat personen of instellingen, die geen partij bij een
geding zijn, hun oordeel over de zaak aan de rechter kenbaar kunnen maken. Zij kunnen de rechter inlichtingen of advies geven zonder in de formele gedaante van getuige
of deskundige te verschijnen. Het betreft dan meestal personen of instellingen die over
speciale deskundigheid op dat gebied of over relevante gegevens beschikken. Soms fungeren deze informanten tevens als behartigers van bepaalde belangen in het proces.
Bij verschillende wetten zijn vaste commissies in het leven geroepen die de rechter
van advies kunnen dienen. Als voorbeelden noem ik de Huurcommissies", de Commissie gelijk loon mannen en vrouwen' 7 , de Wildschade-commissies ingevolge de Jachtwet' e en de Bedrijfscommissies bij bepaalde geschillen inzake ondernemingsraden".
Vaak is een partij verplicht eerst het oordeel van een dergelijke commissie in te winnen
alvorens hij zijn zaak bij de rechter aanhangig kan maken. Bij het aanhangig maken van
de zaak moet het advies van de commissie aan de rechter worden overgelegd. Afhankelijk van de wijze van functioneren van dergelijke commissies zullen deze een barrière of
een hulpmiddel bij de toegang tot de rechter vormen100.
Daarnaast komt in veel wettelijke regelingen een bepaling voor die de rechter verplicht of deze de mogelijkheid biedt een bepaalde (overheidsinstantie de gelegenheid te
geven haar standpunt over de zaak kenbaar te maken. Dit is ondermeer het geval met
de Raad voor de Kinderbescherming in zaken betreffende de ouderlijke macht, voogdij,
adoptie e.d.101 en met de Verzekeringskamer en Nederlandse Bank by enquête-proce96. Zie art. 1623c BW en de Wet op de Huurcommissies van 18 januari 1979, Stb. 16.
97. Art. 16 Wet gelijk loon voor vrouwen en mannen (Stb. 1975, 129). De naam, taak en samenstelling van deze commissie werden gewijzigd bij de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen
(Stb. 1980,86).
98. Artt. 43 e.v. Jachtwet.
99. Art. 36 Wet op de ondernemingsraden.
100. Zie Hoofdstuk V par. S.2 over de werking van de bedrijfscommissies bij bepaalde geschillen bij
de toepassing van de WOR.
101. Zie de artt. 825c, 8271, 828h, 902a, 936, 947, 965 en 971 Rv. A.V.M. Stmycken, Degrazieuze
jurisdictie in het internationaal privaatrecht, Deventer, 1970, p. 42 vergelijkt het optreden van
de Raad van de Kinderbescherming in deze gevallen met de rol van het OM als gevoegde partij.
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dures inzake een verzekeringsbedrijf of een bank 1 0 5 . Maar ook de Reclasseringsraad 103 ,
de Rijksmuntmeester 104 , de belastingdienst 105 , de Regeringscommissaris voor het omroepwezen 106 of het gemeentebestuur 107 kunnen of moeten in bepaalde procedures
worden betrokken. Ook semi-overheidsinstanties als de Kamer van Koophandel of particuliere instellingen 108 ontlenen aan bepaalde wetten de bevoegdheid om de rechter
van advies te dienen. In de meeste van deze gevallen is het horen van een dergelijke instelling of functionaris dwingend voorgeschreven. De wetgever achtte het dan gewenst
deze een permanente invloed op de rechterlijke rechtsvorming op het betreffende terrein te geven.
Soms heeft het optreden van deze 'derde' in het burgerlijk proces — evenals het optreden van de amicus curiae in de VS — een tweeledig doel. Enerzijds beschikt de betrokken instantie over speciale deskundigheid of de mogelijkheid om relevante gegevens
te verzamelen. De deelneming van die instanties kan tot een beter gefundeerde uitspraak
leiden. Anderzijds dient het optreden van deze 'buitenstaanders' ter bescherming van
andere belangen dan die van de procespartijen. Zo beschikt de Raad van de Kinderbescherming over speciale deskundigheid en heeft hij de mogelijkheid voorlichtingsrapporten op te stellen. Het optreden van die Raad dient daarnaast ter behartiging van de belangen van minderjarigen, die meestal geen partij (kunnen) zijn in de procedures waar
over hun belangen wordt beslist. De Verzekeringskamer beschikt over kennis van de betreffende branche, maar ze kan tevens waken over de belangen van de polishouders die
zelf geen partij zijn in het geding. Bij de vaststelling van de alimentatie voor een meerderjarige na een echtscheiding kan de rechter het advies van het gemeentebestuur vragen. Ook hier dient die inschakeling een tweeledig doel: het gemeentebestuur beschikt
over voor de rechter bruikbare informatie, maar heeft als uitvoerder van de Algemene
Bijstandswet ook belang bij de vaststelling van alimentatieverplichtingen.
Ook wanneer de inschakeling van één van de bovengenoemde commissies is voorzien,
zal vaak van het verschaffen van deskundige informatie en tegelijkertijd van (indirecte)
belangenbehartiging sprake zijn. In de meeste van deze commissies hebben immers vertegenwoordigers van de bij het onderwerp betrokken particuliere belangenorganisaties
zitting: vakbonden, ondernemersorganisaties, huurdersverenigingen, landbouworganisaties, jagersverenigingen. Via hun vertegenwoordigers in die commissie(s) kunnen deze
organisaties invloed uitoefenen op de rechterlijke uitspraken in dit soort geschillen.

5.2 het openbaar ministerie als amicus curiae
Een andere met de amicus vergelijkbare rechtsfiguur is die van het openbaar ministerie
(OM) als 'gevoegde partij' in burgerlijke zaken 1 0 9 . Het OM is bevoegd om in alle burgerlijke procedures die op een terechtzitting worden behandeld zijn standpunt over de
zaak aan de rechter kenbaar te maken 110 . In de praktijk vindt dit horen van het OM bij102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.

Art. 348 Boek 2 BW.
Art. 32, lid 8 Wet op de Justitiële Documentatie.
Art. 12 Wet toezicht en zorg voor de zaken van de munt van 22 december 1955, Stb. 618.
Art. 860,lid3Rv.jo.KB21 juni 1937, S/è. 246.
Art. 38 Omroepwet.
Art. 828d, lid 2 Rv.
Artt. 63a, 65, lid 4 en 65a, lid 3 W.v.K. en art. 888 Rv.
De aanduiding gevoegde partij wordt gebruikt ter onderscheiding met de gevallen waarin het
openbaar ministerie als hoofdpartij optreedt in een civiele procedure, wanneer het OM zelf
wordt gedagvaard of het een vordering instelt, bijv. tot nietigverklaring van een huwelijk, tot
ontbinding van een rechtspersoon of tot faillietverklaring van een schuldenaar.
110. Zie de artt. 322 en 324-328 Rv. Voor een uitvoerige motivering van het standpunt dat het OM
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na uitsluitend plaats in de procedures waarvoor dit bindend is voorgeschreven, in cassatie, in disciplinaire zaken en in enkele bijzondere gevallen 111 . In andere zaken is dit optreden van het OM bij de bezuimgmgswetgevmg van 1932 facultatief en daarmee zeldzaam geworden. Het zal vooral gebeuren in zaken die door uitgebreide publiciteit of
door de rechter onder de aandacht van het OM zijn gebracht 1 1 2 .
Als het horen van het OM niet verplicht is, kan zowel de rechter als het OM zelf
daartoe het initiatief nemen Besluit het OM zijn standpunt kenbaar te maken, dan gebeurt dit m de vorm van een conclusie die direct na afloop van de pleidooien of op een
volgende zitting wordt ingediend 113 . De wettelijke regeling geeft de partijen in principe
geen gelegenheid om op deze conclusie te reageren 114 .
De conclusie is een gemotiveerd advies aan de rechter. De rechter is vrij om dit advies
te volgen of niet 1 1 5 . Hij is slechts verplicht de slotsom van de conclusie van het OM in
de uitspraak te vermelden 116 . In veel gevallen zal de conclusie van het OM in feite een
ondersteuning van het standpunt van één van de procespartijen betekenen. Dit verklaart
de aanduiding van 'het OM als gevoegde partij'. Deze aanduiding wekt de indruk dat het
OM ook partij wordt in het geding. Dat is echter met het geval.
5.2.1 de taak van het OM als gevoegde partij
In de literatuur worden verschillende doeleinden van dit optreden van het OM genoemd
onpartijdige voorlichting van de rechter, het bijstaan van zwakke procespartijen en het
behartigen van het algemeen belang of het belang van de overheid 117 . Deze doeleinden
zijn tot op zekere hoogte tegenstrijdig. Onpartijdige voorlichting vraagt immers om selectie en presentatie van gegevens die niet beïnvloed zijn door de wens om de belangen
van een bepaalde persoon of instantie te ondersteunen.
In de praktijk lijkt het OM bij het hanteren van deze bevoegdheid vooral het eerstgenoemde doel na te streven. De conclusies van het parket by de Hoge Raad staan daarvoor model. Deze conclusies bevatten een zo volledig mogelijk overzicht van de gegevens die voor de beshssing relevant zijn (wetsgeschiedenis, eerdere rechtspraak, literatuur, buitenlands recht en maatschappelijke effecten van de uitspraak). Op basis van
die gegevens motiveert de opsteller van de conclusie zijn eigen standpunt 1 1 8 .
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ook buiten de in art. 324 Rv. vermelde zaken kan concluderen, zie de conclusie van de Advocaat-Generaal Berger ш de zaak HR 31 januan 1975, NJ 1976, 146.
Zie Van den Düngen, art. 324 aant. 4 en Star Busmann (1972), nr 57.
Zo nam de PG bij het Hof Den Haag een conclusie m het hoger beroep van het kort geding dat
Kotalla tegen de Staat had aangespannen om schorsing van de tenuitvoerlegging van zijn levenslange gevangenisstraf te verkrijgen, Volkskrant 28 juni 1978.
Anders dan bij de procespartijen kan aan het OM slechts één keer uitstel worden verleend voor
het nemen van zijn conclusie, art. 59 Reglement I, KB 14 september 1838, Stb 36.
Zie artt. 325-328 Rv.
Snijders (1978), p. 197 vond dat in ongeveer een kwart van de ruim 400 door hem onderzochte
zaken het oordeel van de Hoge Raad over de gegrondheid van het cassatie-beroep afweek van de
conclusie van het OM.
Art. 59 Rv.
Zie C.F.T. van Maanen, Het Openbaar Mimstene in Nederland, 1860, p. 70-73, А. Tak, Het
Openbaar Mmistene m het burgerlijk geding, Themis 1897, ρ 337, Star Busmann (1972), nr
57 en G.J.A.M. Botman, Het Openbaar Mmistene in cmhbus, Heiloo, 1976, p. 22-25. Zie om
trent de rol van het OM in de burgerlijke rechtspraak in een reeks van landen, Cappelletti (1975),
p. 25-82 en p. 141, J. Matthijs, De taak van het Openbaar Mimstene in het privaatrechtelijk
rechtsgeding, Tiidschnft voor Privaatrecht 1977, p. 619-659 geeft een uitvoerig overzicht van de
situatie in België op dit punt.
De gepubliceerde conclusies van het OM bij lagere rechters hebben een vergelijkbare opzet, al
zijn ze soms minder uitvoerig gedocumenteerd. Zie de conclusie van de O .v.J. bij Rb. Amster-

Over de praktische betekenis van de twee andere doeleinden — het bijstaan van hulp
119
behoevenden of het opkomen voor de belangen van de overheid — is weinig bekend.
Door de uitbreiding van de kosteloze rechtsbijstand is de noodzaak om zwakke proces
partijen Ьц te staan de laatste decennia minder urgent geworden. Ook lijkt de conclusie
van het OM slechts zelden gebruikt te worden om het standpunt van de minister van
120
justitie of de regering in een burgerlijk geding aan de rechter kenbaar te m a k e n . De
enkele gepubliceerde gevallen zijn zaken waarin het ministerie van justitie via het par
ket de aandacht van de rechter wilde vestigen op de volkenrechtelijke aspecten van de
111
procedure . Als gevolg van de in feite betrekkelijk onafhankelijke positie van het OM
heeft een dergelijk verzoek niet altijd het gewenste effect. Zo verzocht de minister van
justitie in 1951 aan de procureur-generaal bij het Hof Amsterdam om in een kort ge
ding dat door de RMS tegen de Kon. Pakketvaart Mij. was aangespannen het regerings
standpunt inzake de volkenrechtelijke positie van de RMS mee te delen. Ondanks art.
122
5 RO weigerde de procureur-generaal aan dit 'verzoek' gevolg te geven . In civiele za
ken, waarin de staat partij is, betekent het optreden van het OM lang niet altijd een on
123
dersteuning van het standpunt dat de staat als procespartij heeft ingenomen .
5.2.2 het OM als verschaffer van feiten
In de praktijk blijkt de conclusie van het OM nogal eens voor een heel ander doel gebruikt
te worden. Het betreft hier gevallen waarin de rechter behoefte heeft aan informatie die
hij van de procespartijen niet kan krijgen of niet aan hen wil vragen. De rechter stelt
het OM in kennis van de zaak (art. 325 Rv.) met het verzoek in deze zaak een conclusie
te nemen en daarin de resultaten van een onderzoek naar bepaalde feiten te verwerken
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dam 20 januari 1959, NJ 1959, 234 en de conclusie genoemd in noot 123. L. Hardenberg, De
conclusie van het OM in burgerlijke zaken, W/fl 1960, p. 291, kwalificeert ze als 'een bovenpartijdig wetenschappelijk betoog'.
Ook vroege voorgangers van het OM hadden tot taak in de burgerlijke rechtspraak zowel voor
de belangen van de overheid (of de landsheer) als voor die van 'arme en de miserabele persoonen' op te komen. Vgl. art. 5 van de Instructie voor het Hof van Holland van 1462, de artt. 17
en 25 van de Instructie voor dat Hof van 1531 en de artt. 22 en 27 van de Ordonnantie van
1473 tot oprichting van de Groóte Raad te Mechelen; zie daarover P. van Heijnsbergen, Het
openbaar ministerie in zijn geschiedkundige ontwikkeling, in: Verspreide Opstellen, Amsterdam, 1929, p. 274. De bepaling van art. 324, lid 1 (a) onder 1° en 6° Rv. is een duidelijk rudiment van deze beide taken.
A.A.L.F. van Dullemen, Positie en taak van het openbaar ministerie in Nederland, in: Jaarboek
1958-59 van de Vereniging voor de Vergeli/kende Studie van het recht van België en Nederland,
Zwolle/Antwerpen, z.j. (1959), p. 163.
Zie J. Kruseman, De facultatieve conclusie van het Openbaar Ministerie, W. 12495. In de M.v.T.
bij het wetsontwerp tot invoering van art. 13a Wet AB merkte de regering op dat de rechtbank
Rotterdam ten onrechte de O.v.J. niet had gehoord in een geruchtmakende zaak tegen het Duitse Rijk, zodat deze geen gelegenheid had om de volkenrechtelijke complicaties van deze zaak
uiteen te zetten, W. 10038. De uitspraak die tot deze wetswijziging leidde, was Rb. Rotterdam
25 september 1916, W 10022. Voor de nasleep van deze veroordeling bij verstek van het Duitse
Rijk tot betaling van oorlogsschade zie HR 21 maart 1924, Λ7 1924, 535.
Zie D.J. Veegens, in: J.M. van Dunne e.a., Acht civilisten in burger, Zwolle, 1977, p. 266. Veegens keurt deze weigering af en meent dat de PG het regeringsstandpunt had moeten overbren
gen. Botman (1976), p. 24 stelt dat de PG in zijn conclusie wel daarnaast zijn eigen afwijken
de opvatting kenbaar had mogen maken. Vgl. ook de positie van het parket bij het Benelux-Gerechtshof ten aanzien van het standpunt van een minister van justitie, zie de tekst bij noot 85.
Dit geldt niet alleen in cassatie vgl. de conclusie van de AG bij Hof Den Haag 9 december 1976,
NJ 1977,381.
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of een rapport of een proces-verbaal over te leggen 124 . De burgerlijke rechter die, anders dan zijn administratief- en strafrechtelijke collegae, slechts over beperkte middelen
beschikt om feiten te (doen) verzamelen, roept hier de hulp van het OM in wanneer hij
deze beperkingen als te knellend ervaart 125 .
Deze praktijk heeft kritiek opgeroepen. Kem van die kritiek is dat het OM zo nieuwe
feiten naar voren kan brengen, terwijl de regel van art. 328 Rv. de partijen verhindert
hun oordeel over die feiten aan de rechter kenbaar te maken. In een recent arrest is de
Hoge Raad aan deze kritiek ten dele tegemoet gekomen door te overwegen dat de wettelijke regels omtrent de bewijsvoering in kort geding niet van toepassing zyn en dat 'de
regels van een goede procesvoering meebrengen dat ook in kort geding aan partijen voldoende gelegenheid wordt gegeven om kennis te nemen van alle overgelegde stukken en
zich daarover uit te laten' 1 2 6 . Tevens liet de Hoge Raad uitdrukkelijk in het midden of
in deze gevallen, waar de rechter aan het OM vraagt om documenten over te leggen, wel
van een conclusie van het OM op basis van deze wettelijke regeling sprake is 1 2 7 . De advocaat-generaal Berger had in zijn conclusie in deze zaak gesteld dat die regeling 'luce
clarius' niet voor dit doel was gegeven.
5.2.3 overeenkomsten en verschillen met de amicus in VS
In de praktijk blijkt het OM als gevoegde partij dus op te treden als onpartijdig voorlichter van de rechter, een enkele keer als vertolker van het regeringsstandpunt en soms
als verschaffer van feitelijke informatie die de rechter nodig acht. In alle drie gevallen
vervult het OM dezelfde functies als de amicus curiae in VS: het al dan niet eigener beweging adviseren van de rechter, het vertegenwoordigen van bepaalde belangen en het
uitvoeren van taken waarvoor de rechter zelf onvoldoende is uitgerust.
We zagen reeds dat de District Attorney en de Solicitor General bij de Amerikaanse
federale rechter en de Attorney General in Engeland eveneens vaak als amicus curiae optreden. Er zyn echter nog meer overeenkomsten. Het OM wordt in deze gevallen evenals de amicus geen partij in de procedure. Het OM kan, net als de amicus, geen rechtsmiddel instellen of de loop van het geding beïnvloeden als de rechter zijn conclusie niet
124. Zie bijvoorbeeld Rb. Rotterdam 12 september 1947, NJ 1948,476, Ktr. Den Haag, 12 februari
1960, NJ 1961, 92 en HR 31 januari \915,NJ 1976, 146 (overleggen procesverbaal), Rb. Haarlem 28 oktober 1975, Personeel Statuut 1976, p. 66 (feitenonderzoek door rechercheur). Hof
Amsterdam 6 november 1970, NJ 1971,145 en Hof Den Bosch 23 juni 1976, W/1977,
311 (onderzoek naar de psychische toestand van een van de procespartijen). Van Dullemen
(1959), p. 163 vermeldt dat het Hof Amsterdam hem als PG 'wel eens' verzocht van het recht
van concluderen gebruik te maken 'omdat het OM over een opsporingsapparaat beschikt, waardoor een duister punt kan worden opgelost'.
125. In de rechtspraak is aangenomen dat de rechter het OM geen opdracht kan geven om een bepaald onderzoek in te stellen. Het OM zou vrij zijn om al dan niet op het verzoek om te concluderen in te gaan, aldus Hof Amsterdam 26 oktober 1960,^7 1961, 101 en de Advocaat-Generaal Berger in zijn conclusie bij HR 31 januari \9Т5,Ш 1976, 146. In beide gevallen werd ech
ter geen aandacht besteed aan art. 25 RO dat bepaalt: 'De rechterlijke colleges en ambtenaren
zijn onderling verplicht aan letteren requisitoriaal ten dienste der justitie wettig gevolg te geven'.
Een voorbeeld van dergelijke letteren requisitoriaal (Star Busmann spreekt van 'opdrachten')
zijn de rogatoire commissies. De strekking van art. 25 RO is daartoe echter niet beperkt, zie
Faure, deel I (1893), p. 135 en Star Busmann (1972), nr. 68. De Ktr. Den Haag 8 november
1932, NJ 1932, p. 1695 oordeelde dat de rechter deze opdrachten alleen in de met name in de
wet genoemde gevallen kan geven. In die opvatting heeft art. 25 RO geen zelfstandige beteke
nis.
126. HR 31 januari \<)15,NJ 1976, 146.
127. A.V.M. Struycken, Het Openbaar Ministerie in de civiele procedure. Personeel Statuut 1976, p.
82.
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volgt. In beide gevallen is het aandeel in de procesvoering beperkt tot het aanbrengen
van informatie op één moment. Evenals bij de amicus zal het optreden van het OM in
feite dikwyls een ondersteuning van de argumenten van een van beide partijen betekenen.
Een belangrijk verschil is dat de procespartijen in Nederland m veel gevallen geen gelegenheid hebben te reageren op de mformatie die het OM als gevoegde party te berde
heeft gebracht. In de VS kunnen partijen, als zij dat willen, reageren op een amicus curiae brief ook als deze is ingediend door de Solicitor General of de District Attorney.
De rechtspraak heeft het effect van de wetsbepaling, die de partijreactie op de conclusie van het OM m Nederland verbiedt, al aanmerkelijk gemitigeerd Ik acht het gewenst
deze regel te beperken tot gevallen waar het OM verplicht is om te concluderen (cassatie en disciplinaire zaken) Ook m die gevallen zou de rechter partijen toch moeten
kunnen toestaan te reageren als in die conclusie nieuwe feiten worden aangevoerd

5 3 incidentele adviseurs
Het meest voorkomende geval dat anderen dan de procespartijen zelf de rechter informatie verschaffen of advies geven, is het optreden van getuigen oí deskundigen1"
Getuigen worden meestal door de partijen zelf genoemd of meegebracht Bij de inschakeling van deskundigen heeft de rechter meer mogelijkheden. Wanneer die deskundigen
van de rechter een grote vrijheid knjgen wat betreft de in hun rapport te behandelen
vragen, dan gaan zij al enige gelijkenis vertonen met de amicus curiae die op verzoek
van de rechter zijn standpunt kenbaar maakt 1 2 9 . In deze gevallen vervaagt de grens tussen het deskundigenbencht en een advies over de beslissing van het geding Ovengens is
ook de grens tussen getuigenis en deskundig oordeel lang niet altijd nauwkeurig te trekken 1 3 0 .
Soms is in de wet uitdrukkelijk voorzien dat de rechter een buitenstaander kan benoemen die hem van informatie en advies over de zaak kan voorzien Een voorbeeld
hiervan is de rapporteur die de Ondememmgskamer bij het Hof Amsterdam ingevolge
art 345 Boek 2 BW kan benoemen om een onderzoek naar de gang van zaken bij een
rechtspersoon in te stellen
Een andere regelmatig door burgerlijke rechters ingeschakelde adviseur is het Internationaal Juridisch Instituut m Den Haag131 Dit Instituut biedt rechters, advocaten en
anderen de mogelijkheid om op korte termijn betrouwbare informatie over buitenlands
128 Uit onderzoek onder de in 1970 en 1971 door rechtbanken afgedane dagvaardingszaken bleek
dat m minder dan een kwart van de zaken op tegenspraak getuigen worden gehoord Deskundigen werden in nog geen 5% van deze zaken (inclusief de onteigeningszaken) benoemd, zie het in
Hoofdstuk I noot 45 genoemde enquêteverslag 1970, ρ 58 en 1971, ρ 58
129 Bijvoorbeeld de opdracht die het Hof Amsterdam in twee transsexisme zaken (NJ 1973, 330 en
331) gaf 'daarbij uitdrukkelijk vaststellende dat het in deze zaak aan de deskundige moet vrij
staan om ook andere vragen in zijn bencht aan de orde te stellen en beredeneerd te beantwoor
den' Vgl ook het 'Gutachten' dat m het burgerlijk proces in de Bondsrepubliek Duitsland een
belangrijke rol speelt Een Gutachten kan daar op verzoek van de rechter of op initiatief van
partijen worden uitgebracht Het kan ook betrekking hebben op de juridische vragen die in een
geding aan de orde zijn
130 Zie Star Busmann (1972), nr 284
131 Omtrent dit Instituut en de status van deze adviezen aan rechters, zie H U Jessurun d'Ohveira,
De Europese overeenkomst nopens het verstrekken van inlichtingen over buitenlands recht
(London, 1968) en artikel 48 Rv , NJB 1979, ρ 645 en dezelfde auteur, üe antikiesregel, Deventer 1971, ρ 104 De kosten van deze adviezen aan de rechterlijke macht komen krachtens
een overeenkomst met het Instituut voor rekening van het ministerie van justitie
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recht te verkrijgen. In de praktijk wenden rechters zich soms rechtstreeks tot dit Instituut met een verzoek om inlichtingen. De aldus verkregen informatie wordt vervolgens
als grondslag voor de uitspraak gebruikt 132 . Dit Instituut treedt in deze zaken zonder
wettelijke basis als deskundige amicus curiae op. Het vervult de behoefte aan voorlichting kennelijk zo bevredigend, dat zelfs na de bekrachtiging en invoering van de Europese overeenkomst inzake het verstrekken van inlichtingen over buitenlands recht 1 3 3 ,
de verzoeken van nederlandse rechters om inlichtingen door het ministerie van justitie
niet aan de buitenlandse autoriteiten worden doorgezonden, zoals in wet en verdrag is
voorzien, maar nog steeds aan dit Instituut ter beantwoording worden voorgelegd 134 .

