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Samenvatting 

• De onderlinge vervlechting van privaatrecht en bestuursrecht neemt in snel tem-

po toe, mede onder invloed van Europees recht en het Europees Verdrag voor 

Rechten van de Mens. De noodzaak tot coördinatie van privaatrecht en bestuurs-

recht heeft daarom een hoge prioriteit. 

• Door systematisch intern rechtsvergelijkend onderzoek – te plegen aan de hand 

van tekstanalyse en interviews – kunnen nodeloze oftewel irrelevante verschillen 

tussen privaatrecht en bestuursrecht worden opgespoord en zo enigszins mogelijk 

worden geëlimineerd dan wel vermeden. De daarmee te bereiken rechtseenheid 

komt de toegankelijkheid van het recht, de rechtsgelijkheid en de rechtszekerheid 

ten goede. Tevens kunnen op die wijze afstemmingsproblemen tussen privaat-

recht en bestuursrecht, ook uit oogpunt van rechtsmachtverdeling, worden opge-

spoord en zo mogelijk worden weggenomen. De beslechting van geschillen is met 

een en ander stellig gediend. 

• Het onderwerp ‘collectieve’ acties leent zich bij uitstek voor zo’n systematisch 

onderzoek: het is overzichtelijk geregeld in een tweetal bepalingen (artikel 

3:305a Burgerlijk Wetboek (BW) en artikel 1:2 lid 3 Algemene wet bestuursrecht 

(Awb)). Beide bepalingen kunnen tot het procesrecht worden gerekend. 

In zoverre sluit dit onderzoek aan bij het wetsvoorstel modernisering rechtspraak 

(programma Kwaliteit en Innovatie Rechtspraak (Kei)). Het onderwerp is zeer 

actueel. Niet alleen vanwege nationale ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld op het 

gebied van collectieve schadevergoedingsacties in het privaatrecht, maar ook als 

gevolg van Europese initiatieven op dit terrein. 

• De in dit onderzoek uitgevoerde interne rechtsvergelijking tussen artikel 3:305a 

BW en artikel 1:2 lid 3 Awb laat zien dat beide bepalingen weliswaar erg op 

elkaar lijken, maar op een aantal punten toch verschillen vertonen, althans niet 

identiek zijn. Het meest fundamentele onderscheid blijkt te schuilen in het feit dat 

in het bestuursrecht de – onderscheiden – algemene en collectieve belangen zijn 

geduid als ‘eigen’ (‘hun’) belangen van de betrokken rechtspersonen, terwijl in 

het privaatrecht is gekozen voor de bescherming van de gelijksoortige belangen 

van andere personen zonder onderscheid tussen algemene en collectieve belan-

gen. 

• De gesignaleerde verschillen tussen genoemde bepalingen blijken het converge-

ren tussen privaatrecht en bestuursrecht daadwerkelijk te bemoeilijken en het 

recht minder inzichtelijk en flexibel te maken. Zij veroorzaken afstemmings-

problemen en kunnen er bijvoorbeeld toe leiden dat bestuursrechtelijke geschillen 

niet door de bestuursrechter maar door de burgerlijke rechter worden beslist. 

• Denkend vanuit de verschillende rechtsgebieden en met het oogmerk ‘het beste’ 

van beide te behouden, is in dit onderzoek gestreefd naar uniformering van de 

betrokken bepalingen, in zoverre relevante verschillen tussen privaatrecht en 

bestuursrecht deze niet in de weg staan. Dit onderzoek bevat een voorstel voor 

een (goeddeels) uniforme regeling (zie hoofdstuk 9 onder 4). Op punten waar 

afstemmingsproblemen tussen bestuursrecht en privaatrecht bestaan, zijn 

oplossingen gepresenteerd, ook relevant uit oogpunt van rechtsmachtverdeling 

(zie hoofdstuk 9 onder 4 en 6). De voorgestelde regeling past bij in dit onderzoek 

gesignaleerde en geanalyseerde actuele (nationale) ontwikkelingen in 

maatschappij/wetgeving en zal de mogelijkheid tot afstemming op Europese 

initiatieven met horizontale aanpak zonder onderscheid tussen privaatrecht en 

bestuursrecht, kunnen vergemakkelijken. 
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• Voor invoering van een regeling als voorgesteld is wetgeving nodig. Wat betreft 

het recht schadevergoeding collectief te verhalen wordt aangeraden het bestuurs-

recht direct bij de gedachtebepaling over het onlangs in consultatie gegeven, 

(alleen) voor het privaatrecht geconcipieerde voorontwerp van wet te betrekken. 

• Dit onderzoek kan worden beschouwd als een ‘startschot’ voor interne rechtsver-

gelijking. Er zijn ook andere onderwerpen die aandacht vragen vanwege discon-

gruenties tussen bestuursrecht en privaatrecht, zoals feitelijke uitlatingen van 

overheidswege in het licht van het vertrouwensbeginsel en overheidscontracten. 

Deze zullen op vergelijkbare wijze in onderzoek kunnen worden genomen. 

• Onverminderd het onderkende belang van opheffing van nodeloze verschillen 

tussen privaatrecht en bestuursrecht, komt in dit onderzoek (de gehouden inter-

views) naar voren dat aan het behoud van als specifiek ervaren kenmerken van 

bestuursrecht en privaatrecht waarde wordt toegekend. Dit is niet uit het oog te 

verliezen. Eenheid in verscheidenheid derhalve! 

 

Dit onderzoek is in opdracht van het WODC verricht op verzoek van de Directie 

Wetgeving en Juridische Zaken van het ministerie van Veiligheid en Justitie.
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1 Inleiding 

De tussen het privaatrecht en publiek recht getrokken ‘grenzen’ vormen geen vast 

gegeven. Er doen zich rond de ‘scheidslijn’ tal van – voor een belangrijk deel 

samenhangende – ontwikkelingen voor, waaronder: 

• ontwikkelingen in de rechtsmachtverdeling tussen de burgerlijke rechter en de 

bestuursrechter; 

• convergentie tussen bestuursprocesrecht en burgerlijk procesrecht; 

• een steeds grotere verwevenheid tussen (materieel) privaatrecht en bestuurs-

recht; 

• constitutionalisering van het privaatrecht; 

• de toegenomen rol van algemene beginselen.1 

Mede onder invloed van Europees recht en het Europees Verdrag voor Rechten van 

de Mens (EVRM) en als gevolg van privatisering van regelgeving, resulteren bedoel-

de ontwikkelingen in een toenemende mate van vervlechting van bestuursrecht en 

privaatrecht. De scheidslijn laat zich steeds moeilijker trekken. 

Tegen die achtergrond wordt er in de literatuur2 en in de wetsgeschiedenis3 op aan-

gedrongen, nodeloze verschillen tussen privaatrecht en bestuursrecht te vermijden. 

Dergelijke verschillen maken het recht minder overzichtelijk en toegankelijk. Dit kan 

vooral problematisch zijn, indien de mensen die het recht toepassen, zich – veel 

meer dan vroeger het geval was – veelvuldig op beide terreinen moeten bewegen. 

Ook de rechtsgelijkheid en de rechtszekerheid kunnen door onnodige verschillen 

worden geschaad. Naast de toegankelijkheid van het recht en de rechtszekerheid 

kan door verschil tussen privaatrecht en bestuursrecht ook de rechtsmachtverdeling 

in het geding komen. 

 

  

                                                
1  Zie voor een verdere uitwerking van deze ontwikkelingen L.F. Wiggers-Rust, ‘Roeien tegen de stroom in? Over de 

verhouding tussen privaatrecht en bestuursrecht’, NJB, 2013- 21, p. 1374 e.v. 

2  Zie met name M.W. Scheltema en M. Scheltema, Gemeenschappelijk recht. Wisselwerking tussen publiek- en 

privaatrecht, Deventer: Kluwer 2003 en F.J. van Ommeren, ‘Een andere visie op de verhouding tussen publiek- 

en privaatrecht. Van de “gemene rechtsleer” naar de “gemeenschappelijke rechtsleer”’, AA, juli/augustus 2012, 

p. 562 e.v. 

3  Zie met name de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel ter invoeging van een titel over bestuurlijke geld-

schulden in de Algemene wet bestuursrecht (Awb): Tweede Kamer, vergaderjaar 2003–2004, 29 702, nr. 3,  

p. 14. 
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Voorbeeld 14 

De stichting Stichting tot Behoud van Bomen stelt beroep in tegen de verlening van 

een vergunning tot het kappen van een tweetal oude, zeer bijzondere bomen in een 

natuurgebied in haar directe omgeving. 

Zij heeft in het verleden ook wel vergelijkbare acties gevoerd. Andere werkzaam-

heden heeft zij niet meer verricht, mede als gevolg van het feit dat het meest 

betrokken bestuurslid van de Stichting sedert mei 2008 wegens ziekte is uitgeval-

len. 

De afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State verklaart de Stichting niet-

ontvankelijk bij gebrek aan relevante feitelijke werkzaamheden. 

Andere appellanten zijn er niet. Vervolgens vraagt de Stichting in een kort geding 

een verbod tot het kappen van de bomen in een kort geding bij de burgerlijke rech-

ter. Zij licht overtuigend toe dat en waarom met de door haar behartigde belangen 

in het kader van de vergunningverlening in het geheel geen rekening is gehouden. 

De burgerlijke rechter acht de Stichting ontvankelijk in haar vordering, nu voor haar 

bij de bestuursrechter geen rechtsgang openstond. 

 

Het feit dat aan de ontvankelijkheid van organisaties in ‘collectieve’ acties in het 

privaatrecht en het bestuursrecht verschillende eisen worden gesteld, zou er in de 

praktijk dus toe kunnen leiden dat gelaedeerden in zaken, die eigenlijk bij de 

bestuursrechter thuishoren, niet bij de bestuursrechter maar wel bij de burgerlijke 

rechter gehoor vinden. 

Voor uiteenlopende regelingen in privaatrecht en bestuursrecht moeten goede argu-

menten bestaan. De – te concretiseren – motivering voor verschillen zal met name 

kunnen schuilen in de specifieke positie van de overheid/de publieke taakvervulling 

en de rechtsbescherming van de burger.5 

Nog niet systematisch onderzocht is, in welke mate er op dit moment van nodeloze 

oftewel irrelevante verschillen sprake is. Privaatrecht en bestuursrecht hebben 

(deels) een autonome ontwikkeling doorgemaakt. Er is niet steeds stilgestaan bij de 

vraag of over het desbetreffende onderwerp ook in het andere rechtsgebied rele-

vante regels bestaan en wat daarvan dan de inhoud is, laat staan dat er steeds (vol-

doende) afstemming heeft plaatsgevonden. Heel recent deed zich nog een voor-

beeld van onderscheiden regeling voor, zonder dat bewust bij de gevolgen daarvan 

werd stilgestaan. Per 1 januari 20136 is in artikel 8:69a Algemene wet bestuursrecht 

(Awb) een relativiteisvereiste opgenomen. Het luidt als volgt: 

 

‘De bestuursrechter vernietigt een besluit niet op de grond dat het in strijd is met 

een geschreven of ongeschreven rechtsregel of een algemeen rechtsbeginsel, in-

dien deze regel of dit beginsel kennelijk niet strekt tot bescherming van de belan-

gen van degene die zich daarop beroept.’ 

 

Ofschoon voorstanders van een relativiteitsleer in het bestuursrecht op het belang 

van synchronisatie met het privaatrecht hebben gehamerd, lijkt de aangehaalde 

bepaling – met de kwalificatie ‘kennelijk’, die in het privaatrecht ontbreekt – daarop 

niet in het bijzonder gericht.7  

                                                
4  De problematiek uit dit voorbeeld zal in paragraaf 4.1.1 en paragraaf 7.1.4 nader worden toegelicht. Andere 

voorbeelden komen aan de orde in paragraaf 4.1.2 en in paragraaf 8.4.1 onder 2. 

5  Zie Lidy F. Wiggers-Rust t.a.p. (noot 1). 

6  Stb. 2012, 682 en 684. 

7  Zie over dit onderwerp nader: L.F. Wiggers-Rust, ‘Relativiteit en het belang van interne rechtsvergelijking’, Milieu 

en Recht, 2013- 2, p. 79. 
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1.1 Het belang van interne rechtsvergelijking8 

In zijn artikel ‘Twintig jaar nieuw BW’9 gaf Snijders als zijn toekomstverwachting te 

kennen: 

 

‘de meeste problemen [te verwachten, LW-R] van de noodzaak tot coördinatie 

van privaatrecht en bestuursrecht, al of niet van internationale origine.’ 

 

Deze verwachting van Snijders – oud-regeringscommissaris voor het (nieuw) Bur-

gerlijk Wetboek (BW) –, gebaseerd op de hiervoor reeds genoemde vervlechting van 

privaatrecht en publiekrecht in onze meergelaagde rechtsorde10, is hoogst serieus te 

nemen en kan het bewustzijn van die noodzaak mogelijk vergroten. Ten gunste van 

bedoelde coördinatie is inzicht in elkaar overlappende delen van privaatrecht en 

bestuursrecht, het waarom daarvan en de complexiteit die daarmee gepaard gaat, 

van groot belang. Dit geldt ook als het gaat om de verschillende regeling in het 

privaatrecht en het bestuursrecht van vergelijkbare onderwerpen. Naar aanleiding 

van ‘Voorbeeld 1’ kwam hiervoor al (een facet van) de onderscheiden regeling van 

de behartiging van algemene en collectieve belangen in de artikelen 1:2 lid 3 Awb 

en 3:305a BW aan de orde. Het is de vraag of de verschillen tussen beide bepalin-

gen – ten volle – door goede argumenten kunnen worden verklaard. 

