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ten aanzien van een vraag tot verbod van de uitbetaling van stakersgeld 154).
Het zijn dan ook slechts de arbeidsgerechten ten gronde die kennis
nemen van de stakingsproblematiek in de mate waarin zij gevat worden
om individuele geschillen te beslechten die naar aanleiding van een
staking tussen werkgever en werknemer of ten aanzien van socialezekerheidsuitkeringen rijzen. Maar ook hier blijken de arbeidsgerechten
"niet enthousiast om zich in deze uiterst lastige problematiek te
mengen" 155 ).
Gent, augustus 1982.
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Het stakingsrecht in de particuliere sector in
Nederland
Preadvies ten behoeve van de Vereniging voor de vergelijkende
studie van het recht van België en Nederland
ÜPMERKINGEN VOORAF.

In het stakingsgeschil, dat op 11 februari voor de president van de
Utrechtse rechtbank diende, vroegen de raadslieden van de gedaagde
bonden om schorsing van het geding, daar zij zich onvoldoende
hadden kunnen voorbereiden. Hun verzoek werd geweigerd omdat, zo
merkte de president op, zij tijdens de behandeling van de zaak mede
door hun ervaring terzake van arbeidsconflicten blijk hadden gegeven
van een zodanig inzicht en wetenschap, dat hun cliënten niet geacht
konden worden in hun verdediging te zijn geschaad 1 ). Dit was een
understatement, want een van de raadslieden was Rood, die een
jaar later de wetenschap met een uitgewogen studie over het stakingsrecht verblijdde 2 ). Het was dan ook niet meer dan vanzelfsprekend,
dat hij als belangrijkste expert door de Vereniging voor de verge154
155

1

)
)

Voorz. Arb. Charleroi 7 mei 1979, T.S.R. 1979, 176.
Arbh. Antwerpen 12 februari 1979, R.W. 1978-79, 191~.

) Pres. Rb Utrecht 11 febr. 1977, niet gepubliceerd, maar te vinden in H. van
den Berg, P. Fortuyn en T. Jaspers, De ontwikkeling van het stakingsrecht in
Nederland, Nijmegen 1978, p. 402.
2
) M.G. Rooo, Naar een stakingswet?, Deventer, 1978.
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een preadvies over het stakingsrecht in Nederland te schrijven. Als hij
na de aanvaarding van de uitnodiging niet tot een politiek ambt
was geroepen, dat hem het schrijven van een preadvies belette, hadden
ongetwijfeld interessante beschouwingen deze bladzijden gesierd.
Toen mij in een tamelijk laat stadium werd gevraagd zijn taak over te
nemen, heb ik geaarzeld. Ik stond op het punt een medewerkerschap bij
Rood in te ruilen voor een hoogleraarspost in Amsterdam. Ik besefte
ook, dat het bepaald niet eenvoudig zou zijn om het geldend recht in
Nederland, dat hoofdzakelijk uit de jurisprudentie moet worden
opgediept, in het bescheiden kader, dat de Vereniging laat, voldoende
exact weer te geven, zeker niet als bij het zoeken naar de grenzen van
het stakingsrecht aan rechtspraak in bepaalde mate algemene gelding
gegeven' wordt 3 ). Daarbij komt dan nog, dat door de sociaaleconomische en politieke implicaties van het stakingsrecht, de relatief
geringe frequentie van geschilbeslissing en door het niet al te stevige
houvast, dat de doctrine biedt, rechtersrecht een weinig ideale wijze van
rechtsvorming 4 ) is, eigenlijk niet meer dan een noodoplossing, nu de
wetgever een gat heeft laten vullen 5 ). Daaraan doet de goedkeuring en
ratificatie van het Europees sociaal handvest 6 ) niets af, nu het handvest
wel het stakingsrecht fundeert, maar niet afpaalt 7 ), zodat het aftasten van
de grenzen een taak van de rechter blijft. Zijn taak wordt zelfs
verzwaard, omdat een exclusief stakingsrecht voor vakbonden niet
langer houdbaar is.
Welhaast noodzakelijkerwijs tenslotte krijgt een analyse van het
stakingsrecht een eigen coloriet. Niet alleen de te volgen inductieve
methode draagt daaraan bij, maar ook de lacuneuze, evoluerende
rechtsontwikkeling tot nu toe. Ik ben daaraan ook niet geheel ontkomen. De charme ervan is wel, dat het betoog de lezer na alles wat

3

) Vgl. E.P. de Jong, Een inleiding tot het denken over het arbeidsconflictenrecht, Deventer, 1975, p. 156.
4
) Voor het oordeel van de rechter zelf zie men HR 15 jan. 1960, NJ 1960, 84;
Pres. Rb den Haag 10 febr. 1966, NJ 1966, 148; Pres. Rb Haarlem 5 maart 1973,
NJ 1973, 120 en Pres. Rb. Groningen 3 mei 1977, NJ 1978,14.
5
) Het op 29 april 1969 ingediende wetsontwerp tot regeling van het stakingsrecht
(tweede kamerstuk 10111) is op 18 juni 1980 ingetrokken, terwijl op 22 mei daaraan
voorafgaande het Europees sociaal handvest, dat o.a. het stakingsrecht fundeert, maar
niet afpaalt, voor de Nederlandse rechtsorde in werking is getreden. Blijkens de
adviesaanvrage van 30 september 1980 aan de Stichting van de arbeid met betrekking
tot een door het georganiseerde bedrijfsleven te ontwerpen stakingscode werd enige
regulering tenminste wenselijk geacht. Zie voor kritiek op die adviesaanvrage E.P. de
Jong, Oppervlakkige adviesaanvrage over een stakingscode, SMA 1981, p. 204 e.v.
6
) Wet van 2 nov. 1978, Sb 639. Het ESH is op 22 april 1980 bekrachtigd en
ingevolge art. 35, derde lid van het handvest een maand later in werking getreden.
7
) Vgl. A.G. Maris, Het stakingsrecht volgens art. 6 van het Europees sociaal
handvest in Quid iuris, Deventer 1977, p. 48.
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er over het stakingsrecht al geschreven is wellicht iets nieuws biedt,
maar zeker stof tot discussie. Ondanks de handicaps van tijdsdruk en
materiaal was de opdracht een overzicht te geven van het stakingsrecht
in Nederland een voldoende uitdaging om de aarzelingen te overwinnen.
1.

HET BEGRIP STAKING EN HAAR VERSCHIJNINGSVORMEN.

In de praktijk staat het begrip werkstaking tamelijk vast, maar
juristen blijken met de omschrijving moeite te hebben. Sommige
schrijvers hebben voorgestelde definities geïnventariseerd en voegden
daaraan veelal een eigen definitie toe 8 ). De veelvormigheid van
definiëring is veelal het gevolg van een gewenst geachte inbedding
in het rechtssysteem. Soms ook impliceert de wijze van definiëren een
scheiding van geoorloofd en ongeoorloofd geachte stakingsdoelen, technieken en ontstaansvormen.
Tenslotte is het ontbreken van een wettelijk of jurisprudentieel
houvast aan de stroom van definities debet. Het begrip werkstaking
wordt zo moeilijk geacht, dat de verschillende (voor)ontwerpen stakingsrecht zich er helemaal niet aan hebben gewaagd 9 ), terwijl naar mijn
weten slechts eenmaal in de rechtspraak het begrip nader is omgrensd
en wel in een geschil over de uitleg van standaardvoorwaarden 10). In
tegenstelling tot de gangbare opvatting in de doctrine worden daarm.i. terecht- stiptheidsakties e.d. onder staking begrepen.
Men kan zich afvragen, of het voor de Nederlandse rechtsorde thans
nog zinvol is het begrip werkstaking nader te omschrijven. Het Europees
sociaal handvest ziet immers staking als species van collectieve
actievormen, die aan werknemers toekomen. Toch is definiëring niet
zonder belang, nu aan het begrip als zodanig soms rechtsgevolgen
worden aangeknoopt 11 ), en de rechtspraak niet alle collectieve actievormen over één kam scheert. Zo worden zwaardere actievormen, zoals
een bedrijfsbezetting, soms naar de aan werkstaking te stellen regels

8
) Zie N. E. H. van Esveld, De werkstaking in onze sociale verhoudingen, Haarlem,
1962, p. 12 e.v.; P. Zonderland, Recht en plicht bij staking en tegenstaking, Deventer,
1974, p. 157 e.v. en M.G. Rood, Naar een stakingswet?, Deventer, 1978, p. 13 e.v.
9 ) Er zijn twee voorontwerpen, beiden op naam van de minister van justitie Samkalden
geweest. Het eerste dateerde uit 1959 en is te vinden achter het advies van de
werkgroep, ingesteld door de minister van justitie a.i. op 17 februari 1959 inzake
wettelijke regeling van de werkstaking, Den Haag, 1961. Het tweede voorontwerp
dateerde van 1966 en is terug te vinden in tweede kamerstuk 8515. Het wetsontwerp
stakingsrecht werd onder nr 10111 in 1969 bij de tweede kamer ingediend.
10
) Kr Rotterdam 29 juni 1978, NJ 1978, 683.
11 ) Zie bv. art. 31, eerste lid, sub f van de werkloosheidswet, art. 13, eerste lid,
onder g van de wet werkloosheidsvoorziening, art. 3, eerste lid, onder b van de rijksgroepsregeling werkloze werknemers, art. 6 van de arbeidsbemiddelingswet en vergunningsvoorwaarde 7 voor uitzendbureaus, te vinden in Stcrt 1980,248.
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beoordeeld 12 ), maar worden ontregelingsacties als mildere stakingsvorm
strenger behandeld 13 ). Er is geen eenheid van beoordeling, noch een
hierarchie van beoordelingsmaatstaven.
Als werkstaking beschouw ik hier "het in collectief verband door
werknemers tijdelijk niet te goeder trouw verrichten van de arbeidsprestatie, gebruikt als uiting van protest of als middel om de werkgever
of derden tot bepaalde concessies te dwingen".
Deze definitie geeft de hoofdkenmerken van werkstaking weer.
Allereerst is de staking een collectief gebeuren. In de tweede plaats is
tijdelijkheid aan de actie inhaerent. Dit impliceert, dat de rechtsverhouding met de werkgever niet wordt beeindigd. In de derde plaats
gaat het om het (gedeeltelijk) achterwege laten van de bedongen arbeidsprestatie. Zo worden de klassieke staking, model- en stiptheidsactie,
boycot en tot op zekere hoogte de bedrijfsbezetting (die niet zoveel van
de sitdownstaking verschilt) op één noemer gebracht. Op deze wijze
worden ook sabotage, geweldpleging e.d. buiten de definitie gehouden.
Dan wordt niet met de arbeidsprestatie als zodanig pressie uitgeoefend.
In de vierde plaats komt tot uiting het protest- of dwangelement
Tenslotte blijkt uit de definitie, dat niet relevant is of de werkgever,
al dan niet met zijn relaties of de overheid onder druk wordt gezet.
Pas als het stakingsbegrip omgrensd is, komt de vraag aan de orde
in hoeverre het gebruik van het stakingswapen in het algemeen geoorloofd is en zo ja, welke stakingsuitingen eventueel daarvan uitgezonderd
zijn. Daarom zijn onderscheidingen van werkstakingen naar organisatie,
doel, taktiek en procedure 14) alleen zinvol inzoverre het recht daaraan
gevolgen verbindt. Indien het recht werkstaking als wanprestatie ziet,
doen de organisatie en taktiek er waarschijnlijk niet toe, maar kan het
doel heel belangrijk zijn. Ziet het recht echter staking als grond voor
schorsing van de arbeidsverplichting dan spelen deze elementen een
belangrijke rol. Ik kan het ook zo zeggen. Bij erkenning van een
stakingsrecht is niet zozeer het stakingsrecht zelf, alswel de reikwijdte
ervan van belang. Het regelen van werkstaking komt op reguleren
neer.
Vooruitlopend op het hiernakomende kan worden gesteld, dat in de
Nederlandse rechtssituatie aanvankelijk georganiseerde en ongeorganiseerde stakingen onder hetzelfde rechtsregime zaten. Nadien werden
door volledige rechtsbevoegdheid bezittende vakverenigingen georganiseerde arbeidsvoorwaardenstakingen in beginsel rechtmatig, maar
andere stakingsvormen onrechtmatig geacht. Thans lijkt weer meer
eenvormigheid in verband met de bekrachtiging van het Europees
12
) Pres. Rb Maastricht 13 maart 1982, RvdW/KG
1982,49. Zie ook Pres. Rb
Amsterdam 6 juli 1981, KG 1981,95.
13
) Pres. Rb Rotterdam 25 mei 1979, NJ 1979,518.
14
) Vgl. H. Drion, De betekenis van het Panhon1ibco-arrest voor het stakingsrecht
in de bundel Stakingsrecht, Deventer 1965, p. 18.
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omdat het handvest niet tot gelijke behandeling dwingt.
Wat het doel van de staking betreft, reeds het standaardarrest van
de Hoge Raad uit 1960 legde aan stakingen met een doel buiten de onderneming strengere maatstaven aan dan aan stakingen met een doel binnen
de onderneming 15 ). Nadien hebben zowel het SER-advies over het stakingsrecht 1\968, het wetsontwerp stakingsrecht 1969, als de jurisprudentie
professionele van politieke stakingen onderscheiden en toelaatbaarheid
aan zuiver politieke stakingen onthouden. Overigens is de grens tussen
beiden vloeiend. De stakingstaktiek (klassieke, speerpunt-domino (uitbreidende), dambord- (afwisselende) en repeteerstakingen (onderbroken
stakingen), blijkt in de praktijk meer een te respecteren vrijheid van
het stakende collectief dan beslissend voor de geoorloofdheid, al zal de
taktiek binnen de geldende spelregels (zoals tijdige aanzegging, beperking
van risico's en dergelijke) moeten blijven. Verrassingsstakingen worden
daarmee ongeoorloofd, andere actievormen worden daarmee bemoeilijkt. Hierbij zij opgemerkt, dat het arsenaal van actievormen in
Nederland tamelijk beperkt is en zelfs saai. Ludieke actievormen
komen nauwelijks of niet voor. Klassieke en speerpuntacties zijn regel.
De voor het uitbreken van een staking gevolgde procedure is uiterst
belangrijk, omdat door een royale erkenning van het stakingsrecht de
procedurele regels als laatste zeef moeten fungeren. Ook al is het stakingsrecht in de Nederlandse rechtsorde erkend, staking is een dwangmiddel,
dat slechts onder bepaalde voorwaarden in een samenleving kan worden
aanvaard. Staat enerzijds slechts een democratische samenleving toe
dat groepen op de door hen gekozen wijze hun belangen behartigen 16),
van de andere kant zullen de gebruikte middelen binnen de door de
samenleving gestelde kaders moeten blijven.
Indien in een bepaalde situatie een stakingsrecht van werknemers
is erkend, betekent dat niet, dat daarmee een vrijbrief aan het
stakende collectief gegeven wordt te handelen, zoals het verkiest.
Het stakingswapen zal zorgvuldig moeten worden gebruikt. Staking
is in beginsel passief, nl. het nalaten te presteren. Bijverschijnselen
zijn met de erkenning van het stakingsrecht niet gelegitimeerd 17 ).
Ongeoorloofde middelen blijven het gebruik van hinder en geweld, in het
bijzonder tegen werkwilligen, en het nodeloos toebrengen van schade aan
derden of aan de productieinstallatie van de bestaakte werkgever. Ook
moeten de stakers ervoor instaan, dat hun actie ordelijk verloopt en geen
onaanvaardbare gevaarssituatie schept. Deze factoren spelen een rol bij
het rechtsoordeel inzake staking.
15 ) HR 15 jan. 1960, NJ 1960,84. Panhonlibco staat voor Panama, Honduras.,
Liberia en Costa Rica, landen met goedkope vlag voor schepen en met nauwelijks
een regeling van de rechtspositie van de schepelingen. Het arrest werd gewezen bij
een solidariteitsactie van havenwerkers in Rotterdam en Amsterdam.
16
) Vgl. M.G. Rood, Naar een stakingswet?, p. 6.
17
) Vgl. J. G. L. Reuder's opvatting, weergegeven in NJB 1977, p. 626 e.v.
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FUNDERING VAN HET STAKINGSRECHT.

