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1. INLEIDING 

Het onderwerp van de preadviezen "De bevoegdheid van organisaties 
om op te komen voor de belangen van ledenen/of het algemeen be
lang" kan bij zonder ruim worden opgevat. Het is daarom, dat de 
preadviseurs in gezamelijk overleg besloten hebben om zich zekere 
beperkingen op te leggen. 
Daartoe wordt in dit preadvies het "opkomen voor de belangen" in 
het bijzonder gezien als "het optreden in rechte voor de behartiging 
van de belangen", waarbij dan "optreden in rechte" weer ruim is 
genomen. Ook behandeld zal immers worden het optreden in be
stuursrechtelijke aangelegenheden, zoals het instellen van beroep 
bij de daarvoor aangewezen instanties van de administratie, waar
onder begrepen het gebruik maken van een recht om gehoord te 
worden of bezwaar te maken. 
Weliswaar zijn de preadviezen bedoeld om te worden behandeld in 
de privaatrechtelijke afdeling, doch de problematiek in het admini
stratief recht is dermate verwant aan de privaatrechtelijke, dat 
beide preadviseurs van mening waren, dat ook de ontvankelijkheid 
in administratief beroep e.d. moest worden behandeld. 
Wel is, gelijk gezegd, een beperking aangebracht in dien zin, dat 
slechts het optreden der organisatie in een procedure wordt be
handeld. Het maatschappelijk leven is in werkelijkheid veel rijker. 
Men ziet belangenorganisaties immers op velerlei manier optreden. 
Men denke eens aan "protestacties" (1), die velerlei vorm kunnen 
aannemen, zoals het houden van marsen, betogingen, lopen met 
spandoeken, inzamelen van handtekeningen, indienen van petities, 
de straat blokkeren, redevoeringen houden, vlugschriften ver
spreiden enz. enz .. Voorts is een duidelijke vorm van belangen
behartiging het adviseren in en bekostigen door de organisatie van 
een procedure op naam van het lid, vooral als het om een proef
proces gaat. 
Vooral de arbeidersvakbonden maken hier veel werk van (2). 
Volstaan wordt met de vermelding hiervan. Ook wordt volstaan 
met vermelding van de bevoegdheid van de organisatie om beklag 
te doen over het niet vervolgen van een strafbaar feit (art. 42 Sv.) 

De collectieve actie, georganiseerd door de vakbond -staking, 
prikactie, langzaam -aan -actie - zou ook kunnen vallen onder het 
opkomen voor de belangen van hun leden, doch zal als te specifiek 
evenmin behandeling vinden in dit preadvies. 

Wat de organisaties betreft heeft de preadviseur zich beperkt tot 
de organisaties opgesomd in afdeling 3. Publiekrechtelijke organi
saties hebben derhalve geen behandeling gevonden. Een uitzonde
ring is gemaakt voor het Bedrijfschap. Veel van het geschrevene, 
in het bijzonder in afd. 4. 2, is echter ook op andere publiekrechte
lijke organisaties - een waterschap, een Gemeente etc. - van toe-
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passing. 

Tenslotte heeft de preadviseur gemeend om ook instituties als de 
aandeelhouderscommissie (art. 52 h lid 11 K. ) en de ondernemings
raad (en art. 52 h lid 4 e.v. K), die ook gezegd kunnen worden de 
belangen te behartigen van degenen die ze vertegenwoordigen, niet 
te behandelen. 

2. ALGEMENE BESCHOUWING 

2. 1. De rol van het Openbaar Ministerie 

Alvorens een beschrijving van het Nederlands recht naar afzonder
lijke onderwerpen te geven, dient de vraag onder ogen te worden ge-
zien, of het Nederlands rechtsstelsel met betrekking tot de belangen
behartiging wellicht bepaalde algemene beginselen huldigt. Er is 
ruimte voor de opvatting, dat het algemeen belang en het belang 
van sociaal zwakkere groeperingen uitsluitend van overheidswege 
dient te worden behartigd. Steun voor een dergelijke opvatting zou 
gevonden kunnen worden in het feit, dat de wet in verscheidene 
gevallen, waarin een in wezen privaatrechtelijke aangelegenheid 
het algemeen belang of dat ener sociaal zwakke groep raakt, aan 
het Openbaar Ministerie (0. M.) de mogelijkheid geeft om een vor
dering in te stellen. Gedacht kan hier worden aan art. 3 Wet op 
Stichtingen (art. 2. 4. 3a N. B. W.), dat aan het 0. M. de bevoegd
heid geeft van de erfgenamen de oprichting van een stichting te 
verlangen, indien de erflater deze wens in een holografische of 
geheime uiterste wil heeft neergelegd. Hier moet in het bijzonder 
gedacht zijn aan de behartiging van het algemeen belang of van het 
belang van de gro. ep, die door de Stichting Iegunstigd had moeten 
worden. In andere gevallen is het meer de openbare orde, die de 
grond is voor toekenning van de bevoegdhei aan het 0. M. 
Zo in alle gevallen voorkomende in het eerste en het tweede boek 
B. W.: artt. 53 lid 1 (stuiting huwelijk), 69 (nietigverklaring 
huwelijk), 254 (ondertoezichtstelling kind), 267 (ontheffing van de 
ouderlijke macht), 270 (ontzetting van de ouderlijke macht), 379 
(onder-curatele-stelling), 409 lid 1 (benoeming bewindvoerder 
afwezige), 1173 (4. 5. 3. 3. N. B. W. ; benoeming curator onbeheerde 
nalatenschap). 
In het vennootschaps- en rechtspersonenrecht gaan we weer duide
lijker de richting van het openbaar belang op. Zo kan volgens art. 
36j K. het 0. M. ontbinding van een naamloze vennootschap vorde
ren wegens gebreken in de oprichtingshandeling en volgens art. 37 b 
K. , wanneer haar doel of werkzaamheid in strijd is met de goede 
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zeden of de openbare orde. Voorts kan het 0. M. ingevolge art. 
361 K. nietigverklaring van een vennootschap vorderen, die ten on
rechte optreedt onder de naam van een N. V. Art. 57c K. verklaart 
deze drie bepalingen van overeenkomstige toepassing op de B.V. 

Bij de vereniging is h~t aldus geregeld, dat het 0. M. kan vorderen, 
dat de vereniging wordt verboden (3), wanneer haar doel of werk
zaamheid in strijd is met de openbare orde of goede zeden (art. 4 
lid 1 j 2 artt. 2 en 3 Wet V & V) en vervallen kan worden verklaard 
van haar rechtspersoonlijkheid bij afwijking van de statuten (art. 
10 lid 1). Tenslotte bepaalt art. 1699 B. W., dat de rechtbank op 
reguisitoir van het o.M .. maatregelen kan voorschrijven als alle 
leden van een zedelijk lichaam(4) ontbreken. 
In het N. B. W. zal deze aangelegenheid centraal voor alle privaat
rechtelijke rechtspersonen geregeld worden: art. 2. 1.10 bepaalt, 
dat een rechtspersoon is verboden, wanneer haar doel of werkzaam
heid in strijd is met de openbare orde of goede zeden. Volgens 2.1. 
lOa kan dan het 0. M. en uitsluitend het 0. M. ontbinding van de 
verboden rechtspersoon vorderen en het kan hetzelfde doen ten 
aanzien van de rechtspersoon, die in ernstige mate in strijd ban
delt met zijn statuten (art. 2. 1. lOc). Tenslotte kan, indien een 
vereniging door het geheel ontbreken van leden wordt ontbonden, 
de Rechtbank, op vordering van het 0. M. vereffenaars benoemen, 
terwijl hij bij elke ontbonden rechtspersoon andere vereffenaars 
kan benoemen (art. 2. 1. 11 lid 3). Daarnaast geven dan nog de 
artt. 2. 3. 1. 7a, b en c resp. 2. 3A. 1. 4 de regeling die nu in 36j K. is 
vervat voor de N. V. , in 57c K. toepasselijk verklaard op de B.V. 
Het karakter van de Stichting brengt mee, dat daarbij de bevoegd
heden van het 0. M. onder het huidige recht en in het N. B. W. veel 
groter zijn. 
Zo kan het 0. M. vorderen: 
- uitvoering van een niet-openbare uiterste wil (2. 4. 3a N. B. W. , 

reeds behandeld) 
-doorhaling, aanvulling en wijziging van de inschrijving in het 

Stichtingenregister (art. 7 lid 3 Wet op Stichtingen; 2. 4. 4. N. B. W.) 
- statutenwijziging (art. 9 lid 1 Wet op Stichtingen; 2. 4. 7. N. B. W.) 
-nietigverklaring statutenwijziging (art.lO Wet op Stichtingen; 

2. 4. 8 N. B. W.) 
-inlichtingen van het bestuur (art.ll Wet op Stichtingen; 2. 4.10 

N.B.W.) 
-ontslag van een bestuurder (art. 12 Wet op Stichtingen; 2. 4. 11 

N. B. W.) 
-vervulling van vacatures in het bestuur (art. 13 Wet op Stich

tingen; 2. 4. 12 N. B. W.) 
- een declaratoir, inhoudende, dat de stichting ontbonden is 

(art. 14 Wet op Stichtingen) 
- ontbinding (art. 15 Wet op Stichtingen; 2. 4. 14 N. B. W.) 

- I 
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Bij het enquêterecht is ook aan de procureur-generaal bij het ge
rechtshof te Amsterdam een plaats ingeruimd. Hij kan "om redenen 
van openbaar belang" van de ondernemingskamer van dit gerechts
hof de instelling van een onder zoek naar het beleid en de gang van 
zaken bij de N. V. vorderen. Deze bepaling is ingevolge art. 58c K. 
van overeenkomstige toepassing op de B.V •• Voor de coëiperatieve 
vereniging geldt hetzelfde ingevolge art. 33 a Wet op de Coëipera
tieve verenigingen. Dezelfde procureur-generaal kan ingevolge 
art. 31lid 2 Wet op de Jaarrekening in rechte vorderen, dat een 
in art. 1 van die Wet bedoelde ondernemer - de wet spreekt ver
warrenderwijze over "ondernemingen" -zijn jaarrekening overeen
komstig die wet zal inrichten. 

Verder vinden we het openbaar ministerie nog in art. 1 Fw. (vor
dering tot faillietverklaring "om redenen van openbaar belang"), 
artt.13, 22, 24 en 33 van de Krankzinnigenwet en art. 14A B. M. W. 
(inroepen van de nietigheid van een inschrijving). 

Eerder is nu de veronderstelling geuit, dat de wet, indien het al
gemeen belang in het geding is, de enig aangewezene zou zijn om 
voor dit algemeen belang te wak--en. Welnu, de aangehaalde wets
artikelen leveren zelf het beste bewijs, dat dit niet het geval is. 
Immers in zeer vele van de aangehaalde artikelen zijn naast het 
0. M. anderen bevoegd om zich tot de rechter te wenden. Meestal 
zijn deze aangeduid als belanghebbenden (5). 
Zo b.v. in de artt. 2. 1. 11 lid 3, 2. 2. 1. 25 lid 3, 2. 4. 8/11/12 en 14, 
4. 5. 3. 3. N. B. W. ; 1699 B. W.; artt. 7, 10, 12, 13, 14, 15 Wet op 
Stichtingen; art. 53 lid 2 en 58c K., art. 31lid 1 Wet op de Jaarre
kening; art. 33 Krankzinnigenwet en art. 14A B. M. W. (zie voor de 
inhoud van deze artikelen hiervoor). 

We kunnen er derhalve van uitgaan, dat particulieren en daarmede 
ook particuliere organisaties ter verdediging van het openbaar 
belang mogen optreden en de weg is vrij voor een betoog inhouden
de, dat de mogelijkheden daartoe zouden moeten uitgebreid. 

2. 2. Wat laat de praktijk zien ? 

Alvorens in de ware problematiek door te dringen, lijkt het mij 
nuttig om eerst eens de organisaties de revue te laten passeren, 
die blijkens rechtspraak en literatuur vragen van belangenbeharti
ging hebben opgeroepen. Dit geeft dan tevens de mogelijkheid om 
te trachten een indeling te maken in de diverse organisaties en de 
rechterlijke uitspraken te vermelden, waarin die organisaties een 
rol hebben gespeeld. Aldus wordt tevens een jurisprudentie-over
zicht gegeven. Indien nu verder in dit geschrift een bepaalde uit-
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spraak wordt vermeld, kan telkens naar dit overzicht worden terug
gegrepen om te zien om welke organisatie het ging. 

We krijgen aldus het volgende overzicht. 

1. Bedrijfschappen (6) 
- Vakgroep Kappersbedrijven (Pres. Rb. Maastricht 20. 1. 1947, 

N. J. 1948, 237; Rb. Arnhem 19. 6. 1947, N. J. 1947, 533; 
Rb. Haarlem 8. 7. 1947, N. J. 1948, 235; Hof Leeuwarden 
7. 4. 1948, N. J.1948, 480; Hof Arnhem 17. 4.1951, N. J.1951, 691) 

-Vakgroep Goud- en Zilversmeden e.a. (Hof Arnhem 24. 6. 
1947, N.J. 1948, 236) 

-bedrijfsorganisatie "Vakgroep Smederij" (Rb. Arnhem 27. 10. 
1947, N.J. 1947, 619) 

-bedrijfsorganisatie Ondervakgroep Detailhandel in Parfume
rie~n en cosmetische artikelen (Rb. Leeuwarden 18. 12.1947, 
N.J. 1948, 238) 

-bedrijfsorganisatie vakgroep Detailhandel in Bloemen en 
Planten (Hof 's -Hertogenbosch 30. 11. 1948, N. J. 1949, 621) 

- "Vakgroep Cementwarenindustrie" (Hof 's-Hertogenbosch 
31. 5. 1949, N. J. 1950, 411) 

- vakgroep Terrazzo- en Kunststeenbedrijf (Hof 's-Gravenhage 
14. 2. 1951, N. J. 1951, 632; Hof 's-Hertogenbosch 8. 4.1952, 
N. J. 1952, 692) 

- de Nederlandse Bakkerij Stichting (Pres. Rb. Arnhem 27. 6. 
1951, N.J. 1952, 333 

-het bedrijfschap voor de Detailhandel in Aardappelen, 
Groenten en Fruit (H.R. 15. 5. 1970, N. J. 1970, 327, nt 
G. J. S.; A. Ae. 1971, 247, nt van der Grinten) 

2. Werkgevers en Werknemersorganisaties (7) , 
-Vereniging Metaalbond, werkgeversvakbond in de Metaalin

dustrie (Pres. Rb. Amsterdam 17. 10. 1963, N. J. 1963, 503 
en 504) 

-Vereniging van Nederlandse Koopvaardij Officieren (Pres. · 
Rb. 's-Gravenhage 8.12.1964, N.J. 1965, 7) 

-Algemene Ned. Kruideniersbond, Christelijke Ned. Kruide
niersbond en Katholieke Ned. Kruideniersbond (Pres. Rb. 
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Groningen 23. 8. 1965, N. J. 1965, 444) 

-Contactgroep van werkgevers in de metaalindustrie (Hof 
's -Gravenhage 6. 3. 1969, niet gepubliceerd) 

-Stichting Samenwerkende Organisaties van Detaillisten en 
Installateurs/Detaillisten in Gasapparaten (Pres. Rb. Dor

drecht 7. 9. 1970, N. J. 1970, 442) 

-Hoogovens IJmuiden B.V. tegen de Industriebonden N. V. V. 
en N. K. V. (8) (Pres. Rb. Haarlem 5. 3. 1973 N. J.1973, 120 
en Hof Amsterdam 3. 5. 1973, N. J. 1973, 251) 

- Vereniging van Hoger Personeel van Gelder Papier (Pres. 
Rb. Amsterdam 22. 5. 1973, niet gepubliceerd) 

3. Organisaties van ondernemers en beroepsoefenaren 
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-Vereniging tot bevordering van de belangen des boekhandels 

- Bond van automatenexploitanten ANBA (Rb. Amsterdam 
8. 6. 1934, N. J. 1935, 611) 

- Saneringscommissie SWO (Rb. Haarlem 26. 11. 1940, N. J. 
1941, 264) 

- Anegang Comité, winkelierscomité tot organisatie van een 
winkelweek (Rb. Haarlem 20. 6. 1961, N. J. 1962, 148) 

- Centrale Bond van Rijschoolhouders (H.R. 8. 12. 1961, 
N.J. 1962, 56) 

-Vereniging van Fabrikanten en Importeurs van Verbruiks
artikelen (F. I. V. A.) (Kgt. Amsterdam 18. 7. 1962, N. J. 
1963, 34) 

- Stichting Kapok bureau (Hof 's-Hertogenbosch 22. 1. 1962, 
N.J. 1963, 337) 

- Federatie van Nederlandse Opticiens Organisaties (Pres. 
Rb. Groningen 12.5.1964, N.J. 1965, r24) 

- "Dagelijks bestuur" bakkerssanering (Á. R. 10. 4.1970, 
N. J. 1970, 362) 
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- Nederlands Katholiek Ondernemersverbond (Pres. Rb. 
's -Hertogenbosch 5. 2. 1971, niet gepubliceerd) 

-Federatie ter behartiging van de belangen van de edelme
taalnijverheid en -handel (Rb. Amsterdam 11. 8. 1972 en 
Hof Amsterdam 9. 3. 1973, N. J. 1973, 342) 

1~.:--~.!:l.!?!!_e_~~e_c_}!_t~!ijK_!_e_r_r_eJ.!l_ 

- Onderwijzersorganisatie (K. B. 28. 1. 1947, A.B. 1947, 215) 

