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I. ALGEMEEN

' Zie: Wet misleidende reclame (artikel
1416e BW; artikel 6:196 nieuw BW, Wet
van 6 juni 1 980, Stb. 304);
Wet algemene voorwaarden (artikel 6:240
nieuw BW);
artikel 29a Auteurswet, ingevoegd bij de
Wet van 30 mei 1985, Stb. 307;
artikel 10 Wet persoonsregistraties, Wet
van 28 december 1988, Stb. 655;
artikel 30a Vestigingswet Bediïjven 1954,
ingevoegd bij de Wet van 13 december
1989, Stb. 1990, 19;
artikel 57a Drank– en Horecawet, ingevoegd
bij de Wet van 13 december 1989, Stb.
1990, 19;
artikel 2 wetsvoorstel Groepsacties gelijke
behandeling (gewijzigd initiatiefvoorstel–
Groenman, Kamerstukken II, 1986/87,
19507, nr. 6);
artikel 20a Wet gelijke behandeling van
mannen en vrouwen, ingevoegd bij de Wet
van 27 april 1989, Stb. 168;
artikel 128 van het gewijzigde wetsvoorstel
Gezondheids– en welzijnswet voor dieren
(Kamerstukken II, 1988/89, 16447, nr. 30);
artikel 10 van het wetsvoorstel Algemene
wet gelijke behandeling (Kamerstukken II,
1990/91, 22014, nr. 2)

1. Inleiding

Geleidelijk aan is er een toenemende behoefte te constateren aan een
bevoegdheid voor belangenorganisaties om ter bescherming van de door
hen behartigde belangen een rechtsvordering bij de burgerlijke rechter in
te stellen. Deze behoefte hangt onder meer samen met het verschijnsel
dat op steeds meer gebieden van het maatschappelijk leven organisaties
in het leven worden geroepen die zich een bepaald belang aantrekken,
waarvan de bescherming binnen het stelsel van individuele geschillenbe–
slechting moeilijk realiseerbaar is. Te denken valt onder andere aan
organisaties die opkomen voor de belangen van het milieu, van consu–
menten en van personen die met discriminatie worden bedreigd.

Van de middelen die een belangenorganisatie zou kunnen aanwenden
om haar doelstelling te verwezenlijken, heeft de laatste decennia de
vraag of zij bevoegd is een rechtsvordering in te stellen veel aandacht
gekregen. Afgezien van artikel 3 van de Wet op het algemeen verbindend
en onverbindend verklaren van bepaiingen van collectieve arbeidsover–
eenkomsten, dat al van de jaren dertig dateert, stelt deze vraag een
nieuw verschijnsel in het recht aan de orde. Door de Commissie Ordeiijk
Economisch Verkeer (commissie-Zijlstra) werd in 1967 de mogelijkheid
van een civielrechtelijke procesbevoegdheid voor belangengroepen op
het gebied van het ordelijk economisch verkeer besproken. In het
SER-advies inzake wettelijke maatregelen ter bevordering van het
ordelijk economisch verkeer van 15 oktober 1971 (no. 21) werd een
collectief actierecht voor ondernemers– en consumentenorganisaties op
het gebied van het mededingingsrecht bepleit. Daarna is op meerdere
terreinen van het recht in verschillende wetten en wetsvoorstellen aan
bepaalde belangenorganisaties de bevoegdheid toegekend om in speci–
fieke gevallen een rechtsvordering in te stellen.1 Argumenten om een
collectief actierecht op te nemen waren de omstandigheid dat belangen–
organisaties in rechte kunnen optreden in aangelegenheden waar per
individu geringe, maar in hun totaliteit aanzienlijke belangen in het spel
zijn die, indien het initiatief aan ieder individu zelf wordt overgelaten, niet
of onvoldoende worden beschermd; de omstandigheid dat voor belan–
genorganisaties de drempels in de toegang tot de rechter minder hoog
zijn, en dat van het collectief actierecht een belangrijke preventieve
werking kan uitgaan. Primaire gedachte was het scheppen van een
verbeterde mogelijkheid tot handhaving van de in deze wetten en
wetsvoorstellen te vinden materiële bepalingen en de mogelijkheid om
preventief op te treden tegen dreigende schending van deze bepalingen.
Bij dit laatste is immers niet altijd bekend wie daar het slachtoffer van zal
worden en hebben individuen daarom zelf veelal onvoldoende belang om
in rechte op te treden. Voorts verrichten deze organisaties soms taken op
gebieden waarop ook de overheid zich begeeft. Het verrichten van deze
taken kan dan gezien worden als een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Het belang dat de overheid daaraan hecht komt onder meer tot uiting in
de groeiende rol die aan dergelijke organisaties wordt toegekend in de
zelfregulering van de markt.

Ook buiten de in de wet geregelde of in wetsontwerpen opgenomen
gevallen bleek een groeiende behoefte te bestaan om in rechte op te
treden. In de rechtspraak, in het bijzonder die van de Hoge Raad, is op
meerdere terreinen van het recht aan belangenorganisaties een derge–
lijke bevoegdheid toegekend (zie voor vindplaatsen de hieronder in
paragraaf 2 te bespreken uitspraken). Tot nu toe werd per wetsvoorstel
of wetswijziging de wenselijkheid van een actiebevoegdheid voor belan–
genorganisaties bezien. In het door het kabinet onderschreven interde–
partementale rapport Dereguleringsinvloeden op het consumentenbeleid
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2 Op dezelfde datum heeft de Hoge Raad
een vrijwel gelijkluidend arrest gewezen in
de zaak tussen de Staat en de Koninklijke
Notariële Broederschap; HR 1 juli 1983,
RvdW 1983, 131.

uit 1985, werd deze benaderingswijze gevolgd. Een algemene regeling
van het collectief actierecht werd op dat moment niet nodig geacht.
Thans is bij mij het inzicht gerijpt dat het niet langer gerechtvaardigd is,
wettelijke regeling van het vorderingsrecht van belangenorganisaties te
beperken tot bepaalde uitdrukkelijk genoemde rechtsgebieden. Ook
volgens de rechtspraak is deze bevoegdheid niet zozeer afhankelijk van
het rechtsgebied waarop de organisatie zich begeeft, als wel van een
aantal - in paragraaf 2 te noemen - voorwaarden waaraan, ongeacht
welke organisatie het betreft, moet zijn voldaan. Het is weinig bevre–
digend wanneer bepaalde vormen van onrechtmatig gedrag niet langs
civiele weg kunnen worden bestreden enkel door het bestaan van feite–
lijke of juridische drempels die de toegang tot de burgerlijke rechter
versperren. De voornaamste grond waarop in de rechtspraak tot het
toekennen van actiebevoegdheid is overgegaan is - zo meen ik de juris–
prudentie van de Hoge Raad te mogen verstaan - de daardoor te
verkrijgen effectieve en efficiënte rechtsbescherming.

Met verwijzing naar deze door de rechtspraak erkende grond heeft de
Tweede Kamer op 9 december 1986 met algemene stemmen een motie
aangenomen, die was ingediend door de leden Groenman, Ter Veld,
Terpstra en Van Erp, en waarin de regering werd verzocht om op een zo
kort mogelijke termijn het collectief actierecht voor consumentenorgani–
saties wettelijk te regelen. Met het onderhavige wetsvoorstel wordt
uitvoering gegeven aan deze motie, waarbij tevens een verbreding wordt
voorgesteld tot andere belangenorganisaties. De redenen daarvoor zullen
in paragraaf 5 worden besproken. Daarvoor zullen in de paragrafen 2 en
3 eerst de ontwikkelingen in de rechtspraak en de stand van zaken op het
gebied van de wetgeving in kaart gebracht worden. In paragraaf 4 zal
aandacht worden besteed aan het aan dit wetsvoorstel voorafgegane
Voorontwerp vorderingsrecht belangenorganisaties en de naar aanleiding
daarvan verschenen adviezen en literatuur.

2. Rechtspraak

In de rechtspraak van de Hoge Raad is, in navolging van de lagere
rechtspraak, op meerdere terreinen van het recht aan belangenorgani–
saties het recht toegekend een collectieve actie in te stellen. De belang–
rijkste tot de Hoge Raad doorgedrongen collectieve acties zullen
hieronder worden besproken, waarna enige conclusies zullen worden
getrokken.

In de procedure die leidde tot HR 1 juli 1983, NJ 1984, 360, inzake
Staat/LSV, trachtte de Landelijke Specialisten Vereniging (LSV) als
organisatie van medische specialisten een in het nadeel van deze
beroepsgroep krachtens de Prijzenwet genomen beschikking buiten
werking te stellen2. Voor de Hoge Raad werd door de Staat opgekomen
tegen 's Hofs oordeel dat de LSV voldoende belang had om tegen de
beschikking een voorziening te vragen. De Hoge Raad kon zich echter
vinden in het oordeel van het Hof, en wel omdat de LSV enerzijds de
organisatie was met wie de Staat krachtens de Prijzenwet overleg
pleegde voordat een prijzenbeschikking wordt genomen, en anderzijds
de Staat een ingrijpende wijziging in de geldende prijzenbeschikking had
aangebracht en daarbij van het gevoelen van de LSV was afgeweken. De
Hoge Raad vervolgde:

«Het Hof heeft hieruit kennelijk afgeleid dat de LSV als organisatie van
specialisten onder meer tot taak heeft ter zake van prijzenbeschikkingen
als de onderhavige de belangen van die specialisten bij de overheid te
behartigen. Door hierin een voldoende belang gelegen te achten om ter
zake van die beschikkingen ook in rechte ten behoeve van die specia–
listen tegen de Staat op te treden, heeft het Hof noch blijk gegeven van
een onjuiste rechtsopvatting, noch een onbegrijpelijk oordeel gegeven.»
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De Hoge Raad voegde hier het volgende aan toe:
«Evenmin is onjuist of onbegrijpelijk dat het Hof in dit verband tevens

betekenis heeft toegekend aan het feit dat het noch in het belang van de
Staat, noch in het belang van een goede rechtspleging zou zijn, wanneer
allerhande individuele medische specialisten omtrent de beschikking
eigen procedures aanhangig zouden maken, waartoe het standpunt van
de Staat zou kunnen leiden.»

Omdat de in het geding zijnde beschikking gezien haar doelstelling
buiten het raam van de Prijzenwet viel, en daardoor de vaststelling en
uitvoering van de beschikking onrechtmatig was, kon daarop een
vordering tot buitenwerkingstelling van de beschikking gebaseerd
worden. De LSV werd bevoegd geacht ten behoeve van de medische
specialisten de buitenwerkingstelling van deze beschikking te vorderen.
De ontvankelijkheid van de LSV werd daarbij enerzijds gebaseerd op de
omstandigheid dat zij reeds als gesprekspartner bij de overheid de
belangen van specialisten behartigde en anderzijds de proces-economie
met het optreden door de LSV gediend was. Representativiteit en
proces-economische overwegingen waren hier derhalve de doorslagge–
vende factoren.

In de procedure die leidde tot het arrest De Nieuwe Meer (HR 27 juni
1986, NJ 1987, 743), vorderden drie milieuverenigingen dat de
gemeente Amsterdam zou worden veroordeeld het storten in het natuur–
gebied De Nieuwe Meer van uit de grachten afkomstig bagger te staken.
Het Hof verklaarde de milieuorganisaties niet-ontvankelijk omdat zij niet
enig concreet eigen belang hadden gesteld dat zou zijn aangetast. De
omstandigheid dat deze verenigingen zich door middel van hun statutaire
doelstellingen de behartiging van de aldaar omschreven belangen
aantrokken, bracht volgens het Hof niet met zich mee dat deze belangen
daardoor hun eigen belangen waren geworden en de gestelde aantasting
van die belangen jegens hen onrechtmatig zou zijn, zodat hun te dier
zake rechtsingang zou toekomen. Het door de organisaties hiertegen
ingestelde middel trof doel. De Hoge Raad overwoog het volgende:

«Uitgangspunt dient weliswaar te zijn dat de enkele doelomschrijving
van een rechtspersoon deze nog niet bevoegd maakt om ter zake van
aantasting van de belangen waarvan zij blijkens die omschrijving de
behartiging op zich heeft genomen, bij de burgerlijke rechter een
vordering in te stellen, maar uitzonderingen daarop zijn denkbaar. Een
zodanige uitzondering doet zich hier voor.

In de eerste plaats lenen de belangen die bij een vordering als de
onderhavige - in wezen strekkende tot het verkrijgen van een verbod tot
verdere aantasting van het milieu - betrokken zijn zich tot een
«bundeling» als door het optreden in rechte van de milieuverenigingen is
tot stand gebracht; bij gebreke van de mogelijkheid van een zodanige
bundeling zou integendeel een efficiënte rechtsbescherming tegen een
dreigende aantasting van deze belangen - die in de regel grote groepen
burgers te zamen raken, terwijl de gevolgen van een eventuele
aantasting van ieder van die burgers zich vaak moeilijk laten voorzien -
niet onaanzienlijk kunnen worden bemoeilijkt.»

In de tweede plaats achtte de Hoge Raad het van betekenis dat met de
ongeclausuleerde toelating in artikel 79 Wet algemene bepalingen
milieuhygiëne van privaatrechtelijke organisaties - zoals eisers - tot de
administratieve fase van de vergunningverlening krachtens de Wet
verontreiniging oppervlaktewateren, waar het gaat om inspraak ter zake
van de vergunning, niet te verenigen valt dat niet door dezelfde vereni–
gingen in kort geding zou kunnen worden opgekomen tegen gedra–
gingen, waarvan zij menen dat deze ten onrechte zonder vergunning
plaatsvinden. De Hoge Raad vervolgde:

«Dit brengt tevens mee dat het niet op zijn plaats zou zijn om in een
geval als het onderhavige nadere eisen voor de ontvankelijkheid te
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stellen, zoals bijv. ter zake van representativiteit of feitelijke
werkzaamheid.»

De Hoge Raad vernietigde vervolgens het arrest van het Hof
Amsterdam.

Volgens dit arrest moet aan minstens twee voorwaarden zijn voldaan
wil een belangenorganisatie bij de burgerlijke rechter in een collectieve
actie ontvankelijk zijn: het hebben van rechtspersoonlijkheid en de
voorwaarde dat de vordering dienstbaar moet zijn aan de doelstelling van
de rechtspersoon. Aan deze voorwaarden moet onder alle omstandig–
heden voldaan zijn. Daarnaast dienen in beginsel ook andere eisen
vervuld te zijn, waarbij de Hoge Raad als voorbeelden noemde: represen–
tativiteit of feitelijke werkzaamheid. Niet uitgesloten werd dat ook andere
omstandigheden als aanvullende voorwaarden kunnen gelden Onder
omstandigheden achtte de Hoge Raad het echter voldoende dat slechts
de twee basisvereisten vervuld zijn, en kan het voldoen aan aanvullende
eisen achterwege blijven. Een dergelijke uitzondering deed zich voor in
de casus die tot het arrest heeft geleid. Ten eerste bevorderde
«bundeling» van de bij de vordering betrokken belangen een efficiënte
rechtsbescherming tegen een dreigende aantasting van deze belangen
Ten tweede zou versperring van de toegang tot de burgerlijke rechter de
aan deze organisaties in de wet toegekende inspraakbevoegheid in feite
illusoir maken.

In HR 11 december 1987, NJ 1990, 73, vorderde de Nederlandse
Vereniging van erkende reclame-adviesbureaus (VEA) de buitenwerking–
stelling van het in de zogenaamde Kabelregeling vervatte ondertitelings–
verbod wegens strijd met artikel 7 lid 2 Grondwet. Omtrent de vraag of
VEA in deze vordering ontvankelijk was, overwoog de Hoge Raad
nagenoeg hetzelfde als in het arrest De Nieuwe Meer: de enkele doelom–
schrijving van de rechtspersoon is in principe niet voldoende. Ditmaal
werd hieraan toegevoegd: «maar bijkomende omstandigheden kunnen
wettigen die bevoegdheid te aanvaarden». Wederom somde de Hoge
Raad twee bijkomende omstandigheden op die er toe leiden dat de
enkele doelomschrijving voor ontvankelijkheid voldoende is. In de eerste
plaats werd weer opgemerkt dat de bij de vordering betrokken belangen
zich lenen tot een «bundeling» als door het optreden door VEA tot stand
is gebracht. En, aldus de Hoge Raad, een zodanige bundeling bevordert
een effectieve rechtsbescherming.

In de tweede plaats werd van belang geacht dat VEA door de Staat als
representatief voor de branche was aanvaard; zij was immers in de
voorafgegaane fase voor het uitvaardigen van de Kabelregeling de
overlegpartner van de Staat geweest.

De Hoge Raad sprak in dit arrest niet van een efficiënte, maar van een
effectieve rechtsbescherming. Men kan menen dat «efficiënt» meer
betrekking heeft op de proces-economische voordelen van bundeling, en
«effectief» veeleer ziet op de voordelen van een effectieve handhaving
van normen die strekken tot bescherming van een bepaalde groep
belanghebbenden. Niet duidelijk is of de Hoge Raad werkelijk een
dergelijk verschil beoogde. Verder hanteerde de Hoge Raad hier
hetzelfde stramien als in het arrest De Nieuwe Meer, met dien verstande
dat het feit dat de organisatie door de gedaagde als representatief was
aanvaard, in dit arrest de rol vervulde die de Wet algemene bepalingen
milieuhyiëne in het arrest De Nieuwe Meer vervulde.

In een aantal andere zaken werden belangenorganisaties door de Hoge
Raad echter niet-ontvankelijk geacht.