2.1. Internationale aspecten.
Zowel art. 6, vierde lid van het Europees sociaal handvest 18 ), als
art. 8 van het Internationale verdrag inzake de economische,
sociale en culturele rechten 19) noemen het stakingsrecht met name.
Beide verdragen zijn door Nederland goedgekeurd en bekrachtigd. Aangezien het laatste verdrag geen rechtstreekse werking heeft (al is het
betrokken artikel wellicht daarop een uitzondering) is vooral het
Europees sociaal handvest van belang.
Binnen het kader van het collectief onderhandelen erkennen de
verdragsstaten het stakingsrecht zowel voor binnen vakhondsverband
opererende werknemers als voor niet geïnstitutionaliseerde groepen 20 ).
Het kader moet ruim worden opgevat. Stakingsrecht bestaat bij
belangengeschillen, waarvan de oplossing in het gemeenschappelijk
belang van werkgever en werknemers is. De belanggeschillen behoeven
niet per se het overeenkomen van arbeidsvoorwaarden te betreffen 21 ).
Wel volgt uit de tekst van art. 6 vierde lid, dat het stakingsrecht zich
niet uitstrekt tot politieke stakingen of stakingen ter beslechting van een
rechtsgeschiJ2 2 ). De erkenning van het stakingsrecht is niet absoluut.
Uit de tekst van art. 6 vloeit voort, dat de uitoefening van het
stakingsrecht niet in strijd mag komen met verplichtingen, die uit
hoofde van een collectieve arbeidsovereenkomst voortvloeien. Uit
art. 31 volgt dat het stakingsrecht bij wet beperkt mag worden, voorzover zulks in een democratische samenleving noodzakelijk is ter bescherming van de rechten en vrijheden van anderen of ter bescherming
van de openbare orde, de nationale veiligheid, volksgezondheid of
goede zeden. In de interpretatieve appendix op het handvest wordt
zelfs de mogelijkheid tot volledige regeling van het stakingsrecht bij
wet erkend, mits geen verdere beperkingen aan het stakingsrecht
worden gesteld dan door art. 31 gerechtvaardigd worden. Volledige
vrijheid van regeling bestaat niet. Zo mag de beeindigings- of wanprestatieleer bij staking geen uitgangspunt van de regeling zijn 23 ). Het
deelnemen aan werkstaking brengt schorsing van de arbeidsverplichting
18 ) Verdrag van Turijn van 18 nov. 1961 van de Raad van Europa, in werking
getreden 26 febr. 1965. Het handvest is gepubliceerd in Tb 1962,3 en Tb 1963,90. Zie
ook noot 5 en 6.
19) Verdrag van New York van 19 dec. 1966 van de UNO, goedgekeurd bij wet
(Sb 1978,624), bekrachtigd (Tb 1978,178) en in werking getreden 11 maart 1979.
20
) Zie Conclusions II 1971, p. 28; III 1973, p. 42 en IV 1975, p. 51 van de
Committee of independent experts of the European social charter, uitgegeven door de
Council of Europe, Strasbourg.
21
) Conclusions IV 1975, p. 50.
22
) Conclusions I 1969, p. 39 en II 1971, p. 27.
23 ) Conclusions I 1969, p. 40 en II 1971, p. 28. Vgl. E.P. de Jong, Een inleiding tot
het denken over het arbeidsconflictenrecht, p. 183.
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mee. Wel bestaat de mogelijkheid om procedureregels te stellen en
bestaat de vrijheid voor een ongelijke regeling er van bij door vakbonden
uitgeroepen en andere stakingen.
De interessante vraag ten aanzien van art. 6, vierde lid van het handvest is, in hoeverre het artikellid rechtstreekse, inclusief horizontale
werking heeft, zodat de burger zich in rechte op zijn stakingsrecht kan
beroepen. Uit het specifieke woordgebruik, dat de verdragsstaten het
stakingsrecht "erkennen" (zoals ook in andere r~chtstreeks werkende
verdragen) wordt wel afgeleid, dat het stakingsrecht ook zonder
nadere wetgeving de vorm heeft van een subjectief (groeps )recht.
Een aantal schrijvers is die mening toegedaan 24 ). Het regeringsstandpunt is nogal wisselend geweest 25 ). De rechtspraak heeft zich nauwelijks
over deze vraaguitgelaten 26 ). Met Rood 27 ) kan men zich de vraag stellen
of de discussie over rechtstreekse werking niet enigszins academisch
is. Als art. 6, vierde lid niet rechtstreeks werkt, zal de rechter zîch
vermoedelijk toch door de inhoud van het vierde lid van art. 6 van het
handvest laten leiden, m.a.w. via de sluis van art. 1401 B.W. (het
onrechtmatige daadsartikel) de internationale normstelling in het
nationale recht gestalte geven 2 g). Eenzelfde tendens bestaat, voorzichtig,
ook bij andere verdragen 29 ).
Hoe het ook zij, art. 6, vierde lid van het handvest verankert in de
Nederlandse rechtsorde het stakingsrecht. De inwerkingtreding van het
handvest in 1980 veranderde echter de vigerende zienswijze op de
werkstaking niet fundamenteel. Een stakingsrecht voor vakbonden met
betrekking tot arbeidsvoorwaardenstakingen was reeds erkend. De
clausuleringen, gelegen in het doel van de actie en de exclusieve
positie van vakbonden, zullen, zoals hierboven bleek, naar huidig recht
niet volgehouden kunnen worden.

24
) Vgl. E.A. Alkema, NJB 1967, p. 484; H.L. Bakels en L. Opheikens, Schets van
het Nederlands arbeidsrecht, Deventer, 1980, p. 254; P. Borst, SMA 1962, p. 90;
W. J. P.M. Fase, Vijfendertig jaar loonbeleid in Nederland, Alphen aan den Rijn, 1980,
p. 216, E.P. de Jong, Een inleiding tot het denken over het arbeidsconflictenrecht, p. 183;
T. Koopmans, De bovennationale norm in het arbeidsrecht in de bundel Hedendaags
arbeidsrecht, 1966, p. 191; A.G. Maris, SMA 1980, p. 12 en A. J. D. Seelen, Stakingsrecht voor ambtenaren, Den Haag, 1967, p. 186. Anders echter bv. het Rapport commissie
van advies inzake de regeling van voorzieningen bij collectieve arbeidsgeschillen in de
openbare dienst, Den Haag, 1980, p. 53.
25
) Wetsontwerp 8608 ter goedkeuring van het ESH, MvA, p. I; kamerstuk 13873,
nr 10, p. 4; wetsontwerp 10111, nr 12, p. 4 en H. 11 1976-1977, p. 1888 en 3120.
26
) Zie Pres. Rb Rotterdam 25 juni 1979, NJ 1979,518; Pres. Rb Utrecht 15 juni
1979, SMA 1979,655 en Rb Amsterdam 7 juli 1982, rolnr 80.6991 (niet gepubliceerd).
27
) Ontwikkelingen rond de werkstaking, in het bijzonder in de collectieve sector,
NJB 1981, p. 251. Vgl. diens Stakingsrecht en internationale verdragen, NJB 1974,
p. 661.
28
) Zo ook de minister van justitie inH. 11 1976-1977, p. 1888.
29
) Vgl. Pres. Rb Den Haag 25 januari 1982, SMA 1982, p.I24.
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Intern recht.

2.2~1.

Stakingsvrijheid.
Reeds bij de wettelijke regeling van de arbeidsovereenkomst aan het
begin van deze eeuw nam de minister van justitie het standpunt in,
dat staking de arbeidsovereenkomst niet doet eindigen. Aangezien
hij de mogelijkheid tot vordering van schadevergoeding dan wel ontslag op staande voet wegens een dringende reden erkende, werd werkstaking als een vorm van wanprestatie zijdens de werknemer gezien 30 ). In
de Wet op de arbeidsovereenkomst 31 ) van 13 juli 1907, Sb 193 (in werking
getreden 1 februari 1909) is echter niets over stakingen geregeld. Een
amendement om werknemers, die tengevolge van staking niet konden
werken recht te doen behouden op de helft van hun beloning 32 ), haalde
het niet, zodat ook dat facet geen regeling vond.
In de praktijk zag men voor de oorlog ook stakingen als wanprestatie 93 ). Dit betekende overigens niet, dat het gebruikelijk was
tegen stakende werknemers in rechte op te treden, hetzij door nakoming
van de overeenkomst te eisen, dan wel vergoeding van schade te
vorderen 34). De juridische mogelijkheden waren ook niet groot en voorzover zij bestonden kon de werknemer zich door het nemen van
ontslag (met betrekkelijk korte opzegtermijn) aan juridische sancties
onttrekken. Hij verloor daardoor zijn kwaliteit van werknemer,
maar bleef natuurlijk staker. Het voor een effectieve aanpak van
stakingen benodigde arsenaal is eerst langzaam tot ontwikkeling
gekomen.
Pas in 1925 is uitgemaakt, dat de president van de rechtbank in
kort geding ook bevoegd is in zaken waarin de kantonrechter in eerste
aanlegcompetent is, zoals ten aanzien van arbeidsovereenkomsten 35 ). Op
deze wijze kon dus de werknemer op snelle wijze eventueel tot nakoming
van zijn arbeidsverplichting (althans voor diens korte opzegtermijn)
worden aangesproken. Zo'n nakomingsactie kreeg pas effectiviteit bij
de invoering van de dwangsom in 1932 36 ).

30
) A.E. Bles, De wet op de arbeidsovereenkomst, Den Haag, 1909, deel IV, p. 203.
Vgl. P. Zonderland, Recht en plicht bij staking en tegenstaking, p. 167-170.
31
) De artt. 1637 e.v. B.W., laatstelijk gewijzigd bij wet van 15 mei 1981, Sb 1981,400.
32
) In verband met art. 1638b B.W., dat bij niet werken de loonaanspraak doet
vervallen. Vgl. P. Zonderland, p. 229.
33
) Vgl. E.P. de Jong, Een inleiding tot het denken over het arbeidsconflictenrecht,
p. 159. Anders echter reeds M.G. Levenbach, Onrechtmatige daad en werkstaking,
Haarlem, 1935.
34
) J. Mannoury, De staking om arbeidsvoorwaarden naar Nederlands jus constituendum in de bundel Hedendaags arbeidsrecht, p. 223. Zo ook N.E.H. van Esveld,
De werkstaking in onze sociale verhoudingen, p. 40.
35
) HR 18 december 1925, NJ 1926,168.
36
) Wet van 29 dec. 1932, Sb 1932,676. Vgl. over de toepassingsmogelijkheden
ten aanzien van werknemers P. Zonderland, Recht en plicht bij staking en tegenstaking,
p. 210.

-292-

Pas na de oorlog wordt een nakomingsvordering interessant, omdat
sedert 1945 een opzegverbod zonder vergunning van de directeur van
het gewestelijk arbeidsbureau gaat gelden (art. 6, Buitengewoon besluit
arbeidsverhoudingen) en in 1953 de door de werknemer in acht te nemen
opzegtermijn, afhankelijk van de duur van het dienstverband, aanmerkelijk wordt verlengd.
Inderdaad heeft dit samenstel van ontwikkelingen ertoe geleid, dat
werknemers tot nakoming van hun arbeidsverplichting werden aangesproken 37 ). Deze wijze van aanpak van stakingen genoot de voorkeur
boven schadevergoedingsacties.
Werknemers boden weinig verhaal. Executie zou tot grote onrust
leiden. Die aanpak genoot ook de voorkeur boven ontslagen op staande
voet, omdat men dan pleegt door te staken tot alle werknemers weer
in dienst zijn genomen. Maar daarvan afgezien, ontslag op staande voet
is niet zonder risico. De rechter kan achteraf het ontslag nietig achten,
waardoor de werkgever met een grote loonvordering in aanraking
komt 38 ).
Dit is echter slechts één kant van de zaak. Het is omslachtig om
alle stakers individueel in rechte te betrekken, al zal het bij een
wilde staking niet anders kunnen 39). Veel gemakkelijker zou het zijn
als de organiserende vakbond zou kunnen worden aangesproken. De
mogelijkheid daartoe is langzamerhand opgebouwd. Allereerst is in
1919 het begrip onrechtmatige daad uitgebreid door de introductie van
de zorgvuldigheidsnorm 40 ), in de dertiger jaren verfijnd door ook onrechtmatig te achten het ten eigen profijte uitlokken van wanprestatie 41 ),
waarna het nog maar een onbeduidende stap was om uitlokken van
wanprestatie an sich onrechtmatig te verklaren en dus ook het oproepen tot staking 42 ). Deze stap deed het hoogste rechtscollege in 1960
voor het eerst, daarmee het bestaande recht codificerend in het
Panhonlibco-arrest. Al het stof, dat dit arrest deed opwaaien neemt
37
) In stakingszaken bv. Pres. Rb den Haag 18 aug. 1958, NJ 1958,452; Pres. Rb
Amsterdam 27 maart 1958 en 10 okt. 1958, NJ 1958, 245 resp. 545 en Pres. Rb
Rotterdam 27 aug. 1979, NJ 1979,517. Zie ook Hof Amsterdam 9 april 1959, SMA
1959,465. Zie ook o.a. Pres. Rb Rotterdam 8 dec 1949, NJ 1951,232; Hof den
Haag 7 okt. 1946, NJ 1947,113; Hof Leeuwarden 6 sept. 1950, NJ 1950,746; Pres.
Rb Zwolle 21 okt. 1954, NJ 1955,168 en Hof Arnhem 28 sept. 1971, NJ 1972,70 voor
toepassing in andere gevallen. Een dwangsom werd niet opgelegd in Hof Amsterdam
21 maart 1974, NJ 1974,488 en Pres. Rb Breda 19 sept. 1977, NJ 1978,266.
38
) Vgl. Kr Alphen aan den Rijn 19 okt. 1954, NJ 1955,211; Kr Rotterdam
21 dec. 1960, SMA 1961,373; Kr Den Bosch 28 febr. 1974, Pg 1975,43 en Kr
Bergen op Zoom 26 febr. 1975, NJ 1975,351.
39
) Zie bv. Pres. Rb Rotterdam 27 augustus 1979, NJ 1979,517.
40
) HR 31 jan. 1919, NJ 1919,161 (ook onrechtmatig is handelen in strijd met
de zorgvuldigheid, die in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van een
anders persoon of goed).
41
) HR 13 dec. 1935, NJ 1936,350 en 11 nov. 1937, NJ 1937,1096.
42
) HR 15 januari 1960, NJ 1960, 84 (SMA 1960,132).
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niet weg, dat het arrest een sluitstuk was van een juridisch logisch
systeem.
Staking was binnen het civiele recht als wanprestatie ontmaskerd. Aan
deze knellende band heeft men trachten te ontkomen door introductie
van rechtvaardigingsgronden 43 ), zoals dat de goede trouw of het gebruik
meebrengt, dat een werknemer mag staken of zelfs door de aanname,
dat het arbeidscontract een stilzwijgend beding bevatte, dat staking
toestond 44 ). Al deze constructies kregen onvoldoende aanhang om de
gevolgen van de harde wanprestatieleer te verzachten. Toch werkt ook
het Panhonlibco-arrest met een dergelijke ongeschreven rechtvaardigingsgrond: het wanprestatiekarakter ontvalt aan de staking, als de
omstandigheden waaronder de werkweigering plaats vindt van dien aard
zijn dat naar de heersende rechtsovertuiging 45 ) in redelijkheid niet kan
worden gevergd de arbeid voort te zetten of bepaalde werkzaamheden
te doen. Deze opening heeft echter met de andere voorstellen gemeen,
dat zij onduidelijk en onvoorspelbaar is en dus de rechtszekerheid
niet dient. Pas achteraf komt vast te staan of een werknemer tot
deelneming aan een staking gerechtigd was, waarbij hij moet aantonen,
dat zich een rechtvaardigingsgrond voordeed, niet alleen naar zijn
oordeel maar ook in dat van de rechter.
De beoordeling van de staking vanuit het civiele recht en het gebruik
maken van het gehele ten dienste staande arsenaal van civielrechtelijke
verweermiddelen drong staking terug tot uiterste grenzen. Om ruimte
voor staking te creëren zou mogelijk geweest zijn het arsenaal in
te krimpen. Zo zou een vordering tot nakoming van de arbeidsverplichting onder bepaling van een dwangsom of van gijzeling onmogelijk kunnen worden gemaakt 46 ). Zo zou de mogelijkheid tot vordering
van schade, die het gevolg is van het (ten dele) niet werken kunnen
worden beperkt tot een bepaald loonbedrag 47 ). Tenslotte zou de
mogelijkheid tot ontslag op staande voet kunnen worden geclausuleerd,
b.v. door haar aan strengere eisen te binden. Op deze wijze behoudt
43