- Middenstandsvereniging (K. B. 4. 7. 1955, A.B. 1955, 752; 
K. B. 30. 10. 1958, A.B. 1959, 305; K. B. 3. 1. 1966, A.B. 
1966, 323; K. B. 28. 6.1968, A.B. 1968, 713) 

-Nederlandse Pluimveeteelt Organisatie (C. v.B. 20. 3. 1957, 
S. E. W. 1957, 184) 

-plaatselijke afdeling der Koninklijke Maatschappij tot be
vordering der Geneeskunst (College Medisch Tuchtrecht 
Amsterdam, 10. 12. 1957, N. J. 1959, 114) 

-plaatselijke afdeling Horecaf (K. B. 1. 10. 1964, A.B. 1965, 
262) 

- Vereniging van winkeliers (C. v.B. 25. 11. 1964, S. E. W. 
1965, 116) 

-Het Centraal Orgaan voor de Juweliers en Horlogers 
(C. v.B. 3. 11.1967, S. E. W. 1968, 446) 

- Vereniging van Bedrijven "Lemsterland" (K. B. 3. 6. 1969, 
A.B. 1970, 103) 

-plaatselijke afdeling van Boerenbond (K. B. 18. 3. 1970, 
A.B. 1971, 181) 

~ 4. Milieubehartigende Organisaties 
-Stichting Raad voor Milieudefensie en de Vereniging van 

vrienden van de R. M.D. (Pres. Rb. Arnhem 10. 2. 1972, 
N. J. 1972, 327) 

-dezelfde, tezamen met de Stichting Sociale Opbouw Weste
lijk Amsterdam SOWA (Pres. Rb. 's-Gravenhage 21. 6. 1972, 
N. J. 1972, 307) 

-Vereniging Milieusdefensie (voortzetting van de vorigen) 
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(Pres. Rb. Utrecht, 16. 3. 1973, Bouwrecht 1973, 306) 

-Vereniging Contact Natuurbescherming Noord-Holland, te
zamen met Vereniging Combinatie van IJselmeervissers Covij 
(Rb. 's-Gravenhage 4. 5.1972, N.J. 1972, 306) 

- Stichting Vondelpark, tezamen met Stichting Wijkvoorzie
ningen voor Bejaarden en Stichting Verpleegtehuizen (Pres. 
Rb. Amsterdam 12. 5. 1972, rolnr. 195/1972 en Hof Amsterdam 
22. 6.1972, rolnr. 208/72 SKG, beide niet gepubliceerd) 

- Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee (K. B. 
9. 1. 1969, A.B. 1969, 444; K. B. 18. 12. 1972, Bouwrecht 
1973, 308) 

5. Andere organisaties, die voor bepaalde belangen opkomen 
-ANWB (K. B. 22. 12. 1953, •• 

-plaatselijke Vereniging voor Vreemdelingenverkeer (K. B. 
23. 1. 1954, A.B. 1954, 261) 

-waterschap (ten behoeve van haar ingelanden) (Hof 's-Graven
hage 15. 5.1957, N.J. 1958, 174) 

-De Stichting Federatie nazorg B.L. 0., die de belangen van 
de bij haar aangesloten instellingen van weldadigheid behar
tigde (K. B. 26. 10. 1965, A.B. 1966, 276) 

-Stichting voor het ongeboren kind (Pres. Rb. 's-Gravenhage 
31.10.1971, N.J. 1971, 456) 

- Vereniging "Heemschut" 

Daarenboven kan men natuurlijk nog denken aan organisaties zo-
als de consumentenbond, de vereniging voor het behoud van Natuur
monumenten, de vereniging Hendrick de Keyser etc. 

i 

I 

Uit de naam van de organisatie blijkt meestar al duidelijk waarom 
het geschil ging. Niettemin volgen hier de enige geschilpunten, 
die aan de orde kwamen, waarvan verscheidene veelvuldig: 
-gevestigd zijn van een ondernemer of beroepsbeoefenaar zonder 

vergunning of zonder de vereiste hoedanigheid 
- niet toelating van een werkgevers- of werknemersvereniging 

tot de loononderhandelingen 
-niet nakoming van een zgn. saneringsovereenkomst 
- beroep tegen een uitbreidingsplan of beweerde vestiging in 

strijd met een uitbreidingsplan 
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- opheffing van een spoorlijn 
- verlenen van een exploratievergunning voor olieboringen 

3. DE VERSCHILLENDE RECHTSVORMEN DER ORGANISATIES 

3. 1. De Stichting 

Sinds de invoering van de Wet op Stichtingen (wet van 31 Mei 1956, 
Stb. 327) wordt een stichting in het leven geroepen door een nota
riële akte, t.w. of een testament of een "akte onder de levenden" 
(art. 3). Zij is "een •..... rechtspersoon, welke geen leden kent 
en beoogt met behulp van een daartoe bestemd vermogen een be
paald doel te verwezenlijken" (art. 1 lid 1). Haar doel "mag niet 
inhouden het doen van uitkeringen aan oprichters of aan hen die 
deel uitmaken van haar organen noch ook aan anderen, tenzij 
wat deze laatsten betreft de uitkeringen een ideële of sociale 
strekking hebben" (art. 1 lid 3). 

In het bedrijfsleven zien we de stichting optreden als (effecten) 
administratiekantoor, research-instelling, beheerder van kartel
afspraken e.d. 

In de laatste hoedanigheid zullen wij haar in dit preadvies een 
enkele keer tegenkomen. Daarnaast treedt zij op ter behartiging 
van duidelijk ideële belangen. We ontmoeten haar dus ook bij de be
hartiging van milieubescherming e.d .. De Stichting Raad voor 
de Milieudefensie heeft onlangs echter voor de verenigingsvorm 
gekozen als actie-organisatie. De stichting "slaapt" nu (9). 
Per 1 januari 1970 waren er circa 28. 500 stichtingen in het 
openbaar centraal stichtingen-register ingeschreven (10). 

3. 2. De Vereniging met rechtspersoonlijkheid 

Spreekt men van de vereniging dan denkt men over het algemeen 
aan de burgerlijke vereniging. Dat wil zeggen, de vereniging, 
die een ideëel doel nastreeft. Daarnaast bestaat dan de coöpera
tieve vereniging, die de stoffelijke belangen der leden beoogt 
te behartigen. Hetzelfde kan gezegd worden van de onderlinge 
waarborg- of verzekeringsmaatschappij - ook wel wederkerige 
waarborg- of verzekeringsmaatschappij genaamd-, die zich 
echter beperkt tot het ten behoeve van haar leden afsluiten van 
verzekeringsovereenkomsten tussen deze leden en de maatschappij. 
Daarnaast zijn er nog enige bijzondere verenigingsvormen die aan 
het slot van deze afdeling in het kort zullen worden behandeld. 
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3. 21. -De burgerlijke vereniging 

Tenzij reeds bestaand in 1855 moet een vereniging wil zij rechts
persoonlijkheid verkrijgen, koninklijk erkend worden, bij K. B. 
derhalve(11) (art. 5. Wet V & V). De erkenning geschiedt door goed
keuring der statuten (art. 6 Wet V & V). De erkenning kan geweigerd 
worden op gronden ontleend aan het algemeen belang. Zo heeft 
de communistische vakbond E. V: C. (Eenheids Vakcentrale) lange 
tijd zonder rechtspersoonlijkheid rondgelopen. Zo heeft het 
C. 0. C., vereniging voor homofielen, tot op de huidige dag nog 
geen Koninklijke goedkeuring op haar statuten kunnen verkrijgen (12). 
De huidige wet geeft verder weinig informatie over de grenzen 
waarbinnen de vereniging zich bij haar doel en werkzaamheden 
zal moeten houden. Aangenomen mag worden, dat zij niet uitslui
tend gericht mag zijn op winst ter verdeling onder haar leden (13). 
Zij zou een verenigingsstruktuur met leden en een algemene leden
vergadering met de normale bevoegdheden als benoeming van het 
bestuur e.d. moeten hebben en heeft zulks in de praktijk bijna 
altijd. Als zij echter het dictatoriale karakter der stichting zou 
nabootsen is zij onaantastbaar (14). 
De vereniging wordt thans ook nog beheerst door verscheidene 
bepalingen uit de titel "zedelijke lichamen" in het B. W. (art. 
1690 e.v.). Het zedelijk lichaam wordt daar te midden van de 
bijzondere contracten, zoals koop en verkoop, maatschap e.d. 
behandeld. Sommige artikelen geven duidelijk rechtspersoonlijk
heidsregels. Hun draagwijdte is onzeker. De wetgever had in 
1838 een nog onvoldoende inzicht in de rechtspersoonlijkheid, 
waardoor een onduidelijk geheel is ontstaan (15). 
Het valt daarom toe te juichen, dat binnen thans toch wel afzien
bare tijd (16) het tweede Boek B. W. zal worden ingevoerd. Daarin 
is een duidelijke regeling van de rechtspersonen in het algemeen 
en van onder meer de vereniging opgenomen. Van de vereniging 
zegt het ontwerp in art. 2. 2. 1. 1: 
"1. Een vereniging ontstaat door een meerzijdige rechtshande

ling, waarbij de partijen - de leden oprichters - een rechts
persoon tot stand brengen, waarin zij volgens regels en voor 
een doel door hen gesteld willen samenwerken. 

2. Een vereniging die niet is een coöperatieve vereniging of een 
onderlinge waarborgmaatschappij mag niet ten doel hebben 
het maken van winst ter verdeling onder de leden." (17) 

De koninklijke goedkeuring is dus vervallen. Partijen zullen 
zonder toestemming van de overheid en zonder hulp van een 
notaris onder het N. B. W. een rechtspersoonlijkheid bezittende 
vereniging in het leven kunnen roepen. Wil de vereniging echter 
uit een erfenis voordeel kunnen trekken of registergoederen 
(onroerend goed, octrooien) kunnen verkrijgen en/of willen haar 
bestuursleden bevrijd worden van de hoofdelijke medeaansprake-
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lijkbeid voor de handelingen, die zij voor de vereniging verrichten, 
dan zal de vereniging bij notari~le akte moeten worden opgericht 
of, indien zij reeds opgericht is, haar statuten in een notari~le 
akte moeten word~n opgenomen (artt. 2. 2. 1. 4. 4a en 7). Zie verder 
het slot van afd. 3. 3. 

"Bij ons worden oprichting en inrichting van vakverenigingen be
heerst door de algemene regels van verenigingsrecht"(18). 
Aan "politieke groeperingen" worden geen eisen met betrekking 
tot hun rechtsvorm gesteld indien zij hun naam bij de Kiesraad 
willen laten registreren, hetgeen hun de bevoegdheid geeft deze 
naam boven hun candidatenlijst te plaatsen. 
Zij plegen georganiseerd te zijn als vereniging, hetzij met rechts
persoonlijkheid (Partij van de Arbeid, Volkspartij voor Vrijheid 
en Democratie, Pacifistisch -Socialistische Partij, Staatkundig 
Gereformeerde Partij, Politieke Partij Radicalen), hetzij zonder 
rechtspersoonlijkheid (Anti Revolutionaire Partij, Gereformeerd 
Politiek Verbond). In het laatste geval bestaat er dan een stich
ting ter waarborging van de vermogensrechtelijke belangen. (19) 

In 1969 werden er 1093 verenigingen "erkend", 795 statuten
wijzigingen goedgekeurd en de duur van 305 verenigingen ver
lengd. (20) 

3. 22. De vereniging van appartementseigenaren 

Een bijzondere plaats neemt nog in de vereniging van (apparte
ments -).eigenaars. 21) Ieder die een apartementsrecht verkrijgt 
wordt van rechtswege lid van de vereniging van eigenaars (art. 
876 lid 1 B. W. ). De vereniging is rechtspersoon (art. 876 lid 2 
B. W. ). Onder apartementsrecht wordt verstaan een aandeel 
in de goederen, die in de splitsing van een gebouw zijn betrokken 
en omvat het recht van uitsluitend gebruik van een gedeelte van 
het gebouw, in de wandeling "flat" genaamd (art. 875 a B. W. ). 

3. 23. De vereniging van weldadigheid 

Volgens de Rompwet Instellingen van Weldadigheid, vroeger 
Armenwet geheten, bestaan er instellingen van weldadigheid. Het 
zijn die instellingen, welke armenverzorging, in of buiten ge
stichten, voortdurend ten doel hebben. Zij worden door B & W op 
een lijst geplaatst. De plaatsing op de lijst verleent hun rechts
persoonlijkheid, indien zij die uit anderen hoofde niet reeds 
zouden hebben. Aangenomen moet worden dat door de invoering 
van de Algemene Bijstandswet, die de Armenzorg in handen van 
de Gemeenten stelt, hun betekenis nog slechts gering is. 
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3. 24. De orden 

Orden, zoals van apothekers, architecten, artsen, tandartsen e.d. 
plegen te zijn georganiseerd als burgerlijke verenigingen. Het 
woord "orde '1 komt in de naam van deze verenigingen niet voor: 
Bond van Nederlandse Architecten B. N.A. , Koninklijke Nederlandse 
Maatschappij tot bevordering der Geneeskunde etc. 
Slechts De Nederlandse Orde van Advocaten en de orden van 
advocaten in de arrondissementen,alsmede de orde genaamd 
Nederlands Instituut van Registeraccountants zijn openbare 
lichamen met verordenende bevoegdheid in de zin van hoofdstuk V 
van de Grondwet en omvatten alle beroepsgenoten. Zij hebben in
gevolge art. 17 van de Advocaten wet (Wet van 23. 6. 1952, Stb. 
365) resp. art. 1 lid 2 van de Wet op de registeraccountants 
(Wet van 28. 6. 1962, Stb. 258), rechtspersoonlijkheid. 

3. 25. De bedrijfsvereniging 

Een aanzienlijk meer afwijkende regeling kent de Bedrijfsver
eniging. Deze vreemde vogel, die zich in zijn naam als privaat
rechtelijke instelling aandient, doch daarvan weinig kenmerken 
vertoont, dankt zijn bestaan aan art. 2 van de Organisatiewet 
Sociale Verzekering (resp. zijn voorgangers). De bedrijfsvereni
ging draagt zorg voor de uitvoering van de diverse Sociale Ver
zekeringswetten, d.w.z. zij int de premies en doet de uitkeringen. 
Zij wordt opgericht door één of meer naar het oordeel van de 
Minister van Sociale Zaken representatieve organisaties van 
werkgevers en van werknemers. Voor ieder onderdeel van het 
bedrijf- en beroepsleven komt slechts één bedrijfsvereniging 
voor erkenning in aanmerking en wel die, welke door de Minister 
van Sociale Zaken als representatief voor dat onderdeel wordt 
beschouwd (art. 4 leden 1 en 2 Organisatiewet). Het wonderlijke 
van de bedrijfsvereniging is, dat de werkgevers in de bedrijfs
tak de leden vormen, doch dat het bestuur niet wordt benoemd 
door de leden, doch paritair door de oprichtende werkgevers- en 
werknemersorganisaties, terwijl de algemene vergadering niet 
is een ledenvergadering, doch een vergadering van een zgn. 
ledenraad, die eveneens door de oprichtende werkgevers en 
werknemersorganisaties wordt benoemd. De struktuur lijkt 
aldus veel meer op die van een stichting. 
Zij verkrijgt rechtspersoonlijkheid door haar erkenning als 
bedrijfsvereniging door de Minister van Sociale Zaken (art. 4 
leden 1 en 6 van de Organisatiewet Sociale Verzekering). 
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3. 3. Vereniging of groep zonder rechtspersoonlijkheid. 

Over deze rechtsfiguur bestaat geen communis opinio (22). Ik wil me 
hier beperken tot de problematiek van het "optreden" van deze ver
eniging, in het bijzonder dus het optreden in rechte. Er zijn twee 
mogelijkheden: Alle leden gezamenlijk treden op. Het bestuur kan 
hen daarbij vertegenwoordigen, indien de leden hun daartoe vol
macht geven. Naar mijn mening kunnen de leden daartoe in ver
gadering bijeen met gewone meerderheid besluiten. Aldus kunnen 
alle leden vertegenwoordigd worden. Strikt noodzakelijk lijkt mij 
dit niet. Eén of meer gemachtigden kunnen toch immers altijd 
optreden voor een aantal personen, die alle hetzelfde belang heb
ben(23). Vereiste blijft, dat alle vertegenwoordigden met name 
in de dagvaarding zullen moeten worden genoemd (zie 5. 31). Over 
de vraag, of men ook later in de procedure op eerste verzoek van 
de gedaagde de namen van de vertegenwoordigden mag noemen, is 
de rechtspraak verdeeld(24). 
De tweede mogelijkheid is, dat de bestuursleden op eigen naam 
optreden. Art. 12 lid 2 Wet V & V luidt immers: "De overeen
komsten namens haar gesloten en de goederen namens haar ver
kregen, worden ten opzichte van het Rijk en van derden beschouwd 
als volgende de personen, welke de overeenkomst gesloten en 
de goederen aanvaard hebben, •..• "· 
Of deze bepaling hun ook het recht geeft om voor de vereniging op 
te treden is betwist (25). Aanvaardt men dit, dan kunnen ze optre
den, indien een door hen (op eigen naam doch ten behoeve van de 
vereniging (26)) gesloten overeenkomst niet wordt nagekomen, doch 
ook indien een door hen verkregen goed door een ander wordt aan
getast. De mogelijkheden om op grond hiervan krachtens art. 1401 
B. W. op te treden zijn beperkt, aangezien de bestuursleden in 
het algemeen slechts goederen (zaken en rechten) voor de ver
eniging zullen hebben verkregen en de aangetaste belangen, waar
aan in het kader van dit preadvies moet worden gedacht, veel 
in de immateriële (maar daarom nog wel op geld waardeerbare) 
sfeer moeten worden gezocht(27). 