Door systematisch onderzoek kunnen nodeloze doublures en verschillen worden 

opgespoord en mogelijk worden geëlimineerd dan wel vermeden. De daaruit voort-

vloeiende vereenvoudiging en versobering van ons rechtsstelsel als geheel kunnen 

de mogelijkheden van een meer eenvormige, toegankelijker en vlottere rechtsbede-

ling vergroten.11 Dit is niet alleen van groot belang voor justitiabelen, maar ook voor 

rechters en andere praktijkjuristen. Zij moeten immers in staat zijn en blijven het 

recht, ook in de meergelaagde rechtsorde waarin wij ons bevinden, in voldoende 

mate te overzien en zonder onnodige hinderpalen toe te passen. 

Het door systematisch onderzoek te verwerven inzicht kan mogelijk ook helpen bij 

de implementatie van EU-recht. Richtlijnen zijn slechts verbindend ten aanzien van 

het te bereiken resultaat en laten aan nationale instanties de bevoegdheid om vorm 

en middelen te kiezen (vgl. artikel 288, derde alinea, EU-Werkingsverdrag (VwEU)). 

Lidstaten zullen doorgaans dus zelf bepalen of omzetting van een richtlijn in het 

nationale privaatrecht dan wel bestuursrecht plaatsvindt. ‘Opschoning’ van ons 

rechtssysteem kan ‘verbrokkeling’ ervan, waarmee de toevloed van EU-recht nogal 

eens gepaard gaat, beperken en de innerlijke samenhang ervan bevorderen. 

Ten slotte zal een excercitie als deze, waarin de relevantie van verschillen (en over-

eenkomsten) tussen bestuursrecht en privaatrecht centraal staat, zeer behulpzaam 

kunnen zijn bij het debat over de zin en plaats van een scheidslijn tussen privaat-

recht en bestuursrecht. 
  

                                                
8  Zie over het belang van interne rechtsvergelijking tussen privaatrecht en bestuursrecht in uitgebreide zin reeds 

A.R. Bloembergen, ‘De eenheid van privaatrecht en administratief recht’, WPNR, (108) 1977-5372 t/m 5375. 

9  W. Snijders, ‘Twintig jaar nieuw BW’, AA, december 2012, p. 946 e.v. 

10  De term ‘meergelaagde rechtsorde’ is ontleend aan W. van Gerven en S. Lierman, Algemeen deel. Veertig jaar 

later, Mechelen: Kluwer 2010. 

11  Daarvan uit gaat ook het voorstel tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene 

wet bestuursrecht in verband met de vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht (kortweg: het wets-

voorstel modernisering rechtspraak). Daarin worden verdere stappen gezet tot harmonisering van het burgerlijk 

procesrecht en het bestuursprocesrecht. 
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Box 1 Doel onderzoek 

Systematisch onderzoek naar verschillen tussen privaatrecht en bestuursrecht en de (ir)relevantie 

daarvan, 

teneinde 

 nodeloze verschillen op te heffen ten gunste van 

- een inzichtelijker en toegankelijker rechtssysteem, 

- waarin privaatrecht en bestuursrecht beter op elkaar zijn afgestemd, ook uit oogpunt van rechtsmachtverdeling, 

en 

- rekening wordt gehouden met schaalvergroting, met name in Unieverband, 

een en ander mede in het belang van de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid; 

en 

 nader inzicht te verwerven in de zin en plaats van een scheidslijn tussen privaatrecht en bestuursrecht 

1.2 Onderzoeksmethode; specifiek format 

Om nodeloze doublures en verschillen te kunnen opsporen en ‘ontmaskeren’ is 

nauwgezette interne rechtsvergelijking vereist. Om het te verwerven inzicht te ver-

groten, is deze rechtsvergelijking volgens een aantal stappen (format) verricht: 

1 in kaart brengen van de wettelijke bepalingen waarin het desbetreffende onder-

werp in het privaatrecht en het bestuursrecht is geregeld; 

2 inventariseren van (overeenkomsten en) verschillen tussen (de toepassing van) 

die regelingen, zomede van eventuele doublures, en het geven van een resumé 

van de reden voor dan wel achtergrond van eventueel geconstateerde verschillen/ 

doublures, voor zover deze uit de wetsgeschiedenis dan wel anderszins blijkt; 

3 signaleren van eventuele afstemmingsproblemen, zowel materieel als formeel 

(rechtsmachtverdeling); 

4 signaleren en analyseren van eventuele actuele ontwikkelingen in maatschappij/ 

wetgeving op het desbetreffende terrein in het privaatrecht en/of bestuursrecht; 

5 signaleren en analyseren van eventuele actuele Europese ontwikkelingen op het 

desbetreffende terrein; 

6 evaluatief onderzoeken van de relevantie van vastgestelde (overeenkomsten en) 

verschillen/doublures tussen (de toepassing van) de desbetreffende regelingen, 

mede tegen de achtergrond van eventueel gesignaleerde en geanalyseerde 

actuele ontwikkelingen in maatschappij/wetgeving en/of Europa; 

7 formuleren van denkbare keuzes/oplossingen: welke (toepassing van) regelingen 

verdien(t)(en) voor het onderzochte onderwerp aanbeveling, in welk geval en 

waarom (mede aan de hand van pro’s en contra’s), met als uitgangspunt de 

bevordering van consistentie/harmonie/rechtseenheid tussen privaatrecht en 

bestuursrecht en/of vereenvoudiging van recht en optimalisatie van de effectivi-

teit ervan, mede wat betreft geschillenbeslechting. 

 

Het onderzoek is gepleegd aan de hand van onder meer: 

• tekstanalyse (wetgeving en parlementaire geschiedenis, literatuur en recht-

spraak); 

• interviews met in het bijzonder praktijkjuristen (rechters/advocaten) en acade-

miejuristen. 

Bij de tekstanalyse staat het voor de beoogde vergelijking bepalende materiaal 

steeds centraal. 

 

Mede als gevolg van het gebruikte format bouwen de verschillende paragrafen op 

elkaar voort, zodat dit rapport bij voorkeur integraal dient te worden gelezen. 



 

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Cahier 2014-11  |  11 

1.3 ‘Collectieve’ acties als onderwerp van onderzoek 

Het onderwerp ‘collectieve’ acties leent zich bij uitstek voor een systematisch onder-

zoek naar de verschillen (en overeenkomsten) tussen privaatrecht en bestuursrecht. 

Het is overzichtelijk geregeld in een tweetal bepalingen, artikel 3:305a van het 

Burgerlijk Wetboek (BW) en artikel 1:2 lid 3 van de Algemene wet bestuursrecht 

(Awb) (zie hierna in hoofdstuk 2). Artikel 3:305a BW vormt – te midden van 

materieel privaatrecht – een bijzondere bepaling van (burgerlijk) procesrecht.12 

Voor artikel 1:2 lid 3 Awb spreekt het procesrechtelijke karakter vanzelf. Beide 

bepalingen kunnen derhalve tot het procesrecht worden gerekend. In zoverre sluit 

onderzoek van juist dit onderwerp naadloos aan bij het voorstel tot wijziging van  

het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in 

verband met de vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht (kortweg: het 

wetsvoorstel modernisering rechtspraak).13 Daarin worden stappen gezet tot verde-

re harmonisering van het burgerlijk procesrecht en het bestuursprocesrecht. Reeds 

bij de totstandkoming van artikel 3:305a BW werd van groot belang geacht 

 

‘[…] indien de kring van ontvankelijke organisaties in het bestuursrecht en het 

privaatrecht op dezelfde wijze [werd, LW-R] getrokken.’14 

 

Zoals hierna in hoofdstuk 3 reeds zal blijken, bestaat er niettemin een aantal 

verschillen tussen beide bepalingen. Aandacht zal (in hoofdstuk 4) mede worden 

besteed aan de afstemmingsproblematiek die daaruit materieel en formeel voort-

vloeit.15 Voorts komen in hoofdstuk 5 actuele ontwikkelingen op dit terrein in maat-

schappij en wetgeving aan de orde. In EU-verband genieten collectieve acties 

(‘collective redress’) grote belangstelling uit oogpunt van effectuering van Europees 

recht (‘private enforcement’). Recente aanbevelingen daarvoor van de Europese 

Commissie komen aan de orde in hoofdstuk 6. Gedacht wordt aan een ‘horizontale 

aanpak’, dat wil zeggen aan een voor algemene toepassing geschikt model. Daarin 

wordt als zodanig geen onderscheid gemaakt tussen privaatrecht en bestuursrecht. 

Dat betekent niet dat de lidstaten zelf dit onderscheid niet zouden mogen maken. 

Wel is het op zijn minst genomen zinvol om opnieuw te kijken naar de vraag welke 

eisen wij aan ‘collectieve’ acties in het privaatrecht dan wel bestuursrecht willen 

stellen, zomede of en zo ja, in hoeverre – mede tegen de achtergrond van de 

Europese aanbevelingen – vereenvoudiging en verdere onderlinge afstemming 

daarvan kan plaatsvinden. Dit is te meer van belang, nu acties in toenemende mate 

in collectief verband worden gevoerd, hetgeen onder Europese invloed slechts zal 

toenemen. In hoofdstuk 7 zullen de in hoofdstuk 3 geconstateerde verschillen 

tussen privaatrecht en bestuursrecht op hun (ir)relevantie worden getoetst, mede 

tegen de achtergrond van de gesignaleerde en geanalyseerde actuele, maatschap-

pelijke en/of Europese ontwikkelingen. In hoofdstuk 8 ten slotte zullen denkbare 

keuzes en oplossingen worden gepresenteerd. Het onderzoek zal worden afgesloten 

met een slotbeschouwing (hoofdstuk 9). 

Binnen ‘collectieve’ acties is er een onderscheid te maken tussen algemene en col-

lectieve belangen: collectieve belangen staan voor gebundelde individuele belangen; 

algemene belangen overstijgen het belang van het individu en zijn als het ware 

                                                
12  Zie W. Snijders, ‘Formeel en materieel recht’ in: W. Snijders e.a. (red.), Voorontwerp Burgerlijke Rechtsvorde-

ring: de eerste ‘Stein’ geworpen, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1994, p. 4 e.v. 

13  Zie voor wetsvoorstel en toelichting www.internetconsultatie.nl/kei 

14  In die zin M. Scheltema in zijn noot onder Hoge Raad 18 december 1992, NJ 1994, 139. 

15  Hiervoor (onder Introductie) werd de kans op afstemmingsproblemen reeds met een voorbeeld toegelicht. 

Andere voorbeelden zullen in paragraaf 4 Afstemmingsproblemen in de context volgen. 
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bovenpersoonlijk van aard.16 Onder ‘collectieve’ acties (als verzamelterm) worden in 

dit onderzoek zowel acties ter bescherming van algemene en collectieve belangen in 

de zin van artikel 1:2 lid 3 Awb verstaan, als acties ter bescherming van 

gelijksoortige belangen van andere personen in de zin van artikel 3:305a lid 1 BW. 

Van collectieve acties (zonder aanhalingstekens) zal worden gesproken als het gaat 

om de behartiging van collectieve of groepsbelangen. 

 

Box 2 ‘Collectieve’ acties als ‘verzamelterm’ 

‘Collectieve’ acties ter bescherming van 

algemene belangen, met toepassing van collectieve of groepsbelangen, met toepassing van 

 artikel 1:2 lid 3 Awb, als ‘eigen’ belang van de rechts-

persoon 

 artikel 1:2 lid 3 Awb, als 'eigen' belang van de rechts-

persoon 

 artikel 3:305a BW, (indirect, d.w.z. gekoppeld aan de 

gelijksoortige belangen van andere personen) 

 artikel 3:305a BW, als gelijksoortige belangen van 

andere personen 

 

Ten slotte: ‘eenheid van recht’ vormt een breed begrip.17 Dat betekent dat het niet 

alleen zinvol is om de centrale bepalingen, in dit geval artikel 3:305a BW en artikel 

1:2 lid 3 Awb, te vergelijken, maar dat het bijvoorbeeld ook van belang kan zijn om 

te kijken naar bepalingen die zich ‘in de periferie’ daarvan bevinden, dit met het oog 

op de vraag of de rechtssystemen over en weer van elkaar kunnen en (zouden) 

moeten ‘leren’. In dat kader wordt hierna, wat meer ter zijde maar wel geïnte-

greerd, mede aandacht besteed aan de tot het burgerlijk (proces)recht behorende 

Wet collectieve afwikkeling massaschade (Wcam)18 en het tot het publiekrecht te 

rekenen artikel 25a Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR). 

                                                
16  In het bestuursrecht is ook bij collectieve belangen wel de eis gesteld dat sprake moet zijn van een belangen-

behartiging met trekken van een bovenindividueel karakter. Zie daarover hierna paragraaf 3.2.1 onder 5. Dit 

vereiste wordt naar mijn indruk wel meer en meer losgelaten. In die zin ook  B.J. van Ettekoven, ‘Bestuursrecht 

voor Jan & Alleman? Op weg naar een stelsel van subjectieve rechtsbescherming’, in: B.J. Schueler e.a., Rechts-

bescherming in het omgevingsrecht (Vereniging voor Bouwrecht nr. 37), Den Haag: Instituut voor Bouwrecht 

2009, p. 91. 

17  Zie over dit onderwerp in uitgebreide zin A.R. Bloembergen, ‘De eenheid van privaatrecht en administratief 

recht’, WPNR, (108) 1977-5372 t/m 5375. 