) Zie voor een overzicht hiervan H. Drion in de bundel Stakingsrecht, p. 23;
N.E.H. van Esveld, De werkstaking in onze sociale verhoudingen, p. 46 of P. Zonderland, Recht en plicht bij staking en tegenstaking, p. 3'6 e.v.
44
) J. Mannoury, SMA 1959, p. 411 e.v.
45
) Deze formule kon in latere rechtspraak als trailer dienen om het stakingsrecht
in het licht van de visie van wetsvoorstellen en/of de opvattingen van de sociale partners
te beoordelen.
46
) Inmiddels bij wet van 14 dec. 1979, Sb 1979,693, in werking getreden 16 jan.
1980, gebeurd.
47
) Uiteraard maximaal een bedrag ter grootte van het loon over de opzegtermijn,
omdat de werknemer door ontslag te nemen zich aan een hogere vordering kan onttrekken (Vgl echter HR 1 febr. 1946, NJ 1946,106). Zie voorontwerp 1966, art. 1639a bis
B.W. en wetsontwerp 10111, art. 1639aa BW, die de schadeplicht koppelen aan
art. 1639r BW, dus de normale schadeplichtigheidsregels. Vgl. Het SER-advies inzake
het stakingsrecht van 15 maart 1968, SER-pub/. 1968, nr 1, p. 21.
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kanten ervan af. Aan deze benadering kleeft echter het bezwaar, dat er
nog geen oplossing bestaat voor het geval, dat een vakbond in
plaats van de stakers in rechte wordt betrokken. Als een verbod tot steun
aan een stakingsactie ei niet tevens toe leidt, dat de werknemers
het werk hervatten, dan wordt onherroepelijk de volgende stap, dat de
bond voor de schade, die het uitlokken van wanprestatie veroorzaakt,
wordt aangesproken. Met andere woorden, een verzachting van de
wanprestatieleer kan alleen een functie hebben in een systeem waarin
vakorganisaties niet aanspreekbaar zijn, in de Nederlandse rechtssituatie dus alleen bij wilde stakingen.
Voor een in het algemeen bevredigende regeling is nodig, dat het
syllogisme (a) staken is wanprestatie (b) het uitlokken van wanprestatie is een onrechtmatige daad dus (c) het uitroepen van een staking
is een onrechtmatige daad doorbroken wordt. Dit kan alleen door aan
staking het wanprestatiekarakter te ontnemen. Minder fraai lijkt mij
de wettelijke constructie, dat het oproepen tot of steunen van
stakingen door vakbonden geen onrechtmatige daad is slechts door
het feit, dat werknemers worden aangezet tot het neerleggen van het
werk 48 ). Deze constructie heeft iets gewrongens en kan als sluitstuk
niet ontberen, dat zolang de staking niet op andere gronden onrechtmatig is verklaard, geen juridische stappen tegen stakers zijn te ondernemen.
Wel heeft de constructie de charme, dat op deze wijze niet zonder
meer de band tussen stakingsdaad en persoonlijke verantwoordelijkheid
wordt doorgesneden 49 ). Niet het staken zelf (na een oproep daartoe
door een vakbond) wordt gelegaliseerd, maar de konsekwenties ervan
treden gefaseerd in. Het nadeel van de hierna te bespreken schorsingsleer, nl. dat eerst na een rechterlijk verbod het staken wanprestatie
wordt, ook al is de stakingsoproep nog zo onrechtmatig, is omzeild.
Overigens is het praktisch verschil tussen deze constructie en de
schorsingsleef nagenoeg nihil. De constructie bevredigt louter sommiger
rechtsgevoel beter. Dat is een kwestie van smaak.
2.2.2. Stakingsrecht.
Een civielrechtelijke benadering van de werkstaking kan geen rekening
houden met het feit, dat staking een collectief gebeuren is. Daarmee
wordt de werkelijkheid geweld aan gedaan. Staking heeft een belangrijke functie in het collectief onderhandelingsproces. Zij schept een
machtsevenwicht en geeft aan het proces haar waarde. Van onder48

) Zie het standpunt van enkele leden van de SER in het in de vorige noot
genoemde advies, p. 24.
49 ) Vgl. voorstel van het Centrum voor staatkundige vorming in het Rapport
wettelijke regeling van de werkstaking, Den Haag, 1961.
i
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worden: als gij geen betere arbeidsvoorwaarden biedt, hebt gij morgen
geen werknemers meer. Met andere woorden, staking maakt c.a.o.onderhandelingen tot tweezijdige onderhandelingen.
Zo bezien vormen collectief onderhandelen en stakingsrecht een
siamese tweeling 50 ). Dat maakt begrijpelijk, dat zowel het Europees
sociaal handvest, als de Nederlandse (voor)ontwerpen van wet staking
in het kader van collectieve onderhandelingen regelden. De conclusie
ligt voor de hand om het stakingsrecht niet bij werknemers te leggen
maar bij de vakbonden, die het collectief onderhandelingsproces dragen.
Deze opvatting deed in Nederland na llet Panhonlibco-arrest van 1960
al snel opgeld. Stakingsrecht kwam exclusief rechtspersoonlijkheid
bezittende vakbonden toe. Al binnen twee weken na het arrest lag van
de drie vakeen trales bij de regering op tafel een verzoek 51 ) tot een
wettelijke regeling, inhoudende dat een werkstaking, georganiseerd door
een vakorganisatie de arbeidsverplichting schorst, zodat noch sprake is
van wanprestatie aan de zijde van de werknemer die aan de oproep
gehoor geeft, noch van een onrechtmatige daad, louter op wanprestatie
gegrond, van de kant van de tot staking oproepende vekbond. Niet de
stakingsdaad is het te beoordelen object,. maar de vakbondsactie. Het
optreden van de collectiviteit belichaamd in de vakbond, moet op eigen
mérites worden beschouwd en op autonome gronden beoordeeld. Het
rechtssubject van de stakingshandeling is de vakbond 52 ).
De schorsingsleer, aldus opgevat, schept een exclusieve positie voor
de vakbond en brengt een caesuur aan tussen georganiseerde en
wilde stakingen, zelfs al is het doel identiek. Die exclusieve positie
miskent het sociologisch gebeuren bij stakingen, maarplaatst de vakbond
ook in een moeilijke rol. Ook al gelooft zij niet in bepaalde acties,
kan zij zich eraan onttrekken, als daardoor de actie legitimiteit moet
ontberen? Alleen arbeidsvoorwaardenstakingen georganiseerd door
vakbonden zijn in beginsel rechtmatig. Wilde stakingen leveren in het
algemeen wanprestatie van de stakende werknemers op. In het eerste
geval moet de bestaakte werkgever onrechtmatigheid bewijzen. In
het tweede geval moeten de stakers het legitieme van hun actie aantonen. Zelfs bij een gelijke normering van doeleinden, procedure etc.
blijft dit processuele verschil bestaan.
De schorsingsleer, die een bijzondere positie voor de vakbonden
schept, heeft zijn weg gevonden in de twee voorontwerpen van wet
nl. van 1959 en 1966, het ingetrokken wetsontwerp van 1969 en in de
jurisprudentie 53 ), ook al viel de rechtspraak soms op de wanprestatieleer
50

De uitdrukking is aan Rood ontleend.
Adres aan de Raad van ministers van 29 januari 1960.
52
) Dat zij ook degenen zijn, die het meest verhaal bieden, was een bijkomende,
oerhollandse overweging.
53
) Voor de eerste maal worden de normen van het wetsontwerp toegepast in
Pres. Rb Utrecht 6 juni 1969, NJ 1969,301.
51

)

)
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een ongelimiteerd stakingsrecht te geven. De noodzaak van limitering
heeft er mede toe geleid, dat een wettelijke concretisering van het
stakingsrecht niet tot de mogelijkheden behoorde en nog niet behoort 5 5).
Het voorontwerp 1959 kende nog de simpelste regeling 56 ). Schorsing van
de arbeidsverplichting bracht alleen een door een vakbond geleide
staking teweeg, tenzij de werkstaking ten doel heeft de werkgever te
bewegen tot gedragingen in strijd met de voor hem geldende c.a.o. of in
strijd is met de wet.
Het voorontwerp 1966 was iets precieser 57 ). Uitdrukkelijk werd bepaald,
dat de schorsing van de arbeidsverplichting eerst eindigt indien de
stakingonrechtmatig is verklaard of verboden. Hiermede werd de positie
van de stakende werknemer verduidelijkt. Onrechtmatig was een oproep
of steun aan staking slechts indien de staking in strijd is met de wet
of met de verplichtingen van de vakvereniging uit hoofde van een
c.a.o. Overigens handelt de vakvereniging alleen onrechtmatig, indien
zij kennelijk in strijd handelt met normen welke in het verkeer tussen
werkgevers en werknemers gelden. Het valt op, dat nu aangeknoopt
wordt aan c.a.o.-verplichtingen van de vakorganisatie in plaats van aan
die van de werkgever 58 ) en dat via een vage norm (waarvan overigens
niemand de inhoud kende) slechts marginaal de staking op rechtmatigheid te toetsen was.
Het wetsontwerp, dat in 1969 werd ingediend met instemming van
het georganiseerd bedrijfsleven, bevatte een minder rudimentaire toets
voor onrechtmatigheid. Via een limitatieve opsomming van onrechtmatigheidsgronden werd toetsing aan het onrechtmatige daadsartikel uit
het Burgerlijk Wetboek beperkt. Het wetsontwerp noemde de toetsing
"verfijnd" en "geconcretiseerd" 59). Het is de vraag of deze opzet
geslaagd is 60). De onrechtmatigheidsgronden zijn niet zo scherp als
zij gelijken. Zij kunnen de rechtsontwikkeling verstarren. Juridisch
fraai zijn zij niet. Aangezien het wetsontwerp op 18 juni 1980 is
ingetrokken, heeft het weinig zin om de onrechtmatigheidsgronden
diepgaand te analyseren. Toch zijn enige kanttekeningen gerecht54
) Bv. Pres. Rb Amsterdam 3 februari 1972, NJ 1972,87, vernietigd door Hof Amsterdam 3 april 1972, NJ 1972,192 en Pres. Rb. Rotterdam 4 okt. 1972, NJ 1972,457.
55
) Zie de interpellatie-Bakker, H. II 1976-1977, p. 3111 e.v. Vgl. J. M. van der Linden,
Stakingsrecht ter sprake, Scheveningen, 1977, p. 7 en H. Gritter, Stakingsacties, actie op
reactie, SMA 1977, p. 311. Zie ook M.G. Rood, Naar een stakingswet? p. 69.
56
) Het voorgestelde art. 1639a bis B.W.
57
) Het voorgestelde art. 22 van de wet op de ·c.a.o.
58
) Gedoeld wordt op de vredesplicht In de redactie vanl het eerste voorontwerp
kan een vakvereniging niet tot een staking ter verbetering van arbeidsvoorwaarden
oproepen, zolang er een c.a.o. geldt, zelfs niet als zij geen partij is bij die c.a.o.
59
) Wetsontwerp 10111, nr. 3, p. 5.
60
) Zie wetsontwerp 10111, nr 9, verslag van een gehoor.
1
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-297vaardigd, nu zij illustreren hoe moeilijk een bevredigende regeling van
het stakingsrecht is en de rechtspraak hebben beïnvloed.
Als eerste onrechtmatigheidsgrond zag het wetsontwerp, dat de staking
in strijd met de wet is, dan wel ten doel heeft de werkgever te
bewegen tot gedragingen in strijd met de wet. Als uitzondering hierop
gold, dat de werkgever wél onder druk mag worden gezet om in
strijd te handelen met art. 14 van de Wet op de c.a.o. 61 ).
Deze bepaling was volstrekt overbodig, zelfs voorzover het via de
art. 14-bepaling voor een vakvereniging ruimte schept om met staking
een c.a.o., waarbij zij geen partij is, te doorbreken 62 ). Een c.a.o., als
contract kan immers de collectieve contractsvrijheid van andere
organisaties dan c.a.o.-partijen niet beperken, dus moeten die andere
organisaties ook de ruimte hebben om hun eigen c.a.o.-eisen kracht
bij te zetten. Er is niets bijzonders aan de hand.
De tweede onrechtmatigheidsgrond was ook een open deur. De
vereniging, die tot staking oproept of er steun aan verleent, handelt
onrechtmatig, als zij in strijd handelt met een van haar verplichtingen
uit de c.a.o. Juridisch is natuurlijk sprake van wanprestatie. Door die
tevens als onrechtmatige daad te duiden bewerkstelligde de wetgever,
dat niet alleen de andere werkgevers-c.a.o.-partijen, maar ook hun
leden tegen de vakbond kunnen ageren. Daarom verschaft deze
onrechtmatigheidsgrond vooral een rechtsbasis voor optreden van
individuele werkgevers.
De derde onrechtmatigheidsgrond hield in, dat de vakbond met haar
stakingsoproep of -steun onrechtmatig handelt, indien hij in strijd handelt
met de tussen werkgevers en werknemers geldende verkeersnormen.
Hiermee zijn procedurele regels bedoeld, zoals verplichte aanzegging
van de staking, die pas mogelijk is na op een breekpunt uitgelopen
serieuze onderhandelingen en onder conditie van overleg over maatregelen tot beperking van risico's voor het bestaakte bedrijf, enz.
Deze procedurenormen spelen, zoals bij de rechtspraakanalyse zal
blijken, in de praktijk de zwaarste rol.
De laatste twee onrechtmatigheidsgronden, waarbij de rechter slechts
een marginaal toetsingsrecht krijgt, toonden hoe fragiel de structuur is.
Er mag allereerst geen kennelijke onredelijkheid zijn tussen het doel van
de staking en de gevolgen, die zij te weeg brengt. Hier vervult het