5.4 de derde-belanghebbende

als procespartij

Bij de rechtsfiguren in het Nederlandse recht, die met de amicus curiae vergelijkbaar
zijn, ligt dus meestal de nadruk op (objectieve) voorlichting van de rechter. Buiten de
gevallen waarin het optreden van buitenstaanders dwingend is voorgeschreven, is het
meestal de rechter die de assistentie van zo'n 'amicus' inroept. Als vergelijkbare figuren worden gebruikt om bepaalde belangen te behartigen gaat het óf om belangen die
door overheidsinstanties worden behartigd óf is er van een zeer indirecte vorm van belangenbehartiging (via adviescommissies) sprake. In Nederland heeft een particuliere
organisatie of een individu weinig mogelijkheden om op eigen initiatief aan de rechter
in een tussen anderen aanhangig geding rechtstreeks informatie of advies te verschaffen 135 . De wet kent echter twee andere mogelijkheden voor derde-belanghebbenden
om aan een burgerlijk proces deel te nemen. In beide gevallen wordt de derde tevens
partij bü het geding. In hoeverre deze twee figuren mogelijkheden bieden om andere
dan individuele belangen in een geding te behartigen, wordt in het onderstaande bezien.

5.5 voeging en

tussenkomst

Aan het slot van zijn oratie stelt Verburgh dat derden, wier belangen door een proces
geraakt worden, veel meer mogelijkheden hebben om 'direct en indirect inspraak bij
de rechterlijke beslissing te krijgen' dan men veelal beseft 136 . Hij wijst met name op de
figuur van voeging of tussenkomst. Zijn de mogelijkheden om langs deze weg voor collectieve of algemene belangen op te komen wel zo ruim als hü suggereert?
Voeging en tussenkomst worden geregeld in de artt. 285 e.v. Rv. Daar wordt bepaald
132. Zie bijvoorbeeld Hof Arnhem 2 april 1974, NJ 1974, 507 en de uitspraken genoemd door Jessurun d'Oliveira (1971), p. 106.
133. Trb. 1968, 142 en 1977,15 en de artt. 150 en 429s Rv.
134. Jessurun d'Oliveira (1979), p. 645.
135. Wel is er een zeer informele weg (het schrijven van brieven aan de rechter, hetgeen in (militaire)
strafzaken nogal eens gebeurt; vgl. de brief aan het Hoog Militair Gerechtshof geschreven door
negen ouders van dienstplichtige militairen, die eind 1974 tot lange vrijheidsstraffen waren veroordeeld door de Krijgsraad in Suriname en de telegrammen die een aantal reclasseringsverenigingen aan het HMG zonden in de zaak-Vellekoop), of een indirecte weg (via publikaties in
kranten of in de vakliteratuur). Deze wegen zijn noch vanuit het standpunt van de betrokken
partijen en derden, noch voor de rechter zelf erg aantrekkelijk. Beide wegen zijn bewandeld in
de strafzaak tegen Menten, onder meer door de Werkgroep Recht en Openheid in de Zaak Menten. Zie over de activiteiten van die werkgroep: NJB 1977, p. 1130, 1978, p. 554 en 1009 en
1979, p. 150, 206 en 404 e.v.
136. Verburgh (1975), p. 58.
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dat een ieder, die belang heeft in een rechtsgeding aanhangig tussen andere partijen,
kan vorderen zich daarin te mogen voegen of te mogen tussenkomen. Van voeging
spreekt men als de derde belang heeft by de overwinning van één van beide partijen.
Door processuele hulpverlening aan die partij kan hij zijn eigen belang behartigen. Bij
tussenkomst ondersteunt de derde niet de positie van één van de partijen, maar tracht
zijn eigen positie ten opzichte van beide partijen te handhaven. Beide figuren worden
samen wel aangeduid met het genus-begrip interventie. Soms spreekt men van tussenkomst in ruime zin; een aanduiding die weinig bevorderlijk is voor de duidelijkheid.
De wettelijke regeling vereist zowel voor voeging als voor tussenkomst een belang bij
het rechtsgeding én toestemming van de rechter bij wie het geding aanhangig is 1 3 7 . Bij
de parlementaire behandeling van art. 285 Rv. was de indruk gewekt dat aan tussenkomst geen strenge eisen gesteld zouden worden. Op de vraag van enkele kamerleden
of de werking van deze bepaling niet enigszins beperkt moest worden, bijvoorbeeld
door toevoeging van het adjectief 'onmiddeliyk' voor 'belang', antwoordde de regering
dat tussenkomst diende om meerdere geschillen over dezelfde zaak te voorkomen. 'Een
ieder die derhalve vermeent belang bij een geding te hebben . . . uit hoofde dat de zaak
zelve hem op eenige wijze aangaat, kan tusschen beide komen" 3 8 . In de rechtspraak
van de Hoge Raad is echter een zeer beperkte uitleg aan deze bepaling gegeven. Voeging
en tussenkomst worden alleen toegelaten in geval van benadeling van de rechten of de
rechtspositie van de aspirant-interveniënt. Als deze zijn rechten in een aparte procedure
kan handhaven en niet wordt vooruitgelopen op een eventuele beslissing over die rechten, is volgens de Hoge Raad voeging of tussenkomst niet toegelaten 139 . In deze opvatting wordt 'belang' in art. 285 Rv. praktisch gelijkgesteld met 'recht'. Door grote nadruk te leggen op de regel van art. 1954 BW, dat alleen de partijen door het gezag van
gewijsde gebonden zijn, wordt de feitelijke binding van de uitspraak in het eerdere proces voor derden veronachtzaamd 140 .
Deze rechtspraak heeft veel kritiek uitgelokt 141 . De doeleinden van interventie (vermijden van tegenstrijdige uitspraken en van doublures bij proces- en bewijsvoering, bevordering van de rechtszekerheid doordat de uitspraak alle betrokkenen bindt, voorkomen van derdenverzet) komen volgens de schrijvers bij deze beperkte uitleg onvoldoende tot hun recht. Mogelijk is deze enge interpretatie door de Hoge Raad ingegeven
door de wens om te voorkomen dat een aanhangige procedure ingewikkelder wordt
door het optreden van een interveniënt. Aan de (vermeende) belangen van de oorspronkelijke procespartijen en het eigen belang van de rechter by een overzichtelijke procedure wordt dan de voorrang gegeven boven de belangen die derden kunnen hebben bij
137. Een uitzondering vormt de regel van art. 125f Rv. die in geschillen over cao's voeging of tussenkomst van een partij bij die cao in elke stand van het geding zonder verlof van de rechter toestaat; vgl. hoofdstuk IV, par. 3.1.4.
138. J. van den Honert, Handboek voor de Burgerlijke Regtsvordering in het Koninkrijk der Nederlanden, Amsterdam, 1839, p. 353.
139. HR 12 december 1923, NJ 1924, 126, HR 2 maart 1956, NJ 1956, 199 en HR 3 mei 1957, NJ
1959,62 т.п. Veegens.
140. Faure, deel III (1901), p. 42 waarschuwde reeds dat bij de beslissing over interventie niet alleen
naar art. 1954 BW gekeken moet worden maar vooral ook naar de feitelijke gevolgen van de uit
spraak.
141. Zie Veegens in zijn noot onder HR 3 mei 1957, NJ 1959, 62, Star Busmann (1972), nr. 337,
R.P. Qeveringa, Het belang der vordering, RM. Themis 1964, p. 225, Stein (1977), p. 157 en
eveneens Cleveringa (1972), art. 285 Rv. aant. 4 (noot 11). Veel schrijvers zoeken voor hun
kritiek steun in de hierboven, in de tekst bij noot 138 geciteerde zin. Zij verzuimen echter te
vermelden dat deze uitspraak werd gedaan in antwoord op de vraag of de bevoegdheid om te in
terveniëren niet beperkt moest worden. Deze context maakt dit wetshistorisch argument aanmerkelijk sterker. Aldus ook W.L. Haardt in Van den Düngen, aant. 1 op art. 285 Rv.
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de afloop van het geding. Deze jurisprudentie zal het gebruik van voeging en tussenkomst niet bevorderd hebben.
In de lagere rechtspraak worden al geruime tijd minder strenge eisen gesteld aan het
belang van een interveniënt 142 . Een mogelijke nadelige beïnvloeding van de procedurele
positie van de interveniënt in een afzonderlijk proces werd voldoende reden voor interventie geacht 143 . Ook de mogelijkheid dat één van de partijen zich in een afzonderlijk
proces met een verwijzing naar de eerdere uitspraak op overmacht zou kunnen beroepen werd voldoende belang voor voeging geoordeeld 144 .
Voeging en tussenkomst zijn ook mogelijk in kort geding 145 en voor het eerst in hoger beroep 1 4 6 . In cassatie is tussenkomst niet, maar voeging wel mogelijk met name om
de juridische argumenten van de hoofdpartij te versterken 147 . In de praktijk komt dit
laatste echter niet voor. In kort geding vindt wel regelmatig voeging en tussenkomst
plaats. Er worden daar aan toelating ook minder strikte eisen gesteld. Omdat de uitspraak in kort geding geen gezag van gewijsde heeft, valt hier meer nadruk op de feitelijke nadelige gevolgen van de uitspraak en wordt interventie dus ook eerder toegelaten 1 4 8 . Zo stond het Hof Amsterdam in 1951 aan enige Ambonezen toe om te interveniëren in een kort geding, waarin de RMS vorderde dat de Koninklijke Pakketvaart Mij.
verboden zou worden schepen ter beschikking te stellen voor het vervoer van Indonesische troepen en wapens naar Ambon 1 4 9 . Bij toepassing van de uitleg die de Hoge Raad
aan 'belang' in art. 285 Rv. heeft gegeven, hadden deze Ambonezen zeer goed een
apart kort geding tegen de KNP kunnen voeren. In deze zaak trachtte de regering tevergeefs haar standpunt omtrent de rechtspositie van de RMS door middel van een conclusie van de PG als gevoegde partij kenbaar te maken (zie par. 5.2.1). In een dergelijk geval zou de Amerikaanse rechter zowel de Staat als de Ambonezen niet als interveniënten maar als amicus curiae hebben toegelaten. In Nederland is een enkele keer ook door
milieubeschermingsorganisaties van demogelijkheid van interventie gebruik gemaakt 150 .
Zonder wijziging van de rechtspraak van de Hoge Raad of de wetgeving biedt interventie anders dan in kort geding voor de behartiging van gebundelde belangen weinig
perspectief. De interveniënt moet immers een belang hebben, dat steunt op een recht,
dat hij in een apart geding tegen de hoofdpartijen of één van hen geldend zou kunnen
maken. Bovendien moet zijn rechtspositie door de uitspraak in het eerste geding bena142. Zie de lagere rechtspraak vermeld door Cleveringa (1964), p. 225 noot 3 alsmede Cleveringa
(1972), art. 285 aant. 4, noot 11. Vgl. ook Hof Den Bosch 3 december 1973, NJ 1974, 168. De
Rb. Amsterdam 13 november 1968, NJ 1969, 108 beroept zich voor een ruime uitleg expliciet
op de wetsgeschiedenis van art. 285 Rv. Veegens constateerde al in zijn noot onder NJ 1959, 62
een afwijking tussen de praktijk en de rechtspraak van de Hoge Raad inzake interventie. Zie ook
Haardt in Van den Düngen, aant. 1 op art. 258 Rv.
143. Rb. Dordrecht 13 september 1978, NJ 1979, 333 maar zie ook Hof Den Haag 27 april 1977,
NJ 1978, 107.
144. Hof Den Haag 16 maart 1978, NJ 1978,631. Hier intervenieerde een vereniging van notarissen
met succes in een kort geding tegen één van haar leden en handhaafde zo een kartel-overeenkomst onder haar leden.
145. Vgl. Meijers-Vermeulen (1967), p. 222 en Schenk (1969), p. 32.
146. Hof Amsterdam 27 oktober 1922, W 11020 en Van den Düngen, aant. 5 vóór art. 285 Rv.
147. Veegens (1971), p. 233 en Cleveringa (1972), art. 285 Rv. aant. 2. In de V.S. verschijnt een
amicus curiae in zaken voor de hoogste rechters vaak juist met dit doel.
148. Zo ook Haardt in Van den Düngen, aant. 1 op art. 285 Rv. Anders Meijers-Vermeulen (1967),
p. 223, die zonder motivering stelt dat voor interventie in kort geding dezelfde eisen gelden.
149. Hof Amsterdam 8 februari \9S\,NJ 1951,129.
150. Zie Pres. Rb. Arnhem 20 februari 1972, NJ 1972, 327 en Rb. Arnhem 4 januari 1973, NJ 1975,
75. In de laatste zaak werden zowel eiser als gedaagde door interveniërende organisaties ondersteund. Sommige van deze organisaties werden door een eigen advocaat vertegenwoordigd.
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deeld kunnen worden. De Hoge Raad zou de rechtspraak van het Hof van Justitie van
de Europese Gemeenschappen op dit punt tot richtsnoer kunnen nemen 151 .
In zijn oratie stelt Verburgh dat, indien de figuur van interventie en het daarmee verwante derden-verzet niet toereikend zouden zijn bij 'algemene-belangen-akties', deze
rechtsfiguren aangepast kunnen worden door de rechter — al dan niet wettelijk — de
mogelijkheid te geven belanghebbenden via de nieuwsmedia op te roepen zich in het proces te voegen of zich op een speciaal te beleggen hoorzitting te laten horen 1 5 2 . Hij wijst
daarbij op de figuur van de amicus curiae. De huidige rechtspraak van de Hoge Raad
maakt interventie in deze gevallen praktisch onmogelijk. Dit onderstreept de relevantie
van de gesuggereerde (wets)wijziging. In een aanmerkelijk deel van de burgerlijke procedures heeft de rechter echter al sinds 1970 de mogelijkheid om onbekende belanghebden via een openbare aankondiging op te roepen.

5.6 belanghebbenden in de

verzoekschriftprocedure

In 1970 werd een nieuwe wettelijke regeling ingevoerd voor een groot deel van de burgerlijke procedures die niet met een dagvaarding maar met een verzoekschrift beginnen.
Deze regeling is aanmerkelijk eenvoudiger dan die van de dagvaardingsprocedure en
geeft de rechter ruime bevoegdheden om de loop van het geding te bepalen. De rechter
is hier veel meer een leidende dan een lijdelijke rechter. Deze regeling is inmiddels op
steeds meer categorieën geschillen van toepassing verklaard: niet alleen in familierechtelijke zaken, maar ook in veel geschillen inzake huur van woon- of bedrijfsruimte, ondememings- en rechtspersonenrecht 153 . In deze regeling wordt bepaald dat de rechter
na de indiening van een verzoekschrift vaststelt wanneer de behandeling daarvan zal
aanvangen. De rechter gelast dan tevens de oproeping van de verzoeker en, voorzover
nodig, van de in het verzoekschrift genoemde belanghebbenden. Bovendien kan hij te
allen tijde belanghebbenden, bekende of onbekende, doen oproepen 154 . Deze bepaling
geeft de rechter de bevoegdheid om op elk geschikt moment naast degenen die door
verzoeker als belanghebbenden zijn genoemd ook andere personen in de procedure te
betrekken. Met naam en adres bekende personen worden door de griffier per aangetekende brief opgeroepen, tenzij de rechter een andere wijze van oproepen beveelt. Onbekende belanghebbenden moeten op een door de rechter te bepalen wijze worden opgeroepen 155 . Voor de hand ligt dat in deze gevallen de oproeping geschiedt door een advertentie in een of meer kranten of in de Staatscourant 156 . Die oproeping vermeldt
plaats en tijdstip van de aanvang van de behandeling en bevat tenminste een korte omschrijving van het verzoek 157 . Oproeping via een STER-spot, door huis-aan-huis-bezorging van een brief in een bepaalde wijk of door het uitdelen van pamfletten is niet uitgesloten. Bovendien kan iedere belanghebbende tot de aanvang van de mondelinge behandeling door indiening van een verweerschrift aan de procedure deelnemen. Alleen
voor indiening van een verweerschrift na het begin van die behandeling is toestemming
van de rechter vereist. De opgeroepen en de op eigen initiatief optredende belanghebbenden kunnen aan de procedure deelnemen door indiening van een verweerschrift of

151.
152.
153.
154.
155.