18  Staatsblad, 2005, 340; zie ook Staatsblad, 2005, 380 voor het Besluit tot inwerkingtreding. 
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2 Wettelijke bepalingen 

Personen kunnen in rechte in beginsel slechts opkomen voor eigen belangen. Zowel 

in het Burgerlijk Wetboek als in de Algemene wet bestuursrecht is voor (bepaalde) 

rechtspersonen echter de mogelijkheid gecreëerd tot behartiging van niet-eigen 

belangen (in strikte zin). Gedoeld wordt hiermee voor het privaatrecht op artikel 

3:305a lid 1 e.v. BW, en voor het bestuursrecht op artikel 1:2 lid 3 Awb.19 Deze 

artikelen luiden als volgt: 

 

Artikel 3:305a lid 1 BW: 

 

‘Een stichting of vereniging met volledige rechtsbevoegdheid kan een rechtsvor-

dering instellen die strekt tot bescherming van gelijksoortige belangen van ande-

re personen, voor zover zij deze belangen ingevolge haar statuten behartigt.’ 

 

Artikel 1:2 lid 3 Awb: 

 

‘Ten aanzien van rechtspersonen worden als hun belangen mede beschouwd de 

algemene en collectieve belangen die zij krachtens hun doelstellingen en blijkens 

hun feitelijke werkzaamheden in het bijzonder behartigen.’ 

 

In het privaatrecht is dus sprake van verlening van procesbevoegdheid aan geselec-

teerde rechtspersonen tot behartiging van nader omschreven gelijksoortige belan-

gen van andere personen; in het bestuursrecht van duiding van nader omschreven 

algemene en collectieve belangen als eigen (‘hun’) belangen van rechtspersonen (in 

het algemeen). 

 

In het privaatrecht vormt de Wet collectieve afwikkeling massaschade een aanvul-

ling op de hiervoor vermelde regeling inzake ‘collectieve’ acties in het BW. De Wet 

creëert de mogelijkheid om een vaststellingsovereenkomst die strekt tot collectieve 

schadeafwikkeling verbindend te (doen) verklaren voor personen aan wie de schade 

is veroorzaakt.20 Daartoe zijn in het BW de artikelen 7:907 tot en met 7:910 opge-

nomen. Voorts heeft de Wet geleid tot aanpassingen van het Wetboek van Burger-

lijke Rechtsvordering (Rv) (zie daarvan Boek 3, titel 14: ‘Van rechtspleging in zaken 

betreffende de verbindendverklaring van overeenkomsten strekkende tot collectieve 

schadeafwikkeling’). 

 

In het bestuursrecht komt het voor dat (rechts)personen ‘en masse’ beslissen tegen 

dezelfde overheidsinstantie te procederen.21 De praktijk zoekt wegen voor afdoening 

van grote aantallen zaken waarin rechtsbescherming en efficiëntie worden gecombi-

                                                
19  De procesbevoegdheid van publiekrechtelijke rechtspersonen onderscheidenlijk bestuursorganen blijft hier buiten 

behandeling; volstaan wordt met een verwijzing naar de artikelen 3:305b lid 1 BW en 1:2 lid 2 Awb. 

20  Zie in dit verband ook artikel 2.6 van de Wet handhaving consumentenbescherming, met de mogelijkheid van 

verbindendverklaring van een vaststellingsovereenkomst die is gesloten door de Autoriteit Consument en Markt 

(AMC) met overtreders van wettelijke bepalingen, met de handhaving waarvan hij is belast. 

21  Zie over dit onderwerp Y.E. Schuurmans, ‘Massale procedures in het bestuursrecht’, NJB 2013-20, p. 1314 e.v.; 

zie voorts ‘Massale procedures’, Preadviezen Jonge VAR 2014, Jonge VAR-reeks, Den Haag: Boom Juridische 

uitgevers 2014. 
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neerd.22 Alleen het belastingrecht kent een aparte regeling voor de afdoening van 

massaal bezwaar, indien het gaat om verschillende besluiten (zie artikel 25a AWR). 

 

In dit onderzoek staan de artikelen 3:305a lid 1 BW en artikel 1:2 lid 3 Awb cen-

traal. Met het oog op optimalisering van het functioneren van ‘collectieve’ acties dan 

wel het omgaan met ‘massaliteit’ zullen, zoals hiervoor in de Inleiding al vermeld, 

ook andere genoemde en hierna in hoofdstuk 4 te noemen (nieuwe) bepalingen, 

waaronder artikel 392 Rv betreffende de prejudiciële procedure bij de Hoge Raad, 

aan de orde komen. 

 

Box 3 Wettelijke bepalingen 

Privaatrecht Bestuursrecht 

 Artikel 3:305a BW  Artikel 1:2 lid 3 Awb 

 Wcam (artikelen 7:907 t/m 7:910 BW en Boek 3, titel 

14 Rv) 

 Artikel 25a AWR 

 Artikel 392 Rv (prejudiciële procedure bij de Hoge 

Raad) 

 

                                                
22  Zie recent bijvoorbeeld de uitspraak van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRVS) van  

25 februari 2013, nr. 201301173/1/A3 (inzake onteigening door de minister van Financiën van – kortweg – 

effecten van SNS) onder 7 tot en met 10. 
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3 Verschillen en achtergronden 

3.1 Verschillen 

3.1.1 Artikel 3:305a BW versus artikel 1:2 lid 3 Awb Ofschoon politiek aan een 

maximale onderlinge afstemming van de behartiging van ‘collectieve’ belangen 

volgens privaatrecht en bestuursrecht groot belang werd gehecht,23 is er tussen 

beide regelingen toch van enige verschillen24 sprake: 

1 In artikel 3:305a lid 1 BW gaat het om de behartiging van gelijksoortige belangen 

van andere personen; in artikel 1:2 lid 3 Awb om de behartiging van algemene en 

collectieve belangen als – door wetsduiding verkregen – ‘eigen’ (‘hun’) belangen 

van rechtspersonen (zie hiervoor in hoofdstuk 2). 

2 Artikel 3:305a lid 1 BW beperkt het ‘collectief’ actierecht tot stichtingen en ver-

enigingen met volledige rechtsbevoegdheid; artikel 1:2 lid 3 Awb geldt voor 

rechtspersonen in het algemeen. 

3 Artikel 1:2 lid 3 Awb stelt de eis dat de organisatie de desbetreffende belangen ‘in 

het bijzonder’ behartigt; deze eis is in artikel 3:305a BW als zodanig niet opgeno-

men. 

4 In artikel 1:2 lid 3 Awb wordt het vereiste van feitelijke werkzaamheden uitdruk-

kelijk vermeld; in artikel 3:305a lid 1 BW is dat niet zo, ofschoon het woord 

‘behartigt’ volgens de parlementaire geschiedenis25 impliceert dat de organisatie 

al eerder feitelijk overeenkomstig haar doelstelling werkzaam is geweest. 

5 Volgens artikel 3:305a BW kan een belangenorganisatie iedere vordering instellen 

behalve een vordering tot schadevergoeding in geld (vgl. artikel 3:305a lid 3 

BW); in artikel 1:2 lid 3 Awb is die beperking niet (expliciet) aangebracht. 

6 Volgens artikel 3:305a lid 2 BW kan in het privaatrecht van een belangenorgani-

satie op straffe van niet-ontvankelijkheid in rechte in beginsel worden verwacht 

dat zij eerst tracht het gestelde doel via onderhandelingen te bereiken. Aan die 

verplichting is in elk geval voldaan indien na ontvangst van het verzoek door de 

andere partij, twee weken zijn verstreken. Een dergelijke verplichting ontbreekt 

in het bestuursrecht.26 
  

                                                
23  Vgl. bv. Kamerstukken II, 1992/93, 22 486, nr. 8, p. 2. Zie ook M. Scheltema in zijn noot onder Hoge Raad  

18 december 1992, NJ 1994, 139. 

24  Zie daarover ook L.F. Wiggers-Rust, Belang, belanghebbende en relativiteit in bestuursrecht en privaatrecht. 

Eenheid en verschil, in het bijzonder bij milieubelangen, dissertatie RUN, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 

2011 (paragraaf 3.2.2, p. 78). 

25  Kamerstukken II, 1991/92, 22 486, nr. 3, p. 20. 

26  Aan de toevoeging van een tweede zin aan artikel 3:305a lid 2 BW bij de zogenoemde Wijzigingswet Wcam, 

Staatsbladen 2013, 255 en 256, wordt hierna in paragraaf 4.3 aandacht besteed. 
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Box 4 Verschillen tussen artikel 3:305a BW en artikel 1:2 lid 3 BW 

Artikel 3:305a BW (privaatrecht) Artikel 1:2 lid 3 Awb (bestuursrecht) 

 Gelijksoortige belangen van andere personen  Algemene en collectieve belangen als ‘eigen’ belangen 

van rechtspersonen 

 Stichtingen en verenigingen met volledige 

rechtsbevoegdheid 

 Rechtspersonen in het algemeen 

 Ingevolge statuten behartigde belangen  Krachtens doelstelling en feitelijke werkzaamheden ‘in 

het bijzonder’ behartigde belangen 

 Eerder feitelijk overeenkomstig haar doelstelling 

werkzaam geweest (parlementaire geschiedenis) 

 Feitelijke werkzaamheden 

 Geen schadevergoeding in geld (artikel 3:305a lid 3 

BW) 

 Beperking is in bepaling niet geëxpliciteerd 

 Verplichting tot voorafgaand overleg (artikel 3:305a 

lid 2 BW) 

 Geen verplichting tot voorafgaand overleg 

NB: Per 1 juli 2013 is aan artikel 3:305a lid 2 BW nog een tweede volzin toegevoegd ter extra waarborging van belangen van 

achterliggende personen (zie daarover paragraaf 5.3). 

3.1.2 Wcam versus artikel 25a AWR 

Een regeling als opgenomen in de Wcam ontbreekt in het bestuursrecht. Dat geldt 

omgekeerd voor het in artikel 25a AWR bepaalde. Beide regelingen zijn van geheel 

verschillende aard: terwijl het in de Wcam gaat om verbindend verklaring van een 

vaststellingsovereenkomst tot afwikkeling van massaschade, voorziet artikel 25a 

AWR, voor geval van ‘massaal bezwaar’, in selectie van een of meer bezwaarschrif-

ten ten behoeve van een proefprocedure met betrekking tot de onderliggende 

rechtsvraag. Mits inzake de geselecteerde bezwaren het standpunt van de belang-

hebbenden ter zake van de rechtsvraag bij onherroepelijke uitspraak geheel is 

afgewezen, dient de uitkomst van die procedure vervolgens als leidraad voor de 

collectieve afhandeling van alle andere – tussentijds in de wacht gezette – zaken.27  

 

Box 5 Verschil in doel Wcam en artikel 25a AWR 

Wcam Artikel 25a AWR 

Verbindendverklaring vaststellingsovereenkoms tot 

afwikkeling massaschadet 

Selectie van één of meer bezwaarschriften ten behoeve 

van proefprocedure met betrekking tot onderliggende 

rechtsvraag, met aanhouding van andere procedures, 

voor geval van massaal bezwaar 

3.2 Achtergronden van de verschillen 

3.2.1 Artikel 3:305a BW versus artikel 1:2 lid 3 Awb 

Over de achtergronden van de in paragraaf 3.1.1 vermelde verschillen wordt hierna 

achtereenvolgens het navolgende opgemerkt. 

 

1 Gelijksoortige belangen van andere personen – algemene en collectieve belangen 

als ‘eigen’ belangen 

                                                
27  Zie over deze – hier slechts op hoofdlijn weergegeven – regeling  verder R.H. Happé, ‘Afwikkeling van massa-

schade in het belastingrecht: de collectieve uitspraak op massaal bezwaar’, in: A.I.M. van Mierlo e.a. (red.), Het 

wetsvoorstel collectieve afwikkeling massaschade (Procesrechtelijke Reeks NVvP, Nr. 14), Den Haag: Boom 

Juridische uitgevers 2005. 
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De omschrijving in artikel 1:2 lid 3 Awb van de rechtspersonen die wegens het 

behartigen van een algemeen of collectief belang als belanghebbende beschouwd 

moeten worden, is blijkens de parlementaire geschiedenis28 geïnspireerd door het 

criterium dat door de Kroon en door de afdeling Rechtspraak van de Raad van State 

(ARRVS) sinds het midden van de jaren zeventig van de vorige eeuw werd gehan-

teerd ‘bij de uitleg van het begrip “belanghebbende” of “rechtstreeks in zijn belang 

getroffen” in bepalingen in bijzondere wetten die het beroepsrecht regelen, respec-

tievelijk in artikel 7 van de Wet Arob’. De bedoelde omschrijving stelt, aldus de 

parlementaire geschiedenis, veilig dat verenigingen of stichtingen kunnen gelden als 

belanghebbenden, mits een algemeen of collectief belang, dat zij zich statutair ten 

doel stellen of behartigen en waarvoor zij zich ook daadwerkelijk inzetten, recht-

streeks bij het besluit is betrokken. De desbetreffende algemene en collectieve 

belangen worden – door wetsduiding – als ‘eigen’ (‘hun’) belangen van de betrokken 

rechtspersoon beschouwd. 