Rest ons nog te bespreken de situatie zoals die zal worden onder 
het N. B. W •. Alsdan zal een enkele "meerzijdige rechtshandeling, 
waarbij de partijen -de leden oprichters -een rechtspersoon tot 
stand brengen, waarin zij volgens de regels en voor een doel door 
hen gesteld willen samenwerken" voldoende zijn om een vereni
ging-rechtspersoon in het leven te roepen. Zolang deze oprichting 
nog niet in een notariële akte is vastgelegd - waartoe geen enkele 
plicht bestaat - kan deze vereniging echter geen onroerende goe
deren en andere registergoederen verkrijgen en kan zij geen erfge
naam zijn (2. 2. 1. 7. lid 1). "Hij die door een rechtshandeling zo
danige vereniging verbindt, is naast de vereniging hoofdelijk 
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aansprakelijk. " (2. 2. 1. 7 .lid 2) 

Eén en ander wil nog niet zeggen, dat onder het N. B. W. de club 
of groep zonder rechtspersoonlijkheid geheel zal zijn verdwenen. 
Wil er sprake zijn van een vereniging, dan is vereist "een, zij 
het summiere, regeling, waaruit blijkt van het in leven roepen 
van een georganiseerd lichaam"(28). 
Daarnaast zal moeten blijken, dat men beoogt samen te werken 
in verenigingsverband(29).0ok onder het N. B. W. zal dus aan "groepen' 
zoals het Anegang Comité (30), de saneringscommissie S. W. 0. (31), 
het dagelijks bestuur belast met de kontrole op de naleving van de 
bakkerssaneringsovereenkomst (32) en de vereniging Contact Natuur
bescherming Noord-Holland (33) geen rechtspersoonlijkheid toekomen. 

3. 4. Het bedrijfsch~ 

Tijdens de Duitse bezetting is het Nederlandse bedrijfsleven ge
organiseerd geworden in hoofdvakgroepen, vakgroepen en onder
vakgroepen (de zgn. organisatie Woltersom). Na de oorlog is 
deze organisatie omgezet in de Publiekrechtelijke Bedrijfsorgani
satie (P. B. 0. ). Artikel 66 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie 
(W. B. 0.) stelt de mogelijkheid open tot het oprichten van pro
duktschappen, hoofdbedrijfschappen of bedrijfschappen. ·Het zijn 
openbare lichamen in de zin van Hoofdstuk V (art. 159) van de 
Grondwet en zij hebben als zodanig verordende bevoegdheid. Zij 
zijn rechtspersonen(34). Ingevolge art. 71 hebben ze tot taak een 
het belang van het Nederlandse volk dienende bedrijfsuitoefening 
door de ondernemingen, waarvoor zij zijn ingesteld, te bevorderen, 
alsmede het gemeenschappelijk belang van die ondernemingen en 
van de daarbij betrokken personen te behartigen. Aldus kan aan 
het bedrijfschap ter regeling onder meer het volgende worden 
overgelaten: 
- registratie van ondernemingen 
-de mededinging 
-onderzoek 
-lonen en arbeidsvoorwaarden 
- vakopleiding 
en vele andere zaken. 
Daarnaast is aan de bedrijfschappen - ik vat van nu af aan de 3 
soorten schappen onder deze naam samen- een taak toebedeeld 
bij de uitvoering van enige wetten, in het bijzonder op het gebied 
van het vestigingsrecht. Aldus wordt een vestigingsbesluit (regel
ende de eisen, waaraan voldaan moet worden, wil men zich în een 
bepaalde bedrijfstak vestigen) slechts vastgesteld op verzoek van 
een Bedrijfschap (art. 4 lid 2 V.B.) (35). In de onlangs tot stand 
gekomen Vestigingswet Detailhandel (Wet van 27 augustus 1971, 
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Stb. 569) - een afsplitsing van de V.B. -is nog maar een zeer 
bescheiden taak aan het bedrijfschap toebedeeld: Het Hoofdbe
drijfschap Detailhandel mag ontheffingen verlenen (art. 13 lid 1), 
terwijl het in een ander geval gehoord moet worden (art. 23). In de 
Drank- en Horecawet is eenzelfde verplichting om gehoord te 
worden in de artt. 3, 5, 7 en 46 te vinden, terwijl artikel 47 aan 
de ''betrokken bedrijfslichamen" het recht toekent beroep in te 
stellen tegen de goedkeuring door G. S. van een verordening tot in
stelling van zwaardere inrichtingseisen, een wijkmaximum of een 
dansverordening. Deze ''betrokken bedrijfslicharnen" zijn het 
Bedrijfschap Horeca, het Produktschap voor bier en het produkt
schap voor gedistilleerde dranken, resp. het Bedrijfschap voor de 
detailhandel in alcoholhoudende dranken. 

Tenslotte doet volgens art. 13 A. R. B. ieder bedrijfschap aan de 
minister voordrachten tot benoeming van de bijzondere leden van 
het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (C. v.B.). 

Van het bedrijfschap dient goed onderscheiden te worden de Be
drijfsvereniging, zie daarover afd. 3. 25. 

4. EERSTE VEREISTE OM TE KUNNEN OPTREDEN :BESTAAN 

Hoe logisch het ook moge klinken dat men moet bestaan wil men 
bevoegd zijn om een rechtsvordering in te stellen, toch heeft de 
Nederlandse rechter zich vele malen over het "bestaan" van de 
eiser of de gedaagde moeten uitlaten. Het was voor R.P. Cleverin
ga aanleiding een alleraardigst boekje te schrijven onder de naam 
"Spookpartijen"(36). Hij somt daarin liefst 10 rechterlijke uit
spraken op, waarin de eisende rechtspersoon niet bestond (37). Een 
mooi voorbeeld is het geval (38), waarin als eiser optrad "de vak
groep Automobiel-, Motorrijwiel- en Rijwielreparatiebedrijf", 
terwijl slechts bestonden de afzonderlijke rechtspersonen "vak
groep Automobiel- en Motorrijwielreparatiebedrijf" en de "vak
groep Rijwielreparatiebedrijf''· 

4. 1. Rechtspersoonlijkheid 

Voor ons onderwerp brengt dit mee, dat slechts organisaties met 
rechtspersoonlijkheid in rechte kunnen optreden of van een wette
lijk recht om in beroep te gaan of gehoord te worden gebruik kun
nen maken. Dit is vele malen door de burgerlijke rechter beslist 
(39). 
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Een uitzondering geldt slechts voor de vennootschap (andere dan 
naamloze), die -hoewel naar huidig nederlands recht geen rechts
persoon - als eiser en gedaagde in rechte kan optreden (art. 4, 4Q. 
en art. 5, 2Q. Rv.), hoewel uit de rechtspraak van de H.R. (40) 
wordt afgeleid, dat wel de namen van de vennoten in de dagvaarding 
moeten worden genoemd. 
Uiteraard geldt deze regel ook in het administratief recht, doch in 
de beslissingen komt men meestal niet aan een uitdrukkelijke uit
spraak daarover toe, omdat meestal de wet zelf als vereiste stelt, 
dat men rechtspersoonlijkheid moet bezitten. Voorbeelden hiervan 
zijn te over: volgens art. 126 W. B. 0. moet men lid zijn van een 
ingevolge art. 5 eerste lid van de Wet V & V erkende -derhalve 
rechtspersoonlijkheid bezittende - verenigini

1 

, willen organisaties 
van ondernemers in aanmerking kunnen kom n voor een aftrek op 
de heffing van het product- of bedrijfschap ( 1). 
Ditzelfde geldt voor de ondernemers- en werknemersorganisaties, 
die aangewezen willen worden om bestuursleden te benoemen in 
een product- of bedrijfschap (art. 73 W. B. 0. ), of om een bedrijfs
vereniging te kunnen oprichten (art. 4 Organisatiewet Sociale Ver
zekering). Ook moet men als ondernemersvereniging rechtsper
soonlijkheid bezitten, wil men een verzoek kunnen doen tot vast
stelling van een Vestigingsbesluit in een bepaalde bedrijfstak 
(art. 4 lid 2 V.B. 1954). Men moet voorts rechtspersoonlijkheid 
bezitten om een c.a. o. te kunnen afsluiten (art. 1 lid 1 Wet op de 
c.a. o.) en om de nietigheid van een met de c.a. o. strijdig be
ding te kunnen inroepen (art. 3, lid 2 Wet op het algemeen ver
bindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collee
tieve arbeidsovereenkomsten), alsmede om een verzoek te kunnen 
doen tot vaststelling van een regeling van arbeidsvoorwaarden 
(artt. 5 en 6 Wet op de loonvorming). 

Soms stelt de wet als vereiste voor de uitoefening van een bepaal
de bevoegdheid het bezit van tenminste twee jaar rechtspersoon-
1ijkheid. Zo in art. 9 lid 2 onder a W. 0. R. , waar de bevoegdheid 
van werknemersverenigingen om kandidatenlijsten voor de 0. R. 
in te dienen, is geregeld en in art. 36 van de W. 0. R. waar de be
voegdheid van deze verenigingen is vastgelegd om naleving van de 
W. 0. R. te vorderen door indiening van een verzoekschrift bij de 
Kantonrechter. Voorts in art. 53 lid 2 onder b k. en 58c lid 1 K. , 
waar het aan deze verenigingen toekomende enquêterecht wordt 
geregeld. 

4. 2. Belangenbehartiging dient tot het doel van de organisatie te 
behoren · 

Indien men naast elkaar stelt de mogelijkheden van een natuurlijk 
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persoon en van een rechtspersoon tot deelneming aan het rechts
verkeer dan blijkt, dat de rechtspersoon een veel kleinere "actie
radius" heeft. Dit ligt niet slechts in de aard van de rechtspersoon, 
die meebrengt, dat hij slechts wat het vermogenrecht betreft - en 
met name dus niet wat het familierecht betreft - is gelijk te stel
len met een natuurlijk persoon, doch ook in het feit, dat de rechts
persoon beperkt wordt door het doel waarvoor zij in het leven 
is geroepen. Met andere woorden: Wil de organisatie ontvankelijk 
zijn in een door haar ingesteld beroep, bezwaar of civiele 
rechtsvordering dan zal de desbetreffende belangenbehartiging 
tot het doel van de organisatie moeten behoren(42). Meestal zal 
men daartoe de doelomschrijving in de statuten kunnen raadplegen, 
doch bij een instituut als het bedrijfschap zal men bij de wet op de 
Bedrijfsorganisatie te rade moeten gaan. Niet voor niets noem ik 
hier het bedrijfschap, omdat juist met betrekking tot haar de H.R. 
een belangrijk arrest heeft gewezen(43). Het ging om een bedrijfs
uitoefening door zekere Klomp in strijd met het desbetreffende 
vestigingsbesluit. Het bedrijfschap nu dagvaardde Klomp in kort 
geding en vorderde, dat hem zou worden bevolen de uitoefening 
van de desbetreffende handel te doen staken. Nadat de President 
van de Utrechtse rechtbank de vordering had toegewezen en het 
Hof dit vonnis vernietigd, kwam de zaak bij de Hoge Raad. Deze 
oordeelde o. m. als volgt: 

"dat het Bedrijfschap is een met overheidsgezag beklede publiek
rechtelijke bedrijfsorganisatie en als zodanig is belast met een 
wetgevende, bestuurlijke -daaronder begrepen voorlichtende -
en adviserende taak; 

dat in dit licht moet worden bezien de algemene taakomschrij
ving, neergelegd in art. 71 W. B. 0. , te weten: het bevorderen van 
een het belang van het Nederlandse volk dienende bedrijfsuitoefe
ning door de ondernemingen, waarvoor het desbetreffende schap 
is ingesteld, alsmede het behartigen van het gemeenschappelijk 
belang van die ondernemingen en van de daarbij betrokken per
sonen; 

dat de hiervoor vermelde taakomschrijving niet inhoudt of mede
brengt de bevoegdheid om als vertegenwoordiger van de burger
rechtelijke belangen van de niet bij name genoemde individuele 
bedrijfsgenoten een voorziening bij de burgerlijke rechter te 
vorderen; dat enig ander wettelijk voorschrift waarbij een zodanige 
bevoegdheid zou zijn verleend, niet bestaat". 
Volgens G. J. Scholten in zijn noot onder dit arrest is het publiek
rechtelijk karakter van het bedrijfschap hier beslissend geweest: 
publiekrechtelijke lichamen "vertegenwoordigen" dan wel het ge
hele Nederlandse volk (de Staten-Generaal: art. 88 Grondwet) of 
een kleine groep ingezetenen, doch dat geeft hun nog niet het recht 
om bij de burgerlijke rechter een voorziening te vragen als de be
langen van degenen, die zij "vertegenwoordigen" worden ge-
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schaad {44). In een enkele vroegere rechtelijke uitspraak is nog 
wel eens anders gedacht over de mogelijkheid van een vakgroep 
(zie hierover afd. 3. 4) om een civiele vordering in te stellen, 
doch toen gaf het desbetreffende Besluit nog als t·aak van de 
organisatie aan: 
"---haar leden ---van advies dienen en hun belangen behartigen". 
Deze uitspraken komen in de volgende onderafdeling ter sprake. 
Een uitzondering wordt gemaakt voor Pres. Rb. Arnhem 27. 10. 1947, 
N. J. 1947, 619, waar principiëel wend beslist, dat de taak der 
bedrijfsorganisatie niet omvat het in rechte optreden tegen degeen, 
die een onrechtmatige daad pleegt jegens enige van haar leden(45). 

Het belang van deze paragraaf is echter niet ~ozeer de vraag of een 
bedrijfschap of andere instelling tot taak he~ft het optreden in 

rechte, indien de belangen van hun leden zijnl geschaad, maar de 
constatering, dat een organisatie allereerst krachtens haar sta
tuten dan wel krachtens wetsvoorschrift dit soort belangenbeharti
ging ten doel moet hebben, resp. tot taak moet hebben(46). Eerst 
daarna kan worden bezien of zij vervolgens ook de bevoegdheid 
heeft om in rechte op te treden ter verdediging van de geschonden 
belangen. 
Ook bij een privaatrechtelijke organisatie kan de ontvankelijkheid 
van een organisatie reeds stranden, indien de doelomschrijving in 
de statuten onvoldoende aanknopingspunten geeft voor dit soort 
belangenbehartiging. Het hier uitgesproken beginsel is een recht
streeks voortvloeisel van de zgn. ultra-vires-leer: de rechtsper
soon kan slechts die handelingen verrichten, die binnen haar doel 
liggen. De uitvoering van de eerste E.E.G. richtlijn heeft dit be
ginsel weliswaar doorbroken met betrekking tot de N. V. en de B.V. 
(artt. 47a en b resp. 58), doch elders is het in volle omvang van 
kracht gebleven met name bij de vereniging en de stichting. 
Thans de belangrijke vraag of, indien de organisatie wel degelijk 
mede tot doel heeft voor haar leden te procederen, zoals b.v. bij 
de vereniging Milieudefensie, daarmede ook de dienovereenkomsti
ge bevoegdheid is geschapen. We komen daarmee op het terrein 
van het ''belang". 

5. HET BELANG ALS ALGEMEEN VEREISTE OM TE KUNNEN 
OPTREDEN 

5.1. Algemeen 

Zowel in het administratief recht als in het privaatrecht wordt de 
bevoegdheid om in rechte op te treden, resp. om beroep in te 
stellen of gehoord te worden, veelal afhankelijk gesteld van het 
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zijn van belanghebbende. Dit wordt op velerlei verschillende wijze 
in de wet omschreven. In onderafdeling 5. 2. zullen voorbeelden 
van deze omschrijvingen worden gegeven. 
Aantonen, dat men belanghebbende is, lijkt mij niets anders dan 
aantonen, dat men belang heeft. Nu dringt zich onmiddellijk de 
volgende vraag op: Wil dit nu zeggen, dat, indien de wet een be
paald beroepsrecht, zoals in het administratief recht, toekent 
aan "een ieder", alsmede indien, zoals de normale regel is in 
het privaatrecht, van het hebben van een belang niet wordt gespro
ken, de betrokkene in het geheel geen belang behoeft te hebben? 
Zeker niet. Algemeen wordt aanvaard, dat, wil men in een proce
dure ontvankelijk zijn, men een belang moet hebben bij het in 
rechte gevraagde. Meestal wordt dit aangeduid met de in het 
frans gestelde regel "Point d'interêt, point d'action", waarvan 
de herkomst onzeker is (47). Men vindt deze regel om te beginnen 
bij de schrijvers over privaatrecht(48), die zich gesteund weten 
door een aanzienlijk aantal arresten van de Hoge Raad (49). Hij zal 
binnenkort deel uitmaken van ons gecodificeerde recht. Immers 
art. 3. 11. 8 N. B. W. -deel uitmakende van de titel "Rechtsvorde
ringen" -luidt: "zonder voldoende belang komt niemand een 
rechtsvordering toe"· Ook vindt men hem bij de schrijvers over 
administratief recht (50). Wel is er nog verschil van mening moge
lijk of het gaat om "een genoegzaam belang"(51), "enig belang", 

"een redelijk belang"(52), een "een persoonlijk belang"(53), of, 
zoals het N. B. W. wil, "voldoende belang" .. In het kader van dit 
preadvies kan daarop niet nader worden ingegaan. 

Vastgesteld kan in elk geval worden, dat voor toewijzing van een 
vorde:dng of van een (hoger) beroep enig belang vereist is, ook 
al noemt de wet dit vereiste niet. Vervolgens kan nu worden nage
gaan, of er zwaardere eisen aan "het belang" moeten worden ge
steld, indien het wetsvoorschrift wèl in enigerlei zin het vereiste 
van een belang stelt. 