Zie noot 80 en 84.
Verburgh (1975), p. 58.
Zie Van den Düngen, aant. 55-67 vóór art. 429a Rv.
Art. 429f, üd 1 Rv.
Zie art. 2 lid 1 Besluit oproepingen en mededelingen verzoekschriftprocedure, KB 24 oktober
1969,Sfb. 470.
156. Vgl. artt. 828e, 997, lid 2 en 785 Rv. en art. 34 Wet op de Raad van State.
157. Zie art. 2, lid 2 en 3 van het besluit genoemd in noot 155.
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aanwezigheid bij de behandeling. Zij hebben recht op inzage van de stukken158. Zij
kunnen tegen de uitspraak hoger beroep instellen. Het is ook mogelijk dat zij voor het
eerst in hoger beroep in de behandeling worden betrokken 1 ".
Het is duidelijk dat deze regeling aan buitenstaanders die belang hebben bjj het geschil meer mogelijkheden biedt om daaraan deel te nemen dan de interventie in de dagvaardingsprocedure. Er is immers geen voorafgaande toestemming van de rechter vereist. Wel kan de rechter na kennisneming van een verweerschrift of een beroepschrift
tot het oordeel komen dat de indiener geen 'belanghebbende' is. Deze wordt daarmee
van verdere deelname aan het proces uitgesloten. Daarnaast biedt deze regeling de rechter de mogelijkheid zich te doen voorlichten door personen, die op enigerlei wijze bij
het geschil betrokken zijn, zonder deze in de positie van getuige of deskundige te hoeven plaatsen. Het lijkt dus mogelijk dat in een geschil tussen de huurder van een flat en
de eigenaar van het flatgebouw een bewonersvereniging of een huurdersorganisatie als
belanghebbende wordt opgeroepen of zich zelf als belanghebbende aanmeldt.
Over het gebruik van dit aspect van deze nieuwe regeling in de praktijk is nog weinig
bekend. Voor deelneming door belanghebbenden op eigen initiatief is vereist dat zij
tijdig weten dat de zaak aanhangig is. Omdat deze procedures met gesloten deuren worden behandeld, zal de pers daarvan meestal alleen melding maken als de verzoeker zelf
informatie verschaft. Van veel belang is verder welke uitleg de rechtspraak aan het begrip belanghebbende zal geven. Is een bewonersorganisatie die de precedentwerking van
een uitspraak tussen een huurder en de verhuurder voor de andere huurders in het gebouw vreest of wenst, wel of niet belanghebbende in de zin van deze regeling? Volgens
de wetgever zou 'bü twijfel aan werkelijk belang het laatste woord aan de rechter'
zijn160. In de weinige gepubliceerde uitspraken is nog geen lijn te bespeuren161. Een opmerkelijke toepassing vond ik in een ongepubliceerde uitspraak van de Rechtbank Amsterdam. In een jarenlang slepend conflict tussen het bestuur en de staf van een groot
Amsterdams ziekenhuis, diende de directie van dat ziekenhuis bij de rechtbank het verzoek in om een bestuurslid van de stichting, waarvan het ziekenhuis uitging, te ontslaan.
Voor de behandeling van die zaak werden op initiatief van de rechtbank de secretaris
van de ondernemingsraad en de secretaris van de medische staf van het ziekenhuis als
belanghebbenden opgeroepen162
De wettelijke regeling van de positie van de belanghebbende in de verzoekschriftprocedure biedt de mogelijkheden om deze dezelfde functies te laten vervullen als de amicus curiae in de Verenigde Staten. Of dit ook zal gebeuren is afhankelijk van de rechters en van de activiteit van de potentiële belanghebbenden.
6. samenvatting
Het instituut van de amicus curiae vormt een duidelijke erkenning van het feit dat de
afloop van een geding soms gevolgen kan hebben voor velen die daarbij geen partij zijn.
De amicus curiae biedt een mogelijkheid met die gevolgen in het geding rekening te houden.
158. Artt. 429f, lid 2,429h en 4291.
159. Artt. 429η, lid 2 en 429g, lid 1 Rv.
160. M.v.T. geciteerd bij Van den Düngen, art. 429h, aant. 3. De vraag wie belanghebbenden kunnen zijn in de zin van deze wetsbepaling kwam ter discussie tijdens de parlementaire behandeling van de wijziging van de Wet op de ondernemingsraden, zie Hoofdstuk V par. 6.4.
161. Hof Den Bosch 15 mei 1975, NJ 1976, 258 besliste dat de curator belanghebbende is in een
geding tot opheffing van de curatele.
162. Rb. Amsterdam 28 juni 1978, rekestnr. 78.1792/1794.
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De erkenning van de ruimere effecten van het geding maakt dat de rechter behoefte
heeft aan informatie over de maatschappelijke context van het geschil en over de mo
gelijke gevolgen van zijn uitspraak. Personen en organisaties die gevolgen van die uit
spraak ondervinden, geven de wens te kennen om deel te nemen aan het rechterlyk be
sluitvormingsproces, waarbij hun belangen betrokken zijn. De aanwezigheid van meer
dere, vaak tegenstrijdige belangen maakt dat de aanvaarding van die uitspraak door alle
betrokkenen extra problematisch kan worden, wanneer de rechter alleen op basis van
de gegevens, die de partijen hem hebben verschaft, tot zyn uitspraak komt.
De bloei van het instituut van de amicus curiae in de VS houdt verband met het ont
staan van talrijke belangenorganisaties, maar ook met de toegenomen behoefte aan in
formatie, participatie en legitimatie. Deze ontwikkeling is echter niet tot de VS beperkt.
Ook in andere rechtsstelsels zyn vergelijkbare rechtsfiguren ontwikkeld. Deelneming
door anderen dan alleen de procespartijen blijkt voor te komen bij de hogere rechts
colleges in meerdere landen (sterke precedentwerking), bij internationale rechters (hier
is de legitimiteit van de uitspraak vanwege de beperkte sancties en de ontbrekende ach
terban extra problematisch) en Ьц rechters die wettelijke regels aan algemene in grond
wet of verdragen neergelegde rechtsbeginselen toetsen (grotere kans op tegenstrijdige
collectieve of algemene belangen) 163 . De amicus curiae kon in deze toenemende be
hoefte aan informatie, participatie en legitimatie voorzien wegens zijn voor de rechter,
de amicus en de procespartijen aantrekkelijke eigenschappen: procesrechtelijke een
voud en lage, voorspelbare kosten. De extra kosten, de complicaties en het tijdsverlies
die verbonden zijn aan formele interventie worden vermeden. De amicus curiae brief
kan goed worden ingepast in overwegend schriftelijk gevoerde procedures.
Deelneming van vertegenwoordigers van verschillende bij het geschil betrokken col
lectieve of algemene belangen vergroot de kans op expUcitering van alle betrokken be
langen. Ook eventuele tegenstellingen tussen die belangen worden duidelijker zichtbaar.
Dit ligt geheel in de lijn van een 'adversary system' dat uitgaat van de veronderstelling
dat een zo fair en open mogelijke uiteenzetting van de verschillende standpunten de
kans op goede rechterlijke uitspraken maximaliseert. Door het optreden van amici
krijgt de rechter een scherper beeld van de maatschappelijke gevolgen van zijn uitspraak.
Wel zal dit, vooral in zaken die grote groepen in de samenleving verdeeld houden, de
rechter het gevoel geven dat zijn rustige raadkamer in een politieke arena wordt veran
derd. Als de rechter echter zijn ogen of oren sluit voor de maatschappelijke en politie
ke gevolgen van zijn beslissingen, is de realiteit van deze gevolgen voor de betrokkenen
daarmee niet minder.
Afgezien van een periode in het begin van dejaren vijftig heeft het optreden van ami
ci in de VS weinig serieuze kritiek ondervonden. In die periode werd de Amerikaanse
rechter geconfronteerd met zaken die een direct gevolg waren van de grote politieke
spanningen van dat moment en met 'vrienden' die zich niets gelegen lieten liggen aan de
163. Vgl. Vose (1958), p. 31; Krislov (1963), p. 721; Abraham (1975), p. 230 en Ргакке (1972),
p. 102. Ook bij het Bundesverfassungsgericht bestaan meerdere mogelijkheden om niet als
partij betrokken instanties en personen de gelegenheid te geven hun standpunt aan de rechter
kenbaar te maken door 'Breitritt' of 'Gelegenheit zur Äusserung', zie de artt. 65, 77, 82 en
94 Bundesverfassungsgerichtsgesetz en daarover G. Leibholz en R. Rupprecht, im Bundesverfassungsgerichtsgesetz Rechtssprechungskommentar, Köln, 1968, p. 185 en 427.
H. Faber, Die Verbandsklage im Verwaltungsprozess Baden-Baden, 1972 p. 49 wijst op 'die
feststehende Praxis des Bundesverfassungsgerichts Interessenverbanden Gelegenheit zur Äusserung zu geben'. Zo maakten in de zaak Schilly, die ging over de vraag of een rechtbank een gekozen verdediger van de verdediging kon uitsluiten (voor de wijziging van het strafprocesrecht
naar aanleiding van de R.A.F.-strafzaken), de Bundesminister der Justiz, de Bundesrechtsanwaltkammer en de Deutscher Anwaltverein hun standpunt aan het Hof kenbaar, BVerfC 14 februari 1973, NJW 1973, p. 696.
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voor het optreden als amicus curiae geldende regels. De gewone amicus curiae onderscheidt zich echter daann van de 'extra-judiciële' pogingen de rechter te beïnvloeden,
dat de amicus de voor zijn rol geldende regels in acht neemt. Zijn invloedspoging wordt
daardoor voor de rechter en de procespartijen controleerbaar. Hij vormt dan ook geen
bedreiging voor de integriteit van de rechtspleging, maar draagt integendeel bij tot de
aanvaarding van deze vorm van conflictoplossing.
In Nederland zijn soortgelijke ontwikkelingen waarneembaar als in de VS: een toename van de toetsing door de rechter van (lagere) wetgeving aan algemeen geformuleerde
normen in internationale verdragen, aan grondwettelijke regels en aan algemene rechtsbeginselen. Naar aanleiding van de uitspraak in een dergelijke zaak, het fluonderingsarrest
van de Hoge Raad, is gewezen op het ontbreken van een met de amicus cunae vergelijkbare rechtsfiguur164. Ook Verburgh wees op de behoefte aan de mogelijkheid van een
'ingezonden procesbrief'165. We hebben echter geconstateerd dat de bestaande mogelijkheden om m Nederland deel te nemen aan een proces zonder рагіц te worden gro
tendeels zijn voorbehouden aan overheidsinstanties. Voor particuliere belangenorgani
saties staat soms de indirecte weg via vertegenwoordigers in adviescommissies open. De
mogelijkheden om de belangen van derden in een dagvaardings- of een rekestprocedure
te behartigen, zijn afhankelijk van de rechterlijke interpretatie van de begnppen belang
en belanghebbende. Voor een ruime uitleg van deze begrippen is alle aanleiding zolang
een minder procesrechtelijke complicaties veroorzakend optreden als amicus nog niet
mogelijk is. In het volgende hoofdstuk zal worden bezien of de bestaande figuur van de
conclusie van het OM als gevoegde partij de mogelijkheid biedt om de amicus curiae
zonder wetswijziging in het Nederlandse burgerlijke proces te introduceren.

164. F H. van der Burg en С J M. Cartigny vragen zich m hun noot in Ars Aequi 1973, ρ 466/7 af of
het niet wenselijk was geweest dat het ministerie van volksgezondheid zich in die procedure
had kunnen mengen. Hetzelfde geldt echter ook voor tandartsenorgamsaties, waterleidingbedrij
ven en de betrokken actiegroepen.
165. Verburgh (1975), p. 58.
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XL conclusies

1. bundeling van belangen als compensatie voor ongelijkheid
De vormgeving van het burgerlijk proces is in sterke mate bepaald door drie uitgangspunten: nadruk op de autonomie van partijen bij de handhaving van hun rechten en belangen; het proces en de uitspraak zijn beperkt tot de unieke rechtsrelatie tussen twee
burgers; in het proces worden partijen als gelijken behandeld. Deze uitgangspunten zijn
verklaarbaar in het licht van de overheersende maatschappijvisie in de 19e eeuw. De
toepassing van deze uitgangspunten heeft echter gevolgen voor de feitelijke mogelijkheden voor burgers om hun rechten door middel van een beroep op de rechter te handhaven én voor de mogelijkheden om voor (nieuwe) belangen civielrechtelijke rechtsbescherming te verkrijgen. Verschillen in sociale positie van burgers (ongelijke verdeling
van de vereiste kennis, vaardigheden en middelen en van het vermogen om risico's te
dragen) leiden tot ongelijke mogelijkheden om de rechten daadwerkelijk in een eigen
proces te handhaven.
Daarnaast is sinds het midden van de 19e eeuw de rol van organisaties in de samenleving sterk toegenomen. Dit heeft ingrijpende gevolgen gehad voor de aard van veel burgerrechtelijke rechtsbetrekkingen. Een groot deel van deze rechtsbetrekkingen speelt
zich tegenwoordig af tussen individuele burgers en organisaties in plaats van tussen burgers onderling. Veel van deze relaties zijn gestandaardiseerd of tot op grote hoogte uniform. Deze relaties hebben voor de partijen vaak een zeer verschillende betekenis. Rechterlijke uitspraken over dergelijke relaties hebben door deze ontwikkeling en door de
toegenomen complexiteit van de samenleving ook meer dan vroeger gevolgen voor grote aantallen overeenkomstige rechtsbetrekkingen.
De erkenning van organisaties als rechtspersonen en de gelijkstelling van rechtspersonen en natuurlijke personen hebben eveneens gevolgen voor de verdeling van de feitelijke mogelijkheden om een burgerlijk proces te gebruiken. Galanter heeft erop gewezen
dat partijen die veelvuldig procederen, in staat zijn bepaalde strategische voordelen ten
opzichte van minder ervaren justitiabelen te verwerven. In de burgerlijke rechtspraak
zijn het vooral organisaties die door accumulatie van middelen, kennis en ervaringen,
door het ontwikkelen van vaste relaties met bij rechtspraak betrokken functionarissen
en door planning deze voordelen kunnen verwerven. Individuele burgers zijn daartoe
slechts bij uitzondering in staat. Organisaties kunnen deze voordelen niet alleen tijdens
de procedure zelf benutten, maar ook vóór de aanvang van het proces (geloofwaardig
dreigen met procederen tijdens onderhandelingen) en na afloop van de procedure (bij
het realiseren van de meerwaarde van de uitspraak in soortgelijke gevallen).
De geïndividualiseerde en geïsoleerde behandeling van een conflict in het burgerlijk
proces schept extra barrières voor bepaalde individuen en bepaalde belangen om civielrechtelijke rechtsbescherming te verkrijgen. Het verschaft veelvuldig optredende procespartijen een voordeliger positie dan de eenmalige 'speler'. De geïndividualiseerde aanpak heeft verder tot gevolg dat in de structuur van het burgerlijk proces slechts in beperkte mate rekening wordt gehouden met de belangen van derden wier feitelijke of
rechtspositie door de rechterlijke uitspraak wordt gewijzigd.
De ongelijkheid in de feitelijke mogelijkheden om het burgerlijk proces te gebruiken
is niet geheel onopgemerkt gebleven. In de loop van de 20e eeuw zijn in Nederland en
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elders procesvormen ontwikkeld, waarbij is afgeweken van de regel dat ieder alleen
voor zijn eigen individuele belang kan opkomen. Bovendien zijn mogelijkheden geschapen om in één proces de belangen van groepen personen te behartigen. Вц de invoering
van de meeste in de voorgaande hoofdstukken beschreven procedures werd als argu
ment gebruikt dat individuele handhaving van de betrokken rechten in de praktijk niet
te verwachten was vanwege de sociale positie van de belanghebbenden (onvoldoende
middelen of kennis), vanwege de aard van het belang (per individu te klein om de kos
ten van een proces te rechtvaardigen) of gezien de aard van de relatie met de wederpar
tij (afhankelijkheid; vrees voor repercussies)1. Andere argumenten, die voor de invoering
van de besproken procesvormen werden gebruikt zijn: efficiënt gebruik van het rechterlijk apparaat door bundeling in plaats van afzonderlijke procedures (bij de Nederlandse
vakbondsactie inzake cao's en bij de class action), het streven naar optimalisering van
de naleving van een bepaalde norm en de wens ook niet-materiële belangen te beschermen (beide genoemd bij de actio popularis en de actie inzake misleidende reclame) als
mede het streven een voor alle betrokkenen rechtvaardige oplossing te bereiken (bij de
class action).
De centrale vraag in deze studie is onder welke omstandigheden deze afwijkende procesvormen een compensatie bieden voor de gesignaleerde ongelijkheden in de mogelijkheden om het burgerlijk proces te gebruiken voor de geïsoleerde behartiging van individuele belangen. Inhoeverre kan deze ongelijkheid worden gecompenseerd door de erkenning van andere dan individuele belangen en het scheppen van de mogelijkheid om
al dan niet individuele belangen gebundeld in een burgerlijk proces te behartigen? Ik
heb op deze vraag een antwoord willen geven op basis van een beschrijving van de juridische vormgeving en het feiteüjk gebruik van een aantal procesvormen die het mogelijk maken andere dan alleen individuele belangen in een burgerlijk proces te behartigen.
Zowel individuele als gebundelde belangen kunnen in een burgerlijk proces op verschillende manieren worden behartigd. Daarom gebruik ik met opzet de vage term 'procesvorm' in plaats van de juridische term 'actie'. Belangen kunnen in rechterlijke procedures immers ook op andere wijze dan door het instellen van een vordering worden behartigd : door het voeren van verweer of door het deelnemen aan een procedure zonder
procespartij te worden (zie het vorige hoofdstuk over de amicus curiae).
Voorafgaande aan de beschrijving van de 'afwijkende' procesvormen werd het verschijnsel proefproces onderzocht. Het gaat daarbij om procedures die uiterlijk volgens
de uitgangspunten van het burgerlijk procesrecht verlopen en formeel alleen op de
rechtspositie van partijen betrekking hebben. Het proefproces wordt echter door de
eiser, door de gedaagde of door beiden gevoerd met het doel een uitspraak te krijgen
die effecten heeft voor de rechtsbescherming van belangen van veel meer personen.
Een uitspraak heeft immers meer (rechts)gevolgen dan het gezag van gewijsde. Aan dergelijke procedures bleek een aantal bezwaren verbonden te zijn: onvoldoende informatie van de rechter over de gevolgen van zijn uitspraak, gebrekkige mogelijkheden voor
derden om voor hun belangen op te komen en toevallige factoren (de bijzondere omstandigheden van het individuele geval) die de afloop beïnvloeden. Bovendien bleek
dat het lang niet altijd mogelijk is via een proefproces een uitspraak ten behoeve van
niet-individuele belangen te verkrijgen. De beperkingen die verbonden zijn aan het voeren van een proefproces maken het begrijpelijk dat andere, wel van de hoofdregels van
1. Deze argumenten werden gebruikt bij invoering van de vakbondsactie inzake cao's in Nederland,
Frankrijk en België (Hoofdstuk IV par. 2.1.1, 3.1 en 3.3), bij de actie van organisaties in de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen (Hoofdstuk V par. 9), bij de actie van beroepsorganisaties en consumentenorganisaties in Duitsland (Hoofdstuk VII par. 3.1) en bij de Nederlandse actie
tegen misleidende reclame (Hoofdstuk VII par. 6.2).
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het burgerlijk proces afwijkende procesvoimen zijn ontwikkeld.
Hieronder wordt op basis van de beschrijving van deze procesvormen in de voorafgaande hoofdstukken een antwoord gegeven op drie vragen:
— welke procesrechtelijke oplossingen zijn er gevonden voor de steeds terugkerende
problemen als gebundelde belangen worden behartigd in een op basis van individuele
rechtshandhaving gestructureerd burgerlijk proces? (par. 2)
— welke factoren beïnvloeden het daadwerkelijk gebruik van deze procesvormen? (par.
3)
— in hoeverre heeft dat gebruik geleid tot compensatie van de gesignaleerde ongelijkheid? (par. 4)
De eerste vraag heeft betrekking op de juridische kant van ons probleem. De laatste
twee vragen stellen de feitelijke effecten van invoering van deze procesvormen ter discussie. Na een bespreking van enkele veel gebezigde argumenten tegen invoering van deze procesvormen (par. 5) wordt in dit hoofdstuk bezien welke procesvormen zich voor
toepassing in Nederland lenen en op welke wijze invoering zou kunnen plaatsvinden (par.
6).
2. procesrechtelijke oplossingen voor vaste problemen
Aan het begin van deze studie werden een viertal vaste problemen gesignaleerd die zich
telkens voordoen bij de behartiging van gebundelde belangen: de afgrenzing en de mate
van organisatie van de betrokkenen, hun deelneming in de besluitvorming omtrent de
behartiging van het gebundelde belang en de representativiteit van de vertegenwoordigers2 . In hoeverre is bij de in deze studie besproken procesvormen naar een oplossing
van deze vier problemen gezocht en welke oplossingen werden toegepast?

2.7 afgrenzing van de

betrokkenen

Voor vragen als, wie zijn betrokken bij de actie, wie hebben er belang bij, wie zijn gebonden door de uitspraak of ondervinden gevolgen daarvan, wordt slechts in enkele van
de besproken procesvormen expliciet een oplossing gegeven.
Bij de class action geeft de rechter aan het begin en het eind van het proces een omschrijving van de groep personen die partij is bij het proces of door de uitspraak is gebonden. Als een proefproces op conflictoplossing is gericht, zal soms voorafin een contract, in een briefwisseling tussen de advocaten of door een afspraak tussen de betrokken organisaties zijn vastgelegd wie door de uitspraak worden gebonden. Bij de Franse
vakbondsactie ter afdwinging van de cao-rechten van de leden (de action individuelle
exercée collectivement) zal eveneens meestal vaststaan wie betrokken zijn bij het proces. Het proces gaat immers om de aanspraken van de leden van de bond in dienst van
de betrokken werkgever 3 . In alle drie gevallen is het niet nodig dat de betrokkenen met
name worden genoemd. Men volstaat met een omschrijving. Als na de uitspraak een conflict ontstaat over de vraag of een bepaalde persoon tot de groep behoorde, moet daarover eventueel in een tweede procedure een uitspraak worden gedaan. Dergelijke 'executiegeschillen' komen in de praktijk niet veel voor.
Bij geen van de andere besproken procesvormen vindt een nauwkeurige afgrenzing
van de kring van de betrokken personen plaats. Wel rijst dan de vraag hoe met de belan2. Zie Hoofdstuk II par. 2.8.
3. De overeenkomstige vakbondsacties in België en Luxemburg zijn grotendeels resp. geheel identiek
aan de Franse regeling. In dit hoofdstuk vermeld ik verder alleen het Franse model.
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gen van die personen bij de besluitvorming en de procesvoering rekening wordt gehouden. Wie kunnen aan de besluitvorming vóór en tijdens het proces deelnemen? Voor
wie moeten de vertegenwoordigers representatief zijn? Die vragen komen in par. 2.3 en
2.4 aan de orde.
2.2 mate van organisatie
Bij toekenning van een zelfstandige actie aan bepaalde organisaties wordt de mogelijkheid om deze procesvorm daadwerkelijk te benutten afhankelijk gesteld van de mogelijkheden van de betrokken individuen om organisaties te vormen. De ongelijke verdeling over verschillende groepen in de samenleving van de mogelijkheden om zich te organiseren gaat een grotere rol spelen, naar mate strengere eisen aan de organisaties worden
gesteld (bestaansduur, ledental, formele structuur).
Bij vier van de besproken procesvormen is het bestaan van een formele organisatie
onder de betrokkenen geen juridisch vereiste. De class action kan door één of meer individuen, die incidenteel samenwerken, mede namens de andere (ongenoemde) leden
van de groep worden ingesteld. Als amicus curiae kunnen zowel een of meer individuen
als een organisatie optreden. De actio popularis kan door een ieder worden ingesteld.
Ook kan in theorie ieder betrokken individu van het proces over zijn eigen rechten en
plichten een proefproces trachten te maken. In veel gevallen zal voor het gebruik van
deze procesvormen, als het niet om korte en eenvoudige procedures gaat, in de praktijk
wel de steun van anderen of een begin van organisatie nodig zijn. Bij de andere procesvormen is organisatie steeds een uitdrukkelijk vereiste.
De toekenning van een zelfstandige actie aan organisaties geschiedde in Nederland
aanmerkelijk later en op beperktere schaal dan in andere Europese landen. De eerste
vakbondsacties werden in België bij een wet uit 1898 en in Frankrijk in 1919 toegekend. Nederland volgde in 1927 dit voorbeeld. In Duitsland was de eerste actie aan beroepsorganisaties al opgenomen in de UWG van 1896. In België gebeurde dit twee jaar
later Ьц genoemde wet. Voor de Franse beroepsorganisaties werd een dergelyke actie
in het begin van deze eeuw door rechtspraak en wetgeving mogelijk gemaakt. Of aan
Nederlandse beroepsorganisaties een zelfstandige actie toekomt, is nog steeds onzeker.
Wat betreft de actie van consumentenorganisaties zijn alle vijf in Hoofdstuk VII ge
4
noemde andere Europese landen Nederland voorgegaan . Wel is in de loop van de jaren
zeventig het aantal zelfstandige acties dat in verschillende Nederlandse wetten aan orga
nisaties is toegekend, duidelijk uitgebreid. In die periode werd eveneens in een reeks
van wetten aan privaatrechtelijke organisaties een beroepsrecht bij de administratieve
rechter toegekend. Op beide gebieden was de toekenning van de acties of de uitbreiding
van de kring van bevoegde organisaties vaak het gevolg van initiatieven of vragen vanuit
5
de Tweede Kamer .
In deze studie werden zes Nederlandse wetten besproken waarin uitdrukkelijk aan
organisaties een zelfstandige actie bij de burgerlijke rechter is toegekend. Welke eisen
4. Zie ook het overzicht in Hoofdstuk VII par. 7. Over de ooizaken van deze traagheid kan ik slechts
speculeren. Bood de verzuilde samenleving voor de traditionele belangenorganisaties aantrekkelijke
alternatieven voor invloedsuitoefening zodat aan een zelfstandige actie bij de rechter geen behoefte
bestond? Of heeft het ontbreken van een duidelijk voorbeeld, zoals in Frankrijk en Duitsland, een
rol gespeeld? De eerste 'zelfstandige actie' in Nederland (art. 15 WCAO) bleek immers vol juridi
sche en praktische puzzels.
5. Zo ondermeer bij de Wet Luchtverontreiniging, de Wet AROB en de Arbeidsomstandighedenwet
alsmede bij de zelfstandige acties in de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen, in het
enquêterecht, in de WOR en bij de actie inzake misleidende reclame (zie Hoofdstuk V par. 2, 7 en
9 en Hoofdstuk VU par. 6.2).
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worden er in deze wetten gesteld aan de mate van organisatie? In het onderstaande overzicht is weergegeven aan welke algemene eisen een organisatie moet voldoen om één
van deze zes acties te kunnen instellen. Bovendien is aangegeven aan hoeveel additionele eisen de organisatie moet voldoen, wil haar vordering in een concreet geval ontvankelijk zijn. Voorwaarden voor de toewijzing van de vordering (normovertreding door de
tegenpartij, bewijs van (dreigende) schade e.d.) zijn hierbij buiten beschouwing gelaten.
Overzicht van de eisen voor zelfstandige acties van organisaties
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* VRP = rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid
De meest voorkomende algemene eisen hebben betrekking op de doelstelling, de formele status, en de feitelijke activiteiten van de organisatie 6 . De minimum bestaansduur is
slechts bij twee acties een vereiste. De eis van feitelijke activiteiten sluit alleen op papier bestaande organisaties uit. De eis dat de organisatie volledige rechtsbevoegdheid
moet bezitten (d.w.z. dat haar statuten bij een notariële akte zijn vastgesteld) wordt bij
alle zes acties bij de burgerlijke rechter gesteld. Deze eis sluit informele verenigingen
(actiegroepen, werkgroepen en comités) uit. De eis is door verschillende ministers van
justitie gepresenteerd als een waarborg voor de degelijkheid van de organisatie, voor de
betaling van de proceskosten en als rem op overijlde acties van ad hoc organisaties. Het
belangrijkste voordeel van deze eis lijkt т ц dat de statuten (en daarmee de doelstelling
en de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de organen) schriftelijk vastliggen en in een
openbaar register behoren te worden ingeschreven. Deze punten behoeven derhalve in
het proces geen extra complicaties te veroorzaken. Verder geeft deze eis in de praktijk
weinig waarborgen voor de aard en solvabiliteit van de organisatie 7 .
Het aantal additionele eisen dat aan de ontvankelijkheid van de organisaties in een
concreet geval wordt gesteld blijkt nogal te variëren. Deze additionele eisen zijn:
— minstens twee leden van de organisatie moeten werkzaam zijn bij de betrokken werkgever/onderneming ( W A W , enquêterecht en WOR);
— voorafgaand contact met de wederpartij (enquêterecht en structuurregeling);
— voorafgaand overleg met de ondernemingsraad, een andere representant van de betrokken individuen (enquêterecht);
— verplichte bemiddeling door de bedrij fscommissie (WOR).
Uit bovenstaand overzicht blijkt dat een aantal eisen, die in het buitenland wel aan
6. Deze drie eisen worden ook in de AROB-rechtspraak en in de standaardbepaling in de milieuwetgeving gesteld voor de ontvankelijkheid van een beroep van een organisatie bij de administratieve rechter. Wel is het daar voldoende dat de organisatie rechtspersoonlijkheid bezit, zodat ook informele
verenigingen kunnen optreden, zie Hoofdstuk V par. 7.1 en 7.2.
7. De tegenpartij zal soms meer kans hebben op verhaal van kosten bij de hoofdelijk aansprakelijke
bestuurders van een vereniging met onvolledige rechtsbevoegdheid, dan bij een vereniging of stichting met notariële akte en een lege kas.
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organisaties worden gesteld, in deze Nederlandse wetten niet voorkomen. Zo worden
geen eisen gesteld aan het ledental van de organisatie, noch wat betreft het totaal aantal leden, noch als percentage van het aantal betrokken individuen. De acties inzake
misleidende reclame en gelijke behandeling kunnen zelfs worden ingesteld door organisaties die formeel geen leden kennen (stichtingen). In het buitenland stelt men eisen
aan het ledental als een waarborg voor de representativiteit van de organisatie. De bij
drie acties gestelde eis dat minstens twee leden bij de tegenpartij werkzaam zijn, vormt
weinig waarborg voor de representativiteit, wel een beperking van het aantal bevoegde
organisaties.
Aan de financiële draagkracht van de organisatie worden in deze zes wetten evenmin
eisen gesteld. Wel kan de noodzaak om een advocaat in te schakelen (alleen de acties
ingevolge de WAVV en de WOR worden in eerste instantie bij de kantonrechter gevoerd) in feite eisen stellen aan de draagkracht van organisaties die niet voor kosteloze
rechtsbijstand of subsidie in aanmerking komen. Het systeem van voorafgaande erkenning van de organisaties door de overheid wordt in Nederland eveneens praktisch niet
gebruikt. Alleen bij de actie inzake de structuurwetgeving berust de bevoegdheid van
enkele organisaties op een erkenning (de 'erkende' vakcentrales). In het buitenland
gebruikte men een enkele keer het systeem van limitatieve opsomming in de wet (Oostenrijkse consumentenorganisaties) of erkenning door de overheid (in Frankrijk in meerdere regelingen en in België bij de consumentenorganisaties). Het gebrek aan flexibiliteit en de ervaringen met dit systeem in de genoemde landen geven weinig aanleiding
om een dergelijke regeling in Nederland op ruimere schaal te gaan toepassen: de betreffende actie werd praktisch niet gebruikt (in Oostenrijk) of praktisch alle organisaties
werden erkend (in België en Frankrijk).
Op basis van het voorgaande zijn twee tendensen te signaleren. Naar mate aan organisaties meer algemene en additionele eisen voor het instellen van hun vordering worden
gesteld, is het aantal organisaties dat aan die eisen kan voldoen, en daarmee de kans op
het gebruik van die acties kleiner. Dit is het geval bij het enquêterecht en de WOR. Slechts
enkele, langer bestaande en nauw bij de onderneming betrokken vakbonden kunnen deze acties instellen. Dit was ook de bedoeling van de wetgever die deze eisen stelde ter
voorkoming van schade die een onderneming zou kunnen lijden als gevolg van overijld gebruik door onervaren en weinig draagkrachtige organisaties.
Daartegenover worden Ьц dévier andere acties duidelijk minder eisen gesteld. In principe kunnen ook jonge organisaties deze acties instellen, zelfs als zij speciaal met dit
doel zijn opgericht. Dat de wetgever in deze gevallen minder eisen aan de mate van organisatie stelt, houdt verband met de omstandigheid dat bij de toekenning van deze acties nog sterker de nadruk lag op de wens de naleving van de betreffende normen (in
wet of cao) te bevorderen. Bovendien zullen de neveneffecten van ten onrechte ingestelde vorderingen in deze gevallen voor de wederpartij en voor de leden van de betrokken groep minder schade teweegbrengen. Waarborgen voor de bescherming van deze
belangen zijn hier minder noodzakelijk.
Bij de vormgeving van de meeste van deze acties zijn de eisen aan de mate van organisatie slechts ten dele gemotiveerd. Soms lijkt het stellen of achterwege laten van bepaalde eisen ook niet op een bewuste keuze te berusten, maar eerder het gevolg te zijn
van de redactionele opbouw van de wet of de systematische samenhang van twee wetten (het gebruik van verwijzingen), van een incident of een samenloop van omstandigheden tijdens de parlementaire behandeling.
2.3. initiatief en besluitvorming
Omtrent de vorm waarin en het tijdstip waarop de betrokken individuele personen kun374