In het privaatrecht is voor een andere constructie gekozen, en wel voor de bescher-

ming van gelijksoortige belangen van andere personen. Het privaatrecht heeft 

betrekking op relaties tussen rechtssubjecten naar burgerlijk recht (natuurlijke 

personen en rechtspersonen). Het ziet in de eerste plaats op hun belangen. Volgens 

de parlementaire geschiedenis29 is de consequentie daarvan dat in het privaatrecht 

alleen kan worden geprocedeerd als het mede gaat om concrete belangen van 

natuurlijke of rechtspersonen. Het kan in een collectieve actie naar burgerlijk recht 

dus niet uitsluitend gaan om algemene, abstracte belangen, om belangen van dieren 

of het milieu. Dieren en het milieu zijn, aldus nog steeds de parlementaire geschie-

denis, immers geen rechtssubject naar burgerlijk recht.30 Zij worden dus niet recht-

streeks door artikel 6:162 BW beschermd. Voor de (indirecte) bescherming van hun 

belangen – in een privaatrechtelijke ‘collectieve’ actie – is koppeling nodig aan 

belangen van wél door het privaatrecht beschermde rechtssubjecten. 

De keuze voor een andere constructie dan in het bestuursrecht, is – zo is uit de 

parlementaire geschiedenis af te leiden – derhalve door de aard van het privaatrecht 

ingegeven. 

 

In de eis dat de rechtsvordering moet strekken ter bescherming van de gelijksoor-

tige belangen van andere personen, is tot uitdrukking gebracht dat het bij een 

vordering op grond van artikel 3:305a BW moet gaan om belangen die zich voor 

bundeling lenen. Dat zodanig vereiste in artikel 1:2 lid 3 BW ontbreekt, laat zich 

reeds verklaren uit de gerichtheid van op dat artikel gebaseerde acties tegen één en 

hetzelfde besluit ter vernietiging daarvan. De voor het privaatrecht bestaande 

noodzaak tot abstractie van de bijzonderheden van individuele gevallen, doet zich 

daar in zoverre niet in gelijke mate voor.31  
 

Box 6 Verschil in object van belangenbehartiging (gelijksoortigheid) 

Bestuursrecht Privaatrecht 

‘Collectieve’ actie ziet op de behartiging van algemene en 

collectieve belangen bij één en hetzelfde besluit 

‘Collectieve’ actie ziet op de behartiging van soortgelijke 

belangen van andere personen (welke dan ook) 

 
  

                                                
28  PG Awb I, p. 149. 

29  Kamerstukken II, 1992/93, 22 486, nr. 5, p. 9/10. 

30  Vgl. hierover ook mijn (in noot 24) al genoemde dissertatie (paragraaf 2.6). 

31  Dat kan anders komen te liggen als het besluit niet meer dan wel minder centraal zou komen te staan in het 

bestuursrecht. Zie daarover F.J. van Ommeren en P.J. Huisman, ‘Van besluit naar rechtsbetrekking: een groei-

model’ in: Het besluit voorbij, VAR-reeks 150, Den Haag, Boom Juridische uitgevers 2013, p. 7 e.v. 
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2 (Geselecteerde) rechtspersonen 

In het bestuursrecht is de mogelijkheid van belangenbehartiging in artikel 1:2 lid 3 

Awb opengesteld voor alle rechtspersonen, dus bijvoorbeeld ook voor verenigingen 

met beperkte rechtsbevoegdheid. Hiermee werd volgens de parlementaire geschie-

denis32 aangesloten bij de praktijk in het bestuurs(proces)recht. De ‘beperking’ tot 

rechtspersonen werd ingegeven door het belang van de rechtszekerheid. Dit vereist, 

aldus de parlementaire geschiedenis, dat alle betrokkenen, waaronder het bestuur, 

moeten kunnen weten met wie zij van doen hebben. 

In het privaatrecht komen slechts de stichting en de vereniging met volledige 

rechtsbevoegdheid voor ‘collectieve’ belangenbehartiging in aanmerking. Bij het tot 

stand brengen van artikel 3:305a BW werd aanvankelijk eveneens voorgestaan ook 

de vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid toe te laten. Groeperingen die zich 

naar aanleiding van een concrete gedraging ad hoc organiseerden om zich een 

bepaald belang aan te trekken, zouden dan niet worden benadeeld. Dit voorstel is 

echter gesneuveld als gevolg van aanvaarding van amendementen33 met de volgen-

de motivering: 

 

‘Bij rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid is er immers sprake van een 

notariële akte en is er een wettelijke plicht tot het opstellen van statuten en zijn 

er regels over de inhoud ervan. Voorts moeten de statuten gedeponeerd worden 

in een register, waardoor een en ander beter toetsbaar en controleerbaar wordt. 

Met dit amendement wordt de ontvankelijkheidsvraag vereenvoudigd en de 

rechtszekerheid in sterke mate gediend. Immers, alleen bij verenigingen met 

volledige rechtsbevoegdheid is gewaarborgd dat de bestuurders bekend zijn.  

In het geval van het verhaal van de proceskosten is dat van groot belang. Boven-

dien is de eis van volledige rechtsbevoegdheid in de praktijk niet bezwaarlijk en 

voorkomt deze dat er op ad-hocbasis allerlei verenigingen worden “opgericht” om 

bepaalde procedures te voeren.’ 

 

In het bestuursrecht zijn keuzes derhalve op praktijkervaring en rechtszekerheid 

geënt; in het privaatrecht op eenvoud, rechtszekerheid en het belang van proces-

kostenverhaal. Bijkomend voordeel werd in het privaatrecht gezien in het voor-

komen van ‘wildgroei’. 

 

3 Beperking tot ‘in het bijzonder’ behartigde algemene en collectieve belangen 

Het bestuursrecht stelt, naar het voorkomt, stringentere eisen aan ‘collectieve’ 

acties dan het privaatrecht, door de behartiging van algemene en collectieve belan-

gen te beperken tot die welke de betrokken organisatie krachtens haar doelstelling 

en blijkens haar feitelijke werkzaamheden ‘in het bijzonder’ behartigt. Hiermee heeft 

de wetgever34 de werking van artikel 1:2 lid 3 Awb willen beperken tot rechtsper-

sonen die zich inzetten voor één of enkele algemene of collectieve belangen, de 

zogenoemde functionele dimensie. Deze houdt in dat de doelstelling van de betrok-

ken belangenorganisatie op zichzelf beschouwd voldoende specifiek moet zijn. Poli-

tieke partijen, opgericht tot het behartigen van het algemeen belang, zoals zij dat 

zien, vallen hier dus buiten. 

                                                
32  PG Awb I, p. 149. 

33  Amendementen van de leden Soutendijk-van Appeldoorn en Korthals d.d. 27 oktober 1993, Kamerstukken II 

1993/94, 22 486, nr. 14, p.1. 

34  PG Awb I, p. 150. 
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Met name in geval van collectieve acties worden in de rechtspraak naast functionele 

ook wel territoriale eisen aan de doelstelling van een organisatie gesteld.35 Dit kan 

ertoe leiden dat acties in rechte van plaatselijke organisaties voorrang krijgen boven 

acties in rechte van landelijke organisaties. 

Het privaatrecht kent deze beperking niet, althans niet met zoveel woorden en oogt 

in zoverre ruimhartiger. Samenhang tussen doelstelling en belangenbehartiging is 

evenwel vereist in bestuursrecht én privaatrecht. Voorwaarde voor de belangenbe-

hartiging is in beide rechtssystemen in elk geval dat de behartiging van de desbe-

treffende belangen onder de statutaire doelstelling is te begrijpen.36 

De onderhavige (extra) beperking lijkt met name te berusten op de wens in het 

bestuurs(proces)recht politieke partijen buiten de deur te (kunnen) houden. 

In de praktijk heeft deze echter een bredere toepassing gekregen. 

 

4 Het vereiste van feitelijke werkzaamheden 

In het bestuursrecht maakt ook het vereiste van feitelijke werkzaamheden deel uit 

van de wettelijke bepaling (artikel 1:2 lid 3 Awb). 

In het privaatrecht is dat niet het geval. In de memorie van toelichting is echter 

opgemerkt dat het woord ‘behartigt’ in artikel 3:305a BW meebrengt dat de organi-

satie het belang waarom het in de procedure gaat, ook feitelijk moet behartigen. De 

enkele vermelding daarvan in de statuten is daarvoor niet voldoende. ‘De vlag moet 

de lading wel dekken.37 

De wettelijke verschillen zijn hier derhalve niet groot. In de praktijk van het be-

stuurs(proces)recht worden (sinds kort) echter hogere eisen aan de invulling van  

dit vereiste gesteld dan in het privaatrecht: de betrokken rechtspersoon moet door 

feitelijke werkzaamheden hebben laten blijken dat zij een bepaald belang in het 

bijzonder behartigt. Het louter in rechte opkomen tegen besluiten dan wel het ver-

richten van nauw met het instellen van beroep daartegen verband houdende werk-

zaamheden, is als zodanig niet voldoende.38 Volgens rechtspraak van de afdeling 

Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRVS) kunnen de in artikel 1:2 lid 3 

Awb genoemde feitelijke werkzaamheden in geval van bundeling van rechtstreeks 

bij het besluit betrokken individuele belangen, in die aldus tot stand gebrachte bun-

deling besloten worden geacht.39 Het vereiste van feitelijke werkzaamheden heeft in 

het bestuurs(proces)recht in de praktijk thans dus met name betekenis als algeme-

ne belangen in het geding zijn. Achtergrond vormt, naar het voorkomt, de wens om 

van organisaties ook bij de behartiging van algemene belangen een zekere legitimi-

teit van optreden te verlangen. 

                                                
35  Vgl. R.J.N. Schlössels, De belanghebbende, Mon. Awb A9, Deventer: Kluwer – 2004, paragraaf 4.7.1 met vermel-

ding van in de literatuur geuite kritiek tegen een territoriale invulling van het ‘in het bijzonder’-criterium vanwe-

ge, naar ik begrijp, het potentieel arbitraire karakter daarvan. Het zou bij dit criterium alleen moeten gaan om 

een functionele beperking (naar doel). 

36  Dit wordt wel het finaliteitsvereiste genoemd. Zie in die zin ook Schlössels ter juist aangehaalde plaatse, para-

graaf 4.8. 

37  Kamerstukken II, 1991/92, 22 486, nr. 3, p. 20. Daar wordt tevens vermeld dat dit niet meebrengt dat de 

rechtspersoon zelf al een bepaalde periode als belangenorganisatie werkzaam moet zijn geweest. Deze kan der-

halve ook ad hoc nog worden opgericht. 

38  Zie ABRVS 28 mei 2008, AB 2008, 238 en ABRVS 1 oktober 2008, JB 2008, 239 m. nt. R.J.N. Schlössels. 

39  Vgl. ABRVS 24 juni 2009, AB 2009, 336 m. nt. A.T. Marseille en JB 2009/178; zie in verband met de beoordeling 

van de vraag of van een bundeling van individuele belangen als hier bedoeld sprake is bijvoorbeeld ABRVS  

30 mei 2012, AB 2012, 219 m. nt. K.J. De Graaf en A.T. Marseille. 
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In het privaatrecht komt men een succesvol verweer op dit punt niet of nauwelijks 

tegen.40 

 

5 Geen vordering tot schadevergoeding 

Volgens de wetsgeschiedenis bij artikel 3:305a BW kan de vraag of een persoon 

jegens wie onrechtmatig is gehandeld, schade heeft geleden en hoeveel, alleen 

individueel worden beantwoord.41 Artikel 3:305a BW biedt de daarin bedoelde belan-

genbehartigers dan ook niet de mogelijkheid in eigen naam een vordering in te 

stellen strekkend tot schadevergoeding in geld.42 Deze vordering wordt belangenor-

ganisaties in lid 3 van die bepaling expliciet onthouden.43 

In artikel 1:2 lid 3 Awb komt bedoelde uitzondering niet voor, althans niet met 

zoveel woorden. In dit verband is relevant dat rechtspersonen volgens de wetsge-

schiedenis44 aan hun statutaire doelstelling alleen ‘belang’ kunnen ontlenen wanneer 

het gaat om een algemeen of collectief belang. Dit betekent, aldus de wetsgeschie-

denis, dat de mogelijkheid om voor afzonderlijke leden van de organisatie op te 

komen, niet uitsluitend aan de statutaire doelstelling kan worden ontleend. Voorts 

staat daar geschreven: 

 

‘Voor het belang van een of meer leden kan een organisatie slechts optreden als 

vertegenwoordiger van die leden. […] Maar indien het belang van een groep als 

zodanig in het geding is, dus van alle leden van de organisatie gezamenlijk, biedt 

de statutaire doelstelling dit collectief belang te behartigen aan de rechtspersoon 

voldoende grond om als belanghebbende erkend te worden.’  

 

De Afdeling oordeelde meer recent als volgt: 

 

‘Van een collectief belang is sprake indien een onbepaald aantal leden of alle 

leden door het besluit worden geraakt.’45 

 

Ook voor het bestuursrecht vormt derhalve uitgangspunt dat de collectieve belan-

genbehartiging niet de individuele belangen van leden bij schadevergoeding in geld 

kan betreffen.46 

Opmerking verdient in dit verband overigens wel dat de Afdeling het vereiste dat 

ook in verband met collectieve belangen sprake moet zijn van een belangenbehar-

tiging met trekken van een bovenindividueel karakter meer en meer lijkt los te 

laten. In dit verband valt bijvoorbeeld te wijzen op de hiervoor onder 4 behandelde 

rechtspraak van de Afdeling uit 2009, waarin ter voldoening aan het vereiste van 

                                                
40  Zo ook J.M.K.P. Cornegoor, ‘Collectieve acties en belangenorganisaties in hun verschijningsvormen’, in: Collec-

tieve acties in de financiële sector, red. F.M.A. ’t Hart, NIBE-SVV – Financieel Juridische reeks 1, Amsterdam – 

2009, p. 25. 