Dit overkwam de Stichting Zonder Recht of Titel (HR 5 oktober 1984,
NJ 1985, 445), die de tenuitvoerlegging van een ontruimingsvonnis
tegen krakers probeerde te voorkomen. De Hoge Raad stelde voorop dat
een dergelijke voorziening in beginsel alleen door de met ontruiming
bedreigde bewoners zelf kon worden gevorderd. «De aard van zulk een
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vordering en van de daarbij betrokken individuele belangen verzet er zich
tegen om aan te nemen dat die belangen zouden kunnen worden
«gebundeld» op de door de Stichting voorgestane wijze...», aldus de
Hoge Raad. Deze uitspraak moet naar mijn mening bezien worden in het
licht van HR 14 januari 1983, NJ 1983, 267, waarin bepaald werd dat op
grond van bijzondere omstandigheden aan de kant van een bewoner, de
executie van een ontruimingsvonnis kan worden opgeschort. Deze per
individu verschillende bijzondere omstandigheden verzetten zich tegen
«bundeling».

In HR 25 april 1986, NJ 1987, 742 heeft de Hoge Raad de Consumen–
tenbond die tegen de gemeente Smilde een procedure had ingesteld,
niet-ontvankelijk geacht. Het betrof hier een vordering die strekte tot
terzijdestelling van een door de gemeente aan kopers van nieuw te
bouwen huizen bij algemene voorwaarde opgelegde verplichting tot
aansluiting op de Centrale Antenne-lnrichting. De niet-ontvankelijkheid
had alles te maken met het op dat moment bij de Eerste Kamer
aanhangige wetsvoorstel 16 983 (algemene voorwaarden). Het werd niet
opportuun geacht het wetgevend proces in dat stadium te doorkruisen
met een beslissing als door De Consumentenbond gewenst. De Hoge
Raad overwoog dienaangaande:

«Zo strekt de in het voorgestelde art. 6.5.2A.6 vervatte regeling er
primair toe het overleg tussen gebruikers van algemene voorwaarden en
organisaties van wederpartijen te bevorderen, in verband waarmee aan
de mogelijkheid om een vordering als bedoeld in lid 1 in te stellen, de in
lid 4 omschreven beperkingen worden aangelegd, beperkmgen die de
rechter zonder wettelijke grondslag bezwaarlijk zou kunnen hanteren.»

Ontvankelijkheid zou mhouden dat aan de Consumentenbond niet die
voorwaarden worden gesteld, die wel door de Wet algemene
voorwaarden in de toekomst aan de bevoegde organisaties worden
gesteld. Een beslissing als door de Consumentenbond gewenst zou
derhalve het wetgevend proces doorkruisen, temeer daar de rechter niet
kan anticiperen op de in artikel 6:240 nieuw BW neergelegde regeling.

De gedetineerdenvereniging lusta Causa was niet-ontvankelijk in haar
tot de Staat gerichte vordering tot onverbindendverklaring van bepaalde
regels voor gedetineerden in de gevangenis te 'sGravenhage wegens
strijd met de Beginselenwet gevangeniswezen en de Gevangenismaat–
regel (HR 3 april 1987, NJ 1987, 744). De reden was dat de aan deze
vordering ten grondslag liggende vraag kon worden beoordeeld in het
kader van een door een gedetineerde zelf gedaan beklag op grond van
de artikelen 51 e.v. Beginselenwet gevangeniswezen. Omdat dit een met
voldoende waarborgen omklede rechtsgang betreft, was er geen plaats
voor de burgerlijke rechter om op vordering van een gedetineerde het
gevraagde toe te wijzen, ook al is er in deze rechtsgang geen plaats voor
een verklaring voor recht of een verbod als in deze procedure gevorderd.
Onaannemelijk werd geoordeeld, dat zij dan wel konden worden
gevorderd door een vereniging van gedetineerden.

In de procedure die leidde tot HR 10 november 1989, NJ 1990, 113,
werd door o.m. de Vereniging Landelijk Interdisciplinair Overleg
Feminisme en Theologie (LIO) een verbod tot de verdere verspreiding
van een door kardinaal Simonis geschreven artikel, alsmede een rectifi–
catie daarvan gevorderd. Aan deze vorderingen werd o.m. ten grondslag
gelegd dat de uitlatingen misleidend en discriminerend waren. In drie
instanties werd het LIO niet-ontvankelijk geacht. De Hoge Raad
overwoog hieromtrent:

Door voor de ontvankelijkheid van de vorderingen die het LIO pro sé
heeft ingesteld ter behartiging van de belangen van «feministische
theologische auteurs en/of aanhangers van de feministische theologie»
de eis te stellen «dat de vereniging aannemelijk maakt dat zij enigermate
representatief is voor de groep die zij stelt te vertegenwoordigen», heeft
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het hof niet blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting. Ook heeft het
hof geen onjuiste criteria gehanteerd door bij zijn oordeel dat enige
representativiteit van het LIO niet aannemelijk is geworden, mede het
(geringe) aantal leden van het LIO in aanmerking te nemen.

Is in bovenstaande jurisprudentie van de Hoge Raad een duidelijke lijn
te ontdekken? Allereerst meen ik dat aan HR 25 april 1986, NJ 1987,
742 (Consumentenbond) geen algemene conclusies kunnen worden
verbonden. De niet-ontvankelijkheid hing hier samen met omstandig–
heden die geen verband houden met het feit dat het hier om een collec–
tieve actie ging.

Uit de overige jurisprudentie is een aantal beperkende voorwaarden
(door de Hoge Raad eisen of omstandigheden genoemd) af te leiden,
waaraan moet zijn voldaan om tot ontvankelijkheid te komen. Deze
voorwaarden zijn onder te verdelen in een tweetal categorieën. Allereerst
de voorwaarden die betrekking hebben op de hoedanigheid van de
eisende organisatie. Dit betreft ten eerste de voorwaarde dat de organi–
satie rechtspersoonlijkheid moet bezitten. Ten tweede de voorwaarde dat
de vordering dienstbaar moet zijn aan de doelstelling van de organisatie.
Aan deze twee voorwaarden moet onder alle omstandigheden zijn
voldaan. Daarnaast wordt in beginsel ook geëist dat de organisatie repre–
sentatief is en/of reeds eerder feitelijke werkzaamheden heeft ontplooid
ten behoeve van de belangen waarvoor zij opkomt. Of deze twee laatste
voorwaarden inderdaad aan de organisatie gesteld worden, hangt samen
met de vervulling van de tweede categorie voorwaarden.

Dit betreft voorwaarden die verband houden met het belang waarvan
bescherming wordt gevraagd. Ook hier kan uit de jurisprudentie van de
Hoge Raad één voorwaarde voor ontvankelijkheid worden afgeleid,
waaraan onder alle omstandigheden voldaan zal moeten zijn: de aard van
de bij de procedure betrokken belangen mogen zich niet tegen
«bundeling» verzetten. Zijn de bij de procedure betrokken individuele
belangen te divers, dan kan van bundeling geen sprake zijn. Slechts
gelijksoortige belangen lenen zich voor bundeling. Verder wordt bij de
ontvankelijkheid gewicht toegekend aan het feit dat zonder bundeling
van belangen als door de eisende organisatie tot stand gebracht, een
efficiënte en/of effectieve rechtsbescherming tegen een dreigende
aantasting van deze belangen, niet onaanzienlijk zou kunnen worden
bemoeilijkt. De jurisprudentie van de Hoge Raad duidt er echter niet op
dat dit een absolute voorwaarde voor ontvankelijkheid is.

Bestaat ten slotte elders een met voldoende waarborgen omklede
rechtsgang, waarin de aan de vordering ten grondslag liggende vraag
kan worden betrokken, dan is voor een collectieve actie doorgaans geen
plaats.

Aldus zijn in de jurisprudentie drie absolute voorwaarden voor ontvan–
kelijkheid te vinden: 1. rechtspersoonlijkheid; 2. statutaire doelstelling;
3. gelijksoortige belangen. Daarnaast wordt de voldoening aan enkele
aanvullende voorwaarden vereist. In het bijzonder vindt men met
regelmaat als aanvullende voorwaarden de eis dat bundeling een
efficiënte en/of effectieve rechtsbescherming bevordert, en de eis dat de
organisatie feitelijke werkzaamheden heeft ontplooid en/of representatief
kan worden geacht voor de door haar behartigde belangen. Deze laatste
voorwaarde kan wijken indien de eisende rechtspersoon een wettelijk
gewaarborgde inspraak–, bezwaar– of beroepsbevoegdheid bezit die
gefrustreerd dreigt te worden als niet tevens de mogelijkheid bestaat, de
burgerlijke rechter te adiëren. Ten slotte is bij het bestaan van een
andere met voldoende waarborgen omklede rechtsgang, doorgaans geen
plaats voor een collectieve actie bij de burgerlijke rechter.
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3. Wetgeving

In de afgelopen 15 jaar is op meerdere terreinen van het recht in
verschillende wetten en wetsvoorstellen, aan al dan niet nader
omschreven belangenorganisaties, de bevoegdheid toegekend om in
specifieke gevallen een rechtsvordering in te stellen (zie voetnoot 1). De
eerste was de Wet houdende regels omtrent de privaatrechtelijke
bescherming tegen misleidende reclame (wet van 6 juni 1980, Stb. 304).
Nadien zijn er nog vele gevolgd.

De Wet Misleidende Reclame beoogde een aanvulling te bieden op de
toen bestaande wettelijke en buitenwettelijke mogelijkheden tot
bestrijding van misleidende reclame. Doordat in deze wet misleidende
reclame expliciet als onrechtmatig wordt aangemerkt (artikel 1416e BW
en het gelijkluidende artikel 6:194 nieuw BW), is het mogelijk langs
privaatrechtelijke weg tegen dergelijke reclame op te komen. De rechter
kan nu aan een ieder die door een misleidende mededeling aan een
ander schade toebrengt of dreigt toe te brengen, zowel een verbod
opleggen om een dergelijke mededeling openbaar te maken, als een
rectificatie van deze mededeling bevelen. Deze vorderingen kunnen
blijkens artikel 1416e lid 2 BW (artikel 6:196 lid 2 nieuw BW) tevens
ingesteld worden door:

a. rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid, die ten doel
hebben, de behartiging 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.

In het oorspronkelijke wetsontwerp werd alleen aan consumenten– en
ondernemersorganisaties actiebevoegdheid toegekend. Op aandringen
van de Tweede Kamer werd deze bevoegdheid ook aan organisaties van
beroepsoefenaren en aan organisaties met een ideëel doel toegekend.
Daar nu aan het doel van de onder b. bedoelde rechtspersonen geen
enkele eis wordt gesteld, is de kring van bevoegde organisaties zeer
ruim. Hierbij verdient opmerking dat voor het instellen van deze actie niet
vereist is dat de eisende organisatie representatief is of reeds eerder
activiteiten heeft ondernomen ter verwezenlijking van haar doel. Wel
dient deze organisatie een rechtspersoon met volledige rechtsbe–
voegdheid te zijn.

De door deze wet aan de betrokken rechtspersonen toegekende
bevoegdheid wordt in de MvT als sluitstuk van de regeling beschouwd.
Als hoofdstrekking daarvan wordt genoemd de verbeterde mogelijkheid
om op effectieve wijze het verschijnsel van de misleidende reclame te
kunnen tegengaan. Van de betrokken organisaties wordt een doelmatig
en alert optreden verwacht. Dit wordt niet verwacht van de individuele
concurrent of consument, aangezien deze personen «in het algemeen
ieder voor zich hetzij te weinig materieel belang, hetzij onvoldoende
fmanciële middelen hebben om een gerechtelijke actie te voeren, nog
daargelaten de prealabele vraag of zij zich wel altijd van het gevaar van
misleiding bewust zijn» (MvT, p.8, zie ook MvA, p. 3 en 4).

Op 1 januari 1992 zal de in de derde afdeling van de Vijfde Titel van
Boek 6 van het nieuw Burgerlijk wetboek vervatte regeling betreffende
algemene voorwaarden in werking treden. Daarin is eveneens een
speciale collectieve procesbevoegdheid opgenomen. De artikelen
240-243 van Boek 6 maken het voor consumentenorganisaties en onder–
nemersorganisaties mogelijk in rechte op te treden tegen onredelijk
bezwarende bedingen in algemene voorwaarden. Een bijzondere rechter
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(het Gerechtshof te 's-Gravenhage) kan op vordering van deze organi–
saties bedingen in algemene voorwaarden onredelijk bezwarend
verklaren en het gebruik daarvan verbieden. Indien het gebruik van
algemene voorwaarden door een ondernemersorganisatie wordt
bevorderd, kunnen deze vorderingen ook tegen een dergelijke organisatie
worden ingesteld

Met de hier aan consumenten– en ondernemersorganisaties toege–
kende bevoegdheid wordt beoogd «een collectief controlemechanisme te
bieden tegen het in wezen collectieve verschijnsel der algemene
voorwaarden». Verder is de regeling er in belangrijke mate op gericht
onderhandelingen op gang te brengen tussen belanghebbende organi–
saties. Aldus moet het mogelijk zijn tot algemene voorwaarden te komen
waarbij op evenwichtige wijze met de wederzijdse belangen rekening is
gehouden (MvT, pp. 56-59).

Lid 3 van artikel 240 kent het collectief actierecht alleen toe aan
consumenten– en ondernemersorganisaties. Blijkens de MvT (p.58) is de
formulering afgestemd op het hierboven besproken artikel 6:196 lid 2
onder a nieuw BW. Aan een uitbreiding met organisaties als onder b. van
dat artikel genoemd, bestaat volgens de toelichting in deze materie geen
aanleiding. Doordat de formulering is afgestemd op die van de Wet
Misleidende Reclame, worden ook hier geen representativiteitsvereisten
gesteid, noch is vereist dat de eisende organisatie reeds eerder feitelijke
werkzaamheden heeft ontplooid.

Een vreemde eend in de bijt van het collectief actierecht is artikel 29a
van de Auteurswet. Dit artikel is het resultaat van het gewijzigde
amendement van de leden Tripels en Korthals (Bijl. Hand. II 1984-1985,
16 740, nr. 17 en 24) en kent aan «door Onze Minister van Justitie aan
te wijzen rechtspersonen» het collectief actierecht toe. Het gaat hier om
rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid die ten doel hebben de
belangen van makers van werken of hun rechtsverkrijgenden te behar–
tigen, die, indien zij daartoe door de minister zijn aangewezen, bevoegd
zijn een vordering in te stellen, strekkende tot verbod van een gedraging
waardoor inbreuk wordt gemaakt op een auteursrecht van een ander.
Blijkens de toelichting bij genoemd amendement bestaat er grote
behoefte aan optreden door verenigingen van auteursgerechtigden,
omdat, indien dergelijke acties per individu zouden moeten gebeuren, dit
te kostbaar en omslachtig is.

De aanwijzingsbevoegdheid van de minister van justitie is in de
literatuur bekritiseerd (zie Van den Hoek en Verkade, Vorderingsrechten
van belangenorganisaties in het ondernemingsrecht, in: «Van Vennoot–
schappelijk belang», Zwolle, 1988, p. 85, noot 13) en heeft een aantal
vragen opgeroepen (Verkade en Spoor, Auteursrecht, Deventer, 1985,
pp. 326-327). Met name is de vraag opgeworpen of niet aangewezen
organisaties evenzogoed vorderingen wegens inbreuk op auteursrecht
kunnen instellen, immers ook voor de inwerkingtreding van artikel 29a
was dit niet onmogelijk.

Ook op aandringen van de Tweede Kamer is in de op 1 juli 1989 in
werking getreden vernieuwde versie van de Wet gelijke behandeling van
mannen en vrouwen (Stb. 1989 168 en 169), op ruimere schaal vorde–
ringsbevoegdheid aan belangenorganisaties toegekend. In het oorspron–
kelijke wetsvoostel was alleen in artikel 3 lid 5 een collectieve actie
opgenomen bij verboden onderscheid in de openlijke aanbieding van een
betrekking. De Tweede Kamer vroeg zich af of ook niet op de andere
door de wet bestreken terreinen collectieve procesbevoegdheid mogelijk
zou moeten zijn. Er werd op gewezen dat er sprake kan zijn van een
collectief belang, bijvoorbeeld indien een hele categorie werknemers
ongelijk wordt behandeld. Bij nota van wijziging is daarop een nieuw
artikel 20a opgenomen, waarin een collectieve actie mogelijk wordt
gemaakt voor het hele door de wet bestreken terrein.
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Een collectieve actie kan worden ingesteld door een rechtspersoon
met volledige rechtsbevoegdheid die ten doel heeft de behartiging van
de belangen van diegenen die een beroep zouden kunnen doen op artikel
1637ij BW en de Wet gelijke behandeling. Gevorderd kan worden een
bevel, een verbod en een verklaring voor recht. Met de eis van volledige
rechtsbevoegdheid wordt aansluiting gezocht bij de Wet Misleidende
Reclame, artikel 29a Auteurswet en het Voorontwerp vorderingsrecht
belangenorganisaties (memorie van antwoord Tweede Kamer p. 28).
Volgens de Nota naar aanleiding van het eindverslag Tweede Kamer
dient ook voldaan te zijn aan feitelijke werkzaamheden, waaruit de belan–
genbehartiging op het gebied van de gelijke behandeling blijkt (p. 10).
Het is voor een belangenorganisatie voorts niet mogelijk in een actie bij
de rechter een overtreding te betrekken indien degene die daardoor
getroffen is bezwaar maakt (art. 20a lid 2). Dit om te voorkomen dat een
arbeidsrelatie (verder) wordt verstoord. Een gelijke bepalmg treft men
aan in het wetsvoorstel Groepsacties gelijke behandeling (initiatief–
voorstel-Groenman, Kamerstukken nr. 19 507) en in het recente
wetsvoorstel Algemene wet gelijke behandeling (Kamerstukken
nr. 22 014). Bij procedures ter bevordering van gelijke behandeling blijkt
aan een dergelijke voorziening behoefte te bestaan. De vrees voor
verstoring van bestaande relaties kan aanleiding zijn tot bezwaar tegen
de procedure. Hiermee is niet gezegd dat de procedure dan geen
doorgang kan vinden; andere gevallen waaraan hetzelfde onrechtmatige
gedrag ten grondslag ligt, kunnen wel de grondslag vormen voor een
actie, mits uiteraard de daarbij betrokkenen geen bezwaar maken.