nen deelnemen aan de besliutvormmg over het instellen en voeren van procedures ten
behoeve van gebundelde belangen is in de procesvormen, die in deze studie werden besproken, betrekkelijk weinig geregeld Een enkele keer is voorafgaand overleg met andere vertegenwoordigers van de betrokkenen voorgeschreven overleg met de ondernemingsraad by de uitoefening van het enquêterecht of overleg met de eigen leden" Wel
zal in feite een organisatie zelden een zelfstandige actie kunnen instellen als met enkele
(bestuurs-)leden of andere betrokken personen de organisatie de daartoe benodigde informatie hebben verschaft
Slechts in twee van de besproken procesvormen is voor dit probleem uitdrukkelijk
een oplossing gezocht bij de class action en de vakbondsactie inzake de cao in Frankгцк гцп de vertegenwoordigers (de leden resp de vakbonden die het proces willen voe
ren) verplicht van hun voornemen kennis te geven9 In deze gevallen gaat het steeds om
procedures waarbij delast van initiatief tot het proces van de individuen wordt afgewen
teld op anderen maar de rechten van die individuen wel onderwerp van het geding zijn
De kennisgeving vervult in deze procesvormen meerdere functies De betrokkenen wor
den geïnformeerd over het initiatief Zij kunnen hun mening over de wenselijkheid van
deze actie en de kwaliteit van de vertegenwoordigers vormen en kenbaar maken Door
de kennisgeving wordt hun tevens gewezen op de mogelijkheid om zelfstandig m het
proces op te treden en een eigen (afwijkend) standpunt te laten horen Verder biedt de
kennisgeving in deze procedures de leden de mogelijkheid tijdig kenbaar te maken dat
zij op handhaving van hun rechten in een proces geen prijs stellen In de kennisgeving bij
een class action wordt de betrokkenen bovendien nog gewezen op de mogelijke gevolgen voor hun rechtspositie van stilzitten De Amerikaanse rechter heeft in de class action
de mogelijkheid om niet alleen aan het begin van de procedure maar ook later, op beslissende momenten in de procedure, te bevelen dat opnieuw een kennisgeving aan de leden
wordt gezonden, bijvoorbeeld naar aanleiding van een schikkingsvoorstel van de wederpartij10
In enkele van de besproken procesvormen is het instellen van de actie afhankelijk
van de uitdrukkelijke toestemming van de individuen die door de uitspraak gebonden
worden Dit is het geval bij de class actions die volgens het opt-in systeem verlopen en
Ьц de gebundelde incasso van schade van individuele consumenten door consumenten
organisaties in een wetsontwerp dat in de Bondsrepubliek Duitsland aanhangig is Deze
beide procesvormen zijn als bijzondere vananten van de gewone procesvertegenwoordi
ging respectievelijk de cessie te beschouwen"
2 4 representativiteit
In het voorafgaande heb ik over de representativiteit van organisaties en van vertegen
woordigers gesproken zonder die term te omschrijven Onder representativiteit versta
ik de mate van overeenstemming tussen het gedrag van een persoon of organisatie die
ten behoeve van een of meer anderen handelt, en het oordeel of de belangen van die an8 Dit laatste is mogelijk het geval bij de vakbondsactie ш art 36 WOR, zie Hoofdstuk V par 4 Voor
de ontvankelijkheid van een enquêteverzoek is ovengens niet vereist dat de meerderheid van de
OR of van de eigen leden in de onderneming met dat verzoek instemt
9 De Franse verenigingen ter bestrijding van rassendiscriminatie zijn in enkele gevallen, waann zij
hun action collective willen instellen, verplicht de betrokken individuen vooraf om instemming te
vragen, zie Hoofdstuk VI, par 3 3 1
10 Zie Rule 23 (d) (2), de tekst van deze bepaling is afgedrukt als bijlage achter Hoofdstuk IX
11 De mogelijkheden en de beperkingen van deze beide rechtsfiguren bij de behartiging van gebundelde belangen kwamen voor wat betreft het Nederlandse recht in Hoofdstuk III par 8 aan de
orde
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deren 15 . Deze handelende persoon of organisatie duid ik hieronder aan met de term vertegenwoordiger. Zo gebruikt is de betekenis van deze term veel ruimer dan de privaatrechtelijke term vertegenwoordiger.
De toetsing van de representativiteit van een dergelijke vertegenwoordiger kan op drie
momenten plaatsvinden: (a) bij de keuze van de vertegenwoordiger, (b) door controle
tijdens zijn optreden, of (c) door het afleggen van verantwoording na afloop van dat optreden. Bij welke van de besproken procesvormen waren voorzieningen getroffen voor
de toetsing van de representativiteit van de vertegenwoordigers op één of meer van deze
momenten?
De keuze van de vertegenwoordiger wordt ten dele bepaald door de wetgever die aangeeft welke categorieën personen of organisaties een bepaalde actie kunnen instellen.
Binnen die door de wet getrokken grens wordt de keuze aan de potentiële vertegenwoordigers zelf overgelaten. Bij de class action, bij de actio popularis en bij sommige zelfstandige acties van organisaties kan ieder binnen de kring van bevoegd-verklaarden zich als
vertegenwoordiger opwerpen. In twee gevallen (de class action en de Franse cao-actie) is
voorzien dat degenen ten behoeve van wie de vertegenwoordiger optreedt, zich direct
tegen dat optreden kunnen verzetten door te reageren op de kennisgeving van dat (voorgenomen) optreden.
Bij een aantal procesvormen vindt er een toetsing van de representativiteit door buitenstaanders plaats. Als een zelfstandige actie afhankelijk is van een erkenning van de
organisatie geschiedt deze toetsing door de betrokken overheidsinstantie. Bij de relator
action kan de Attorney General zijn toestemming weigeren, omdat hij de relator onvoldoende representatief acht. De Gedeputeerde Staten konden een dergelijke controle uitoefenen bij de actio popularis die vroeger in de Gemeentewet voorkwam. Bij de class
action beoordeelt de rechter de representativiteit van de aanwezige leden bij zijn beslissing op het verzoek om het proces als class action te mogen voeren. Hier kan de rechter zijn oordeel mede baseren op de reactie van de afwezige leden van de groep op de
kennisgeving. Ook bij de verlening van toestemming om als amicus te mogen optreden
kunnen de rechter of de procespartijen de representativiteit als criterium hanteren.
Controle op de representativiteit tijdens het proces is alleen bij de class action expliciet geregeld. Daar kan de rechter, als hij de aanwezige leden onvoldoende representatief acht, verder aan het proces het karakter van een class action ontnemen. In andere
procesvormen kan een gebrek aan representativiteit eveneens aanleiding zijn om de vertegenwoordigers die kwaliteit verder te ontzeggen. Dit gebeurt in de procedures waar
de leden van de groep kunnen interveniëren en dan verder zelf voor hun eigen rechten
opkomen (bijvoorbeeld in de Franse vakbondsactie inzake de cao). Soms zal de wederpartij zich tijdens de procedure over de representativiteit uitlaten. Die oordelen kunnen
echter sterk door eigen belang (stopzetting van de procedure) gekleurd zijn.
Verantwoording na afloop van de procedure vindt eigenlijk alleen plaats in die gevallen waarin een lid van de groep zijn binding aan de uitspraak in het eerdere proces ontkent omdat zijn belangen evident zijn verwaarloosd door de vertegenwoordiger. Bij de
class action en het op conflictoplossing gerichte proefproces werd dit verschijnsel gesignaleerd. Het ontbreken van representativiteit kan ook een argument vormen voor de ontkenning van de precedentwerking van de uitspraak in een latere procedure die door een
lid van de betrokken groep wordt gevoerd. Wel zal na afloop van een zelfstandige actie
de leidingvan de betrokken organisatie soms intern verantwoording aan de leden moeten
afleggen. Omtrent een dergelijke interne verantwoordingsplicht is in geen van de besproken zelfstandige acties van organisaties een voorziening getroffen.
De regelingen ten aanzien van de representativiteit zijn dus zeer uiteenlopend maar
12. 'Het oordeel of de belangen' in deze omschrijving verwijst naar het onderscheid tussen belang in
subjectieve en geobjectiveerde betekenis, dat ik in Hoofdstuk II par. 1.2 heb gemaakt.
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meestal betrekkelijk summier. Вц de Franse cao-actie is er een beperkte controle voor
en tydens de procedure. Alleen bij de class action zijn uitvoerige voorzieningen getrof
fen. Dit is tevens de enige procesvorm waarbij in de procedure-regels met eventuele be
langentegenstellingen binnen de groep rekening is gehouden: de rechter kan de class
action zonodig splitsen door de vorming van sub-groepen. Bij de zelfstandige actie van
organisaties in de Nederlandse wetgeving wordt de representativiteit niet als afzonderlijk
criterium gebruikt. Kennelijk rekende men bij de toekenning van deze acties op de werkmg van interne controle-mechanismen binnen deze organisaties, op de mogelijkheid
van uittreding door ontevreden leden en het ontstaan van nieuwe representatieve organi
saties. Bij enkele procesvormen (de actio popularis en het op rechtsvorming gerichte
proefproces) is er geen enkele controle op de representativiteit.
Het is duidelijk dat wat betreft de controle op de representativiteit de class action en
de Franse cao-vakbondsactie zich van de ovenge procesvormen onderscheiden, de con
trole bij de aanvang en tijdens de procedure is mogelijk omdat in deze twee gevallen de
betrokken groep personen is afgegrensd. Toetsing van de representativiteit is daarom in
principe mogelijk op basis van het oordeel van de betrokken individuen over hun belan
gen13 . De uitgewerkte procesrechtelijke regeling houdt ongetwijfeld verband met het
feit dat bij deze procesvormen de individuele betrokkenen een sterke juridische binding
van de uitspraak ondervinden. Die uitspraak heeft ten opzichte van hen gezag van gewijs
de. In deze gevallen vertoont de vertegenwoordiging van de afwezige leden van de groep
de kenmerken van vertegenwoordiging in de (enge) privaatrechtelijke betekenis- de han
delende persoon treedt op ten behoeve van de afwezigen en de rechtsgevolgen van dat
handelen worden hun toegerekend14 Er vindt in deze procedures gebundelde handha
ving van individuele rechten plaats.
Bij de andere procesvormen vindt geen duidelijke afgrenzing van de groep betrok
ken personen plaats. Controle op de representativiteit geschiedt vòòr de procedure of
geheel buiten de procedure om (interne controle binnen de organisatie). De representativiteit wordt zelden direct getoetst aan het oordeel van de betrokken individuen. De
toetsingscntena die worden gehanteerd zijn: ledental (in verhouding tot het geschatte
aantal belanghebbenden), eerdere werkzaamheden, bestaansduur en financiële positie
van de organisatie (verwachte doorzettingsvermogen) of de kwaliteit van de rechtsbijstand. Bij gebrek aan meer gegevens zal de toetsing door externe beoordelaars (rechters, Attorney General, overheidsinstanties, of de andere procespartij) vaak zeer ruw
blijven en op veronderstellingen over het oordeel van de betrokken individuen gebaseerd zijn.
De problematiek van afgrenzing en representativiteit wordt in deze procesvormen
omzeild omdat de sterke juridische binding van het gezag van gewijsde alleen voor de
procespartijen zelf geldt. De actie of de mogelijkheid om in een proces op te treden
wordt toegekend naast de bestaande acties van de betrokken individuen. Zij worden door
de uitspraak met in hun subjectieve rechten getroffen Zij kunnen immers alsnog een
eigen proces voeren15. Dat de precedentwerking of de feitelijke binding van de eerdere
uitspraak in hoge mate bepalend kan zijn voor de kansen en de afloop van zo'n volgen13. Het op conflictoplossing genchte proefproces lijkt wat dit betreft soms op deze beide acties.
Maar dan wordt de afgrenzing en de controle op de representativiteit contractueel geregeld met
de daaruit voortvloeiende buiding aan de bewijskracht van de uitspraak.
14. Vgl. Asser-Van der Grinten I (1973), p. S e v.; A.R. Bloembergen, Vertegenwoordiging, Groningen 1976, ρ 2 e.v.
15. Zo kunnen in vijf van de zes zelfstandige acties in Nederland de organisaties geen schadevergoe
ding maar uitsluitend bepaalde m de wet genoemde voorzieningen vorderen, een verbod, een be
vel, de publikatie van een rectificatie of de speciale voorzieningen m het enquêterecht Alleen bij
de actie op grond van de WAW kan de organisatie schadevergoeding vorderen. Ook in dat geval
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de individuele procedure, blijft in deze opvatting buiten beschouwing. Bij de meeste
zelfstandige acties van organisaties, bij de actio popularis, het optreden als amicus curiae
en het op conflictoplossing gerichte proefproces kan dan ook niet van vertegenwoordiging in privaatrechtelijke zin worden gesproken. Voor deze vorm van vertegenwoordiging gebruik ik de term representatie: er wordt weliswaar ten behoeve van een of meer
afwezige personen gehandeld, maar dat handelen heeft voor hen geen directe rechtsgevolgen. Dit sluit niet uit, dat het handelen van de representant in feite toch gevolgen voor
de rechtspositie van de afwezigen heeft.
Het onderscheid tussen vertegenwoordiging en representatie" sluit aan bij de in
Hoofdstuk II onderscheiden categorieën van gebundelde belangen. Bij individuele en
groepsbelangen kan zowel vertegenwoordiging als representatie voorkomen. Вц' collec
tieve en algemene belangen kan slechts van representatie sprake zijn, omdat immers niet
vast staat aan wie de rechtsgevolgen toegerekend moeten worden.
Wat betreft de procesrechtelijke regeling blijkt er een duidelijk verschil tussen de ge
vallen van vertegenwoordiging en die waarbij van representatie gesproken kan worden.
Dit verschil is voor de vormgeving van de procedure van veel meer belang dan het aan
het begin van deze studie gehanteerde (formele) onderscheid wie de procesvorm kan ge
bruiken: één of meer individuen of alleen een (particuliere) organisatie17.
Overigens is het in de gevallen waarin representatie plaats vindt, lang niet altijd onmogelijk om aan te geven ten behoeve van welke groep individuen wordt opgetreden.
Als in een procedure collectieve belangen worden behartigd, zal vaak kunnen worden
vastgesteld wie bij dat proces belang hebben. Zo zullen bij een vakbondsactie tegen een
onderneming als regel de werknemers in dat bedrijf of een speciale categorie onder hen
belang hebben. Juist de feitelijke binding of de precedentwerking die van de uitspraak
in procedures ten behoeve van collectieve belangen kan uitgaan, zou aanleiding kunnen
zijn om de betrokken individuen de gelegenheid te geven voor hun visie op hun belangen op te komen".
3. welke factoren beïnvloeden het gebruik?
In Hoofdstuk I werden (in par. 3) vijf groepen factoren genoemd die het gebruik van
rechtspraak bemvloeden: eigenschappen van partijen, kenmerken van rechterlijke instanties, kenmerken van de sociale relatie waarbinnen het conflict ontstaat, kenmerken
van rechtshulpverleners en de beschikbaarheid van alternatieve vormen van conflictoplossing. Enkele van deze factoren werden herhaaldelijk genoemd als argument voor de invoering van de hiervoor besproken procesvormen. Men gaat er van uit dat de sociale positie van de belanghebbenden, de aard van het belang of de relatie tussen de partijen
handhaving van rechten door een individueel beroep op de rechter onwaarschijnlijk maken. Met de afwijkende procesvorm wordt beoogd de invloed van deze factoren op het
gebruik van rechtspraak te verminderen. In hoeverre is dit doel nu bereikt? Het antwoord op die vraag is aan verschillende beperkingen onderhevig. De gegevens omtrent