5. 2. Wettelijke omschrijvingen van het belang 

A. Publiekrecht 

In het administratief recht ziet men een enkele maal, dat een 
beroep toekomt aan "een ieder". Dit doet zich voor bij art. 76 
2e lid L. 0. wet en art. 54 2e lid Kleuteronderwijswet. Iedere inge
zetene kan namelijk in beroep komen tegen een raadsbesluit be
treffende het ver lenen van medewerking aan de oprichting van een 
bijzondere lagere resp. kleuterschool. 
Art. D 12 Kieswet maakt het voor "een ieder"-.mogelijk bezwaar 
tegen het kiezersregister te maken en de artt. 24, 27 en 29 van de 
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Wet Ruimtelijke Ordening stelt een ieder in de gelegenheid bezwaar 
te maken tegen een bestemmingsplan. Ook artikel 10 van de Hin
derwet stelt een ieder in de gelegenheid om bezwaar te maken 
tegen het verlenen van een vergunning. De schrijvers over admini
stratief recht zijn over het algemeen niet enthousiast over een 
dergelijke -actio popularis-. Zij zou ongewenst zijn(54) of behoort 
uitzondering te blijven(55). Meestal zijn het echter slechts be
langhebbenden, die bezwaar maken, beroep kunnen instellen etc. 
De formulering loopt nogal eens uiteen: "een ieder, die belang 
heeft" (art. 17 L. 0. wet en art. 8 Kleuter onderwijswet), "ieder 
belanghebbende" (art. 3 W. V. W.; art. 9, 3e lidi Keurenwet; artt. 
11a, 2e lid en 37, 3e lid Wegenwet), "alle bel~nghebbenden" 
(art. 19 Waterstaats wet), "ieder, die enig reclit heeft ten aanzien 
van het onroerend goed" (art. 4 Belemmeringenwet Privaatrecht), 
"een ieder, die belang heeft bij de vernietiging of verbetering van 
een Besluit van G. S. " (art. 17, 1e lid L. 0. wet). 

In een aantal gevallen is de eis wat strenger gesteld. Slechts 
"de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die door een beschik
king rechtstreeks in zijn belang is getroffen" is gerechtigd beroep 
in te stellen. Deze formulering komt voor in art. 4 Wet B. A.B. en 
art. 4 lid 2 sub a van de Wet A. R. B. · 

B. Privaatrecht 

In het privaatrecht wordt meestal niet aangegeven aan wie de des
betreffende rechtsvordering toekomt(56). Veelal blijkt dat duide
lijk uit het wetsvoorschrift. Wenst men de kring der gerechtigden 
te beperken, dan geeft de wet dat aan, zoals in de gevallen van 
dood of lichamelijk letsel door schuld (artt. 1406 en 1407 B. W. ). 

Soms echter is het nodig om aan te geven aan wie de actie toe
komt en dan zien we ook hier meestal dat als zodanig genoemd 
word(en) de belanghebbende(n). De terminologie vertoont kleine 
nuances: "de belanghebbende" (1699 B. W. ), "iedere belanghebben
de" (artt. 10 en 12 t/m 15 Wet op Stichtingen resp. 2. 4. 8. /11/12 
en 14 N. B. W. ; art. 31 lid 1 Wet op de Jaarrekening; artt. 28 en 
28a H.R. W.; art. 6 lid 1 H. N.W.; art. 14A B. M. W. ), ''belang
hebbenden" (art. 409 B. W. ; artt. 2. 2. 1. 25 lid 3 en 4. 5. 3. 3. N. B. W.) 
"één of meer belanghebbenden" (2. 1. 11 lid 3 N. B. W. ). 
Voorts spreekt art. 10 Fw van "elk belanghebbende"; opvallend is 
art. 1173 B. W., waar gesproken wordt van ''belanghebbende 
personen". Toch moet worden aangenomen, dat ook rechtsperso
nen-schuldeisers een verzoek kunnen doen tot benoeming van een 
curator over een onbeheerde nalatenschap. 
Soms zijn belanghebbenden genoemd naast primair gerechtigden. 
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Men krijgt dan formuleringen als "iedere aandeelhouder en iedere 
derde belanghebbende" (art. 46a K. : inroepen van de nietigheid van 
een besluit van de algemene vergadering) of men ziet "andere be
langhebbenden" genoemd naast familieleden (art. 33 Krankzinnigen
wet, handelende over de benoeming van een provinciaal bewind
voerder over de goederen van een krankzinnige). 
Een sterk afwijkende formulering vinden we in art. 17, 4e lid 
Rijksoctrooiwet, dat bepaalt, dat "Hij, die zich door een inschrij
ving bezwaard acht" een verzoek aan de rechter kan doen om de 
inschrijving krachteloos te verklaren. 
Gewezen kan tenslotte nog worden op art.173 E.E.G. verdrag, 
dat in lid 2 stelt: "Iedere natuurlijke of rechtspersoon kan .•• 
beroep instellen tegen de tot hem gerichte beschikkingen, alsme
de tegen beschikkingen die, hoewel genomen in de vorm van een 
verordening of van een beschikking gericht tot een andere persoon, 
hem rechtstreeks en individueel raken". 

5. 3. Het belang van een organisatie 

In het verleden is nogal eens de mening verkondigd, dat, indien 
eenmaal de belangenbehartiging der leden, of zelfs de behartiging 
van een algemeen belang tot de taak of het doel van de organisatie 
behoort, daarmede haar belang zou vaststaan en derhalve ook de 
bevoegdheid zou zijn geschapen om in rechte op te treden. Het duide
lijkst vinden we die mening bij Slagter, die schrijft, "dat een vak
groep of vereniging van bedrijfsgenoten tot een zodanige actie 
(op grond van onrechtmatige daad) bevoegd is, indien de statuten 
van de vereniging inhouden, dat de vereniging (mede) ten doel 
heeft om de economische belangen van haar leden te behartigen" 
(57). Zelfs stelt Slagter, dat dit toen algemeen werd aangenomen 
(58). De rechtspraak, waarop hij zich beroept, vormt echter een 
uitermate zwak bewijs voor zijn stelling. Slechts het door hem 
genoemde arrest van het Hof te 's-Hertogenbo~ch, van 31. 5. 1949, 
N. J. 1950, 411 leidt uit het feit, dat de vakgroep Cementwarenin
dustrie ten deze een taak heeft, ook haar bevoegdheid af(59). De 
door hem genoemde uitspraak van het Hof 's-Gravenhage(60) zegt 
echter dat de gedraging "onrechtmatig is tegenover hen, die -
zoals de appellanten sub 2, 3 en 4 - zo'n vergunning bezitten" en 
zwijgt juist over de appellant sub 1, zijnde de vakgroep. Bij het 
door hem genoemde arrest Hof Arnhem(61) was de ontvankeliJk-
heid in het geheel niet in het geding, terwijl het bij het door hem 
genoemde vonnis Rb. Breda(62) ging tussen twee vakgroepen en 
niet om een organisatie. Hij verwijst echter ook naar het artikel 
van J. M. Polak inS. E. W., die inderdaad enige uitspraken op
noemt, waarin de vakgroep ontvankelijk werd verklaard. Daarin 
hoort echter niet thuis het door Polak genoemde Pres. Rb. Middel-
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burg 13. 8. 1945, N. J. 1946, 583 waar het een procedure tussen 
2 natuurlijke personen betrof. Polak noemde echter ook reeds 
14 afwijzende vonnissen en arrestaties, waaronder de reeds door 
mij genoemde vonnissen Rb. Arnhem en Rb. Leeuwarden(63). 
Enige andere uitspraken gaven duidelijk aan, dat een eventuele 
taak van de vakgroep nog niet haar bevoegdheid om in rechte op 
te treden meebracht(64). De interessantste van deze uitspraken 
is wel die van de President in Arnhem, gewezen ná het artikel 
van Polak. Het ging hier om een stichting en de President over
weegt, dat "niemand zich door een eenzijdige taak-stelling de 
bevoegdheid kan verwerven in rechte tegen derden op te treden 
•.. ", ook al had de desbetreffende Bakkerijstichting bij verorde
ning bepaalde taken toebedeeld gekregen. Er zijn nog enige andere 
uitspraken, waarbij in meerderheid de vakgroep niet ontvankelijk 
werd verklaard, doch deze zijn van minder principiële aard(65). 

Als thans heersende mening kan wel gelden, dat het feit, dat een 
organisatie tot taak of tot doel heeft de economische belangen van 
haar leden te dienen, onvoldoende grond is om aan te nemen, dat 
die organisatie de bevoegdheid zou hebben door middel van een 
civiele actie op te treden tegen derden, die deze belangen schaden. 
W. C.L. van der Grinten formuleerde het in zijn noot bij het arrest 
Klomp aldus: "Het geldende civiele recht kent de figuur van ver
tegenwoordiging van personen, doch niet die van vertegenwoord i
ging van belangen in dier voege dat een organiSatie in rechte zou 
kunnen ageren bij aantasting van de belangen vkn haar leden of 
aangeslotenen ". (66) 

Dit wil echter nog niet zeggen, dat het in rechte optreden van 
organisaties geheel zou zijn uitgesloten. De organisatie kan optre
den: 
hetzij 
a. indien zij een eigen belang kan stellen. 
hetzij 
b. als zij daartoe door de wet is aangewezen. 
hetzij 
c. als vertegenwoordiger van met name genoemde leden. 

5. 31. Het eigen belang van de organisatie 

Het gaat hier natuurlijk niet om gevallen, dat er wanprestatie 
wordt gepleegd van een overeenkomst, die de organisatie is aan
gegaan of op onrechtmatige wijze schade wordt berokkend aan 
haar eigendommen, maar om de mogelijkheden die er zijn, in
dien de belangen, waarvoor zij opkomt worden aangetast. De 
mogelijkheden zijn hier zeer gering, zo ze er al mogen zijn. 
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Op verschillende wij ze is deze bevoegdheid beredeneerd. 
a. Het feit, dat belangen van de leden getroffen zijn, brengt mee, 

dat ook de organisatie getroffen is 
b. Als de collectiviteit der leden in haar belang getroffen is, dan 

is daarmede de vereniging, waarin die collectiviteit is be
lichaamd, in haar belang getroffen 

c. De organisatie heeft een eigen belang buiten het belang van de 
leden of naast het belang van de leden. 

Opvatting a ziet men een enkele maal wel aangehangen in het admi
nistratieve recht. Het duidelijkste voorbeeld is C. v.B. 20. 3. 1957, 
S. E. W. 1957, 184, waarin als volgt wordt geredeneerd: "nu toch 
verzoekster sub 5 is een rechtspersoonlijkheid bezittende vereni
ging, waarvan de overige verzoeksters, met behoud van zelfstandig
heid, lid zijn, en daarom • . . door de weigering van verweer er 
haar leden -verenigingen aan te wij zen op de voet van art. 19 van de 
Algemene heffingsverordening, rechtstreeks in haar belang is ge
troffen". Ook de in 5. 3. genoemde uitspraken, waarbij uit de taak 
van een vakgroep of bedrijfschap zonder meer hun bevoegdheid om 

· in rechte op te treden wordt afgeleid, zouden hieronder wellicht 
gerekend kunnen worden (67). 
Ik zeg wellicht, omdat ook denkbaar is, dat de rechter aan een 
vertegenwoordigingsfiguur heeft gedacht. In elk geval kan in c\eze 
categorie worden ingedeeld de uitspraak van het college Medisch 
Tuchtrecht Amsterdam, 10.12. 1957, N. J.1959, 114, hoewel niet 
ondenkbaar is, dat in dit geval de rechtsgeleerde voorzitter zijn 
vier lekenbroeders niet heeft kunnen overtuigen van het feit, dat 
het belang der afzonderlijke doktoren nog niet is het belang der 
dokterskring (afdeling der Kon. Maatschappij tot bevordering der 
geneeskunst). 

Opvatting a moet worden verworpen. Zij wordt, dacht ik, ook niet 
door gezaghebbende juristen onderschreven. 
Opvatting b is in feite een meer theoretisch gefundeerde variant op 
opvatting a. Men ziet haar in bepaalde rechterlijke uitspraken 
aangehangen(68). Volgens deze opvatting moet allereerst aan twee 
voorwaarden zijn voldaan: het moet gaan om een organisatie met 
leden en het belang van alle leden als geheel moet in het geding 
zijn. 
In een rechtspersoonlijkheidstheorie als die der collectieve eigen
dom zou deze opvatting wellicht geen slecht figuur slaan, doch in 
Nederland wordt deze door Molengraaff aangehangen theorie thans 
wel algemeen verworpen. In de wel aangehangen leer der juridische 
realiteit past de opvatting echter niet. In die theorie is er immers 
een duidelijke scheiding tussen de rechtspersoon en haar leden(69). 
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Opvatting c. Zodra de organisatie een eigen belang kan aantonen bij 
de ingestelde rechtsvordering, gaat de zaak er voor haar roos
kleuriger uitzien. Niettemin kunnen er dan nog, voornamelijk in 
het civielrecht, moeilijkheden rijzen, omdat de organisatie niet 
voldoet aan bepaalde voorwaarden, die gesteld worden bij het in
stellen van die bepaalde actie, zoals schade of dreiging van schade 
in geval van een onrechtmatige daads actie. 
Aan dit punt zal nog enige aandacht worden geschonken in afdeling 6. 
Het hier genoemde eigen belang der organisatie is het enig be
staande redmiddel voor een eigen actie ener organisatie, die een 
bepaald algemeen belang - zoals milieubescherming - behartigt. 
In deze gevallen zijn er soms niet eens bepaalde personen te noe
men, die in hun belangen zijn geschaad. Men denke aan een ver
eniging Dierenbescherming of een Stichting voor het Ongeboren 
Kind. Deze laatste werd zonder verdere argumentatie ontvanke
lijk geacht, toen zij opkwam tegen de vertontng door de N. V. S.H. 
van een film, waar de medisch-technische h~ndelingen van een 
abortus provocatus zouden worden vertoond (70). 
In het administratief recht, wil men voor het betoog, dat de orga
nisatie een eigen belang heeft, nog wel eens steun vinden bij het 
feit, dat de organisatie weliswaar niet is aangewezen om het 
onderhavige beroep te mogen instellen, doch elders in de wet wel 
genoemd staat als adviesorgaan e.d. ter zake van het in het ge
ding zijnde belang (71). 

Het wordt de organisatie mijns inziens ook wat gemakkelijker ge
maakt, indien de wettelijke bepaling, die een bepaald recht toe
kent, daarbij met zoveel woorden spreekt van een organisatie of 
een groep. Een voorbeeld hiervan treft men aan in art. 25 van het 
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de funda
mentele vrijheden, waarin een recht wordt toegekend "aan iedere 
(andere dan een regerings-) organisatie of iedere groep van parti
culieren, welke beweert het slachtoffer te zijn van schending door 
één der Hoge Verdragsluitende Partijen van de rechten, die in dit 
verdrag zijn vervat. " Andere voorbeelden zijn de artt. 10 Ont
grondingenwet en 16 Mijnwet continentaal plat, die spreken van 
"andere daarvoor in aanmerking komende instellingen". 

Men poogt het eigen belang van de organisatie ook wel te adstru
eren door te stellen, dat niet toekenning van het recht om bij de 
burgerlijke rechter een voorziening te vragen, indien de door de 
organisatie behartigde belangen worden geschaad, aan de organi
satie schade zou berokkenen door verlies van aanzien, prestige, 
gezag en ledenverlies. Deze op het eerste gezicht aantrekkelijke 
theorie kan echter snel ontmaskerd worden: "De organisatie heeft 
belang bij de vordering, omdat ze anders (t.w. als ze haar niet 
had) schade zou lijden" is niet hetzelfde als "de daad van de derde 
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maakt inbreuk op het belang van de organisatie". En dat laatste zal 
aangetoond moeten worden. 

Na het vorenstaande zal het duidelijk zijn, dat in het overgrote ge
deelte der zaken, de organisatie niet ontvankelijk werd verklaard, 
noch in het administratief recht(72), noch in het privaatrecht(73). 
Helaas zijn er een aantal uitspraken, waarin de organisatie welis
waar in haar vordering ontvangen werd, doch waarbij elke argu
mentatie ten aanzien van de ontvankelijkheid ontbreekt(74). In één 
dier gevallen(75) is het mij bekend, dat de wederpartij uitdrukke
lijk had verklaard op de niet ontvankelijkheid geen beroep te zullen 
doen. De vraag doet zich echter voor of dan toch de rechter niet 
verplicht is ambtshalve zich over de ontvankelijkheid uit te spreken. 
Van één kantonrechter is bekend, dat hij dat dan ook deed(76). 

5. 32. De wet wijst de organisatie aan 

Als de wet een bepaalde organisatie aanwijst als bevoegd om in 
beroep te komen, bezwaar te maken of een civiele vordering in te 
stellen, dan staat daarmee die bevoegdheid vast en behoeft geen 
nader onderzoek plaats te vinden. Is de organisatie aangewezen, 
dan staat, zo zou men kunnen zeggen, haar belang vast, afgezien 
tenminste van het ontbreken van een belang i-q. een concreet geval. 
Onaannemelijk is voorts, dat in zo'n geval in het wetsvoorschrift, 
waarbij de organisatie in het leven is geroepen, resp. in de sta
tuten van de civielrechtelijke groepering een dienovereenkomstige 
taak- of doelomschrijving zou ontbreken. Mocht dit zo zijn, dan 
lijkt de eerder sub 4. 1 gestelde eis voor de aanwijzing te moeten 
wijken. 