Ook de op 1 juli 1989 in werking getreden Wet persoonsregistraties
van 28 december 1988 (Stb. 665), kent in artikel 10 lid 2 een collectieve
actie. Met deze wet worden de aanleg en het gebruik van bestanden met
persoonsgegevens aan banden gelegd. Een persoonsregistratie mag
alleen worden aangelegd voor een bepaald doel en de daarin opgenomen
gegevens moeten daarmee in overeenstemming zijn. Geregistreerden
hebben recht op kennisneming en zo nodig verbetering van de gegevens.
Verder kan de geregistreerde krachtens artikel 10 lid 1 bij (dreigende)
schade aan de rechter een verbod tot het niet naleven van het bij of
krachtens deze wet bepaalde vorderen, alsmede een bevel maatregelen
te treffen tot herstel van de gevolgen van dat gedrag. Artikel 10 lid 2
bepaalt dat deze vorderingen tevens toekomen aan organisaties die de
belangen behartigen van personen die door het gedrag van een houder
of bewerker van een bestand schade leiden of dreigen te leiden. Volgens
de memorie van toelichting moet hierbij gedacht worden aan een vakver–
eniging, een vereniging van beroepsgenoten, een patiëntenvereniging
e.d. Op deze wijze kan volgens de toelichting het veld van maatschappe–
lijke krachten invloed uitoefenen op de handhaving van de wet.

De bevoegdheid van artikel 10 lid 2 wordt alleen gegeven aan rechts–
personen met volledige rechtsbevoegdheid, waarbij tevens geëist wordt
dat zij reeds eerder activiteiten hebben ondernomen ter verwezenlijking
van hun doelstelling.

Evenals bij de Wet Misleidende Reclame en de Wet gelijke behan–
deling mannen en vrouwen is bij de Wet van 13 december 1989 (Stb.
1990, 19) tot wijziging van de Vestigingswet Bedrijven, de Vestigingswet
detailhandel en de Drank– en Horecawet, het collectief actierecht op
aandringen van de Tweede Kamer uitgebreid. Deze op 1 oktober 1990 in
werking getreden wet heeft mede ten doel de handhaving van de drie
vestigingswetten te verbeteren. Daartoe wordt aan een aantal nader
omschreven belangenorganisaties, alsmede aan bedrijfschappen of, bij
ontstentenis daarvan, produktschappen, de bevoegdheid gegeven zich
tot de burgerlijke rechter te wenden met het verzoek, het (verder) uitoe–
fenen van een bedrijf zonder de vereiste vergunning of ontheffing te
verbieden.
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In het oorspronkelijke wetsvoorstel werd in alle drie de vestigings–
wetten het collectief actierecht voor belangenorganisaties alleen
toegekend aan ondernemersorganisaties (c.q. organisaties van detailhan–
delaren) en aan publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties; in de Drank– en
Horecawet bovendien aan consumentenorganisaties. Zowel door de Raad
van State, als door de meerderheid van de Tweede Kamer is daarop
kritiek uitgeoefend en gevraagd om uitbreiding van het actierecht voor
consumenten– en werknemersorganisaties in alle drie de vestigings–
wetten. In de tweede nota van wijziging van 22 juni 1989 is de staatsse–
cretaris van Economische Zaken aan deze wens tegemoet gekomen.

In respectievelijk artikel 30a van de Vestigingswet Bedrijven, artikel 26
Vestigingswet detailhandel en artikel 57a van de Drank en Horecawet,
wordt nu het collectief actierecht naast bedrijfschappen of, bij ontsten–
tenis daarvan, produktschappen, aan ondernemersorganisaties (c.q.
organisaties van detailhandelaren), werknemersorganisaties en consu–
mentenorganisaties toegekend. In de Drank– en Horecawet wordt deze
bevoegdheid bovendien verleend aan organisaties die ten doel hebben
risico's voor de gezondheid, voortvloeiende uit het gebruik van alcohol,
te beperken.

De bovengenoemde organisaties moeten hetzij een stichting, hetzij
een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid zijn. Tevens wordt
vereist dat deze orgamsaties op de desbetreffende terreinen reeds
feitelijk werkzaam zijn geweest.

Voorts is bij de behandeling van het wetsvoorstel Gezondheids– en
welzijnswet voor dieren (Kamerstukken 16 447} in juni 1991 door de
Tweede Kamer een amendement van het lid Van Noord aanvaard, bevat–
tende een collectief actierecht voor rechtspersonen, werkzaam op het
terrein van het dierenwelzijn (artikel 128 van het wetsvoorstel).

Een dnetal zaken valt bij bovengenoemde wetten (c.q. wetsvoorstellen)
en hun ontstaansgeschiedenis op. Allereerst dat als belangrijkste
argument om een collectieve actie op te nemen, de verbeterde
mogelijkheid tot handhaving van de desbetreffende wetten wordt
genoemd. Een enkele keer wordt ook nader gepreciseerd waarom. Er
wordt op gewezen dat individuen doorgaans onvoldoende belang bij een
vordering tot naleving van de desbetreffende wet hebben, en bovendien
over onvoldoende middelen beschikken om een actie tot naleving te
kunnen instellen. Bij de totstandkoming van een aantal regelingen wordt
er bovendien op gewezen dat met een collectieve actie beter opgetreden
kan worden tegen de nietnaleving van regelgeving waardoor meerdere
personen gedupeerd kunnen worden. Met een collectieve actie is het
immers - in tegenstelling tot een individuele actie - mogelijk een
algemeen bevel tot naleving te verkrijgen.

Verder valt op dat met name vanuit de Tweede Kamer vele malen is
aangedrongen op uitbreiding van het collectief actierecht. In de Wet
Misleidende Reclame, de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen
en de Wet tot wijziging van de Vestigingswet Bedrijven, de Vesti–
gingswet detailhandel en de Drank– en Horecawet, is op aandringen van
de Tweede Kamer, overigens in de genoemde Vestigingswetten mede
naar aanleiding van het inmiddels gepubliceerde Voorontwerp, het
collectief actierecht in vergelijking met de oorspronkelijke voorstellen
sterk uitgebreid. In de Auteurswet en in het wetsvoorstel Gezondheids–
en welzijnswet voor dieren is bovendien op initiatief van de Tweede
kamer het collectief actierecht opgenomen.

Ten slotte valt op dat de vereisten waaraan voldaan moet zijn om in
een collectieve actie ontvankelijk te zijn, per regeling verschillen.
Gemeenschappelijk is de eis dat de eisende organisatie een rechts–
persoon met volledige rechtsbevoegdheid moet betreffen. De regelingen
verschillen echter sterk voor wat betreft de vraag of de organisatie reeds
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eerder feitelijke activiteiten dient te hebben ondernomen ter verwezen–
lijking van haar doelstelling. Op grond van artikel 29a Auteurswet zijn
alleen de door de minister van Justitie aangewezen organisaties tot het
instellen van een coliectieve actie bevoegd.

4. Voorontwerp vorderingsrecht belangenorganisaties

Op 11 februari 1988 is naar aanleiding van de in pararaaf 1 genoemde
motie-Groenman c.s., ingevolge een besluit van de ministerraad van 29
januari 1988, een voorontwerp van wet tot regeling van de bevoegdheid
van belangenorganisaties om ter bescherming van belangen van anderen
een rechtsvordering in te stellen, ter advisering aan de Sociaal-Econo–
mische Raad en de Adviescommissie Burgerlijk Procesrecht voorgelegd.
Eveneens op 11 februari 1988 is dit voorontwerp aan de Tweede Kamer
toegezonden. De tekst van het voorontwerp luidt als volgt:

«Een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid die in overeen–
stemming met zijn statuten belangen van anderen behartigt, kan, indien
de bescherming van die belangen dit rechtvaardigt, in rechte vorderen
dat een gedraging onrechtmatig wordt verklaard of dat een onrecht–
matige gedraging wordt verboden.»

De Sociaal-Economische Raad en de Adviescommissie Burgerlijk
Procesrecht hebben hun adviezen uitgebracht op 19 januari 1990
(Publikatie 90/01) respektievelijk 31 januari 1990. Deze adviezen worden
bij deze memorie gevoegd. Bij de verdere toelichting op het onderhavige
wetsvoorstel zal ik herhaaldelijk op deze adviezen terugkomen. Thans
geef ik daarvan allereerst een korte samenvatting.

De Sociaal-Economische Raad acht het gewenst dat een algemeen
collectief vorderingsrecht voor belangenorganisaties wordt erkend. De
raad meent dat een regeling in de wet de voorkeur verdient boven de
onzekere (verdere) ontwikkeling in de rechtspraak. Hij kan zich ook in
grote lijnen vinden in de voorgestelde bepaling, al heeft de Raad op
bepaalde punten kritiek.

De Raad stemt ermee in dat het collectieve vorderingsrecht uitsluitend
wordt toegekend aan rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid.
Hij stemt ermee in dat verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid
geen collectieve vordering mogen instellen, omdat het hier volgens de
Raad een onduidelijk figuur betreft. Er kan immers twijfel over bestaan of
een zich als vereniging aandienende groepering daadwerkelijk een
rechtspersoonlijkheid-bezittende vereniging is; bovendien bezit de
mformele vereniging geen verifieerbare notariële akten.

Verder stemt de Raad ermee in dat alleen die rechtspersonen een
collectieve vordering mogen instellen, welke in hun statuten uitdrukkelijk
als doelstelling hebben opgenomen de behartiging van de belangen
terwille waarvan zij die vordering willen instellen. Hij stemt er ook mee in
dat aan publiekrechtelijke rechtspersonen geen collectief vorderingsrecht
toekomt, al kan de Raad zich voorstellen dat voor bepaalde publiekrech–
telijke lichamen een uitzondering denkbaar is.

De Raad kan zich vervolgens vinden in de eis dat de vordering moet
strekken ter behartiging van de belangen van anderen. Het collectief
vorderingsrecht heeft volgens de Raad tot doel om met één vordering op
te komen tegen een gedraging die onrechtmatig is jegens een min of
meer grote groep anderen en die daardoor aan elk van die anderen de
mogelijkheid geeft om zelf een vordering in te stellen: de collectieve
vordering «bundelt» als het ware de potentiële individuele vorderingen.

Ook de Raad meent dat de aard van het collectieve vorderingsrecht
meebrengt dat de vorderende organisatie een zekere mate van represen–
tativiteit moet bezitten ten aanzien van de belangen welke zij met haar
vordering beoogt te behartigen. De Raad verzet zich echter tegen de uit
de toelichting bij het Voorontwerp naar voren komende visie dat repre–
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sentativiteit slechts zou kunnen blijken uit voorafgaande daadwerkelijke
belangenbehartiging. Naar de mening van de raad kan de representati–
viteit uit allerlei relevante feitelijke gegevens blijken.

De aan de Raad voorgelegde tekst van het voorontwerp stelde als eis
dat de belangen, terwille waarvan een collectieve vordering wordt
ingesteld, de vordering rechtvaardigen. Hiermee werd onder meer
beoogd, het subsidiaire karakter van het collectief actierecht aan te
geven: een collectieve actie zou alleen zijn toegestaan indien in indivi–
duele gevallen geen reële andere mogelijkheid voorhanden is. De Raad
adviseert dit subsidiaire karakter minder te beklemtonen De indruk kan
ontstaan dat op een organisatie de last rust aan te tonen dat haar
vordering «gerechtvaardigd» is. Een dergelijke bewijslast zou naar zijn
mening het collectieve vorderingsrecht illusoir kunnen maken.

De Raad is niet tot een unaniem standpunt gekomen met betrekking
tot de vraag of en in hoeverre het soort vorderingen dat door een belan–
genorganisatie kan worden ingesteld, dient te worden beperkt. Het
voorontwerp staat een collectieve vordering alleen toe ter zake van een
onrechtmatige daad. Een meerderheid van de Raad meent evenwel dat
ook een bundeling van vorderingen uit overeenkomst mogelijk zou
moeten zijn. Zo wijst deze meerderheid erop dat de rechten en belangen
van afnemers van identieke of vergelijkbare produkten en diensten vaak
zodanig gelijk zijn dat hun contractuele vorderingen vaak beter collectief
dan individueel kunnen worden ingesteld. Dezelfde voordelen die een
collectieve vordering ter zake van onrechtmatige daad rechtvaardigen,
doen zich ook bij grootschalige wanprestatie voor. Het onderscheid
tussen onrechtmatige daad en wanprestatie is bovendien voor het
publiek in het algemeen niet duidelijk.

Het andere deel van de Raad acht daarentegen de onderhavige
beperking juist. Het scheppen van de mogelijkheid van een collectieve
vordering ter zake van contractuele verplichtingen verdraagt zich volgens
dit raadsdeel niet met het wezen van de contractuele relatie, omdat deze
per definitie individueel bepaald is.

Een andere belangrijke beperking die in het voorontwerp lag besloten,
is dat een belangenorganisatie geen schadevergoeding kan vorderen.
Een deel van de Raad meent dat daarmee geen recht wordt gedaan aan
de rechtsontwikkeling. Voor de praktische problemen die zich hierbij
zouden kunnen voordoen zijn volgens dit raadsdeel oplossingen te
vinden, al staat het hem nog niet helder voor ogen in welke situaties nu
concreet wel en in welke beter niet met schadevergoeding in collectieve
procedures te werken valt. Dit raadsdeel acht het echter gewenst dat het
wetsontwerp rechtsontwikkelingen te dien aanzien niet afsnijdt.

De meerderheid van de Raad acht daarentegen de beperking juist. Er
dient volgens deze meerderheid ten eerste geen ruimte te bestaan voor
het collectief vorderen van schadevergoeding die niet door concrete
natuurlijke personen is geleden. Maar ook wanneer schade wel individua–
liseerbaar is, acht de meerderheid het onjuist dat een belangenorgani–
satie deze in een collectieve vordering kan opeisen. De vraag of een
persoon jegens wie onrechtmatig is gehandeld schade heeft geleden en
hoeveel, kan alleen individueel worden beantwoord. De meerderheid
wijst er voorts op dat aan het invoeren van deze vordering tal van
juridisch-technische complicaties verbonden kunnen zijn, die in de wet
zelf zouden moeten zijn opgelost.

Anders dan de Sociaal-Economische Raad adviseert de Adviescom–
missie Burgerlijk Procesrecht tegen opneming van een bepalmg als
voorgesteld in het voorontwerp. Zij adviseert in gevallen waarin een
actiebevoegdheid door de wetgever onmisbaar of onwenselijk wordt
geacht, deze met haar modaliteiten en voorwaarden waaraan moet zijn
voldaan uitdrukkelijk te regelen. In de overige gevallen wordt geadvi–
seerd, alvorens een algemene wettelijke regeling te treffen eerst de
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belangen, NJB 1988, pp 605-607, P. R.
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voor de reohter, Sociaal Recht 1988, pp.
288-291, K Rozemond, Het voorontwerp
Vorderingsrecht belangenorganisaties,
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Actions in Civil Procedure, in: E. H Hondius
and G J W Steenhoff (eds ), Netherlands
Reports to the Thirteenth Congress of the
International Academy of Comparative Law
Montreal 1990, The Hague 1990, pp.
135-149 en Niels Frenk en Ward Messer,
Ongekende mogelijkheden voor milieu–
organisaties!?, Kwartaalbericht Nieuw BW
1991, pp 14-19.

ontwikkelingen in de rechtspraak en literatuur af te wachten. Zij komt tot
dit advies omdat volgens haar een algemeen criterium voor de ontvanke–
lijkheid van belangenorganisaties wegens de grote verscheidenheid van
de belangen die door dergelijke organisaties kunnen worden behartigd,
op dit moment nog niet te geven is. De in het voorontwerp voorgestelde
bepaling houdt volgens haar geen in de praktijk hanteerbaar criterium
voor ontvankelijkheid in, nu het voorontwerp deze doet afhangen van de
vraag of de bescherming van de belangen die de organisatie behartigt,
het instellen van de vordering rechtvaardigt.

Verder meent de Adviescommissie dat de beperkingen die in het
voorgestelde artikel zijn opgenomen, onvoldoende steun vinden in de
eisen die tot nu toe in de wet of in de rechtspraak aan het vorderings–
recht van belangenorganisaties zijn gesteld. Zij merkt op dat de Hoge
Raad de eis dat de organisatie een civielrechtelijke rechtspersoon met
volledige rechtsbevoegdheid is, tot nu toe niet heeft gesteld. Ook
betwijfelt de commissie of de beperking van de actiebevoegdheid tot de
onrechtmatigverklaring van een gedraging en het verbod van een
onrechtmatige gedraging wel zinvol is.

Naast beide hierboven behandelde adviezen, hebben mij nog twee
andere adviezen bereikt: een advies van 20 september 1988 van het
Clara Wichmann Instituut en een advies van 13 juni 1989 van de
Centrale Raad voor de Milieuhygiëne.

Het Clara Wichmann Instituut bepleit de mogelijke door een belangen–
organisatie in te stellen vorderingen niet te beperken tot acties uit
onrechtmatige daad, maar tevens acties uit wanprestatie of onverschul–
digde betaling mogelijk te maken. Ook wordt geopperd schadever–
goeding in het kader van een collectieve actie mogelijk te maken. Verder
heeft het Instituut kritiek op de eis van volledige rechtsbevoegdheid:
vrouwen zijn doorgaans slecht georganiseerd en waar zij erin slagen zich
te organiseren gaat het vaak om informele verenigingen die voor relatief
korte tijd rond een bepaald belang worden opgericht.

