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Het te behandelen thema nl. "Het recht van organisaties om op te 
komen voor hun leden of voor het algemeen belang" moge op eerste 
gezicht nogal vaag schijnen, voor de jurist roept het niettemin het 
beeld op van precieze gebeurtenissen. Zo heeft b.v. elk jong advo-

. caat, tijdens zijn stage-opleiding, ooit wel eens gehoord van de in
terventies van zijn "Orde", als burgerlijke partij in een geding te
gen een persoon beticht van onwettige uitoefening van het advocaten
beroep. 

Het is op dergelijke procesrechtelijke aspecten van het thema dat 
deze studie zal worden toegespitst. 

"Opkomen voor iemand of iets" klinkt in Vlaams-BelgH:' wellicht 
wat ruimer dan in Nederland, waar in de rechtstaal "opkomen" be
tekent wat hier (met een uit Frans overgenomen en letterlijk vertaal
de terminologie) vaak "in rechte staan'.' (Fr.: "ester en justice") 
wordt genoemd. 

Hoe ook, in deze studie wordt geen aandacht besteed aan dat "opko
men" in ruime betekenis. Dit aspect behoort eerder tot de sociologie 
of tot de sociale geschiedenis die zich bezighouden met de vele vor
men waarin allerlei organisaties,· openbaar of privé, hun eigen be
langen of die van hun leden verdedigen via niet-juridische middelen: 
pers en drukwerken; radio en televisie; betogingen, congressen, enz. 

Evenmin wordt hier beschouwd de talrijke gevallen waarin aan be
paalde organisaties een "recht om gehoord te worden" (b.v. aan vak-· 
bonden, bij openbare besturen of in privé bedrijven) of een "recht 
om vertegenwoordigd te zijn" (b.v. jeugdverenigingen in openbare 
"J eugdraden") toegekend wordt. 

Gezaghebbende juristen hebben zich overigens aan ·dit bijzondere 
verschijnsel reeds gelegen gelaten (zie o.m. W. J. GANSHOF VAN 
DER MEERSCH, Pouvoir de fait et règle de droit, Brussel1957; 
voor een recente sociologische benadering zie L. HUYSE, L. VAN 
OUTRIVE en J. L. HAE NE, Machtsgroepen in de samenleving, Leuven 
1973). 

Een tweede beperking heeft te maken met het soort organisaties 
waarover zal worden gehandeld. Uit rechtspraak en doctrine blijkt 
dat het hier te bewerken thema bijna uitsluitend te maken heeft met 
privaatrechtelijke "verenigingen" (te bepalen als groepen zonder 
winstoogmerk). Blijven aldus buiten beschouwing de "vennootschap
pen" (behalve in enkele gevallen waar een wettekst aan vennootschap
pen bevoegdheid verleent voor aangelegenheden die met ons thema 
verwant kunnen heten). Blijven eveneens buitén beschouwing de be-
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voegdheden van de openbare besturen i.v.m. de verdediging niet 
alleen van het "openbaar belang" (wat bij definitie altijd het geval 
moet zijn) maar ook van enig "collectief belang" d.i. een belang 
van een al of niet identificeerbare groep burgers. 

Ook de werking van het Openbaar Ministerie werd niet onderzocht. 
Krachtens art .138 van het Gerechtelijk Wetboek treedt het 0. M. 
op telkens wanneer de "openbare orde" zijn tussenkomst vereist. 
Dergelijke acties kunnen natuurlijk raakvlakken vertonen met ons 
thema (b.v. de actie tot ontbinding van een V. Z.W. die haar statu
ten overtreedt: art.18 Wet 27-6-1921) maar werden als te sp~cifiek 
buiten beschouwing gelaten. 

Werden verweerd als te ver verwijderd van het centrale thema de 
talrijke gevallen van curatorschappen, bewindvoeringen, vertegen
woordigingen en dgl. in het familierecht ("in welke mate kunnen 
ouders opkomen voor het collectieve belang van gezinsleden?"), en 
in het vermogensrecht (o.m. de "actio Pauliana" -en de "actio obli
qua", acties die eventueel aan de medeschuldeisers van de optreden
de schuldeiser ten goede komen). 

Over het aldus omschreven thema bestaat weliswaar een vrij uit
voerige literatuur, hoewel die - op het oeuvre van J. DABIN na -
nogal fragmentarisch is: tijdschriftartikelen, commentaar bij arres
ten en dgl. meer. Sedert kort beschikken wij evenwel over de zeer 
grondige studie van J. VAN COMPERNOLLE, "Le droit d 'action en 
justice des groupements", Brussel, 1972, (436 blz.). Aan deze 
auteur komt de verdienste toe het onderwerp in al zijn aspecten te heb
ben belicht; geen moeilijkheid gaat hij uit de weg. Wie op het onder
werp nader wil ingaan, zal steeds weer dit boek ter hand moeten 
nemen. 

Deze studie ontleent aan J. VAN COMPERNOLLE een aantal ge
dachten. Zoo. m. wordt aangeleund bij zijn bepaling van het "belang", 
als ontvankelijkheidsvereiste voor elke actie. In verband met de 
theorie van de rechtspersonen wordt hier echter een minder vooruit
strevend standpunt ingenomen (zie verder, nrs. 4.13 en 4.14). 

2 .1. Uitgangspunt 
Anders dan in Nederland, beschikt de juri13t in Belgm, over enige 

wetteksten die tot grondslag kunnen dienen voor de hier behandelde 
problematiek. Aldus de regel dat de eiser in een actie, om ontvan
keiijk te zijn, van enig ''belang" moet doen blijken (voor de gewone 
rechtscolleges: art.17 Ger. W.; voor de Raad van State: art.11 W. 
23-12-1946). Rond beide teksten is een uitvoerige rechtspraak ont
staan. Met name is, naar aanleiding van acfies ingesteld door orga-
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nisaties, vele malen het probleem opgeworpen of deze wel een vol
doende "belang" hebben om op te komen ter verdediging van hun doel 
of van hun leden. Hier hebben wij redelijk vaste grond onder de voe
ten, hoewel niet alle onduidelijkheden opgehelderd zijn. 

Een tweede wettelijke grondslag bieden die teksten die uitdrukkelijk 
aan bepaalde organisaties de bevoegdheid verlenen om op te komen 
voor hun leden, zeer in het bijzonder aan beroepsverenigingen 
(art.10 W. 31-3-1898) en aan bepaalde vakbonden (diverse teksten: 
zie verder nr. 3. 311 tot 313). Met betrekking tot deze laatste is dan 
in de rechtspraak het probleem van de rechtspersoonlijkheid gerezen, 
als voorwaarde om in rechte te staan: om de afmetingen van dit pro
bleem te appreci~ren moet men weten dat de grote Belgische vakbon
den geen rechtspersonen zijn en dat zij steeds geweigerd hebben 
rechtspersoon te worden, ook al stonden en staan hun daartoe steeds 
verschillende wegen open (zie hierover verder nr. 3. 3. ) . 

Het blijkt dus reeds uit de enkele hier bedoelde wetteksten dat aan 
elke actie ten minste twee ontvankelijkheidsvoorwaarden kunnen 
worden gesteld: 
1) De eiser moet ''bestaan", althans "rechtsbevoegd" zijn: hier moe

ten o.m. alle vragen betreffende de rechtspersoonlijkheid onder 
ogen worden genomen. 

2) De eiser moet van enig ''belang" doen blijken. 

Ook in deze studie wordt deze gedachtengang gevolgd: 
1) Nrs. 3 en 4 beschrijven de organisaties (en hun rechtsvorm) die 

voor de behandeling van het thema in aanmerking werden genomen. 
Uiteraard gaat het hier om het "bestaan" van rechtspersonen, 
eerste voorwaarde van ontvankelijkheid van de actie. 

2) In nr. 5 wordt dan de tweede ontvankelijkheidsvoorwaarde behan
deld, het "belang". 

(Ook J. VAN COMPERNOLLE volgt een gelijkaardige indeling: 
zie inhoudstafel, o. c. , 42 9-436) . 

2. 2. Wat laat de praktijk zien? 
Het had wel de moeite geloond enig inzicht te krijgen in de feitelijke 

praktijk t.a.v. het behandeld~ thema. Navraag door de auteur dezes 
bij enkele insiders uit de balie en uit het vakhondswezen heeft niets 
meer opgeleverd dan wat losse indrukken. Welleert men uit de 
rechtspraak dat een aantal organisaties a.h.w. op de loer staan om 
elke gelegenheid die zich aandient te benutten om een actie in te stel
len ter verdediging van het groepsbelang: elk jaar vindt men ze eens 
of meer terug in de uitgegeven rechtspraak. 

Deze blijft tot nu toe onze beste informatiebron ter zake. 
Wel moeten wij onderscheiden: 
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1) Rechtspraak van de gewone jurisdicties is eerder schaars. Aleen 
de arresten van het Hof van Cassatie worden stelselmatig gepubli
ceerd (x) . I.v. m. het hier behandelde thema zijn er nauwelijks 
een tiental te citeren. 

Gepubliceerde rechtspraak van de lagere rechtscolleges is nog 
schaarser. Vermoed mag worden dat in de praktijk veel meer 
vonnissen of arresten op het thema betrekking hebben dan uit de 
publicaties blijRt. 

2) De rechtspraak van de Raad van State is daarentegen bijzonder 
overvloedig. Alle arresten worden gepubliceerd (xx). 

Deze bron is des te interessanter daar, zoals nog zal blijken, 
de Raad zeer ruim openstaat voor acties ingesteld door organisa
ties. 

Niettegenstaande de onvolledigheid van de informatie, kan men uit 
de gepubliceerde rechtspraak, enkele ori~nteringen aflezen: 
1) Wegens de afkerigheid van de gewone jurisdicties tegen vorderingen 

steunend op een idee~l of een collectief belang worden organisaties 
voor een idee~l doel (dierenbeschermtiTg, milieubescherming enz.) 
eerder ontmoedigd. 

Wel zijn er voorbeelden van....YQ_rderingen tot schadeloosste.l.li!:!g, 
hetzij bij wijze van directe actie voor de civiele rechter, hetzij 
bij wijze van burgerlijke partijstelling voor de strafrechter. 

2) Acties van beroepsverenigingen, vakbonden en ''Orden" daaren
tegen hebben vaak succes, zowel voor de gewone rechtscolleges 
als ook (en vooral) bij de Raad van State. 

De nadruk ligt hier veel meer op het "collectieve" belang van de 
groep en men mag aannemen dat dit type van ;aéties in aantal nog 
zal toenemen naarmate ook de sociale en politieke betekenis van 
dit type van organisaties nog vergroot. 

3. 1. Stichtingen 
Wat in Nederland "stichting" heet, draagt in Belgm de naam van 

"Instelling tot openbaar nut". Deze terminologie werd, onder Franse 
invloed ("Etablissement d 'utilité publique"), gebruikt door de Wet van 
27 juni 1921 die bij art. 27 tot 43 deze vorm van rechtspersonen voor 
het eerst in Belgm organiseert. 

Van de door die Wet geboden mogelijkheid werd en wordt zeer 
weinig gebruik gemaakt. Blijkens de telling door het Nationaal Insti
tuut voor de Statistiek bestonden er op 31-12-1970 slechts 128 rechts-

(x) Tijdschrift: Pasicrisie; afgekort Pas. . 
(xx) Tijdschrift: Arresten en Adviezen van de Raad van State; afge

kort AARVS. 
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personen van dit type; in het jaar 1968 werden er 6 opgericht, in 
1969 en 1970 telkens slechts 4 (Stat. Jaarb. van Belgm, Nat. Inst. 
voorStatistiek, Deel91, 1971, blz.619). 
De afkeer van het Belgische publiek voor deze rechtsvorm lijkt op 
de eerste plaats te wijten aan de overheidscontrole op de financiën en 
op de aanwending van het vermogen van deze rechtspersonen (Wet 
27 juni 1921, art. 34, 40 en 41). 

De belangrijke rol die de "stichtingen" in Nederland spelen wordt 
in België vooral overgenomen door de verenigingen-rechtspersoon 
die hier de benaming "Vereniging zonder Winstoogmerk" dragen -
verder steeds als "V. Z.W. " afgekort - en die tevens door de Wet 
van 27 juni 1921 (art.1 tot 26) werden ingevoerd. De overheidscon
trole is daar veellosser. 

De "stichtingen" of "instellingen tot openbaar nut" blijven verder 
buiten beschouwing. Rechtspraak i.v.m. hun optreden voor de ver
dediging van een of ander "belang" is aan de auteur dezes niet bekend. 

Men kan overigens stellen, in de Belgische optiek, dat stichtingen 
geen "leden" tellen en dus ook niet kunnen opkomen voor het belang 
van ''leden''. ' 

3. 2. Verenigingen rechtspersoon 
Het Belgische recht kent 4 rechtsvormen waaronder een vereniging 

(bepaald als groep zonder win$toogmerk) rechtspersoonlijkheid kan 
verwerven. Twee daarvan blijven- buiten beschouwing: de "Vereniging 
voor Onderlinge Bijstand" (ziekenkassen: Wet van 23-6-1894) en de 
"Internationale Wetenschappelijke Vereniging" (Wet van 25-10-1919). 
Eerstgenoemde rechtsvorm, hoewel sociaal hoogst belangrijk in ver
band 'met de verplichte ziekteverzekering, heeft op het gebied van 
actie voor de leden een onbeduidende rol gespeeld (x). De tweede 
rechtsvorm is statistisch onbetekenend. 