laat dit het recht van de betrokken individuen om in een eigen proces de vergoeding van eigen
schade te vorderen (formeel) onverlet.
16. Zie omtrent het onderscheid tussen deze twee termen in verband met kiesrecht en volksvertegenwoordiging, G.E. Langemeijer, Representatie en selectie, NJB 1950, p. 467 en met betrekking tot
het arbeidsrecht, J.D.J.E. van den Berg, Vertegenwoordiging van groepen en organisaties in he
arbeidsrecht, Apeldoorn, 1963, p. 30 e.v.
17. Zie Hoofdstuk II par. 3.3.
18. Zo is tijdens de parlementaire behandeling van de regeling van het beroepsrecht van de ondernemingsraden gewezen op de mogelijkheid dat individuele werknemers in de onderneming als belanghebbende aan een dergelijke procedure kunnen deelnemen, zie Hoofdstuk V par. 6.4.
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het feitelijk gebruik van de besproken procesvormen zijn fragmentarisch en slechts voor
een deel op empirisch onderzoek gebaseerd. Alleen met betrekkking tot het gebruik van
de federale class action, de amicus curiae, de actie van consumentenorganisaties ingevolge de Duitse UWG en de actio popularisin één Amerikaanse en twee Nederlandse milieuwetten beschik ik over de uitkomsten van onderzoek. Vergelijking van die gegevens is
maar op een beperkt aantal punten mogelijk. Wel kunnen die gegevens soms worden
aangevuld met indrukken en constateringen van auteurs die minder systematisch hebben waargenomen. Bovendien is het denkbaar dat ook zonder die invoering van deze
afwijkende procesvormen de betrokken groepen en belangen een (andere) weg naar de
rechter gevonden zouden hebben. Welk deel van het gebruik voor rekening komt van de
invoering van deze procesvormen kan achteraf niet meer worden nagegaan. Tenslotte
werd er reeds eerder op gewezen dat een deel van het gebruik van de procesvormen daarin bestaat dat nieuwe groepen en organisaties geloofwaardig met een beroep op de rechter kunnen dreigen en zo hun onderhandelingspositie kunnen verbeteren zonder dat het
tot het daadwerkelijk instellen van de actie komt. Deze vorm van gebruik wordt echter
nergens in de gerechtelijke statistiek geregistreerd" .
Voordat we een oordeel kunnen vellen over de effecten van het gebruik van deze procesvormen, dienen we ons eerst een beeld te vormen van de omvang en de oorzaken van
dat gebruik (of het ongebruikt blijven). De volgende procesvormen werden en worden
op grote schaal gebruikt:
— de action syndicale en de Franse vakbondsactie inzake cao's (cijfers ontbreken, maar
de ruimte die in de registers van jurisprudentiepublikaties door trefwoorden als action
collective of action syndicale wordt ingenomen, illustreert het frequente gebruik);
— de actie van Duitse consumentenorganisaties ingevolge de UWG (ruim 1400 procedures in de jaren 1967-1975);
— de federale class action in de VS (in 1973, 1974 en 1978 werden telkens circa 2700
class actions ingesteld);
— de amicus curiae (alleen al bij de Supreme Court in één op de vijf niet-commcrciële
zaken in de periode 1928-1966).
Van geen van de hiervoor besproken acties Ьц de Nederlandse rechter, die overigens met
uitzondering van de acties in het arbeidsrecht eerst betrekkelijk kort geleden werden in
gevoerd, is op een vergelijkbare schaal gebruik gemaakt. De acties van consumentenor
ganisaties in verschillende Europese landen (Zwitserland, België en Oostenrijk) en de actio popularis in Nederland buiten het milieurecht worden zelden of nooit ingesteld.
Uit de beschikbare gegevens leid ik af dat vooral de volgende zeven factoren een belangrijke rol spelen bij het gebruik van de besproken procesvormen.
1. De mate waarin alternatieve vormen van conflictoplossing aanwezig zijn die door de
betrokkenen als aanvaardbaar worden ervaren. Rechtspraak wordt alleen dan als een
aantrekkelijke vorm van conflictoplossing gezien als aanvaardbare alternatieven falen
of ontbreken. Reeds lang bestaande organisaties (zoals de vakbonden in Nederland en
België en de consumentenorganisaties in meerdere Europese landen) hebben zich vaak
andere wegen voor invloedsuitoefening gebaand (vaste contacten met parlementsleden,
overheidsinstanties, pers, e.d.) of hebben vaste overlegrelaties ontwikkeld met veel van
hun potentiële tegenpartijen. Procederen geschiedt dan in hoofdzaak ter oplossing van
de conflicten van individuele leden, als deze niet in der minne kunnen worden geschikt,
door het verlenen of het organiseren van rechtsbijstand. Juist voor minderheidsgroepen
die in een achterstandspositie verkeren en voor jonge of zwakke organisaties is procede19. Aanwijzingen voor de omvang van deze vorm van gebruik van rechtspraak vonden we bij de activiteiten van de Duitse consumenten- en ondernemersorganisaties op grond van de zelfstandige
actie in de UWG, zie Hoofdstuk VII par. 3.4 en 3.5 alsmede de noten 77 en 82.
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ren echter vaak het enige alternatief voor berusting. Het zeer frequente gebruik van de
class action en het veelvuldig optreden als amicus curiae door groepen en organisaties van
negers in het kader van het afdwingen van de naleving van de burgerrechten-wetgeving,
duiden op de afwezigheid van alternatieven.
2. De kenmerken van de sociale relatie waarin het conflict ontstaat. Procederen brengt
het voortbestaan van een duurzame relatie in gevaar. Procesvormen waarbij de namen
van de betrokken individuele personen moeten worden genoemd, zullen alleen al om
die reden minder worden gebruikt (vgl. de vakbondsactie inzake de cao, die in Nederland nauwelijks en in Frankrijk veelvuldig wordt gebruikt). Het vermelden van de namen van individuele personen hoeft geen beletsel te zijn als tussen deze personen en de
tegenpartij geen nauwe sociale relatie bestaat. Deze omstandigheid zal hebben bijgedragen tot het frequente gebruik van de beide zelfstandige acties van de Duitse consumentenorganisaties. Bij procedures inzake misleidende reclame, ongeoorloofde verkoopmethoden of clausules in standaardvoorwaarden is vermelding van de naam van een gedupeerde consument vaak niet nodig. Bovendien is er bij een groot deel van de betrokken
transacties slechts een incidentele relatie tussen de partijen (postorderverkoop, colportage, e.d.). Het ontbreken van een sociale relatie met de wederpartij zal eveneens het gebruik van de class action ter naleving van anti-discriminatiewetgeving hebben gestimuleerd.
3. De kosten. De directe kosten van procederen kunnen worden onderscheiden in: de
kosten van eigen rechtsbijstand en deskundigen, het risico van een proceskostenveroordeling en het risico van een tegenvordering tot vergoeding van de schade die de tegenpartij ondervindt van een ten onrechte aangespannen proces of van de naleving van een
rechterlijk bevel dat bij een latere uitspraak werd opgeheven.
Deze laatste kostenpost waart als een spook door de literatuur inzake de zelfstandige
actie van vakbonden en consumentenorganisaties in Nederland en in de Bondsrepubliek
Duitsland. De voorbeelden van dergelijke tegenvorderingen zijn schaars. Hoewel toewijzing van dergelijke vorderingen zelden of nooit voorkomt, lijkt de angst voor dergelijke
vorderingen een reële belemmering te vormen voor het gebruik van deze actie20. Het
risico van de proceskostenveroordeling speelt vooral een rol in landen waar deze veroordeling als regel nog hoger uitvalt dan in Nederland (vgl. de uitvoerige discussie over de
Streitwertherabsetzung bij de acties van consumentenorganisaties in Duitsland). In de
VS is deze kostenfactor vaak geheel afwezig.
De belangrijke rol van de financiering van de eigen rechtsbijstand kwam onder meer
aan het licht bij de class action, waar het quota-pars-litis-beding in een deel van de gevallen financiering van rechtsbijstand ook voor onvermogenden en bij geringe waarde in
geding per lid van de groep mogelijk maakte. De werking van deze factor werd verder
gesignaleerd bij de toename van het gebruik van de actie van Duitse consumentenorganisaties na hun subsidiëring door de overheid en by het relatief veelvuldig gebruik van
de actio popularis (in de staat Michigan) door overheidsinstanties. Voor die procespartijen
vormen de proceskosten meestal geen belemmering. De lage kosten en de afwezigheid
van financiële risico's stimuleerden daarentegen het optreden als amicus curiae juist
door niet kapitaalkrachtige organisaties.
4. Het bestaan van aangepaste vormen van rechtsbijstand. Bij elk van de vier bovengenoemde procesvormen die op grote schaal werden gebruikt, was er sprake van een aangepaste organisatie van de rechtsbijstandverlening of van ruime ervaring in de advocatuur (en bij de rechterlijke macht) met het gebruik van deze procesvormen.
20. Zie Hoofdstuk V par. 5.3 en Hoofdstuk VII noot 74, 75 en 164.
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Met de action syndicale bestond in de Franse rechtspraktijk al sinds het begin van
deze eeuw veel ervaring. Na toekenning van de action collective aan andere organisaties
konden deze van die ervaring in de balie en onder rechters profiteren. Dit kan ook verklaren waarom de Franse consumentenorganisaties direct na de toekenning van hun
zelfstandige actie daarvan veelvuldig gebruik hebben gemaakt. De gunstige uitleg van de
wettelijke regeling van de kosteloze rechtsbijstand kan een gevolg van die reeds lang bestaande praktijk zijn, maar tevens het gebruik van de nieuwe acties hebben gestimuleerd.
Hetzelfde verschijnsel deed zich voor in de Bondsrepubliek Duitsland waar de Verbraucherschutzverein kon voortbouwen op de ervaring die gewerblichen Verbände zum
Schutz gegen unlauteren Wettbewerb in de loop van decennia hadden opgedaan met de
zelfstandige actie in het mededingingsrecht. Toen vervolgens in 1977 aan de consumentenorganisaties een nieuwe actie werd toegekend in de wet inzake standaardvoorwaarden, bestond er een ervaren rechtsbijstandsorganisatie die dan ook direct actief van die
nieuwe bevoegdheid gebruik ging maken21.
In de VS hebben het ontstaan van nieuwe vormen van rechtsbijstand ten behoeve van
minderheidsgroepen en van aparte rechtsbijstandsorganisaties tot het frequente gebruik
van de class action bijgedragen. Het Legal Defense Fund van de NAACP voerde honderden class actions. Ook bij de amicus curiae constateerden we vaste patronen voor de inschakeling van rechtsbijstand voor het opstellen van de amicus curiae brief22.
Het geringe gebruik van de vakbondsacties in Nederland zou wel eens mede het gevolg kunnen zijn van het ontbreken van vaste relaties tussen de vakbeweging en de balie. De rechtskundige diensten van de vakbeweging zijn primair gericht op de verlening
van rechtsbijstand aan individuele leden. Hun procesactiviteit vindt praktisch uitsluitend plaats voor instanties waar de inschakeling van advocaten niet nodig is. De behartiging van collectieve werknemersbelangen is een bij-produkt van deze individuele hulpverlening. Daardoor ontbreekt de specifieke ervaring met het voeren van dergelijke procedures zowel binnen de Bureaus voor Arbeidsrecht als in de balie. Bovendien werken
deze bureaus met het oog op de onafhankelijkheid van de dienstverlening organisatorisch nogal geïsoleerd van de afzonderlijke vakbonden. Mogelijk groeien echter de contacten die verschillende vakbonden met advocaten hebben opgedaan tijdens de stakingsprocedures uit tot vaste relaties. Op deze wijze zou de vicieuze cirkel - weinig gebruik,
dus weinig ervaring bij organisaties, balie en rechterlijke macht en de daaruit voortvloeiende onzekerheid over de praktijk en de mogelijkheden van deze acties, hetgeen eerder
doet besluiten af te zien van gebruik — doorbroken kunnen worden.
5. De tijdsduur van de procedure. Naar mate de procedure bij de rechter meer tijd vergt,
worden alternatieve conflictoplossingsmethoden aantrekkelijker. Een vakbond die jaarlijks met een onderneming over de bedrijfs-cao onderhandelt, zal het vooruitzicht van
een kantongerechtsprocedure over de uitleg van de cao-clausule, die nog voortsleept terwijl al over de nieuwe cao moet worden onderhandeld, weinig aantrekkelijk voorkomen.
Het intensieve gebruik van de actie ingevolge de UWG door de Duitse consumentenorganisaties houdt mede verband met het feit, dat de organisaties op basis van die wet op
zeer korte termijn een rechterlijk bevel tot onthouding van verdere inbreuken op mededingingsregels tegen de overtreder kunnen uitlokken. In de meeste gevallen hoeft daarna niet meer verder geprocedeerd te worden. Het grote verschil in de duur van de procedure vormt waarschijnlijk de voornaamste verklaring voor het feit dat de praktisch
identieke actie in België slechts twee keer werd gebruikt. De ervaring van de Belgische
consumentenorganisaties dat de eerste door hen ingestelde acties ruim een jaar in beslag
namen om in kort geding (!) tot een uitspraak te komen, heeft ze kennelijk de lust tot
21. Zie Hoofdstuk VII de tekst bij noot 93.
22. Zie Hoofdstuk X par. 2.5 en par. 2.8.
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verder gebruik van deze actie ontnomen.
In Nederland kan de verplichte en tijdrovende inschakeling van de Bedrijfscommissie, voordat een actie omtrent niet-naleving van de WOR kan worden ingesteld, als een
duidelijke belemmering voor gebruik van die actie door de vakbonden hebben gewerkt.
In gevallen dat er zich tussen een vakbond en een werkgever een principieel conflict
omtrent de toepassing van deze wet voordoet, is bemiddeling bij voorbaat tot mislukken gedoemd. Over bepaalde conflicten willen partijen nu eenmaal geen compromissen
sluiten. Verplichte bemiddeling is dan tijdverspilling voor de partij die de status quo wil
veranderen en tijdwinst voor de andere partij.
6. De relatie tussen de organisaties en de betrokken individuen. Naar mate de afstand
tussen de belanghebbende leden van de groep die de norminbreuk ervaren en de organisaties die actie kunnen instellen groter is, wordt de kans kleiner dat het tot daadwerkelijk gebruik van die actie komt. Het minimale gebruik van de actie die ten behoeve van
consumentenbelangen in Oostenrijk aan enkele nationale, semi-publiekrechtelijke instanties werd toegekend, is daarvan een goed voorbeeld. De afstand tussen een landelijke organisatie en een deel van de betrokken burgers kan overbrugd worden als de organisatie bewust stimuleert dat men claims of klachten per brief inzendt, zoals de Verbraucherschutzverein in Duitsland doet. Het probleem is dan wel dat een deel van de
burgers gemakkelijk een klacht schriftelijk formuleert, terwijl een ander deel moeilijk
schrijft en juist gewend is een zaak te gaan bepraten. Die groep zal een landelijke organisatie veel moeilijker bereiken. Dit contact zal echter nodig zijn, als de organisatie over
de tot ageren vereiste informatie wil beschikken. Dit brengt ons op de zevende en laatste factor.
7. Het beschikken over de vereiste informatie is, evenals de voorgaande factor, een kenmerk van partijen dat het gebruik van de procedure bepaalt. Bij individuen vormt het
ontbreken van informatie over de procedure of over hun rechten een belemmering voor
het gebruik. Soms zijn echter de betreffende nonnen dermate gecompliceerd dat het
niet alleen voor individuen maar ook voor organisaties moeilijk is vast te stellen of die
normen worden nageleefd. Het kan ook zijn, dat de norm eenvoudig is terwijl voor een
controle op de naleving zeer veel feitelijke informatie beschikbaar moet zijn. In beide
gevallen zal het ontbreken van de vereiste informatie over naleving van de norm door
(potentiële) tegenpartijen het gebruik van de procedure belemmeren.
Bij de bespreking van de vakbondsacties in het Nederlandse ondernemingsrecht werd
geconstateerd dat het soms voor buitenstaanders zeer moeilijk is om na te gaan of een
bedrijf bepaalde wettelijke normen naleeft of niet (bijvoorbeeld bij de structuurwetgeving). Het mislukken van verschillende enquête-procedures werd door de vakbonden
toegeschreven aan de problemen die zij ondervonden om tijdig voldoende informatie
over de bedrijfsvoering te verkrijgen. Een van de redenen waarom de action syndicale
in Frankrijk zo dikwijls in de vorm van een action civile bij de strafrechter wordt ingesteld, is dat men zo van de diensten van het parket, de politie of de arbeidsinspectie
voor het verzamelen van de vereiste gegevens gebruik kan maken. Een van de zeldzame
gevallen waarin Nederlandse vakbonden een reeks van kantongerechtsprocedures hebben gevoerd om naleving van een cao door verschillende weigerachtige werkgevers af te
dwingen, volgde op een toepassing van art. 10 van de WAVV. Op grond van die wetsbepaling kunnen de vakbonden de minister van sociale zaken verzoeken de arbeidsinspectie een onderzoek te laten instellen naar vermeende niet-naleving van een algemeen verbindend verklaarde cao door bepaalde werkgevers. Op basis van het resultaat van een
dergelijk onderzoek konden de vakbonden in dit geval beoordelen tegen welke werkgevers een procedure de meeste kans op succes zou bieden23.
23. Zie Hoofdstuk IV par. 2.4.
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Bij de vormgeving van nieuwe of de wijziging van bestaande acties ten behoeve van gebundelde belangen is het raadzaam met de werking van deze factoren rekening te houden, als men bij de toekenning van die acties niet alleen een symbolische daad maar
ook het daadwerkelijk gebruik van die actie voor ogen heeft.
4. effecten voor de compensatie van ongelijkheid
In hoeverre hebben de besproken procesvormen bijgedragen tot het verminderen van de
ongelijke toegang tot de rechter en van de ongelijkheid van individuen in hun processuele relaties met organisaties? Ook op deze vragen kan ik slechts een globaal en ten dele
speculatief antwoord geven. Ik beperk dat antwoord tot de vijf procesvormen die veelvuldig gebruikt zijn of waarover mij onderzoeksgegevens bekend zijn.
Drie procesvormen, de Franse action syndicale, de actie van de Duitse consumentenorganisaties en de class action in de VS, hebben duidelijk bijgedragen tot een verruiming van de toegang tot de rechter. Handhaving van rechten en belangen die, gezien de
maatschappelijke positie van de rechthebbenden (werknemers; leden van minderheidsgroepen) of gezien de betrekkelijk geringe financiële waarde (consumentenklachten)
zelden of nooit op individuele basis aan de rechter zouden zijn voorgelegd, kon dankzij
deze procesvormen worden geëffectueerd. Een deel van de ongelijkheid in de toegang
werd dus voor bepaalde groepen en bepaalde soorten vorderingen opgeheven. Ten aanzien van de actie in de Bondsrepubliek Duitsland kan uit de onderzoeksgegevens worden afgeleid dat bij het overgrote deel van de vorderingen die door de consumentenorganisaties werden ingesteld alleen al uit financiële overwegingen (kostenrisico ten opzichte van de geldswaarde voor de consument) een individuele procedure over die geschillen zeer waarschijnlijk niet zou zijn gevoerd.
De vraag naar de mate van compensatie voor de ongelijke positie van individu en
organisaties kan bij gebrek aan andere gegevens het best worden beantwoord door na
te gaan in hoeverre door deze procesvormen de strategische voordelen, die organisaties
als 'Repeat Players' (RP) kunnen verkrijgen24 , nu ook ten behoeve van individuen konden worden gereaUseerd.
Over de praktijk van de action syndicale zijn mij geen onderzoeksgegevens bekend.
Uit de gepubliceerde jurisprudentie en de Uteratuur blijkt wel dat de vakbonden met
behulp van deze actie een groot aantal van de strategische voordelen van de RP konden verkrijgen: accumulatie van ervaring uit eerdere procedures, vaste relaties met hulpverleners, spreiding van kosten en risico's over een groot aantal leden, uitlokken van
uitspraken met precedentwerking en het afdwingen van de naleving van normen die
voor de leden van praktisch belang zijn (normen inzake veiligheid, arbeidstijden, medezeggenschap e.d.).
Uit het onderzoek van het gebruik van de actie van de Duitse consumentenorganisaties blijkt dat deze ontwikkeling zich daar in nog sterkere mate heeft voorgedaan. De
concentratie van het gebruik van deze actie bij drie organisaties maakte een zeer nauwe
relatie met rechtshulpverleners, een bundeling van deskundigheid en ervaring mogelijk,
maar ook een bewust uitstippelen van een strategie op langere termijn of korte maar
geconcentreerde acties op bepaalde gebieden. De Verbraucherschutzverein (VSV) in
Berlijn is zelf het prototype van een RP geworden. Zij geeft de voorkeur aan het voeren van de procedures in Berlijn of voor enkele andere rechtbanken waar de rechters,
naar het oordeel van de VSV, inzicht in werkwijze en doelstelling van de VSV hebben,
waar de rechters beter geïnformeerd zijn omtrent de speciale wettelijke regelingen inzake deze actie en daaraan blijkens dit onderzoek een voor de VSV gunstiger uitleg geven
24. Zie Hoofdstuk I par. 5.4.
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dan minder 'vertrouwde' rechters 25 .
Het veelvuldig gebruik van de class action betekent niet dat de gebruikers ook RP's
zijn geworden. De class action kan immers niet alleen door organisaties maar juist ook
door individuen die nog geen organisatie hebben gevormd, worden ingesteld. Bundeling
van ervaring uit eerdere procedures en vaste relaties met hulpverleners en instanties komen hier alleen voor als grote aantallen class actions met steun van één organisatie worden gevoerd. Die organisatie verwerft de voordelen van de RP dan ten behoeve van de leden van de class. Dit gebeurde ondermeer door het NAACP-Legal Defense Fund.
Toch kunnen ook individuen die zonder steun van een organisatie een class action
voeren, een aantal van de voordelen van de RP verwerven. Bij de class action worden de
risico's en, als schadevergoeding wordt gevorderd en verkregen, ook de kosten gespreid
over alle leden van de groep. De kans om principiële uitspraken uit te lokken wordt vergroot: de uitspraak zal minder dan bij het proefproces afhankelijk zijn van de toevallige
omstandigheden van één enkel lid van de groep. Verder versterkt de bundeling van belangen de onderhandelingspositie ten opzichte van de tegenpartij. De class action is een
zeer effectief middel om de invloed van sociale ongelijkheid op het gebruik van rechtspraak te verminderen. Bovendien compenseert de class action op een aantal punten
de processuele ongelijkheid van individuen ten opzichte van organisaties. Verder zijn de
individuele leden voor het inroepen van rechterlijke rechtsbescherming niet afhankelijk
van het beleid of de (in)activiteit van de organisatie(s) aan wie een actie is toegekend.
Het effect van de invoering van de class action zou echter wel eens verder kunnen strekken dan compensatie voor ongelijkheid in de rechtspraak. Het stelselmatige en massale
gebruik van de class action in de VS heeft waarschijnlijk ook bijgedragen tot de verbetering van de sociale positie van het zwarte bevolkingsdeel, tot een versterking van de
positie van vrouwen op de arbeidsmarkt en van de positie van ontvangers van sociale
voorzieningen ten opzichte van de overheid.
Het compenserende effect van het instituut van de amicus curiae is minder duidelijk
zichtbaar en waarschijnlijk beperkter dan bij de class action. Deze procesvorm biedt
zwakke groepen en individuen een mogelijkheid om tegen betrekkelijk geringe kosten
en zonder groot risico toegang te verkrijgen tot de besluitvorming bij de hogere rechterlijke instanties. De compensatie heeft hier vooral betrekking op de ongelijke mogelijkheden om rechterlijke rechtsvorming te beïnvloeden en niet de ongelijkheid bij de
handhaving van individuele rechten. Het effect van deze participatie is echter zeer moeilijk te meten.
Het gebruik van de actio popularis bleek veel beperkter dan de zeer grote verruiming
van de kring tot ageren bevoegde personen en organisaties zou doen vermoeden en dan
door veel juristen wordt gevreesd of gehoopt. In ieder geval was het gebruik bij de
voorbeelden van de actio popularis, die in deze studie aan de orde kwamen, veel kleiner
dan bij de class action en bij verschillende zelfstandige acties van organisaties. Dit geringe gebruik is te wijten aan het feit dat bij deze procesvorm alleen de kring van potentiële instellers wordt verruimd, maar de andere voorwaarden die het gebruik van een actie bepalen, ongewijzigd blijven. Ditzelfde geldt overigens ook ten aanzien van de relator
action 26 . Het is niet uitgesloten dat het effect van de actio popularis vooral gezocht
moet worden in een stimulans tot het vormen van ad hoc samenwerking tussen individuen die bij een conflict betrokken zijn, alsmede tot versterking van de onderhandelingspositie van degenen die de actie kunnen instellen. De mogelijkheid van toegang
tot de rechter vergroot de kans op informele oplossing van het conflict door overleg of
een compromis. Dit effect werd bij een onderzoek naar nieuwe vormen van rechtshulpverlening in de VS eveneens geconstateerd.
25. Zie Hoofdstuk VII par. 3.4 en 3.5.
26. Zo ook E. Johnson, in: Access to Justice, Vol. II, M. Cappelletti en J. Weisner (ed.), Alphen,
1979, p. 895.
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'Informal resolution of specific disputes — and unspecified conflicts, too — is generally possible only when the issues are clear to the parties to a dispute and when
the parties have access to formal means of settlement or resolution. To the extent
that heretofore unrepresented groups now have access to the law forum, there can
be for them informal conflict-avoidance mechanisms, such as settlement and advance adjustment of rules. This process is descriptive of responsive law. Once the
industrial polluter is confronted with the potential representation of consumer or
citizen groups it must begin to take steps to settle conflict. Once the adversary is
seen to have access to representation, the most the polluter can do is to postpone
formal dispute. Similarly, once a government agency perceives group pressure coupled
with the availability of an advocate, it must take steps to adjust for conflict' 27 .
Dit mechanisme werkt echter alleen als de wederpartij weet dat de dreiging van een beroep op de rechter geëffectueerd kan worden, omdat de tegenspeler toegang tot ervaren
rechtshulpverleners heeft en omdat de actie in het verleden (met succes) is gebruikt
door de tegenspeler of door anderen.
Een dergelijke ontwikkeling zou zich ook wel eens kunnen voordoen bij de vakbondsacties in het Nederlandse ondernemingsrecht. Het gebruik van het enquêterecht door
vakbonden, het succes van de bonden in de Batco-zaak 28 en de wetenschap dat verschillende bonden een vaste samenwerking hebben opgebouwd met advocaten die ervaring
in dit soort zaken hebben verworven, kan de onderhandelingspositie van vakbonden bij
overleg over ingrijpende beshssingen betreffende de bedrijfsvoering versterken.
Als deze procesvormen door (of met steun van) een organisatie veelvuldig worden gebruikt, kan die organisatie de voordelen van de RP verwerven. Dit kost echter tyd : de
VSV bleek eerst na geruime tijd ook meer zaken tegen grote bedrijven te gaan behandelen. De ongelijkheid bij het gebruik van rechtspraak kon zo gereduceerd worden. Deze
ontwikkeling kan echter ook tot nieuwe vormen van ongelijkheid leiden: ongelijkheid
tussen de organisatie en haar leden en ongelijkheid tussen de ervaren organisatie en
minder ervaren tegenpartijen. Als de inteme democratie binnen die organisatie gering is,
de organisatie feitelijk (of juridisch) een monopolie-positie inneemt en grotendeels op
financiële steun van de staat aangewezen is (deze laatste omstandigheden doen zich
voor bij de VSV), dan ontstaat het gevaar van nieuwe afhankelijkheid en van neo-corporatisme 2 '.
Dit gevaar voor nieuwe ongelijkheid speelt bij de class action een veel minder grote
rol. Omdat het instellen van deze actie niet aan het bestaan van een organisatie gebonden is, zijn de effecten voor de toegang tot de rechter groter, maar tevens de kansen
kleiner dat de leden van de groep op den duur in een nieuwe afhankelijkheidsverhouding terecht komen.
S. drie soorten tegenargumenten
Tegen handhaving van gebundelde belangen in rechterlijke procedures worden in grote
lijnen drie soorten argumenten gebruikt. Veel van deze argumenten kwamen reeds terloops ter sprake. Ze worden hier kort samengevat. Deze argumenten houden verband
met de positie van de rechterlijke macht, met de positie van burgers en die van organisaties in onze samenleving.
27. Marks e.a. (1972), p. 172.
28. Zie Hoofdstuk V par. 5.3.
29. In Italië werd de zelfstandige actie (voor beroepsorganisaties) tijdens het Mussolini-bewind in het
burgerlijk wetboek (art. 2601 Codice Civile) ingevoerd als passend in de corporatieve staatsvorm,
zie Ubertazzi (1979), p. 85.
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De eerste soort argumenten benadrukt dat beslissingen van rechters over gebundelde belangen vergaande consequenties kunnen hebben. Geschillen over deze belangen
hebben soms politieke aspecten. Dit zal aanleiding geven tot kritiek op de uitspraken
en op den duur een bedreiging voor de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht kunnen betekenen. De rechter staat slechts onder beperkte democratische controle. Hij is onvoldoende gelegitimeerd om dergelijke beslissingen te nemen. Ook zijn de rechters onvoldoende opgeleid en uitgerust om dit type zaken te behandelen.
Aan deze visie lijkt het beeld van een scherpe scheiding van de drie staatsmachten
ten grondslag te liggen. In werkelijkheid is die scheiding lang niet zo strikt. Er vindt wel
degelijk democratische controle op rechterlijke uitspraken plaats, als deze in pers of
parlement ter discussie worden gesteld. Het komt regelmatig voor dat wetten en uitvoeringsregels worden herzien om de door parlement of administratie ongewenst geoordeelde precedentwerking van rechterlijke uitspraken ongedaan te maken of om de jurisprudentie te bevestigen. Ook nu doet de rechter soms uitspraken over onderwerpen die
in politieke fora ter discussie staan, al komt dit op het totaal van de werkzaamheden
van de rechterlijke macht slechts sporadisch voor 3 0 .
Het verruimen van de mogelijkheden om gebundelde belangen ook expliciet voor de
rechter aan de orde te stellen, zal soms de sociale en politieke implicaties van de uitspraak duidelijker maken dan in een 'gewone' procedure. In het merendeel van dergelijke zaken gaat het echter om de effectuering van eerder door anderen gemaakte politieke keuzen. Uitspraken waarbij grote groepen personen zich betrokken voelen, zullen
eerder tot kritiek aanleiding geven 31 . De rechterlijke macht kan echter niet tegelijkertijd een belangrijke maatschappelijke functie vervullen en voor kritiek gespaard blijven.
Voor de vrees dat die kritiek tot beperking van de onafhankelijkheid moet leiden, bieden de ontwikkelingen in Nederland in de laatste decennia, maar ook in die landen
waar deze procesvormen al langer worden gebruikt, weinig aanknopingspunten.
De tweede soort argumenten houdt verband met de visie die de nadruk legt op de
vrijheid en de autonomie van de burger. Ieder individu wordt geacht een vaardig burger
te zijn die zelf voor zijn rechten kan opkomen. Toekenning van bevoegdheden aan andere individuen of aan organisaties vormt een inbreuk op die vrijheid, leidt tot paternalisme of bemoeizucht en verhindert dat ook minder vaardige burgers zelf voor hun belangen leren opkomen. Deze visie botst met het standpunt van degenen die uitgaande van
de feitelijke ongelijkheid in de samenleving met behulp van de afwijkende procesvormen
meer gelijkheid bij het gebruik van rechtspraak trachten te bereiken 32 .
De twee idealen vrijheid en gelijkheid laten zich niet tegelijkertijd volledig realiseren.
De keuze is echter niet vrijheid óf gelijkheid. Bij invoering van deze procesvormen is de
30. Het aantal 'politieke' beslissingen van de Hoge Raad en de gerechtshoven in de periode 1970 t/m
1974 is volgens de onderzoeksresultaten van Snijders (1978), p. 168 zeer gering. Geen van die
'politieke' uitspraken heeft, voorzover ik kan zien, aanleiding gegeven tot voorstellen om de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht te beperken. Wel hebben enkele van deze uitspraken
tot activiteit van de wetgever geleid. Zij hebben mijns inziens de positie van de rechterlijke macht
in de samenleving eerder versterkt dan verzwakt. Zie voor onderzoeksgegevens met betrekking tot
de VS, Wanner (1974), p. 425 en Hakman (1969), p. 245.
31. Vgl. Luhmann( 1969),p. 122.
32. Een sprekend voorbeeld van een botsing van deze twee idealen leverde de discussie tussen de minister van justitie De Ruiter en het kamerlid Haas-Berger over een door deze laatste ingediend
amendement dat beoogde de rol van vakbonden en vrouwenorganisaties bij het in rechte afdwingen van de naleving van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen uit te breiden. Het
kamerlid ging daarbij uit van de feitelijk zwakke positie van de vrouw. De minister viel terug op
het ideaal dat iedereen voor eigen rechten kan en moet opkomen, en op de onwenselijkheid dat
derden zich met de relatie tussen werknemer en werkgever gaan bemoeien, zie Hand. Π 1978/79,
p. 5762, 5809 en 5820.
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vraag welke inbreuk op de individuele vrijheid gerechtvaardigd is met het oog op de
opheffing van een ongerechtvaardigde ongelijkheid. Bovendien bleek dat het zeer goed
mogelijk is procedurele waarborgen te scheppen ter bescherming van de vrijheid van de
burger die zelf voor zijn eigen belang wil en kan opkomen of op handhaving geen pnjs
stelt
Voor individuen die het recht vooral als een bedreiging van hun vrijheid en veel minder als een middel tot bescherming van hun belangen hebben ervaren, is het aanspannen
van een eigen proces een weinig reëel alternatief De samen met anderen gedeelde ervanng van het andere gezicht van het recht kan betekenen dat het zelf opkomen voor eigen
rechten daarna wel als een reële mogelijkheid wordt gezien Een groepsgeding hoeft
met tot apathie en nieuwe afhankelijkheid te leiden Het kan ook een leerproces zijn
Deelneming van de betrokkenen in de besluitvorming over de procesvoenng zal dit effect versterken
De derde soort argumenten heeft betrekking op de positie van organisaties als intermediair tussen burger en overheid In de visie die slechts twee soorten belangen erkent
(individuele en algemene belangen) en in principe ook slechts van twee soorten dragers
van die belangen (de burgers en de staat) wil weten, zijn particuliere organisaties en het
type belangen dat zy behartigen problematisch Krachtige particuliere organisaties, die
voor deelbelangen opkomen, maken het overheidsinstanties moeilijk bij hun taakuitoefening het algemeen belang in het oog te houden In een tijd waarin bestuurders en
parlementariërs klagen over de kwantiteit en de intensiteit van de pressie door belangenorganisaties en actiegroepen, lykt een pleidooi voor toekenning van meer bevoegdheden aan al dan met op permanente basis georganiseerde groepen burgers een anomalie Bovendien brengt de toekenning van meer bevoegdheden aan particuliere organisaties ook het risico van nieuwe afhankelijkheid van de burgers met zich mee
Deze visie houdt er mijns inziens onvoldoende rekening mee dat de staat niet één
monolitisch geheel is, maar een samenstelsel van organisaties en instellingen, die elk
primair voor deelbelangen opkomen De keuzen tussen die deelbelangen worden slechts
incidenteel en ten dele zichtbaar (in parlement, ministerraad en gemeenteraad) De
tweedeling burger - staat veronachtzaamt bovendien dat sommige particuliere organisaties (bednjven, banken, vakbonden, beroepsorganisaties) in onze samenleving een belangrijke beslissingsmacht hebben Weinig burgers zijn m staat zelfstandig de besluitvorming in grote particuliere en overheidsorganisaties te beïnvloeden Gezamenlijk optreden van de betrokken burgers is dan het enige alternatief voor berusting Een poging
dat besluitvormingsproces te beïnvloeden via een rechterlijke procedure heeft het voordeel boven het 'onzichtbare' lobbyen, dat die procedure volgens vaste regels en vaak
ook met de nodige publiciteit verloopt Het is derhalve voor betrokkenen èn buitenstaanders zichtbaar en controleerbaar
Het gevaar van nieuwe afhankelijkheid van de 'eigen' organisatie kan verminderd
worden door de bevoegdheid bij de rechter op te treden met exclusief aan een beperkt
aantal organisaties toe te kennen of door individuele burgers de gelegenheid te geven
hun eigen standpunt in de procedure kenbaar te maken.
6 mogelijke toepassingen in Nederland
Aan deze studie kunnen geen dwingende conclusies ontleend worden over de vraag welke procesvormen in Nederland ingevoerd moeten worden De keuze voor invoering
wordt bepaald door de waarde die men hecht aan het scheppen van effectieve rechtsbescherming voor bepaalde groepen personen of bepaalde belangen. Naar mate meer waarde wordt gehecht aan de opheffing van de bestaande ongelijkheid in het gebruik van
rechtspraak, zal men eventuele ongewenste neven-effecten eerder aanvaardbaar achten
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Wel kan hier aangegeven worden hoe de werking van al bekende procesvormen uitgebreid kan worden en op welke wijze in Nederland nog niet bekende procesvormen in
het burgerlijke procesrecht zouden kunnen worden ingepast. De wisselende sociale verhoudingen op de gebieden waar een gebundelde handhaving van belangen kan worden
toegepast en de verschillende doeleinden die daarmee worden nagestreefd, brengen mij
tot de conclusie dat er niet één 'ideale' procesvorm is. Het is niet alleen onvermijdelijk,
maar mijns inziens juist wenselijk dat er verschillende procesvormen ter behartiging van
gebundelde belangen naast elkaar bestaan.