61
) In het Nederlandse recht geldt een c.a.o. niet van rechtswege voor niet bij een
c.a.o.-partij georganiseerde werknemers. Daarvoor is een uitdrukkelijke of stilzwijgende
afspraak tussen werkgever en werknemer nodig. Wel legt art. 14 van de wet op de
c.a.o. op de door de c.a.o. gebonden werkgever de verplichting de arbeidsvoorwaarden van de c.a.o. met ongeorganiseerde en elders georganiseerde werknemers
overeen te komen. Aan die bepaling kan de werknemer echter geen rechten ontlenen.
Zie HR 7 juni 1957, NJ 1957,527 en W.J.P.M. Fase, C.a.o.-recht, Alphen aan den
Rijn, 1982, p. 53 e.v.
62
) Vgl Hof Amsterdam 3 april 1972, NJ 1972,192.
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treedt in het stakingsgeschil. Het is een belangen- en geen rechtsgeschil. Slechts als alle verhoudingen zoek zijn, moet hij in kunnen
grijpen 63 ). Maar waar ligt de grens? Kan door een lange duur een
rechtmatig begonnen staking in een onrechtmatige verkeren?
De laatste marginaal te toetsen grond is, dat de werkstaking niet
onder zodanige omstandigheden mag plaats vinden, dat daardoor
tegenover de werkgever kennelijk in strijd wordt gehandeld met de
zorgvuldigheid, die bij het toepassen van het stakingsmiddel betaamt.
Deze vangnetbepaling suggereert, dat een vakbond meer mag dan enig
ander : wél onzorgvuldig handelen, maar het niet te bont maken. In
ieder geval plaatste deze grond politieke en solidariteitsstakingen
buiten het stakingsrecht en verbood het de rechter rekening te houden
met schade, die derden ten gevolge van staking leden 64).
Het was al in 1972 duidelijk, dat het wetsontwerp een onhaalbare zaak
was geworden, omdat met de afwijzing door de sociale partners het
maatschappelijk draagvlak aan de regeling was komen te ontvallen 65 ).
Wel koesterde de regering nog de illusie met een nieuw ontwerp te
moeten komen, omdat zij meende dat het algemeen belang, dat bij
werkstaking bedreigd kan worden, daartoe dwong, maar in 1977
legt zij definitief het hoofd in de schoot 66). Het Europees sociaal handvest zou worden geratificeerd om het stakingsrecht te verankeren.
Daarmee kwam het accent te liggen op het jurisprudentiële stakingsreçht, nu het handvest het stakingsrecht niet scherp begrenst. De
regering kon deze stap, overigens met instemming van het bedrijfsleven, wagen, nu de rechter zich een geheel andere opvatting over
staking had eigen gemaakt dan in het Panhonlibco-arrest verwoord.
Aanvankelijk baseerde hij zich op het wetsontwerp als concretisering
van de heersende rechtsovertuiging 67 ), later moest ,hij het stakingsrecht
uit andere hoofde funderen 68 ). Pikant detail is, dat verwijzing naar
het in het luchtledige hangende wetsontwerp in 1977 door de Utrechtse
president 69) de stoot tot intrekking heeft gegeven.
Thans komt het jurisprudentiële stakingsrecht aan bod, waarbij ook
weer niet zozeer de vraag is of er een stakingsrecht bestaat, alswel
aan welke beperkingen het stakingsrecht onderworpen is.
!

63
) In deze geest Pres. Rb Utrecht 4 febr. 1977, NJ 1978,552. Vraag is echter of de
rechter met belangen van anderen dan de werkgever rekening mag houden.
64
) Vgl. Pres. Rb Leeuwarden 2 april 1973, NJ 1973, 252: 'de staking was tegenover
de werkgever rechtmatig en op deze grond kon reeds het door een derde gevraagde
stakingsverbod niet worden gegeven.
65
) Zie de in noot 60 vermelde vindplaats en tevens wetsontwerp IOlll, nr 12, p. 4.
66
) Zie de interpellatie-Bakker, in noot 55 nader aangeduid.
67
) Zie Pres. Rb Utrecht 6 juni 1969, NJ 1969,301 en Pres. Rb Den Haag 13 febr.
1970, NJ 1970,183.
68
) Heel duidelijk in het reeds vermelde arrest van het Amsterdamse Hof van
13 april 1972, NJ 1972,192.
69
) Pres. Rb Utrecht 2 februari 1977, NJ 1977,552.
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Beperkingen aan het stakingsrecht en voorwaarden
waaronder gestaakt mag worden.
Het hiernavolgende is noodzakelijkerwijs in hoofdzaak een aftasten
van de grenzen van een bepaald soort staking, nl. de arbeidsvoorwaardenstaking, uitgeroepen of gesteund door een vakbond. Hierover
gaat de meeste rechtspraak. Hiermede wil niet gezegd zijn, dat andere
soorten van stakingen, al dan niet met vakbondssteun, nagenoeg niet
voorkomen. Dergelijke vormen van stakingen worden wel in beduidend
mindere mate aan de rechter voorgelegd. Waarschijnlijk komt dit door
de meestal korte duur ervan en door het minder uitgesproken
karakter van krachtmeting met de werkgever.
Ten aanzien van arbeidsvoorwaardenstakingen is min of meer vaste
lijn in de rechtspraak na het wijzen van een standaardarrest 70 ) door
het Amsterdamse gerechtshof in 1972, dat de staking erkend is als
sluitsteen in het proces van collectieve arbeidsvoorwaardenvorming.
De rechter zal een staking binnen de arbeidsvoorwaardensfeer eerder
geoorloofd achten dan met een doel buiten de directe relatie van
werkgever tot werknemer, hoe altruïstisch het doel ook is 71 ), tenzij het
gaat om de collectieve onderhandelingsrechten van vakorganisaties, die
door de overheid dreigen te worden beknot 7 2 ).
Op de inhoud van de arbeidsvoorwaardeneisen, de inzet van de
actie, gaat de rechter in het algemeen niet in 73 ). Hoogstens beziet hij
soms 74 ) of een doel past binnen de sociaal-economische verhoudingen 7 5 ). Soms wordt ook bezien of naar het stakingswapen in redelijkheid kon worden gegrepen ter bereiking van het beoogde doel 76 ), dan
wel of de staking op dat moment reeds geboden was 77 ).
In feite is dan echter sprake van een verkapte doel toets. M.i. behoort de
rechter zich van een doeltoets te onthouden, nu hem geen juridische
maat ten dienste staat om het gehalte van de gestelde vakhondseisen
te meten.
70

Zie noot 68.
Zo reeds het Panhonlibco-arrest uit I 960.
72
) Vgl Pres. Rb Amsterdam 10 maart 1980, NJ 1980, 165.
73
) M.G. Rood, Ontwikkelingen rond de werkstaking, in het bijzonder in de collectieve sector, NJB 1981, p. 249.
74
) Uitzondering hierop is Pres. Rb Rotterdam 27 aug. 1979, NJ 1979, 517.
75
) Hoe gevaarlijk dat kan zijn, bewijst de waardering van het met staking afdwingen
van een werkgeversbijdrage aan vakbondswerk. Pres. Rb Den Haag 10 febr. 1966, NJ
1966,148 achtte dit een ongeoorloofd stakingsdoel. Pres. Rb Den Haag 13 febr. 1970, NJ
1970,183 wil niet treden in deze vraag. De eerste uitspraak heeft echter wel de invoering
van de werkgeversbijdrage met vier jaar vertraagd. Een marginale doel-middeltoets legt
aan Pres. Rb Groningen 3 mei 1977, NJ 1978,14, alsook Pres. Rb Utrecht 4 febr.
1977, NJ 1977,79 en Pres. Rb Rotterdam 25 juni 1979, NJ 1979,518.
76
) Bv. Pres. Rb Utrecht 10 mei 1982, RvdW/KG 1982,86; Pres. Rb Amsterdam
30 juni 1978, NJ 1981,65; Pres. Rb Den Haag 6 mei 1981, NJ 1982,542 en Pres.
Rb Amsterdam 5 maart 1982, RvdW/KG 1982,41.
77
) Pres. Rb Amsterdam 30 november 1978, NJ 1981,65.
71

)
)
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Arbeidsvoorwaardengeschillen zijn belangengeschillen, waar het recht
geen antwoord op weet. Is er wél sprake van een rechtsgeschil, dan
komt het stakingswapen niet in aanmerking. Zo mag naleving van een
c.a.o. of andere contractuele plicht niet via staking worden afgedwongen evenmin als dat met wettelijke plichten het geval is. Nu er
een rechtsweg openstaat, komt staking op eigenrichting neer, of
vriendelijker gezegd, staking kan niet als uiterste middel worden
beschouwd 7 8 ).
Behoort aan de arbeidsvoorwaardenstaking geen doel toets te worden
aangelegd, wel behoort te worden nagegaan of de staking in strijd is
met de wet, of de werkgever tracht te bewegen tot gedragingen in
strijd met de wet. Een wettelijk verboden staking zal zich niet snel
voordoen 79). Stakingen, die de werkgever onder druk zetten om in
strijd met de wet te handelen, doen zich, zelfs op arbeidsvoorwaardengebied, echter tamelijk snel voor. Stakingen, gericht op arbeidsvoorwaarden in strijd met een algemene loonmaatregel, een bindende
loonregeling of vetbindendverklaarde C.A.O.-bepalingen zijn onrechtmatig. Zij gaan in tegen wetgeving in materiële zin. Daarnaast beogen
zij een doel, dat juridisch onbereikbaar is 80 ). Zulke stakingen zijn
verboden. Keerzijde van deze medaille is, dat de Minister van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid door een loonmaatregel 81 ), door
een verbindendverklaring van c.a.o.-bepalingen of door het treffen van
een bindende loonregeling vakbonden hun stakingsrecht voor bepaalde
arbeidsvoorwaardenmutaties kan ontnemen in combinatie met hun
collectieve contractsvrijheid 82 ). Men kan dit dus ook zó vertalen, dat
78
) Pres. Rb Rotterdam 24 jan. 1955, NJ 1955, 100 (instelling ondernemingsraad
afgedwongen met staking); Pres. Rb Breda 17 jan. 1975, NJ 1975,350 (c.a.o.-naleving
afgedwongen met staking) en Pres. Rb Amsterdam 20 okt. 1964, NJ 1964,463 (idem,
maar nu met een wilde actie).
79
) Voor de afschaffing van het stakingsverbod voor o.a. het spoorwegpersoneel in
1980 lag dat anders. Vgl. Pres, Rb Utrecht 14 dec. 1970, NJ 1971,72.
80
) Vgl. Pres. Rb Rotterdam 8 dec. 1949, NJ 1951,232. Anders Pres. Rb Rotterdam
'
4 febr. 1971, NJ 1971,77.
81
) Sedert 1980 heeft de minister van sociale zaken en werkgelegenheid de bevoegdheid om een op een bedrijfstak op onderneming toegespitste loonmaatregel te treffen.
Deze bevoegdheid is verleend bij wet van 17 dec. 1980, Sb 1980,687, laatstelijk verlengd en gewijzigd bij wet van 17 dec. 1981, Sb 1981,736. Met een specifieke ingreep
is najaar 1981 gedreigd, toen bij een Rotterdams bedrijf arbeidsonrust ontstond
naar aanleiding van het niet inwilligen van looneisen door de werkgever, omdat die
boven de door de regering gewenste matiging uitgingen. Hantering van een loonmaatregel in deze situatie komt in botsing met het stakingsrecht.
82
) Vgl. het gebruik van de bindende loonregeling in 1935 om stakingen te breken
in de haringvisserij en diamantindustrie, zoals beschreven in mijn Vijfendertig jaar
loonbeleid in Nederland, p. 85 e.v. Deze geruchtmakende overheidsinterventies hebben
ertoe geleid, dat sedert 1963 bindende loonregelingen slechts op verzoek zijn te treffen
en dus niet meer ambtshalve.

-301een vakbond onrechtmatig handelt als hij oproept tot staking terzake
van een onderwerp waarover geen contractsvrijheid bestaat 83 ). In die
sfeer ligt ook de volgende onrechtmatigheidsgrond. Een vakbond handelt
onrechtmatig, indien met de stakingsoproep in strijd wordt gehandeld
met zijn verplichtingen uit de c.a.o. Meestal zal het om een vredesplicht, een contractuele zelfbeperking gaan, die afhankelijk van de
formulering zich ook kan uitstrekken tot zijn leden, zodat zij ook in
hun stakingsrecht zijn beknot 84 ). Pas nadat de voorwaarden in een
openbreekclausule genoemd vervuld zijn en dan uitsluitend voorzover
de c.a.o.-partijen ter andere zijde weigerachtig zijn, mag naar het
stakingswapen worden gegrepen om overleg af te dwingen 85 ). Geldt
voor een bond geen c.a.o., dan is hij uiteraard vrij om via staking
c.a.o.-overleg af te dwingen 86 ).
Betreft het bovenstaande toetsingen van de rechter van de stakingshandeling aan de wet in materiële zin of aan contractueel recht, hij blijkt
ook de oproep tot of steun aan staking te toetsen aan een in zijn
ogen bestaande code, aan spelregels, verkeersnormen, fair-play regels,
fatsoensnormen of hoe men de in acht te nemen gedragsregels ook wil
noemen.
Allereerst mag een staking niet rauwelijks worden uitgeroepen, dus
zonder daaraan voorafgaande onderhandelingen 87 ). In de tweede plaats
moet een staking worden aangezegd. Deze aanzegging dient om de
met staking bedreigde onderhandelingspartner een laatste kans te
geven op de eisen in te gaan en om hem de gelegenheid ·te geven
veiligheidsmaatregelen te treffen 88 ). Deze eis zal bij andere dan arbeidsvoorwaardenstakingen soepeler zijn en vormt geen onrechtmatigheictsgrond als de met aanzegging beoogde doeleinden geen gevaar lopen.
Hoewel de rechtspraak zich daarover niet heeft uitgelaten, lijkt mij het
ook redelijk van een tot staking oproepende vakbond te zisen, dat hij
de werkgever een ultimatum stelt alvorens tot staking over te gaan
en dat hij op basis van dit ultimatum de stakingsactie voert, dus niet
tijdens het conflict met nieuwe eisen komt. In de vierde plaats kan
van een vakbond worden gevergd, dat eerst tot staking wordt opgeroepen, indien de daaraan voorafgegane onderhandelingen zo zijn

83

Men denke bv. aan de gelijke belonings-en behandelingswetgeving.
Vgl. Pres. Rb Amsterdam 20 okt. 1964, NJ 1964,463; Pres. Rb Amsterdam I0 maart
1980, NJ 1980,165 en Pres. Rb Den Haag 6 mei 1981, NJ 1981,542.
85
) Pres. Rb Amsterdam 15 september 1970, NJ 1970,448.
86
) Pres. Rb Utrecht 6 juni 1969, NJ 1969,301.
87
) Pres. Rb Den Haag 13 febr. 1970, NJ 1970,183 en Pres. Rb Breda 17 jan.
1975, NJ 1975,350.
88
) Vgl. Pres. Rb Rotterdam20 maart 1980, NJ1980,186; Pres. Rb Utrecht 10 mei 1982,
RvdW 1982,86 en Pres. Rb Amsterdam 10 maart 1980, NJ 1980,165.
84