Van grote betekenis blijken daarentegen de "V. Z.W." (Wet 27-6-1921 
en de "Beroepsvereniging" (Wet 31-3-1898). 
De V. Z.W. is in België de meest gezochte rechtsvorm wanneer naar 
rechtspersoonlijkheid wordt gestreefd: op 31-12-1970 bestonden er 

. 25. 560; in 1968 werden er 1. 257 nieuwe V. Z.W. opgericht, in 1969: 
1. 320, in 1970: 1. 451; dus een gemiddelde van meer dan 100 per 
maand (Zie Stat. Jaarboek van België, Nat. Inst. Stat., Deel 91, 1971, 
blz. 619). 

De "Beroepsvereniging" is statistisch gezien minder interessant: 
de aantallen dalen van jaar tot jaar. Eind 1969 waren er nog 1. 616, 
tegen 1. 931 eind 1~58 (Zie Stat. Jaarb., idem, blz. 618). Zij is voor 

(x) Eén enkele -overigens negatieve -toepassing in de rechtspraak: 
· R. v. St. 7-2-1955, AARVS, 151. Zie verder nr. 4. 2. slot. 
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ons thema hoogst belangrijk, zoals uit de verdere uiteenzetting nog 
zal blijken. 

~:..~!R.~J:::..~.:..YY::.. (Wet 27-6-1921) 

De V. Z.W. is een zeer soepele, uiterst populaire vorm van rechts
persoon. Wie in Belgi~ een vereniging-rechtspersoon wil oprichten 
denkt in de eerste plaats hieraan, slechts in zeldzame gevallen aan 
de andere vormen van vereniging; in een enkel geval ook wel aan een 
vorm van handelsvennootschap, N. V. of Coöperatief, maar dan 
uiteraard als "façade". (Dit is geen kritiek: de grens tussen winst
oogmerk en louter altrufsme enerzijds en tussen handel en niet-han
del anderzijds is nogal vaag). 

De oprichting geschiedt vlug en met een nlinimum aan voorwaarden: 
1) Onderhandse (zelden: notarmle) statuten met enkele verplichte 

vermeldingen (art. 2); lij st van de "beheerders" (art. 3); 
2) Publicatie in een bijzondere verzameling geheten "Bijlagen tot 

het Belgisch Staatsblad" (art. 3). 
Het moge onderstreept worden dat geen enkele overheid a priori 
deze publicatie controleert: de drukkerij van het Staatsblad neemt 
alle (ook onregelmatige of onvolledige) stukken aan ter publicatie. 
Wel organiseer het 0. M. in de grotere arrondissementen een 
soort controle a posteriori op de regelmatigheid en de volledig
heid van de publicatie, onder mogelijke dreiging met de actie tot 
ontbinding (waartoe het 0. M. gerechtigd is krachtens art.18 
Wet 27-6-1921). 

Er bestaat geen echte overheidscontrole op de werking van V. Z.W. 
Alleen schenkingen en legaten behoeven een "machtiging" van de 
Koning (art.16), gelegenheid waarvan het Ministerie van Justitie 
min of meer gebruik maakt om financie en aanwending van het ver
mogen na te gaan: maar dit is een loutere administratieve praktijk 
(op weg om administratief "gewoonterecht" te worden?). 

Dit is een van de oudste rechtsvormen waaraan in Belgi~ de rechts
persoonlijkheid werd toegekend. De bedoeling van de wetgever was 
zeker een juridisch statuut te bieden aan de bij het einde van de 19e 
eeuw opkomende arbeidersvakbonden, maar deze hebben stelselmatig 
geweigerd die gelegenheid te benutten (zie o.m. J. VAN COMPER
NOLLE, o.c. , blz. 71 en 139), niet alleen wegens de voorschriften 
i.v.m. het bekenmaken van de rekeningen (Wet 1898, art. 8) maar 
ook wegens de risico's van mogelijke vorderingen tot schadeloos
stelling na betogingen, stakingen en dgl. meer. 

Deze rechtsvorm werd daarentegen wel aangewend door een aantal 
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bonden buiten of aan de rand van de grotere vakbonden. Sommige 
daarvan hebben in de rechtspraak een belangrijke doctrinaire rol ge
speeld, door het uitlokken van princiepsvonnissen of -arresten. 

Het juridisch -theoretische belang van deze rechtsvorm, voorname
lijk i.v.m. het hier behandelde thema, moge blijken uit de beschouï 
wing dat art.10 van voormelde Wet van 31-3-1898 de ''beroepsver- , 
enigingen" ertoe machtigt in rechte te staan "voor de verdediging 
van de individuele rechten die haar leden bezitten uit hoofde van hun 
lidmaatschap" (en "ongeacht het recht van die leden om rechtstreeks 
een actie in te stellen of zich bij die actie aan te sluiten of in het ge
ding tussen te komen"). 

3. 3. Verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid 
De 'vrijheid van vereniging" werd in Belgm ingevoerd door het 

Decreet van 16-10-1830 en de Belgische Grondwet van 7-12-1831, 
art.20. Deze wetgeving, uitgevaardigd onmiddellijk na de september
revolutie van 1830, bedoelde te reageren tegen de uiterst restrictie
ve wetgeving van het Franse régime (1794-1815), waarbij alle pri
vaatrechtelijke rechtspersonen afgeschaft werden. (Deer. 13-2-1790; 
Wet 18-8-1792; Deer. 3 Messidor XII) en elk verenigingsleven voor 
een goed deel strafbaar werd gesteld (S. W. B. 1810, art. 291-292 en 
419). 

Deze nvrijheid" impliceerde echter nog niet de rechtspersoonlijk
heid; deze werd eerst bij wet verleend: 
-voor de handelsvennootschappen in 1873 (Wet 18-5-1873) 
-voor sommige verenigingen vanaf 1894 (zie boven nr. 3. 2.) ver-

algemeend in 1921 (Wet 27-6-1921 op de V. Z.W.) 
-voor de burgerlijke vennootschappen in 1926 (Wet 14-6-1926). 

Deze vertraging vloeide goeddeels voort uit de negatieve theoriën 
i.v.m. rechtspersonen, in het bijzonder die van F. LAURENT, 
Principes de Droit Civil, (I, 287-316; VI, 166; XI, 161-185; XVI, 
65-73; XXV, 186-207). 

De Belgische verenigingen hebben dus, sedert 1830 en tot ongeveer 
1921, in een soort juridisch vacuum moeten leven en overleven. 
Pas vanaf de Wet van 24 mei 1921 op de vrijheid van vereniging zijn 
de principi~le strijdvragen beslecht, o.m. dat wie toetreedt tot een 
vereniging -rechtspersoon of niet - zich door dit feit zelf onder
werpt aan de statuten en aan de statutair door de verenigingsorganen 
genomen besluiten (art. 2 Wet 24-5-1921). 

Heden ten dage is de toestand zo dat, krachtens de Belgische G. W. 
geen enkele vereniging verplicht is rechtspersoon te worden, terwijl 
krachtens de W. 24-5-1921 de statuten, reglementen en besluiten 
van verenigingen voor de leden bindend zijn. Op de juridische moei
lijkheden die deze toestand oproepen kan hier niet worden ingegaan. 

Hoe ook, een nooit gerecenseerd aantal -licht te schatten op tien-
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duizenden - verenigingen (locale clubjes, enz.) streeft nooit naar 
het bekomen van rechtspersoonlijkheid, precies wegens die vrijheid 
en wegens de garanties verleend door de W. 24-5-1921. Macro-soci
aal gezien loont het de moeite aan te strepen dat de twee machtigste 
types van verenigingen zich bij dergelijke visie hebben aangesloten 
en nooit rechtspersoon zijn willen worden nl. : 
(1) de politieke partijen 
(2) de vakbonden. 

(Hierbij kan nog worden aangemerkt dat deze voor een beperkt effect 
rechtspersonen oprichten b.v. voor het verwerven van onroerende 
eigendom; voor bank- en spaarverrichtingen; voor sociale uitkerin
gen, enz. - Maar de "partij" of de nvakbond" zelf of hun "afdelingen" 
hebben in Belgi~ nooît als dusdanig rechtspersoonlijkheid). 

3. 31. Sedert de Tweede wereldoor log werd aan de grote vakbonden 
een-stijgende publiek- en privaatrechtelijke (vooral dan sociaalrech
telijke) rol toegekend; meer en meer treden zij vóór en achter de 
schermen van het politieke toneel op als aanvaarde drukkingsgroep 
ter verdediging van de belangen van werkgevers resp. werknemers. 
(Zie J. VAN GOMPERNOLLE, o.c. blz. 69 met verdere bibliografie 
in voetnoot 3). 

In het Belgische bestel heeft dit geleid tot het toekennen aan de 
"grotere" vakbonden van rechtsvorderingen voor aangelegenheden 
die belangrijke syndicale veroveringen raken. Daarover verder 
(nrs. 3.311 tot 313). 

Bij het toekennen van dergelijke sociaalrechtelijke acties heeft de 
Belgische wetgever zich weliswaar even de problemen i.v.m. de 
rechtspersoonlijkheid voor ogen gesteld (zie b.v. de voorbereiding 
van de Wet van 5-12-1968 op de collectieve arbeidsovereenkomsten: 
J. VAN COMPERNOLLE, o.c. blz.107 en 108 met verwijzingen) 
maar heeft zij zich voor het overige niet of nauwelijks bekommerd, 
noch om de theoretisch -juridische implicaties van zijn besluit (o.m. 
op het gebied van de theorie van de rechtspersonen) noch om de tech
nische uitwerking daarvan (o.m. op het gebied van de procesrechte~ 
lijke vertegenwoordiging van verenigingen zonder rechtspersoonlijk
heid). 

Drie wetten hebben aldus aan de "representatieve" vakbonden -
rechtspersoon of niet -diverse acties toegekend. 

3. 311. De Wet van 20-9-1948 (gew. door de Wetten van 28-1-1963, 
ï6=ï=1967 en 17-2-1971) betreft de "organisatie van de economie". 
Naast publiekrechtelijke organismen (nl. de Centrale Raad voor het 
Bedrijfsleven en diverse Bedrijfsraden: art. 1 en 6) stelt deze wet 
in elke onderneming met meer dan 50 werknem~rs een "ondernemings-
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raad" in (art. 14), bedoeld als een ontmoetingsargaan werkgever I 
werknemers. (Ook aan "medebeheer" werd gedacht maar dit is in 
feite nooit helemaal ontwikkeld, om redenen waarop hier niet kan 
worden ingegaan) . 

Ten aanzien van deze ondernemingsraden nu, verwerven de "repre
sentatieve organisaties van werknemers" een aanzienlijke bevoegdheid. 
Zij kunnen o.m. in rechte optreden voor: 
a) geschillen i.v.m. de herroeping van het mandaat van de verkozen 

afgevaardigde, wegens zware tekortkoming (art. 21, par.1-5° 
gew. W. 16-1-1967); 

b) geschillen i.v.m. het vaststellen of er al dan niet voldoende, 
economische of technische, redenen bestaan om de verkozen af
gevaardigde uit het bedrijf te ontslaan (art. 24 lid 2-20 gew. W. 
28-1-1963); 

c) geschillen i.v.m. de verkiezingen zelf (i.v.m. het opmaken van 
de kiezerslijsten: art. 24 gew. door art. 6 Wet 17-2-1971 i.v.m. 
de kandidatenlijsten en de verdeling van de mandaten; ibid; i.v.m. 
de nietigverklaring van de verkiezingen; art. 24 gew. door de W. 
28-1-1963). 

"Representatieve organisaties van werknemers" zijn alle interpro
fessionele organisaties die nationaal gefedereerd zijn, ten minste 
50. 000 leden tellen en vertegenwoordigd zijn in de Centrale Raad 
voor het Bedrijfsleven en in de Nationale Arbeidsraad (art. 18K. B. 
18-2-1971). In feite betekent dit de drie grote vakbonden: het kriste
lijke A.C. V. , het socialistische A.B. V. V. en de liberale vakbond. 

3.312. De Wetvan 10-6-1952 (gew. door de Wettenvan 17-7-1957, 
28=1=1963, 16-1-1967 en 17-2-1971) behelst gelijkluidende beschik
kingen voor geschillen i.v.m. de "Comités voor veiligheid en hygmne". 
eveneens een verkozen orgaan in ieder bedrijf dat meer dan 50 werk
nemers telt: zie resp. art.1 bis gew. W.16-1-1967 en art.1 par. 4. 

3. 313. De recentere Wet van 15-12-1968 op de collectieve arbeids
övëreenkomsten verleent eveneens aan de vakbonden een aantal acties. 

Vooraf weze aangestipt dat deze acties toekomen (art. 3): 
a) niet alleen aan de "representatieve vakbonden" (als bepaald hier

boven 3. 311) ; maar ook aan: 
b) "representatieve werkgeversorganisaties" (dit is: die nationaal en 

interprofessioneel gefedereerd zijn en vertegenwoordigd zijn in 
de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en in de Nationale Ar
beidsraad; 

c) organisaties die lid zijn of deel uitmaken van a) of b); 
d) werkgeversorganisaties die hoewel geen lid van b) toch door de 

Koning als "representatief" worden erkend voor een gegeven be
drijfssector. 
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Deze organisaties nu bezitten, krachtens art. 4, de bevoegdheid om 
in rechte te staan in alle geschillen waartoe de toepassing van deze 
wet aanleiding kan geven en ter verdediging van de rechten die hun 
leden putten uit de door hen aangegane overeenkomsten. 
De bevoegdheid van de organisaties tast geenszins het recht aan van 
de leden om persoonlijk te ageren, om zich bij de actie aan te slui-. 
ten of om in het geding tussen te komen. 