Daarnaast zijn er een aantal gevallen, waarin niet een organisatie 
met name is genoemd, doch wel sprake is van "een organisatie 
of groep, die ••• " of "andere daarvoor in aanmerking komende 
instellingen". Deze gevallen werden reeds behandeld in de vorige 
onder afdeling. 

Tenslotte vormt nog een aparte groep de werkgevers- en werk
nemersorganisaties, die zijn aangewezen om hun groep te ver
tegenwoordigen in een adviesorgaan, bij loononderhandelingen 
e.d •. Hier speelt namelijk het probleem van de representativi
teit. Deze gevallen zullen hier wel worden opgesomd, doch het 
representativiteitsprobleem zal een overigens zeer bescheiden 
behandeling vinden bij de acties (afd. 6). 

Laat ons dus thans nagaan in welke gevallen de wet aan een be
paalde organisatie een bevoegdheid tot "optreden" toekent en wel 
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gesplitst naar publiekrecht en privaatrecht. 

A Publiekrecht 
~rt_~~~~t~P-~~1EEÈ!Y~~qg~~ejplg~~ 

Dit artikel zegt, dat "ten aanzien van personen .of colleges met 
enig openbaar gezag bekleed, de hen als zodanig toevertrouwde 
belangen en ten aanzien van.privaatrechtelijke organisaties de be
langen met het oog waarop zij in het leven zijn geroepen, als hun 
belangen worden beschouwd". Dit geldt dan voor de toepassing 
van een aantal bepalingen, zoals de mogelijkheid voor "belangheb
benden" om bezwaar te maken tegen een aangevraagde vergunning 
(art. 24 lid 3) of tegen wijziging der voorwaarden, beroep in te 
stellen tegen het verlenen van een vergunning e.d .• Eerst bij nota 
van wijziging werd de huidige redactie gekozen, zulks - aldus 
de M. v.A., (stuk nr. 6), p. 28, 2e kolom- om alle onzekerheid 
omtrent de vraag of bepaalde actiecomité's, studiecommissies e.d. 
wel onder het begrip "belanghebbenden" kunnen vallen uit te sluiten. 
Die onzekerheid blijft mijns inziens, indien het comité of de com
missie geen rechtspersoonlijkheid heeft of beter: Er is, meen ik, 
dan zelfs de zekerheid, dat deze instellingen niet ontvankelijk 
zullen zijn. 
De bevoegdheden van de bedrijfschappen voortvloeiende uit de 
normale uitoefening van hun taak zijn hier niet met name genoemd. 
Zij werden reeds besproken in afdeling 3. 5. 
De bevoegdheden van ondernemers- en werknemersorganisaties 
zijn aan het eind van deze onderafdeling onder c bijeengebracht. 

B Privaatrecht 
!!tt.._2_6_2.,_~~1Yl..:JY.! 

"Het recht om ter bescherming van een collectief merk in rechte op 
te treden komt uitsluitend toe aan de houder van dit merk ...•.•.. 
• • • • Onder dezelfde voorwaarden (respecteren van een ouder 
recht) kan de merkhouder schadevergoeding eisen voor elke schade 
die hij door dit gebruik lijdt. 
Het reglement op het gebruik en het toezicht kan evenwel aan per
sonen, aan wie het gebruik van het merk is toegestaan, het recht 
toekennen tezamen met de houder een vordering in te stellen of in 
een door of tegen deze aangevangen geding zich te voegen of tussen 
te komen. ~ 
Het reglement op het gebruik en het toezich kan eveneens bepalen, 
dat de houder, die alleen optreedt, het bij z ndere belang van de 
gebruikers van het merk kan laten geiden en in zijn eis tot schade
vergoeding de bijzondere schade, die een of meer van hen hebben 
geleden, kan opnemen". 
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Aangezien bepalingen in een reglement, ook al wordt het dan gepu
bliceerd, nooit het procesrecht kunnen veranderen, lijkt mij, dat 
de slotbepaling - en daar gaat het natuurlijk om -niet meer in
houdt, dan dat de houder van het collectieve merk de gebruikers 
in een procedure mag vertegenwoordigen. Dat zou echter zonder 
die bepaling ook reeds zo zijn (zie afd. 5. 33). 
Het enige· dat nodig was, was vast te leggen, dat deze machtiging 
niet in evenzovele afzonderlijke volmachten behoeft vast te liggen, 
doch in het reglement mag staan. De "Artikelsgewijze opmerkingen", 
hoewel zeer summier, wij zen toch ook wel in deze richting. We Ie
zen het volgende: 
"De houder zelf zal herstel van de door de gebruikers geleden 
schade kunnen eisen, wanneer het reglement op het gebruik en 
het toezicht hem daartoe machtigt". (77) Haardt zegt echter zeer 
duidelijk: "kunnen in deze actie de feitelijke gebruikers van het 
merk voor vergoeding van hun eigen schade mede optreden of door de 
houder vertegenwoordigd worden". (7 8) 
Aannemende dat dit juist is, moet echter geconstateerd worden, 
dat het onderhavige artikel niet in deze onderafdeling thuis hoort, 
doch in afd. 5. 33 waar de vertegenwoordiging wordt behandeld. 
Het houdt tevens in, dat de namen van de feitelijke gebruikers 
in de procedure zullen moeten worden genoemd (zie 5. 33) en dat 
de houder de voor de gebruikers ontvangen schadevergoeding aan 
deze moet doorgeven. 

Ledencontracten 
Reeds onder het huidige recht neemt men aan, dat een vereniging 
voor de leden rechten kan bedingen en als de statuten dat toestaan 
zelfs verplichtingen kan aangaan(79). Art. 2. 2.1. 20 a N. B. W. 
zegt dit als volgt: 
"De vereniging kan, voor zover uit de statuten niet het tegendeel 
voortvloeit, in naam van de leden rechten bedingen en, voor zover 
dit in de statuten uitdrukkelijk is bepaald, in hun naam verplichtin
gen aangaan. Zij kan namens de leden tot handhaving van de be
dongen rechten in rechte optreden, waaronder begrepen het vorde
ren van schadevergoeding". We hebben hier te doen met een vorm 
van vertegenwoordiging (80). Door met de vereniging als vertegen
woordiger van haar niet met name genoemde leden te contracteren 
gaat de derde er mijns inziens ook mee accoord, dat in een latere 
actie wegens wanprestatie, de vereniging, de leden vertegenwoor
digende, deze evenmin met name behoeft te noemene Wat de ver
eniging als vertegenwoordiger van het lid ontvangt zal hij aan deze 
door moeten betalen (81). Daarnaast zal het, naar ik aanneem, 
mogelijk zijn, dat het lid zelf ageert. 
De rechten en verplichtingen door de vereniging namens de leden 
bedongen en aangegaan, moeten van kwalitatieve aard worden ge
acht, aldus, dat uittreding door een lid -behoudens afwijzend be~ 
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ding -de gebondenheid doet eindigen en een nieuw toegetreden lid door 
zijn toetreding desbetreffende rechten en plichten verkrijgt (82). 

Vereniging van (appartements)eigenaren. 
Deze in het B. W. geregelde figuur werd in de afd. 3. 22. reeds be
handeld. Niet echter het artikel waar het ons nu om te doen is, 
t.w. 876 a lid 2 B. W. (5. 10. 2. la lid 2 N. B. W.), luidende als 
volgt: Zij kan binnen de grenzen van haar bevoegdheid de gezame
lijke appartements -eigenaars in en buiten rechte vertegenwoordigen". 

I 

Deze bepaling stamt van art. 638 q, 2e lid (SS), zoals de M. v. T. 
zegt. Er zijn echter aanzienlijke verschillen. Art. 638 q, 2e lid 
luidde nl. : 
"De administrateur vertegenwoordigt zowel in als buiten rechte 
binnen de grenzen van zijn bevoegdheid de rechtspersoon zomede 
de individuele eigenaren in zaken, die hen gezamenlijk betreffen. " 
Dit was dus niets bijzonders. De administrateur is het orgaan door 
middel waarvan de vereniging handelt, zoals de directeur (in de 
wet bestuurder genaamd) dat is voor de N. V. Bovendien geeft de 
wet de administrateur volmacht om voor individuele eigenaars op 
te treden. 
De M. v. T. zegt over de wijziging het volgende: "Het lijkt juister 
de vereniging als vertegenwoordiger van de gezamenlijke eige
naars aan te wijzen: de vereniging kan dan weer op haar beurt 
vertegenwoordigd worden door de administrateur". Nieuw is, dat 
de vereniging de gezamenlijke eigenaars kan vertegenwoordigen. 
Dus ook hier weer geen collectieve actie van de vereniging zelf, 
doch een recht om het totaal der eigenaars-leden te vertegenwoor
digen zonder deze afzonderlijk behoeven te noemen. 
Art. 876 a B. W. (5. 10. 2. la N. B. W.) bevat nog een derde lid lui
dende als volgt: "De vereniging ziet toe op de nakoming van de ver
plichtingen die voor de appartementseigenaars uit het bij of krach
tens de wet en het reglement bepaalde jegens elkander voortvloeien 
en kan te dien einde in rechte tegen hen optreden. " Onder apparte
roeutseigenaars wordt hier begrepen hij die een gebruiksrecht aan 
een appartementseigenaar ontleent. Hier lijkt mij nu wel een col
lectieve actie aanwezig, aldus, dat de vereniging zelf in eigen 
naam optreedt tegen het onwillig lid. De vereniging wordt kenne
lijk geacht zelf bij het reglement partij te zijn(84). Hiermede is 
tevens de strijdvraag, of een dergelijke actie mogelijk is, opge
lost (85). 

Ontwerp wettelijke bepalingen ongeoorloofde mededinging(86). 
Dit ontwerp, naar haar geestelijke vader ook wel ontwerp Haardt 
genoemd, bevat in art. 5 de volgende bepaling: 
"Een vordering ter zake van ongeoorloofde mededinging komt mede 
toe aan rechtspersoonlijkheid bezittende organisaties, die ten doel 
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hebben de behartiging van belangen van ondernemingen in het eco
nomisch verkeer en (de SER stelt voor: of) van consumenten van 
waren en diensten, in die gevallen, waarin de daad van ongeoor
loofde mededinging die belangen als zodanig aantast, ook zonder 
dat er van schade of dreigende schade voor deze organisatie sprake 
zou zijn." 
Het is duidelijk dat de consument en zijn organisatie hiermede maar 
zeer ten dele zijn geholpen. Immers veel voor de consument nade
lige handelingen, zoals in de handel brengen van ondeugdelijke of 
~evaarlijke apparaten, vormen geen ongeoorloofde mededinging 
(87). 

C Ondernemers- en werknemersorganisaties. 
Systematisch leek het mij het beste om de bevoegdheden, die toe
komen aan ondernemers- en werknemersorganisaties bij elkaar 
te zetten, ofschoon het hier duidelijk verschillende deelgebieden 
van het recht betreft. Enerzijds het privaatrechtelijk deel van het 
arbeidsrecht (c.a. o.), anderzijds het pubHekrechtelijke (Raden 
van Beroep), terwijl de Vestigingswet weer niets met het arbeids
recht te maken heeft. Wat slechts overeenstemt is de representa
tie"· De groep werkgevers, werknemers of beide moet "ver tegen
woordigd" zijn. Waarin of waarbij, dat zullen we nu zien(88). 

Art. 4 lid 2 V.B. 
Volgens dit artikel kan een Vestigingsbesluit behalve, zoals we 
gezien hebben op verzoek van een bedrijfschap (Afd. 3. 4), ook 
vastgesteld worden op verzoek van een "naar het oordeel van de 
Kroon representatieve rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging 
van ondernemers". 

Art. 67 lid 2 W. B.O. : 
Instelling van een (hoofd) bedrijfschap geschiedt bij a.m. v.b., in
dien de S. E. R. gunstig heeft geadviseerd "in overeenstemming 
met een naar zijn oordeel voldoende representatieve organisato
rische vertegenwoordiging van de betrokken ondernemers en van 
de betrokken werknemers". 

Art. 73 W. B. 0. : 
"Naar het oordeel van de Kroon representatieve organisaties van 
de betrokken ondernemers en werknemers" kunnen bestuursleden 
van een bedrijfschap benoemen. 

Art. 126 W. B. 0. : 
Aftrek heffing bedrijfschap (zie 4. 1). 
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Art. 10 Beroepswet: 
Organisaties van werkgevers en werknemers mogen personen aan
bevelen als lid van de Raad van Beroep (Sociale Verzekering). 

Art. 7 Wet economische mededinging: 
Bij ontstentenis van een bedrijfschap worden "organisaties van 
ondernemers en van werknemers uit het betrokken gebied van 
het bedrijfsleven" gehoord alvorens een mededingingsregeling 
algemeen verbindend kan worden verklaard. 

Art. 28 lid 7 Arbeidswet 1919: 
Bij ontbreken van een bedrijfschap nemen de werkgevers- en 
werknemersverenigingen het initiatief tot het verlenen van een 
vergunning tot afwijken van bepalingen van de arbeidswet. 

Art. 52 lid 12 Arbeidswet 1919: 
Zijn bepaalde vergunningen, machtigingen of vrijstellingen ver
leend, dan kan de arbeidersvakvereniging intrekking of wijziging 
daarvan vragen. 

Art. 18 Veiligheidswet: 
Voor een bepaalde ontheffing moet de minister de "betrokken ver
enigingen van werkgevers en arbeiders" raadplegen. 

Art. 9 lid 2 sub a W. 0. R. : 
"een vereniging van werknemers, die in de onderneming werkzame 
personen onder haar leden telt, krachtens haar statuten ten doel 
heeft de belangen van haar leden als werknemers te behartigen en 
als zodanig in de betrokken onderneming of bedrijfstak werkzaam 
is en voorts tenminste twee jaar in het bezit is van rechtspersoon
lijkheid" mag een kandidatenlijst voor een 0. R. indienen. 

Art. 36 W. 0. R. : 
Een vereniging als bedoeld in art. 9 lid 2 sub a mag bij de kanton
rechter de naleving vorderen van de bepalingen van de W. 0. R. in 
het bijzonder omtrent het instellen van een 0. Ro 

Art. 38_ W. 0. R. : 
Door de S. E. R. daartoe aangewezen representatieve organisaties 
van werkgevers en werknemers benoemen ieder voor de helft de 
leden van een bedrijfscommissie. 

Art. 53 lid 2 en 58 c K. : 
Een werknemersvereniging, die aan dezelfde eisen voldoet als ge
steld in art. 9 lid 2 sub a W. 0. R. kan een ierzoekschrift indienen 
bij de Ondernemingskamer van het Gerech shof te Amsterdam om 
een onderzoek in te stellen naar het beleid n de gang van zaken 
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bij de N. V. , resp. de B.V. 

Art. 28a H.R. W.: 
Iedere belanghebbende kan aan de Ondernemingskamer verzoeken 
om een zgn. "grote" N. V. (89) te gelasten daarvan opgave te doen 
bij het handelsregister. Lid 4 luidt nu: "Als belanghebbende in de 
zin van dit artikel worden mede beschouwd een door ons (d. i. de 
Kroon) oordeel algemeen erkende, centrale organisatie van werk
nemers, alsmede een organisatie van werknemers als bedoeld in 
art. 52j, onder c, van het Wetboek van Koophandel" (dat zijn de 
organisaties die betrokken plegen te zijn bij het afsluiten van de 
c. a. o. ). 

Art. 4 Organisatiewet Sociale Verzekering: zie afd. 3. 25 

Iets langer dient te worden stil gestaan bij de Wet op de Collec
tieve Arbeidsovereenkomst. 
Art. 15 Wet op deC. A. 0. luidt aldus: "Eene Vereeniging, welke 
eene collectieve arbeidsovereenkomst heeft aangegaan, kan, in
dien eene der andere partijen bij die overeenkomst of een der 
leden van deze handelt in strijd met een harer of zijner verplich
tingen, vergoeding vorderen niet alleen voor de schade, welke 
zijzelve dientengevolge lijdt, doch ook voor die, welke hare leden 
lijden". 