41  Kamerstukken II, 1991/92, 22 486, nr. 3, p. 13 

42  De Hoge Raad achtte in het Vie d’Or-arrest (van 13 oktober 2006, JOR 2006, 296) (ook) de gevorderde verkla-

ring voor recht ertoe strekkende dat gedaagden gehouden zijn om de schade van de voormalige polishouders te 

vergoeden ontoelaatbaar. Daarentegen toonde de Hoge Raad zich bereid een uitzondering te maken voor door de 

organisatie in geval van een ‘collectieve’ actie voor zich te vorderen vergoeding van (redelijke) kosten ter vast-

stelling van schade en aansprakelijkheid. 

43  Artikel 2:46 lid 2 BW opent niet de mogelijkheid tot ‘collectieve’ acties. Dit artikel maakt slechts acties van de 

vereniging mogelijk op grond van bij ledencontracten bedongen rechten. 

44  PG Awb I, p. 149. 

45  ABRVS 10 oktober 2009, LJN: BK1335. 

46  In die zin ook W.A.E. Brüheim, ‘De belangengroep als belanghebbende’, Jurisprudentie Bestuursrecht plus, 2010, 

p. 49 e.v., onder 3.3. 



 

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Cahier 2014-11  |  21 

feitelijke werkzaamheden de bundeling van rechtstreeks bij het besluit betrokken 

individuele belangen voldoende werd geacht.47 

 

6 Artikel 3:305a lid 2 BW: overlegvereiste 

Achtergrond van dit vereiste in artikel 3:305a BW vormt de bevordering van zelf-

regulering door marktpartijen; overleg met degenen wier gedrag gelaakt wordt, is, 

aldus de parlementaire geschiedenis,48 doorgaans de eerst in aanmerking komende 

stap om tot een oplossing te komen. Van deze bepaling wordt een stimulerende 

invloed op dit overleg verwacht, strokend met de eisen die aan belangenorganisa-

ties, gezien de maatschappelijke taak die hun in de onderhavige regeling is toe-

vertrouwd, worden gesteld. Als gevolg van Europese regelgeving49 is de overlegter-

mijn bekort tot twee weken. Deze termijn staat de mogelijkheid niet in de weg dat 

de rechter in een comparitie na antwoord tracht de partijen alsnog tot een vergelijk 

te brengen.50 

In het bestuursrecht ontbreekt een dergelijk vereiste. 

3.2.2 Wcam versus artikel 25a AWR 

Zoals hiervoor in hoofdstuk 2 reeds aangestipt, voorziet de Wcam in de mogelijkheid 

een overeenkomst met betrekking tot de afwikkeling van een groot aantal gelijk-

soortige schadevorderingen (ook wel aangeduid als ‘massaschade’), gesloten tussen 

een organisatie die de belangen van de gerechtigden tot die vorderingen behartigt 

en de aansprakelijke partij(en), door de rechter verbindend te laten verklaren voor 

de hele groep van schuldeisers.51 De wetgever heeft deze wettelijke regeling in het 

leven geroepen juist ook in verband met het feit dat het voor een belangenorgani-

satie niet mogelijk is met toepassing van artikel 3:305a BW een collectieve schade-

vergoedingsactie in te stellen (artikel 3:305a lid 3 BW). Bij artikel 25a AWR gaat het 

niet om de afwikkeling van schade maar om de efficiënte behandeling van een groot 

aantal bezwaren gericht tegen de beslissing op eenzelfde rechtsvraag (‘massaal 

bezwaar’). 

Sprake is dus van volstrekt verschillende instrumenten met een andere achtergrond. 

Je zou kunnen zeggen dat deze instrumenten de ‘core business’ van het privaatrecht 

onderscheidenlijk het bestuursrecht betreffen. Op eigen wijze beogen zij elk van 

beide wel het hoofd te bieden aan massaliteit: de Wcam waar het grote aantallen 

schadevorderingen betreft; artikel 25a AWR waar het grote aantallen bezwaarschrif-

ten betreft. De onderliggende problematiek is in zoverre vergelijkbaar. 

In verband met artikel 25a AWR verdient opmerking dat artikel 1:2 lid 3 Awb slechts 

een oplossing biedt voor algemene dan wel collectieve belangen bij één en hetzelfde 

besluit.52 Het biedt dus geen uitkomst als het gaat om tal van individuele besluiten 

(waarin dezelfde rechtsvraag een rol speelt), zoals bijvoorbeeld in het belastingrecht 

                                                
47  In die zin ook meer uitgebreid B.J. van Ettekoven, ‘Bestuursrecht voor Jan & Alleman? Op weg naar een stelsel 

van subjectieve rechtsbescherming’, in: B.J. Schueler e.a., Rechtsbescherming in het omgevingsrecht (Vereniging 

voor Bouwrecht nr. 37), Den Haag: Instituut voor Bouwrecht 2009, p. 90/1. 

48  Kamerstukken II, 1991/92, 22 486, nr. 3, p. 28. 

49  Richtlijn nr. 98/27/ EG, Pb EG L166/51. 

50  Kamerstukken II, 1998/99, 26 693, nr. 3, p. 7. 

51  Zie de memorie van toelichting bij het wetsontwerp van de Wcam: Kamerstukken II, 2003/04, 29 414, nr. 3,  

p. 1. 

52  Zie voor een recent voorbeeld van (mede) collectieve belangenbehartiging ter zake van een en hetzelfde besluit, 

waarbij het belang van een groot aantal natuurlijke personen en rechtspersonen is betrokken, de uitspraak van 

de ABRVS van 25 februari 2013, nr. 201301173/1/A3 (inzake onteigening door de minister van Financiën van – 

kortweg – effecten van SNS). 
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gemakkelijk kan voorkomen (en waarvoor artikel 25a AWR een voorziening biedt).53 

Bundeling kan in het bestuursrecht dus in beginsel slechts plaatsvinden als het gaat 

om één en hetzelfde besluit. In het privaatrecht speelt het besluitbegrip geen rol.  

De mogelijkheid van bundeling wordt daar bepaald door de gelijksoortigheid van de 

betrokken belangen (zie hiervoor in paragraaf 3.2.1 onder 1 met box 6). 

Waar in het privaatrecht dus geen behoefte zal bestaan aan een regeling als opge-

nomen in artikel 25a AWR, zou dit wat betreft het belang van een regeling als 

opgenomen in de Wcam voor het bestuursrecht anders kunnen liggen. Voorts zou 

ook elders in het bestuursrecht aan een regeling ter afdoening van massaal bezwaar 

(als voor het belastingrecht opgenomen in artikel 25a AWR) behoefte kunnen 

bestaan. 

Ik kom op een en ander nog terug in hoofdstuk 7 en 8. 

                                                
53  Zie over deze problematiek uitgebreid Y.E. Schuurmans, ‘Massale procedures in het bestuursrecht’, NJB 2013-20, 

p. 1314 e.v. 
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4 Afstemmingsproblemen 

4.1 Artikel 3:305a lid 1 BW versus artikel 1:2 lid 3 Awb 

4.1.1 Materieel 

Wat betreft de in paragraaf 3.2.1 opgesomde verschillen tussen artikel 3:305a BW 

en artikel 1:2 lid 3 Awb blijkt in het bijzonder het eerst vermelde verschil (gelijk-

soortige belangen van andere personen versus algemene en collectieve belangen als 

‘eigen’ belangen) het ‘convergeren’ van de bestuursrechter en de burgerlijke rechter 

in de praktijk te bemoeilijken.54 Kort gezegd komt de betreffende problematiek erop 

neer dat het privaatrecht wat betreft de aan een ‘collectieve’ actie te stellen eisen 

(nog) geen onderscheid maakt tussen de bescherming van collectieve of groeps-

belangen en de – indirecte – bescherming van algemene belangen. Dit ligt anders in 

het bestuursrecht; in artikel 1:2 lid 3 Awb worden algemene en collectieve belangen 

afzonderlijk genoemd. Zoals in paragraaf 3.2.1 onder 4 reeds beschreven, stelt de 

afdeling Bestuursrechtspraak (sinds kort) hogere eisen aan de invulling van dit 

vereiste dan voorheen: de betrokken rechtspersoon moet door feitelijke werkzaam-

heden hebben laten blijken dat hij een bepaald belang in het bijzonder behartigt. 

Het louter in rechte opkomen tegen besluiten dan wel het verrichten van nauw met 

het instellen van beroep daartegen verband houdende werkzaamheden, is als zoda-

nig niet voldoende. 

In de rechtspraak van de burgerlijke rechter komt men een succesvol verweer op dit 

punt (tot nu toe) niet of nauwelijks tegen (vandaar voorbeeld 1 in hoofdstuk 1). 

De Afdeling ‘reserveert’ de aan feitelijke werkzaamheden te stellen eisen in het 

bijzonder voor algemeen-belangacties, althans voor zaken waarin van bundeling van 

rechtstreeks bij het besluit betrokken individuele belangen geen sprake is. Indien 

daarvan wél sprake is (het zal dan gaan om een collectieve actie), kunnen die feite-

lijke werkzaamheden volgens de Afdeling reeds in de tot stand gebrachte bundeling 

besloten worden geacht. In haar bedoelde rechtspraak55 zoekt de Afdeling blijkens 

de navolgende overweging aansluiting bij het Nieuwe Meerarrest van de Hoge Raad: 

 

'De Afdeling neemt voorts in aanmerking dat is gebleken dat de Stichting door het 

optreden in rechte in dit geval geen bundeling van rechtstreeks bij het bestreden 

besluit betrokken individuele belangen tot stand brengt waarmee effectieve 

rechtsbescherming gediend kan zijn, in vergelijking met het afzonderlijke optre-

den van een groot aantal individuele natuurlijke personen die door het bestreden 

besluit rechtstreeks in hun belangen worden getroffen. De Afdeling sluit met dit 

criterium aan bij het arrest van de Hoge Raad van 17 juni 1986, nr. 12700 (AB 

1987,173).56’ 

 

Relaterend aan het in het bestuursrecht gemaakte onderscheid tussen algemene en 

collectieve belangen, gaat het in het bedoelde arrest (het zogenoemde Nieuwe 

                                                
54  Zie hierover L.F. Wiggers-Rust, ‘De “collectieve actie”: over afwisselende con- en divergentie tussen bestuurs- en 

privaatrecht’ in: T. Nijmeijer e.a. (red.), Milieurecht in ontwikkeling, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2012, 

p. 75 e.v. 

55  Zie met name ABRVS 1 oktober 2008, JB 2008, 239. 

56  Het citaat is juist, maar het arrest dateert van 27 juni 1986 (zie noot 57). 
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Meerarrest57) evenwel eerder om de – indirecte – bescherming van algemene be-

langen dan om de bescherming van collectieve belangen.58 

Ofschoon juist wel beoogd, is op dit punt dus sprake van een niet (geheel) conver-

gerende oordeelsvorming tussen de bestuursrechter en de burgerlijke rechter. 

Doordat het privaatrecht het onderscheid tussen algemene en collectieve belangen 

in artikel 3:305a BW niet maakt, is bij de bestuursrechter in verband met ‘aanslui-

ting’ op het privaatrecht kennelijk verwarring ontstaan. Daarbij komt dat in het 

bestuursrecht de behoefte aan ‘extra’ eisen op het vlak van representativiteit (legi-

timatie) voor de behartiging van algemene belangen (voorshands) sterker lijkt te 

worden ervaren dan in het privaatrecht. 

In het privaatrecht worden inmiddels juist acties ter bescherming van collectieve of 

groepsbelangen ‘onder de loep’ genomen: als gevolg van de sterke opkomst van 

claimstichtingen met name in de financiële sector, bestaat daar de behoefte om aan 

deze stichtingen, die bij uitstek gelijksoortige belangen van grote aantallen perso-

nen behartigen, strengere toegangseisen te stellen. 

In zoverre was de afstemmingspoging van de bestuursrechter hier dus – kennelijk 

onbewust – niet ten volle geslaagd. 

 

Box 7 Verschil in modellering ‘collectieve’ acties bemoeilijkt convergentie 

Bestuursrecht Privaatrecht 

 ‘Collectieve’ actie ziet op algemene en collectieve 

belangen 

 ‘Collectieve’ actie ziet op gelijksoortige belangen van 

andere personen 

 Als het gaat om de behartiging van algemene belan-

gen, dienen volgens recente rechtspraak voorafgaan-

de feitelijke werkzaamheden, niet enkel bestaande uit 

procederen, te worden aangetoond 

 Hier komt men een dergelijk vereiste in de recht-

spraak niet tegen 

 Als het gaat om de behartiging van collectieve belan-

gen, wordt aan dit vereiste reeds bij tot stand 

gebrachte bundeling van belangen voldaan 

 Heeft inmiddels juist behoefte aan strengere eisen als 

het gaat om de behartiging van collectieve belangen, 

dit als gevolg van de sterke opkomst van 

claimstichtingen met name in de financiële sector 

4.1.2 Formeel 

De volgende aspecten verdienen de aandacht. 

 

1 Algemeen verbindende voorschriften en uitvoeringsbesluiten 

Bundeling van individuele belangen wordt in het bestuursrecht bemoeilijkt doordat 

tegen algemeen verbindende voorschriften als zodanig volgens artikel 8:2 Awb geen 

beroep openstaat, en artikel 1:2 lid 3 Awb slechts een oplossing biedt voor (alge-

meen dan wel) collectief belang bij een en hetzelfde besluit. Indien sprake is van tal 

van individuele besluiten ter uitvoering van een algemeen verbindend voorschrift, 

                                                
57  Hoge Raad 27 juni 1986, NJ 1987, 43. (Inzet vormde de staking door de Gemeente Amsterdam van het storten 

van vervuilde bagger afkomstig uit de Amsterdamse grachten in de Nieuwe Meer zolang de vereiste vergunnin-

gen niet waren afgegeven.) 