Deze competentie is bijna oeverloos. In de doctrine werden pogin
gen ondernomen om een lijst aan te leggen van mogelijke acties. 
J. VAN COMPERNOLLE (o.c. blz.109-119) stelt hiernavolgende 
indeling voor: 
a) De "syndicale "vorderingen: deze hebben te maken met de rechten 

van de organisatie als partij in dec. a.o.: 
1. Voor de Raad van State: vordering tot nietigverklaring van Be

sluiten o.m. voor instelling, samenstelling en werking van de 
paritaire comités (thans geregeld bij W. 5-12-1968, art. 35 en 
volgende) of van Besluiten i.v.m. de verbindendverklaring van 
c.a.o. 

2. Voor de gewone rechtscolleges: vorderingen i.v.m. het sluiten, 
de geldigheid en de uitvoering van c. a. o. 

b) De "individuele" vorderingen: dit zijn die vorderingen waarbij de 
vakbond zich in.de plaats stelt van het vakbondslid ter verdediging 
van de individuele rechten die dit lid kan putten uit de c.a. o. 

(De "ratio legisi' hiervan was: werknemers zouden bij gebrek · 
aan voldoende geldmiddelen of uit vrees voor ontslag wel eens 
kunnen aarzelen vooraleer zij hun rechten laten gelden: J. VAN 
COMPERNOLLE, o.c., blz.115). 

c) De "interventie", in een geding reeds ingesteld door het vakbonds
lid. 

~:..~~:..-~!:~~!_~Ij~EÈ~-!:~~~!_s.l2_e_rAo_~l!.lli~l!_ej§_YQQ!:_<!e_A~~<!:Y!l.!l_ê!_~t~ 
J. VAN COMPERNOLLE (o.c., 167-184) heeft de aandacht gevestigd 
op de uiterst belangrijke ontwikkeling van de rechtspraak van de 
Raad van State i.v. m. met acties van verenigingen die niet formeel 
zijn opgericht als rechtpersoon. Deze leidt tot een ware praetorische 
toekenning van een soort rechtspersoonlijkheid "ad hoc". 

Dit gaat veel verder dan de toekenning bij Wet van specifieke be
voegdheden aan bepaalde verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid 
(als bedoeld hierboven: nrs. 3. 311 tot 3. 313): deze zullen wel door de 
Raad van State ontvankelijk worden verklaard in acties die met deze 
bevoegdheden verband houden (zie vbb. bij J. VAN COMPERNOLLE, 
o. c. ' 111-112). 

De evolutie begint bij het aannemen van vorJeringen ingesteld in eige_n 
naam door vakbondsleiders, tot nietigverklar'ng van besluiten die de 
werking van de vakbonden belemmeren: intre king van de erkenning ' 
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van de vakbond (R.v.St. 28-1-1954 nr.3106, AARVS, 132); weigering 
van vertegenwoordiging in een paritair comité (R. v. St. 28-11-1963, 
nrs.10.294 en 10.295, AARVS, 900) Zie ook verder 5.21litt.b. 

Een tweede, veel radicalere stellingname van de Raad van State 
betreft het aannemen van vorderingen van vakbonden voor die aan
gelegenheden waarvoor de vakbonden bij wet of besluit een..x.o.L-to.e.
bedeeld krijgen in het openbare leven, met name bij enig openbaar 
bestuur (zie bij J. VAN COMPERNOLLE, o.c., 177-184, de analyse 
van een aantal arresten: 21-11-1952, nr.1975, AARVS, 1183; 14-7-
1955, nr.4489, AARVS, 724; 14-5-1965, nr.11.241, AARVS, 524). 

In deze ontwikkeling bekleedt het arrest nr .11. 749 van 6-4-1966 
(Af\B:Y:S, 343) een centrale plaats. Het is zeer uitvoerig gemotiveerd, 
waarbij de nadruk komt te liggen op de sociale erkenning die s<;>mmi
ge verenigingen niet-rechtspersonen vanwege de overheid toebedeeld 
krijgen en die hen in de rechtsorde binnenleidt. 
In casu ging het om de zendtijd van de Kommunistische Partij in de 
politieke uitzendingen van de. B. R. T. 

De latere rechtspraak is. constant gebleven (zie R.v.St. 21-2-1968, 
nr.12. 832, AARVS, 157; 25-4-1968, nr.12. 919, AARVS, 300; en 
2-5-1969, nr.13.532, AARVS, 502): een vereniging zonder rechts
persoonlijkheid kan optreden voor de Raad van State telkens wanneer 
het gaat om de verdediging van haar belangen als bepaald door wet
ten en besluiten (eerstgenoemd arrest) of wanneer de betrokken vak
bond belast is met een rol van medewerking met een openbaar bestuur 
·(de twee laatstgenoemde arresten). 

3 . 4. De "Orden" 
In Belgi~ worden de beoefenaars van een aantal vrije beroepen ambts
halve gegroepeerd in een soort publiekrechtelijke of semi -publiek
rechtelijke rechtspersonen, "Orden" geheten. 
Krachtens wet, gewoonte of rechtspraak wordt hen de bevoegdheid 
toegekend om in rechte te staan ter verdediging van de belangen van 
het beroep. Dit betreft: 
1) De "Orde van Advocaten", thans uitdrukkelijk bevoegd verklaard 

voor het ''waken over de eer, de rechten en de gemeenschappelijke 
beroepsbelangen van de advocaten (art. 493 Gerechtelijk Wetboek). 

2) De "Orde van Geneesheren" (Wet 25-7-1938, thans K.B. 10-11-
1967) ·door de rechtspraak eveneens bevoegd verklaard o·m schade
loosstelling te vorderen tegen personen die onwettelijk de genees
kunde beoefenen (zie Rb. Brussel 2-2-1949, J. T. 1949, 295; Ber. 
Brussel 11-3-1950, J. T. 1950, 526). 

3) De "Orde van Architecten" (Wet 26-6-1963). 
4) De "Tuchtkamers van Notarissen". 
5) De "Tuchtkamers van Deurwaarders". 
6) De "Orde vanApothekers (Wet 19-5-1949, thansK.B. 10-11-1967). 
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7) De "Orde van Veeartsen" (Wet 19-12-1950). 
(Over dit alles, zie J.VAN GOMPERNOL;LE, o.c., 305-307). 

3. 5 . Bedrijfsraden 
Deze raden, opgericht bij toep!lssing van de Wet van 20-9-1948 op 
de organisatie van de economie, behoren luidens de wet tot het pu
bliekrecht. 
Zij stemmen overeen met 'de N. "bedrijfschappen" (N. R. nr. 3. 4.). 
Anders dan in N. hebbèn zij nooit enige rol gespeeld op het hier be
handelde gebied. Zij worden ve·rder buiten.beschouwing gelaten. 

4 .1. Is "rechtspersoonlijkheid" vereist?. 
4.11. Uit wat voorafgaat blijkt dat de B. wetgever een zekere actie
bevoegdhe.id toekent aan organisaties die geen rechtsperoon zijn. 
Het blijkt al even duidelijk dat dit alleen gebeurt ten behoeve van 
vakbonden (terwijl b.v. op het gebied van organisaties in handel en 
economie, normaal wél rechtspersoonlijkheid wordt vereist, zie 
·voorbeelden in nr. 5. 32) . 

Dit heeft natuurlijk te maken met de verweving van de. vakbondsac
tie met het politieke leven en van de vakhondsorganisatie met het 
politieke partijwezen: er bestaat een oogluikende - oogknippende ? 
medeplichtigheid ter zake. 

Intussen stelt de jurist zich vragen die de techniek van het juridische 
-bedrijf hem opdringt, o.m. van voldoende identificatie en van p:r._q_ç_e_s
rechtelijke vertegenwoordiging van de niet formeel als rechtsp~r~~qon 
opgerichte organisatjes. 

4. 12. Ter oplossing van het probleem heeft J. VAN COMPERNOLLE 
de volgende verklaring voorgesteld (o.c. blz. 199-238): 
1) de bevoegdheid om in rechte te staan impliceert steeds de _rechts

persoonlijkheid, ook al is er geen formele "oprichting" geweest; 
wie rechtspersoon is bezit noodzakelijk ook bevoegdheid om in 

., rechte te staan; 
2) rechtspersoonlijkheid is, anders dan volgens de gangbare opinie, 

niet noodzakelijk e~r1 '.'S.QDJ~pp~ng. v~n de wetgever". (De auteur 
verdê'd.igt -hier.'mef n~di-uk de jurisprudentie van het Franse Hof 
van Cassatie, volgens welk "rechtspersoonlijkheid in principe 
toekomt aan elke organisatie die beschikt over een collectief 
expressievermogen ter verdediging van geoorloofde belangen, c:lie 
derhalve verdienen juridisch erkend en beschermd te worden": 
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de dag dat zij in hun statuten de wil uitdrukken op corporatieve 
wijze georganiseerd te zijn". Geen vormvereiste wordt gesteld. 
- Het Nederlandse Nieuw Burgerlijk Wetboek behelst een gelijk
aardige bepaling/ Zie N. R. nt. 3. 2.) t. 

Uit deze doctrine zou o.m. volgen dat de hi.erboven bedoelde ver
enigingen o.m. niet formeel gepersonal~seerde vakbonden (3. 311. 
tot 3. 313) toch een algemene re<?htsbekwaaril.heid bezitten. 

,,,, . 
4. 13. De auteur· dezes zou echter, aan de hand van de Belgische 
rechtspraak, een beperkter standpunt in willen nemen. 
1) Voor als na blijven de verenigingen die niet formeel als rechts

persoon zijn opgericht (als V. Z.W. , als Çeroepsvereniging) onder 
het statuut van de verenigingen -zonder-::-rechtspersoonlijkheid, o, m. 
met de vrijheid resp. gebondenheid als bepaald bij art. 20 Grond
wet en bij de Wet van 24-5-1921. · 

2) Voor sommige aangelegenheden, verwerven dergelijke verenig in
gen een quasi- rechtspersoonlijkheid (x); dergelijke quasi -rechts
persoonlijkheid is strikt beperkt tot die aangelegenheden die door 
de Wet worden opgesomd";-' Dit is o.m. het geval voor: 
-het contracteren~e partij zijn in een c. a.o. en het geldige on

dertekenen daarvan (art.5, 14 en 17 W. 5-12-1968); ) 
-het uitoefenen in rechte van de diverse acties als hierboven uit-

eengezet (3. 311 tot 313). 
Deze stel~ing~komt overeen met de jurisprudentie van ons Hof van 
Cassatie (Cass. 28-4-1966 Pas. 1966 I 1087 en Cass. 3-5-1968, 
Pas. 1968 I 1035: in beide arresten wordt gezegd dat dé regeling 
uitzonderlijk is en derhalve van strikte interpretatie en niet vat
baar voor uitbreiding door analogie). 

3) Ook de rechtspraak v~p.___Q~ Raad van State is hiermede niet in te
genspraak: ook deze jurisdictie verwij~t immers zorgvuldig naar 
de ''wetten en besluiten" die aan de vakbonden en andere organi
saties een rol toekennen van medewerking met de openbare bestu
ren. 

(x) Men kan ook denken aan termen als "pseudo-recihtspersoonlijk
heid" of "gedeeltelijke rechtspersoonlijkheid". Eerstgenoemde 
uitdrukking klinkt echter nodeloos pejoratief. 
De tweede uitdrukking is misleidend daar er ook in die "gedeelte lij
ke rechtspersoonlijkheid" graadverschillen bestaan. 
Zo zijn b.v. afdelingen van vakbonden bevoegd ter zake van c.a. o. 
(boven 3. 13), niet van ondernemingsraden waar alleen de nationale 
vakbonden worden bevoegd zijn (boven 3. 311). 
Ook de uitdrukking "rechtspersoonlijkheid ad hoc" bevredigt niet 
daar dit de schijn wekt alsof de organisatie alleen bevoegd wordt 
op het moment dat zij de actie instelt, terwijl toch de bevoegdheid 
principieel blijft bestaan ook al stelt de vakbond in feite nooit enige 
actie in. 
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4. 14. De hier verdedigde optiek laat dus de verenigingen zonder 
rechtspersoonlijkheid voortbestaan in het traditionele régime van 
vrijheid, :van privaatrechtelijke onverantwoordelijkheid (met o.m. 
de immuniteit tegen vorderingen tot schadeloosstelling) maar ook 
van privaatrechtelijke onmacht (o. m. voor het verwerven van on
roerénde goederen èn voor het aannemen van schenkingen en legaten). 

Zij blijven ook buiten de voor rechtspersonen gebruikelijke bekend
makingen i.v.m. samenstelling, werking financie en vermogen. 

4. 15 . Hun bevoegdheid ligt hoofdzakelijk op het gebied van het pro
cesrecht. 

Hier rijst echter het probleem hoe deze organisaties in het proces 
zullen vertegenwoordigd worden: · 
a) Ter zake van de c.a.o. bepaalt de Wet zelf een regel (W.5-12-1968, 

art. 4 lid 3): tenzij de statuten er anders over beschikken worden 
de organisaties in rechte vertegenwoordigd door de persoon belast 
met het dagelijks bestuur. 

(Er weze even aangestipt dat voor het sluiten van c.a.o., art.12 
van de Wet koelbloedig verklaart dat de afgevaardigden van de 
organisaties juris et de jure vermoed worden gemachtigd te 
zijn door hun organisatie!) . 

In de praktijk komt deze regel erop neer dat wie zich in het pro
ces aanmeldt als "vertegenwoordiger" van de organisatie (voor
zitter, secretaris, enz.) vermoed zal worden daartoe ook "ge
machtigd" te zijn. Dit vermoeden is, anders dan het vermoeden 
opgesteld in art. 12, slechts juris tantum•; het kan dus bestreden 
worden door het tegenbewijs (zie J. VAN COMPERNOLLE, o.c., 
blz.122). 

b) Voor de geschillen i.v.m. ondernemingsraden en comités voor 
veiligheid en hygmne heeft de wetgeving terzake niet~ bepaald. 