De Centrale Raad voor de Milieuhygiëne meent dat voor milieuorgani–
saties het voorontwerp verschillende beperkingen in vergelijking met de
huidige mogelijkheden inhoudt. Allereerst is er kritiek op de eis dat de
organisatie met de procedure belangen van anderen moet behartigen. De
Raad meent dat een vordering ter bescherming van het milieu, zonder
dat een aanwijsbare groep personen bescherming behoeft, ook ontvan–
kelijk moet zijn. Het Voorontwerp zou hier in vergelijking met het arrest
De Nieuwe Meer de klok terug zetten. Ook heeft de Raad kritiek op de
eis van volledige rechtsbevoegdheid. Zij zou met name voor plaatselijke
en regionale milieugroeperingen een belemmering vormen. Ten slotte
meent de Raad dat het voor milieuorganisaties niet bij voorbaat uitge–
sloten moet worden om schadevergoeding te vorderen. Hierbij wordt
met name gedacht aan vergoeding van ecologische schade.

Het Voorontwerp vorderingsrecht belangenorganisaties is verder in een
reeks wetenschappelijke publikaties besproken.3 Op vele van de in de
literatuur naar voren gebrachte punten zal in de loop van deze memorie
worden teruggekomen. Het lijkt echter goed reeds hier in het kort de
belangrijkste punten van kritiek of ondersteuning op een rij te zetten.

De meningen met betrekking tot de vraag of een wettelijke regeling
gewenst is, dan wel de verdere ontwikkeling van het collectief actierecht
beter aan de rechter kan worden overgelaten, lopen sterk uiteen. Tijdens
het congres van de jonge balie bij de Hoge Raad van 25 maart 1988 was
het overheersende bezwaar de vrees dat een wettelijke regeling een
creatieve rechtsvorming door de rechter stillegt. In de bovengenoemde
literatuur wordt, voor zover men zich daarover uitlaat, in het algemeen
deze kritiek niet onderschreven. In het algemeen is men wel voorstander
van een wettelijke regeling.

Meer kritiek heeft men op de inhoud van het voorontwerp. Dit betreft
onder andere de beperkende voorwaarden. Zo is de beperking tot rechts–
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personen met volledige rechtsbevoegdheid vrijwel door een ieder bekriti–
seerd. Er wordt op gewezen dat deze eis in de jurisprudentie niet gesteld
wordt, en dat een enkele maal zelfs een vereniging met beperkte rechts–
bevoegdheid ontvankelijk was in haar vordering. Sommigen zien dit als
een onnodige kwantitatieve inperking. Er wordt op gewezen dat vooral
plaatselijke en regionale (milieu)groeperingen hier hinder van kunnen
ondervinden.

Zowel op het reeds eerder genoemde congres, alsmede in de literatuur
is verder kritiek uitgeoefend op de eis dat de organisatie over statuten
moet beschikken, omdat deze beperking zou (kunnen) meebrengen dat
aan publiekrechtelijke rechtspersonen het collectief actierecht niet
toekomt. Er wordt op gewezen dat de praktijk laat zien dat daaraan wel
degelijk behoefte bestaat.

Verder heeft men kritiek op de voorwaarden dat de eisende organisatie
representatief moet worden geacht voor de door haar behartigde
belangen, en reeds eerder feitelijke werkzaamheden ten behoeve van
deze belangen moet hebben verricht. Er wordt op gewezen dat deze
vereisten onder omstandigheden door de Hoge Raad niet worden
gesteld; zie het arrest De Nieuwe Meer. Verder is er kritiek op de inhoud
die door de toelichting aan het representativiteits-vereiste gegeven
wordt. Er wordt namelijk uitgegaan van een kwantitatief criterium
(voldoende personen), terwijl de rechtspraak meer uitgaat van een kwali–
tatief kriterium: is de organisatie representatief met betrekking tot de
belangen waarvoor zij opkomt.

Door anderen wordt de bepaling echter weer te ruim geacht omdat de
deur wordt opengezet voor niet-representatieve eenmansstichtingen.

Ook op de beperking dat met de actie voor de belangen van anderen
moet worden opgekomen, is veel kritiek. Er wordt gesuggereerd dat
milieuorganisaties niet zouden kunnen ageren indien de natuur of het
milieu op zichzelf wordt bedreigd, zonder dat daarbij de belangen van
andere personen in het geding zijn. Ook vraagt men zich af of voor de
belangen van dieren kan worden opgekomen.

Voorts heeft men zich afgevraagd wat de rechter aan moet met het
vereiste dat de collectieve actie gerechtvaardigd moet zijn met het oog
op de belangen waarom het gaat. Het komt erop neer dat het de facto in
belangrijke mate aan de rechter wordt overgelaten om te bepalen of de
organisatie ontvankelijk is. Het vereiste wordt daarom een weinig zmvolle
beperking geacht. Ook heeft men zich afgevraagd of dit vereiste
meebrengt dat de eisende organisatie bij het verweer dat de actie niet
gerechtvaardigd is, de bewijslast van het tegendeel krijgt toebedeeld.

Velen hebben ten slotte kritiek op de beperking van het soort vorde–
ringen dat kan worden ingesteld, waarbij men zich voornamelijk richt op
vorderingen in de contractuele sfeer en de vordering tot schadever–
goeding. Sommigen zien schadevergoeding in het kader van een collec–
tieve actie nog niet direct zitten, maar menen wel dat het niet verstandig
is een rem op verdere ontwikkelingen te zetten. Anderen noemen het
ontbreken van een collectieve actie tot schadevergoeding een ernstig
gebrek van het voorontwerp. Hieraan bestaat volgens hen grote behoefte
voor zover het consumentenorganisaties betreft. Verder menen
sommigen dat schadevergoeding aan milieuorganisaties ook tot de
mogelijkheden zou moeten behoren.

5. Beweegredenen voor een algemene regeling

In paragraaf 2 van de memorie van toelichting bij het voorontwerp is
een aantal beweegredenen genoemd voor een algemene regeling van de
bevoegdheid van belangenorganisaties om ten behoeve van de belangen
die zij behartigen in rechte op te treden. Als redenen waarom het niet

Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22 486, nr. 3 15



langer gerechtvaardigd is het vorderingsrecht van belangenorganisaties
te beperken tot bepaalde uitdrukkelijk genoemde rechtsgebieden,
werden ten eerste naar voren gebracht de positieve ervaringen die zijn
opgedaan met de Wet Misleidende Reclame; ten tweede werd gewezen
op de behoefte om ook buiten de in de wet geregelde gevallen in rechte
op te treden Consequentie van dit laatste is, zo werd gesteld, dat niet bij
voorbaat bepaalde rechtsgebieden behoren te worden uitgesloten,
hetgeen immers tot rechtsongelijkheid zou leiden. Verder werd erop
gewezen dat een algemene regeling allerlei belangenorganisaties betere
mogelijkheden biedt om ook buiten rechte op te komen voor de belangen
die zij behartigen, waardoor de gelijkwaardigheid van marktpartijen bij
zelfregulering wordt vergroot. Ten slotte werd naar voren gebracht dat
vanuit het oogpunt van deregulering één algemene regeling de voorkeur
verdient boven een groot aantal onderling verschillende regelingen.

De Sociaal-Economische Raad onderschrijft in zijn advies het boven–
staande en voegt er aan toe dat het eerder op de weg van de wetgever
dan op die van de rechter ligt het collectief vorderingsrecht van belan–
genorganisaties te erkennen en te moduleren. De Adviescommissie
Burgerlijk Procesrecht vindt de bovengenoemde beweegredenen op
zichzelf valabel, maar acht - zoals gezegd - een algemene regeling toch
niet wenselijk. De hele materie is volgens de Adviescommissie nog sterk
in beweging. Een handzaam criterium is door de verscheidenheid van de
gevallen die zich in de praktijk hebben voorgedaan (nog) niet tot ontwik–
keling gekomen, terwijl bovendien volgens de Adviescommissie in de
literatuur nog geen consensus bestaat over de criteria waaraan de actie–
bevoegdheid van belangenorganisaties moet worden getoetst. In het
licht hiervan heeft de Adviescommissie gerede twijfel of een algemene
wettelijke regeling op dit moment wel opportuun is.

Hoewel ik het oordeel van de Adviescommissie dat deze materie nog
sterk in beweging is, onderschrijf, zie ik geen doorslaggevende
argumenten om te wachten met het beproeven van een algemene
regeling. De ontwikkelingen waarop de Adviescommissie doelt zijn reeds
enkele decennia aan de gang en zullen zich ook wanneer de wetgever
zich afzijdig houdt ongetwijfeld nog vele jaren voortzetten. Er is een niet
verminderende stroom van rechtspraak. Niet altijd valt uit de jurispru–
dentie even duidelijk af te leiden aan welke voorwaarden moet zijn
voldaan, alvorens een organisatie ontvankelijk is. Zo is de invulling door
de rechtspraak van de voorwaarde dat de eisende organisatie represen–
tatief moet worden geacht voor de door haar behartigde belangen, niet
altijd even duidelijk.

Ik zie het, juist gezien de bestaande onduidelijkheid, als de taak van de
wetgever hier thans duidelijkheid te verschaffen en knopen door te
hakken, en wel op zodanige wijze dat op een positieve wijze een bijdrage
wordt geleverd aan de verdere ontwikkeling van deze materie. Consensus
in de literatuur over de criteria waaraan de actiebevoegdheid van belan–
genorgamsaties moet worden getoetst, zal naar alle waarschijnlijkheid
nimmer volledig bereikt worden. In de huidige situatie kan de wetgever
het geredelijk als zijn taak beschouwen, de rechtsontwikkelingen op een
door hem als wenselijk beschouwde wijze te beïnvloeden. Reeds het
voorontwerp heeft in sommige opzichten de consensus bevorderd. In de
literatuur die over het voorontwerp verschenen is, staat men namelijk
doorgaans positief tegenover een algemene wettelijke regeling. Ook is
men in de literatuur vrij unaniem in haar kritiekpunten op het
voorontwerp. Ik heb de indruk dat in de literatuur toch reeds in belang–
rijke mate consensus is bereikt over de criteria waaraan de actiebe–
voegdheid van belangenorganisaties moet worden getoetst. Met deze
ontwikkelingen is bij de opstelling van het wetsvoorstel terdege rekening
gehouden.
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De hierboven gememoreerde argumenten die de toelichting bij het
voorontwerp noemde voor een algemene regeling, zijn nog steeds geldig.
Zij hebben zelfs nog aan kracht gewonnen. In de afgelopen jaren is
vanuit de Tweede Kamer bij verschillende gelegenheden, al dan niet in
een specifieke contekst, opnieuw aangedrongen op regeling van het
vorderingsrecht van belangenorganisaties, bij voorbeeld bij de behan–
deling van het wetsvoorstel betreffende produktaansprakelijkheid.

De Adviescommissie bepleit een op specifieke rechtsgebieden gerichte
benadering. De belangen welker bescherming gebaat is bij een vorde–
ringsrecht voor belangenorganisaties, zijn evenwel zo veelsoortig, dat het
naar mijn mening onwenselijk is telkens specifieke regelingen te treffen.
Er zou onvermijdelijk een steeds grotere diversiteit komen, terwijl vanuit
een oogpunt van rechtszekerheid, rechtsbescherming en overzichte–
lijkheid, een zo groot mogelijke eenheid gewenst is. De in paragraaf 3 in
kaart gebrachte wettelijke regelingen laten een grote diversiteit zien. De
voorwaarden waaraan belangenorganisaties moeten voldoen, verschillen
niet onaanzieniijk, zonder dat daarvoor duidelijke redenen zijn. Deze
ongelijkheid is het nadeel van een op specifieke rechtsgebieden gerichte
benadering. Een algemene wettelijke regeling voorkomt dit en biedt
tevens de gelegenheid om de al bestaande regelingen en wetsvoorstellen
op het gebied van de actiebevoegdheid van belangenorganisaties te
schrappen of aan te passen. Hierdoor gaat er van deze algemene
regeling een belangrijk harmoniserend effect uit. Dit laat overigens
onverlet dat in de toekomst toch aan bijzondere bepalingen voor speci–
fieke rechtsgebieden behoefte zal kunnen blijken te bestaan.

In de benadering die de Adviescommissie voorstelt blijft voorts het
risico bestaan dat specifieke groepen zonder goede reden buiten de
diverse regelingen vallen. Rechtsgebieden waarvoor geen uitputtende
regelingen bestaan, maar waar aangeknoopt wordt bij artikel 1401 BW -
men denke aan de onbehoorlijke handelspraktijken - dreigen buiten de
boot te vallen. De wetgever zou alsmaar achter de feiten aanlopen. Door
buiten twijfel te stellen dat belangenorganisaties onder voorwaarden een
vorderingsrecht toekomt en door aan die voorwaarden inhoud te geven,
kan de wetgever een belangrijke bijdrage leveren aan de duidelijkheid en
de rechtsgelijkheid op dit terrein. Tevens wordt hierdoor voorkomen dat
de rechter met een a contrario-redenering belangenorganisaties in hun
vordering niet ontvangt. Ik onderschrijf dan ook de visie van de
Sociaal-Economische Raad dat het eerder op de weg van de wetgever
dan op de weg van de rechter ligt, het vorderingsrecht van belangenor–
ganisaties te erkennen en inhoud te geven. Bovendien kan de wetgever
op deze wijze een bijdrage leveren aan verdere ontwikkelingen die zich
zonder wettelijke ondersteuning moeilijk laten voorstellen.

Over de verhouding van het onderhavige voorstel tot het bestuurspro–
cesrecht kan het volgende worden opgemerkt.

In de bestaande bestuursrechtelijke wetgeving is bepaald welke
bestuurshandelingen voor beroep vatbaar zijn en wie gerechtigd is
daartegen beroep op een administratieve rechter in te stellen. De burger–
lijke rechter is op basis van zijn aan artikel 112, eerste lid, van de
Grondwet, resp. artikel 2 van de Wet op de rechterlijke organisatie
ontleende bevoegdheid bereid om leemten in de bestuursrechtelijke
rechtsbescherming op te vullen. Een eisende partij kan derhalve de
burgerlijke rechter adiëren, indien het bestreden besluit of de bestreden
handeling niet vatbaar is voor beroep op een administratieve rechter
(bijvoorbeeld een algemeen verbindend voorschrift). Ingevolge de
huidige jurisprudentie kunnen ook rechtspersonen in het kader van
belangenbehartiging bij de burgerlijke rechter opkomen tegen zulke
gedragingen. Het onderhavige wetsvoorstel stelt de bevoegdheid tot het
instellen van zodanige vorderingen thans buiten iedere twijfel. De
competentie van de burgerlijke rechter wordt hierdoor niet uitgebreid.
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De kring van beroepsgerechtigden wordt in het bestuursrecht thans
nog in verschillende zin omlijnd. In sommige regelingen treft men een
algemene omschrijving aan als «een ieder», «belanghebbende» of «de
(rechts)persoon die rechtstreeks in zijn belang is getroffen». In andere
regelingen is precies aangegeven wie tot het instellen van beroep
gerechtigd is.

In artikel 1.2, eerste lid, van het voorstel van een Algemene wet
bestuursrecht (Awb) (kamerstukken II, 1988-1989, 21 221, nr. 3) wordt
onder belanghebbende verstaan degene wiens belang rechtstreeks bij
een besluit is betrokken. In het in hoofdstuk 8 van de Awb op te nemen
uniforme bestuursprocesrecht is bepaald dat een belanghebbende
beroepsgerechtigd is. In wetsvoorstel Aanpassingswet Awb (Kamer–
stukken II, 1990-1991, 22 061) worden de regelingen van beroepsge–
rechtigdheid aangepast aan het uitgangspunt dat de kring van beroeps–
gerechtigden bestaat uit belanghebbenden.

Uit de bestuursrechtelijke jurisprudentie blijkt dat rechtspersonen in
het kader van behartiging van algemene of collectieve belangen ontvan–
kelijk kunnen worden verklaard in hun beroep. Ik wijs in dit verband op
artikel 1.2, derde lid, van de Awb, luidende: «Ten aanzien van rechtsper–
sonen worden als hun belangen mede beschouwd de algemene en
collectieve belangen die zij krachtens hun doelstellingen en blijkens hun
feitelijke werkzaamheden in het bijzonder behartigen». Deze formulering
is geïnspireerd door het in voornoemde jurisprudentie gehanteerde
criterium bij de uitleg van die begrippen. Voor zover rechtspersonen door
administratieve rechters ontvankelijk worden verklaard in hun beroep, is
de burgerlijke rechter niet bereid zulk optreden aan een rechtstreekse
rechtmatigheidstoetsing te onderwerpen. Het onderhavige wetsvoorstel
brengt daarin geen wijziging.

In de gevallen waarin de kring van beroepsgerechtigden nu nog
concreet is omgrensd - zoals in de Ambtenarenwet 1929 of in de sociale
zekerheidswetgeving - doet de vraag zich voor of een belanghebbende
die niet beroepsgerechtigd is, in een actie uit onrechtmatige daad kan
opkomen bij de burgerlijke rechter terzake van een voor beroep vatbare
bestuurshandeling. De burgerlijke rechter stelt zich ten deze in het
algemeen terughoudend op. Hij is doorgaans niet bereid tot een recht–
matigheidstoetsing van een gedraging die door een ander dan de
eisende partij aan het oordeel van de administratieve rechter kan worden
onderworpen. Van deze terughoudende opstelling is blijk gegeven in het
al genoemde arrest van de Hoge Raad van 3 april 1987, NJ, 744. Hierin
werd een belangenvereniging van gedetineerden niet-ontvankelijk geoor–
deeld in haar vordering, omdat terzake van de gedragingen waartegen bij
de burgerlijke rechter werd opgekomen, voor een gedetineerde een met
voldoende waarborgen omklede beklagprocedure openstond. Er is geen
reden te veronderstellen dat de burgerlijke rechter in de voorgestelde
regeling aanleiding zal vinden zijn terughoudende opstelling ten deze te
laten varen. Overigens zullen deze laatste gevallen zich na de invoering
van de Awb per 1 januari 1993 aanzienlijk minder vaak voordoen. Dan
geldt immers als uitgangspunt dat iedere belanghebbende beroepsge–
rechtigd is.