58  In die zin ook A.T. Marseille in zijn noot onder ABRVS 24 juni 2009, AB 2009, 336 onder 3. Zie over de vraag of 

er al dan niet sprake is van een bundeling als door de Afdeling bedoeld ook R.J.N. Schlössels in zijn noot onder 

ABRVS 1 oktober 2008, JB 2008, 239 onder 4. In ‘Wie beschermt de beschermelingen tegen hun beschermers? 

Enige publiekrechtelijke kanttekeningen bij algemeen-belangacties’ in: A.W. Jongbloed (red.), Samen sterk, Den 

Haag: Boom Juridische uitgevers 2002, paragraaf 2.3 spreekt Schlössels ten aanzien van de afbakening van 

algemene en (gegroepeerde) particuliere belangen van ‘een schemergebied’. De laatste zijn, naar hij vermeldt, 

zelden geheel afwezig. 
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zullen alle belanghebbenden (geadresseerden) individueel bezwaar moeten maken 

en eventueel (hoger) beroep moeten instellen om de onverbindendheid van de des-

betreffende regeling exceptief te doen toetsen en aldus de ‘formele rechtskracht’ 

van het tot ieder van hen gerichte besluit te voorkomen. 

In zo’n geval is volgens recente rechtspraak van de Hoge Raad,59 behoudens ‘eigen’ 

belang van de desbetreffende organisatie en/of het ontbreken van een bestuurs-

rechtelijke mogelijkheid om een voorziening bij voorraad te treffen, ook geen plaats 

voor een collectieve actie bij de burgerlijke rechter.60 Ervan uitgaande dat betrok-

kenen de tot hen afzonderlijk gerichte dan wel te richten uitvoeringsbesluiten in  

een met voldoende waarborgen omklede rechtsgang bij de bestuursrechter kunnen 

aanvechten, ook op het punt van de verbindendheid van de regeling, moet volgens 

de Hoge Raad, met het oog op een behoorlijke taakverdeling tussen de bestuurs-

rechter en de burgerlijke rechter, worden aangenomen dat de verbindendheid van 

de betrokken regeling alleen door de individueel belanghebbende zelf kan worden 

aangevochten in de voor hem openstaande bestuursrechtelijke rechtsgang. De Hoge 

Raad besluit zijn desbetreffende redenering61 als volgt: 

 

‘In gevallen waarin de rechtsbescherming van individuele vreemdelingen is opge-

dragen aan de bestuursrechter, kan de enkele bundeling van hun belangen door 

een rechtspersoon niet ertoe leiden dat voor die rechtspersoon de weg naar de 

burgerlijke rechter komt open te staan.’ 

 

Nu ervan moet worden uitgegaan dat een belangenorganisatie in het bestuursrecht 

geen belanghebbende is bij een individueel besluit,62 kan zij derhalve in principe 

noch bij de bestuursrechter noch bij de burgerlijke rechter terecht om de algemeen 

                                                
59  Hoge Raad 9 juli 2010, LJN: BM2314, JB 2010, 174 m. nt. R.J.B. Schutgens, NJ 2012, 241 m. nt. H.J. Snijders en 

AB 2011,11 m. nt. G.A. van der Veen. Deze uitspraak werd intussen gevolgd door de Rechtbank Den Haag in de 

zaak van ‘gedupeerden AOW-gat’ tegen de Staat: Rechtbank Den Haag 26 februari 2014, ECLI: NL: RBDHA: 

2014: 2343. 

60  Dat de praktijk hier ‘uitwegen’ zoekt blijkt ook uit het arrest van het gerechtshof Den Haag van 18 februari 2014, 

ECLI:NL:GHDHA:2014:412, JB 2014/76 m. nt. R.J.B. Schutgens (Stichting Privacy First – De Staat); zie ook zijn 

noot in JB 2011/78 onder het vonnis van de rechtbank Den Haag van 2 februari 2011, LJN: BP2860. 

61  Er is een parallel te trekken tussen de onderhavige redenering van de Hoge Raad en die in zijn Iusta causa-arrest 

(HR 3 april 1987, ECLI:NL:HR:1987:AB8386) onderscheidenlijk zijn arrest in de zaak van de tuinders in het 

Westland tegen de gemeente Den Haag (HR 1 juli 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC1028). Volgens die rechtspraak kon 

in een collectieve actie evenmin worden afgeweken van de voor de betrokken belanghebbende(n) exclusief 

voorgeschreven beklagprocedure dan wel overeengekomen arbitrage. In zijn conclusie voor het laatste arrest 

releveerde A-G Asser de ‘nemo plus’-regel, erop neerkomende dat niet meer rechten kunnen worden overge-

dragen dan men zelf heeft. Zie in die zin ook W. van Baren, ‘Collectieve acties en arbitrage’, in: P.J.M. von 

Schmidt auf Altenstadt e.a. (red.), Middelen voor Meijer, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2013, p. 27 e.v. 

Wat betreft de toepassing van artikel 3:305a BW past voor analogie met de ‘nemo plus’-regel wel een relative-

ring. Blijkens de wetsgeschiedenis van artikel 3:305a BW is het niet per se noodzakelijk ‘dat al deze personen 

[voor wier belangen wordt opgekomen, LW-R] ook zelf een rechtsvordering toekomt en de collectieve vordering 

deze potentiële vorderingen bundelt’ (vgl. Kamerstukken II, 1991/92, 22 486, nr. 3, p. 21). Volgens N. Frenk, 

‘Bundeling van vorderingen’, TPR 2003, p. 1417/18 wordt er doorgaans van uitgegaan dat in geval van de 

behartiging van collectieve of groepsbelangen aan de individuen ook zelf de bevoegdheid toekomt de naleving 

van hun vordering of aanspraak in rechte af te dwingen, maar dat dit in geval van algemeen belangacties niet 

meer het geval is. Zie in dit verband ook Hoge Raad 11 december 1987, NJ 1990, 73 (VEA). 

Ik houd het erop dat de reikwijdte van de ‘nemo plus’-regel in dit verband is beperkt tot de voorgeschreven 

procedures. 

62  Zie hiervoor paragraaf 3.2.1 onder 5; zie in die zin ook R.J.B. Schutgens in zijn noot onder Hoge Raad 9 juli 

2010, JB 2010, 174. 
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verbindendheid van een regeling bij de rechter aan te vechten. Dit toont een leemte 

in de rechtsbescherming met behulp van collectieve acties,63 ofschoon door onze 

hoogste rechters64 en de politiek (ook in Europa; zie hierna hoofdstuk 6) aan die 

rechtsbescherming groot belang wordt gehecht. Hier ligt een reëel probleem waar-

voor tot nu toe alleen wat betreft het belastingrecht in een zekere oplossing is voor-

zien (artikel 25a AWR). 

 

Box 8 Leemte in rechtsbescherming met behulp van collectieve acties 

Algemeen verbindende voorschriften en uitvoeringsbesluiten 

• Tal van individuele besluiten 

• Tal van individuele bestuursrechtelijke acties mogelijk/noodzakelijk inclusief exceptieve toetsing 
 

Het bestuursrecht voorziet in het algemeen niet in collectieve mogelijkheden tegen tal van besluiten en – omdat voor 

individuen de bestuursrechtelijke weg is aangewezen – zijn er in beginsel ook geen collectieve actiemogelijkheden bij 

de burgerlijke rechter 

 

Voorbeeld 2 

Een aantal huisartsen wordt geconfronteerd met gelijkluidende, voor hen zeer nade-

lige, beschikkingen die de NZa heeft uitgevaardigd op grond van een nieuwe 

beleidsregel. 

De huisartsenvereniging HAV wil hen wel helpen en onderzoekt de mogelijkheden 

van een collectieve actie. Zij constateert dat het hier om een aantal besluiten gaat 

waartegen bij de bestuursrechter slechts individueel beroep kan worden aangete-

kend. Er bestaat daar, zo concludeert zij, dus geen mogelijkheid van een collectieve 

actie. Dit tekort aan rechtsbescherming moet – zo meent de HAV – grond zijn om de 

burgerlijke rechter te benaderen. Zij bundelt de betrokken belangen van de huis-

artsen en vraagt de burgerlijke rechter om een verklaring voor recht omtrent het 

onrechtmatige karakter van de beleidsregel die ten grondslag ligt aan deze beschik-

kingen. 

De burgerlijke rechter verklaart haar echter niet-ontvankelijk. 

 

2 Formele rechtskracht65 

In verband met de interactie tussen bestuurs- en privaatrecht is nog het volgende 

van belang. Zoals hiervoor in paragraaf 3.2.1 onder 5 naar voren kwam, biedt de 

statutaire doelstelling ‘het belang van een groep als zodanig, dus van alle leden van 

de organisatie gezamenlijk’ of, zoals de Afdeling het meer recent verwoordde, van 

‘een onbepaald aantal leden of alle leden’ te behartigen, aan de rechtspersoon 

voldoende grond om als belanghebbende erkend te worden.66  

Voor belanghebbenden kan (de aantoonbaarheid van) hun betrokkenheid in de 

desbetreffende bundeling van belangen essentieel zijn om de formele rechtskracht 

van het betrokken besluit mede ten opzichte van hen te voorkomen.67 Of de bunde-

                                                
63  Zo ook T. Barkhuysen, ‘Ruim baan voor belangenorganisaties’, NJB 2012-11, p. 725. 

64  Zie Hoge Raad 27 juni 1986, NJ 1987, 43 en ABRVS 1 oktober 2008, JB 2008, 239 m. nt. R.J.N. Schlössels. 

65  Indien tegen een besluit een bestuursrechtelijke voorziening heeft opengestaan die voldoende rechtsbescherming 

biedt maar daarvan geen gebruik is gemaakt of wanneer een wel ingesteld beroep is verworpen, gaat de burger-

lijke rechter uit van de zogenoemde formele rechtskracht van het desbetreffende besluit, dat wil zeggen dat hij 

ervan uitgaat dat dit zowel wat zijn wijze van totstandkoming als wat zijn inhoud betreft in overeenstemming is 

met de betrokken voorschriften en algemene rechtsbeginselen. 

66  Hier wordt kennelijk geabstraheerd van het vereiste van feitelijke werkzaamheden. 

67  Mogelijk kan in dat verband een vorm van registratie van pas komen. De Afdeling vraagt – zo blijkt uit haar 

rechtspraak (zie ABRVS 30 mei 2012, AB 2012, 219 m.nt. K.J. de Graaf en A.T. Marseille) – ook wel naar het 
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ling van belangen (ook) dat doel kan dienen is, voor zover mij bekend, nog niet in 

rechte beproefd. Twijfel op dit punt leidt er, naar in interviews (zie hoofdstuk 8) aan 

de orde kwam, in de praktijk wel toe dat risico’s worden vermeden door individuele 

belanghebbenden (ook) zelf in bestuursrechtelijke procedures te laten participeren. 

Dit doet de met collectieve acties beoogde effectiviteit teniet, beperkt deze althans 

in relevante mate. 

 

Box 9 Collectieve bestuursrechtelijke actie en formele rechtskracht 

In rechte nog niet-beproefde vraagstelling 

Voorkomt collectieve bestuursrechtelijke actie voor in bundeling betrokken individuen formele rechtskracht ten 

opzichte van hen, in die zin dat zij geacht worden van de voor hen openstaande rechtsgang gebruik gemaakt te 

hebben? 

 

Potentieel probleem: Welke individuen zijn in de bundeling betrokken? 

 

Voorbeeld 3 

Pal bij de Goudsberg te Lunteren, gelegen in een prachtig stukje Nederland met een 

groot aantal campings, heeft het bevoegde gezag een vergunning verleend voor een 

afvalverbrandingsinstallatie. 

De Vereniging Campinghouders Lunteren tekent daartegen met succes beroep aan 

bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De vergunning wordt 

vernietigd. 

Als gevolg van alle – ook in de pers breed uitgesponnen – commotie rondom de 

vergunningverlening voor die verbrandingsoven ter plaatse, hebben de camping-

houders een erg slecht seizoen achter de rug. Hun omzet is zo goed als gehalveerd. 

Die schade willen zij (individueel) verhalen door tussenkomst van de burgerlijke 

rechter. In de opvolgende procedure beroept de Provincie zich op de formele rechts-

kracht van de desbetreffende beschikking (vergunningverlening) ten opzichte van 

de individuele campinghouders. Zij zelf hebben immers geen beroep bij de bestuurs-

rechter ingesteld. 

Het is nog geen uitgemaakte zaak hoe het oordeel van de burgerlijke rechter over 

dit verweer zal luiden. 

4.2 Wcam versus artikel 25a AWR 

Wat betreft de in paragraaf 3.2.2 bedoelde verschillen tussen de Wcam en artikel 

25a AWR zijn er geen afstemmingsproblemen. Deze instrumenten treden niet in 

elkaars vaarwater. 