In de praktijk betekent dit dat de tegenpartij steeds het bewijs 
zal kunnen vorderen dat de "vertegenwoordiger" ook behoorlijk 
"gemachtigd" is overeenkomstig de statuten van de organisatie 
(J. VAN COMPERNOLLE, o.c. , blz. 269). 

4. 2. Het "specialiteitsbeginsel" 
In het algemeen betekent het specialiteitsbeginsel (in Nederland: 
de ''ultra vires"-leer) dat rechtspersonen geen rechtsbestaan hebben 
(dus geen subjectieve rechten en geen vorderingen) voor aangelegen
heden die buiten hun doel liggen. (H. VELGE ,_ Associations et fonda
tions en Belgigue, 1942, blz.106 en vgl.; H.DE PAGE, Tr. él. de 
dr. civ., I, nr.510, J.LINDEMANS, De V. Z.W., nrs 84-88). 

T.a.v. het hier te behandelen thema speelt dit beginsel een twee-
voudige rol: _ 
1. De rechtspersoon (en de quasi -rechtspersoon) bestáát niet voor 

zaken die buiten zijn doel liggen. In die zin hoort hef bespreken 
van het specialiteitsbeginsel wel degelijk bij de eerste voorwaarde 
voor elke actie nl. "bestaan". 

76 



2. Het tweede aspect betreft de bevoegdheid om in rechten te staan: 
de rechtspersoon (en de quasi -rechtspersoon) heeft geen actie in
dien het "belang" geen verband houdt met zijn doel. Dit aspect 
hoort bij de tweede voorwaarde nl. het "belang". 

Beide aspecten zijn echter nauw met elkaar verweven en worden ook 
in de rechtspraak en in de rechtspraktijk niet nauwkeurig onderschei
den. 

Ter illustratie van wat hier gezegd wordt moge verwezen worden 
naar de rechtspraak van de Raad van State, die verenigingen onont
vankelijk verklaart telkens wanneer hun actie geen verband houdt met 
het hun door de wet of door hun statuten toegeschreven doel. 

Aldus o.m. R.v.St. 7-2-1955, nr.4051 (AARVS, 151): actie van 
/een 'Vereniging voor onderlinge bijstand"- Wet 1894 -voor de ver
.:,dediging van de beroepsbelangen van haar leden. 

-R.v.St. 22-3-1966, nr·.11.721 (AARVS, 290): actievaneenV.Z.W., 
vereniging van kinesitherapeuten (x) i.v.m. een besluit betreffende 
tandzorgen. 
In beide gevallen gaat het duidelijk om interventies van een groep 
zonder enig verband met dezes doel. 

_ 5. 1. Algemeen 
Zoals reeds werd gezegd (boven nr. 2. 1.) beschikt de jurist in Belgm, 
anders dan zijn Nederlandse collega, wel degelijk over wetteksten 
die het ''belang" als voorwaarde stellen voor de ontvankelijkheid van 
acties: 
1) Voor de gewone jurisdicties bepaalt art.17 van het Gerechtelijk 

Wetboek van 1967 wat volgt: 
"De rechtsvordering kan niet toegelaten worden, indien de 
eiser geen hoedanigheid en geen belang heeft om ze in te die-
nen''. ..9 

2) Voor de Raad van State geldt een gelijkaardige regel (art. 1\ van 
deWet van 23-12-1946 op de Raad van State): 

"De aanvragen, moeilijkheden en beroepen ( ...... ) kunnen 
voor de afdeling administratie worden gebracht door elke par
tij welke doet blijken van een benadeling of van een belang 
( ....... ) ". 

Vooraf kan nog worden opgemerkt dat het stenen van deze voorwaar
de tot het practische resultaat leidt het aantal acties te beperken: 
niet eender wie kan eender welke vordering bij de rechter aanhangig 
maken (J. VAN GOMPERNOLLE, o.c. , 240 -241);. dus uitsluiting van 
wat in de literatuur de "act~o pop,ularis" heet. 

(x) In de N. terminologie: "physiotherapeuten". 
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Over de bepaling en inhoud van het concept "belang" is er in de 
literatuur heel wat te doen: een louter'feitelijk nut"? een "juridisch 
belang"? een juridisch beschermd belang" (x)? 

Sedert de grondige onderzoekingen van J. DABIN is men nu tot het 
inzicht gekomen dat "lésion d 'intérêt" (aantasting van een belang) 
niet samenvalt met "lésion de droit" (aantasting van een subjectief 
recht): 
- schade is elke aantasting van een subjectief recht; 
- aantasting van belang is elke vermindering van de feitelijke situatie 

elk "onnut" van de betrokkene. 
Aantasting van belang is dus ruimer dan ~chade: elke schade is 
een aantasting van belang maar niet andersom (xx) 

I 

Vervolgens behoort het, vanuit de Belgische situatie, rekening te 
houden met het verschil tussen acties voor de gewone rechtscolleges 
en acties ingesteld bij de Raad van State: 
1) Voor de gewone rechtscolleges bestaat het "belang" in het zoeken 

naar een remedie voor de beweerde schending van een subjectief 
recht. 

2) Voor de Raad van State gaat het niet om de schending van een sub
jectief recht van de eiser, wel om de schending van de objectieve 
wettelijkheid. 

De vraag moet dan rijzen of het concept '~belang" voor beide soorten 
jurisdicties eenvormig behoort te zijn.· 

Naar het gevoel van de auteur dezes zou dergelijke eenvormigheid 
niet alleen hoogst wenselijk zijn (alleen maar al omwille van de 
vereenvoudiging) maar is die ook mogelijk (mits één enkel correc
tief op één enkel gebied van de rechtspraak: zie verder nr. 5. 22, b). 

Wil men aldus een eenvormig concept "belang" aanhouden als toe
passelijk op beide soorten acties, dan moet men-het omschrijven als 
''h~l!e.J&.!t}'~S..n ê...~Jlq~:r=:W~-1~. feitelijk nut vqor (le_eiser: economisch 
SO(Jiaal, aesthetisch enz: d:~ (WerKan··aàri"voorV·civfelrêclitefljkë~'aêtms 
eventriëer·:nsbljkómeiide ontvankelijkheidsvoorwaarde worden ge
steld dat de actie moet kunnen leiden tot het herstellen van de he-

(x) Zie voor een overzicht van de diverse opinies, J. VAN COMPER
NOLLE, o.c. , 240-260 (met verder bibliografie). 
(xx) Over de bepaling van het begrip "schade" is de doctrine al-even
zeer verdeeld als over die van het concept ''belang". Zie voor een· · 
goed overzicht J. RONSE, Schade en schadeloosstelling, 1957, nrs. 
4-78. Deze auteur (o.c. , nr. 9) deelt weliswaar niet de hierboven ge
schetste opvatting( die op J. DABIN teruggaat) maar neemt toch eenver
want standpunt in waar hij "schade"bepaalt als de aantastingvan het 
"recht om geenonrechtmatigveroorzaakte schade te lijden" (o.c. nrs.17-lt 
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weerde schending van een subjectief recht van de eiser) . 
Ter nadere omschrijving van het als louter "feitelijk" bepaalde be

lang, stelt J. VAN COMPERNOLLE (o.c., 246-251) volgende criteria 
voor: . 
1) Het "belang" is r'echtstreeks en vaststaand 

(uitsluiting van louter eventuele grieven en van acties die de 
beweerde aantasting niet kunnen verhelpen) . 

2) Het "belang" moet wettig zijn 
(uitsluiting van acties die strijdig zijn met de openbare orde 
en de goede zeden). 

3) Het "belang" moet persoonlijk zijn 
(uitsluiting van acties ten behoeve of voor rekening .van derden: 
"Nul ne plaide par procureur"). 

Het is op dit laatste criterium, dat direct verband houdt met het 
hier behandelde thema dat wij nu nader willen ingaan: 
a) Vooreerst de regel in het algemeen (nr. 5. 2.) 
b) Het blijkt echter dat de wet in bepaalde gevallen aan bepaalde or

ganisaties een "belang'' toeschrijft (nr. 5. 3.); hierdoor wordt de 
algemene regel vervangen door een bijzondere bevoegdheidsr~g.el 
Dergelijke toewij zing van bevoegdheid impliceert overigens het 
scheppen vàn subjectieve rechten (nr. 5. 4.) . 

5. 2. Het "persoonlijke" belang 
~ :_ g! :_ _v_ QQ!: _I!_at~~_! !U~~ -E~!: ~Q ~~~. 

Hoewel dit vraagstuk buiten het hier behandelde thema ligt, ,mogen 
een paar raakvlakken worden aangestipt. 

In de literatuur worden o.m. als mogelijk "belang" aangewezen: 
a) "l'intérèt plural" -waar ~e enkeling optreedt als lid van een be

paalde categorie ("bewoner van een gemeente", "belastingbetaler", 
''handelaar'' enz. ) . 

Ó) "1' intérèt ~o11ctionnel" - wa __ ar d. ·e. enk.eling optreeqt ter ;,verdediging 
· van het belang van een of amler J~,mbt dat hij bekleedt ~"lid van 

een openbaar lichaam", "lid van een vereniging'}. 
(Uiterst merkwaardig moge in dit verband de rechtspraak van de 
Raad van State heten: deze verklaart ontvankelijk vorderingen van 
vakbondsleiders tot nietigverklaring van besluiten die de belangen 
van de vakbond aantasten ·(x). De Raad' onderva-ngt aldus de moei
lijkheid dat de vakbond geen rechtspersoonlijkheid bezit). 
(Zie hierover J.VAN COMPERNOLLE; o.c., 168-184; zie ook 
boven nr. 3. 32) . 

c)· "l'ex:ercice )I1dividuel de l'action sociale": de enkeling substitu
eert zich aan de groep' (zelèlzani.é-vóorbeelden o.m. de actie van 

(x) o.m. R.v.St. 15-2-1952nr.1307, AARVS, 121 
28-1-1954 nr. 3106, AARVS, 132 
28-11:-1963 nrs.10.294 en 10.295, AARVS, 900 
14-6-1968 nr.13.027, AARVS, 552. 
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de minderheid in een vennootschap, bij J. V .AN GOMPERNOLLE, 
0. c.' 284-291. 

~!.~~!._Y.QQ~_g_~o_e~~I!_:_~~~~!_s~e-~s_q_I!_~l!.~P.-q~~~!..:.:r:~c_l!_t§P~.!'§~P.~.!l· 
Hier past het, met de literatuur en de rechtspraak, ten minste vier 
verschillende soorten acties te onde-rscheiden: 

, a) De actie van de groep vqor de verdediging van zijn eigen "persoon
lijke" belangen b.v. van zijn "eigen" subjectieve rechten (per
soonsrechten: identiteit, reputatie enz.; eigendom en andere zake
lijke rechten; schuldvorderingen). 

Er is geen noeiD:enswaardig verschil met het geval van de natuur
lijke personen: in beide gevallen gaat het om "eigen belang". 

Voor de quasi-rechtspersonen moet echter opgemerkt wordén 
dat in de optiek van de auteur dezes de subjectieve rechten beperkt 
zijn tot die welke hem, via e_en actie, door de wetgever zijn toe
gekend (boven 4.13). Daaruit volgt dat hun o.m. geen actie uit on
bestaande persoonsrechten kan toegekend worden terwijl mogelij
ke vor.deringen tot schadeloosstelling beperkt worden tot die waar
vqor de wet hen competentie heeft verleenä. 

b) De actie van de groep voor de verdediging van het doel. Hier gaat 
het niet meer om een "eigen" belang, maar wel om een door de 
groep aan zich zelf, krachtens de grondwettelijke vrijheid van ver
eniging toegeschreven, als het ware geobjectiveerde "waarde" h. v. 
dierenbescherming; openbare zedelijkheid;. een politiek ideaal; be
roepsbelangen. 
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Kan het krenken van die "waarde", gelijkgesteld worden met het 
aantasten van het "belang" als hier bedoeld? 
Op het eerste gezicht zou kunnen lijken van niet: iedereen in Bel
gi~ kan vrij verenigingen, al dan niet rechtspersoon, oprichten 
en zich eender welk doel toeschrijven, zolang dit niet in strijd 
is met de openbare orde of de goede :z;eden. Onder dit enige voor
behoud kan men zich voorstellen dat alle mogelijk denkbare "waar
den" door enige groep ingepalmd zouden zijn en dat aldus het aan
tasten van eender welke· waarde tevens ook het doel van een be
staande groep zou aantasten. Men schepf aldus het risico dat de 
Belgische jurisdicties en zeer in het bijzonèler de Raad van State 
overspoeld worden door vorderingen van een menigte groepjes 
die zich komen beklagen over eender wat. 

Toch deelt de auteur dezes deze vrees niet. Behalve F .LA URE NT 
in de 19e eeuw (Principes de dr. civ. ,. XI, 165 en 185), heeft nie
mand zich ooit in dit land beklaagd over de grondwettelîjke vrij
heid van vereniging. 
Ook de Raad·van State gaat duidelijk in de richting van een grote 
vrijheid en heeft vele types van verenigingen met de uiteenlopen
ste doelstellingen ontvankelijk verklaard (zie verder 6. 4.) op 
grond van de band tussen het doel van de groep en de gevorderde 
nietigverklaring. 



Wij stellen dus dat "aantasting van het doel" van de groep een 
voldoende belang is om qe vordering tot ve"ctl~diging van dit doel 
ontvankelijk te verklare.d. Wij blijven hie:cmede binnen de hoger 
gegeven bepaling van het "belang'\ nl.\ eender welk "nut" ( en in 
het hier beschouwde geval is dit zèexJduidelijk een psychologisch 
nut: een vereniging voor dierenbescherming bv. zal duidelijk een 
geval van dierenmishandeling erv~ren als pijnlijk). 