6. Dereguleringstoets

De argumenten die voor indiening van deze algemene regeling pleiten,
heb ik afgewogen tegen het te verwachten gevolg dat in meer gevallen
dan nu de burgerlijke rechter door belangenorganisaties zal worden
geadiëerd. Voor de omvang van de toename van diens werkbelasting zijn
de volgende factoren van gewicht.

In de eerste plaats is het belang van de regeling voor een groot
gedeelte gelegen in haar preventieve karakter. Wanneer zich bepaalde
nieuwe vormen van (vermeend) maatschappelijk wangedrag voordoen,
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scheppen reeds een of enkele rechterlijke uitspraken meestal voldoende
duidelijkheid.

In de tweede plaats zijn er voor de belangenorganisaties enige
drempels, zowel van juridische als feitelijke aard, die het risico van te
lichtvaardig gebruik zullen beperken. Het moet gaan om een rechts–
persoon die de belangen waarom het gaat ingevolge haar statuten
behartigt (zie het voorgestelde artikel 305a lid 1 en hieronder, bij de
bespreking van de artikelen, de toelichting bij dat lid). Lid 2 noemt een
tweetal expliciete omstandigheden die aan ontvankelijkheid in de weg
kunnen staan. Ook de overige leden bevatten enkele beperkingen en
waarborgen, terzake waarvan ik hier kortheidshalve naar de toelichting
verwijs. Voorts zijn er de financiële drempels die voor alle procespartijen
gelden: de kosten van rechtshulp en griffierecht zullen in beginsel door
de rechtspersoon zelf c.q. door haar leden moeten worden opgebracht.
Wint men het proces, dan is zelfs gedeeltelijk verhaal van deze kosten
niet altijd mogelijk. Ingeval van verlies dreigt een proceskostenveroor–
deling ten behoeve van de wederpartij.

In de derde piaats is enige compensatie te verwachten doordat de
rechter niet meer de lastige vraag behoeft te beantwoorden of het
optreden in rechte van de desbetreffende belangenorganisatie wel past
in ons rechtssysteem of op het desbetreffende rechtsgebied, en door de
omstandigheid dat - in het algemeen gesproken - bundeling van onvrede
individuele ontladingen daarvan zal voorkomen c.q. doen afnemen.

Het is tenslotte waarschijnlijk dat ook het bedrijfsleven zal worden
geconfronteerd met gevolgen van de onderhavige regeling. Zo is het
denkbaar dat bedrijven vaker zullen worden aangesproken terzake van
milieuverontreiniging of produktenaansprakelijkheid. Gezien de
doelstelling van de regeling acht ik dergelijke gevolgen aanvaardbaar. In
aanmerking genomen het hierboven opgemerkte (preventief karakter,
drempels) verwacht ik niet dat het om een groot aantal procedures zal
gaan. In dit opzicht verwacht ik per saldo geen significante verschillen
met de prognose die ik destijds koesterde omtrent de effecten van het
voorontwerp. De regeling is in sommige opzichten weliswaar ruimer
geworden, maar bevat in andere opzichten weer meer beperkingen dan
die van het voorontwerp.

Bedacht moet overigens worden dat het wetsvoorstel geen nieuwe
materiële aansprakelijkheidsnormen introduceert. Slechts de processuele
mogelijkheid om iemand aan te spreken op grond van schending van
reeds bestaande normen, wordt verbeterd. Van uitbreiding van aanspra–
kelijkheidsgronden is derhalve geen sprake. Overigens kan de
bevoegdheid om voor anderen in rechte op te treden ook het bedrijfs–
leven zelf van pas komen.

II ARTIKELEN

Artikel I

Artikel 305a lid 1

a. Wie mag een vordering instellen?

Het wetsvoorstel kent in de eerste plaats aan iedere vereniging of
stichting die ingevolge haar statuten belangen van anderen behartigt,
vorderingsbevoegdheid toe. Hierbij doet het - zoals boven uiteengezet -
niet ter zake op welk terrein deze belangenbehartiging zich afspeelt.
Hiermee wordt aansluiting gezocht bij de al bestaande rechtspraktijk,
immers op de meest uiteenlopende terreinen van het maatschappelijke
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4 Zie Rb. 's-Hertogenbosch 13 juni 1980,
NJ 1981, 1 64; Rb Arnhem 20 februari
1981, NJ 1981, RB Amsterdam 10
september 1987, KG 1987, 419 en Hof
's-Hertogenbosch 13 november 1990, KG
1991,40.
5 Zie de vorige voetnoot.

leven is door daar werkzame belangenorganisaties met regelmaat een
beroep op de rechter gedaan.

In tegenstelling tot het voorontwerp is de bevoegdheid om voor
anderen in rechte op te treden niet slechts toegekend aan rechtsper–
sonen met volledige rechtsbevoegdheid, maar aan iedere belangenorga–
nisatie met als rechtsvorm de vereniging of stichting. Niet goed denkbaar
is dat een belangenorganisatie een andere rechtsvorm heeft dan een
vereniging of stichting. Verder houdt de nu gekozen formulering in dat
ook aan verenigingen waarvan de statuten niet zijn opgenomen in een
notariële akte, het collectief actierecht toekomt. In de rechtspraak is de
eis van volledige rechtsbevoegdheid nimmer met zoveel woorden
gesteld. In de adviezen en literatuur die naar aanleiding van het
voorontwerp zijn verschenen, is er met regelmaat op gewezen dat deze
eis met name in het nadeel is van groeperingen die zich naar aanleiding
van een concrete onrechtmatige gedraging ad hoc organiseren om zich
een bepaald belang aan te trekken. Inderdaad komt het mij voor dat deze
rechtspersonen de weg naar de rechter niet onthouden dient te worden
op grond van het ontbreken van notariëel vastgelegde statuten. Het
argument als zou het hier een onduidelijke figuur betreffen, gaat niet op.
De rechtspraak laat immers zien dat de rechter er geen moeite mee heeft
onderscheid te maken tussen groeperingen die wel, en groeperingen die
geen rechtspersoonlijkheid bezitten.4 Wel vallen individuen buiten de
onderhavige regeling. Dit is in overeenstemming met de hier en in
aanverwante rechtsstelsels heersende traditie, waarbij het in rechte
behartigen van collectieve belangen primair is opgedragen aan belangen–
organisaties.

Een belangenorganisatie kan ter bescherming van een bepaald belang
een rechtsvordering insteilen «voorzover de rechtspersoon deze
belangen ingevolge haar statuten behartigt». Hiermee wordt een aantal
vereisten tot uitdrukking gebracht. Allereerst dient de bescherming van
deze belangen in overeenstemming te zijn met de statutaire doelstelling
van de eisende organisatie. Uit de statuten dient derhalve te blijken
welke belangen de organisatie zich aangetrokken heeft en alleen voor die
belangen kan zij in rechte optreden. Het is hierbij niet noodzakelijk dat de
statuten in een notariële akte zijn opgenomen. De voorgestelde wettelijke
bepaling spreekt alleen van «statuten». Hieruit valt af te leiden dat het
ook kan gaan om een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid.

Omdat publiekrechtelijke rechtspersonen niet over statuten
beschikken, is in artikel 305b voor hen een speciale voorziening
getroffen. Hierop wordt later teruggekomen.

Tevens wordt met de boven aangehaalde zinsnede uitgedrukt dat de
rechtsvordering alleen betrekking kan hebben op belangen van personen
wier belangen door de organisatie behartigd worden. Alleen voor zover
dit het geval is, is de organisatie in haar vordering ontvankelijk. Een
dergelijke restrictie is ook te vinden in de Wet algemene voorwaarden
(artikel 6:240 lid 3, tweede volzin Nieuw BW).

Ten slotte brengt de formulering met zich mee dat de organisatie het
belang waarom het in de procedure gaat ook feitelijk moet behartigen.
De enkele vermelding van het belang in de statuten is niet voldoende. De
vlag moet de lading wel dekken. Gedacht kan hier bij voorbeeld worden
aan het in lid 2 (waarover hieronder nader) bedoelde overleg. De
voorwaarde van feitelijke werkzaamheid houdt overigens niet in dat de
rechtspersoon zelf reeds een bepaalde tijdsperiode als belangenorgani–
satie werkzaam is geweest. Uit de enkele oprichting en de daarvoor
vereiste activiteiten kan immers voldoende tot uiting komen dat de
organisatie ook al voordat zij rechtspersoonlijkheid verwierf, zich feitelijk
de desbetreffende belangen aantrok. Hiermee is tevens aangegeven dat
ook aan een ad hoc in het leven geroepen organisatie niet zonder meer
de weg naar de rechter wordt afgesneden.5
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6 Het Wetsvoorstel aansprakelijkheid
gevaarlijke stoffen en milieuverontreiniging
(21 202), gaat ervan uit dat kosten van
maatregelen ter voorkoming van de door dit
wetsvoorstel bestreken vormen van milieu–
schade kunnen worden verhaald, eventueel
ook door een milieuorganisatie Men ziet
ook de hierop mede afgestemde regeling
betreffende deze kosten, vervat in artikel
6.3.11a nieuw BW.

Uit de in het algemeen deel van deze memorie, pararaaf 2, beschreven
rechtspraak blijkt dat de representativiteits-eis niet altijd gesteld wordt,
en dat in de gevallen waarin deze eis wel wordt gesteld, niet altijd even
duidelijk is wanneer daaraan voldaan is. In de al bestaande wetgeving op
dit gebied wordt deze eis nimmer met zoveel woorden gesteld. Ook in
het wetsvoorstel is deze eis niet met zoveel woorden opgenomen, maar
vindt men deze eis impliciet terug in de verschillende deelaspecten van
de regeling. Allereerst worden aan de vereniging die slechts voor haar
leden een vordering instelt, ook de bevoegdheid toegekend, schadever–
goeding te vorderen (zie artikel 305 lid 3, waarover hieronder nader). De
achtergrond daarvan is onder meer dat de representativiteits-eis geen
moeilijkheden oplevert wanneer een vereniging alleen voor haar leden
opkomt. Moeilijker ligt het wanneer een stichting procedeert of wanneer
een vereniging voor niet-leden procedeert. Door een aantal in het
wetsvoorstel opgenomen waarborgen wordt evenwel voorkomen dat in
deze gevallen een niet-representatieve organisatie te ver gaande
bevoegdheden zou krijgen. Ten eerste kan, zoals boven al uiteengezet is,
een organisatie, om ontvankelijk te zijn, niet louter volstaan met het
opnemen in de statuten van de doelstelling, bestaande in een bepaalde
belangenbehartiging. Uit activiteiten voor of na de oprichting dient te
blijken dat de vlag de lading dekt. Ten tweede is in lid 2 van artikel 305a
tot uitdrukking gebracht dat in de gevallen waarm daartoe aanleidmg is,
eerst overleg moet worden gevoerd tussen de betrokkenen. Deze
voorwaarde maakt dat een groepering die dat voorafgaande overleg ten
onrechte niet heeft geëntameerd of daaraan ten onrechte niet heeft
deelgenomen, niet ontvankelijk is. Voorts biedt lid 4 van artikel 305a aan
direct betrokkenen de mogelijkheid, er bezwaar tegen te maken dat de
gedraging waartegen de vordering zich richt, aan die vordering ten
grondslag wordt gelegd voorzover die gedraging die betrokkenen zelf
betreft. Tenslotte biedt lid 5 aan direct betrokkenen - behoudens
voorzover een rechterlijk bevel of verbod wordt gevraagd - de
mogelijkheid zich aan de gevolgen van de procedure te onttrekken door
te kennen te geven geen prijs te stellen op naleving van het vonnis ten
opzichte van hen. Ongewenste belangenbehartiging kan op deze wijze
worden voorkomen. Al met al is het daarom niet nodig de eis van repre–
sentativiteit met zoveel woorden te stellen.

Voorts wordt gesproken over «belangen van andere personen». De
door de rechtspersoon op basis van dit wetsvoorstel in te stellen
vordering betreft slechts deze laatste belangen. Het wetsvoorstel laat
onverlet dat een belangenorganisatie die door de onrechtmatige daad
van een ander zelf schade lijdt, deze schade op deze ander kan trachten
te verhalen of ter zake van dreigende eigen schade een verbod of een
bevel kan vragen. Op de vraag wanneer een handeling jegens een derge–
lijke organisatie onrechtmatig is, wil dit wetsvoorstel geen invloed uitoe–
fenen. Hetzelfde geldt met betrekking tot de vraag of een organisatie de
kosten kan verhalen die zij heeft gemaakt in verband met een met de
doelstelling strijdige onrechtmatige gedraging.6

Er moeten derhalve belangen «van anderen» in het geding zijn; die
anderen kunnen zijn natuurlijke personen of rechtspersonen. Het zal gaan
om belangen waarin een - al dan niet scherp te omlijnen - aantal
personen bescherming behoeft. Het is niet per se noodzakelijk dat al
deze personen ook zelf een rechtsvordering toekomt en de collectieve
vordering deze potentiële vorderingen bundelt. Immers veelal zal een
organisatie opkomen voor belangen «die in de regel grote groepen
burgers te zamen raken, terwijl de gevolgen van een eventuele
aantasting ten aanzien van ieder van die burgers zich vaak moeilijk laten
voorzien»; zie HR 27 juni 1986, NJ 1987, 743 (De Nieuwe Meer). In een
geval als dit komt de burgers individueel, wegens gebrek aan belang,
veelal geen vordering toe. Door het optreden van de organisatie worden
echter de diffuse belangen van vele burgers, d.w.z. belangen waarvan
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niet op voorhand duidelijk is wie bij aantasting daarvan schade onder–
vindt, gebundeld.

De belangen die zich voor bundeling in een collectieve vordering lenen,
kunnen vermogensbelangen betreffen, maar ook meer ideëel getinte
belangen. Met de actie kan opgekomen worden voor belangen die
mensen rechtstreeks raken, of die mensen zich vanuit een bepaalde
overtuigmg hebben aangetrokken. Bij de meer ideëel getinte belangen
doet het daarbij niet ter zake dat niet ieder lid van de samenleving
evenveel waarde aan deze belangen hecht. Mogelijk is zelfs dat de
belangen waarvoor men met de procedure wenst op te komen, in botsing
komen met de ideeën en opvattingen van andere groeperingen in de
samenleving. Dit op zichzelf zal een collectieve actie niet in de weg
staan. Wel moet men bedenken dat de ontvankelijkheid nog niets zegt
over de toewijsbaarheid van de vordering. De procedure kan stranden op
de overweging dat belangen van niet vertegenwoordigde andere groepe–
ringen onvoldoende in de oordeelsvorming kunnen worden betrokken, of
dat de litigieuze belangen niet via artikel 1401 BW (6:162 nieuw BW)
voor de burgerlijke rechter verdedigd kunnen worden. In de omvang van
de bescherming die het materiële privaatrecht biedt, beoogt dit
wetsvoorstel geen wijziging te brengen.

Voorts kan worden gewezen op een opmerking van de minister van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij in de nota naar aanleiding van het
eindverslag met betrekking tot wetsvoorstel Gezondheids– en welzijnswet
voor dieren (Bijl. Hand. II, 1988-1989, 16 447, nr.16). De opmerking
luidt dat gelet op de maatschappelijke opvattingen ten aanzien van de
omgang met dieren, die hun weerslag vinden in het wetsvoorstel, naar
zijn mening een schending van het belang van dieren tevens een
schending kan opleveren van belangen van natuurlijke personen of
rechtspersonen, die eventueel door een belangenorganisatie kunnen
worden behartigd.

In de literatuur en in het advies van de Centrale Raad voor de Milieuhy–
giëne is kritiek uitgeoefend op de eis dat de vordering moet strekken ter
behartiging van de belangen van anderen. Men vraagt zich af of een
vordering ter bescherming van het milieu, zonder dat een aanwijsbare
groep van personen bescherming behoeft, onder een regeling als die van
het voorontwerp ontvankelijk zou zijn. In vergelijking met het arrest De
Nieuwe Meer zou de klok terug worden gezet. Dit laatste is niet het
geval. Het hoeft niet te gaan om de belangen van een scherp te omlijnen
groep anderen. Het kan ook gaan om een onbepaalbare, zeer grote groep
personen. Uit de hierboven weergegeven overwegingen van het arrest
De Nieuwe Meer blijkt dat ook de Hoge Raad de door artikel 1401 BW
beschermde belangen van burgers bij een schoon milieu als
uitgangspunt neemt. Het arrest laat zien dat dit uitgangspunt voor milieu–
organisaties geen belemmering oplevert om met sukses in rechte voor
een schoon milieu op te treden. De in dit wetsvoorstel gebezigde formu–
lering bevat geen elementen die in de weg staan aan een actie als die
welke in de zaak De Nieuwe Meer was ingesteld. Het vereiste dat met de
procedure voor de belangen van anderen (dus van personen) wordt
opgekomen, is naar mijn mening een beperking die inherent is aan het
burgerlijk recht; dit beoogt nu eenmaal uitsluitend rechtsverhoudingen
tussen personen (rechtspersonen of natuurlijke personen) te regelen.