6.1 de zelfstandige acties van organisaties
In het Nederlandse burgerlijk recht zijn nu in zes verschillende wetten dergelijke acties
ingevoerd. Door de rechterlijke interpretatie van het begrip belanghebbende zijn er daarnaast mogelijkheden tot zelfstandig ageren door particuliere organisaties op andere rechtsgebieden ontstaan. De wetgever kan voortgaan met in steeds meer wetten nieuwe zelfstandige acties te scheppen. De kans is groot dat er zo een lappendeken van acties ontstaat. Allerlei verschillende organisaties kunnen op steeds weer andere voorwaarden een
zelfstandige actie instellen. Dit kan tot onzekerheid leiden. Die onzekerheid zal het gebruik niet stimuleren. Hieraan kan een einde worden gemaakt door een algemene wettelijke regeling van de zelfstandige actie van organisaties. Een alternatief is, dat in de
rechtspraak algemene regels voor dergelijke acties worden ontwikkeld.
In België, Frankrijk en Zwitserland is het toepassingsgebied van de acties, die bij de
wet aan beroepsorganisaties en vakbonden werden toegekend, in de rechtspraak uitgebreid door de beslissing dat deze organisaties kunnen ageren wegens schade aan het collectieve belang van de betrokken beroepsgroep". Een soortgelijke ontwikkeling is ook
in Nederland mogelijk, indien zou worden aangenomen dat onder schade in art. 1401
BW ook valt de (immateriële) schade die wordt toegebracht aan het collectieve belang
ten behoeve waarvan een organisatie binnen haar doelstelling feitelijk werkzaam is. Een
dergelijke ruime interpretatie van het begrip schade in art. 1401 BW heeft tot gevolg
dat het minder van toevallige omstandigheden afhankelijk zal zijn of een organisatie wel
of niet op eigen naam bij de burgerlijke rechter kan ageren. Nu kan de Vereniging Milieubescherming Zeeland een uitspraak van de burgerlijke rechter uitlokken over de vraag
of de veiligheidsvoorzieningen van de centrale in Borssele aan de voorschriften voldoen,
omdat bij een kernramp de kantoorinventaris van de vereniging in Middelburg beschadigd kan worden 3 4 . De W D M , die bijna de helft van de dienstplichtigen organiseert en
door de overheid is erkend als vertegenwoordiger van de belangen van die collectiviteit, wordt echter niet-ontvankelijk verklaard in haar vordering tegen de Staat inzake
de onvrijwillige uitzending van dienstplichtigen naar Libanon. Een individuele dienstplichtige kan die actie wel instellen en zo een rechterlijke uitspraak uitlokken die in
feite beslissend is voor de rechtspositie van alle andere dienstplichtigen 35 . De bedoelde ruimere interpretatie maakt het onnodig dat organisaties zich achter individuen
verschuilen om op hun naam een proefproces te voeren 3 6 . Een aantal aan proefprocessen verbonden bezwaren kan zo vermeden worden. Het beslissende criterium voor het
33. Zie Hoofdstuk VI par. 2.1 en Hoofdstuk VII par. 2.2 en S.l. In Zwitserland geldt deze jurisprudentiële uitbreiding alleen voor de vakbonden.
34. Rb. Den Haag 23 oktober 1974, NJ 1975,115. Vgl. ook Hoofdstuk V de tekst bij noot 111.
35. Hof Den Haag 9 augustus 1979, NJ 1979,499. In eerste instantie was de vordering van de WDM
wèl ontvankelijk verklaard, Pres. Rb. Den Haag 22 februari 1979, NJ 1979, 499. In cassatie
kwam dit punt niet meer aan de orde, zie HR 8 februari 1980, R.v.d. W. 1980,31.
36. Voor een sprekend voorbeeld van een dergelijke vermomming zie Hoofdstuk III, par. 1.
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optreden van een organisatie is dan niet langer of zij een materieel (vermogensrechtelijk) eigen belang heeft bij de vaststelling van de (on)rechtmatigheid van het betwiste
gedrag, maar of zij feitelijk werkzaam is èn als representatief kan worden aangemerkt
voor de gebundelde belangen, die door dat gedrag worden geschaad.
Voor de vraag welke organisaties kunnen optreden en in welke gevallen sprake is van
schade aan hun belangen kan aansluiting worden gezocht bij de criteria voor de ontvankelijkheid van organisaties die in de administratieve rechtspraak zijn ontwikkeld37. Bij
een stapsgewijze ontwikkeling van deze jurisprudentie zou de bevoegdheid om ook bij
de burgerlijke rechter voor de statutaire belangen te ageren aanvankelijk beperkt kunnen worden tot organisaties die ten behoeve van duidelijk aanwijsbare groepen personen
werkzaam zijn (groepsbelangen of collectieve belangen) of tot organisaties, die van overheidswege erkenning van hun activiteiten hebben verkregen door toekenning van een
zelfstandige actie bij de wet of door deelname in publieke bestuurs- of advieslichamen.
In beide gevallen heeft de rechter een basisvoor de beoordeling van de representativiteit:
de relatie tussen de organisatie en een omlijnde groep personen óf de in erkenning en inschakeling van overheidswege gelegen waardering van de activiteiten van de organisatie.
Tevens wordt zo het aantal organisaties dat in een concreet geval kan optreden, sterk
beperkt. Niet iedereen kan door oprichting van een organisatie tegen elk onrechtmatig
gedrag opkomen.
De organisatie zou in deze gevallen alleen een rechterlijk bevel ter voorkoming van
verdere schade of een symbolische schadevergoeding ter vaststelling van de onrechtmatigheid van een bepaald gedrag mogen vorderen. Een dergelijke vordering laat de mogelijkheden van de betrokkenen (leden of derden) om zelf ter handhaving van hun eigen rechten te ageren, formeel onverlet38.
De omstandigheid, dat in een concreet geval verschillende organisaties bevoegd kunnen zijn om al dan niet gelijktijdig een dergelijke vordering in te stellen, behoeft voor
de wederpartij geen onredelijke belasting te vormen. Achtereenvolgende procedures over
het zelfde voorval door verschillende organisaties zijn niet waarschijnlijk wegens de precedentwerking of feitelijke binding (als de eerste vordering werd afgewezen) of wegens
het ontbreken van belang (als het bevel werd verleend of de onrechtmatigheid van het
gedrag al is vastgesteld). Bij de Franse action syndicale zagen wij dat het optreden van
verschillende beroepsorganisaties of vakbonden, die in hetzelfde proces soms ook verschillende standpunten innemen, meer vragen voor de theoretici oproept (wat is nu het
collectieve belang van de beroepsgroep?) dan praktische problemen voor de rechters of
de wederpartij39.
De pluraliteit van 'concurrerende' organisaties, die aan het proces deelnemen, vergroot bovendien de kans dat een diversiteit aan opvattingen en belangen onder de betrokken groep ook in het proces tot uitdrukking kan komen. Deze pluraliteit kan de
representativiteit vergroten van de organisaties die in het proces als representanten van
groeps- of collectieve belangen optreden.
Een dergelijke algehele verruiming van de procesbevoegdheid van organisaties door
de rechtspraak heeft, behalve de aan rechterlijke rechtsvorming verbonden onzekerheid,
naar mijn mening als voornaamste nadeel dat de organisaties die actie ook tegen individuele schadeverwekkers kunnen instellen. Deze procesvorm zou dan op bepaalde gebieden ongelijkheid tussen individu en organisatie verminderen, maar op andere terreinen
een nieuwe ongelijkheid in het leven roepen40 ; al zou men kunnen aannemen dat het
37.
38.
39.
40.

Zie Hoofdstuk V par. 7.2.
Vgl. noot 15.
Zie Hoofdstuk VI par. 2.7.
Van Buuren (1978), p. 186-189 noemt enkele argumenten ter rechtvaardiging van zijn conclusie
dat organisaties in het administratieve procesrecht wèl en in het burgerlijke procesrecht niet zon389

handelen van organisaties eerder schade aan collectieve belangen toebrengt dan het handelen van individuen 41
Hoe de hierboven zeer summier geschetste ontwikkeling in de rechtspraak ingepast
zou kunnen worden in de huidige jurisprudentie over de omvang van de op art 1401
BW gebaseerde rechtsbescherming en in de bestaande begripsvorming ten aanzien van
'schade', kan op basis van deze studie niet worden aangegeven Deze studie beoogt immers een beschrijving van vormgeving en gebruik van verschillende procesvormen De
zelfstandige actie van organisaties is daarvan een variant die in de Nederlandse discussie sterk de aandacht heeft gekregen Een van de conclusies van deze studie is echter
dat een uitbreiding van de mogelijkheden om gebundelde belangen te behartigen beslist
met tot een uitbreiding van de zelfstandige acties van organisaties beperkt hoeft te blijven