Maar hiermede is nog niet gezegd dat "aantasting van het doel" 
ook is: "aantasting van een subjectief recht", anders gezegd 
"t:?chade". Als een rechter de burgerlijke partijstelling van een 
vereniging voor dierenbescherming ontvankelijk verklaart in een 
geding over dierenmishandeling, wil dit niet zeggen, dat hij die 
vordering ook gegrond moet verklaren. De burgerlijke partij 
moet ook het bestaan (en de omvang) van de schade bewijzen (x). 

Voor de auteur dezes is de zaak duidelijk: door zich een bepaald 
doel toe te schrijven (toe te eigenen?) kan de vereniging voor 
zich zelf en eenzijdig op geen enkele manier subjectieve rec:Qten 
scheppen i.v. m. dit doel: de verdediging van dit doel is dus niet 
een _subjectieLr.echt en de aantasting van dit doel is dus geen 
schadè. 

Derhalve mag men zeggen dat vorderingen tot schadeloosstelling 
· bv. van verenigingen voor dierenbescherming in een geding over 
dierenmishandeling weliswaar ontvankelijk zijn (wegens het "be
lang") maar niet gegrond (wegens het ontbreken van "schade"). 

Voor de acties bij de Raad van State liggen de zakeri anders: de 
eiser moet niet de.schending van een subjectief recht aariklagen, 
wel de overtreding van de wet. Dergelijke acties moeten dus ont
vankelijk zijn wanneer op enige manier het doel van de eisende 
vereniging aangetast is; of die acties ook gegrond zijn hangt al
leen af van de vraag of de objectieve wettelijkheid overtreden werd. 

Zie in dezelfde zin ook J. VAN COMPERNOLLE, o.c. , 392. 

Hier komt nu echter het ''correctief" op de rechtspraak waarop 
hierboven (nr. 5 .. 1.) werd gezinspeeld: de .lagere rechtscolleges 
verklaren acties tot schadeloosstelling bv. van verenigingen voor 
dierenbescherming tegen een dierenmishandelaar of van vereni
gingen voor veiligheid in het verkeer onontvankelij~ ''bij gebreke 
aan schade" (Ber. Brussel1-7-l953, J. T., 635; Pol. Luik 30-

(x) Zie bij J .RONSE, Schade en schadeloosstelling, nrs. 749-765, 
een grondige analyse van het begrip "schade" in dit verband. Hierbij 
wijst hij terecht (nrs. 759-764) op de bijzondere aard van de "collec
tieve schade" (geleden door de groep) , in tegenstelling tot het open
baar belang enerzijds en de individuele schade anderzijds. 
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10-1967, J. T.1967. 724). Het Hof van Cassatie neemt niet duidelijk 
stelling maar laat dé_ o_ntvankelijkheidsvraag ter beslechting over 
aan de feite11rechter (aldus Cass. 28-5-1934 Pas. 1934 I 294). 

I . 

In zulke uitspraken worden de begrippen "belang" en "schade" 
verward. Het arrest ~ass. 28-6-lp€18 (Pas. 1968 I 1239) toont dit 
zeer duidelijk waar het zegt: "Bij gebrek aan schade persoonlijk 
door eiser geleden ( ...... ) is de vordering niet ontvankelijk". 
Moeten dan alle vorderingen tot schadeloosstelling, waarin de 
eiser geen "schade" kan bewijzen, onontvankelijk verklaard worden 
In de hier aangenomen optiek zijn die vorderingen ·eventueel ont
vankelijk maar, bij gebrek aan schade ongegrond. 

c) De actie ter verdediging van de individu~le belangen van een lid. 
Normaal beschikt de groep niet over dergelijke acties, het'belang' 
van het lid kan alleen een actie van dit lid rechtvaardigen. 

(Wel kan de wet in bepaalde gevallen de groep toch bevoegd ver
klaren, maar dit is een ander probleem, waarover verder, nr. 
5. 3.). 

d) De actie ter verdediging van de collectieve belangen van de leden. 
Dergelijke actie is verwant met die welke hoger (liit. b) werd be
sproken. Zij heeft in de Belgische rechtspraak en rechtsleer de 
bij zondere betekenis gekregen van actie ter verdediging van de 

''beroepsbelangen van de leden" en zelfs ruimer: van de ''belangen 
van het beroep zelf". 

Ook hier, zoals hoger voor (b), moet worden gesteld dat derge
gelijke acties voor ontvankelijk moeten worden gehouden, wegens 
het feitelijke "belang" dat de groep als dusdanig bezit, maar dat 
aantasting van dit belang geen "schade" uitmaakt daar de groep 
geen subjectief recht heeft op het groepsbelang. 

Acties tot schadeloosstelling voor de civiele rechter moeten dus 
als ongegrond afgewezen worden. 
Acties voor de Raad van State echter kunnen slagen als de eiser 
de onwettelijkheid van het bestreden Besluit kan aantonen. 

(Zoals voor de acties bedoeld onder (c) verklaart de wet ook hier 
sommige groepen bevoegd: zie verder, nr. 5. 3.) . 

va en door wetteli 'ke toewi 'zin van acti bevoe dheid. 
In een aantal gevallen worden bepaalde types van rechtspersonen 

(en quasi-rechtspersonen) door de wet zelf bevoegd verklaard om be.
paalde acties in te stellen. Dergelijke toewijzingen van bevoegdheid 
hebben tot resultaat dat de groep niet meer het "persoonlijke "-belang 
hoeft te bewijzen maar dat hij a.h.w. onweerlegbaar vermoed wordt 
"belang" te hebben bij de actie. 

~!.~!. Hier volgt een samenvattend overzicht (voor het détail zie 
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boven nrs. 3. 22, 3. 31 en 3. 4): 
a) de ":e~!'_9Jm~yer~Iliging" voor de "verdediging van de individuele 

rechten die-baar -leden bezitten uit hoofde van hun lidmaatschap". 
Deze enigszins bevreemdende tekst bedoelde oorspronkelijk wel 
de rechten die de leden zouden putten uit de c. a. o. 's gesloten 
door de vereniging: dus_ de vorderingen bedoeld in nr. 5. 22 
litt. c. De rechtspraak heeft deze tekst breder getnterpreteerd 
en ook toepasselijk verklaard op de verdediging van de collec
tieve beroepsbelang en, als bedoeld boven nr. 5. 22 litt. d (zie 
o.m. Cass. 29-4-1912 Pas. 1912 I 22,8; Cass. 29-6-1959 Pas. 
1959 I 1124; Cass. 12-10-1964, Pas. 1965 I 152). 

b) de "Representatieve ·vakbonden" voor de geschillen i.v.m. de 
ondernemingsraden, de comité's voor veiligheid en hygmne en de 
collectieve arbeidsovereenkomsten. 

De hier bedoelde vorderingen behoren, volgens het geval tot 
één van de in nr. 5. 22 bedoelde types: 
- "eigen" vorderingen (bv. als ondertekenende partij in een 

c. a.o.) 
- vordering~n __ y_g_g_Lhet l-m1!Y!_dg_~le lid (bv. salaris als bepaald 

in een c.a. o.) 
- vorderingen voor het collectieve belang (bv. voor de Raad 

van State). 
c) ~'Orden" voor de verdediging van het beroep. 

Hier gaat het om typische acties ter verdediging van het ~Q!lec-
tieve belang. · 

/ 
.. Geen andere rechtsvormen bezitten zulke wettelijke toewijzing van 

1 
bevoegdheid. Met name wordt zulke bevoegdheid door de rechtspraak 

I ontzegd aan: 
. -V. Z.W. (Cass. 9-12-1957 R.C.J.B. 1958, 247 met noot DABIN; 

Pas. 1958 I 375) 
-buitenlandse rechtspersonen die niet met beroepsverenigingen kun

nen gelijkgesteld worden (Cass. 28-6-1968 Pas. 1968 I 1239: ter 
zake ging het om een vereniging van Schots recht, gelijkgesteld 
met een vennootschap, zoals het Hof opmerkt) . 

5: 32. In bovenstaand overzicht werden niet opgenomen die acties die 
ään-bepaalde organisaties toekomen op het gebied van het handelsrecht 
en het economisch recht. Voorstudies ontbreken ten ene male: in de 
doctrine worden dergelijke acties voorbijgezien en zelfs een auteur 
als J. VAN COMPERNÖLLE heeft ze nauwelijks in zijn synthese ver
werkt (Zie o.c., blz. 282, noot 2 en blz. 284, noot 2). 
Rechtspraak ter zake is aan de auteur dezes niet bekend. 

Een eerste onderzoek levert nochtans enige informatie op over 
acties die een zekere verwantschap vertonen met de hierboven be
doelde en wel in die zin dat ook zij voortvloeien uit een wettelijke 
toewijzing van bevoegdheid aan organisaties: 
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a) De Wet van 14-7-1971 op de Handelspraktijken verleent bij art. 57 
een "vordering tot staking" van allerlei met de wet strijdige han
delspraktijken (opgesomd in art. 55) aan: 
1. "Belanghebbende beroeps- of interprofessionele groeperinge'n 

met rechtspersoonlijkheid"; · 
2. "Verenigingen die de verdediging van de belangen van de ver

bruikers tot doel hebben, rechtspersoonlijkheid bezitten en 
vertegenwoordigd zijn in de Raad voor het Verbruik". 

b) Het K. B. van 29-1-1935 op de collectieve handelsmerken verleende 
het recht om een collectief merk te bezitten en voor de verdediging 
daarvan op te komen (art. 1 en 7) aan: 

, 1 .. Beroepsverenigingen en federaties da41rvan; 
2. Coöperatieven; ll 

3. v.z.w. 
Dit K. B. is nu opgeheven door de zogeheten "Benelux-Merkenwet" 
(Verdrag 19-3-1962, Wet 30-6-1969). Deze bepaalt niet meer wie 
de collectieve merkenhouders zijn: men mag daaruit afleiden dat 
eender welke rechtspersoon daarvoor in aanmerking komt, Krach
tens art. 26 is de "titularis" bevoegd om in rechte op te komen 
voor de verdediging van het merk, al dan niet samen met de "ge""" 
bruikers" daarvan. 

5. 4. Wettelijke toewijzing van actiebevoegdheid als toekenning van 
subjectieve rechten. 

In het vorige nr. (5. 3) werd de wettelijke toewijzing van actiebe
voegdheid aan bepaalde organisaties alleen beschouwd als voorwaar
de voor de ontvankelijkheid van de actie. 

I.v.m. acties voor de Raad van State ware dat uiteraard voldoende. 

Maar i.v.m. acties voor de gewone rechtscolleges reikt die wette
lijke toewijzing veel verder: zij schept een juridisch beschermde 
band tussen de betrokken groep enerzijds en zijn "doel" of zijn "col
l~J;tief belang" anderzijds. Anders gezegd dit "doel" of dit "collectieve 
belang" worden nu verheven tot een subjectief recht van de betrokken 
organisatie, biLzoverre dat "aantasting" daarvan ook "schade" is, 
die voor schadeloosstelling in rekening mag worden genomen. 

Dit is duidelijk af te lezen uit de rechtspraak: acties tot schade
loosstelling voor aantasting van het doel of van het collectieve be
lang van de leden zijn nu niet alleen ontvankelijk maar bovendien ook 
eventueel gegrond. Aldus o.m. de burgerlijke partijstelling van de 
"Beroepsverenigingen" en van "Orden" (zie verder nr. 6. 2 litt. d). 

84 



6.1. Algemeen. 
Wij hernemen nu op een synthetische manier de bespreking van de 

acties die aan een rechtspersoon (of quasi -rechtspersoon) toekomen 
en die in wat voorafgaat werden vermeld. 

Die acties kunnen ingedeeld worden volgens twee onderscheiden 
criteria: 
(1) naar het "belang" dat ingeroepen wordt: 

a) de actie voor "eigen" belang 
b) de actie ter verdediging van het individuële lid 
c) de actie ter verdediging van het doel 
d) de actie ter verdediging van het collectieve belang van de leden. 
Omwille van de grote analogie zal aan dit lijstje ook toegevoegd 
worden, i.v.m. vorderingen voor de Raad van State: 

e) de "functionele" actie (bedoeld in nr. 5. 21 litt. b). 
(2) naar de "aard van het gevorderde": 

a) schadeloosstelling 
b) vorderingen i.v.m. c.a. o. (gewone jurisdicties) 
c) vorderingen i.v.m. ondernemingsraden en comité's voor vei

ligheid en hygmne (gewone jurisdicties) 
d) nietigverklaring van·.Besluiten (Raad van State). 

Beide indelingen doorkruisen elkaar (een actie onder la, b, c of d 
is tevens een actie 2a, b, c of d). Voor de overzichtelijkheid wordt 
hier uitgegaan van het tweede indelingscriterium, waarin dan telkens 
ook de acties, ingedeeld volgens het eerste criterium, zullen worden 
ingepast. 

6. 2. Acties tot schadeloosstelling. 
a) "Eigen" belang. - Het betreft hier vorderingen wegens "schade" 

aan de eigen subjectieve rechten en het eigen vermogen. Geen 
moeilijkheid: de vorderingen zijn zowel ontvankelijk als eventueel 
gegrond. 
Twee bijzonderheden: 
1. De "organisaties", partij bij een c.a. o. (en bedoeld in nr. 

3. 313), genieten een ware wettelijke immuniteit tegen vorde
ringen tot schadeloosstelling wegens schade voortvloeiende 
uit het niet nalevenvan die c.a.o. Zie art.4lid 2 Wet 5-12-1968: 
"Van de organisaties kan evenwel maar schadevergoeding we
gens niet-naleving van de uit een overeenkomst voortvloeiende 
verplichtingen worden gevorderd in de mate waarin zulks door 
de overeenkomst uitdrukkelijk is geregeld". 