)

)
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vastgelopen, dat er een breekpunt is bereikt~<}). Voor de rechter zal
dit echter niet eenvoudig vast te stellen zijn, zodat hier de gedragsregel zou moeten gelden, dat zulks zo is, tenzij de tegenpartij het
tegendeel aantoont 90).
In de vijfde plaats mag van een vakbond worden verwacht, dat de
staking ordelijk verloopt, geen onaanvaardbare risico's meebrengt, noch
schade aan de bedrijfsinstallaties teweeg brengt. Aangezien de Nederlandse vakbeweging zeer omzichtig te werk gaat en de werknemers
zich zeer gedisciplineerd plegen te gedragen is de rechtspraak schaars
en komt dit façet veelal slechts zijdelings boven tafel, vaak om nevenverschijnselen van staking te rechtvaardigen 91 ). Dezelfde omzichtigheid
maakt dat ook de daarmee samenhangende zesde gedragsregel, dat van
een vakbond in redelijkheid kan worden gevergd overleg te plegen
met de werkgever over bewaring van de orde, bewaking van de veiligheid
en bescherming van de omgeving tegen gevaren 92 ) niet expliciet in de
rechtspraak aan de orde is. Tot slot kan als g~dragsregel worden
genoemd, dat niet volstrekt willekeurig een aanbod om te laten
bemiddelen in het conflict mag worden afgeslagen 93 ). Al deze gedragsregels hebben gemeen, dat zij staking tot uiterste middel beogen te
maken, hetgeen de limietvan het stakingsrecht is. Tot zover de spelregels.
De laatste jaren wordt de klassieke werkstaking, bestaand uit het uitsluitend neerleggen van het werk en het zich terugtrekken van de
arbeidsplaatsen, soms vervangen door het zo efficiënt mogelijk verhinderen, dat de betrokken werkgever kan doorproduceren. Mogelijkheden daartoe zijn o.a. de bedrijfsbezetting en de poortblokkade 94).
Wat de bedrijfsbezetting betreft, neemt de zeer schaarse rechtspraak
een afwijzende houding aan. Zo wordt een bedrijfsbezetting als een
zwaarder wapen dan werkstaking gekwalificeerd, dat niet gegrond in
het recht, in strijd met de heersende rechtsopvatting en in wezen een vorm
van eigenrichting is 95 ).
89

) Zie Hof Amsterdam 17 nov. 1977, NJ 1978,551; Pres. Rb Amsterdam 13 mei
1980, NJ 1980,403; Pres. RbAmsterdam21 okt. 1981, NJ 1982,33; Pres. Rb Amsterdam
5 maart 1982, RvdW 1982,41 en Pres. Rb Maastricht 13 maart 1982, RvdW 1982,49.
90
) Vgl. J.A.J. Peeters, Rechter zet stakingsrecht op dood spoor, SMA 1978, p. 32.
Hij ziet voor de rechter slechts een marginaal toetsingsrecht bij de vraag of er in de
onderhandelingen een breekpunt is bereikt.
91
) Zie het vakhondsverweer in Pres. Rb Maastricht 13 maart 1982, RvdW 1982,49
en Hof Den Haag 14 nov. 1980, NJ 1982,72.
92
) Vgl. Hof Amsterdam 17 nov. 1977, rolnr 128/77, uitvoerig geciteerd bij J. A. J.
Peeters, SMA 1978, p. 26 e.v.
93
) Zie SER-advies stakingsrecht, p. 19.
94
) E.P. de Jong, Oppervlakkige adviesaanvrage over een stakingscode, SMA 1981,
p,. 205.
95
) Pres. Rb Almelo 19 sept. 1980, NJ 1981,291. Eigenrichting wordt ook genoemd
het de toegang ontzeggen aan de directie van een bedrijf. Zie de mening van het Hof
van den Bosch kenbaar uit HR 22 dec. 1978, NJ 1979,372.
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Iets milder was een andere vonnis, in die zin, dat de rechter zich
onthield van een inhoudelijke beoordeling, omdat zelfs naar de maatstaven aan staking te stellen, de actie onrechtmatig was en dus daarom
alleen al verboden 96 ). Een mildere vorm dan bedrijfsbezetting, maar
een verzwaarde stakingsvorm (het is maar hoe men het ziet) is de
staking, die gepaard gaat met een poortblokkade. Met dit middel
wordt het mogelijk een actie met een beperkt aantal werknemers te
voeren, terwijl toch het bedrijf volledig of nagenoeg volledig komt stil
te liggen. Werkwilligen kunnen het bedrijf niet in, goederen er niet in
of uit.
Het afsluiten van een bedrijfwordt onrechtmatig geacht. Het is zo niet
in strijd met subjectieve rechten van een ander dan toch met de maatschappelijke zorgvuldigheid ten opzichte van die ander. Het feit, dat een
staking rechtmatig kan zijn, maakt een bedrijfsafsluiting niet eveneens
geoorloofd. Daarbij doet het er niet toe of het om een arbeidsvoorwaarden- of andere vorm van staking gaat. Het onrechtmatig karakter
wordt niet door de duur, de aard of het doel van de actie opgeheven, zo werd in 1980 beslist 97 ). In feite wordt de staking door
het bijverschijnsel in de onrechtmatigheid getrokken. Deze conclusie
werd in een recent vonnis omzeild. Daarin werd ten aanzien van een
arbeidsvoorwaardenstaking met poortblokkade overwogen, dat een
rechterlijk verbod zich behoort te beperken tot die handelingen, die
onrechtmatig te achten zijn 98 ). Ik acht die laatste opvatting verdedigbaar. De rechterlijke taak in stakingszaken strekt niet verder dan het
keren van onzorgvuldig gedrag.
Weinig genade in de rechtspraak kunnen in navolging van de litteratuur langzaam-aan en stiptheidsacties vinden. Met name wordt getild
aan het feit, dat de deelnemers aan de actie, in ·tegenstelling tot bij
een normale staking, hun loonaanspraak niet opgeven en dus zelf geen
financiële konsekwenties aanvaarden 99 ). Toch kan men de vraag stellen
of deze acties niet onder het recht op collectieve actie van art. 6,
vierde lid van het Europees sociaal handvest vallen en dus uit dien hoofde
geoorloofd zijn. Ik meen, dat dit verdedigbaar is, al zal die opvatting
wel als complement moeten hebben, dat loon tijdens zulke acties niet of
slechts ten dele verschuldigd is.
96

Pres. Rb Maastricht 13 maart 1982, RvdW 1982,49.
Hof den Haag 14 nov. 1980, NJ 1982,72 in vervolg op Pres. Rb Rotterdam
20 maart 1980, NJ 1980,186. Zie ook Pres. Rb Groningen 3 mei J277, NJ 1978,14,
die in blokkade van de garages van een taxibedrijf kennelijk geen grond zag om de staking
onrechtmatig te verklaren en dus te verbieden. Vgl. ook Pres. Rb Amsterdam 13 mei 1980,
die een poortblokkade van korte duur (bij een olieraffinaderij) kennelijk uitsluitend
geoorloofd acht ter voorkoming van calamiteiten.
98
) Pres. Rb Amsterdam 26 maart 1982, NJ 1982,214.
99
) Pres. Rb Rotterdam25juni 1979, NJ 1979,518. Zieook Rb Utrecht9 mei 1966, SMA
1966,525 en Hof Amsterdam 9 febr. 1967, NJ 1967,437 die dergelijke acties als wanprestatie zien.
97

)

)

-304De grenzen, die de rechtspraak aan het stakingsrecht in de arbeidsvoorwaardensfeer heeft getrokken, zijn toelaatbaar in het licht van het
Europees sociaal handvest. Wel zal sedert de ratificatie het recht van
niet in een vakbond verenigde groepen om te staken evenzeer moeten
worden erkend 1 00 ). Zulke stakingen mogen niet met de wanprestatieconstructie worden afgedaan. De rechtspraak heeft een bevredigend
stakingsrecht gefundeerd, al is het een stakingsrecht onder voorbehoud
·en ontbreekt er een totaalconceptie.
De door de Rotterdamse president in 1971 voor het eerst toegepaste
afkoelperiode, die nadien enige populariteit heeft rerkregen 101 ), blijft
binnen de door het handvest geoorloofd geachte begrenzingen 1 02 ).
Hierbij zij overigens aangetekend, dat het opleggen v~n een afkoelperiode
de functie behoort te hebben om hernieuwd overleg of bemiddeling
mogelijk te maken. Daarom mag zij alleen worden opgelegd, als op een
of ander een reële kans aanwezig is. Aan de gelasting van een afkoelperiode kleeft al snel het gevaar dat zij een feitelijke breking van de
staking is. In geval van een staking, waarbij van onrechtmatigheid niet
is gebleken, frustreert een afkoelperiode daarom het te respecteren
stakingsrecht en ontbeert zij een degelijke rechtsgrond.
Bij min of meer politieke stakingen, die buiten de sfeer van het
Europees sociaal handvest vallen, is de rechter vrijer een doeltoets aan
te leggen. Hij doet dat ook 1 03 ).
3.

JURIDISCHE GEVOLGEN VAN STAKING.

In het arbeidsovereenkomstenrecht voor de stakers
Naar algemene opvatting verliest een stakende werknemer zijn recht
op loon gedurende de staking, maar blijft zijn arbeidsovereenkomst
bestaan. Deze wordt niet beëindigd. Afhankelijk van het feit, of de
staking rechtmatig is, is óf de arbeidsverplichting van de werknemer
geschorst, óf er wordt wanprestatie gepleegd. Indien de arbeidsverplichting geschorst is, kan uiteraard geen nakoming van de arbeidsverplichting worden geëist. Bij wanprestatie kan dat in de praktijk echter
evenmin, omdat versterking van het gebod tot nakoming versterkt met
een dwangsom of gijzeling niet mogelijk is 1 04 ). Bij wanprestatie zal
3.1.

100

Conclusions IV 1975, p. 50.
Pres. Rb Rotterdam 4 febr. 1971, NJ 1971,77. Hij achtte de stakingsoproep
niet onrechtmatig, maar legde in verband met de uit de staking voortvloeiende
schade een afkoelperiode op. Een afkoelperiode, omdat de staking onrechtmatig was, werd
opgelegd door Pres. Rb Haarlem 5 maart 1973, NJ 1973,120 en in serie in interlocutoire
vonnissen door de Pres. Rb Utrecht voorjaar 1977.
102
) A.G. Maris in Quid iuris, p. 52. Vgl. Conclusions I 1969, p. 38.
103
) Pres. Rb Amsterdam 10 maart 1980, NJ 1980,165.
104
) Zie noot 46.
101

)

)

-305de werkgever dus zijn toevlucht moeten nemen tot andere sancties,
zoals schadevergoedingsacties of ontslag op staande voet 1 05 ).
De vraag kan rijzen op welk moment wanprestatie wordt gepleegd.
Is dit bij door vakbonden georganiseerde stakingen pas het geval, vanaf
het moment dat de rechter de actie onrechtmatig heeft verklaard óf,.vanaf
het moment, dat de werknemer aan het stakingsparooi gevolg geeft?
De laatste opvatting heeft tot voordeel, dat er geen verschil tussen
georganiseerde en wilde stakingen ontstaat. Er is in beide gevallen
gedurende de gehele staking een schorsing van de arbeidsverplichting
óf wanprestatie aanwezig. In de eerste opvatting is bij georganiseerde
stakingen sprake van e(;:!n voortdurende schorsing of van een schorsing
tot het moment van onrechtmatigverklaring en wanprestatie nadien.
Bij wilde stakingen is er óf schorsing óf wanprestatie. Bij georganiseerde
stakingen loopt de werknemer in deze opvatting minder risico. Hij
kan zich achter het vakbondsparooi stellen zonder risico van schadeplicht
of ontslagdreiging.
Ik neig ertoe een ongelijke behandeling van georganiseerde en wilde
stakingen aanvaardbaar te achten. Van een werknemer kan niet worden
gevergd, dat hij zich ervan vergewist of zijn vakbond niet onrechtmatig
handelt 1 06 ). Hoe kan hij b.v. weten, dat in de onderhandelingen een
breekpunt is bereikt? Zijn arbeidsverplichting is voorlopig geschorst.
Indien echter de actie onrechtmatig wordt verklaard, verkeert de
schorsing in wanprestatie (en wel vanaf dat moment) en kan voortzetting
van de staking met ontslag op staande voet worden gesanctioneerd 1 07 ).
,Voortzetting van de staking leidt evenzeer tot schadeplicht vanaf het
moment van het vonnis. Dit eist een zoveel mogelijk gelijk rechtsregime voor georganiseerde en wilde stakingen.
Wat de schadeplicht betreft betekent dit, dat de aansprakelijkheid
voor een gedeelte van de schade (nl. die veroorzaakt is vóórdat de
staking onrechtmatig is verklaard) eenzijdig naar de organiserende
vakbond toeschuift en de schadetoebrengende werknemer vrijuit gaat.
Dit acht ik, hoewel weinig fraai, een logische konsekwentie van de
opvatting, dat de primaire verantwoordelijkheid voor het beoordelen
van de geoorloofdheid van de staking bij de vakbond is gelegd.
Met betrekking tot de schadeplichtigheid van de werknemers valt op te
merken, dat het civiele recht niet goed raad weet met een collectieve
1 05 ) De werkgever kan van deze bevoegdheid gebruik maken, hetzij direct nadat de
staking is uitgebroken, hetzij zodra blijkt dat een rechterlijk bevel tot werkhervatting
niet wordt nagekomen.
106 ) Zo ook M.G. Rood, Stakingsoproep Mercurius, noot bij HR 25 nov. 1977, NJ
1978,176 in Ars Aequi 1979, p. 32.
107
) Anders M.G. Rood, t.a.p., omdat hij het wanprestatiekarakter bij het begin van
de staking legt. Wachten met ontslag tot het rechterlijk oordeel maakt zijns inziens
de dringende reden niet subjectief dringend meer, aangezien het ontslag niet onverwijld
gegeven is.
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wanprestatie. Hoe is ieders aandeel in de schade te bepalen, voor welk
deel ieder voor zich aansprakelijk kan worden gesteld? Dit probleem
is nog te ontgaan door de stakers, die wanpresteren, gelijkelijk aansprakelijk te achten. Maar daarmee is men er niet. Kan een werknemer
voor een hoger bedrag aansprakelijk worden gesteld dan hij verschuldigd zou zijn indien hij ontslag zonder inachtneming van de vereiste opzegtermijn had genomen en in deze quasi-vorm de staking
zou hebben gevoerd? Hierover biedt de wetgeving geen houvast. Ik
zou menen, dat hier de grens van aansprakelij:kheid ligt 1 08 ). Deze
grens is nauwelijks met de wenselijkheid van gelijke aansprakelijkheid
te combineren, nu opzegtermijnen door leef- en diensttijden plegen te
verschillen. Hier ligt een onopgelost probleem, dat om een wettelijke
voorziening vraagt 1 09 ). Hieraan zou de vraag kunnen worden gekoppeld, of de aansprakelijkheid van een onrechtmatig tot staking
oproepende vakbond niet beperkt zou moeten worden tot som van
aansprakelijkheden van stakende werknemers. Deze vraag wordt
tamelijk relevant, als het een gewoonte wordt dat vakbonden aansprakelijk worden gesteld voor onrechtmatige acties.
Er is veel voor beperking van de aansprakelijkheid van vakbonden
te zeggen. Als werknemers tijdens staking collectief ontslag nemen is
de aansprakelijkheid van de bonden óók beperkt. Als de aansprakelijkheid te zwaar gaat drukken en vakbonden zich niet vrij voelen het
stakingswapen te hanteren, zullen de bonden hun leden tot ontslagname
kunnen zetten en zelfs faciliteiten ervoor kunnen proberen te creëren
door in de c.a.o. zeer korte opzegtermijnen bij staking op te nemen.
De staking gaat na het collectief ontslag natuurlijk gewoon door en
wordt in de praktijk ook als staking ervaren. De jurist staat dan
helemaal met lege handen. Men realisere zich, dat grenzen aan het
stakingsrecht alleen te stellen zijn, omdat werknemers vergund wordt
hun rechtspositie als werknemer tijdens staking te behouden. Als zij die
status bij staking vrijwillig opgeven, kan men regelen wat men wil,
maar is de vat op stakingen verloren.
Een geheel ander probleem is in hoeverre een bestaakte werkgever
ontslag van stakende werknemers als verweer- in plaats van als
sanctiemiddel tegen staking mag gebruiken. De voorontwerpen 1959 en
1966 noemden de mogelijkheid van ontslag expliciet 110). Ook al was de
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Zie noot 47.
Met fixatie van de schadeplicht tot een bepaald tijdloon is men er niet, want
als de werkgever op staande voet ontslaat kan hij het loon over de opzegtermijn
als schadeloosstelling eisen. Vgl. art. 1639a, derde lid B.W.
11 0
) Art. 1639nn B. W. van het voorontwerp 1959 knoopte aan bij het ontslag
tijdens proeftijd en bond de uitoefening ervan aan een sommatie. Het voorontwerp
1966 bevatte een art. 1639n bis, dat zonder meer de bevoegdheid tot direct ontslag van
stakers bevatte. Hoewel beide voorontwerpen een juridische band met het ontslag op
1 09