Verder wordt met de zinsnede «belangen van andere personen» tot
uitdrukking gebracht dat de door het wetsontwerp geschapen
bevoegdheid niet in het leven is geroepen voor zuiver individuele belan–
genbehartiging. Daarvoor bestaan andere mogelijkheden, zoals de
procesvolmacht. Hoe omvangrijk evenwel de groep personen voor wier
belangen met de procedure wordt opgekomen moet zijn, laat zich niet in
zijn algemeenheid bepalen. In de jurisprudentie van de Hoge Raad speelt
bij de ontvankelijkheid een belangrijke rol de vraag of door de collectieve
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actie een meer effectieve en/of efficiënte rechtsbescherming valt te
bereiken. Daarin ligt naar mijn mening de meerwaarde van deze vorm
van procederen boven individuele geschillenbeslechting. Biedt een
collectieve actie in een concrete situatie geen enkel voordeel boven het
procederen op naam van belanghebbenden zelf, dan dient voorkeur te
worden gegeven aan het laatste. Het gaat hier immers om een afwijking
van de normale regel in het burgerlijk procesrecht, inhoudende dat men
zelf voor zijn belangen opkomt en anderen dat niet zonder toestemming
kunnen doen. In beginsel heeft de tegenpartij er recht op, aangesproken
te worden door degene om wiens belangen het in de procedure in feite
gaat.

Naast de mogelijkheid voor een vereniging om, voorzover haar statuten
haar dat toestaan, mede ter bescherming van de belangen van niet-leden
een vordering in te stellen, kan zij haar vordering ook beperken tot
bescherming van de belangen van haar leden Hierboven is reeds aange–
geven dat de representativiteit dan geen problemen oplevert. Een belan–
genorganisatie met als rechtsvorm de vereniging heeft derhalve de keus
of zij slechts voor de belangen van haar leden wil opkomen, of ook voor
de belangen van niet-leden. Een keus voor het eerste heeft uiteraard
consequenties voor de gevolgen van de uitspraak; een toegewezen
vordering heeft in dat geval slechts effect ten aanzien van de leden van
de vereniging. Een belangrijk voordeel dat een vereniging heeft indien
slechts voor de belangen van haar leden wordt opgekomen, is dat zij ook
schadevergoeding kan vorderen; zie daarover hieronder bij de toelichting
op artikel 305a lid 3.

Om in een geding partij te kunnen zijn moet men in beginsel in
juridische zin bestaan of uitdrukkelijk door de wet daartoe gemachtigd
zijn. Als uitgangspunt geldt (aldus HR 25 november 1983, NJ 1984,
297) dat de bevoegdheid om als partij in het burgerlijk geding op te
treden alleen toekomt aan natuurlijke personen en rechtspersonen. Een
belangenorganisatie zonder rechtspersoonlijkheid kan dus in beginsel
niet als procespartij optreden (Hof 's-Hertogenbosch 13 november 1990,
KG 1991, 40 en Hof Amsterdam 20 maart 1990, NJ 1991, 80). Dit met
het bestaanscriterium tot uiting gebrachte beginsel, houdt voor het
onderhavige wetsvoorstel niet in dat de eisende organisatie reeds moet
bestaan ten tijde van de litigieuze gedraging waartegen zij opkomt. De
organisatie komt met de procedure immers niet op voor zijn eigen
belangen, maar voor de belangen van anderen. Dit brengt bijvoorbeeld
mee dat een organisatie die door gelaedeerden wordt opgericht naar
aanleiding van een concrete onrechtmatige gebeurtenis, en die overigens
aan de door artikel 305a gestelde vereisten voldoet, bevoegd is voor de
belangen van deze gelaedeerden in rechte op te treden, ook al bestond
de organisatie ten tijde van deze gebeurtenis nog niet.

Door de eis van rechtspersoonlijkheid heeft het wetsvoorstel evenmin
betrekking op ondernemingsraden, dienstcommissies en medezeggen–
schapscommissies. In de rechtspraak is een tendens waarneembaar
waarbij het deze organen steeds frequenter wordt toegestaan om ook
buiten de in de wet geregelde gevallen als eisende partij in een proces
op te treden, ook al bezitten deze commissies en raden geen rechtsper–
soonlijkheid. Enige beïnvloeding van deze ontwikkeling, in de ene of de
andere richting, wordt door het onderhavige wetsvoorstel niet beoogd.

Op de bevoegdheid van publiekrechtelijke rechtspersonen tot het
instellen van een rechtsvordering die strekt tot bescherming van de
belangen van andere personen, wordt hieronder ingegaan bij de
toelichting op Artikel I, artikel 305b van het wetsvoorstel.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22486, nr. 3 23



b. Wat kan worden gevorderd?

In het voorontwerp werd de mogelijkheid om voor anderen in rechte
op te treden beperkt tot een actie uit onrechtmatige daad. Binnen de
Sociaal-Economische Raad bleek een meerderheid er evenwel
voorstander van te zijn het vorderingsrecht voor belangenorganisaties
ook op het gebied van het contractenrecht toe te staan. Zo wijst deze
meerderheid erop dat rechten en belangen van afnemers van identieke of
in allerlei opzichten vergehjkbare produkten of diensten vaak zodanig
gelijk zijn, dat hun contractuele vorderingen beter gezamenlijk dan indivi–
dueel kunnen worden ingesteld. Als een inbreuk op een contractuele
rechtsplicht op grote schaal plaatsvindt, is er volgens deze meerderheid
alles voor te zeggen om ook daartegen gebundeld op te treden. Dezelfde
voordelen en doeleinden die een collectief vorderingsrecht in gevallen
van onrechtmatige daad onder omstandigheden rechtvaardigen, doen
zich ook bij grootschalige wanprestatie voor, aldus deze meerderheid.

Ook naar mijn mening zijn er geen goede gronden, het vorderingsrecht
van belangenorganisaties te beperken tot enkele met name genoemde
vorderingen. Of in een concrete situatie een collectieve actie mogelijk en
wenselijk is, is niet afhankelijk van de grondslag van de vordering die een
organisatie wenst m te stellen, maar van de vraag of de bij de vordermg
betrokken belangen zich voor «bundeling» lenen. Waar bijvoorbeeld de
rechtspositie van vele contractanten door de standaardisatie in de
produktie van goederen en diensten en door het gebruik van algemene
voorwaarden, belangrijke parallellen vertoont, is een optreden door een
consumentenorganisatie mogelijk in geval er problemen ontstaan. Maar
ook buiten het gebied van het contractenrecht en de onrechtmatige daad
kunnen zich parallellen in rechtsposities voordoen, die een collectief
optreden rechtvaardigen; men denke aan een actie uit onverschuldigde
betaiing.

Er is daarom bij het onderhavige wetsvoorstel voor gekozen de vorde–
ringsbevoegdheid voor belangenorganisaties niet te beperken tot enkele
uitdrukkelijk opgesomde vorderingen. Behoudens voor zover het een
vordering tot schadevergoeding te voldoen in geld betreft (waarover
hieronder meer), is het een dergelijke organisatie in principe toegestaan
iedere vordering in te stellen. Voor ontvankelijkheid is dan ook niet het
type vordering doorslaggevend, maar, zoals gezegd, of de bij de
vordering betrokken belangen zich voor bundeling lenen. Of dit het geval
is, is geheel afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Zijn de bij
de procedure betrokken belangen te veelsoortig, dan is voor een collec–
tieve actie geen plaats. Reeds eerder is aangegeven dat slechts gelijk–
soortige belangen zich voor bundeling lenen.

Belangenorganisaties kunnen onder het onderhavige wetsvoorstel niet
alleen een bevel of verbod vragen, maar ook nakoming van contractuele
verplichtingen. Hierin ligt een uitbreiding ten opzichte van het
voorontwerp. Men kan hierbij denken aan een veroordeling van een
fabrikant tot het doen herstellen van een constructiefout bij een in serie
vervaardigd produkt, aan een veroordeling tot uitbetaling van overwerk–
vergoedingen op basis van een werkweek van 38 uur in plaats van 48 uur
(vgl. voor dit laatste Rb. 's-Gravenhage 6 september 1989, KG 1989,
345, uiteindelijk resulterend in HR 30 november 1990, RvdW 1990,
218), of aan een veroordeling tot uitbetaling van loon overeenkomstig de
Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag). Dit laatste kan met name
van belang zijn indien werknemers uit vrees voor verstoring van de
arbeidsverhouding afzien van het op eigen naam instellen van een
procedure. Het vonnis kan dan inhouden een veroordeling om, eventueel
op straffe van verbeurte van een dwangsom, in de toekomst salaris
overeenkomstig de Wet op het minimumloon uit te betalen, alsook een
veroordeling om het te weinig uitbetaalde salaris alsnog aan de
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betrokken werknemers te voldoen. Op de mogelijkheid van een belang–
hebbende om te voorkomen dat hij in de procedure wordt betrokken
(artikel 305a lid 4) of om zich te verzetten tegen de naleving van een
dergelijke veroordeling ten opzichte van hem (lid 5), kom ik hieronder
terug.

Met het bevel en verbod heeft de nakomingsvordering gemeen dat zij
(mede) betrekking kan hebben op de toekomst, zodat van een dergelijke
vordering, ingesteld door een belangenorganisatie, een preventief effect
kan uitgaan. Zo kan worden opgetreden tegen het op grote schaal niet
naleven van een bepaalde verplichting en kan worden voorkomen dat
vele personen schade lijden.

Ook kan een belangenorganisatie volstaan met een verklaring van
recht. Dit houdt in dat de desbetreffende belangenorganisatie tot
bescherming van de belangen van «onmiddelijk betrokken personen» in
de zin van artikel 3:302 nieuw BW, een declaratoire uitspraak vraagt. Uit
dit artikel kan naar mijn mening niet worden afgeleid dat de vereniging of
de stichting zélf «onmiddellijk betrokken» zou moeten zijn. De rechter zal
onder omstandigheden (men zie ook artikel 3:303 nieuw BW) mogen
aannemen dat een belangenorganisatie er voldoende belang bij heeft, te
volstaan met het vragen van een verklaring van recht, temeer omdat zij in
beginsel geen schadevergoeding in geld kan vorderen (zie hieronder).

Voorts kan, al dan niet binnen de contractuele sfeer, een vordering uit
onverschuldigde betaüng de inzet van een collectieve actie zijn. Dit kan
zich voordoen indien velen zonder rechtsgrond jegens dezelfde
ontvanger een gelijksoortige prestatie hebben verricht. Te denken valt
aan telefoon-abonnees aan wie gedurende een bepaalde periode teveel
telefoonkosten in rekening zijn gebracht; vgl. Rb. 's-Gravenhage 15
februari 1989, Tijdschrift voor Consumentenrecht 1989, p. 76 e.v. inzake
Consumentenbond en ANBO/PTT.

Ik heb mij verder de vraag gesteld of het voor een belangenorganisatie
ook mogelijk moet zijn een vordering in te stellen die tot een constitutief
vonnis zal leiden. Te verwachten is dat de omstandigheden van het geval
vaak met zich brengen dat de aard van een dergelijke vordering zich
tegen een gebundelde afdoening verzet. Toch zijn er ook omstandig–
heden denkbaar waarin dit anders is. Wanprestatie kan zich voordoen
met betrekking tot meerdere overeenkomsten met dezelfde inhoud,
waardoor, indien ook de overige omstandigheden niet wezenlijk
verschillen, denkbaar is dat ten behoeve van meerdere schuldeisers
ontbinding gevorderd wordt. Gedacht kan worden aan een reisorgani–
sator die om wat voor reden dan ook niet meer aan zijn verplichtingen
voldoet of kan voldoen. Het is denkbaar dat op grond van deze al dan
niet toerekenbare tekortkoming ten behoeve van alle personen die bij
deze reisorganisator een reis hebben geboekt en door de tekortkoming
hun vakantie in het water zien vallen, wordt gevorderd dat de overeen–
komst wordt ontbonden. De reisorganisator is dan krachtens artikel
6:271 nieuw BW verplicht de reeds betaalde reissom terug te betalen.
Ook is denkbaar dat onder omstandigheden de vernietiging van een
rechtshandeling of overeenkomst zich voor bundeling leent; denk aan
een vernietiging op grond van bedrog wanneer aan vele met kaalheid
kampende mannen een haargroeistimulerende zalf is verkocht die, naar
achteraf blijkt, in het geheel geen effect heeft. Voorts kan worden
gedacht aan vernietiging van een bedlng in algemene voorwaarden op
grond van de artikelen 6:233 en 243 of 7:862 nieuw BW. Ik meen
daarom dat niet bij voorbaat een vordering die tot een constitutief vonnis
zal leiden, behoort te worden uitgesloten. De rechter kan zelf aan de
hand van de omstandigheden van het geval bepalen of de bij een
vordering betrokken belangen zich al dan niet tegen een dergelijke
rechtsvordering verzetten. In het geval inderdaad een vordering tot
vernietiging of ontbinding door een belangenorganisatie kan worden
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ingesteld, impliceert dit overigens niet dat een dergelijke organisatie ook
buiten rechte door een schriftelijke verklaring een vernietiging of
ontbinding kan bewerkstelligen. Het wetsvoorstel kent aan belangenorga–
nisaties geen buitengerechtelijke bevoegdheden toe Wel kan, vanwege
het verband met een in te stellen rechtsvordering, worden aangenomen
dat een belangenorganisatie bevoegd is een schuldenaar in gebreke te
stellen, mits in de schriftelijke aanmaning voldoende duidelijk tot uiting
komt voor welke schuldeisers de organisatie stelt op te komen (artikel
6:81 nieuw BW).

Overigens zullen deze vorderingen doorgaans samengaan met een
vordering uit onverschuldigde betaling, dan wel een vordering tot
ongedaanmaking ex artikel 6:271 nieuw BW. Tegen de gevolgen van een
constitutieve uitspraak waarin een dergelijke vordering wordt toege–
wezen, kan een belanghebbende zich op grond van artikel 305a lid 5 van
het wetsvoorstel verzetten (zie hieronder).

De uitsluiting van de mogelijkheid, in een collectieve actie schadever–
goeding in geld te vorderen, die in lid 3 is opgenomen, wordt hieronder
apart besproken.

c. Gezag van gewijsde en derdenwerking

De toekenning aan belangenorganisaties van de bevoegdheid om voor
anderen in rechte op te treden houdt niet in dat individuele personen van
de mogelijkheid om de desbetreffende vordering in te stellen, beroofd
worden De door een belangenorganisatie ingestelde vordering heeft
geen privatief karakter. Met de toekenning van vorderingsbevoegdheid
aan belangenorganisaties wordt beoogd verbetering van de rechtsbe–
scherming te bieden in gevallen waarin individuen niet bereid of in staat
zijn hun belangen door middel van een rechtsvordering te verdedigen.
Dat doel wordt niet bevorderd door aan gegadigden de directe vorm van
rechtsbescherming te ontnemen. De bevoegdheid die dit wetsvoorstel
biedt, vult, waar nodig, de individuele bevoegdheid om te procederen
aan, maar treedt niet in haar plaats.

Het bovenstaande is een rechtstreeks gevolg van het gezag van
gewijsde dat beperkt is tot zaken tussen dezelfde partijen (vgl. artikel 67
Rv). Een door een belangenorganisatie verkregen uitspraak heeft
derhalve slechts bindende kracht tussen deze organisatie en de
gedaagde. Door sommigen is er in de literatuur op aangedrongen de
bindende kracht uit te breiden tot derden-belanghebbenden in de
procedure. Als voorbeeld wordt genoemd het geval dat een gedraging
onrechtmatig wordt verklaard, op basis waarvan belanghebbenden indivi–
dueel schade kunnen claimen. Allereerst moet worden opgemerkt dat
ook zonder dat een dergelijke uitspraak voor derden bindende kracht
heeft, de rechter, zo menen wij, toch snel ervan zal uitgaan dat de
litigieuze gedraging óók jegens individuele belanghebbenden die zelf een
vordering tot schadevergoeding instellen, onrechtmatig zal zijn. Mogelijk
kan de rechter hier de gedaagde het bewijs opdragen dat juist jegens
deze belanghebbende de gedraging niet onrechtmatig is. Maar afgezien
daarvan is uitbreiding van het gezag van gewijsde niet zonder meer in
het voordeel van individuen en daarom ook niet raadzaam. Als een
vordering wordt afgewezen wegens gebrek aan bewijs zou het ook voor
individuele belanghebbenden niet meer mogelijk zijn zelf een vordering in
te stellen gebaseerd op ander of nieuw bewijsmateriaal. Immers partijen
zijn gebonden aan een vroegere beslissing dat het bewijs niet geleverd is
(HR 6 april 1951, NJ 1952, 28). Uitbreiding van het gezag van gewijsde
heeft dus alleen voordelen - zij het geringe (zie hierboven) - indien een
vordering door een belangenorganisatie ingesteld, is toegewezen en een
belanghebbende, zich baserend op het gezag van gewijsde dat aan het
declaratief van de uitspraak toekomt, tevens een andere vordering wil
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instellen (bv. schadevergoeding naast een verbod). Overigens houdt
niet-uitbreiding van het gezag van gewijsde niet in dat een belangheb–
bende, indien een vordering aan een belangenorganisatie is toegewezen,
zelf nogmaals een gelijkluidende vordering kan instellen. Het in artikel
3:303 nieuw BW neergelegde beginsel «Zonder voldoende belang komt
niemand een rechtsvordering toe» staat daaraan in de weg.

De werking van het gezag van gewijsde van een rechterlijke uitspraak
blijft derhalve in beginsel beperkt tot de procespartijen. Het gezag van
gewijsde komt alleen toe aan het declaratoire gedeelte van de uitspraak.
Daarentegen kan het dictum van een uitspraak de facto een bredere
werking hebben; het kan nevengevolgen voor derden hebben. Derden
zijn weliswaar niet juridisch aan een uitspraak gebonden, maar materieel
kan een derde wel degelijk de gevolgen daarvan ondervinden. Met name
een door een belangenorganisatie verkregen veroordelende uitspraak
kent zeer vaak een dergelijke derdenwerking. Een belangenorganisatie
vraagt doorgaans om een meer algemeen werkende sanctie, ten behoeve
van een ieder voor wiens belangen zij opkomt. In zekere zin zou gesteld
kunnen worden dat de derdenwerking het beoogde effect is van een door
een belangenorganisatie gevraagde uitspraak. De organisatie komt
immers juist voor de belangen van anderen - derden - op.