~. Dé verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid kunnen in de op
tiek van de auteur dezes geen vordering instellen voor subjec
tieve fechten a~dere dan die welke de wet hun uitdrukkelijk 
heeft toegekend· (zie boven nr. 5. 2.~ a). Hiermede wordt afge-

,-.::'";t 
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weken van de opinie van J. VAN COMPERNOLLE die aan wat 
hier "quasi-rechtspersonen"wordt genoemd een volledige 
rechtspè.rsoonlijkheid toeschrijft (o.c. , 199-238, vooral de 
conclusie blz. 238), vermoedelijk dus ook met inbegrip van bv. 
persoonsrechten. 

b) Verdediging van het individu~le lid. - Twee soorten groepen heb
benhier bevoegdheid gekregen: Be,roepsverenigingen (W. 1898, art. 
10) en "Organisaties", voorzover zij partij zijn in een c.a. o. , 
voor de vorderingen die uit de e.a. o. voortvloeien (W. 1968, art. 
4). 

c) Verdediging van het doel. -De aandacht werd reeds gevestigd op 
de rechtspraak die dergelijke vorderingen}ontvankelijk verklaart 
wegens "afwezigheid van schade". Ook werd aangestipt waarom 
de auteur dezes deze rechtspraak onbevredigend vindt: vorderingen 
zouden ontvankelijk moeten worden verklaard (wegens het "belang") 
maar ook ongegrond (geen "schade"). (Zie boven nr. 5. 22. litt. b). 

d) Verdediging van het collectieve belang. 
Vorderingen komen toe aan: 
1. Beroepsverenigingen (zie o.m. Cass. 29-11-1912 Pas. 1912 I 

228 en Cass. 9-7-1928 Pas. 1928 I 227 : een jagersvereniging, 
burgerlijke partij tegen een wildstroper; 
- Cass. 12-3-1956 (2 arresten) Pas. 1956 I 741 en 743; 

Cass. 28-3-1956 Pas. 1956 I 806; Cass. 16-12-1957 Pas.1958 
I 410; een tandartsenvereniging, burgerlijke partij tegen per
sonen beschuldigd van onwettige uitoefening van de tandge
neeskunde; 

- Cass. 12-10-1964 Pas. 1965 I 152: een artsenvereniging, 
burgerlijke partij tegen een persoon beschuldigd van onwetti
ge uitoefening van de geneeskunde; 

- Cass. 29-6-1959, Pas. 1959 I 1124: een vereniging van archi
tecten, burgerlijke partij tegen iemand die zich onwettelijk 
architect noemt. 

2. Orden· 
(Zie rechtspraak bij J. VAN GOMPERNOLLE, o.c. , 306 en 307) 

Andere vormen van rechtspersonen en quasi -rechtspersonen zijn 
echter uitgesloten (Cass. 28-6-1968, Pas. 1968 I 1239). 

6. 3. Sociaalrechtelijke acties (gewone jurisdicties) 
§:._~!_Y2!:~~!:!.1]{.~I!.l:._~:._!!!.·_.9s>1l~c_tl~-~~-~~~P§s>Y~!'~~~s>~~t~I!.. 

a) "Eigen" belang. -Als partij in een c.a. o., hebben de betrokken 
"organisaties" ook een "eigen" belang te verdedigen. Hierbij mo
gen vermeld worden de vorderingen i.v.m. het sluiten, de geldig
heid en de uitvoering van dec. a. o. (Zie voorbeelden bij J. VÁN 
COMPERNOLLE, o.c., 112-114). Over de wettelijke immuniteit 
van vakbonden i.v.m.· de uitvoering van een c.a. o., zie boven nr. 
6 . 2 . li tt . a, 1. 

b) Verdediging van het indiviu~le lid: - Deze bevoegdheid is uitdruk-
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kelijk toegekend aan alle "organisaties" partij bij een c.a. o. (\N. 
5-12-1968, art. 4 lid 1): het gaat om vorderingen waarbij bv. de 
vakbond, voor rekening van de werknemer, dezes werkgever dag
vaardt voor uitvoering van de c.a. o. 

c) Verdediging van het doel. -Dient hier niet ter zake .. 
d) Verdediging van de collectieve belangen. -Hoewel uit, de recht

spraak geen voorbeelden bekend zijn, mag men aamiemen dat de 
"organisaties" ook voor de gewone jurisdicties kunnen optreden 
voor de verdediging van de collectieve belangen van hun leden, 
voorzover die met een c.a.o. te maken hebben. 

6. 32. Vorderingen i.v.m. ondernemingsraden en met comité' s voor• vëiligfiëfden-hygfinë _________________________________________ _ 

:Dë-vörêïërfngenwäärover de "representatieve organisaties van werk
nemers" beschikken werden hoger opgesomd (zie boven nr. 3. 311). 

Zij kunnen moeilijk vergeleken worden met de andere hier bespro
ken en nog te bespreken vorderingen: zij hebben te maken met zowel 
het belang van de vakbond als dusdanig en met zijn feitelijke rol in 
het sociale leven ("eigen" belang als met het belang van zijn leden 
("collectief" belang). 

6. 4. Vorderingen tot nietigverklaring van Besluiten (Raad van State) 
'a) "Eigen belang". -Rechtspersonen kunnen uiteraard acties instel

len tot nietigverklaring van besluiten die hun subjectieve rechten 
aantasten bv. van een besluit dat het toekennen van subsidies wei
gert (R.v.St. 14-1-1954 nr.3062, AARVS, 68; R.v.St. 9-5-1957 
nr.5630, AARVS, 310; andere voorbeelden bij J.VAN COMPER
NOLLE, o.c., 345-347). 

In de mate dat de Raad van State een vereniging zonder rechts
persoonlijkheid ontvankelijk verklaart en haar dus praetorisch 
rechtsbevoegdheid verleent (zie boven nr. 3. 32) zullen deze ook 
kunnen opkomen voor hun eigen belang bv. een politieke partij 
voor het bekomen van zendtifd in de B.R. T. (R.v. St. 6-4-1966, 
nr .11. 749, AARVS, 343). 

"Organisaties" bedoeld in de Wet van 5-12-1968 op de collectie-_ 
ve arbeidsovereenkomsten (bepaald boven nr. 3. 313) kunnen even
eens voor de Raad van State optreden tot nietigverklaring van be
sluiten die hun "eigen" belang raken bv. van een besluit dat aan 
de betrokken organisatie deelneming aan een paritair comité ont
zegt (voorbeeld ontleend aan J. VAN GOMPERNOLLE, o.c. , 111 
en voetnoot 2) . 

b) Verdediging van het individu~le lid. -Duidelijke gevallen van op-
' treden door de groep ter verdediging van het individu~le li<:J zijrL 
uit de rechtspraak van de Raad van State niet bekend. ToclÎ had 
rechtspraak i.v.m. de bevoegdheid bij wet toegekend aan ''Beroeps
verenigingen" om voor hun indivl.du~le leden op te komen (Wet 
31-3-1898, -art.10; zie ook boven 3. 22 en 5. 31 litt. a) op dit pro-
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bleem enig licht ku-nnen werpen. 
Wel heeft de Raad va,n State in enkele arresten vorderingen van 
groepen -andere dan "beroepsverènigingen" -ontvankelijk ver
klaard op de beschouwing dat het aantas(E:m van het belang van één 
of m~er !ndividu~le·l~den tevens ook het collectieve belang van de 
groep aantast bv~ besluiten tot benoeming of bevordering van be
paafde-atnbtenaren die de benoemings- ofbevorderingskansen van 
-één of rheer leden.van de groep aantasten (B,.v.St. 12-7-1967, 
nr .. 12.52l, AARVS, 804; R.v.St. 20-11-1968, nr.13.227, AARVS,· 
883). . ' , 

. Zodra echter de individu~le leden waarvoor de groep opkomt, 
identificeerbaar zijn (bv. de voorgedragen maar- niet benoemde 
of bevorderde kandidaten) , worden de vorderingen onontvankelijk 
verklaard op grond van de beschouwing dat de betrokkenen zelf 
moeten opkomen (R. v. St. 8-7-1969, nr.13. 668, AARVS, 783; 
R.v:,St. 19-11-1969, nr.13.793, AARVS, 1049). In laatstgenoemd 
arrest wordt duidelijk gesteld: de ambtenarenvereniging (het 11Ver
bond van het Vlaamse Overheidspersoneel") is niet bevoegd om in 
rechte de verdediging op te nenien van de individui:He belangen van 
ambtenaren van de Nederlandse taalrol, die "individualiseerbaar 
zijn". 

c) Verdediging van het doel. -De rechtspraak van de Raad van State 
is hier bijzonder ov~ervloedig. Anders· dan voor de gewone juris
dicties (zie boven 6. 2 .. litt. c) worde;n zeer vele acties ontvankelijk 
verklaard. (Zie voor een overzicht van de rechtspraak J. VAN 
COMPERNOLLE, o.c., 354-356). -
Enkele typische voorbeelden: . 
-de "Orde van Apothekers" evenals een B.V. van apothekers, 

ontvankelijk in een vordering tegen een beslutt dat de vrije keu
ze beperkt vah de apotheek, voor sociaal verzekerden (R. v. St. 
29-5-1956, nrs. 5146 en 5147, AARVS, 415); 

- een V. Z.W. van bakkers, ontvankelijk in een vordering tegen 
een besluit betr. de bakkersvergunningen (R. v. St. 20-5-1949, . 
nr. 47, AARVS, 70). 

En op een nog algemener vlák: 
-een V. Z.W. voor milieubescherming, ontvarikelijk in een vorde

ring tegen een besluit dat een bijzonder plan van aanleg goed
keurt (R.v.St. 25-11-1969, nr.13.802, AARVS, 1070); 

- een V. Z.W. , vereniging van hengelaars, ontvankelijk in een vor
dering die het visrecht beperkt op een gegeven waterloop (R. v. 
St. 16-5-1958, nr. 6258, AARVS, 439). 

-.aw~c.~rÀ~IlJ1!,ê!J~:rnJn:J~.Q!:Jle.r..i..ngen.niet .. ontvangen-otn.r.edenen .. die 
nieJ.altüd.zeer..duidelijk..z.ijn, •. ,-IlLj.eder ·geval zalhet altij~··mo-eilijk 
.b.liJX.~!1."<l~1$;rJ=lAEL.te".tr;.f;lkken.tussen.een .. !.!belang' .. '.dat-een.:voldoende 
b~ÇtJl,g"'x~~.rj;_g.g.Q,.t.nu~J.JJ~t,doeL·v:.an,.de .. g:roep;·-en een· ''belang,!' dat al"~ 
leen .. maar ~~111err~~lt '1llfilt ,h,~t~ a1g~;rn~p.e ()föpenbare belang (de . · 
"actio-'popûiai~rs·") :{zie by·. liêt' àiwi]zèndeoarresrR:·v·:·se:-··tegen:~~ 

... :,~~•'--'l'!iO.-}~...,:·~~l.: 
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een B.V. van artsen i.v.m.' een besluit over gezondheidszorgen 
(R.v.St. 20-6-1958, nr.637, AARVS, 547): de Raad tekent hierbij 
aan dat het morele belang dat de eisende groep beweert te bezitten 
bij de goede werking van de ziekteverzekering samenvalt met het 
algemene belang· dat iedere burger bezit bij de goede werking van"" 
de instellingen. 

d) Verdediging van de collectieve belangen. -De in het vorige onder
deel bedoelde rechtsp!aak (boven litt. c) bestrijkt voor een goed 
deel ook de hier beoogd~ "collectieve belangen.~'. Dit is zeker het 
geval voor rechtspraak i.v.m. groepen die de verdediging van be-
roepsbelangen tot doel hebb~n. · 

Buiten de rèeds geciteerde nog enkele typische voorbeelden: 
- een V. Z.W. van Horeca -bedrijven, ontvankelijk in een vordering 

tegen een besluit over bijdragen voör sociale verzekeringen van 
werknemers b~taald met fooien (R.v.St. 1.4.1955 nr.4208, 
AARVS, 381); . . 

- een V. Z.W., vereniging van maalderijen, ontvankelijk in een 
vordering tegen _een besluit dat de technischevoorwaarden be
paalt voor de exploitatie van maalderijen (R. v. St. 21-3-1958, 
nr. 6166, AARVS, 284). . . 

e) "Functioneel belang" - Het gaat hier om vorderingen, ontvangen 
door de Raad van State en ingesteld door natuurlijke personen 
handelend in hun hoedanigheid van verteg~:mw<;\_ordiger (voorzitter, 
secretaris enz.) van een vereniging zqnder rechtspersoonlijkheid 
(zie boven nr. 5. 21 litt. b). De bekende voorbeelden (boven, ibid, 
voetnoot) betreffen steeds ''belangen" die rechtstreeks de rol van 
de vakbond betreffen (bv. besluiten i.v.m. de erkenning van de 
vakbond). 
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GEZAMENLIJKE SLOTBESCHOUWING 

J. Lindemans en 

F.Molenaar 



In deze slotbeschouwing zullen op de eerste plaats het N. en het B. 
recht worden vergeleken op hun punten van verschil en van overeen
komst. Vervolgens worden enige suggesties gedaan ter verbetering 
en eenmaking van de wetgeving van beide landen. 