)

)
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arbeidsverplichting geschorst, de staking kon met ontslag op staande
voet beantwoord worden. Het wetsontwerp 1969 voerde een ander
verweermiddel in, nl. collectief ontslag 111 ). Tijdens staking was de
werkgever gerechtigd alle stakers tegelijkertijd collectief op staande
voet te ontslaan.
Hoewel de bedoeling van de regeling was de individuele staker binnen
de collectiviteit een beschermende paraplu te bieden (de werkgever kan
niet selectief te werk gaan), de geboden bescherming stelde niets voor, nu
niets de werkgever weerhoudt om na beëindiging van de staking op
selectieve wijze stakers weer in dienst te nemen. Overigens gold de collectieve ontslagmogelijkheid alleen voor stakingen, waarbij de arbeidsverplichting was geschorst. Bij andere stakingen is van wanprestatie
sprake, die met individuele ontslagen op staande voet kunnen en moeten
worden beantwoord 112 ).
Nu in Nederland iedere wettelijke regeling over ontslagmogelijkheden ontbreekt, moet het antwoord op de vraag of tegen staking met
ontslag mag worden gereageerd in de rechtspraak worden gezocht.
Die is schaars. Een uitspraak van 1975 legde een band tussen de
rechtmatigheid van· de stakingsoproep en de ontslaggrond 113 ). Als een
stakingsoproep rechtmatig is, welke rechtmatigheid tot een rechtelijke
uitspraak in het algemeen moet worden verondersteld, is de arbeidsverplichting geschorst en kan dus het niet werken geen dringende
reden tot ontslag op staande voet vormen. De Hoge Raad 114) heeft zich
twee jaar later over een ontslaggeval naar aanleiding van deelneming
aan een staking uitgelaten, daarbij zorgvuldig een beoordeling van de
rechtmatigheid van de stakingsoproep vermijdend. Hij zegt alleen, dat het
antwoord op de vraag of het deelnemen aan een staking een dringende
reden voor ontslag vormt, afhangt van een vaststelling en waardering
van omstandigheden van feitelijke aard (zoals de duur van de actie, de
aard van de bedongen arbeid, de bereidheid de verloren tijd in te halen
enz. 115 ), die niet in cassatie kunnen worden getoetst. Het is niet
duidelijk of de Hoge Raad eveneens een verband tussen rechtmatigheid en dringende reden wil leggen of dat hij bij rechtmatige

staande voet wegens een dringende reden vermeden, kwam de ontslagmogelijkheid
qua rechtsgevolg daar wel op neer.
1 11
) Het voorgestelde art. 1639nn B. W.
112
) Er is immers sprake van een dringende reden.
113 ) Kr Bergen op Zoom 26 febr. 1975, NJ 1975,351, Zie ook Kr Rotterdam
21 dec. 1960, SMA 1961,373, die een band legt met het stakingsdoel.
114
) HR 25 november 1977, NJ 1978,176.
115
) Uit de opsomming is enigszins te distilleren, dat de Hoge Raad impliciet de
beoordeling van het conflict laat meewegen. Terecht merkt P. Zonderland in zijn noot
onder het arrest op, dat een collectiefrechtelijk element in de individueelrechtelijke
benadering insluipt.
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staking een ontslag op grond van een dringende reden mogelijk acht. Ik
houd het ervoor, dat die band moet worden gelegd 116). Het is toch een
in zich tegenstrijdig systeem als aan een schorsing van de arbeidsverplichting rechtsgevolgen van wanprestatie worden gekoppeld? Hieruit
volgt, dat bij een schorsing van de arbeidsverplichting geen ontslag op
staande voet mogelijk is, als ware er een dringende reden voor ontslag.
Bij arbeidsvoorwaardenstakingen is in het algemeen de arbeidsverplichting geschorst. Werkt de werkstaking nog verder in de arbeidsovereenkomst door? Enige vragen, waarop de litteratuur bij mijn
weten nimmer is ingegaan, zijn of tijdens staking vakantierechten
aangroeien, of de stakingsperiode meetelt voor het diensttijdafhankelijke deel van de opzegtermijn, of een voor de staking gedane
opzegging kan leiden tot een effectieve beïndiging van de arbeidsovereenkomst in de periode, dat gestaakt wordt, en of tijdens een
staking arbeidsovereenkomsten kunnen worden opgezegd 117 ). Het
stellen van vragen verplicht tot het zoeken naar een antwoord.
Wat de vakantierechten betreft, nu deze uitdrukkelijk gekoppeld zijn
aan de loonbetalingsplicht 118 ), moet worden aangenomen, dat de stakende werknemer zijn rechten voor de stakingsperiode prijsgeeft 119 ).
Wel telt m.i. de stakingsperiode mee voor de bepaling van de lengte van
het diensttijd-afhankelijke deel van de opzegtermijn, nu de desbetreffende
wettelijke bepaling 120 ) de groei doet afhangen van de duur van het
dienstverband, de juridische relatie, en niet van de periode van
feitelijke werkzaamheid. Hier kan een analogie worden gemaakt met
andere situaties waarin de werknemer niet werkt, b.v. tengevolge van
ziekte of overmacht. Ook dan telt de periode van niet werken mee.
Indien een stakende werknemer voor de staking is opgezegd, maar het
einde van de opzegtermijn tijdens de staking valt, dan wordt het ontslag niet eerst effectief bij of na het einde van de staking, maar op
de datum waartegen is opgezegd. Evenzeer als een na opzegging opkomende ziekte irrelevant is voor de afwikkeling van. een opzegging, is
dat een staking.
Minder zwart-wit ligt het bij het laatste probleem of stakers tijdens
staking kunnen worden opgezegd, of dat daarmee moet worden
116

Zo ook M.G. Rood, Ars Aequi 1979, p. 29.
Uiteraard voorzover er een ontslagvergunning van de directeur van het gewestelijk
arbeidsbureau aanwezig is. Deze zal op andere gronden dan het niet werken moeten
worden gevraagd. De directeur zal zich wijselijk niet in vragen over rechtmatigheid
van de staking begeven.
11 8
) Vakantiedagen in art. 1638dd B.W., vakantietoeslag in art. 15 van de wet op het
minimumloon en de minimumvakantiebijslag.
119
) Anders dan een werkwillige niet-staker kan een stakende werknemer niet op
vakantie zijn, zodat niet de vraag kan rijzen of staking het recht op vakantie met
behoud van loon beïnvloedt. Tijdens een collectieve bedrijfsvakantie kan men m.i. ,ook
niet een staking beginnen.
120
) Art. 169j B.W.
11 7

)

1

)

I

-309gewacht tot na de staking. Men zou kunnen stellen, dat de functie
van de opzegtermijn, het kunnen zoeken naar ander werk, zich ertegen
verzet, dat een staker kan worden opgezegd. Het argument is niet
sterk. Normaliter moet tijdens de opzegtermijn worden gewerkt. Staken
is zeker geen zwaardere belasting voor de werknemer dan werken.
Staking staat aan sollicitatie-activiteiten niet in de weg.
Ik meen, dat opzegging mogelijk is. Het gevolg van het niet kunnen
opzeggen zou zijn, dat met staking onvermijdelijke ontslagen naar de
toekomst uit te schuiven zijn. Voorzover die in de persoon van de
werknemer of diens individueel functioneren hun grond vinden is dit
nauwelijks aanvaardbaar. Gaat het echter om ontslagen om bedrijfseconomische redenen dan is twijfel over de mogelijkheid van opzegging
op zijn plaats. Als het stakingsdoel met die redenen verband houdt, geeft
dan de mogelijkheid van ontslagaanzegging aan de werkgever geen
uitweg om de staking haar grond te ontnemen? Is er dan geen ongelijkheid van wapenen? Ik meen, dat het van een wijs beleid getuigt, indien
in dit soort gevallen de directeur van het Gewestelijk arbeidsbureau
geen ontslagvergunning geeft, zodat opzegging dan door het ontbreken
van een vergunning nietig is.

3.2. In het arbeidsovereenkomstenrecht voor de werkwilligen.
Tengevolge van staking kan een situatie ontstaan, dat niet stakende
werknemers, hierna aan te duiden met de term werkwilligen, hun arbeid
niet kunnen verrichten. Deze situatie (de lay-off situatie) moet goed
onderscheiden worden van de uitsluiting, het opzettelijk geen werk
verschaffen door de werkgever terwijl het wel voorhanden is onder
gelijktijdige stopzetting van de loonbetaling 121 ). Op uitsluiting ga ik
niet in. Zij valt buiten dit bestek. Ik vermeld alleen, dat zij als defensiewapen geoorloofd is krachtens het ESH en dat de loonbetalingsplicht dan
is opgeschort 122 ). In Nederland wordt de uitsluiting niet toegepast 123 ).
In oude rechtspraak gold staking als overmacht, zoals ook de regering
in 1907 staking als overmacht zag 124). Het wetsontwerp van 1969 ging
eveneens daarvan uit 125 ). Tengevolge daarvan kunnen de werkwilligen
geen loon eisen. Staking behoort niet tot het normale bedrijfsrisico
en dus komt men niet toe aan art. 1638 B.W., dat zegt dat de
121

Vgl. 0. Albers, Loondoorbetalingaan werkwilligen bij staking, SMA 1977, p; 251.
Vgl. Conclusions I .1969, p. 38 en IV 1975, p. 48 en 51. Zo ook A. Spruit,
SMA 1968, p. 294; A. Boekwinkel, SMA 1969, p. 474; P. Zonderland, Recht en
plicht bij staking en tegenstaking, p. 277; W. C.L. van der Grinten, Arbeidsovereenkomstenrecht, Alphen aan den Rijn, 1979, p. 225 en A.G. Maris, SMA 1980, p. 10. Anders
M.G. Rood, Naar een stakingswet?, p. 89 en 0. Albers, SMA 1977, p. 260.
123
) De in noot 1I genoemde werkloosheidsregelingen noemen naast de staking ook
de uitsluiting. De laatste uitsluiting in Nederland dateert van voor de oorlog. Zie over de
uitsluiting mijn Vijfendertig jaar loonbeleid in Nederland, p. 216 e.v.
124
) A.E. Bles, De wet op de arbeidsovereenkomst, deel III, p. 5 en 11.
125
) Wetsontwerp 101 I I, MvA, p. 9 en 12.
122

)
)
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werknemer zijn recht op loon behoudt, indien hij bereid is tot
werken maar dit niet kan door een aan de werkgever toerekenbare
oorzaak 126 ). Na de tweede wereldoorlog is aan de rechter slechts
de vraag voorgelegd in hoeverre het wél beschikbare werk over werkwilligen moet worden verdeeld, waarbij uitgangspunt was, dat de staking
zelf als overmacht moest worden gezien 127 ). In de zeventiger jaren is
echter de rechtspraak omgegaan 128 ). Voor het antwoord op de vraag of
een werkwillige recht op loon heeft, moet worden nagegaan in wiens
risicosfeer de staking meer ligt, in dat van de werkgever of van de
werknemer. De Hoge Raad gaat er daarbij vanuit, dat staking in
beider risicosfeer ligt, Er moet, aldus het arrest van de Hoge Raad uit
1976, onderscheiden worden tussen enerzijds arbeidsvoorwaardenstakingen, uitgeroepen door een vakbond en anderzijds incidentele, spontane
protestacties, waar de vakbonden en ook het leeuwendeel van de werknemers buiten staan. Tussen die uitersten bestaan allerlei tussenvormen,
die nu eens beter met de ene en dan weer met de andere soort
kunnen worden vergeleken. Bij het eerste randtype van staking (de
arbeidsvoorwaardenstaking) bestaat volgens de Hoge Raad geen recht
op loon omdat o.a. de werkwilligen solidair met de stakers moeten
worden geacht, van dezelfde collectiviteit deel uitmaken en van de
actieresultaten profiteren. Bij het ontbreken van een loonbetalingsplicht is tenslotte een beter machtsevenwicht verzekerd. Bij het andere
randtype staking (de wilde staking) bestaat wel een recht op loon, omdat
dan voorgaande argumenten minder tellen. De, actie gaat immers uit van
een beperkte groep, zonder instemming van de overige werknemers en
acties als deze hebben per definitie een beperkte duur. Om te zien of ten
bepaalde staking tot dit randtype behoort of daarop gelijkt, moet
gekeken worden naar de inzet van de actie, de duur ervan en het
aantal deelnemende werknemers. Voor een recht op loon is vereist, dat de
werkwillige werknemer aantoont buitenstaander in het arbeidsconflict
te zijn. Er geldt derhalve een dubbele eis: werkwilligheid en nietbetrokkenheid. Op deze wijze kunnen binnen de groep werkwilligen de
pseudo-stakers worden onderkend 129).