Artikel 305a lid 2

Een belangenorganisatie (of publiekrechtelijke rechtspersoon) die
voldoet aan de in artikel 305a lid 1 (juncto artikel 305b) geformuleerde
vereisten, is in principe bevoegd ter bescherming van de belangen van
anderen een rechtsvordering in te stellen. In lid 2 is evenwel een tweetal
omstandigheden geformuleerd die een beperking van deze vorderingsbe–
voegdheid behelzen.

Ook het voorontwerp bevatte een beperking, door aan de rechter in elk
concreet geval de opdracht te geven na te gaan of de vorderingsbe–
voegdheid dient te worden toegekend omdat dit gerechtvaardigd is met
het oog op de belangen waarom het gaat. De Adviescommissie
Burgerlijk Procesrecht heeft op deze formulering de kritiek geuit dat het
dan de vraag blijft wanneer de in het geding betrokken belangen recht–
vaardigen dat zij door een belangenorganisatie voor de burgerlijke
rechter geldend worden gemaakt. In het onderhavige wetsvoorstel is
daarom meer concreet aangegeven in welke gevallen een door een
belangenorganisatie aanhangig gemaakte rechtsvordering niet ontvan–
kelijk is. Aldus wordt de rechter meer houvast geboden en komt, door de
gekozen formulering, tevens tot uiting dat in principe de gedaagde zal
moeten stellen en desgevorderd ook bewijzen dat een van de in lid 2
geformuleerde uitzonderingen zich voordoet.

Een eerste uitzondering betreft het geval dat de ongelijksoortigheid
van de bij de zaak betrokken belangen zich tegen het instellen van de
collectieve actie verzet. Het is denkbaar dat de belangen tot bescherming
waarvan de vordering strekt (het gaat hier uiteraard niet om de belangen
van de gedaagde) zich niet voor «bundeling» lenen, omdat deze te
divers, te veelsoortig zijn. Zie ook HR 5 oktober 1984, NJ 1985, 445
(ZOROT), waarin de Hoge Raad overwoog: «De aard van zulk een
vordering en van de daarbij betrokken belangen verzet er zich tegen om
aan te nemen dat die belangen zouden kunnen worden «gebundeld» op
de door de Stichting voorgestane wijze...». Het is derhalve mogelijk dat
er weliswaar sprake is van een gemeenschappelijk geschilpunt, maar dat
de bij dit geschilpunt betrokken rechtsvragen en feitelijke vragen per
individu verschillend beantwoord moeten worden. De vraag of de aard
van de vordering en van de daarbij betrokken belangen bundeling
mogelijk maken, is dan ook een van de criteria waaraan getoetst dient te
kunnen worden of een collectieve actie toelaatbaar is.
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Zoals in de toelichting bij lid 1 reeds werd opgemerkt, is het evenmin
de bedoeling dat een collectieve actie slechts betrekking heeft op één
persoon of slechts op enkele personen, waardoor feitelijk niet meer van
een collectieve actie gesproken kan worden. De door het wetsvoorstel
bedoelde bevoegdheid is niet bedoeld voor zuiver individuele belangen–
behartiging. Dit blijkt zowel uit de zinsnede «belangen van andere
personen» in lid 1, als uit het feit dat alleen gelijksoortige belangen in
aanmerking komen (lid 2). Steeds wordt de meervoudsvorm gebezigd.
Met een collectieve actie moet worden opgekomen voor groepsbe–
langen, danwel algemene belangen. Een toegewezen vordering dient
derhalve gevolgen te hebben voor meerdere personen, bekende of
onbekende. Niet-ontvankelijk is daarom een patiëntenvereniging die de
verdere behandeling van slechts één patiënt vordert; vgl. Hof Arnhem 16
januari 1990, KG 1990, 65 (Stinissen). Overigens, ook indien in een
procedure als deze voor meer dan één patiënt opgekomen wordt, zou
een procedure als hier bedoeld reeds moeten stranden op het feit dat het
gaat om zeer individuele, en dus per definitie ongelijksoortige belangen.

Wel is denkbaar dat via een collectieve actie een verbod wordt
gevraagd van onrechtmatig handelen in de toekomst, ook al is nog maar
in enkele gevallen of zelfs slechts in één geval daadwerkelijk onrecht–
matig gehandeld. Op grond van de omstandigheden kan herhaling in de
toekomst ook dan toch een reële dreiging zijn die een verbod recht–
vaardigt. Het gaat dan niet zo zeer om de gevallen die zich reeds hebben
voorgedaan, als wel om de nog onbekende toekomstige gevallen.
Voorbeeld: een werkgever die om principiële redenen weigert in enkele
gevallen het minimumloon te betalen, geeft daarmee impliciet te kennen
ook in toekomstige gevallen te zullen weigeren de Wet minimumloon en
minimumvakantiebijslag na te leven.

Voorts kan onder omstandigheden van een belangenorganisatie
worden gevergd dat zij eerst tracht het gestelde doel door middel van
onderhandelingen te bereiken. Of zich dergelijke omstandigheden
voordoen, moet door de rechter worden beoordeeld. In het algemeen
kan van een belangenorganisatie eerder dan van particulieren worden
gevergd dat initiatief tot overleg wordt genomen voordat een procedure
wordt aangespannen. Door een dergelijke norm expliciet in de wet op te
nemen, wordt de zelfregulering door de marktpartijen bevorderd. Ook op
het terrein van (on)gelijke behandeling en milieubescherming is overleg
met degenen wier gedrag gelaakt wordt doorgaans de eerst in
aanmerking komende stap om tot een oplossing te komen. Van de
opname van deze voorwaarde voor ontvankelijkheid in lid 2 verwacht ik
een sti<"nulerende invloed op dit overleg, hetgeen strookt met de eisen
die aan belangenorganisaties, gezien de maatschappelijke taak die hun in
de voorgestelde wettelijke regeling wordt toevertrouwd, mogen worden
gesteld. Men vergelijke ook de eis van ingebrekestelling die in het
privaatrecht beoogt te voorkomen dat iemand rauwelijks wordt gedag–
vaard. Nog meer reden bestaat er om onverhoedse acties van belangen–
organisaties de pas af te snijden, omdat de partij die wordt aange–
sproken hier dikwijls niet tijdig kan weten dat van juist deze organisatie
stappen te verwachten zijn. Is er geen overleg geweest, dan is de kans
aanwezig dat de aangesprokene de belangenorganisatie nog in het
geheel niet kende. Bij een rechtsvordering door particulieren ligt dat
anders, omdat men doorgaans wel weet tegenover wie contractbreuk of
een onrechtmatige daad werd gepleegd.

De eis van voorafgaand overleg is ook te vinden in artikel 6:240 lid 4
nieuw BW, waar de bevoegdheid is geregeld van belangenorganisaties
om terzake van algemene voorwaarden een collectieve actie in te stellen
bij het Haagse gerechtshof. Ook daar gaat het om een voorwaarde voor
ontvankelijkheid. Gezien de specifieke contekst is de regeling in artikel
6:240 nog strakker geformuleerd: de eis van overleg geldt altijd en is dus
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niet, zoals wel het geval is in het thans voorgestelde lid 2, afhankelijk van
de omstandigheden van het geval. Buiten het terrein van de algemene
voorwaarden zijn omstandigheden denkbaar waarin het voeren van
voorafgaand overleg onmogelijk of bij voorbaat zinloos zou zijn. In die
gevallen zal het achterwege laten van dit overleg uiteraard niet tot niet–
ontvankelijkheid dienen te leiden.

Ik wijs er nog op dat de niet-ontvankelijkheidsgronden van lid 2 niet
een exclusief, maar een aanvullend karakter hebben. De uit het gewone
materiële of formele privaatrecht voortvloeiende gronden voor
niet-ontvankelijkheid gelden onverkort naast de in lid 2 genoemde. Zo
waken de artikelen 3:15 jo 13 nieuw BW ervoor dat iemand de hem of
haar door de wet toegekende bevoegdheid misbruikt. Aldus kan bij
voorbeeld ook worden voorkomen dat een belangenorganisatie een
rechtsvordering instelt, met als enige doel de gedaagde in discrediet te
brengen. Voorts is het denkbaar dat het belang dat men met de groeps–
actie pretendeert te behartigen zeer futiel is of zelfs geheel afwezig is,
zodat op de in artikel 3:303 nieuw BW genoemde grond (Zonder
voldoende belang komt niemand een rechtsvordering toe) tot
niet-ontvankelijkheid moet worden besloten. Ook herinner ik er volledig–
heidshalve nog eens aan dat ontvankelijkheid nog niet betekent dat de
vordering zal worden toegewezen.

In de kritiek op het voorontwerp werd gesteld dat de eisende organi–
satie door de voorwaarde «indien de bescherming van die belangen dit
rechtvaardigt», de kans loopt bij verweer op dit punt de bewijslast ter
zake toebedeeld te krijgen. Het onderhavige wetsvoorstel geeft duide–
lijker aan hoe de bewijslast bij voorkeur over de partijen verdeeld moet
worden. Een belangenorganisatie die voldoet aan de in lid 1 van artikel
305a geformuleerde vereisten is - als gezegd - in principe bevoegd ter
bescherming van de belangen van anderen een rechtsvordering in te
stellen. Op de organisatie rust bij verweer met betrekking tot deze in lid
1 genoemde vereisten de bewijslast ter zake. Of zich een uitzondering als
in lid 2 geformuleerd voordoet, zal evenwel in beginsel door de
gedaagde moeten worden gesteld en aangetoond.

Artikel 177 Rv. kan onder omstandigheden wel tot een andere bewijs–
lastverdeling nopen. Voorts kan de rechter onder omstandigheden ook
ambtshalve op de in het voorgestelde artikel 3:305a lid 2 nieuw BW
genoemde gronden tot niet-ontvankelijkheid besluiten. Gewezen kan
worden op het bepaalde in artikel 76 Rv en in artikel 176 lid 1, slot, Rv.
Bij een kort geding vloeit de mogelijkheid van een andere verdeling van
stelplicht en bewijslast reeds voort uit het feit dat de president een zeer
grote vrijheid toekomt bij de aanpak van de zaak en met name bij het al
dan niet toepassen van regels van bewijsrecht.

Artikel 305a lid 3

Gedachtig het uitgangspunt dat schadevergoeding dient te worden
uitgekeerd aan de personen die deze schade hebben geleden, zie ik geen
mogelijkheden voor belangenorganisaties om ten behoeve van anderen
schadevergoeding te vorderen. Om hieronder uiteen te zetten redenen
geldt dit niet voor een vereniging die voor haar leden optreedt. Zoals
boven aangegeven houdt deze beperking bovendien geenszins in dat een
belangenorganisatie die zelf schade lijdt door een onrechtmatige
gedraging, daarvan geen vergoeding zou kunnen vorderen, mits deze
gedraging ook onrechtmatig is jegens de organisatie; dit is dan echter
geen collectieve actie. Maar ingevolge lid 3 van artikel 305a (dat ook in
artikel 305b van overeenkomstige toepassing is verklaard) kan een belan–
genorganisatie ten behoeve van andere personen geen schadever–
goeding vorderen. Tegen een mogelijkheid van deze aard zijn zwaarwe–
gende argumenten aan te voeren. Zij is ondenkbaar zonder allerlei beper–
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behandeling van artikel 2:46 BW in de
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kingen die recht doen aan de belangen van de betrokken personen. Het
openstellen van deze mogelijkheid roept bovendien een veelheid van
juridisch-technische complicaties in het leven. De praktijk laat namelijk
zien dat schade in geval van grootschalige inbreuken op contractuele of
buitencontractuele normen zich in vele vormen kan voordoen. Een collec–
tieve schadevergoedingsvordering roept bij ieder van deze vormen zijn
eigen problemen op. De wetgever kan er dan bij het openstellen van een
schadevergoedingsvordering niet omheen in een algemene regeling als
deze de nodige procedurele voorschriften ter oplossing van deze
problemen aan te dragen, die echter ieder op zich de voordelen van een
gebundelde afdoening door een collectieve actie teniet zouden doen.

De juridisch-technische complicaties waarop wordt gedoeld houden
onder meer in dat vastgesteld moet worden hoe groot de totale schade
is, die geleden is door de groep van personen waarvoor de organisatie
opkomt, en vervolgens bepaald moet worden hoe het totale schade–
bedrag over deze groep verdeeld moet worden. Hierbij zal doorgaans per
individu de schadeomvang verschillend zijn en kunnen bovendien vragen
als eigen schuld de schadevergoedingsverplichting beïnvloeden. Dit wijst
erop dat individuele omstandigheden zich in de meeste gevallen tegen
bundeling van schadevergoedings-aanspraken verzetten. Een gebundelde
afdoening vergt ook onder meer een voorziening die het mogelijk maakt
belanghebbenden op te roepen om de nodige gegevens te overhandigen.
Een dergelijke individuele aanpak is echter strijdig met het wezen van het
collectief actierecht. Bovendien kan een belangenorganisatie die de
belangen wil bundelen van hen die recht op schadevergoeding hebben,
soms met andere reeds bestaande middelen het gestelde doel bereiken.
Men denke aan een volmacht of een cessie ter incasso.

Een en ander laat uiteraard onverlet dat een belangenorganisatie de
rechter vraagt voor recht te verklaren dat een gedraging onrechtmatig is
of een schuldenaar in zijn verplichting tekort schiet, waarmee in principe
de schadeplichtigheid vaststaat. Individuele gedupeerden kunnen met
een dergelijk declaratoir hun voordeel doen. Ook is het voor een belan–
genorganisatie mogelijk schadevergoeding in natura te vorderen.
Juridisch-technische complicaties als de berekening en distributie van
het totale schadebedrag, doen zich dan immers niet voor. Bij een derge–
lijke schadevergoeding in een andere vorm dan in geld kan gedacht
worden aan een bevel om een vervuild natuurgebied schoon te maken of
aan een bevel om aan gediscrimineerde woningzoekenden alsnog en bij
voorrang een woning toe te wijzen (vgl. HR 10 december 1982, NJ
1983, 687).

De beperking dat het een belangenorganisatie niet toegestaan is
schadevergoeding te voldoen in geld te vorderen, geldt blijkens de
aanhef van lid 3 niet in geval een vereniging uitsluitend ten behoeve van
haar leden een dergelijke vordering instelt.7 In artikel 2:46 BW zoals dit
vanaf 1 januari 1992 zal luiden, is reeds opgenomen dat een vereniging
in beginsel schadevergoeding voor haar leden kan vorderen terzake van
door haar ten behoeve van deze leden bedongen rechten. Het voorge–
stelde artikel 3:305a maakt ten behoeve van leden ook vorderingen tot
schadevergoeding mogelijk buiten de contractuele sfeer. De hierboven
aangevoerde gronden voor de ontoelaatbaarheid van een vordering van
schadevergoeding te voldoen in geld via een collectieve actie, gaan hier
niet op. Een vereniging die uitsluitend voor haar leden schadevergoeding
vordert, is zeer wel in staat aan te geven voor wie zij optreedt en kan zo
nodig van haar leden de nodige gegevens verkrijgen aan de hand
waarvan ieders schade te bepalen is. Bovendien spelen er, wanneer
bekend is voor wie opgetreden wordt en hoe groot ieders schade is,
geen distributieproblemen.

Gedacht kan worden aan het geval dat een door een bepaalde gebeur–
tenis gedupeerde groep personen een vereniging opricht teneinde
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schadevergoeding te vorderen. Het kan gaan om de slachtoffers van een
ondeugdelijk medicijn of medisch hulpmiddel of aan de slachtoffers en
nabestaanden van slachtoffers van een vliegtuigramp. De sterkere onder–
handelingspositie die hierdoor verkregen wordt, kan een motief zijn om
zich te verenigen en eventueel collectief in rechte op te treden. Wel geldt
uiteraard ook in dit geval dat de schade moet kunnen worden gespecifi–
ceerd en zo nodig bewezen. Ook zal zoals steeds de ontvankelijkheid
afhangen van de vervulling van de vereisten die in het eerste en het
tweede lid van artikel 305a zijn opgenomen. Wanneer het gaat om
schadevergoedingen die in elk individueel geval anders zijn samenge–
steld, zal de vordering afstuiten op het te ongelijksoortige karakter van
de bij de zaak betrokken belangen (lid 2).

Artikel 305a lid 4

Het is voor een belangenorganisatie voorts niet mogelijk aan de
rechter een gedraging ter beoordeling voor te leggen voorzover degene
die daardoor getroffen is daartegen bezwaar maakt. Deze bepaling is
woordelijk ontleend aan artikel 20a lid 2 van de Wet gelijke behandeling
mannen en vrouwen. Zij is in dezelfde bewoordingen te vinden in het
wetsvoorstel Groepsacties gelijke behandeling (initiatief ontwerp–
Groenman, nr. 19 507) en in het wetsvoorstel Algemene wet gelijke
behandeling. Bij procedures ter bevordering van gelijke behandeling
blijkt aan een dergelijke voorziening behoefte te bestaan. De vrees voor
verstoring van bestaande relaties kan aanleiding zijn tot het hebben van
bezwaar tegen de procedure. Hiermee is niet gezegd dat de procedure
dan geen doorgang kan vinden; andere gevallen waaraan hetzelfde
onrechtmatige gedrag ten grondslag ligt, kunnen wel de grondslag
vormen voor een actie, mits uiteraard deze andere betrokkenen geen
bezwaar maken.