7. 1. Rechtsvergelijking 
7 .11. Punten van verschil 

(a)-Ëëiï-ëërste -puiîCväïi-·vërschil houdt verband met het bronnenmate
riaal. 
I:frlB. beschikt men over algemene wetteksten die het "belang" 

invoeren als onty::mkelij~heidsvoorwaarde voor elke actie zowel 
voor de gewone jurisdicties als voor de Raad van State (B. R. 
nr. 5). 
In N. daarentegen is de regel "Point d'intérêt, point d'action" 
een traditie, bevestigd door rechtspraak en rechtsleer, maar 
men verwacht dat hij eerlang ook deel zal gaan uitmaken van 
het wettenrecht (NR nr . 5 . 1) . 

2. Terwijl de B. wetgeving uitdrukkelijk zekere actiebevoegdheden 
verleent aan bepaalde organisaties uit hoofde van hun rechts
vorm (beroepsverenigingen -wet 1898, vakbonden, Orden) en 
aldus een formeel criterium aanlegt (B. R. nr. 5. 31), heeft de 
N. wetgever een pragmatischer standpunt ingenomen waarbij 
meestal het doel ·van de organisatie relevant is: de wetteksten 
zijn hier meer verspreid (NR. nr. 5. 32). 

3. Dank zij de Raad van State beschikt men in B. over een vrij 
overvloedige administratieve rechtspraak (B. R. nr. 6. 4), zij 
het dan op een deelgebied van de hier behandelde problematiek. 

De N. rechtspraak is daarentegen veel uitvoeriger i.v.m. 
acties voor de gewone rechtscolleges, maar beperkter in ad
ministratiefrechtelijke· geschillen, vaak besloten - overeen
komstig de N. situatie - door een Koninklijk Besluit. 

4. Men blijkt in B. ook over meer doctrinaire syntheses te be
schikken (o.m. de vermelde werken van J. DABIN en van J. 
VAN COMPERNOLLE) dan in N. 

(b) De verschillen in de rechterlijke organisatie mogen ook even 
worden aangestipt. 
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1. Hoewel ook N. een Raad van State heeft, bezitten de besluiten 
van dit college slechts de wa·arde van een advies: de hoogste 
administratiefrechtelijke instantie blijft daar de Kroon, maar 
Koninklijke Besluiten op dit gebied zijn verhoudingsgewijs ge
ring in aantal. Besluiten van lagere administratieve instanties· 
vertonen er dus nog een jurisprudenti~le waarde, mede daar 
zij nu vaak in de laatste aanleg worden genom·en. 
Sedert het instellen, in 1946, van een Raad van State in B. , 
waaraan onmiddellijk bevoegdheid werd verleend om arresten 
te vellen tot nietigverklaring van allerlei besluiten - met rechts-
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kracht "erga omnes" en dadelijk voorzien van kracht van ge-
wijsde is de jurisprudentH:He rol van lagere administratieve 
colleges of instanties uitgespeeld. De afwezigheid van vorm
voorwaarden bij het instellen van de actie bij de Raad van· sta
te (een gewone brief volstaat) en de geringe kosten hebben er 
grotelijks toe bijgedragen het aantal acties te verveelvuldigen. 

2. De vrij grote verschillen in de rechterlijke organisatie van de 
gewone jurisdicties in beide landen -o.m. het behoud in 
Belgm, ook na het nieuwe Gerechtelijk Wetboek van 1967 van 
aparte handelsrechtelijke en sociaalrechtelijke colleges - blij
ken ter zake geen rol te hebben gespeeld. 

3. Naast het administratief beroep en de civiele rechtspraak kent 
Nederland dan nog de administratieve rechtspraak door onaf
hankelijke colleges zoals het college van beroep voor het be
drijfsleven, waarvan een aantal uitspraken te vinden is in N. R. 
2.2. 

(c) Op het gebied van de rechtspersonen lopen, spijts veel vergelijk
bare dingen, de wetgevingen en de gewoonten nogal uiteen. 

In N. wordt de rechtspersoonlijkheid meer "au sérieux" genomen 
dan in B. 

Dit blijkt vooral uit de hierna volgende gegevens: 
1. N. heeft nooit, zoals B., de soort doctrinaire guerrilla-oorlog 

gekend die in de 19e eeuw het toekennen van rechtspersoonlijk-
heid aan organisaties zonder winstoogmerk heeft tegengehou-
den. (ZieJ.LINDEMANS, DeV.Z.W., nrs.13-16). 

Op de eerste plaats heeft men in N. steeds de niet-collegiale 
"stichting" (thans geregeld bij de W. 31-5-195 6) geprefereerd, 
terwijl ook de verenigingen sedert 1855 (W. 22-4-1855) zonder 
al te veel moeilijkheid rechtspersoonlijkheid konden verwerven. 
Voor 1855 hadden ze die al uitsluitend door hun oprichting 
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(Nederlands B. W., art.1691). -~-~-:-· 
In B. heeft men moeten wachten tot 1921 (W. 25-4-1921 en W. 27-6-1921r~~~~j 

vooraleer een enigszins aanvaardbare en algemene regeling ~~~~~~~ 
van het verenigingsrecht en van rechtspersoonlijkheid in wer- ~~~~~~ 
king trad. =~~~~~~~ 

2. Het tweede gegeven hangt nauw samen met het vorige. ~~~t 
Het B. verenigingsleven had geleerd te leven zonder de rechts- ~~:~~~~~ 

persoonlijkheid en de niet onaanzienlijke voordelen daarvan l~~j 
weten te waarderen o. m. de strafrechtelijke, fiscale en ei- ~~~~:~~ 
vielrechtelijke immuniteit en tevens de afwezigheid van elke :=::::~ 
overheidscontrole ter zake van financi~n en vermogen. Ook na 
· 1921 zijn aldus maatschappelijk hoogst belangrijke organisa
ties zoals vakbonden en politieke partijen, zonder rechtsper
soonlijkheid gebleven. Maar deze stand van zaken bracht dan 
weer mede, bij de voortdurend groeiende rol die o.m. aan de 
vakbonden werd toegekend vooral na Wereldoorlog II, dat deB. 
wetgever bij het legifereren over aangelegenheden waarbij de __ _ 
vakbonden betrokken waren nooit de rechtspersoonlijkheid als __ ,. 
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voorwaarde voor hun optreden heeft opgelegd. 
In N. is het de traditie dat de wetgever dat wel doet (NR. 

nr. 4. 1): daar heeft hij immers niet af te rekenen met weer
standen zoals die welke in B. uit een welhaast 150-jarige tra
ditie zijn gegroeid. 

3. Eerlang zal in N., waar verenigingen zonder rechtspersoon
lijkheid nooit een in het oog lopende rol hebben gespeeld het 
aantal nog worden beperkt, daar de wetgever zich voorneemt 
in het Nieuw Burgerlijk Wetboek automatisch rechtspersoon
lijkheid te verlenen aan allerlei verenigingen, en dit zonder 
enig vormvoorschrift (zie N. R. nr. 3. 3), ook niet van bekend-
making. · 

In B. zal op de duur e~n gelijkaardige maatregel in overwe
ging moeten worden genomen, wil men de juridische chaos ont
lop~n die dreigt tè ontstaan i.v. m. de áldoor gecree~rde 
"quasi -rechtspersonen" (B. R. nr. 4. 1). 

(d) M'et betrekking tot de mogelijke acties, en de praktijk daarvan~ 
moeten volgende bijzonderheden worden vermeld. 
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1. Het :N". recht kent twee acties, die in B. niet bestaan: die van 
verenigingen voor milieubescherming i.v.m. luchtverontrei
niging en die van verenigingen van appartementseigenaren 
(welke ook rechtspersoon zijn) (N. R. inr. 5. 32, litt. A en B). 

2. Terwijl in B. het optreden ten behoev:e van individu~le leden 
het wettelijke monopolie is van de rechtsvorm "Beroepsver
eniging" (W. 1898), bij uitsluiting van andere rechtspersonen, 
maar bovendien ook toekomt aan de "quasi -rechtspersonen", 
partij bij een c.a.o. (B.R. nr.6.2, litt.b), kent N. alleenhet 
instituut van de "ledencontracten" welke kunnen aangegaan 
worden door alle soorten rephtspersoonlijkheid bezittende ver
enigingen: tot hiertoe een schepping van rechtspraak en rechts
leer, zal dit instituut ook eerlang onder het Nieuw Burgerlijk 
Wetboek wettenrecht worden (N. R. nr. 5 . 32) . 

3. Een actie tot nietigverklaring van besluiten, als die welke in 
B. kan ingesteld worden bij de Raad van State is in N. onbekend: 
daarop werd boven reeds gewezen (nr. 7 .11, a-3 en b-1). 
Vooral de praktijk van de rechtzoekenden en de grote openheid 
van de B. Raad van State voor allerlei acties heeft hier geleid 
tot een overvloedige rechtspraak. Het ligt in de verwachtingen 
dat het belang van deze rechtspraak nog zal toenemen. 

4. Een bijzonder merkwaardig verschilpunt i.v.m. acties uit 
c.a. o. moge hier worden aangestreept. 

Terwijl deN. wet op de c.a. o. in art.15 uitdrukkelijk be-
paalt dat verenigingen, partij in een c.a.o., kunnen aangespro
ken worden voor schadevergoeding wegens niet-uitvoering van 
de aangegane verplichtingen wordt dit in deB. wet op de c.a.o. 
door art.12 uitdrukkelijk uitgesloten tenzij dec. a.o. een an
dersluitend beding behelst (zie N. R. nr. 5. 32 litt. C; B. R. nr. 6. 2 
litt. a-1.). 



5. Acti'es bij wijze van burgerlijke partijstelling in een strafge
ding - welke in B. in aanmerking zouden komen o.m. in ver
band met aantasting van het ide~le doel, en die in de praktijk 
wel degelijk ingesteld worden door de semi -publiekrechtelijke 
"Orden" van vrije beroepen -komen in N. niet voor. 

6. Terwijl in É. de "bedrijfsraden" geen acties ondernemen ter 
verdediging van hun leden, doen deN. "bedrijfschappen" dat 
wel (N. R. nr. 3. 4; B. R. nr. 3. 5). 
Andersom spelen de B. "Orden" van vrije beroepen wel een 
rol (B. R. nr. 3. 4), in N. niet. 

7:._!~:._-~l:!~te_A_:y~_QY:~!:~~~IsQ~_t 

,Hoe zeer ook, theoretisch en formeel gezien, het recht van beide 
landen uiteenloopt, toch blijken er merkwaardige punten van overeen
komst te bestaan . 
. (a) Acties ter verdediging ·van het ide~le doel van de organisatie zijn 

in B. evenals in N. onontvankelijk. · · · 
(N.R. nr.5.31; B.R. nr:6.2litt.c, metvoorbehoud}, met-uitzon
dering in B. voor acties bij de Raad van State. (B. R. nr. 6. 4. 
litt. c). 

(b) Acties ten behoeve van individu~le leden kunnen ingesteld worden 
in B. (door bemiddeling van "Beroepsverenigingen" en van Vak
bonden), zowel als in N. (door verenigingen-rechtspersoon, even
wel uitsluitend via de figuur van het "ledencontract", zodat acties 
uit onrechtmatige daad niet in aanmerking komen) (N. R. nr. 5. 32 
B. R. nr. 6 . 2 li tt. b) . 

(c) In beide landen lopen de acties i.v.m. ondernemingsraden en 
i.v.m. de c.a. o. grotendeels parallel (N. R. nr. 5). 32 litt. C; B. R. 
nr. 6. 3, cfr. nr. 3. 311 tbt 3. 313). 

7. 2. De mogelijkheden tot eenmaking 
Vooraf weze opgemerkt dat de hier behandelde problematiek voor 
een goed deel bemoeilijkt werd door aanzienlijke verschillen tussen 
de wetgevingen van beide landen, verschillen die op hun beurt geleid 
hebben tot een anders-ingesteld -zijn in de rechtspraktijk. Deze op
merking geldt in de eerste plaats het bestuurlijke "contentieux", in 
welk verband nogmaals moet gewezen worden op de merkwaardige 
rol die de B. Raad van State speelt op het gebied dat ons hier bezig
houdt. Op een vergelijking tussen de B. en N. wetgeving op dit stuk 
kan hier niet worden ingegaan, wegens de publiekrechtelijke, be
stuurlijke en vooral ook politieke implicaties. 

7. 21 . Met betrekking vooreerst tot de rechtspersonen hebben de 
praëadviseurs voor zichzelf een aantal wensen geformuleerd om de 
wetgevingstechniek op dit stuk te verbeteren: 

1) De wetgever dient zich in beginsel te onthouden van toekenning 
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van bevoegdheden aan niet .... rechtspersonen. 
2) Doet hij dat toch - omwille van de toestanden in het land (bv. de 

vakhondstraditie in B.) - dan behoort hij ook tegelijker tijd precies 
te zeggen of dat al dan niet beoogt ook op andere terreinen rechts
bevoegdheid toe te delen. 

Intussen volgen hier nog enkele voorstellen tot verbetering: 
(a) Nederland. -De wetgeving kent maar één type van vereniging zon

derwfnstÖogmerk (nog altijd geregeld door de w. 22-4-1855, 
maar eerlang te vervangen door het Nieuw Burgerlijk Wetboek, 
Boek 2: Rechtspersonen. - Zie N. R. nr. 3. 2 en noot 12). 

De te verwachten regeling in het Nieuw Burgerlijk Wetboek 
heeft echter grote bezwaren opgeroepen wegens het toekennen 
van rechtspersoonlijkheid zonder enig vormvoorschrift noch maat
regel van bekendmaking (zoals die wel in B. bestaan) waardoor de 
identificeerbaarbeid van de rechtspersoon in een aantal gevallen 
sterk bemoeilijkt wordt (N. R. nr. 3. 3). 