126 ) Het is sedert HR 12 jan. 1962, NJ 1962,275 verantwoord de wetstekst zo
vereenvoudigd weer te geven.
127
) HR 18 dec. 1953, NJ 1954,444 en HR 10 juni 1955, NJ 1955,561.
128 ) HR 10 nov. 1972, NJ 1973,60; HR 21 dec. 1973, NJ 1974,1'42; HR 7 mei 1976,
NJ 1977,55; HR 17 nov. 1978, NJ 1979,184 en HR 22 jan. 1980, NJ 1980,282. Zie ook
Hof Den Haag 3 april 1980, NJ 1981,245. De Hoge Raad ziet art. 1638d B.W. niet
meer als een uitzondering op de regel van art. 1638b B.W. (geen arbeid, geen loon),
maar als een nevenregeL
129 ) In Kr Schiedam 7 jan. 1975, NJ 1975,304 deed deze kwestie zich voor. Een
vakbond gebruikte een stakingstaktiek, waarbij in de tijd gespreid nu eens de ene, dan
weer de andere afdeling van het bedrijf plat ging. Een werknemer, die aan de staking
in zijn afdeling had deelgenomen, vorderde toen hij zonder werk kwam tengevolge
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Een jaar na de principiële uitspraak van de Hoge Raad kreeg een
lagere rechter de gelegenheid de typologie van de Hoge Raad toe te
passen op een tweetal van elkaar verschillende stakingen die kort na
elkaar in hetzelfde bedrijf plaats vonden 130). Lagen zij meer in de
arbeidsvoorwaardensfeer of in die van spontane acties? Beide acties
waren wild. Beiden veroorzaakten, dat werkwilligen niet konden
werken. De eerste actie was een protestactie tegen een rechterlijk verbod
aan een vakbond gegeven om met staking de werkgever te dwingen
tot andere c.a.o. afspraken te komen dan hij reeds met vijf andere
bonden had gemaakt. In zekere zin was ook sprake van een voortzetting
van de georganiseerde arbeidsvoorwaardenstaking maar nu in wilde
vorm. Deze korte actie werd enige tijd later door een tweede gevolgd
toen bleek, dat de werkgever een beweerdelijke toezegging om de lonen
over de eerste stakingsperiode door te betalen tegenover de stakers
niet nakwam. De rechter vond dat de eerste staking in de arbeidsvoorwaardensfeer lag qua inzet, duur en omvang 131 ), maar de tweede
meer leek op een incidentele protestactie. Het gevolg was, dat tijdens
de eerste actie geen, maar tijdens de tweede actie wel recht op loon
voor buitenstaande werkwilligen bestond.
In wezen geeft deze uitspraak er vooral van blijk, dat men met de
typologie van de Hoge Raad alle kanten uit kan. Men kan zich
afvragen of het onderscheid tussen arbeidsvoorwaardenstaking enerzijds
en spontane protestacties anderzijds wel werkbaar is en wel past op
het stakingsbeeld in ons land 132 ). Want wat te doen, als een arbeidsvoorwaardenstaking ongeorganiseerd is of een protestactie georganiseerd? Hoe te oordelen over een georganiseerde arbeidsvoorwaardenstaking, die de bedoeling heeft de inkomens van bepaalde werknemers
ten gunste van andere te nivelleren? Moet dan de werkwillige "te
nivelleren" werknemer een recht op loon worden ontzegd, omdat het
een arbeidsvoorwaardenstaking is? Kan hier hetcollectiviteits-en solidariteitsargument nog worden gebruikt?
Daarbij komt, dat de typologie niet treedt in de vraag in hoeverre
van een staking in een andere afdeling, loon. De kantonrechter wees de eis af, omdat
hij lid was van de bond, die de staking organiseerde, behoorde tot het stakingscollectief
en latere acties van de bond niet had afgekeurd, noch zich ervan gedistantieerd. De
kantonrechter beschouwde hem niet als buitenstaander, terwijl m.i. evenzeer aan zijn
werkwilligheid te twijfelen ware. Sedert het arrest van de Hoge Raad uit 1976 zou de
loonvordering ook te pareren geweest zijn met het argument, dat het een arbeidsvoorwaardenstaking betrof. Mede met het oog op selectieve acties als de onderhavige
achtte de Hoge Raad bij georganiseerde arbeidsvoorwaardenstakingen geen recht op
loon aanwezig.
130
) Rb. Rotterdam 24 juni 1977, NJ 1978,221.
131
) Overigens blijkt uit HR 25 jan. 1980, NJ 1980,282, dat de Hoge Raad in een
volstrekt gelijke situatie een indeling in de categorie wilde protestacties sauveerde.
132
) Zo ook M.G. Rood, SMA 1980, p. 407.
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Raad zich verre. De loskoppeling van de loonverschuldigheids- en
rechtmatigheidsvraag kan tot gevolg hebben, dat bij een onrechtmatige
arbeidsvoorwaardenstaking geen recht op loon van de werkwillige
aanwezig wordt geacht, maar bij een onrechtmatige protestactie wél. In
de berechte zaken hadden de stakingen minstens een onrechtmatige
zweem, omdat het niet kunnen werken aan poortblokkades was te
wijten. Vroeg of laat zal dit element een rol gaan spelen, wellicht
indien de van loon verstoken werkwilligen de stakers of hun bond
gaan aanspreken. Ik geloof, dat veel problemen te omzeilen zijn, indien
de loonverschuldigheid louter gekoppeld wordt aan het zijn van buitenstaander, ongeacht de vorm en het rechtskarakter van staking 133 ).
De Hoge Raad benadert de individueelrechtelijke vraag naar loonverschuldigheid vanuit een collectieve denkmethode. Hij corrigeert dit
in zoverre, dat als het niet kunnen werken van een werknemer niet
noodzakelijkerwijs het gevolg van staking is, bijvoorbeeld doordat de
werknemer feitelijk elders te werk had kunnen worden gesteld (het
ging om een uitgeleende werknemer), hij zijn recht op loon in geen
geval verliest 134 ). Alsdan is de individueelrechtelijke rechtsverhouding
tussen werkgever en werknemer beslissend 135 ).
Het loonvraagstuk is ten aanzien van werkwillige werknemers de
belangrijkste vraag 136). Toch kunnen zij, op gelijke wijze als de stakende
werknemers, ook in hun vakantierechten worden gedupeerd. Die zijn
aan het recht op loon gekoppeld. M.i. heeft ook een tijdens een staking
op vakantie zijnde werknemer geen recht op behoud van loon, indien
zijn thuis gebleven tot werkloosheid gedoemde werkwillige collega
evenmin recht op loon heeft. Wel krijgt hij het recht later de vakantiedagen alsnog met behoud van loon op te nemen.
Het niet kunnen werken ten gevolge van staking zal hoogstwaarschijnlijk niet als ontslaggrond kunnen dienen, die de directeur GAB
met een ontslagvergunning honoreert. Bij langdurige stakingen bestaat
immers geen recht op loon, zodat ontslag niet een noodzakelijke
maatregel is. De procedure bij het GAB is zo lang en stakingen zijn
van zo korte duur, dat het hier om een min of meer academische
vraag gaat. Wél zal zich in de praktijk de vraag kunnen voordoen, in
hoeverre een werknemer mag weigeren om werk van stakers over te
133
) Zo ook M. GJ. Rood, Vage normen in het sociaal recht in de bundel Gratia
Commercii, Deventer, 1981, p. 253.
134
) HR 17 nov. 1978, NJ 1979,184. Vgl. hiermee HR 21 dec. 1973, NJ 1974,142. In
beide gevallen ging het om werknemers, werkzaam in een ander bedrijf dan van hun
werkgever. Het ligt voor de hand, dat de werkgever dan dei gevolgen van staking
moet opvangen, ook als het om een arbeidsvoorwaardenstaki~g gaat. Hij is degene,
die de werknemer elders doet werken. Niet doet het ertoe, dat de werknemer van de
actie profiteert.
135
) Vgl. Hof Den Haag 3 april 1980, NJ 1981, 245 ..
136
) Zij hebben in beginsel geen recht op werkloosheidsuitkering.
I
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staande voet wegens werkweigering is rechtens aan tastbaar. Ik heb daarvoor twee argumenten. Allereerst mag het Gewestelijk arbeidsbureau
niet bemiddelen naar een bedrijf, waar gestaakt wordt, noch een
uitzendbureau naar een bestaakt bedrijf uitzenden. In de tweede plaats
wordt in de sfeer van de sociale verzekering "onderkruiperswerk" voor
een werkloze werknemer geen passend werkaanbod geacht, dat op straffe
van verval van de uitkering moet worden geaccepteerd 137 ). Mag dan
door een werkgever aan een werknemer zulk werk worden opgedragen?
Is dat een redelijke opdracht?
3.3. De juridische gevolgen van staking in het collectief arbeidsrecht.
3.3.1. Staking en c.a.o.'s.
Via c.a.o. 's kan het stakingsrecht contractueel worden beperkt. Het
Europees sociaal handvest laat een dergelijke beperking toe. Het
stakingsrecht moet worden bezien in het licht van verplichtingen uit
hoofde van eerdere collectieve arbeidsovereenkomsten, zegt art. 6,
vierde lid.
Een aantal c.a.o. 's bevat een vredesplichtbepaling. Daardoor beperken
c.a.o.-partijen hun mogelijkheden collectieve acties te voeren. Soms
strekt die beperking zich ook tot de leden van c.a.o.-partijen uit. Een
vakbond, die in strijd met zijn vredesplicht handelt, begaat daarmee
wanprestatie ten opzichte van de wederpartijen bij de c.a.o. Aangenomen
moet worden, dat aan een werkgever, zelf geen c.a.o.-partij, maar
wel door (bedrijfstaks-)c.a.o. gebonden, bij schendingvan de vredesplicht
door een c.a.o.-partij een onrechtmatige daadsactie toekomt. Handelen
leden van een c.a.o.-partij in strijd met de voor hen geldende vredesplicht, dan kunnen c.a.o.-partijen hen aanspreken. Aangezien deze vorm
van vredesplicht de onderlinge relatie tussen een werkgever en werknemer betreft, kan een werkgever eveneens rechtstreeks de stakende
werknemer aanspreken 138 ).
Indien in een c.a.o. een vredesplicht ontbreekt- bij de meeste is dat
in Nederland het geval - rijst de vraag of de c.a.o. op zich aan
de uitoefening van het stakingsrecht in de weg staat. Uiteraard rijst
de vraag alleen ten aanzien van acties, die tegen de c.a.o. zijn gericht. M.i.
zijn zulke acties ongeoorloofd. Partijen bij de c.a.o. hebben de bedoeling
arbeidsrust aan het loonfront te scheppen. Zij mogen elkaar aan die
bedoeling houden. Zij mogen ervan uitgaan, dat zij door het afsluiten
van een c.a.o. impliciet elkaar en hun leden ertoe verplichten zich van
acties tegen de c.a.o. te onthouden. Deze opvatting houdt een stilzwijgende, beperkte vredesplicht in 139).
137
138

)
)

139 )

CRvB 3 juli 1959, RSV 1959,181.
Vgl. W.J.P.M. Fase, C.a.o.-recht, p. 59 e.v.
Vgl. M.M. Olbers, Vredesplicht- en openbreekclausules, SMA 1982, p. 14;
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Collectieve contracten beperken dus uitdrukkelijk of stilzwijgend
het stakingsrecht 140). Zij doen dat alleen ten aanzien van het stakingsrecht van leden van c.a.o.-partijen. De c.a.o. kan dus niet-leden van
c.a.o.-partijen niet in hun stakingsrecht beperken. Zij kunnen in tegenstelling tot de leden van c.a.o.-partijen, wel tegen de c.a.o. ageren 141 ).
De ongelijkheid van actiemiddelen is m.i. het gevolg van de vakverenigingsvrijheid. Zou men niet-leden van c.a.o.-partijen ontzeggen
tegen een c.a.o. te ageren, dan ontkent men niet alleen hun door het
Nederlandse recht gerespecteerde contractsvrijheid, maar ontneemt
men ook hun bond de mogelijkheid om met een z~lf afgesloten c.a.o. de
al bestaande c.a.o. te doorbreken. Waar blijft hij, als hij zijn leden
niet tot actie kan oproepen? Het niet erkennen van ongelijke actiemiddelen komt in strijd met het Europees sociaal handvest.
Wel gaat ook voor niet bij c.a.o.-partijen georganiseerde werknemers
het stakingsrecht verloren, indien standaard-c.a.o.-bepalingen verbindend zijn verklaard door de minister van sociale zaken en werkgelegenheid. Bij verbindendverklaring van minimumbepalingen mag
uiteraard wel voor gunstiger arbeidsvoorwaarden worden gestaakt.
Een aantal c.a.o. 's verplicht ertoe, dat alvorens van het stakingsrecht
gebruik wordt gemaakt, een bepaalde bemiddelingsprocedure wordt
gevolgd.
Het niet voldoen aan die verplichting maakt een actie onrechtmatig, tenzij met het oog op de aard van de actie het volgen van
de procedure zinloos is 142 ). Dit kan zich voordoen, als het doel van de
actie buiten de c.a.o.-sfeer ligt. Indien een c.a.o. geen bemiddelingsprocedure bevat, mag, indien er een redelijke kans van slagen is, niet
zonder meer een aanbod om in het geschil te laten bemiddelen worden
afgeslagen. Een vakbond, die dat doet, schendt een bij de uitoefening
van het stakingsrecht in acht te nemen gedragsregel en handelt daarom
onrechtmatig.
Een wetsontwerp, dat in SER-verband commissies van onderzoek
inzake stakingen mogelijk maakt, ligt all3 jaar bij de Tweede Kamer 143).
Ondanks de belofte van spoedige afbandeling, stokt de parlementaire
voorbereiding.
A. T. J. M. Jacobs, Grenzen aan de regelingsmachtvan c.a.o.-partijen, Deventer, 1982, p. 59
en H.L. Bakels en L. Opheikens, Schets van het Nederlands arbeidsrecht, p. 148.
140
) De c.a.o. is uit de werkstaking geboren, maar de c.a.o.
heeft ook de
erkenning van het stakingsrecht noodzakelijk gemaakt. Werkstaking mag echter de
c.a.o. niet ondergraven.
141 ) Anders Pres. Rb Rotterdam 27 aug. 1979, NJ 1979,517. Uitvoerig behandel ik dit
vonnis in mijn De botsing tussen de vakverenigings- en contractsvrijheid, Deventer,
1981.
142
) Vgl. Pres. Rb Amsterdam 10 maart 1980, NJ 1980,165.
143 ) Wetsontwerp 10110, tegelijkertijd met dat terzake van de regeling van de werkstaking ingediend.
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Hoewel naar Nederlands recht een vakbond, die onrechtmatig handelt
door tot staking op te roepen of daaraan steun te geven, volledig
aansprakelijk is voor de aangerichte schade, wordt in de praktijk
vrijwel nooit een bond voor schade aangesproken. Veelal zal dit de
relatie van de werkgever tot de bond grondig bederven, waarvoor
vroeg of laat de rekening wordt gepresenteerd. Toch heeft een bedrijf
onlangs een bond aangesproken voor de schade die het geleden
heeft tengevolge van het hinderen van werkwilligen bij een (overigens
rechtmatige) actie. De rechter achtte dit bijverschijnsel onrechtmatig
en wees de gevraagde schadevergoeding, nader in een schadestaat~
procedure vast te stellen, toe 144).
Er zijn meer procedures hangende, zodat verondersteld mag worden,
dat werkgevers proberen het stakingsgedrag te beïnvloeden door daaraan
een prijskaartje te hangen.
In het voorafgaande is reeds betoogd, dat ik een beperking van de
financiële aansprakelijkheid van bonden wenselijk acht. Voor een goed
begrip zij erop gewezen, dat die beperking uitsluitend geldt voor schade,
die door werkneerlegging op zichzelf is veroorzaakt. Onrechtmatige
bijverschijnselen van stakingen moeten met een eis tot volledige financiële genoegdoening beantwoord kunnen worden.
4.

DE ROL VAN DE RECHTER TEN AANZIEN VAN HET STAKINGSRECHT.