Ter toelichting diene het volgende: Een c.a. o. wordt afgesloten 
enerzijds door een werkgever of een organisatie van werkgevers, 
anderzijds door een werknemersvereniging. Art. 9 van de wet op 
de c. a. o. bepaalt nu, dat de leden der onderscheiden verenigingen 
ook aan de c.a. o. zijn gebonden. Dit betekent - mede door de 
werking van de artt. 12 en 13 -, dat de normen neergelegd in een 
c. a. o. voor een werkgever en een werknemer, die ingevolge art. 
9 aan die c.a. o. zijn gebonden, boven eventuele afwijkende bepa
lingen in een individuele arbeidsovereenkomst praevaleren. Voorts 
zegt art. 9 lid 2 van de leden van de onderscheiden verenigingen: 
"Zij zijn tegenover elk der partijen bij de c.a. o. gebonden al 
datgene, wat te hunnen aanzien bij die overeenkomst is bepaald, 
te goeder trouw ten uitvoer te brengen, als hadden zijzelve zich 
daartoe verbonden. " Alzo ontstaan de zogenaamde diagonale ver
houdingen: De werkgeversvereniging kan nakoming vorderen van 
een werknemer, die lid is van één der contractanten en de werk
nemersvakbond kan nakoming vorderen van een bij één der con
tractanten aangesloten ondernemer. Art. 15 gaat nu nog een stap 
verder: in het laatstgenoemde geval kan nu de vakbond ook de 
schade vorderen, die één harer leden-arbeiders lijdt door het 
feit, dat diens werkgever zich niet aan de c. a. o. houdt. Tevens 
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kan echter de werknemer zelf tegen zijn werkgever ageren (immers 
uit de arbeidsovereenkomst). Over de betekenis van de actie van 
art. 15 en de verhouding van de twee acties heersen bij de auteurs 
nu wat wonderlijk aandoende ideeën. 
Laten we beginnen met Bakels (90). Hij gaat uit van een c. a. o. , die 
gesloten is tussen één werkgever en een vereniging van arbeiders. 
Hij neemt vervolgens aan, dat de c. a. o. een normatieve bepaling 
-een bepaling derhalve, die bij het afsluiten van individuele ar
beidsovereenkomsten in acht moet worden genomen -bevat, in
houdende, dat op bepaalde dagen vrijaf moet worden gegeven. De 
werkgever houdt zich niet aan deze bepaling. Hij pleegt dan wan
prestatie, niet slechts tegenover de georganiseerde arbeider, die 
niet vrijaf krijgt, doch ook tegen de vakorganisatie. 
Dit laatste is, gelijk Bakels mijns inziens volkomen terecht op
merkt, niets bijzonders. We zitten nog geheel in de contractuele 
sfeer. Werkgever en vakorganisatie zijn partij bij het contract. 
Niet nakoming levert wanprestatie op. Mijns inziens wordt de 
zaak nog duidelijker, als men hier een derdenbeding aanwezig acht 
De vakvereniging, (die ook iets voor zichzelf bedingt) bedingt iets 
ten behoeve van de arbeider. Volgens de heersende nederlandse 
mening heeft dan immers niet slechts de derde, die heeft aan
vaard, doch ook de stipuiator een actie, indien het beding ten be
hoeve van de derde niet wordt nagekomen(91). Indien nu de c.a. o. 
niet door de werkgever zelf is afgesloten, doch door zijn werk
geversvereniging, wordt de zaak iets anders. Nu kan immers de 
vakvereniging ook tegen de werkgever ageren, ofschoon deze 
geen partij bij de c.a. o. was. Dit komt dan door de werking van 
art. 9 Wet C.A. 0. Ergo: artikel 9 geeft aan de vakvereniging 
de mogelijkheid op te komen voor hun eigen belangen. 
Bakels stelt niettemin, dat de zaak in het onderhavige geval niet 
principiëel anders zou liggen (92). Hen kan worden toegegeven, 
dat de wet hier geen "zelfstandige of rechtstreekse actie van pri
vaatrechtelijke organisaties (l'action collective(93)) in het leven 
roept. Immers de arbeidersvakbond moet beginnen met een over
eenkomst aan te gaan en eerst dan zegt de wet, dat dit ten ge
volge heeft, dat ook de leden van zijn wederpartij gebonden zijn. 
Er wordt met andere woorden ook een overeenkomst met deze 
leden gefingeerd. Dit doet veel denken aan de in deze afd. onder 
B behandelde "ledencontracten", waarbij het echter niet de wet, 
doch de vereniging zelf is die voor haar leden contracteert. 
Tevens lijkt mij een verschil, dat bij de ledencontracten de leden 
beogen in de anonimiteit te blijven, terwijl hier, naar ik aanneem, 
degenen wien het aangaat weten van welke vereniging van werk
gevers of werknemers de betrokkene lid is. 

Thans terug naar ons uitgangspunt: art. 15 Wet C.A. 0. :de arbei
dersvakbond - om het gemakshalve daar maar bij te houden -kan 
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haar eigen schade vorderen en die welke haar leden lijden. Dit 
laatste zou betekenen, dat de vakbond niet als vertegenwoordiger 
dier leden optreedt, doch dat zij bij haar eigen schade (94) die van 
haar individuele leden mag optellen. Het zou slechts om een be
rekeningswijze gaan (95). Zij zou ook het aldus ontvangene niet 
aan de individuele arbeiders behoeven af te dragen. Daarnaast zou 
ook het lid zijn schade wegens wanprestatie van de arbeidsover
eenkomst kunnen claimen, zodat de werkgever het ris i co loopt 
tweemaal te moeten betalen. Het moge dan z6 zijn, dat het zo~ven 
uiteengezette rechtskarakter van de actie ex art. 15 aan de hand 
van de parlementaire behandeling min of meer bewezen kan wor
den, met de allerlaatste conclusie kan ik mij moeilijk verenigen. 
Immers stel, dat het lid zijn schade reeds heeft ontvangen, dan 
kan de vakvereniging moeilijk nog zijn schade vorderen, maar 
als dat waar is, kan ook het lid zijn eigen schade niet meer vor
deren, daar de vereniging reeds zijn schade heeft gevorderd, of 
zo men wil, hij kan ze wél vorderen, doch dan moet de vereniging 
ditzelfde bedrag als onverschuldigd betaald terugbetalen nu achter
af blijkt, dat het lid geen schade had. Al met al zou ik er derhal
ve voor willen pleiten om hier een geval van actieve hoofdelijkheid 
aan te nemen: beiden, lid en vereniging, kunnen de schade van 
de werkgever claimen, doch is aan één van hen betaald, dan is 
de schuld gekweten. In dit stelsel past dan uiteraard een doorbe
taling van de vereniging aan het lid. 

In dit kader past ook: art. 3 van de wet op het algemeen verbin
dend en onverbindend verklaren van bepalingen van c.a. o. 's, 
waarvan lid 2 luidt: 
"De nietigheid (van een met een verbindend verklaarde bepaling 
van een c.a. o. strijdig beding) kan steeds worden ingeroepen 
door rechtspersoonlijkheid bezittende vereenigingen van werkge
vers of arbeiders, waarvan leden partij zijn bij een arbeidsover
eenkomst, waarop de verbindend verklaarde bepalingen van toe
passing zijn", en lid 4: "De in het tweede lid bedoelde vereeni
gingen kunnen van werkgevers of arbeiders, die in strijd handelen 
met verbindend verklaarde bepalingen, vergoeding vorderen van 
de schade, die zij of hare leden daardoor lijden. Indien deze 
schade niet op geld waardeerbaar is, zal als schadevergoeding eene 
som gelds naar billijkheid verschuldigd zijn". 
Hier is inderdaad sprake van een zelfstandige, op de wet berusten
de civielrechtelijke actie van een collectiviteit(96). Overigens ook 
weer dezelfde problematiek van de samenloop ten aanzien van de 
schade die de leden lijden. 

Artt. 5 en 6 van de wet op de loonvorming bepalen tenslotte, dat 
een regeling van arbeidsvoorwaarden slechts door de Minister 
kan worden vastgesteld op gezamenlijk verzoek van rechtspersoon-
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lijkbeid bezittende verenigingen van werkgevers en werknemers. 
Regelingen aldus vastgesteld hebben ingevolge art. 5 lid 4 "dezelf
de rechtskracht als een tussen verzoekers geldende collectieve 
arbeidsovereenkomst", zodat het hiervoor besprokene met be
trekking tot de wet op de c. a. o. en die op het verbindend ver
klaren van toepassing is. 

Rest nog voor de volledigheid om de artt. 10a van de Wet verbin
dend verklaren en 17 Wet op de loonvorming te noemen, waarin 
aan centrale organisaties van werkgevers en van werknemers 
rechten zijn toegekend voor het geval de Stichting van de Arbeid 
niet meer zou bestaan. 

5. 33. Vertegenwoordiging 

Het wordt toelaatbaar geacht, dat iemand in rechte optreedt als 
vertegenwoordiger van een aantal personen (of rechtspersonen) 
(97). In het privaatrecht wordt dan echter de eis gesteld, dat alle 
vertegenwoordigenden in de dagvaarding zullen worden genoemd, 
een begrijpelijke eis, zoals we zo dadelijk zullen zien. En voor 
het publiekrecht? Kan b.v. de vereniging "De lastige Zwanen
burger" als vertegenwoordiger van alle in het verlengde van de 
geprojecteerde vijfde landingsbaan van Schiphol wonende Zwanen
burgers beroep instellen tegen een bestemmingsplan, waarbij een 
bepaald terrein tot vliegveld wordt bestemd? Of zou zij (slechts?) 
voor haar leden kunnen optreden, die in deze situatie verkeren en 
zou zij daarbij moeten stellen in een ledenvergadering tot het in
stellen van dit beroep gemachtigd te zijn (98)? 
Ik heb de vraag (nog?) niet met zoveel woorden in de literatuur 
beantwoord gevonden. In het privaatrecht staat echter vast, dat 
de werkelijke eisers (99) genoemd moeten worden(lOO). Ik stond 
hierbij reeds stil in afd. 3. 3. De reden, waarom de vertegen
woordigden moeten worden genoemd is daarin gelegen, dat "uit 
dagvaarding en vonnis moet blijken over wiens rechten een uit
spraak gevraagd resp. gegeven wordt en door wien of -bij een 
afwijzing van de eisch -tegen wien de rechterlijke uitspraak kan 
ten uitvoer gelegd worden" (101). 
Van deze mogelijkheid kan dus ook de belangenorganisatie gebruik 
maken. Ik zie echter niet in welke voordelen deze handelwijze 
biedt boven het optreden van de werkelijk belanghebbenden zelf, 
of het moest zijn om voor de organisatie propaganda te maken 
(102). 
Een ander argument voor het optreden als collectiviteit zou kunnen 
zijn, dat wel kan worden aangetoond, dat de gehele groep schade 
heeft geleden, doch van geen der leden individuele schade valt te 
bewijzen. 
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Wil de vereniging voor al haar leden ageren, dan zullen alle leden 
belang bij de actie moeten hebben. Zij kunnen dan -desgewenst 
in vergadering - het bestuur machtigen voor hen op te treden, 
doch ik zie niet in, dat men daarmee de eis, dat allen genoemd 
moeten worden, ontloopt (1 03). Hier geldt hetzelfde als voor de 
vereniging zonder rechtspersoonlijkheid. Het is jammer, dat 
behalve Star Busmann met zijn afwijkende mening (104) de Hand
boeken deze vraag voorbij gaan. Ik wees daarop reeds elders (105). 

In de relatie houder-gebruiker van een collectief merk mag de 
volmacht vervat zijn in een reglement (zie afd. 5. 32 onder B). 
Ook de in afd. 5. 32 onder B genoemde vertegenwoordiging inge
volge 2. 2. 1. 20a N. B. W. en 876 a lid 2 B. W. horen hier thuis. 

6. DE ACTIES 

6.1. Algemeen 

Alvorens iets te zeggen over enige bijzondere acties dient een 
algemene opmerking over de civiele procedure vooraf te gaan. 
Volgens artikel 2 Wet op de Rechterlijke organisatie (R. 0.) 
zijn "de kennisneming en beslissing van alle geschillen over 
eigendom of daaruit voortspruitende rechten, over schuldvorde
ringen of burgerlijke rechten ... bij uitsluiting opgedragen aan 
de rechterlijke macht". Dat houdt echter tevens in, dat men zich 
in geschillen niet gaande over -kort gezegd -burgerlijke rechten 
niet tot de gewone rechter kan wenden. Dit heeft enige malen ook 
organisaties parten gespeeld, in het bijzonder, indien ze hadden 
nagelaten om duidelijk te stellen in welk burgerlijk recht ze naar 
hun mening getroffen waren (106). 
Acties- in de betekenis van rechtsvorderingen-, zijn er in einde
loze getale en verscheidenheid. Men kan denken aan het familie
recht: ontkenning wettigheid, verzoek tot onder curatele-stelling, 
benoeming bewindvoerder afwezige etc. Men kan denken aan het 
zakenrecht: opvordering van eigendom, handhaving in het bezit, 
ver lening hypotheek. Men kan denken aan het verbintenissen
recht: inroepen van nietigheid wegens wilsgebreken, nakoming, 
schadevergoeding etc. Men kan denken aan het handelsrecht: 
verbetering inschrijving handelsregister, inroepen nietigheid 
besluiten algemene vergadering, wijziging verwarrende handels
naam etc. Van al deze procedures kan men zich afvragen, of zij 
door een organisatie kunnen worden ingesteld. Telkens zou die 
vraag beantwoord moeten kunnen worden aan de hand van de 
beginselen in de vorige paragrafen uitgesproken. 
Er rest hier derhalve slechts te bespreken de bijzonderheden 
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van bepaalde acties, die ook bij het optreden van organisaties een 
rol kunnen spelen. 
Eerst een kort woord over de vorderingen wegens wanprestatie 
van een gesloten overeenkomst. Het behoeft m.i. geen betoog, 
dat als de organisatie partij is bij een overeenkomst, dat zij dan 
ook een actie heeft bij wanprestatie door een der andere partijen. 
Het is toch wel spitsvondig om te redeneren, dat zij weliswaar 
partij is, maar niettemin geen eigen belang heeft. Door haar par
tij te laten zijn bij de overeenkomst hebben de andere partijen 
haar welbewust een belang toegewezen. De contractsvrijheid 
laat dit mijns inziens toe. Vandaar dan ook, dat acties onderno
men door de F. I. V. A. geen moeilijkheden ondervinden op het 
ontvankelijkheidsvlak, zolang het betreft een ondernemer, die 
zich jegens de F. I. V. A. heeft verbonden tot nakoming van haar 
verkoopregelen, doch deze overtreedt (107). 
In de volgende paragraaf zal dus uitsluitend behandeld worden de 
schadeloosstelling en het verbod ter zake van een gepleegde on
rechtmatige daad. 

De arbeidsrechtelijke acties zijn al uitputtend behandeld in 5. 32. 
Alleen het aspect van de representativiteit kan nog worden aange
stipt. Tenslotte zal mede ten behoeve van de vergelijking met het 
Belgisch recht iets gezegd worden over de administratieve proce
dures. 

6. 2. Schadeloosstelling en verbod 

Om te beginnen mag er de aandacht op worden gevestigd, dat het 
zich burgerlijke partij stellen in Nederland pleegt men te spre
ken over beledigde partij of civiele partij in een strafproces een 
verwaarloosd instituut is, niet in de laatste plaats door de vele 
belemmeringen die deze procedure in de weg zijn gelegd. De be
ledigde partij kan namelijk geen strafproces op gang brengen 
(108), in het stadium van vooronderzoek kan hij geen stukken 
inzien, noch getuigen of deskundigen door de rechtercommissaris 
doen horen. In kantongerechtszaken is zijn eis beperkt tot f 200, -
en in rechtbankzaken tot f 500, --. Indien hij zijn hogere vorde
ring tot deze bedragen zou beperken, kan hij de rest niet meer in 
een ei viel geding vorderen. De ei viele vordering .mag de straf
zaak niet doorkruisen, noch belemmeren of ophouden. De civiele 
partij kan ter zitting geen deskundigen doen horen. Een gesubro
geerde -b.v. de verzekeringsmaatschappij ingevolge art. 284 K.
kan niet als civiele partij optreden (109). Als de strafprocedure 
mislukt wegens nietigheid van dagvaarding, onbevoegdheid van 
de rechter, maar ook wegens het niet bewezen zijn van de ver
eiste opzet, kan de civiele vordering evenmin worden toegewezen, 
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ook al is in het laatste geval slechts het bewijs van schuld voldoende 
voor toewijzing. (Wel kan dan nog een afzonderlijk civiel proces 
begonnen worden) (11 0). Wel kan "regeling met de tegenpartij" inge
volge art. 14 c Sr. een voorwaarde zijn bij het opleggen van een 
voorwaardelijke straf en werd vooral in de jaren '50 deze voorwaar
de veelvuldig gesteld bij het aanbieden van een transactie (afdoe
ning buiten proces) (111). 
Als regel kan derhalve gesteld worden, dat een vordering tot scha
devergoeding in Nederland als een zuiver civiele actie wordt opge
zet, los van het strafproces. Aangezien Nederland geen bijzondere 
wetgeving kent op de oneerlijke concurrentie zijn ook al deze ac
ties op art. 1401 B. W. gebaseerd. Ook de H. N.W. , de B. M. W. en 
dergelijke wetten inzake industril:ile eigendomsrechten geven 
slechts aanvullende bepalingen en laten de actie ex. art. 1401 B. W. 
onverlet. (Zie art. 6 lid 1 H. N.W. en art. 13 A B. M. W.) 

Voor toewijzing van een vordering tot schadevergoeding op grond 
van onrechtmatige daad moet voldaan zijn aan de volgende vier ver
eisten, die alle in art. 1401 zijn terug te vinden: onrechtmatigheid, 
schuld, schade en causaal verband. Voor het verkrijgen van een 
verbod is het dreigen van schade voldoende. Daarenboven is in de 
rechtspraak van de H.R. een vijfde voorwaarde ontwikkelt: De 
overtreden norm moet beogen het geschonden belang te bescïi'ërmen. 