Naar mijn mening leent deze bepaling zich voor opname in de
algemene regeling. Niet valt in te zien waarom op allerlei andere
gebieden door personen wier belang de belangenorganisatie met een
rechtsvordering meende te behartigen, niet op dezelfde wijze en met
hetzelfde rechtsgevolg bezwaar kan worden gemaakt tegen het noemen
van hun geval in de dagvaarding of in een later processtuk of tijdens een
mondelinge behandeling. Kopers van een gebrekkig produkt of slacht–
offers van een milieudelict zullen wellicht minder snel bevreesd zijn voor
verstoring van de relatie met de gedaagde, maar zij kunnen evengoed
bezwaren hebben als bedoeld, bij voorbeeld op grond van privacy–
overwegingen. Opname van deze beperking als algemene regel staat niet
op gespannen voet met de achterliggende gedachten van de onder–
havige regeling, daar zij aan deze personen, zoals gezegd, niet de
bevoegdheid geeft de zaak tegen te houden. Het is echter in het
algemeen een goede zaak dat personen die uitdrukkelijk, om hun
moverende redenen, verklaren dat zij buiten een bepaalde procedure
willen blijven, daarbij niet (anders dan als getuige) tegen hun wil kunnen
worden betrokken.

Hoewel dit niet met zoveel woorden wordt gevergd, zal (de advocaat
van) de eiser er waar mogelijk verstandig aan doen, de betrokkenen van
te voren in te lichten voorzover hij voornemens is, hun geval expliciet
(dus in de dagvaarding of in een later processtuk) aan de vordering ten
grondslag te leggen. Bij verzuim is er immers het risico dat, indien de
betrokkene alsnog met zijn bezwaar komt, de feitelijke grondslag van de
vordering geheel of gedeeltelijk komt te vervallen, waardoor de vordering
een gerede kans loopt te worden afgewezen. Ik verwacht dat (de
advocaten van) eisende partijen dit risico zoveel mogelijk zullen willen
vermijden en ik acht daarom een uitdrukkelijke wettelijke sanctie niet
nodig.
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De bepaling heeft uiteraard niet het oog op de gedaagde Het spreekt
vanzelf dat diens gedrag aan de vordering ten grondslag kan worden
gelegd ook wanneer hij daartegen bezwaar heeft. Met de formulering
«voorzover deze gedraging een persoon betreft» wordt gedoeld op de
persoon die - beoogd of onbeoogd - het doelwit of het slachtoffer was
van de gedraging van de gedaagde.

Artikel 305a lid 5

Dit lid sluit aan op lid 4, maar gaat over iets anders. Zoals hierboven
uiteengezet werd, is er in het onderhavige wetsvoorstel voor gekozen
belangenorganisaties de mogelijkheid te bieden ook vorderingen uit
overeenkomst in te stellen. Een minderheid binnen de Sociaal-Econo–
mische Raad meent dat een dergelijke mogelijkheid zich niet verdraagt
met het wezen van de contractuele relatie. Met deze uitbreiding tot
contractuele acties bestaat inderdaad, meer dan bij het rechterlijk bevel
of verbod op grond van onrechtmatige daad, het gevaar dat opgetreden
wordt voor personen die daar geen prijs op stellen. Het «bemoeizucht–
bezwaar» treedt hier meer op de voorgrond. Om dit bezwaar te onder–
vangen is in lid 5 van artikel 305a (c.q. 305b) aan belanghebbenden de
mogelijkheid geboden zich te verzetten tegen de gevolgen van de
uitspraak ten opzichte van hen. Aldus kan, om een voorbeeld te noemen,
een koper zich verzetten tegen de gevolgen van een door een consumen–
tenorganisatie ingestelde rechtsvordering tot vervanging van de afgele–
verde zaak door een zaak die wel aan de koopovereenkomst beant–
woordt. Mogelijk is immers dat deze koper er de voorkeur aan geeft de
eerste zaak te behouden en zich derhalve wenst te verzetten tegen deze
nakomingsvordering. Vergelijk in dit verband ook artikel 6:256 nieuw
BW, waarin aan de derde de mogelijkheid wordt geboden zich te
verzetten tegen een nakomingsvordering door de stipulator van het
derdenbeding jegens hem.

Een belanghebbende die zich tegen de rechtsvordering verzet, onttrekt
zich derhalve aan de derdenwerking van een rechterlijke uitspraak. Dit
geldt zowel voor condemnatoire, als voor constitutieve rechterlijke
uitspraken. Omdat een zuiver declaratoire uitspraak geen veroordeling of
wijziging van een rechtsverhouding inhoudt en dus voor een belangheb–
bende geen verdere consequenties heeft, speelt de mogelijkheid zich
tegen de gevolgen van de uitspraak te verzetten hier geen rol.

Tevens kunnen belanghebbenden zich niet tegen de gevolgen
verzetten, indien de organisatie door middel van een rechterlijk bevel of
verbod een toekomstige onrechtmatige gedraging wil voorkomen.
Wanneer een belangenorganisatie een dergelijk bevel of verbod vraagt,
is niet goed denkbaar dat belanghebbenden zich verzetten tegen de
gevolgen ten opzichte van zichzelf. Men denke aan een vordering tot het
stoppen van illegale lozingen; een bevel tot het plaatsen van een rectifi–
catie; een verbod tot beunhazerij etc. De gekozen formulering beoogt
echter niet te verhinderen dat men zich verzet tegen de uitvoering van
een veroordeling tot nakoming of tot schadevergoeding in natura (herstel
in de vorige toestand), zoals zich kan voordoen wanneer een gebrekkig
produkt is verkocht en de verkoper verplicht wordt, het produkt terug te
nemen of te repareren. Hier gaat het immers niet om een toekomstige
gedraging, maar om een al gepleegde wanprestatie.

Overigens zijn er ook gevallen waarin het uitgesloten moet worden
geacht dat derden zich verzetten tegen een vordering tot herstel in de
vorige toestand. Men denke aan een bevel om een vervuild natuurgebied
schoon te maken. Het is niet goed voorstelbaar dat derden er voldoende
belang bij hebben, zich dan tegen de gevolgen van de uitspraak
verzetten. Willen derden zich met kans op sukses kunnen verzetten, dan
moeten de gevolgen van de uitspraak hen wel rechtstreeks raken.
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8 Zie Rb 's-Gravenhage 16 juni 1988. KG
1988,271 (Nederlandse Orde van
Advocaten/Staat)
3 Zie Rb Amsterdatn 11 aug 1 988. KG
1988, 352 (Staat/Hardenberg).
10 Zie HR 30 maart 1990, RvdW 1990, 75
(gem. Lelystad c s/Staat).
11 Zie bijvoorbeeld 19 december 1975, NJ
1976, 280 (Rijksweg 12); HR 26 mei 1978,
NJ 1978, 615 (Staat/HAL) en HR 9 februari
1990, RvdW 1990 51 (Staat/Van Amers–
foort)

De mogelijkheid zich te onttrekken aan de gevolgen van een uitspraak
treft men ook aan in de Amerikaanse regeling van de class action (Rule
23 van de Federal Rules of Civil Procedure). Een lid van de groep (class)
kan om uitsluiting verzoeken, zodat hij niet gebonden is aan de verkregen
uitspraak. Ook daar geldt dat deze «opt-out mogelijkheid» niet openstaat
in het geval Federal Rule 23 (b)(2) van toepassing is, hetgeen kort
gezegd ziet op een class action waarbij een bevel of verbod, danwel een
verklaring voor recht gevraagd wordt. Anders dan bij de Amerikaanse
regeling is in dit wetsvoorstel niet een verplichte kennisgeving aan
belanghebbenden voorgeschreven. De Amerikaanse praktijk laat namelijk
zien dat deze kennisgevings-procedure vaak zeer kostbaar is, waardoor
het instellen van een class action dikwijls niet de moeite loont. Omdat
zonder kennisgeving een belanghebbende mogelijk pas van de procedure
verneemt op het moment dat de uitspraak gewezen is en daaraan
uitvoering wordt gegeven, is niet voorgeschreven hoe en op welk
moment een belanghebbende zich tegen de gevolgen van de uitspraak
moet verzetten. Denkbaar is dat op het moment waarop de gedaagde de
uitspraak naleeft, een belanghebbende voor het eerst van de procedure
verneemt en pas dan te kennen geeft geen prijs te stellen op naleving
van de uitspraak jegens hem. Mede daarom zijn omtrent deze verklaring
geen vormvoorschriften opgenomen; zij is vormvrij.

Artikel 305b

In dit artikel wordt ook aan publiekrechtelijke rechtspersonen de
bevoegdheid toegekend tot het instellen van een rechtsvordering die
strekt tot bescherming van de belangen van andere personen. In de
literatuur is de in het voorontwerp opgenomen eis dat de eisende organi–
satie over statuten moet beschikken, bekritiseerd, omdat deze beperking
met zich mee zou brengen dat publiekrechtelijke rechtspersonen het
collectief actierecht onthouden wordt. Er wordt op gewezen dat in de
praktijk hieraan wel degelijk behoefte bestaat. Niet alleen valt te denken
aan functionele openbare lichamen als produkt– en bedrijfschappen en
de Nederlandse Orde van Advocaten,8 maar ook aan de territoriale
openbare lichamen als de Staat9 en de gemeenten.10

Ook de recente wijzigingen van de Vestigingswet Bedrijven, de Vesti–
gingswet detailhandel en de Drank– en Horecawet, kennen aan bedrijf–
schappen of, bij ontstentenis daarvan, produktschappen, de bevoegdheid
zich tot de burgerlijke rechter te wenden met het verzoek, het uitoefenen
van een bedrijf zonder de vereiste vergunning of ontheffing te verbieden.
In het arrest van de Hoge Raad van 15 mei 1970, NJ 1970, 327 (Klomp)
was nog bepaald dat het een bedrijfschap niet toegestaan is voor de
burgerrechtelijke belangen van de niet met name genoemde individuele
bedrijfsgenoten bij de burgerlijke rechter op te komen, nu er geen
wettelijk voorschrift bestaat waarbij een zodanige bevoegdheid zou zijn
verleend.

Om alle onduidelijkheid die naar aanleiding van het voorontwerp op dit
punt is gerezen, te voorkomen, is voor publiekrechtelijke rechtspersonen
een speciale voorziening getroffen. Voor een omschrijving van deze
rechtspersonen wordt verwezen naar artikel 1 Boek 2 BW. Ook hier is
voor een algemene regeling gekozen, in die zin dat niet bepaalde
terreinen van het recht of bepaalde publiekrechtelijke rechtspersonen bij
voorbaat zijn uitgesloten.

In artikel 305b wordt eveneens gesproken over «belangen van andere
personen». De publiekrechtelijke rechtspersoon die voor zijn eigen
belangen opkomt heeft deze bepaling niet nodig. Het wetsvoorstel
beoogt derhalve geen invloed uit te oefenen op de vraag wanneer een
onrechtmatige gedraging ook jegens de overheid onrechtmatig is.11 Het
eigen belang bij een op onrechtmatige daad gebaseerde vordering -
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eventueel ook een vordering tot schadevergoeding - is dan immers
gegeven. De publiekrechtelijke rechtspersoon die daarentegen in rechte
voor «de belangen van andere personen» opkomt, is daartoe op grond
van dit wetsvoorstel bevoegd. Hetgeen daarover hierboven is gezegd, is
hier eveneens van toepassing

De bescherming van de belangen van andere personen dient aan het
eisende overheidslichaam uit hoofde van zijn taakstelling te zijn
opgedragen. Slechts voorzover deze belangenbehartiging binnen de haar
toebedeelde overheidstaak valt, is de rechtspersoon in zijn vordering
ontvankelijk. Deze aan een publiekrechtelijke rechtspersoon toebedeelde
overheidstaak zal doorgaans zijn af te leiden uit de instellingsregeling.
Zie bijvoorbeeld artikel 128 Gemeentewet, artikel 77 Provinciewet, artikel
26 Advocatenwet en artikel 71 Wet op de Bedrijfsorganisatie. Volgens
het Klomp-arrest houdt een dergelijke algemene taakomschrijving nog
niet de bevoegdheid in om voor de belangen van niet met name
genoemde individuen bij de burgerlijke rechter een voorziening te
vragen, hoewel wellicht verondersteld mag worden dat de huidige recht–
spraak daar anders over denkt. Verder kunnen de sociale grondrechten
(art. 19 t/m 23 Grw.) een belangrijk aanknopingspunt bieden, maar ook
andere bepalingen uit de Grondwet (art. 124 lid 1). Niet ondenkbaar is
voorts dat de taakstelling van een overheidslichaam mede uit andere
wettelijke regelingen valt af te leiden. Gekozen is voor de formulering:
«voorzover haar bij of krachtens de wet de behartiging van deze
belangen is opgedragen», omdat ook «bij of krachtens» de wet openbare
lichamen kunnen worden ingesteld (art. 133 lid 1, 134 lid 1 en 135
Grw.).

Ten slotte moet worden opgemerkt, dat de door artikel 305b aan
publiekrechtelijke rechtspersonen toegekende bevoegdheid een privaat–
rechtelijke bevoegdheid is. Mogelijk is dat, naast deze bevoegdheid, ter
behartiging van een zeker belang ook door een publiekrechtelijke
regeling bepaalde bevoegdheden zijn toegekend. In het Windmill arrest
(HR 26 januari 1990, RvdW 1990, 36) heeft de Hoge Raad zich onlangs
in algemene termen uitgelaten over de vraag of de overheid gebruik mag
maken van privaatrechtelijke bevoegdheden, indien haar ook publiek–
rechtelijke bevoegdheden ter beschikking staan. De Hoge Raad acht dit
niet onder alle omstandigheden mogelijk. Aangenomen moet worden dat
deze uitspraak eveneens gelding heeft indien een publiekrechtelijk
rechtspersoon ter behartiging van zekere belangen, naast een eventuele
privaatrechtelijke actiebevoegdheid, eveneens publiekrechtelijke
bevoegdheden bezit.

Artikel II; Artikelen IV tot en met VIII

Indien dit voorstel voor een algemene regeling van het collectief actie–
recht tot wet wordt verheven, worden bijzondere regelingen in beginsel
overbodig. Dat is slechts anders voorzover er redenen zijn om van de
algemene regeling af te wijken of daaraan iets toe te voegen.
Beschouwing van de in het algemeen gedeelte van deze memorie,
paragraaf 3, besproken regelingen leert dat dit maar zelden het geval is.
De wijze waarop de algemene regeling is geformuleerd, maakt naar mijn
mening algehele schrapping van de hier besproken artikelen mogelijk.
Dat de formulering tussen de bedoelde regelingen onderling verschillen
vertoont, is daarmee niet in strijd. Die verschillen zijn merendeels
onnodig. De opvattingen over de wijze waarop in de wet de bevoegdheid
om een collectieve actie in te stellen, dient te worden geformuleerd, zijn
aan een ontwikkeling onderhevig geweest en konden ook tussen de
verschillende departementen verschillen. Een van de doelen die met de
nieuwe regeling worden beoogd, is, zoals in paragraaf 5 betoogd, harmo–
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nisering. De schrapping van de bedoelde bepalingen verwezenlijkt deze
harmonisering in aanzienlijke mate.

Na de uitvoerige bespreking van de bedoelde wettelijke regelingen in
paragraaf 3, waarnaar moge worden verwezen, behoeft de voorgestelde
schrapping geen nadere toelichting meer. Alle als waardevol te
beschouwen elementen die in de te schrappen bepalingen voorkomen,
zijn opgenomen in de nieuwe algemene regeling.

Artikel III

Het enige duidelijke geval waarin behoefte aan een bijzondere regeling
blijft bestaan, betreft de collectieve actie die tot doel heeft, algemene
voorwaarden onredelijk bezwarend te laten verklaren door het Haagse
Gerechtshof (artikel 6:240 en volgende nieuw BW). Dit is een zeer speci–
fieke regeling. Verwezen moge worden naar paragraaf 3 van het
algemeen deel van deze memorie. Het is aanstonds duidelijk dat deze
regeling in haar geheel gehandhaafd dient te blijven. Het gaat hier niet
om een «gewone» collectieve actie. Het bijzondere schuilt vooral hierin,
dat het gaat om declaratoire uitspraken met algemene werking. Extra
beperkingen en waarborgen zijn daarom in de regeling opgenomen. Die
kunnen geen van alle worden gemist.

Daarop is slechts één uitzondering: er is geen reden tot handhaving
van de beperking tot rechtspersonen «met volledige rechtsbevoegdheid».
Ik verwijs naar de beschouwingen die ik aan die woorden heb gewijd in
de toelichting bij artikel 3:305a lid 1 en die leidden tot de conclusie dat
aan een dergelijke beperking geen behoefte bestaat. Die beschouwingen
gaan hier in gelijke mate op.

ARTIKEL IX

Voor het voorstel tot schrapping van artikel 10 van het voorstel van
wet Algemene regels ter bescherming tegen discriminatie op grond van
godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, hetero–
of homosexuele gerichtheid of burgerlijke staat (Algemene wet gelijke
behandeling) geldt hetzelfde als hierboven werd vermeld in de toelichting
bij de artikelen II en IV tot en met VIII.

In artikel 12, eerste lid, eerste volzin, van dat wetsvoorstel is
neergelegd de bevoegdheid van de Commissie gelijke behandeling om
op schriftelijk verzoek te onderzoeken of een onderscheid is of wordt
gemaakt als bedoeld in dat wetsvoorstel, de Wet gelijke behandeling van
mannen en vrouwen of artikel 1637ij van het Burgerlijk Wetboek, en haar
oordeel daaromtrent kenbaar maken. In artikel 12, tweede lid, van dat
wetsvoorstel is bepaald dat een dergelijk verzoek onder meer kan worden
ingediend door een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid, die
in overeenstemming met zijn statuten de belangen behartigt van
diegenen in wier bescherming deze wet, de Wet gelijke behandeling van
mannen en vrouwen of artikel 1637ij van het Burgerlijk Wetboek beoogt
te voorzien.

Artikel 12, tweede lid, onderdeel e, is aangepast aan de formulering
van het voorgestelde artikel 305a, eerste lid.

De Staatssecretaris van Justitie,
A. Kosto
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