6 2 de class action
Eerder werd geconstateerd dat inpassing van een met de class action vergelijkbare rechtsfiguur in Nederland in principe mogelijk is42 De inpassing is niet strijdig met het systeem
van het Nederlandse burgerlijk proces of met hier geldende rechtsbeginselen In par 4
werden een aantal positieve kenmerken van de class action opgesomd die bij de zelfstandige actie van organisaties ontbreken, terwijl enkele negatieve effecten van die actie bij
de class action afwezig bleken te zijn Het standpunt van sommige Nederlandse auteurs
om een class action in Nederland alleen aan organisaties toe te kennen gaat mijns inziens
van onjuiste veronderstellingen uit en verdient dan ook geen navolging 43 In die visie zou
der aparte wettebjke basis ten behoeve van hun 'statutair belang' mogen opkomen. Twee van zijn
argumenten (onzekerheid ten gevolge van lange verjaringstermijnen en de beperkte bindende werking van de uitspraak in het burgerlijk recht) hebben blijkens de hier geschetste regeling slechts
beperkte betekenis Een derde argument (pnvaatrechtehjke relaties zijn naar hun aard tussen een
beperkt aantal rechtssubjecten) acht ik met erg steekhoudend waarom zouden organisaties die
daadwerkelijk werkzaam zijn op het betreffende terrein, met eveneens tot die beperkte kring
rechtssubjecten kunnen behoren7 Het argument dat het privaatrecht bijna uitsluitend materiele
(financiële) belangen beschermt is niet juist Het privaatrecht beschermt wel degelijk ook immateriële belangen (familierechtelijke relaties, de eer en de naam) Wel acht ik relevant het argument
van Van Buuren dat m het administratieve proces de tegenpartij altijd een organisatie is, terwijl in
het burgerlijk proces de gedaagde een individu kan zijn
41 Zo stelt de Franse rechtspraak aan de action syndicale van een beroepsvereniging tegen een individuele beroepsgenoot strengere eisen dan bij een dergelijke actie van een vakbond tegen een ondernemer, zie Hoofdstuk VI par 2 6
42 Zie Hoofdstuk IX par 9
43 Zo Enschede (1976), ρ 160-171 Hij stelt dat de Nederlandse regels t a v subjectieve cumulatie
van vordermgen, de mogebjkheid van interventie en het wettelijke systeem van kosteloze rechts
bijstand een class action door individuen overbodig maakt De verwijzing naar de interventie lijkt
mij gezien de restrictieve toepassing van die regeling m Nederland wemig relevant In het Amenkaanse federale procesrecht ontstond de class action juist naast 'joinder' en 'intervention' De honoranum-regehng in de VS is ongetwijfeld van invloed geweest op het gebruik van de class action
vooral als schadevergoeding werd gevorderd Dit gebeurt echter slechts in een beperkt deel van de
class actions Overigens bieden de dne door Enschede genoemde regelmgen slechts een alternatief
voor de class action als men aanneemt, dat de betrokken individuen allen zelf het initiatief tot
handhaving van hun rechten nemen en de belangen per individu groot genoeg zijn om kosteloze
rechtsbijstand te verkrijgen
Hondius (1976), ρ 65 sluit zich zonder motivering bij dit standpunt van Enschede aan Anders,
maar nu beredeneerd, Van Nispen (1978), ρ 363 Het Konsumenten Kontakt (1978), ρ 35 meent
dat het Amerikaanse voorbeeld met gevolgd moet worden, omdat er al voldoende consumenten390

de class action een nieuwe variant van de bestaande zelfstandige acties van organisaties
worden. De class action biedt een aantal voordelen voor de class zelf: niet ieder lid behoeft zelf het initiatief te nemen, risicospreiding, versterking van de onderhandelingspositie en minder afhankelijkheid van het bestaan en het beleid van organisaties. Ook voor
de wederparty (meestal een organisatie) kan de class action aantrekkelijk zijn, omdat
voor de relaties met alle leden van de groep in één keer een oplossing wordt gegeven.
Onder welke maatschappelijke omstandigheden komen de bijzondere eigenschappen
van de class action het beste tot hun recht7
a Als individuen in een duurzame afhankelijkheidsrelatie verkeren en derhalve niet gemakkelijk het initiatief tot handhaving van hun rechten zullen nemen uit angst dat de
relatie door de wederpartij wordt verbroken. Deze situatie doet zich voor in de verhouding tussen werknemer en werkgever (Ьц grote werkloosheid) en die tussen huurder en
verhuurder (bij een permanent woningtekort). Zowel in het arbeidsrecht als in het huur
recht zou de class action in Nederland kunnen worden toegepast.
In een recente advies-aanvraag aan de SER inzake de handhaving van de Wet op het
minimumloon noemt de minister van sociale zaken acht mogelijke instrumenten om de
naleving van die wet te bevorderen44 . De class action biedt mede door haar preventieve
werking aanzienlijk meer perspectief dan verschillende in die brief genoemde alternatie
ven. De mogelijkheid om in één proces het aan alle minimumOeugd)loners in een bedryf
over langere tijd te weinig betaalde te vorderen zal eerder tot effectieve rechtshandhaving leiden dan de overneming van de vordering door de overheid, een strafsanctie of een
verkorting van de civiele procedure. Voor grote groepen werknemers geldt geen cao.
Voor deze groepen kunnen de bestaande vakbondsacties ingevolge de WCAO en de WAVV
geen uitkomst bieden. Bovendien zal het ontbreken van een cao vaak verband houden
met een lage organisatiegraad in de betreffende branche. Toekenning van een nieuwe
actie alleen aan de vakbonden zal in die branches waarschijnlijk niet snel tot effectief
gebruik leiden. De class action kan juist in dergelijke verhoudingen een oplossing bieden.
In het huurrecht zou de class action bijvoorbeeld de huurders van flats in een flatgebouw een effectief middel kunnen bieden om de nalatige eigenaar van het gebouw (in
Nederland meestal een organisatie woningbouwvereniging, pensioenfonds of overheidsorgaan) te dwingen zijn onderhoudsplicht na te komen of om te veel ge incasseerde service-kosten terug te betalen
b. De zwakke sociale positie van de groep ten behoeve van wie bepaalde wettelijke normen in het leven zijn geroepen. Een gebrek aan burgerlijke vaardigheid, de fysieke omstandigheden of de culturele achtergrond kunnen voor de leden van sommige groepen
burgers het nemen van het initiatief tot een procedure bemoeilijken Dit kan zich zowel
voordoen als de betrokkene(n) een relatie met de tegenpartij onderhouden, geen relatie
hebben met de tegenpartij of juist een relatie willen aangaan. Die laatste situatie doet zich
voor bij wettelijke normen tegen rassen- en sekse-discriminatie. De naleving van de Wet
gelijk loon en de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen45 zou bij invoering
van een class action gebaat zijn De Amerikaanse ervaring leert dat procedures, waarin
een werkgever veroordeeld wordt om alle vrouwelijke werknemers in bepaalde functies
met terugwerkende kracht een gelijk loon te betalen of het promotiebeleid ten aanzien
-+

organisaties zijn die de collectieve acties kunnen instellen Consumenten die bij die organisaties
geen gehoor zouden vinden, krijgen het advies een proces op eigen naam te beginnen .een weg die
eerder in de zelfde publikatie als praktisch onbegaanbaar voor de individuele consument was beschreven
44 Adviesaanvraag van 31 mei 1979.
45 Stb 1975, 129enSí¿> 1980, 86, zie over laatstgenoemde wet Hoofdstuk V par. 9
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van vrouwen in het hele bedrijf te herzien, een duidelijke preventieve werking hebben.
Ook op andere gebieden, bijvoorbeeld bij de handhaving van de Wet plaatsing minder46
valide arbeidskrachten , zou de class action een nuttige functie kunnen vervullen.
De genoemde wetten beogen de maatschappelijke positie van bepaalde bevolkingsgroe
pen te verbeteren. Juist omdat onder deze groepen de organisatiegraad gering is, zal de
toekenning van acties aan organisaties hier maar een beperkt effect sorteren.
с De vorderingen zyn talrijk maar per individu is de geldswaarde te klein om de kosten
van een proces te rechtvaardigen. Deze situatie zal zich vooral veel voordoen m het con
sumentenrecht (DIJ produktaansprakelijkheid, ongeoorloofde prijsverhoging of misleiden
47
de reclame) .
6.2.1 de Nederlandse class action, het groepsgeding
Het lijkt mij raadzaam niet direct een algemene regeling van het groepsgeding in het Wet
boek van burgerlijke rechtsvordering op te nemen. Eerst zou in een aantal afzonderlijke
wetten een bepaling opgenomen kunnen worden die een groepsgeding bij civielrechte
lijke vorderingen op grond van die wet mogelijk maakt. Nadat daarmee dan ervaring is
opgedaan, kan aan de formulering van een algemene regeling worden gewerkt.
De door mij bedoelde groepsgeding-bepaling zou dan regels moeten bevatten ten aan
zien van de volgende punten:
— wie de vordering kan instellen (elke werknemer, huurder, minder-valide, iedere koper
van een bepaald produkt, e t c ) , namens wie (alle andere (vrouwelijke) werknemers
in het bedrijf of in een bepaalde functie, alle huurders in het flatgebouw, alle andere
kopers) en tegen wie (werkgevers, verhuurders, producenten, e t c ) ; ook zou bepaald
kunnen worden dat het groepsgeding alleen tegen organisaties met een bepaalde om
vang of rechtsvorm gevoerd kan worden;
— de rechter geeft aan het begin van de procedure een omschrijving van de groep;
— aan de leden van de groep wordt op een door de rechter te bepalen wijze kennisgege
ven van het groepsgeding en van de termijn waarbinnen zu kunnen verklaren niet aan
de uitspraak m het geding gebonden te willen zijn,
— de uitspraak bindt alle leden van de groep die niet om uitsluiting vragen en de tegen
partij;
— voor schikking of beëindiging van de zaak is toestemming van de rechter vereist.
Welk soort vorderingen zou doormiddel van een dergelijk groepsgeding ingesteld kunnen
worden? Zolang in een class action alleen een gebod, een verbod of een verklaring voor
recht 48 wordt gevorderd, zijn de praktische en de dogmatische problematiek van de
46. Stb. 1947, H283 Deze wet verplicht thans bedrijven met meer dan 50 werknemers om minstens
2% van de arbeidsplaatsen te laten vervullen door minder-valide werknemers Omdat elke sanctie
op deze verplichting ontbreekt, laat de naleving van deze wet volgens het ministerie van sociale
zaken nu veel te wensen over. Een wijziging van deze wet is in voorbereiding, zie Bi/I Hand II
1978/79, 15650, nr. 2, p. 44.
47. Vgl. Hoofdstuk VII par. 3.8.
48. Met betrekking tot de bindende werking van de verklaring voor recht kan men kiezen voor de
oplossing van Enschede (1976), ρ 165 (de leden van de groep en de tegenpartij zijn gebonden
aan het gezag van gewijsde) of voor het systeem van de Duitse AGB-Gesetz (bij een toewijzing
van de vordering is de tegenpartij daaraan gebonden ook tegenover de 'afwezige' leden van de
groep, bij afwijzing van de vordering kunnen die afwezigen een nieuw proces beginnen, waarin de
tegenpartij wel de steun van de precedentwerking van de eerdere uitspraak heeft) Bij deze keuze
zou onder meer het belang dat aan naleving van de norm wordt gehecht, en de aard van de betrok
ken groep (onderlinge relaties of afwezigheid van dergelijke contacten) een rol kunnen spelen.
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class action betrekkelijk overzichtelijk. De feitelijke of precedent-binding voor een groep
van onbekende omvang wordt vervangen door een strikte juridische binding voor een
nauwkeurig omschreven groep. Wanneer echter in een class action betaling van aan de
leden toekomende bedragen wordt gevorderd, kunnen er complexe problemen ontstaan
bij de vaststelling van de individuele aanspraken van de leden van de groep en bij de uitkering van die bedragen aan onbekende leden. Deze problemen doen zich niet voor als
de betalingsverplichting eenvoudig is vast te stellen (bijvoorbeeld op basis van de Wet
op het minimumloon, de Wet gelijk loon voor mannen en vrouwen of na vaststelling van
de wettelyk verschuldigde huur) en de leden van de groep te individualiseren zijn (met
behulp van de loonlijst, de klantenadministratie of bewonersregistratie). De procestechnische vragen kunnen hier grotendeels op dezelfde wijze worden opgelost als bij de
cao-actie van de Franse vakbonden. In die actie worden immers eveneens ten behoeve
van individuele leden aan deze verschuldigde bedragen gevorderd, zonder dat daarbij onoverkomelijke problemen zijn gerezen. Dat het groepsgeding door één of meer leden in
plaats van door een organisatie wordt ingesteld, behoeft voor de vaststelling van de betalingsverplichting en uitbetaling geen rol te spelen. In de uitspraak kan bepaald worden
dat de uitbetaling rechtstreeks geschiedt aan alle bekende leden van de groep en aan alle onbekende leden, die daarom vragen.
Als in een groepsgeding schadevergoeding wegens wanprestatie of onrechtmatige daad
zou worden gevorderd, kunnen zich allerlei complicaties voordoen. De omvang van de
schade en de vraag van de aansprakelijkheid kan dan per lid van de groep verschillen. Dat
hoeft echter niet zo te zijn: bijvoorbeeld een constructiefout in een massaprodukt of
een overtreding van prijsvoorschriften. Ook kan de uitkering van de ontvangen schadevergoeding bij zeer grote groepen met veel onbekende leden problemen opleveren. Een
splitsing van het geding (eerst de aansprakelijkheidsvraag beslissen en daarna de schade
vaststellen en uitkeren) geeft wel uitstel, maar het vormt geen oplossing voor deze problemen. De verschillende oplossingen die men in de VS voor deze problemen heeft gevonden kwamen in Hoofdstuk IX reeds ter sprake. In veel class actions waar schadevergoeding was gevorderd, werd een ad-hoc oplossing gevonden: onder rechterlijk toezicht werd een minnelijke regeling getroffen over de omvang en de wijze van uitkering
van de schadevergoeding.
Deze problemen doen zich slechts voor in een deel van de class actions waarin betaling van geldbedragen wordt gevorderd 4 '. Deze complicaties zijn geen geldig argument
tegen de invoering van elke vorm van het groepsgeding in Nederland. Wel is het duidelijk
dat de vraag welke vorderingen in een groepsgeding kunnen worden ingesteld zorgvuldige overweging vereist.

6.3 amicus curiae
Ook in Nederland komt het veelvuldig voor dat grote groepen burgers de effecten van
rechterlijke uitspraken ondervinden, terwijl zij niet in de gelegenheid zijn hun belangen
in de procedure kenbaar te maken. Dit is een van de negatieve kanten van het proefproces. De bestaande mogelijkheden om zonder procespartij te worden aan een burgerlijke
procedure deel te nemen, bleken in hoofdzaak aan overheidsinstanties te zijn voorbehouden. Niet alleen uit een oogpunt van rechtsbescherming, ook gezien het streven naar
aanvaardbaarheid van rechterlijke uitspraken is dit een onbevredigende situatie 50 . Met
name in procedures voor de hogere rechterlijke colleges (grotere kans op precedent49. Uit onderzoek in de VS bleek dat in meer dan de helft van de federale class actions geen betaling
werd gevorderd, zie Hoofdstuk IX par. 7.
50. Zie ook Wiarda, Hand. NJV 1978, deel 2, p. 48.
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werking) en in procedures waarin rechterlijke bevelen met vergaande gevolgen worden
gevorderd (grote kans op feitelijke binding) acht ik uitbreiding van de mogelijkheden
voor individuen en particuliere organisaties om hun standpunt ten aanzien van het geschilpunt kenbaar te maken wenselijk. Dit zou in het Nederlandse burgerlijke procesrecht op verschillende manieren gerealiseerd kunnen worden.
a. cassatie in het belang der wet. De summiere wettelijke regeling van deze procedure
maakt het mogelijk zonder wetswijziging ook andere belanghebbenden hun standpunt
omtrent het geschilpunt aan de Hoge Raad kenbaar te laten maken. Ik stel me daarbij
de volgende gang van zaken voor. De procureur-generaal maakt zijn voornemen om van
dit rechtsmiddel gebruik te maken bekend door een mededeling in de Staatscourant en
het NJB en door kennisgeving aan de partijen in het betreffende proces. Hij stelt belanghebbenden èn belangstellenden in de gelegenheid hem binnen een maand een conclusie
met hun standpunt ten aanzien van het geschil te zenden. In de mededeling wordt het
punt waarover een oordeel van de Hoge Raad wordt uitgelokt summier omschreven. Gedurende de maand ligt het procesdossier van de zaak ter inzage op het parket van de PG.
Deze voegt de ontvangen conclusies als bijlagen bij zijn eigen vordering aan de Hoge
Raad. Conclusies die de PG volstrekt irrelevant of ongemotiveerd acht worden niet doorgezonden. Hij vermeldt in zijn vordering steeds op wiens initiatief hij is opgetreden. Als
de PG niet op eigen initiatief optreedt, voegt hij bij zijn vordering ook het aan hem gerichte verzoek om cassatie in te stellen. Tevens publiceert de PG jaarlijks een overzicht
van al dan niet gehonoreerde verzoeken om cassatie in het belang der wet in te stellen. De
wijze waarop de PG zijn bevoegdheid uitoefent, kan dan door de raadsheren en door
anderen beoordeeld worden.
Het voorgaande is een uitwerking van een suggestie van de oud-PG Langemeijer. Deze
regeling heeft naar mijn mening een aantal voordelen boven het voorstel van de vroegere
president van de Hoge Raad, Wiarda. Deze stelde voor in door de PG geselecteerde zaken twee door deze aangezochte advocaten een cassatie-procedure op kosten van de Staat
te laten voeren51. In de door mij voorgestelde regeling kunnen meer standpunten naar
voren komen dan twee cassatie-advocaten zullen presenteren. In veel maatschappelijke
en juridische conflictsituaties zijn immers meer dan twee verschillende visies en oplossingen mogelijk. Ook wordt zo aan het bezwaar tegemoet gekomen dat buiten de partijen om verder geprocedeerd wordt. Die partijen kunnen immers ook hun standpunt
kenbaar maken52.
Slechts een zeer beperkt deel van de cassatie-beroepen wordt door de PG ingesteld.
Er zou daarom gezocht moeten worden naar wegen om ook bij partij cassaties belanghebbende individuen en organisaties de gelegenheid te geven hun standpunt door indiening van een conclusie kenbaar te maken. De rechtsvormende functie die de Hoge
Raad ook in die zaken vervult, gaat immers meer personen aan dan alleen de procespartijen (zie onder c).
b. verruiming van de mogelijkheden voor tussenkomst of voeging. Door een minder strikte uitleg van het begrip 'belang' in art. 285 Rv. kan de gelegenheid worden geschapen
51. Wiarda (1978), p. 98 die zijn voorstel ontleende aan Veegens(1971), p. 283. Ter vergadering van
de NJV sloot Wiarda zich overigens aan bij de suggestie van Langemeijer, Hand. NJV 1978, deel
2,p.45.
52. Bovendien wordt voorkomen dat een partij, die wist dat zijn tegenpartij formeel in de uitspraak
heeft berust of daartegen geen rechtsmiddel kon instellen, door een arrest van de Hoge Raad na
cassatie in het belang der wet tot zijn verrassing moet bemerken dat de tegenpartij (heimelijk) de
PG heeft verzocht van zijn bevoegdheid gebruik te maken. Daarmee is de andere partij de kans
ontnomen via de PG haar visie op de zaak aan de Hoge Raad kenbaar te maken.
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voor organisaties, die op grond van hun doelstellingen en feitelijke werkzaamheden betrokken zijn bij het onderwerp van de procedure, hun standpunt kenbaar te maken. De
rechtspraak van het Hof van Justitie van de EG ten aanzien van interventie van belangenorganisaties (vakbonden en consumentenorganisaties) zou daarbij als voorbeeld kunnen
dienen53. Verruiming van interventie leidt niet tot vermeerdering van het aantal procedures, wel tot een toename van het aantal procespartijen. Een organisatie zal overigens
alleen kunnen interveniëren als ze tijdig op de hoogte is van de zaak. Een bezwaar van
deze oplossing is dat de organisatie door de interventie volledig procespartij wordt. Ze
kan dus soms meerdere conclusies nemen, in de proceskosten veroordeeld worden en
een rechtsmiddel tegen de uitspraak instellen.
с eenvoudige interventie. Voor het doel dat met de figuur van de amicus curiae wordt
beoogd, is het niet nodig dat deze ook volledig procespartij wordt. Een mogelijke op
lossing zou zijn dat in het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering de regel wordt opge
nomen dat een natuurlijke of rechtspersoon, die enig belang heeft bij een tussen ande
ren aanhangig geding, met toestemming van de procespartijen of van de rechter een
conclusie met betrekking tot de zaak mag indienen. De partijen hebben dan de gelegen
heid daarop desgewenst te reageren (bij repliek, dupliek, pleidooi of in een aparte con
clusie).
In afwachting van een wettelijke regeling op dit punt zou een mogelijkheid voor een
eenvoudige interventie gevonden kunnen worden in een uitbreiding van het optreden
van het OM als gevoegde partij. De aspirant-amicus zou aan de betrokken functionaris
van het OM toestemming kunnen vragen om voor deze een conclusie te mogen opstel
len. Het OM dient die conclusie dan in, tenzij het zich met de inhoud niet kan vereni
gen. Deze voorlopige oplossing heeft twee beperkingen. Het OM zou een dergelijke con
clusie mijns inziens alleen mogen indienen in die gevallen (bijvoorbeeld in kort geding)
waar de procespartijen, ondanks de regel van art. 328 Rv., in de gelegenheid zijn op die
conclusie te reageren54. Bovendien zijn de procespartijen en de rechter als regel in een
veel betere positie om de zin en opportuniteit van een dergelijke interventie te beoor
delen dan het OM dat de zaak niet kent en speciale deskundigheid op een heel ander
rechtsgebied bezit.
6.4 invoering door wetgeving of rechtspraak?
Invoering van een aantal hierboven genoemde toepassingen zal slechts door nieuwe wet
geving kunnen geschieden. Wetgeving is onvermijdelijk als een uitgewerkte regeling van
de rechtsgevolgen voor de betrokken individuen nodig is (bij het groepsgeding) of als
een duidelijk aanknopingspunt in de bestaande wetgeving ontbreekt (een algemene re
gel voor 'eenvoudige interventie'). Andere toepassingen kunnen zowel door de wetge
ver als door middel van rechterlijke interpretatie worden gerealiseerd. Dit is het geval
als open begrippen in de bestaande wetgeving een aanknopingspunt bieden. Voorbeel
den zijn de begrippen 'belanghebbende' (ondermeer in de rekestprocedure) 'belang' (bij
voeging en tussenkomst) en 'schade' in art. 1401 BW. Hier kan de rechter in principe
het initiatief nemen. Enkele procesvormen kunnen worden ingevoerd door wijziging in
het beleid van de rechter (het oproepen van belanghebbenden in verzoekschriftproce
dures) of van de PG bij de Hoge Raad (bij het instellen van cassatie in het belang der
wet).
Als zowel de wetgever als de rechter kunnen optreden rijst voor de laatste de vraag
53. Zie Hoofdstuk X noot 84 en Ubertazzi (1979), p. 80-86.
54. Zie Hoofdstuk X par. 5.2.2.
395

of hij zich door ontwikkelingen in de samenleving, in de wetgeving en de rechtspraak
(ook buiten het burgerlijk recht) voldoende gelegitimeerd zal achten om nieuwe wegen
in te slaan 55 . Soms is de wetgever beter toegerust om de consequenties te overzien. Keuze voor de wetgever kan echter tot langdurig uitstel leiden. Tussen het SER-advies inzake de actie van consumentenorganisaties en de invoering van die actie verliepen negen
jaar, ondanks het aandringen van de consumentenorganisaties, de instemming in de
Tweede Kamer en de welwillende ontvangst in de juridische vakpers. Als het huidige
wetgevings'beleid' op dit punt wordt voortgezet, ontstaat een lappendeken van incidentele regelingen van zelfstandige acties van organisaties. Dit vergroot de kans op onzekerheid en aarzeling deze acties te gebruiken. Het kan tevens leiden tot sterke aandrang voor analoge toepassing in andere gevallen. Wetgeving lijkt hier de aangewezen
weg als een algemene regeling wordt getroffen, bijvoorbeeld ter consolidering van de
ontwikkeling in de rechtspraak 56 .