Dit is de zgn. Schutznorm- of relativiteitsleer, waarbij wat langer 
moet worden stilgestaan, nu de indruk bestaat, dat wat in Neder
land gezien wordt als verfijning van het onrechtmatigheidsvereiste, 
in Belgil:i wordt gebracht onder het begrip "schade 11 (zie B. R. 5. 3). 
Een daad kan, aldus gezegde relativiteitsleer, tegenover de één 
onrechtmatig doch tegenover een ander niet onrechtmatig zijn. 
Stel dat iemand een bedrijf uitoefent zonder de van overheidswege 
vereiste vergunning. Stel voorts, dat deze vergunning vereist is 
ter bescherming van het publiek, zodat het niet in handen behoeft te 
vallen van beunhazen en kwakzalvers. Indien nu de wel rechtmatig 
gevestigden een procedure tegen de onrechtmatig gevestigde zouden 
beginnen, zou hun in de relativiteitsleer tegengeworpen kunnen 
worden, dat de onrechtmatig gevestigde mogelijk onrechtmatig han
delt tegenover het publiek maar daarmede nog niet tegen zijn mede
ondernemers daar de norm - gij zult niet exploiteren zonder ver
gunning - niet is geschreven ter bescherming van de concurreNten. 
De draagwijdte van de relativiteitsleer is nogal beperkt geworden 
door het arrest van de H. R. inzake de Tilburgse tandartsen 112). 
Enige Tilburgse tandartsen hadden een onrechtmatige daadactie 
aangespannen tegen een tandtechnicus, die de tandartsenij uitoefen
de (kennelijk met succes). De H.R. wees de vordering toe over
wegende, dat de norm "gij zult in het bezit zijn van een tandarts
diploma, wilt gij de tandartsenij uitoefenen" weliswaar geschreven 
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was ter bescherming van het publiek of anders gezegd de volksge
zondheid, doch dat zulks niet verhinderde, dat er nog een andere 
norm was overtreden, inhoudende dat het in strijd is met de zorg
vuldigheid die in het maatschappelijk verkeer tegenover anderen 
betaamt om zonder diploma de tandartsenij uit te oefenen, terwijl 
die anderen een langdurige en kostbare studie daarvoor hadden 
moeten volgen en voleinden. 
Het is duidelijk waarom deze problematiek aan de orde wordt ge
steld: Tegen de agerende organisatie zou de gedaagde kunnen aan
voeren: ik handel inderdaad onrechtmatig tegenover Uw leden of 
degenen wier belangen U behartigt, doch d~armede handel ik nog 
niet onrechtmatig tegenover U. Er zijn dan1 ook enige rechterlijke 
uitspraken te noemen waar de niet ontvankelijkheid der organisatie 
werd gegrond op de relativiteitsleer (113). 

6. 3. Arbeidsrechtelijke acties: representativiteit 

In afdeling 5. 32 onder C werd een opsomming gegeven van de ar
beictsrechtelijke acties alsmede van de wettelijke bepalingen, die 
moeten waarborgen, dat in de daarvoor in aanmerking komende 
publiekrechtelijke en privaatrechtelijke organen de werkgevers 
en/of werknemers behoorlijk zijn vertegenwoordigd. Daartoe 
wordt veelal aan een werkgevers- of werknemersorganisatie de 
eis gesteld, dat zij "representatief" is. Deze representativiteit 
staat soms ter beoordeling van de Kroon (art. 4 lid 2 V.B. ; art. 
28 aH. R. W.), soms ter beoordeling van de Minister van Sociale 
Zaken (art. 4 Organisatie wet sociale verzekering. Zie afd. 3. 25), 
soms ter beoordeling aan de S. E. R. (art. 67 W. B. 0. en art. 38 
W. 0. R. ). 
Indien de S. E. R. de beslissing moet nemen hanteert hij daartoe 
door hemzelf opgestelde richtlijnen ter beoordeling van de repre
sentativiteit van organisaties. (Men bedenke overigens, dat thans 
nog slechts de grote algemene werkgevers- resp. werknemers 
organisaties in deS. E. R. vertegenwoordigd zijn). Van de beslis
sing van de S. E. R. is ingevolge art. 4 Wet A. R. B. beroep moge
lijk bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (C. v.B.). 
Is de beslissing omtrent de representativiteit door de Kroon of de 
Minister genomen, dan moet beroep ingevolge de WetB. A.B. open
staan. De beoordeling van de representativiteit is hier derhalve 
met enige waarborgen omringd. Anders is het gesteld met deel
neming aan het overleg bij de totstandkoming van een nieuw C.A. 0. 
Dit komt door het privaatrechtelijk karakter van de C.A. 0. De 
rechter heeft zich steeds op het standpunt gesteld, dat de contracts
vrijheid meebrengt, dat de werkgever of werkgeversorganisatie 
over een C.A. 0. mag onderhandelen en deze mag afsluiten met de 
werknemersorganisatie(s) die hij verkiest(114). Daarmede wordt 

46 



----------------------------------------------------------------------~~~ 

echter onvoldoende recht gedaan aan de werknemers, die geen lid 
van die werknemersorganisatie(s) zijn, maar die wel ingevolge 
art. 14 van de Wet op deC. A. 0. aan die regeling gebonden zijn. 
Weliswaar zijn niet zij, doch hun werkgever gebonden, doch dat 
komt er op neer, dat de C.A. 0. aan de tot standkoming waarvan 
zij - zelfs indirect - niet hebben meegewerkt, ook voor hen geldt. 
Dit moest wel tot conflicten leiden, toen de vakorganisaties voor 
het hoger personeel, dat niet bij het overleg betrokken was, een 
mindere verbetering van arbeidsvoorwaarden dan voor het lagere 
personeel bedongen. Het leidde tot procedures voor de burgerlijke 
rechter. De vereniging van hoger personeel van Gelder Papier 
eiste in Kort Geding een bevel aan deC. A. 0. -partijen om zich 
van het hoger personeel bindende afspraken te onthouden. De eis 
werd echter afgewezen wegens het ontbreken van een spoedeisend 
belang. (115) Interessant voor ons onderwerp is nog, dat de eisende 
vereniging stelde formele procespartij te zijn doch dat de materi
~le procespartij werd gevormd door 371 van haar leden van wie 
zij schriftelijke volmachten had ontvangen en wier namen geplaatst 
waren op een lijst, die gelijktijdig met de dagvaarding werd bete
kend. Een staking uitgelokt door de Industriebonden, toen de 
Hoogovens weigerden in te gaan op hun eis, dat ook de hoger ges a
larieerden onder deC. A. 0. zouden vallen werd echter onrechtma
tig geoordeeld (116) en de Industriebonden werd bevolen hun acties 
te staken. Deze geschillen hadden wellicht voorkomen kunnen wor
den als de regeripg sneller uitvoering had gegeven aan een motie, 
reeds op 19 januari 1971 door de Tweede Kamer aanvaard, waarin 
de Regering werd uitgenodigd zodanige werkzaamheden te ver
richten, dat "nog dit kalenderjaar" een visie kan worden gegeven 
over het vraagstuk van de representativiteit van vakorganisaties. 
Deze motie was weer een rechtstreeks gevolg van het op 2 decem
ber 1970 gereed komen van een "Proeve van een ontwerp wette
lijke garanties en beroepsprocedure erkenning representativiteit 
vakverenigingen, opgesteld door "Het comité Representativiteit 
Werkgevers-en Wérknemersvakverenigingen ". 

6. 4. Administratiefrechtelijke procedures 

In Nederland onderscheldt men administratief beroep en administra
tieve rechtspraak. Onder het eerste wordt verstaan beroep op een 
hogere administratieve instantie (B. &. W.G. S; G. S. Kroon e.d.) 
onder het tweede beroep op een onafhankelijke administratieve 
rechter, zoals de Raad van Beroep sociale Verzekering en het 
College van Beroep voor het Bedrijfsleven (C. v.B.). In het admini
stratief beroep plegen zowel de rechtmatigheidsaspecten als de be
leidsaspecten aan de orde te komen. Men noemt het daarom "vol 
beroep". Bij de administratieve rechtspraak pleegt alleen de recht
matigheid van de beslissing beoordeeld te worden. 
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Een uitzondering op deze systematiek wordt gevormd door de Wet 
B. A. B. Deze kent beroep op de Kroon toe in alle gevallen, dat er 
niet een ander administratief beroep openstaat, doch beperkt de grond 
voor het beroep tot: 
a. Strijd met een algemeen verbindend voorschrift 
b. détrournement de ouvoir 
c. willekeur 
d. strijd met enig beginsel van behoorlijk bestuur. (art. 4. wet 

B. A.B.) 

Het beroep ingevolge de Wet B. A.B. is voorts beperkt tot beslis
singen van "een administratief orgaan van de centrale overheid" 
(art. 2 Wet B. A.B.) I 

Het beroep op de Kroon wordt behandeld doqr de Raad van State. 
Deze brengt advies uit aan de Kroon. Wenstl de Kroon "contrair" 
te gaan, dan zal zij het advies moeten publiceren en haar afwijken
de mening moeten motiveren. Een en ander houdt in, dat thans nog 
niet van alle beslissingen van de lagere overheid in beroep kan 
worden gekomen. Dat kan alleen indien een bijzondere rechtsgang 
is aangegeven. Er heerst hierin grote verscheidenheid. Van be
slissingen van B. &. W. kan beroep openstaan bij de Gemeenteraad, 
bij een Raadscommissie, bij G. S. etc. , al dan niet gepaard aan 
een mogelijkheid van hoger beroep (117). 

In dit systeem- of misschien beter gebrek aan systeem -komt 
echter wijziging. 
Beschikkingen van gemeentebesturen, provinciale organen en 
waterschapsbesturen zullen binnen afzienbare tijd vallen onder de 
werking van de Wet Administratieve Rechtspraak Overheidsbe
schikkingen (A. R. 0. B.) Als gevolg daarvan zal de oude Wet Be
roep Administratieve Beschikkingen (B. A.B.) en de daarmee 
samenhangende Wet op de Raad van State fundamenteel gewijzigd 
worden. De nieuwe wet gaat het mogelijk maken tegen beschikkingen 
van lagere overheden in beroep te gaan. Daardoor zal de mogelijk
heid ontstaan dat bijv. gemeentebesturen als verwerende partij 
voor de Raad van State, die dan een zelfstandige administratieve 
rechter is, moeten verschijnen. 
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(1) C. de Gooijer, preadvies voor Adm. Da~n 1972, Bestuursweten
schappen 1972, p. 121 e.v., geeft op p.156 voor Nederland enige 
voorbeelden van geslaagde protestacties. 
(2) H.L. Bakels, Macht en Onmacht in het privaatrecht, rede Gro
ningen 1965, p. 10, wijdt hier aandacht aan. Hij vermeldt twee be
langrijke arresten van de H.R. , die door de acties van de Vakbe
weging tot stand zijn gekomen: Het dienstwoningarrest (H.R. 17. 3 
1961, N. J. 1961, 237) en het arrest de Bont-Zuid-ooster (H.R. 
26. 6.1959, N.J. 1959, 551), waarbij beslist werd, dat een chauf
feur bij een busonderneming tegenover zijn werkgever niet aan
sprakelijk is voor schade voortvloeiende uit lichte verkeersfouten. 
(3) Wat de civielrechtelijke gevolgen daarvan zijn is onzeker. Zie 
J. M. Polak, Inleiding tot het Nederlands rechtspersonenrecht 
p. 38 e.v. 
(4) Zie bij 3. 2. 
(5) Voor een opsomming van de verschillende omschrijvingen zie 
afdeling 5. 2. 
(6) Zie hiervoor afd. 3. 4. 
(7) Werkgeversorganisaties zijn tevens ondernemersorganisaties. 
De hier vermelde uitspraken betreffen uitsluitend gevallen, waarin 
zij als werkgeversorganisatie betrokken waren. De andere uit
spraken zijn vermeld onder 3. 
(8) Hier speelde niet de vraag of de Industriebonden konden optre
den, maar of zij ook andere groepen - met name het hoger personeel 
- konden binden. 
(9) Zie F. D. 5 juli 1973. 
(1 0) J. A. T. J. M. Duynstee, Beschouwingen over de Stichting naar 
Nederlands Privaatrecht, prft Nijmegen 1970, p. 24. 
(11) De wet spreekt ook nog van erkenning bij de wet, doch deze 
komt in de praktijk niet voor. 
(12) Zie mijn artikel inT. V. V. S., 1970,p. 279 en N. J. B. 1971,p. 28; 
Jurgens, N. J. B. 1970, p. 1418 en Ars Aequi, p. 253; P.A. L. M. van 
der Velden, N. J. B. 1971, p. 121. 
(13) J. M. Polak, Inleiding tot het Nederlands rechtspersonenrecht, 
p. 71. 
(14) J. M. Polak, t.a.p. p. 72. 
(15) J. M. Polak, t.a.p. p. 1 en p. 8. 
(16) Op 10 april 1973 werd de Memorie van Antwoord op de beide 
In voeringswetten Boek 2 N. B. W. (rechtspersonen) ingediend, onder 
toevoeging van 2 gewijzigde ontwerpen van wet. 
(17) InT. V~ Y. S. 1972, p. 340 heb ik er op gewezen, dat met deze 
definitie de grens tussen de vereniging en de maatschap van vrije 
beroepsoefenaren zoek is. 
(18) H.L. Bakels en L. Opheikens, Schets van het Nederlands Ar
beidsrecht (1972). p. 59. 
(19) Zie P.J. Boukema , vragen van partijrecht, openbare les 
Amsterdam 1968, p. 11. (20) V. V. S., VI, p. 3. 
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(21) Deze materie werd geheel opnieuw geregeld bij Wet van 7 sep
tember 1972, Stb. 467, ingevoerd 1 december 1972. Boek 5, Titel 
10 ontwerp N. B. W. is bij het gewijzigd ontwerp hieraan aangepast. 
(22) Zie tegenover elkaar: Asser-Scholten, Vertegenwoordiging en 
rechtspersoon, 2e druk 1954, bewerkt door Bregstein p.186 e.v. 
en hetzelfde werk, 3e druk 1959, bewerkt door van der Grinten, 
p. 278 e.v. ; J. M. Polak, Inleiding tot het Nederlands rechtsperso
nenrecht ·(1960), p. 82. 
(23) Rb. Utrecht 18. 2. 1925; W. 11426; Rb. Amsterdam 8. 6. 1934, 
N. J. 1935, 611; Hof Amsterdam 15. 5.1946, N. J.1946, 631; Rb. 
Amsterdam 11. 1. 1966, N. J. 1966, 332 en implicite H.R. 8. 12. 1961, 
N. J. 1962, 56. 
(24) Volgens Rb. Amsterdam 3. 3.1964, N. J. 1964, 299 kan dit de 
procedure redden, doch volgens diezelfde Rechtbank in een vonnis 
van 11. 1. 1966, N. J. 1966, 332 niet. Volgens Kgt Arnhem 15.1. 1940, 
N .. J. 1940, 277 zouden de namen der vertegenwoordigde leden in 
het geheel niet behoeven te worden genoemd. C. W. Star Busmann, 
die in Hoofdstukken van Burgerlijke Rechtsvordering, 2e druk 
1955, no. 138 deze mening lijkt te delen, wordt in de derde druk 
(1972) door de bewerker L. E. H. Rutten niet meer gevolgd. 
(25) Ik zou er op willen wijzen, dat een ontkennende beantwoording 
van deze vraag niet bevredigt. De derde zou dan wel mogen zeggen: 
Gij bestuursleden hebt de overeenkomst aangegaan, dus zult ge 
haar moeten nakomen, doch de bestuurs leden zouden niet mogen 
stellen: "Wij hebben de overeenkomst aangegaan en dus ..• "· Dan 
zou de derde kunnen voeren: "Wij mogen jullie beschouwen als 
degene, die de overeenkomst hebben aangegaan, maar _gij mag 
dat zelf niet". Dat zou b.v. inhouden, dat indien de derde-verhuur
der de huurpenhingen zou vorderen, de bestuursleden niet in re
conventie het opheffen van achterstallige onderhoudswerkzaamhe
den zouden kunnen vorderen. Die aktie zou dan immers toekomen 
aan alle leden gezamenlijk. 
(26) Men krijgt dan een soort trustfiguur. 
(27) Zelfs in geval van oneerlijke concurrentie ben ik geneigd 
hierin niet een aantasting te zien van de handelszaak, doch slechts 
van het belang ongehinderd een onderneming te kunnen drijven. 
Zie mijn proefschrift "Een hele onderneming" (1973) op par. 23. 