Uit het voorgaande is duidelijk geworden, dat het materiële stakingsrecht vooral in de jurisprudentie contouren heeft gekregen. Zonder
houvast in de wet, heeft de rechter het stakingsrecht moeten opvullen.
Is de wijze waarop de rechter dit heeft gedaan een op zich knappe
prestatie, de principiële vraag rijst toch, of dit een taak van de rechter is.
De wetgever heeft gefaald. De gevolgen van het falen zijn op het
bord van de rechter gelegd 145 ). De rechter kan zich aan het in
behandeling nemen van stakingsconflicten niet onttrekken.
Hij kan niet in het voetspoor van regering en parlement treden en zich
van een rechtsoordeel onthouden. De bevoegdheid tot normstelling is
er een van bij-gebrek-aan beter 146 ). Door het gebrek aan houvast zal
de rechter zeer voorzichtig te werk moeten gaan en geneigd zijn
slechts in het stakingsgebeuren in te grijpen ter beteugeling van
hetgeen volgens de heersende rechtsovertuiging algemeen als onrechtmatig wordt gevoeld 147 ).
144

Rb. Amsterdam 7 juli 1982, rolnr 80.699 (Hoogovens-Industriebond FNV).
Aldus de president van de Hoge Raad, C. W. Dubbink in zijn opmerkelijke
cri du creur "Rechtspraak in de gevarenzone" in het NRCjHandelsblad van I 0 mei 1980.
146
) M. J. P. Verburgh, De (com)motie over de Utrechtse stakingsvonnissen, NJB 1977,
p. 286.
147
) Aldus de oud-president van de Rotterdamse rechtbank J. G. L. Reuder blijkens
NJB 1977, p. 627.
145

)
)
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Binnen zeer korte tijd zal hij in het volle licht van pers en t.v. een
beslissing moeten nemen. Hoewel zijn beslissing in hoger beroep kan
worden gecorrigeerd, is hij zich ervan bewust een belangenstrijd
definitief te beslechten. De uitkomst van eventueel hoger beroep· is
alleen voor toekomstige conflicten interessant. Het aan hem voorgelegde
conflict is dan achter de rug.
Zijn uitspraak is altijd teleurstellend. Bij gebrek aan duidelijke
normen zal het opleggen van een stakingsverbod of de weigering ervan
ervaren worden als een subjectieve beoordeling van het conflict, soms
als een niet begrijpen. Bij de stakers zal de rechter weinig begrip
ontmoeten, zeker als door hun vakbonden laatdunkend over eenmansvertoningen wordt gesproken. Zij zullen een stakingsverbod, ongeacht
de grond ervan, niet anders begrijpen dan als een veroordeling van
hun actie en als ontkenning van de rechtvaardigheid ervan. Het
wordt hun onmogelijk gemaakt voor hun recht te vechten. Daarom
staat de rechtér aan kritiek bloot en verliest hij snel aan prestige.
Deze onwenselijke situatie is niet de schuld van de rechter, maar van de
wetgever.
Het is aan de kwaliteit van de rechterlijke macht te danken, dat
regering en parlement in 1977 straffeloos konden besluiten af te zien
van een wettelijke regeling van het stakingsrecht en volstaan met een
minimumpakket, nl. ratificatie van het Europees sociaal handvest
(inmiddels gebeurd), afhandeling van het wetsontwerp commissies van
onderzoek inzake werkstaking en centralisering van de stakingsrechtspraak (beiden nog niet gebeurd) 148 ). Veelbetekenend was, dat heel nadrukkelijk de mogelijkheid werd opengehouden, dat werkgevers en werknemers alsnog tot overeenstemming zouden komen over enigerlei materële regelgeving in de vorm van gedragsregels, waarmee het minimumpakket dan zou kunnen worden aangevuld 149). Hiermee gaf de regering
te kennen, dat het minimumpakket beneden de maat was. Van werkgevers en werknemers werd iets verwacht, waartoe de wetgever zelf
niet in staat was. M.i. is het zelfs naiëf dat verondersteld werd, dat
vakbonden mee zouden werken aan een beknotting van het stakingsrecht. Het ontbreken van regels is voor een ruim stakingsrecht de
beste garantie.
Was de rechtspraak in 1960 nog aanleiding het ingrijpen van de
wetgever te eisen, de ontwikkeling van de rechtspraak heeft een wettelijke regeling tot een taboe gemaakt. Daarmee is wel de kans verkeken,
dat aan het stakingsrecht een rechtsconceptie ten grondslag gelegd wordt
en dat op doordachte wijze staking in het rechtssysteem wordt ingepast.

148

De in noot 55 genoemde interpellatie-Bakker.
H.II 1976-1977, p. 3113 en 3124. Vgl. J. M. van der Linden, Stakingsrecht ter
sprake, p. 138.
149

)

)
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Indien een rechter in een stakingsgeschil wordt betrokken, zal hij
recht doen op basis van de hem voorgelegde geschilpunten. Hoogstens
vormt iedere uitspraak een stukje van de legpuzzel. Sommige onderdelen van de legpuzzel zijn al aardig ineen te passen. Zo bestaat al
een goed plaatje met betrekking tot de in acht te nemen normen bij
een stakingsoproep door een vakbond. Ook de loonbetalingsplicht
met betrekking tot werkwilligen is al aardig compleet ineen te passen.
Maar hoe past het gedeelte van de puzzel met betrekking tot onrechtmatigheid aan dat over werkwilligheid? De schakel ontbreekt.
Dit geldt ook voor de bescherming van belangen van derden en
het algemeen belang. Daarvan valt niet veel meer te zeggen, dan
dat belangen van derden of het algemeen belang niet zonder meer
een staking tegenover de werkgever onrechtmatig maken, maar niet met
zekerheid valt te zeggen of een rechtmatige staking tegenover derden
onrechtmatig kan zijn 150). Door het ad hoc-element van de rechtspraak
ontbreekt een coördinerende kracht inzake de rechtsvorming over het
stakingsrecht. Daarbij komt dat stakingsconflicten ook vermomd als
een vordering met betrekking tot loon ontslag en schadevergoeding
bij de rechter komen, zodat nu eens de president van de rechtbank
in. kort geding, dan weer de kantonrechter of de civiele kamer van de
rechtbank de aangewezen rechter zijn. Door de hogere beroepsregeling
komen gerechtshoven slechts met bepaalde, zij het niet de onbelangrijkste, aspecten van het recht met betrekking tot de werkstaking
in aanraking. Het feit dat de Hoge Raad de vaststelling en waardering
van de feiten aan de lagere rechter moet overlaten, maakt hem als
coördinator minder geschikt. Het gebrek aan rechtsregels geeft de lagere
rechter grote vrijheid. Uit die vrijheid vloeit voort, dat eenheid in
rechtspraak niet verzekerd is. De "stakingsleer" is gefragmenteerd.
Daarbij komt, dat de Hoge Raad de laatste twintig jaar slechts
een handvol keren de kans heeft gehad zich over het stakingsrecht
uit te spreken. Hij is echter de kernvraag naar rechtmatigheid steeds
uit de weg gegaan.
Uniformiteit van rechtspraak is een van de argumenten, die voor
centralisering van rechtspraak worden aangevoerd. Daarnaast wordt
gesteld, dat collegiale rechtspraak en een gespecialiseerd college een
grotere deskundigheid waarborgen dan de huidige praktijk, waarin de
president van de rechtbank bevoegd is 151 ). Soms komt men ook tegen,
dat het centraliseren van rechtspraak bij een der gerechtshoven (dus
met uitschakeling van de beroepsinstantie) zowel de eenheid van
rechtspraak als een snelle eindbeslissing in stakingszaken bevordert.
150

) Vgl. Pres. Rb Leeuwarden 2 april 1973, NJ 1973,252; Pres. Rb Utrecht 4 febr.
1977, NJ 1978,552; Pres. Rb Rotterdam 25 juni 1979, NJ 1979,518 en Pres. Rb Den
Haag6 mei 1981, NJ 1981,542.
151
) Vgl. M.G. Rood, Naar een stakingswet?, p. 125 e.v. en in NJB 1981, p. 215.
Hij bevindt de argumenten voor centralisering te licht.
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om de rechtspraak bij een arbeidsgeschillenkamer van het Haagse Hof
te centraliseren 152 ). Deze gedachte namen de sociale partners in 1972
over 153 ).
Door de regering werd centralisatie in 1977 in het vooruitzicht
gesteld 154) en in september 1979 aan de Staatscommissie herziening
rechterlijke organisatie ter advisering voorgelegd. Deze kwam al in
januari 1980 met een vernietigend advies, hetgeen overigens de Tweede
Kamer er niet van weerhield om nota bene bij de behandeling van
de begroting van sociale zaken 155 ) een motie aan te nemen, waarin de
regering werd uitgenodigd om toch met een wetsontwerp inzake
centralisatie te komen 156). Hoe nu over centn;tlisering te denken?
Allereerst moet worden opgemerkt, dat het ontbreken van materiële
stakingsregels voor velen een gespecialiseerde en uniforme rechtspraak
wenselijk doet zijn. Centralisatie betekent in deze context, dat drie of
vijf mensen in ons land het stakingsrecht bepalen. Terecht is m.i. opgemerkt, dat dit een nog minder aantrekkelijke gedachte is dan de
huidige plaatselijke folklore 157 ). De methode van vallen en opstaan
via de president in kort geding geniet de voorkeur, mede omdat
die tot een zekere afstandelijkheid van de rechter leidt 158 ). In de
tweede plaats is het weinig aantrekkelijk om het stakingsrecht uit
de reguliere rechtspraak los te weken. Het zal dan nog moeilijker
worden om het stakingsrecht in het rechtssysteem te integreren.
Daarbij komt, dat het technisch vrijwel onmogelijk is de competentie
van de gespecialiseerde stakingsrechter zó te omschrijven, dat civiele
zaken met relevante stakingsaspecten met uitsluiting van een andere
rechter bij hem terecht komen. Maar zelfs als dat mogelijk zou zijn,
keert de specialisatie zich tegen de rechter, nu niet een even grote mate
van deskundigheid ten aanzien van andere aspecten zonder meer kan
worden verondersteld. Het gevaar dreigt, dat stakingsaspecten worden
overgeaccentueerd, terwijl de in stakingszaken zo belangrijke locale
mores en toleranties door een centraal college niet op waarde
kunnen worden geschat.
In de derde plaats heeft het argument van grotere deskundigheid bij
152

In Recht van werkstaking, SMA 1968, p. 24.
Wetsontwerp 10110, nr 9 verslag van een gehoor. Nu werd gedacht aan het
Amsterdamse Hof. De opvatting van de vakbeweging was beïnvloed door Pres. Rb
Amsterdam 3 febr. 1972,87. Zie ook verderop in de tekst.
1 4
5 ) H.II 1976-1977, p. 3120 e.v.
155 ) Deze materie ligt op het terrein, dat onder verantwoordelijkheid van de
Minister van Justitie valt.
156 ) Kamerstuk 16400. XV, nr 21. Zie hierover S. Boas, Een onberaden motie inzake
de rechtspraak in stakingsgeschillen, NJB 1981, p. 573.
157
) P. Zonderland, Wettelijke aankleding van het stakingsrecht in de bundel
Stakingsrecht ter sprake, p. 47.
158
) Vgl. Pres. Rb Groningen 3 mei 1977, NJ 1978,14.
153

)
)
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een vermoeden dat collegiale rechtspraak kwaliteitsverhogend werkt.
De kwaliteit van de huidige rechtspraak maakt zo'n verhoging niet
echt urgent 159). Daarbij komt dat collegiale rechtspraak vertragend voor
de geschilbeslissing kan zijn. Het feit, dat een president in kort geding
dikwijls dezelfde dag, soms binnen een paar uren uitspraak kan doen, is
een niet te onderschatten voordeel van de huidige praktijk 160). Enerzijds
doet de snelle uitspraak recht aan de ernst en dringendheid van de
voorgelegde zaak, anderzijds schept het een mogelijkheid voor de rechter
om niet verder ordenend op te treden dan op dat moment dringend
is geboden. Op korte termijn kan hij, als daartoe aanleiding is en hij
wederom wordt geadieerd, aanvullende ordemaatregelen treffen. Hij is
dan meer ordebewaarder dan stakingsbreker.
Het meeste hout snijdt nog het argument van uniformiteit en wel in de
·specifieke betekenis van gelijke behandeling van vergelijkbare gevallen.
Weliswaar is het maar één keer voorgekomen, dat in vergelijkbare
gevallen een verschillende uitspraak is gedaan, maar zulks schaadt het
aanzien van de rechtspraak wel. Wellicht nog schadelijker is de beperkte
vrijheid van forumkeuze. Nu van een aantal presidenten in kort geding
de visie op het stakingsrecht in ruimere kring gekend is, kán (maar nu
reeds wellicht kon) de forumkeus in het voordeel werken van de
werkgever, die een verbod van staking vraagt. Een uitspraak van de
Amsterdamse president uit 1972(die bij adiëring van de Rotterdamse
president waarschijnlijk anders had geluid) heeft mede sociale partners
tot centralisatie van de rechtspraak bekeerd 161 ). Overigens hoeft men
niet zo ongelukkig met deze niet zo geslaagde uitspraak te zijn. Het
vonnis heeft niet alleen geleid tot codificatie en grondvesting van de
moderne opvatting over het stakingsrecht door het Amsterdamse
hof, maar ook onbedoeld tot de nieuwe leer ten aanzien van de loonbetalingsplicht aan werkwilligen geleid.
Concluderend kan worden gesteld dat een centraal stakingsforum
in de huidige omstandigheden minder gewenst lijkt. Indien echter
materiële regelgeving over stakingsrecht zou bestaan, zou centralisering
wellicht overweging verdienen. Het ontbreken van deze conditie is nu
echter hoofdmotief voor centralisatie.
Tot slot wil ik een relativerende opmerking kwijt. Ik geloof niet, dat de
illusie gekoesterd moet worden, dat met een sluitende regulering van
het stakingsrecht de problemen met betrekking tot de werkstaking uit
159
) Het advies van de Staatscommissie herziening rechterlijke macht wijst er terecht
op, dat niet valt in te zien waarom de president in kortgeding wel een kernreactor
kan sluiten of een bedrijf stilleggen, maar niet een staking kan beoordelen.
160
) Zie hierover de Pres. Rb Amsterdam in diens vonnis van 26 maart 1982, RvdW/KG
1982,214.
161
) Zie het in noot 153 genoemde vonnis. Vergelijk hiermee de ruime aanvaarding
van het stakingsrecht, die uit Pres. Rb Rotterdam 4 febr. 1971, NJ 1971,77 spreekt.
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de wereld zijn. De praktijk laat zich niet in juridische kaders klemmen.
Een te vaste greep op werkstaking leidt ertoe, dat iedere greep verloren
wordt. De prijs, die werknemers voor het behoud van hun arbeidsovereenkomst met de werkgever, ook tijdens staking, willen betalen,
moet niet zo hoog zijn, dat zij die band verbreken. Met een beetje
sturen, een beetje remmen is de maatschappij meer gebaat. Het
verantwoordelijkheidsgevoel van de vakbeweging zorgt, dat de werkstaking niet te lichtvaardig wordt gehanteerd 162 ). Bij alle discussies
over de rechtmatigheid van de staking wordt nog al eens over het
hoofd gezien, dat staking voor een vakvereniging een doodserieuze
zaak is. Haar geloofwaardigheid, machtspositie en continuïteit staan op
het spel. Voor men dat riskeert, bedenkt men zich wel tweemaal.
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)

Zie ook mijn In verzet tegen de overheid, SMA 1982, p.301.