                                                                                                                             

aantal geregistreerde betalende leden van een vereniging, ter beoordeling van de vraag of door haar optreden in 

rechte een bundeling van rechtstreeks bij het besluit betrokken belangen tot stand wordt gebracht. 
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5 Actuele ontwikkelingen in maatschappij/ 
wetgeving 

In onze hedendaagse samenleving nemen ‘collectieve’ acties een steeds grotere 

plaats in. Oud-minister Donner verwoordde dit verschijnsel volgens de wetsgeschie-

denis van de Wcam68 als volgt: 

 

‘Het voorstel hangt samen met het verschijnsel dat in een steeds complexer 

wordende samenleving met massaproductie, massaconsumptie, massa-evene-

menten en voortschrijdende technische ontwikkelingen bepaalde gedragingen een 

inbreuk kunnen meebrengen op de rechten en belangen van meerdere personen 

tegelijkertijd.’ 

 

Daarbij komt, zoals de minister ter plaatse tevens signaleerde, dat wij recent in 

toenemende mate zijn geconfronteerd met gebeurtenissen waarbij grote groepen 

burgers ernstig werden gedupeerd (denk aan de Bijlmerramp, Enschede en 

Volendam). Met de Wcam zijn intussen grote schadezaken afgehandeld, zoals de 

DES-zaak,69 de Dexiazaak,70 de Vie d’ Or-zaak,71 de Vediorzaak,72 de Shellzaak73 en 

de Converiumzaak.74 In de laatste drie zaken was een aanzienlijk deel van de gedu-

peerden buiten Nederland woonachtig (in de Converiumzaak zelfs het overgrote 

deel). Globalisering en digitalisering leiden kennelijk ook in die zin tot schaalvergro-

ting. De evaluatie van de Wcam heeft over het algemeen een gunstig beeld laten 

zien.75 Daarbij kwamen ook suggesties binnen ter ondersteuning van de totstandko-

ming van collectieve schikkingen, en ter vergroting van de onderhandelingsbereid-

heid. Het succes van het collectief actierecht heeft echter ook een keerzijde in beeld 

gebracht, in de vorm van toename van claimgedrag vooral bij massaschades in de 

financiële sector, bevorderd door ad hoc opgerichte claimstichtingen.76 

 

De wetgever heeft een en ander ter harte genomen. Hij heeft intussen per 1 juli 

2012 allereerst de mogelijkheid van een prejudiciële procedure bij de Hoge Raad 

ingevoerd.77 Voorts is per 1 juli 2013 de Wet tot wijziging van de Wet collectieve 

afwikkeling massaschade (Wijzigingswet Wcam) in werking getreden.78 

Omdat deze van grote betekenis kan zijn voor ‘collectieve’ acties, worden hier aller-

eerst enkele woorden gewijd aan de prejudiciële procedure (paragraaf 5.1). 

Voorts zal met name aandacht worden besteed aan de met de Wijzigingswet Wcam 

in lid 2 van artikel 3:305a BW (met voorafgaande overlegpoging als voorwaarde 

voor ontvankelijkheid in rechte) geïntroduceerde eis dat met de collectieve actie de 

                                                
68  Handelingen II, 2004/05, 29 414, nr. 10, p. 505. 

69  Hof Amsterdam 1 juni 2006, ECLI:NL:GHAMS:2006:AX6440. 

70  Hof Amsterdam 25 januari 2007, ECLI:NL: GHAMS:2007:AZ7033. 

39  Hof Amsterdam 29 april 2009, ECLI:NL: GHAMS:2009:BI2717. 

72  Hof Amsterdam 15 juli 2009, ECLI:NL: GHAMS:2009:BJ2691. 

73  Hof Amsterdam 29 mei 2009, ECLI:NL: GHAMS:2009:BI5744. 

74  Hof Amsterdam 17 januari 2012, ECLI:NL: GHAMS:2012:BV1026. 

75  Zie brief aan Tweede Kamer van 23 oktober 2008, Kamerstukken II, 2008/09, 31 762, nr. 1. 

76  Kamerstukken II, 2011/12, 33 126, nr. 3, p. 5. Deze worden ook wel aangeduid als ‘SPV’ (Special Purpose 

Vehicle). 

77  Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad, Staatsblad, 2012, 65 (Kamerstukken 32 612). 

78  Wet van 26 juni 2013, Staatsblad, 2013, 255 (Kamerstukken 33 126) en inwerkingtredingsbesluit van dezelfde 

datum, Staatsblad, 2013, 256. 
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belangen van de personen ten behoeve van wie de rechtsvordering is ingesteld, 

voldoende gewaarborgd moeten zijn (paragraaf 5.2). Met deze eis wil de wetgever 

voorkomen dat rechtspersonen met twijfelachtige motieven zich als belangenbehar-

tigers opwerpen. 

 

Inmiddels is heel recent een voorontwerp van wet voor een collectieve schadever-

goedingsactie in consultatie gegaan.79 Daarmee wordt uitvoering gegeven aan de 

daarop gerichte motie Dijksma.80 Doel van het wetsvoorstel vormt de bevordering 

van een efficiënte en effectieve collectieve afwikkeling van massaschade. Dit voor-

ontwerp zal hierna – ter zijde – nog aan de orde komen. 

 

Een mogelijk relevante ontwikkeling in de wetgeving van geheel andere aard, hier 

slechts gesignaleerd, vormt ten slotte de Wet nadeelcompensatie en schadever-

goeding bij onrechtmatige besluiten.81 Volgens die Wet zal bij geschillen over na-

deelcompensatie de bestuursrechter steeds bevoegd zijn, ook als de schade door 

feitelijk handelen, beleidsregels of algemeen verbindende voorschriften wordt 

veroorzaakt. Voor schadevergoeding in geval van onrechtmatige besluiten zal de 

burgerlijke rechter exclusief bevoegd zijn indien de gevraagde vergoeding meer  

dan € 25.000 bedraagt, schadezaken op enkele specifieke, volledig aan de bestuurs-

rechter toebedeelde terreinen (kortweg betreffende het financiële bestuursrecht,  

het ambtenarenrecht en het vreemdelingenrecht) daargelaten. Onder die grens zal 

de gelaedeerde mogen kiezen tussen de burgerlijke rechter en de bestuursrechter. 

Een en ander is intussen te vinden in artikel 8:89 Awb en – voor het vreemdelingen-

recht – in artikel 71a lid 1 en artikel 72 tweede volzin Vreemdelingenwet 2000. 

 

In paragraaf 5.3 zullen tot slot enkele woorden aan ‘andere maatschappelijke 

geluiden’ worden gewijd. 

 

Box 10 Actuele ontwikkelingen in maatschappij/wetgeving 

 Prejudiciële procedures bij de Hoge Raad 

 Aanvulling artikel 3:305a lid 2 BW met 'waarborg'-bepaling (in tweede zin) 

 Voorontwerp van wet voor een collectieve schadevergoedingsactie 

 Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten 

 ‘Andere maatschappelijke geluiden’ 

5.1 Prejudiciële procedure bij de Hoge Raad 

Op voet van artikel 392 Rv kan de burgerlijke rechter sinds 1 juli 2012 op verzoek 

van een partij of ambtshalve aan de Hoge Raad een rechtsvraag stellen ter beant-

woording bij wijze van prejudiciële beslissing, indien een antwoord op deze vraag 

nodig is om op een bij de rechter voorliggende eis of verzoek te beslissen en recht-

streeks van belang is: 

a voor een veelheid aan vorderingsrechten die gegrond zijn op dezelfde of soortge-

lijke feiten en uit dezelfde of soortgelijke samenhangende oorzaken voortvloeien; 

of 

 

                                                
79  www.internetconsultatie.nl/motiedijksma. 

80  Kamerstukken II, 2011/12, 33 000 X, nr. 14. 

81  Wet van 31 januari 2013, Staatsblad, 2013, 50 (Kamerstukken 32 621) en inwerkingtredingsbesluit van  

22 april 2013, Staatsblad, 2013, 162. 
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b voor de beslissing of beëindiging van talrijke andere uit soortgelijke feiten voort-

vloeiende geschillen waarin dezelfde vraag zich voordoet. 

 

Het behoeft nauwelijks betoog dat de onder a bedoelde voorziening juist in geval 

van collectieve acties, waarin het gaat om bundeling van gelijksoortige belangen 

van andere personen, relevant kan zijn: als over de beantwoording van een rechts-

vraag onenigheid bestaat die partijen van afwikkeling van een zaak afhoudt, kan 

een (collectieve) actie worden gestart ter verkrijging van een verklaring voor recht. 

Indien de vraag zich voor beantwoording door de Hoge Raad leent,82 kan een lagere 

rechter van de Hoge Raad op relatief korte termijn antwoord op de desbetreffende 

vraag verkrijgen. Daarmee is dan de baan vrij voor uitspraak door de lagere rechter 

op de eis/het verzoek, terwijl niet uitgesloten is dat partijen zelfs zonder diens 

uitspraak tot afwikkeling komen. Een uit minnelijke afwikkeling (schikking) voort-

vloeiende vaststellingsovereenkomst kan vervolgens met behulp van de Wcam ver-

bindend worden verklaard. Opmerking verdient overigens dat de prejudiciële proce-

dure niet openstaat voor de rechter (het Hof Amsterdam) in een Wcam-procedure. 

Daarin ligt immers het verzoek voor de vaststellingsovereenkomst op redelijkheid te 

toetsen, waarmee het stellen van prejudiciële vragen zich niet verdraagt. 

 

De Awb kent geen prejudiciële procedure, zodat daarmee op dit punt geen vergelij-

king valt te maken. Daaraan zal ook in het bestuursrecht echter wel behoefte kun-

nen bestaan. Dit punt komt terug in hoofdstuk 7. 

5.2 Aanvulling artikel 3:305a lid 2 BW 

Aan lid 2 van artikel 3:305a BW is met de Wijzigingswet Wcam de volgende zin 

toegevoegd: 

 

‘Een rechtspersoon als bedoeld in lid 1 is eveneens niet ontvankelijk, indien met 

de rechtsvordering de belangen van de personen ten behoeve van wie de rechts-

vordering is ingesteld onvoldoende gewaarborgd zijn.’ 

 

Achtergrond van deze bepaling wordt gevormd door de wens de rechter een hand-

vat te bieden om kritisch te oordelen over de ontvankelijkheid in een collectieve 

actie als hij twijfelt aan de motieven voor het instellen ervan.83 

Het aanvankelijke voornemen van de wetgever om voor de ontvankelijkheid in een 

collectieve actie tevens als voorwaarde te stellen dat de eisende organisatie, indien 

de omstandigheden van het geval dit verlangen, voldoende representatief is inzake 

de belangen van degenen ten behoeve van wie de rechtsvordering is ingesteld, 

heeft de wetgever op advies van de Afdeling advisering van de Raad van State84 

laten varen. De Afdeling vond dit vereiste onvoldoende omlijnd en uitgekristalli-

seerd, terwijl het thans geformuleerde vereiste (dat van aanvang van de Wcam 

reeds van artikel 7:907 lid 3 onder e BW deel uitmaakt) het beoogde doel naar haar 

oordeel reeds kan dienen. 

Volgens de wetgever laat de vraag of aan dat vereiste is voldaan, zich alleen in een 

concreet geval beantwoorden. In geval van betwisting zijn er twee centrale vragen 

die beantwoording behoeven: 

                                                
82  Dit is bijvoorbeeld niet het geval indien deze aan de hand van reeds bestaande rechtspraak van de Hoge Raad 

kan worden beantwoord (een acte éclairé). 

83  Kamerstukken II, 2011/12, 33 126, nr. 3, p. 5. 

84  Kamerstukken II, 2011/12, 33 126, nr. 4, p. 2/3. 
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1 in hoeverre de betrokkenen uiteindelijk baat hebben bij de collectieve actie indien 

het gevorderde wordt toegewezen; en 

2 in hoeverre erop vertrouwd mag worden dat de eisende organisatie over voldoen-

de kennis en vaardigheden beschikt om de procedure te voeren. 

In het kader van vraag 1 is bij collectieve acties tegen een buitenlandse gedaagde 

mede van belang of een veroordelend vonnis daadwerkelijk ten uitvoer kan worden 

gelegd. 

In het kader van de beantwoording van vraag 2 is een aantal factoren te noemen 

dat hierbij in algemene zin een rol kan spelen. Genoemd worden in de parlementaire 

geschiedenis:85 

• overige werkzaamheden van de organisatie ter behartiging van de belangen van 

benadeelden; 

• de vraag of de organisatie haar doelstellingen in het verleden heeft kunnen reali-

seren; 

• het aantal benadeelden dat is aangesloten bij dan wel lid is van de organisatie; 

• de mate van ondersteuning door benadeelden zelf van de collectieve actie; 

• het voldoen door de organisatie aan de principes opgenomen in de zogenoemde 

claimcode;86 

• bij een ad hoc opgerichte organisatie de vraag of deze is opgericht door een be-

staande organisatie die in het verleden succesvol de belangen van de betrokke-

nen heeft behartigd; 

• het optreden als gesprekspartner niet alleen voor de veroorzaker(s) van de ge-

beurtenis waardoor velen gedupeerd zijn, maar ook van de overheid en/of het 

optreden als spreekbuis in de media. 

Het onderhavige vereiste biedt de rechter, zoals de Afdeling in haar advies terecht 

opmerkte, een ruim toetsingskader. Hij kan aan de hand daarvan tal van factoren 

wegen, ook factoren die wel zijn genoemd bij de beoordeling van de representativi-

teit van de rechtspersoon. 

Indien een organisatie om oneigenlijke motieven een collectieve actie instelt, kan dit 

onder omstandigheden, zo wordt in de parlementaire geschiedenis ter plaatse nog 

vermeld, tevens worden aangemerkt als misbruik van procesbevoegdheid (artikel 

3:13 juncto 15 BW). 