(28) H.R. 6. 2. 1935, N. J. 1935, 1513; Rb. Maastricht 11. 6. 1970, 
N.J. 1970, 426 (Schutterij St. Joseph). 
(29) Zie mijn bijdrage in T.V. V. S. 1972, p. 340 e.v •. P.A. L. M. 
van de Velden, prft. p. 38, stelt nog als vereiste, dat de wil tot 
zelfstandig optreden van de eenheid aanwezig moet zijn. 
(30) Rb. Haarlem 20. 6. 1961, N. J. 1962, 148. 
(31) Rb. Haarlem 26. 11. 1940, N. J. 1941, 26~, waarover W. J. 
Slagter in Bouwrecht 1971, p. 70 en ikzelve t~ a.p. p. 34l 
(32) H.R. 10. 4. 1970, N. J. 1970, no. 362, dootr mij besproken in 
T.V. V. S. 1971, p. 29. 
(33) Rb. 's -Gravenhage 4. 5. 1972, N. J. 1972, 306. 
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(34) Asser-van der Grinten, p.178. 
(35) Of op verzoek van een ondernemersorganisatie. Zie 5. 32 
onder c. 
(36) Mededelingen Koninklijke Nederlandse Akademie van Weten
schappen, afd. Letterkunde-Deel 30, no. 3. (1967). 
(37) t.a.p. p. 65 noot 3. Toegevoegd kunnen worden de sindsdien 
gepubliceerde uitspraken genoemd in noot 44. 
(38) Rb. 's -Gravenhage 15. 12. 1948, N. J. 1949, 11. 
(39) Hof Amsterdam 15 mei 1946, N.J.1946, 631 (A.N.B.A.); 
H.R. 8. 12. 1961, N. J. 1962, 56 (rijschoolhouders); Rb. 's-Graven
hage (Pres.) 4. 5. 1972, N. J. 1972, 306. Zie verder over de pro
blematiek van de vereniging zonder rechtspersoonlijkheid nr. 2. 3. 
(40) H.R. 6 april 1951, N. J. 1951, 465, nt Ph. A. N.H. 
(41) Zie ook C. v.B. 20. 3. 1957, S. E. W. 1957, p. 184. 
(42) In dezelfde zin: Asser-van der Grinten p. 272, 275:; P.A. L. M. 
v.d. Velden, prft. p. 46. 
(43) H.R. 15. 5. 1970, N. J. 1970, 327. 
(44) Aldus is de uitspraak vergelijkbaar met die, waarbij een 
waterschap niet ontvankelijk werd verklaard: Hof 's -Gravenhage 
15.5.1957, N.J.1958, 174. 
(45) In dezelfde zin: Rb. Leeuwarden 18. 12. 1947, N. J. 1948, 238. 
(46) Zeer duidelijk zien wij dit ook in Rb. 's-Gravenhage 4. 5. 1972, 
N. J. 1972, 306 waar de president begint met de overweging, dat 
hij niet inziet, dat het instellen van een vordering als de onderha
vige (tot verbod aan de staat om een exploratielvergunning af te ge
ven) onder de doelstelling van de vereniging Covij, als omschreven 
in haar statuten, valt. 
(47) R.P. Cleveringa in van Rossem's ver~_laring van het Neder
lands Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering, 4e druk (1972), 
p. 168. 
(48) Cleveringa t.a.p. en noten 91j t/m nop p. 178/9; zie ook zijn 
studie in Themis 1964, p. 219; St. B. Rutten par. 10, 147, 148; D. J. 
Veegens, Cassatie no. 49, noten onder H.R. 30. 6. 1959, N. J. 1959, 
548 (Quint te Poel) en 18. 12.1964, N. J.1965, 159; J. v. Baars, 
Point d 'interêt, point d 'action, proefschrift. 
(49) H.R. 6.12.1918, N. J. 1919, 137; H.R. 15. 12. 1939, N. J. 1940, 
206, nt E.M. M. ; H.R. 30. 3. 1951, N. J. 1952, 29, nt Ph. A. N.H.; 
H.R. 19. 5. 1961, N. J. 1961, 534 .. 
(50) A.B. v.A. R. p. 200; Donner p. 352 e.v. : Kan-v. Maarsseveen, 
Commentaar op de wet B. A.B. , p. 4 - 3. 
(51) Star Busmann-Rutten t.a.p. 
(52) A.B. v.A. R. t. a.p. 
(53) Donner t.a.p. 
(54) A.M. Donner, Nederlands Bestuursrecht, Alg. Dl. , 2e druk 
(1967)' p. 352. 
(55) A.B. v.A. R. 
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(56) Onder het N. B. W. zal dit in zoverre anders zijn, dat er een 
afzonderlijke titel 11Rechtsvorderingen" zal worden opgenomen in 
Boek 3 (Titel 11). Het daarvan deel uitmakende art. 3. 11. 7 luiden
de 110p vordering van een bij een rechtsverhouding onmiddellijk 
betrokken persoon spreekt de rechter omtrent die rechtsverhouding 
een verklaring van recht uit" zal ons voor de onderhavige proble
matiek, zo te zien, weinig helpen. 
(57) W.J.Slagter, preadvies voor de N.J. V.1963, deel I a, p.223. 
(58) Hij verwijst daartoe naar: J. M.Polak, S. E. W. 152/'53, p. 299. 
Berkhouwer, Toelaatbare en Ontoelaatbare Reclame, prijsvraag 
ver. 11Handelsrecht 11 1954, p. 40; G. de Grooth, WPNR 4266; Dor
hout Mees, Kort Begrip, 3e druk, nrs. 487-491; E. Reimer, Wett
bewerbs und Warenzeichenrecht, 3e druk 1954, p. 807; G. Beguin, 
B.I. E. 1950, p. 3. 
(59) Hij had ook kunnen wijzen op: Hof Arnhem 24. 6. 1947, N. J. 
1947, 236. Na het preadvies werd nog in dezelfde zin gewezen: 
Pres. Rb. Groningen 23. 8. 1965, N. J. 1965, 444. 
(60) Hof 's-Gravenhage 14. 2. 1951, N. J. 1951, 632. 
(61) Hof Arnhem 17. 4. 1951, N. J. 1951, 691. 
(62) Rb. Breda 19. 6.1951, N. J. 1952, 296. 
(63) Rb. Arnhem 27. 10. 1947, N. J. 1947, 619; Rb. Leeuwarden 
18. 12. 1947, N. J. 1948, 238. 
(64) Ik noem Hof 's-Hertogenbosch 30. 11. 1948, N. J. 1949, 621; 
Pres. Rb. Arnhem 27. 6. 1951, N. J. 1952, 333; Pres. Rb. Maastricht 
20. 1. 1947, N. J. 194 8, 237. 
(65) Hof 's -Hertogenbosch 8 .. 4. 1952, N. J. 1952, 692, bevestigend 
Pres. Rb. 's-Hertogenbosch, die ontvankelijkheid van de vakgroep 
had aangenomen, doch waarbij daarentegen geen grief was aange
voerd; Rb. Haarlem 8. 7. 1947, N. J. 1948, 235, waarbij de eiser 
niet had gesteld, dat zij zelf schade had geleden, noch dat zij 
namens de bedrijfsgenoten mocht optreden; Hof Leeuwarden 
7. 4. 1948, N. J. 1948, 480, waarbij werd overwogEn dat belangen
behartiging de eiser nog niet tot vertegenwoordiger van haar leden 
maakte. Daarnaast zijn er volgens J.C. Houtappel, Themis 1969, 
p. 533/4, in de periode 1965-1969 nog 6 Kort Geding vonnissen 
gewezen, waarbij een Bedrijfschap wèl ontvankelijk werd geacht, 
waarvan echter één in hoger beroep vernietigd. 
(66) A. Ae. 1971, p. 251. 
In dezelfde zin: J.C. Houtappel, Themis 1969, p. 530 e.v., die hier 
onderscheid maakt tussen "rechtsplicht" en "rechtsmacht", Drion
Martens, Onrechtmatige Daad VI, nr. 43, S. K. Martens, B.I. E.1972, 
p. 227, 1e kolom. F. Molenaar, T.V. V. S. 1971, p. 364 • 
.Anders thans nog: Dorhout Mees/van Nieuwenhoven Helbach, Kort 
'Begrip van het Nederlands Handelsrecht, 5e druk 1971, nr. 5. 678. 
(67) Hof Arnhem 24. 6. 1947, N. J.1948, 236; Hof 's-Hertogenbosch 
31. 5. 1949, N. J. 1950, 411. 
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(68) Rb. Arnhem 19. 6. 1947, N. J. 1947, 533, hetgeen echter niet 
tot ontvankelijkheid leidde, aangezien slechts het belang van 
enkele bedrijfsgenoten in het geding was. 
(69) Zie over deze theorieën: J. M.Polak, Inleiding tot het Neder
lands Rechtspersonenrecht (1960), p. 6. e.v. en Asser-van der 
Grinten, Vertegenwoordiging en Rechtspersoon, 3e druk, p. 86 e.v. 
(70) Pres. Rb. 's -Gravenhage 31. 10.1971, N. J. 1971, 456. Deze 
meende overigens, dat het hier 'een zaak van vrij meningsuiting" 
was en weigerde deze gewetenloze vertoning te verbieden. 
(71) Aldus de mening vanG. M. J. van Roessel, T.v. 0. 1961, 517, 
ook vermeld is A.B. v.A. R. p. 312, nt 64. 
(72) K. B. 28. 1. 1947, A.B. 1947, 215; K. B. 4. 7. 1955, A.B. 1955, 
752; K. B. 30. 10. 1958, A.B. 1959, 305; K. B. 1. 10. 1964, A.B. 1965, 
262; K. B. 3.1. 1966, A.B. 1966, 323; K. B. 28. 6. 1968, A.B. 1968, 
713; K. B. 9.1. 1969, A.B. 1969, 444; K. B. 18. 3. 1970, A. B.1971, 
181; K. B. 18. 12. 1972, Bouwrecht 1973, p. 308. 
(73) Pres. Rb. Arnhem 10. 2. 1972, N. J.1972, 327; Pres. Rb. 's-Gra
venhage 21. 6. 1972, N. J. 1972, 307; Rb. 's-Gravenhage 4. 5.1972, 
N. J. 1972, 306. Hof Amsterdam 9. 3.1973, N. J. 1973, 342. 
Een aparte plaats neemt Pres. Rb. Utrecht 16. 3.1973, Bouwrecht 
1973, p. 306, in, waar de president zich onbevoegd verklaarde om 
van de vordering van de Vereniging Milieudefensie kennis te nemen, 
nu niet de schending van een eigendomsrecht of een ander burger
lijk recht was gesteld. 
Zie ook de uitspraken in 5. 3., waarbij een vakgroep niet ontvanke
lijk werd verklaard. 
(7 4) Hof Arnhem 17. 4. 1951, N. J. 1951, 691; Hof 's-Hertogenbosch 
22. 11. 1962, N. J. 1963, 337; Pres. Rb. Groningen 12. 5. 1964, 
N. J. 1965, 224. 
(75) Stichting Vondelpark e.a., Pres. Rb. Amsterdam 12. 5. 1972, 
rolnr. 195/1972 en Hof Amsterdam 22. 6. 1972, rolnr. 208/72 
SKG, beide niet gepubliceerd. 
(76) Kgt Amsterdam 18. 7. 1962, N. J. 1963, 34. De ontvankelijkheid 
was hier niet zo problematisch, aangezien de gedaagde zich mede 
jegens de FIVA (eiser) had verbonden. 
(77) Overdruk uit Benelux publikatieblad 1962-2, p. 34. 
(7 8) W. L. Haardt, Procesrechtelijke aspecten van de Benelux
Merkenwet, B.I. E. , 38e jg. , p. 304, 2e kolom. 
(79) J. M. Polak, Inleiding tot het Nederlands Rechtspersonenrecht 
(1960)' p. 81/82. 
Asser-van der Grinten, p. 272 e.v. 
(80) J. M. Polak en Asser-van-der Grinten t.a.p •• Wat P.A. L. M. 
van der Velden, prft p.145, meent te zeggen met "een derde -de 
tweede is het stellen van normen -figuur is, dat de vereniging 
op eigen naam met derden een overeenkomst aangaat, waaruit 
rechten en plichten voor haar leden voortvloeien", is onduidelijk. 
Voor zover hij op een derdenbeding doelt -, waarbij de vereniging 
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ook iets voor zichzelfd moet bedingen -, kunnen daaruit nimmer 
verplichtingen voor de leden voortvloeien. Van der Velde consta
teert dat zelf ook opp. 149. Wel denkbaar is, dat de vereniging 
zich voor de derde sterk maakt (1352 B. W. ). 
(81) M. v.A. Boek 2 N. B. W. p. 51. 
(82) Asser-van der Grinten, p. 275. 
Anders voor wat de rechten betreft: P.A. L. M. v.d. Velden, Prft., 
p. 147. 
(83) Tot voor kort werden de appartementen geregeld in de artt. 
63 8 a e.v. B. W. 
(84) Voor de begrippen ''partij" en "op eigen naam" zie P. van 
Schilfgaarde, Toerekening van rechtshandelingen, p. 6 e.v. 
(85) Zie hiervoor: W. J. Slagter, Het bindend besluit van een ver
eniging, Bouwrecht 1971, p. 70. 
(86) Het ontwerp maakt deel uit van het S. E. R. rapport "Ordelijk 
Economisch Verkeer", uitgave S. E. R. 1971, nr. 21. Het ontwerp 
staat afgedrukt als Bijlage IV. Zie ook de bespreking door S. K. Mar
tens in B.I. E. 1972, p. 220. 
(87) Zie ook nog: Consument en recht, uitgave van Intermediair, 
i. h. b. het artikel van J. C. Houtappel en J. C. N. B. Kaal. 
(88) Veel van deze bepalingen zijn we reeds tegengekomen in afd .. 
4. 1. , aangezien in de meeste gevallen de wet rechtspersoonlijkheid 
voorschrijft voor de desbetreffende organisaties. 
(89) Bij de grote N. V. (f 10. 000. 000, -- vermogen + 100 arbeiders) 
geldt een andere'structuur": het bestuur wordt benoemd door com
missarissen en deze laatsten benoemen zichzelf (coöptatie). Daar
bij hebben de Algemene Vergadering van aandeelhouders en de 
0. R. echter vetorecht. Zie de artt. 52c e.v. K. 
(90) H.L. Bakels, Het arbeidsrecht en het sociaal-economisch 
recht. Enige opmerkingen over de "zelfstandige actie" van pri
vaatrechtelijke organisaties, in Hedendaags Arbeidsrecht 
(Levenbach-bundel), Alphen a/d Rijn 1966, p. 19 e.v. 
(91) Asser-Rutten II, p. 288 e.v., die onder meer een afwijkende 
opvatting bij Ripert-Boulanger constateert. 
(92) H. L. Bakels, t. a.p. noot 16 op p. 21. 
(93) Zie hierover: A. Mulder, L'action collective, S. E. W.1952, 
p. 257. 
(94) "Indien de schade niet op geld waardeerbaar is, kan als 
schadevergoeding eene som gelds naar billijkheid verschuldigd 
zijn", aldus art. 16 van de Wet op de C.A. 0. 
(95) M.G. Levenbach, Rechterlijke Beslissingen inzake de Wet 
op de Arbeidsovereenkomst, Tijdschrift voor Arbeidsrecht, 
XX, nr. 11; P.W. Kamphuis eh, De collectieve en de individuele 
arbeidsovereenkomst, Leiden 1956, p. 41 e.v.; H.L. Bakels, 
t. a.p. p. 21. 
(96) Aldus H.L. Bakels, t.a.p. , p. 23. 
(97) H.R. 8. 12. 1961, N. J. 1962, 56 (implicite); Hof Amsterdam 
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15. 5. 1946, N. J. 1946, 631; Rb. Amsterdam 8. 6.1934, N. J. 1935, 611 
en 11.1. 1966, 332; Rb. Utrecht 18. 2. 1925, W. 11426. 
(98) Ik wijs er op, dat Slagter in 1963 nog aannam, dat dit zelfs in 
een civiele procedure voldoende was. Zie afd. 5. 3. 
(99) A. Mulder, S. E. W. jg.1952/53, p. 297 maakt ons opmerkzaam 
op de verrassende vragen, die zich voordoen, als men niet duide
lijk uitspreekt met een eiser of met een aantal te doen te hebben: 
Kgt Emmen 29. 4. 1952, N. J. 1953, 9 oordeelt, dat in geval van een 
actie ex art. 3 lid 4 Wet verbindend verklaren c.a. o. 's (zie afd. 
5. 32) er sprake is van een zelfstandig recht van de Vakbond, zo
dat alleen deze griffierecht moet betalen. A contrario kan hieruit 
worden afgeleid, dat bij een werkelijke vertegenwoordiging alle 
vertegenwoordigden griffierecht verschuldigd zijn. 
(100) Zie de rechtspraak in noot 18 bij afd. 3. 3. alsmede H.R. 
3.12.1937, N.J.1938, 352, H.R. 8.12.1961, N.J.1962, 56, Rb. 
's -Hertogenbosch 23. 3. 1946, N. J. 1946, 666, Rb. Utrecht 18. 2. 
1925, w. 11426. 
(101) Aldus de noot van Meijers in de N. J. onder het in de vorige 
noot genoemde arrest van de H.R. van 3. 12. 1937, N. J. 1938, 352. 
(102) Het is A.M. Donner, Nederlands Bestuursrecht, Alg. Dl. , 
2e druk (1967), p. 354 die deze bedoeling aan het optreden der 
organisaties in rechte toedicht. 
(103) Dit is uiteraard anders als er een zgn.ledencontract is. 
Zie daarover 5. 32 sub B. 
(104) Zie noot 18 bij afd. 3. 3. 
(105) T.V. V. S. 1971, p. 30. 
(106) Pres. Rb. Amsterdam 11. 8. 1972, N. J .1973, 342 (Het hof 
gooide het in hoger beroep over een andere boeg: zie 5. 31, noot 
87); Pres. Rb. Utrecht 16. 3. 1973, Bouwrecht 197.3, p. 306 (zie 
ook 5. 31. noot 87). 
(107) Zie b.v. Kgt. Amsterdam 18. 7.1962, N. J.1963, 34, reeds 
besproken in 5. 31 slot. 
(108) Het beklag ingevolge art. 42 Sv. - Zie afd. 1 • zal uitsluitend 
op zijn strafrechtelijke merites worden beoordeeld. 
(109) H.R. 5.10.1965, N. J.1966, 292. 
(110) Zie over dit alles: J. M. van Bemmelen, Ons Strafrecht, 
Deel 2 het formele strafrecht, 2e druk (1971), p. 145 e.v. 
(111) Zie hierover: D. Hazewinkel-Suringa, Inleiding tot de Studie 
van het Nederlands Strafrecht, 5e druk (1971), bewerkt door J. 
Remmelink, p. 430. 
(112) H.R. 17.1.1958, N.J.1961, 568. 
(113) Pres. Rb. Dordrecht 7. 9. 1970, N. J. 1970, 442. G. J. Scholten 
ziet blijkens zijn noot onder H.R. 15. 5. 1970, N. J. 1970, 327 in dit 
arrest een toepassing van de relativiteitsleerd. Zie verder over 
deze leer in geval van optreden van organisaties: Noot W. C.L. van der 
Grinten bij hetzelfde arrest in A. Ae. 1971, p. 249 onder punt 2 
en J. M. Polak S. E. W. 1952/3, p. 335. 
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(114) Rb. 's-Gravenhage 8.12.1964, N.J.1965, 7; Hof 's-Graven
hage 6. 3. 1969, niet gepubliceerd. 
(115) Rb. Amsterdam 22. 5. 1973, niet gepubliceerd. 
(116) Pres. Rb. Haarlem 5. 3. 1973, N. J. 1973, 120, bevestigd door 
Hof Amsterdam 3. 5. 1973, N. J. 1973, 251. 
(117) Zie A.B. v.A. R. 
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