7. zonder rechtsbijstand geen gebruik
De organisatie en de financiering van de rechtsbijstand bleken een belangrijke factor te
zijn voor het gebruik van de besproken procesvormen (zie par. 3). De invoering van
nieuwe procedures vereist aanpassing van de rechtsbijstandverlening en het ontwikkelen van nieuwe deskundigheid. Gebeurt dit niet, dan worden die procedures praktisch
niet gebruikt of alleen door degenen die reeds (vaste) relaties met rechtshulpverleners
onderhielden. Dit geldt met name als de inschakeling van rechtsbijstand juridisch of
feitelijk onvermijdelijk is. Een dergelijke aanpassing is echter onwaarschijnlijk als de
financiering van de rechtsbijstand in deze nieuwe procedure niet of onduidelijk is geregeld.
Bij de totstandkoming van enkele recente acties ter behartiging van collectieve belangen is aan de financiering van de rechtsbijstand (en andere proceskosten) in het parlement expliciet aandacht besteed. Die aandacht heeft er toe geleid dat speciale regelingen tot stand gebracht gaan worden. Bij de behandeling van de actie inzake misleidende
reclame heeft de minister van justitie toegezegd een subsidieregeling voor de proceskosten van de consumentenorganisaties te zullen maken 5 7 . Naar aanleiding van de invoering van het beroepsrecht voor de ondernemingsraden is aan de SER om advies gevraagd over de oprichting van een fonds waaruit de proceskosten van deze procedures
betaald kunnen worden 5 '.
Het verdient mijns inziens de voorkeur de financiering van de rechtsbijstand van dergelijke acties in de algemene regeling inzake rechtsbijstandverlening op te nemen. Afzonderlijke regelingen bergen het gevaar in zich van monopolievorming (in feite kunnen
alleen de gesubsidieerde organisaties van de actie gebruik maken) en van oneigenlijke
controle op het gebruik van deze acties. De financiering van de rechtsbijstand in de ORberoepsprocedure is nu afhankelijk van de instemming van de ondernemer (d.w.z. de
tegenpartij!) of van de financiële positie van de OR of diens voorzitter 59 . Het gevaar
55. Zelfs de minister van justitie lijkt in tweestrijd over de ontwikkeling van de rechtspraak op dit
punt. Vergelijk zijn uitlatingen in de M.v.A. bij de WOR, geciteerd in Hoofdstuk V par. 3 met die
van een jaar later bij de behandeling van de actie inzake misleidende reclame, Hand. 11979/80,
p. 861.
56. Vgl. het ontstaan van de action syndicale in Frankrijk, Hoofdstuk VI par. 2.1.
57. Zie Hoofdstuk VU de tekst bij noot 160.
58. Adviesaanvraag van 7 januari 1980; zie ook J.J.H. Maschhaupt, De kosten van rechtsbijstand aan
ondernemingsraden, TVVS 1980, p. 89 en Hoofdstuk V noot 202.
59. Vgl. W.J. Slagter, TVVS 1979, p. 407 e.v.; Maschhaupt (1980), p. 90 beschrijft de onduidelijkheden en de gebreken van de huidige regeling in de WOR.
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bestaat dat een gezamenlijk door werkgevers en werknemers beheerd rechtsbijstandfonds straks bij de besteding van de gelden andere criteria gaat aanleggen dan die gewoonlijk bij de toekenning van kosteloze rechtsbijstand worden gehanteerd. Een veelvoud van afwekende regelingen vergroot bovendien de kans op onzekerheid over de
strekking van die regelingen bij de betrokkenen en de rechtshulpverleners.
Het is daarom te betreuren dat het voorontwerp van de Wet op de rechtshulp op dit
punt nogal ambivalent is. In de tekst van het voorontwerp wordt rechtshulp omschreven als 'rechtskundige hulp aan de rechtzoekende terzake van een . . . rechtsbelang dat
hem rechtstreeks en individueel aangaat'. Weliswaar komen rechtspersonen in principe
ook voor ingevolge deze wet gefinancierde rechtshulp in aanmerking. Hun aanspraak
is echter afhankelijk van de financiële draagkracht van de oprichters, bestuursleden, leden of aandeelhouders 60 . Een organisatie van enige omvang zal ernstige problemen
hebben om de vereiste gegevens op dit punt te verschaffen of kan buiten de boot vallen
omdat enkele (bestuurs)leden vermogend zijn. De toelichting bij de definitie van rechtshulp vermeldt dat deze de verlening van rechtshulp aan organisaties en actiegroepen
met bepaalde ideële doelstellingen niet uitsluit; 'Zij hebben immers als zodanig rechtsbelangen die hen rechtstreeks en individueel aangaan, dat geldt ook voor rechtzoekenden in zgn. "class-actions".' In dezelfde alinea wordt echter gesteld dat de ontworpen regeling structurele rechtshulpverlening (o.a. het verbeteren van de rechtsbescherming van
belangen van bepaalde categorieën rechtzoekenden) bewust uitsluit: 'Voor de met de
structurele rechtshulp beoogde doeleinden is verlening van rechtshulp in individuele
door de rechter te beoordelen zaken een oneigenlijk middel tot een oneigenlijk doel.' 61
Waarom een beroep op de rechter geen geëigend middel tot verbetering van de rechtspositie van groepen personen is, laat de toelichting onvermeld. In de praktijk wordt het
proefproces wel degelijk als één van de middelen van structurele rechtshulpverlening
gebruikt 62 .
Als in het burgerlijke en het administratieve procesrecht mogelijkheden worden geopend om gebundelde belangen bü de rechter te behartigen, dient het daadwerkelijk
gebruik daarvan niet te worden beperkt door bij de regeling van de kosteloze rechtsbijstand, die voor alle niet-strafrechtelijke procedures zal gelden, uit te gaan van de veronderstelling dat bü de rechter alleen individuele belangen behartigd kunnen worden. Een
nieuwe Wet op de rechtshulp behoort te zijn aangepast aan de recent ingevoerde procesvormen en ruimte te laten voor toekomstige ontwikkelingen in het procesrecht.

8. het andere gezicht van het recht
De hiervoor geciteerde passage uit de toelichting bij het voorontwerp voor de nieuwe
rechtshulpwet geeft naar mijn mening blijk van een onderschatting van de mogelijkheden om door middel van een beroep op de (burgerlijke) rechter voor gebundelde belangen op te komen en van de mogelijkheden van het recht om veranderingen in de samenleving te bewerkstelligen. De in deze studie besproken procesvormen laten zien
dat de burgerlijke rechtspraak onder bepaalde omstandigheden gebruikt kan worden
om de belangen van grotere groepen personen te behartigen, juist wanneer het ideaal
van rechtvaardigheid voor ieder individu afzonderlijk door de sociale positie van de betrokkenen niet gerealiseerd kan worden.
60. Voorontwerp van een wet op de rechtshulp, ministerie van justitie, Den Haag, 1980, art. 1, onder
d respectievelijk artt. 35, lid 2 en 61, lid 2.
61. Voorontwerp (1980), p. 38.
62. Zie Rechtshulp en maatschappijverandering, He seminar, Vereniging voor Rechtshulp, Rotterdam,
1979 en Hoofdstuk UI par. 4.2.
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De visie dat met recht en rechtspraak geen veranderingen in de samenleving gerealiseerd kunnen worden, is gebaseerd op een eenzijdige aandacht voor de conserverende
en repressieve kant van het recht, ten koste van de dynamische en faciliterende werking
van het recht. Het gebruik van enkele van de besproken procesvormen (de class action
en sommige zelfstandige acties van organisaties) bleek wel degelijk tot een correctie op
machtsverhoudingen in de samenleving te kunnen leiden. Onder bepaalde voorwaarden
kan recht sociale verandering teweeg brengen. Die verandering zal meestal geleidelijk en
stapsgewys verlopen.
Ten behoeve van welke groepen die faciliterende werking van het recht wel of niet
wordt benut, wordt voor een aanmerkelijk deel bepaald door de bewuste of onbewuste
keuzen van juristen in verschillende beroepsrollen: advocaten, rechters, docenten en
wetsontwerpers. Zij kunnen de toegang tot de faciliterende werking van het recht zeer
effectief afgrendelen, omdat zij vaak het eerste en het laatste woord hebben over het
gebruik van recht als instrument tot verandering: de juristen op de wetgevingsafdelingen
bij het ontwerpen van nieuwe regelingen, de docenten door de keuze van hun werkterrein en de vorm van hun onderwijs, de advocaten bij de keuze van de cliëntgroep waarvoor zij zich openstellen en de rechters bij de hantering van algemene regels en de uitleg van vage begrippen in de wetgeving. Hun mogelijkheden om het andere gezicht van
het recht te laten zien zijn niet onbeperkt, maar ook zeker niet te verwaarlozen. Ook
de invoering van nieuwe mogelijkheden om een beroep op de burgerlijke rechter te
doen, zal geen ingrijpende of snelle veranderingen in de samenleving tot stand brengen.
Wel kan het voor groepen burgers die het recht vooral als iets controlerends en onderdrukkends ervaren, het andere gezicht van het recht zichtbaar maken.
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Summary*
The central theme of this book is the defense of common interests in civil litigation.
The first chapter explains that the legal structure of civil litigation in the Netherlands
(as in other Western countries) mainly depends on three principles: the autonomy of
the parties (i.e. the parties are free to decide themselves whether to enforce their rights
through litigation or not); the parties are to be treated as equals before the court; the
proceedings and the judgement are restricted to a unique legal relation between two
citizens. These principles are in accordance with the dominant 19th century liberal
views.
However, the way in which these principles are applied affects the actual opportunities of citizens to use the courts for the protection of their individual interests. Differences in social position between citizens (unequal knowledge, skills and resources) result
in unequal opportunities for taking the necessary initiative to enforce their rights or to
bear the risks involved in individual litigation. Equal treatment of people with unequal
resources results in unequal chances.
The increasingly prominent role of organizations in Western societies since the middle of the 19th century is probably an even more important source of inequality in civil
litigation. In most legal relations today one of the parties is an organization (corporation, association or public agency). Research on litigation in civil courts in England, the
Federal Republic of Germany, the USA and the Netherlands shows that in the majority
of the non-matrimonial cases at least one of the parties is an organization. The relevant
research-data are presented in the first chapter of this book. In that chapter mention is
made of the phenomenon that for many of these organizations litigation has a more or
less routine character which gives them certain strategic advantages in the use of the
courts over less experienced parties, especially over individuals (cf. Galanter, 1974).
These advantages are illustrated by the high success-rate of organizational parties.
The inequalities in the access to court and the use of litigation have not remained unnoticed. In the course of this century special procedures have been introduced, in several countries in which the principle that each person is only entitled to litigate for the
defense of his own rights and interests was explicitly abandoned. Opportunities were
created for the collective enforcement of individual rights or the defense of common interests in civil courts.
The main question of this study is whether these special procedures have been effective. In order to answer this question first of all a description is given of the different
types of special (compensatory) procedures that have been introduced in the Netherlands and in some other countries; and in the second place the available data concerning the actual use of the procedures are collected and analysed.
In chapter II the different meanings and functions of the concept of interest are discussed. It appears that the concept of interest is used to describe the way in which a relation
between a person and a scarce good is experienced or valued by the person in question.
But the concept is also used to indicate that such relations are attributed to or prescrib* Drs. F.J.M. Blom te Nijmegen ben ik erkentelijk voor zijn steun bij het formuleren van deze samenvatting.
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ed for persons. The conclusion is reached that the concept of interest is inevitably evaluative. The use of this concept implies the granting of the power to evaluate the relations between human beings and their desires in concrete situations. Subsequently
there is a discussion of the way in which the concept selects certain interests and obscures certain choices. With regard to common interests a distinction is made between
group interests, collective interests and public interests.
The defense of common interests (both in politics and in litigation) appears to raise
four 'standard' problems: the identification of the individuals concerned, the formation
of organizations by these individuals or by outsiders to further those interests, the participation in the decision making process and the way in which the common interests
are represented.
Chapter III deals with the possibilities and restrictions of the test-case as a method for
furthering common interests through litigation. A test-case is defined as a case brought
or defended (by the plaintiff, the defendant or both parties) with the explicit purpose"
of procuring a court decision which affects the legal position of other persons than the
parties to the case. Two types of test-cases are distinguished: the 'consensual' test-case
aimed primarily at the resolution of similar conflicts between a restricted number of
people and a third party, and the test-case aimed at law reform. The two types also
differ in other ways: the number of people concerned, the subject of the dispute, the
nature of the interests (group versus collective or public interests), the degree to which
the judgement is binding (res judicata versus precedent), and the opportunities for limiting the duration and costs of the proceedings.
Most test-cases of both types are undertaken with the support of an organization.
However, it is only a certain type of organization that is inclined to use the test-case
method. The use of test-cases for furthering common interests is hampered by the fact
that formally only the individual rights of the nominal parties are the subject of the
proceedings. This causes a range of problems: insufficient information of the court
about the consequences of its decision, lack of opportunity for third parties affected
by the judgement to participate in the case, unexpected effects of the specific circumstances of the particular case that is brought as test-case on the outcome of the proceedings, and the failure to achieve a judgement resolving the issue. Remedies available
in Dutch civil procedure for some of these problems are discussed for both types of
test-cases. These remedies, however, appear to offer only partial solutions. The restrictions on the use of the test-case method explains why special procedures for the defense
of common interests in civil litigation had to be developed. These procedures could be
considered as complements to the test-case method.
Chapters IV - VII deal with the 'organizational solution' for the problem of representation of common interests in civil courts. In these chapters examples of actions granted
to private organizations in several European countries are discussed. These organizations
were granted standing, either to defend the individual rights of their members or to litigate for the common interests of their members or other groups.
Chapter IV presents a discussion of the civil suits by trade unions in matters concerning collective labour agreements and similar regulations in the Netherlands, France and
Belgium. The arguments for introducing actions of this kind in the legislation of the
countries concerned were quite identical: inequality between the social positions of
workers and employers, the practical barriers impeding individual suits by workers, and
the desire to strengthen the observance of these agreements. The legal structure and the
frequency of these actions by the unions differ from country to country. In France
these suits are frequent, in the Netherlands they are rare, while in Belgium the unions
have not used this possibility at all.
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The special actions of the unions concerning collective labour agreements were granted
by statute many decades ago. In recent years in the Netherlands the opportunities for
trade unions to defend the collective interests of workers m companies by means of a
suit in civil court have been extended. Chapter V deals with this development. The extension of the standing of the unions in these cases was due to new legislation, to a positive attitude in parliament towards such actions and to the judicial mterpretation of
general concepts in statutory provisions. This development appears to be in Ime with
the evolution of the concept of the standmg of private organizations in other branches
of law (e.g. the standing of environmental organizations challenging governmental decisions in administrative courts). Although the new actions so far have only been scantily used by the unions, it is argued that suits by the umons have a better chance of being actually used than actions granted to works councils or individual workers.
Chapter VI discusses the French 'action collective'. The best known example of this action is the 'action syndicale' that permits trade unions, professional associations and
busmess organizations to litigate for the collective interests of the trade or profession
they represent. The action was acknowledged by the Cour de cassation in 1913 and
codified m 1920. The 'action syndicale' entitles the associations to pursue violations of
statutory norms m civil, criminal and administrative courts when the interests of the
group or profession are affected by the violation. The associations are not entitled to
recover damages of individuals caused by these violations. The courts often grant the
associations a symbolic compensation for the immaterial damage inflicted on the collective interest. This action has been brought frequently by unions and associations. It is
used to supplement the possibilities for public authorities to enforce certain laws, to
support individual claims of members and to stimulate the development of jurisprudential norms in areas relevant to the associations.
Since 1970 other associations (eg associations combatting racism, environmental
and consumer organizations) have been authorized by various statutes to sue against infractions of norms causing harm to the collective mterests which these associations
seek to promote. The varying conditions to be met by the associations and the actual
way in which these new actions function, are discussed.
Chapter VII deals with the actions granted to consumer organizations in several European countnes (Switzerland, Germany, Austna, Belgium and the Netherlands) The arguments advanced for the authorization of the actions in these countries bear a close resemblance the desire to increase the legal protection of consumers and the ineffectiveness of individual enforcement of claims by consumers in civil courts due to the size of
the individual claims, the costs of litigation, an insufficient knowledge about law enforcement and the consumers' ignorance about damages. In most of those countries the
action of the consumer organizations has been restneted to certain unfair trade practices. The Dutch action is limited to cases of deceptive advertising. In Germany and
Austria the organizations are also authorized to sue agamst unlawful stipulations in
standard contracts. In all six countnes the organizations can obtain injunctive relief
only. They have no power to recover damages of individual consumers without a formal
assignment of the claim or a special mandate from the consumer.
Although the legal structure of the actions in those countries does not greatly differ,
it is only in France and Germany that these actions have been frequently used. Apparently non-legal factors, such as the expenence among bar and bench, the financial position of the organization, the costs and the duration of the proceedings, have had a
major influence on the actual use of these actions. Moreover it appears that the longer
it takes an established organization to get an authorization from the legislature to defend the interests, it seeks to promote, also through litigation, the more probable it is
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that the organization will have found in the meantime alternative (possibly more effective) channels for the promotion of these interests.
The preceding chapters dealt with actions that can exclusively be brought by private
organizations. The use of these actions depends on the existence of such organizations
and on their willingness to take action. Individuals can neither force these organizations
to act nor personally bring these actions. In the chapters VIII - X some procedural
techniques are discussed by means of which individuals are also offered an opportunity
to defend common interests in civil litigation.
The actio popularis (citizen suit or popular action), i.e. the action that can be brought
by any person who is a member of the national (or local) community, is examined in
chapter VIII. This chapter opens with a brief overview of the origins of this action in
Roman law. The modem applications of the actio popularis appear to be scarce both in
the Netherlands and abroad. This action is mainly used (in legislation concerning elections and environmental protection) to check or supplement activities of public authorities and further in the patent and trade mark legislation in several European countries.
There is a variety of actions closely resembling the actio popularis but not identical
with it, because the range of citizens who can bring the action is subject to some restriction (e.g. the taxpayer's suit). Two examples of such 'restricted' citizen suits - an action
in the Dutch Municipal Act and the relator action in England — are examined in some
detail.
A survey of the arguments for and against the actio popularis reveals that the fear of
the courts being flooded with numerous or capricious cases is often used as the main
objection against this action. The available data on the actual use of some of these
actions do not really support this argument. The actio popularis maximizes the range
of persons that are entitled to bring the action, but it leaves the other factors that determine the actual use of court procedures unchanged.
Chapter IX deals with the development and the use of the class action in the federal courts
in the USA. In this action one or more individual members of a class of people with
similar claims may, on certain conditions and after authorization by the court, sue on
behalf of all (absent) members of the class. The judgement in a class action is binding
for all members of the class who have not explicitly requested to be excluded from the
class.
The problems raised by this form of 'self-appointed' representation, the procedural
solutions for these problems and the functions of the class action are discussed. It
appears that most of the problems are caused by a relatively small proportion of these
actions in which recovery of damages is sought on behalf of a very large class. Empirical
research shows that in the majority of class actions only injunctive or declaratory relief
is sought. These actions (mainly concerning discrimination and civil rights) are far less
controversial.
The arguments against introduction of the class action model in countries with a civil
law tradition are discussed. It appears that the three typical elements of the class action
— the adjudication of a large number of related claims in a single case, the fact that absent members are bound by the judgement, and the active role of the judge protecting
the interests of the absent members — can be discerned in certain procedures in civil
courts in the Netherlands, too. It is therefore concluded that the class action model is
not incompatible with the structure of Dutch civil procedure.
The historical development and the functions of the amicus curiae in the federal courts
in the USA are examined in chapter X. The amicus curiae is a procedural device that
provides an opportunity for both organizations and individuals to represent common
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interests in pending litigation while not becoming a party to the case. This device is not
an exclusively American one. It is also used in England, Canada and before international
courts. The amicus curiae follows on the acknowledgement that the outcome of certain
cases effects far more people than the record parties.
An appearance as amicus may serve different purposes. For interested organizations
and individuals it offers an opportunity to participate to a limited extent in proceedings
that could affect their interests and thus influence the outcome of the case. For the
courts the amici serve as a source of information about the possible social effects of the
judgement. Moreover the participation of interested outsiders may contribute to the
legitimation of judicial decisions in (politically) controversial cases.
A survey of provisions in procedures before Dutch civil courts that serve similar purposes shows that in the Netherlands the opportunities for acting as 'amicus' are mostly
limited to government officials. In the final chapter various possibilities are suggested
for the amicus curiae concept within Dutch civil procedure.
Chapter XI begins with a overview of the solutions arrived at in the procedures studied
in the previous chapters for the 'standard problems' mentioned in chapter II: the identification of the individuals, the formation of organizations, the participation in decision
making process and the representation. It appears that elaborate provisions for these
problems only occur when the members of the group whose interests are represented,
are formally bound by the judgement (e.g. in the class action, the action concerning
labour agreements in France and the consensual test-case). Special provisions are rare
when the right to represent common interests is granted to established organizations
entitled to seek injunctive relief only, although the individuals concerned might in fact
be bound by the courts decision in these cases as well.
A comparison of the data on the actual use of the procedures discussed in this study
reveals seven factors that have influenced that use: the availability of other forms of
conflict-resolution, the social relation in which the conflicts arise, the costs and the
duration of the procedure, the organization of legal aid, the relation between the organizations and the individuals who experience the violations, and the availability of information about the observance of the relevant norms by opponents.
A further conclusion is that solely with regard to the use of the 'action syndicale' by
the French unions, the practice of class actions in the USA and of the actions of the
German consumer organizations, there are strong indications that the compensation for
the unequal access to the courts and the inequalities in the use of civil litigation was
actually realized. This chapter concludes with some suggestions for the introduction of
new provisions concerning the representation of common interests in civil litigation in
the Netherlands. An outline for a Dutch class action is sketched and stress is laid on the
importance of the adaptation of the rules concerning legal aid to these new procedures.
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STELLINGEN

1. Als geïndividualiseerde rechtvaardigheid onhaalbaar blijkt te zijn, is collectieve rechtvaardigheid te verkiezen boven het voortduren van onrechtvaardigheid
2. De nationale rechter die voornemens is een prejudiciële beslissing te vragen aan een
internationale rechter, dient de partijen bij het geschil de gelegenheid te geven 7ich
uit te laten over het ontwerp van de te stellen vragen
3 In de Wet op de rechtshulp dient een bepaling opgenomen te worden die het mogelijk maakt kosteloze rechtshulp te verlenen aan groepen personen met een gemeenschappelijk belang.
4 Zolang algemeen verbindende voorschriften inzake de afgifte van paspoorten ontbreken, mag ingevolge artikel 12 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten een paspoort alleen worden geweigerd aan Nederlanders van wie de
bewegingsvrijheid op grond van een wettelijke regeling door de bevoegde instantie
is beperkt
5 Mogelijke rechtsongelijkheid als argument tegen verandering van rechtsregels verliest
overtuigingskracht wanneer bestaande ongelijkheid wordt veronachtzaamd.
6 Een immigratiebeleid waarin de etnische herkomst van vreemdelingen stilzwijgend als
onderscheidend entenum wordt gehanteerd, ondermijnt de geloofwaardigheid en
de effectiviteit van een minderhedenbeleid dat streeft naar een gelijkwaardige positie voor de leden van etnische minderheden.
7. De stelling dat uitzetting van een vreemdeling wegens het zelfde feit, waarvoor hij
een gevangenisstraf heeft uitgezeten, geen dubbele bestraffing betekent, zelfs met als
de strafrechter bij de straftoemeting heeft aangenomen dat geen uitzetting zou volgen, is alleen voor junsten begrijpelijk (Vgl. Raad van State 10 november 1978, RV
1978, 119.)
8. De regel van artikel 14 Vreemdelingenwet dat een vestigingsvergunning van rechtswege vervalt als de houder zijn hoofdverblijf buiten Nederland vestigt, schept ernstige problemen voor migranten die na een langdurig verblijf hier een poging tot terugkeer naar hun herkomstland ondernemen.
9 De magische grens tussen privaatrecht en publiekrecht is meer magie dan grens
10. Het uitgangspunt van de ontwerpers van de Wet gelijk loon voor vrouwen en mannen, dat een werknemer alleen tijdens het dienstverband een vordering tot naleving
zou kunnen instellen, is een aanwijzing voor het symbolische karakter van die wet.
(ZieÄJ// Hand 7/1974/75, 13031, nr. 5, p. 12-14 en Hand //1974/75, ρ 1784)

11. In het juridisch onderwijs wordt het geldende recht te veel als het eindpunt van een
ontwikkeling voorgesteld. Dit is begrijpelijk uit didactisch oogpunt, maar het leidt
er toe dat technieken om rechtsregels te wijzigen te weinig aandacht krijgen.
12. Zolang het Europese Parlement slechts beperkte wetgevende bevoegdheden bezit,
dient de Tweede Kamer systematisch controle uit te oefenen op de voorstellen
voor belangrijke regelingen die door de Commissie aan de Raad van de Europese Gemeenschappen worden gedaan.
13. Het algemeen belang bestaat niet. (Vgl. stelling XVI bij het proefschrift van A.J.
Hoekema, Rechtsnormen en sociale feiten, Amsterdam 1973.)

Stellingen behorende bij het proefschrift van CA. Groenendijk, Bundeling van belangen
bij de burgerlijke rechter, Nijmegen, 1981.
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