Om deze bezwaren op te vangen wordt gesuggereerd: 
1. Om zich tegenover derden op rechtspersoonlijkheid te kunnen 

beroepen moet de vereniging: 
a) schriftelijke statuten opstellen met minimale vermeldingen, 

zoals naam, doel, wijze van bijeenroepen van vergaderingen 
enz.; 

b) een publicatie doen verrichten in een openbaar register, 
eventueel gepaard aan een kennisgeving daarvan in de Staats
courant. 

2. Ook al zijn er geen schriftelijke statuten of een inschrijving, 
dan staat het zowel derden als leden vrij om aan te tonen, dat 
er een dergelijk gestructureerd geheel is, dat dit als vereni
ging en daarmede als rechtspersoon moet worden aangemerkt. 

3. Daarnaast zullen dan nog groepen met slechts interne vereni
gingsstructuur bestaan. 

(b) Belgm. -Er bestaan vier types van verenigingen-rechtspersoon 
(B~R~-nr. 3. 2). en er zijn nergens plannen te bespeuren om aan 
alle verenigingen zonder onderscheid rechtspersoonlijkheid toe 
te kennen, zoals N. dat wil doen. 
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Vereenvoudiging en toenadering tot het N. model is zeer mogelijk. 

Het volgende wordt gesuggereerd: 
1. De rechtsvormen "Beroepsvereniging" (Wet 1898) en "Interna

tionale Wetenschappelijke Vereniging" (Wet 1919) die statistisch 
onbelangrijk zijn (B. R. nr. 3. 2) af te schaffen of beter: te laten 
opgaan in de rechtsvorm 'V. Z.W." (Wet 1921). Dit zou - be
halve de overgangsbepalingen waarin de continuiteit van de 
vroeger opgerichte rechtspersonen wfdt verzekerd - slechts 
kleine wijzigingen impliceren aan de et van 27-6-1921: 
(a) De enige bijzonderheid die de "ber epsverenigingen" ken-



merkt nl. de bevoegdheid om in rechte op te komen voor het 
individuele of collectieve belang van hun leden (art.10 W. 
31-3-1898: zie B.R. nrs. 3. 22, 5. 31litt. a, 6. 4 litt. b) kan 
overgenomen worden en ingelast in de Wet van 1921, onder 
toevoeging van de voorwaarde dat dit alleen geldt voor vereni
gingen van beroepsbeoefenaren. 

(b) De bepalingen uit de Wet van 27-6-1921 die beperkingen inhou
den t.a.v. niet-Belgen (art. 26: twee derden van de leden moe
ten de Belgische nationaliteit l:;>ezitten) en die niet gelden voor 
de "Internationale Wetenschappelijke Vereniging" (W. 25-10-
1919), kunnen gevoegelijk opgeheven worden. 
Zij zijn een anachronisme en nodeloos discriminerend: in ieder 
geval beschikt het O.M. immers over de vordering tot ontbin
ding indien de vereniging de wet overtreedt (art.18, W. 27-6-
1921). 

2. De "Vereniging voor Onderlinge Bijstand" (W. 23-11-1894) kan 
blijven bestaan: het is de rechtsvorm die verplicht moet ge
bruikt worden voor ziekenkassen in het raam van de verplichte 
ziekteverzekering. Zij heeft slechts weinig gemeen met de an
dere vormen van verenigingen -rechtspersoon. 

3. Ten aanzien van de verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid 
liggen de zaken veel moeilijker, wegens de traditionele houd
ding in B. van de vakbonden en de politieke partijen (B. R. 
nr. 3. 3): men kan geredelijk aannemen dat zij weerstand zouden 
bieden aan een wet die -zoals het ontwerp van Nieuw Burger
lijk Wetboek in N. - aan allerlei verenigingen automatisch 
rechtspersoonlijkheid toekent, of zij dit verlangen of niet. 

Men kan echter ook niet eeuwig de problemen uit de weg gaan. 
''Trucs'', gelijk art.12 W. 5-12-1968 op de c.a.o., waardoor 
vakhondsafgevaardigden juris et de jure vermoed worden door 
hun organisatie gemachtigd te zijn om c.a. o. te sluiten en te 
ondertekenen (B. R. nr. 4. 15 litt. a) kunnen een ti.jdje meegaan 
maar horen uiteindelijk thuis in de juridische struisvogelpoli
tiek. Quid, vraagt de jurist, bij geval van onenigheid binnen de 
vakbond, als zich vertegenwoordigers aanmelden van twee (of 
meer) rivaliserende deelgroepen? 

Hier kan men twee wegen uitgaan: ofwel een algemene regeling 
opdringen die rechtspersoonlijkheid voorschrijft (zoals N. dat 
doet), ofwel het geval van de vakbonden apart regelen. 

De eerst bedoelde regeling maakt, op dit moment, geen en
kele kans, gelet op de sociale en politieke weerstanden. De 
tweede moet verder overwogen worden: 
1. Voor verenigingen die geen vakbonden zijn, schijnen er 

noch sociale, noch juridische bezwaren te bestaan om een 
wettelijke regeling in te voeren, zoals die welke voor N. 
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werd gesuggereerd (boven nr. 7. 21 litt. a). De vrijheid, ge
waarborgd door art. 20 G. W. en door de W. 24-5-1921 komt 
daardoor niet in het gedrang; wel zou B. - eindelijk ( ?) -
een regeling krijgen die de huidige onverantwoorde fiscale 
en civielrechtelijke immuniteit doorbreekt en de schuldei
sers beschermt. 

2. Vakbonden spelen nu reeds - of zij dit willen of niet - een 
semi- of quasi -publiekrechtelijke rol. Deze wordt bij de 
wet slechts stuksgewijze geregeld, d.i. onvolledig en voor 
een deel onsamenhangend en onbegrijpelijk. Hoelang derge
lijke -voor de jurist hoogst lastige - toestand kan duren, 
valt niet te voorspellen. Eens toch zal daarin klaarheid 
moeten komen; dit is, echter, voor B. , meer een politiek 
dan een juridisch vraagstuk. 

7. 22. De acties 
Hier rijst een voorafgaande vraag: hoewel in beide landen het 0. M. 
blijkt te beschikken over een actie ter verdediging van het openbaar 
belang (B. R. nr. 1; N. R. nr. 2), acht men het dan wenselijk een ana
loge algemene regel in te voeren waardoor aan privaatrechtelijke orga
nisaties een actie toegekend wordt voor de verdediging van een ide~l 
doel of van het collectieve belang van leden? Het lijkt van wel: derge
lijke belangen liggen ergens tussen het openbare belang, waarvoor 
het 0. M. optreedt, en het individuele belang waarvoor de enkeling 
in ieder geval bevoegdheid bezit. Ook bij het rechtzoekende publiek 
leven ten aanzien daarvan verwachtingen. 
Hoe anders te verklaren dat steeds weer pogingen ondernomen worden 
om de zaken een andere wending te laten nemen? De organisaties ne
men blijkbaar met bedoelde rechtspraak geen vrede en ook in de doc
trine heerst verwarring en onenigheid (N. R. nr. 5. 31, B. R. nr. 5. 22 
litt. b). 

Vervolgens hebben de praeadviseurs weer het probleem van de 
wetgevingstechniek ter zake in ogenschouw genomen. Daarbij hebben 
zij de hiernavolgende wensen geformuleerd: 

Indien de wet een bevoegdheid tot optreden in rechte toekent aan 
een organisatie, dan dient zij duidelijk tot uitdrukking te brengen 
of dit is: 

-ofwel ter behartiging van het ideE:'lle doel van de organisatie; 
-ofwel ter verdediging (en dus ter vertegenwoordiging) van één of 
m~er individuE:'lle leden, zoals in B., zonder volmacht en desnoods 
tegen de wens van de betrokkene(n); hierbij moet worden gesteld 
dat: 
(1) het vertegenwoordigde lid (of leden) met name moeten worden 

genoemd in de processtukken; 
(2) eventuele opbrengsten (bv. achterstallig salaris; schadevergoe

ding enz.) in het vermogen van de vertegenwoordigden terecht komE 
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- ofwel ter verdediging van de collectieve belangen van leden, waarbij: 
(1) de leden niet bij name moeten worden genoemd; 
(2) toegekende schadevergoeding zonder mee;r in het vermogen van 

de organisatie vloeit. 

Voorzover geoordeeld wordt dat de actiebevoegdheid aan organisa
ties i.v.m. de behartiging van een ide~el doel of van collectieve be
langen moet worden uitgebreid, kan men op de volgende wijze te 
werk gaan: 
(a) Nederland. - Hier bestaat een goed model nl. art. 85 Wet op de 

ÏuclÏtvëröntreiniging, waarin gesteld wordt dat het voor de ont
vankelijkheid van de actie vereiste "belang" geacht wordt toe te 
komen aan alle privaatrechtelijke organisaties ter verdediging 
van "de belangen met het oog waarop zij in het leven zijn geroe
pen" (N. R. nr. 5. 32 litt. A). 

Om dergelijke actiebevoegdheid uit te breiden tot andere gebie-
den dan de milieubescherming en, bepaaldelijk, tot alle waarde
gebieden die niet in strijd zijn met de openbare orde of de goede 
zeden, zou een korte wettekst volstaan, eventueel op te stellen 
ter gelegenheid van de invoering van Boek 3 Titel11 (Rechtsvor
deringen) van het Nieuw Burgerlijk Wetboek en toe te voegen aan 
het aangekondigde art. 3. 11. 8 dat het 'fbelang" als algemene ont
vankelijkheidsvereiste bepaalt (N. R. nr. 5. 1) . 

(b) ~_!:l1g!_~_. - Hier kan men tewerkgaan op een analoge manier: een 
korte wettekst in te lassen in het bestaande art. 17 Gerechtelijk 
Wetboek (B.R .. nr. 5.1). Een gelijkaardige tekst m.b.t. acties 
bij de Raad van State lijkt overbodig daar dit college, ook nu reeds, 
acties als die welke hier bedoeld zijn ontvankelijk verklaart 
(B. R. nr. 6. 4 litt. c en d) . 

7. 23. Een representativiteitsregel? 
Men kan vrezen dat het toekennen van ruime actiebevoegdheden, als 
bedoeld boven nr. 7. 22, de deur openzet voor wat in de literatuur de 
"actio popularis" heet, d.i. het aanklagen van eender welk on-
recht door eender wie, ook al lijdt de eiser daar persoonlijk niet on
der. Is dergelijke vrees echter niet overdreven? (Zie B. R. nr. 5. 22 
litt. b). 

Hoe ook, technisch bestaat de mogelijkheid om het aantal actiebe
voegde organisaties te beperken door het invoeren van een represen
tativiteitsregel: alleen die organisaties, die blijk geven op hun gebied 
"representatief" te zijn zouden de actie kunnen instellen. 
(In die zin o.m. J. RONSE, Schade en schadeloosstelling, nr. 756). 

De wetgevers in beide landen hebben deze weg reeds bewandeld: 
in B. voor de vakbonden, ter zake van c.a.o. (B.R. nr.3.311); in 
N. voor bedrijfsverenigngen (N. R. nr. 3. 25) en voor werknemers
en werkgeversorganisaties (N. R. nr. 5. 32 litt. c). Voor B. moet 
nochtans opgemerkt worden dat de Raad van State steeds excepties 
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gesteund op het gebrek aan representativiteit van de eisende vereni
ging heeft afgeweerd (zie o.m. R. v. St. 12-7-1967, nr. 12. 521, 
AARVS, 804; cfr. J.VAN COMPERNOLLE, o.c., 373-374). 

De praeadviseurs menen te kunnen voorstellen wat volgt: 
(a) De "representativiteit" van vakbonden is een apart probleem. 

In welk land ook zal het representativiteitsvereiste altijd een 
vraag zijn van interne politiek. 

(b) Voor de andere rechtspersonen is een representativiteitsregel 
niet haalbaar: wat bepaalt bv. de representativiteit van een ver
eniging voor dierenbescherming: het aantal leden vergeleken bij 
het aantal potentiële dierenvrienden ? 

De hier voorgelegde suggesties raken niet of nauwelijks de wetge
ving betreffende vakbonden: met rechtspersoonlijkheid (zoals in N.), 
met quasi -rechtspersoonlijkheid of zonder rechtspersoonlijkheid 
(zoals in B.), leiden de vakbonden hun eigen leven. Men hoeft geen 
profeet te zijn om te voorspellen dat hun rol in het openbare leven 
steeds sterker zal worden gei'nstitutionaliseerd. 
Die in wetteksten te willen vastleggen, terwijl de evolutie nog volop 
in gang is, lijkt wel duidelijk voorbarig. 

Anders is het gesteld met die vele verenigingen die opgericht wor·
den met een ide~el doel of ter verdediging van collectieve belangen. 
Deze hebben, niettegenstaande de democratische vrijheden, nog 
steeds niet hun plaats gevonden in het openbare leven: in beide lan
den zijn zij gestoten op een rechtsysteem, dat tussen de acties van 
het 0. M. als verdediger van het openbare belang en de particulier 
als verdediger van ·zijn eigen belang nauwelijks enige ruimte biedt 
voor de acties ter verdediging van collectieve belangen als die waar
mee deze praeadviezen zich bezighouden. 

Een duidelijk relict ván de Franse Revolutie die het bestaansrecht 
van de "corps iJltermédiaires" ontkende en - met een feiloze logica
alle privaatrechtelijke rechtspersonen afschafte. 

Sedert de Franse Revolutie zijn nu welhaast twee eeuwen verstre
ken en de "corps intermédiaires" hebben opnieuw bestaansrecht ver
worven maar nog niet alle werkingsmiddelen die normaal daarbij 
behoren. De eerder gesuggereerde voorstellen kunnen daartoe strek
ken. De praeadviseurs meenden dat die volmaakt harmoni~ren met 
een moderne democratie. 
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