 

Met dit nieuwe vereiste kunnen aan de ontvankelijkheid van organisaties in een 

‘collectieve’ actie dus andere, stringentere eisen gesteld worden dan in het be-

stuursrecht, dat een dergelijke bepaling niet kent. Uit de hiervoor weergegeven 

parlementaire geschiedenis blijkt dat het vereiste met name is bedoeld voor bunde-

ling van individuele – (uiteindelijk) op schadevergoeding gerichte – belangen.87 

Acties van ideële organisaties en milieu- en welzijnsorganisaties worden in de 

bepaling echter niet (expliciet) uitgesloten.88 

 

Zoals hiervoor in paragraaf 4.1.1 al naar voren kwam, is er dus sprake van een 

zekere divergentie tussen bestuursrecht en privaatrecht wat (de behoefte aan) aan-

scherping van criteria betreft. In het bestuursrecht, waar een soortgelijke bepaling 

                                                
85  Kamerstukken II, 2011/12, 33 126, nr. 3, p. 12/3. 

86  Deze code is tot stand gebracht door een commissie onder voorzitterschap van mr. A.H. van Delden en bevat 

‘principes’ over taken, transparantie, verantwoordelijkheden en governance van claimstichtingen en een voorstel 

voor de monitoring van de naleving ervan. Het wetsvoorstel, dat verwijst naar ‘organisaties’ in het algemeen, 

geeft deze code dus een bredere reikwijdte. Zie over deze code ook M.L.M.H. Hetzel, ‘Checks and balances bij 

belangenorganisaties’, Tijdschrift voor Financieel Recht,  5 mei 2012, p. 148 e.v. 

87  Daarom is in dit verband gesproken van collectieve acties (zonder aanhalingstekens) (zie de Inleiding onder 4). 

88  Kamerstukken II, 2011/12, 33 126, nr. 4, p. 3. 
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als hier aan de orde (nog) ontbreekt, geldt deze de algemeen-belangacties (waar-

voor in de rechtspraak aan de vervulling van het vereiste van feitelijke werkzaam-

heden nadere eisen worden gesteld), in het privaatrecht juist het collectief optreden 

voor gebundelde belangen van individuele aard. 

Het is overigens de vraag of de onderhavige bepaling het in het privaatrecht gestel-

de doel (ten volle) zal kunnen dienen: bedoelde ad hoc opgerichte claimstichtingen 

stellen, voor zover bekend, nogal eens individuele acties in op basis van volmacht 

en/of lastgeving met subjectieve cumulatie (in de onderhavige gevallen: meer eisers 

tegen één (of meer) gedaagde(n)) dan wel na cessie. Artikel 3:305a BW, en dus ook 

de aanvulling van lid 2 daarvan, mist dan toepassing.89 

5.3 ‘Andere maatschappelijke geluiden’ 

Bij tijd en wijle zijn ook andere maatschappelijke geluiden te horen. 

Vanuit de leer van de trias politica wordt wel bezwaar gemaakt tegen in het bijzon-

der de behartiging van algemene belangen door rechtspersonen. Dergelijke belan-

gen zouden in een democratisch representatief stelsel door de overheid dienen te 

worden behartigd.90 Waar onderliggende subjectieve rechtsbelangen ontbreken,  

zou het algemene actierecht ook niet (meer) passen binnen het stelsel van het 

bestuursprocesrecht dat inmiddels de subjectieve rechtsbescherming tot hoofd-

functie heeft.91 Aandacht wordt gevraagd voor het belang van representativiteit van 

organisaties92 en voor de transparantie ervan.93 Kritische geluiden gelden soms in 

versterkte mate voor de bescherming van het algemeen belang door tussenkomst 

van de burgerlijke rechter. De laatste immers beperkt zich niet tot de toetsing van 

besluiten zoals in het algemeen nog de bestuursrechter, maar kan bijvoorbeeld ge- 

en verboden opleggen bij (dreigende) schending van ongeschreven betamelijkheids-

normen. In hun artikel ‘De kwadratuur van de algemeen belangactie?’94 zien Helde-

weg, Schlössels en Seerden als de kern van deze discussie: 

 

‘of men het privaatrecht geschikt acht om algemene belangen te beschermen’. 

 

                                                
89  De werkingsomvang van de hiervoor (zie ook noot 86) bedoelde claimcode ziet wel op optreden van dergelijke 

stichtingen met het oog op het aangaan en verbindendverklaring van een vaststellingsovereenkomst als bedoeld 

in artikel 7:907 BW. 

90  Zie in die zin in het bijzonder J.M.H.F. Teunissen, ‘De algemeen belangorganisatie als bestuursrechtelijk  

(pseudo-)Openbaar Ministerie?’, Gemeentestem 2003, 17. Zie in kritische zin ook C.J.N. Versteden, ‘Juridisering; 

de democratische rechtsstaat uit balans’, NJB 1997-21, p. 943 e.v. 

91  In die zin bijvoorbeeld M. Scheltema, ‘Het beroepsrecht van organisaties die voor het algemeen belang opkomen. 

Wensen voor een goede vormgeving van deze zelfstandige actie’, in: Goed verdedigbaar, T. de  Gier e.a. (red.), 

Deventer: Kluwer 2011, p. 149 e.v.; zo ook R.J.N. Schlössels in zijn noot onder ABRVS 1 oktober 2008, JB 2008-

239 onder 4 en 8. Zie in die zin ook B.J. van Ettekoven, ‘Bestuursrecht voor Jan & Alleman?  Op weg naar een 

stelsel van subjectieve rechtsbescherming’, in: B.J. Schueler e.a., Rechtsbescherming in het omgevingsrecht 

(Vereniging voor Bouwrecht nr. 37), Den Haag: Instituut voor Bouwrecht 2009, p. 92 e.v. 

92  Zie bijvoorbeeld J.C.A. de Poorter en K.J. de Graaf, ‘Doel en functie van de bestuursrechtspraak: een blik op de 

toekomst’, 2011, Raad van State, Den Haag, paragraaf 3.3. 

93  Zie ook ter zake M. Scheltema in het zojuist in noot 91 vermelde artikel. 

94  M.A. Heldeweg, R.J.N. Schlössels en R.J.G.H. Seerden, ‘De kwadratuur van de algemeen belangactie? Over de 

legitimiteit van algemeen belangacties in democratisch-rechtsstatelijk perspectief’, RMThemis 2000/2, p. 43 e.v. 
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Zij halen in dat verband Brunner95 aan die in ‘een’ algemeen belang geen ‘artikel 

6:162 BW belang’ zag, en de behartiging van het algemeen belang als een exclu-

sieve zaak van de overheid aanmerkte, die daartoe over verstrekkende bevoegd-

heden beschikt. Daartegenover vermelden zij de lijn van Nieuwenhuis.96 Hij is van 

mening dat ‘privaatrechtelijke rechtspersonen een onmisbare rol als “checks” bij de 

bewaking van algemene belangen vervullen, zoals de bescherming van de natuur’. 

In de eerste plaats omdat de overheid – kortweg – in een gedoogsituatie kan zijn 

geraakt en in de tweede plaats omdat niet ondenkbaar is dat het de overheid zelf is, 

die – uiteraard met de beste bedoelingen – het algemeen belang schendt. Vandaar 

de door Heldeweg, Schlössels en Seerden uit het bedoelde artikel van Nieuwenhuis 

aangehaalde tekst: 

 

‘Een exclusieve verantwoording, slechts aan de daartoe aangewezen politieke 

organen […] staat op gespannen voet met de kern van de rechtsstaat: de gebon-

denheid van de overheid aan recht en wet.’ 

 

Aldus heeft de algemeen belangactie (naast steun) zowel in het bestuursrecht als in 

het privaatrecht kritiek ondervonden. Dat geldt veel minder voor de acties ter be-

hartiging van groeps- of collectieve belangen, behoudens waar het (in het privaat-

recht) om (veel) geld gaat. Met name voor de in dat laatste kader ervaren proble-

matiek heeft de wetgever met de hiervoor in paragraaf 5.2 besproken aanvulling 

van artikel 3:305a lid 2 BW extra waarborgen willen scheppen. 

In hoofdstuk 8 zal op de onderhavige discussie nog worden teruggekomen.

                                                
95  In zijn noot onder het Kuunders-arrest (Hoge Raad 18 december 1992, NJ 1994, 139). In het zogenoemde 

Kabayel-arrest (Hoge Raad 18 februari 1994, AB 1994, 415) heeft de Hoge Raad overigens geoordeeld dat het bij 

een gebundeld belang niet om een ‘artikel 6:162 BW belang’ hoeft te gaan, zolang maar sprake is van een vol-

doende belang in de zin van artikel 3:303 BW. 

96  J.H. Nieuwenhuis, ‘Op gespannen voet. Een evenwichtstheorie over betrekkingen tussen het publieke en het 

burgerlijke recht’, NJB 1998-1, p. 9 e.v. 
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6 Actuele Europese ontwikkelingen 

Op 11 juni 2013 heeft de Europese Commissie bij (ontwerp van) ‘Recommenda-

tion’97 een reeks gemeenschappelijke, niet-bindende beginselen voor collectief 

verhaal in de lidstaten voorgesteld, waarmee burgers en ondernemingen de hun 

krachtens het EU-recht toegekende rechten kunnen afdwingen, mochten deze zijn 

geschonden.98 De commissie wil het daarmee leiden tot een coherente horizontale 

aanpak voor collective redress in de Europese Unie, zonder de systemen in de 

lidstaten te harmoniseren. Zij formuleert dat99 als volgt: 

 

‘Amongst those areas where the supplementary private enforcement of rights 

granted under Union law in the form of collective redress is of value, are consu-

mer protection, competition, environment protection, protection of personal data, 

financial services legislation and investor protection. The principles set out in this 

Recommendation should be applied horizontally and equally in those areas but 

also in any other areas where collective claims for injunctions or damages in 

respect of violations of the rights granted under Union law would be relevant.’ 

 

De commissie wil de toegang tot de rechter vergemakkelijken en – evenals onze 

nationale wetgever (zie hiervoor in paragraaf 5.2) – tegelijk voorzien in passende 

procedurele waarborgen om misbruik van procesrecht tegen te gaan. Het horizon-

tale karakter van de Recommendation houdt verband met het feit dat nationale 

mechanismen voor verhaal beschikbaar dienen te zijn op de verschillende gebieden 

waarop het EU-recht burgers en ondernemingen rechten toekent. Tegelijkertijd met 

de Recommendation bracht de commissie een (ontwerp van) ‘Communication’100 uit. 

Daarin zet de commissie de rol van public and private enforcement helder neer: 

 

‘In policy areas where the designated public authorities have powers to enforce 

the rules in the public interest, public and private enforcement are complemen-

tory: while the former is aimed at prevention, detection and deterrence of 

infringements, the latter aims to secure compensation for victims. In policy areas 

with weaker public enforcement, collective actions may, besides their compensa-

tory or preventive function, also serve a deterrence function.’ 

 

In de Recommendation wordt collective redress in het verlengde daarvan onder 3 

sub (a) als volgt gedefinieerd: 

 

‘“collective redress” means 

(I) legal mechanism that ensures a possibility to claim cessation of illegal 

behaviour collectively by two or more natural or legal persons or by an entity 

entitled to bring a representative action (injunctive collective redress); 

(II) legal mechanism that ensures a possibility to claim compensation collectively 

by two or more natural or legal persons claiming to have been harmed in a 

                                                
97  Commission Recommendation on common principles for injunctive and compensatory collective redress 

mechanisms in the Member States concerning violations of rights granted under Union Law, C(2013) 3539/3; nog 

niet in het Nederlands beschikbaar. 

98  Vgl. het persbericht van de Europese Commissie van 11 juni 2013: www/europa.eu/rapid/press-release_IP-13-

524_nl.htm 

99  Zie de preambule onder (7). 

100  COM (2013) 401/2, paragraaf 2.2.1; zie ook paragraaf 3.1 ervan (nog niet in het Nederlands beschikbaar). 
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mass harm situation or by an entity entitled to bring a representative action 

(compensatory collective redress).’ 

 

Collective redress omvat volgens de Recommendation dus zowel collectieve sta-

kingsvorderingen als collectieve schadevergoedingsacties. Het ziet naast de 

‘representative action’ op procedures van twee of meer natuurlijke of rechtsperso-

nen, die bij ons niet tot het collectief actierecht worden gerekend (zie hiervoor in 

paragraaf 5.2 (slot)). 

De Recommendation wil de representative action stimuleren. 

Deze is daarin onder 3 sub (d) als volgt gedefinieerd: 

 

‘“representative action” means an action which is brought by a representative 

entity, an ad hoc certified entity or a public authority on behalf and in the name 

of two or more natural or legal persons who claim to be exposed to the risk of 

suffering harm or to have been harmed in a mass harm situation whereas those 

persons are not parties to the proceedings;’ 

 

Voor de ontvankelijkheid in representative actions zijn de aanbevelingen 4 tot en 

met 7 van de Recommendation met het kopje ‘Standing to bring a representative 

action’ van belang. Deze luiden als volgt: 

 

‘4 The Member States should designate representative entities to bring represen-

tative actions on the basis of clearly defined conditions of eligibility. These 

conditions should include at least the following requirements: 

a the entity should have a non-profit making character; 

b there should be a direct relationship between the main objectives of the 

entity and the rights granted under Union law that are claimed to have been 

violated in respect of which the action is brought; and 

c the entity should have sufficient capacity in terms of financial resources, 

human resources, and legal expertise, to represent multiple claimants acting 

in their best interest. 

5 The Member States should ensure that the designated entity will lose its status 

if one or more of the conditions are no longer met. 

6 The Member States should ensure that representative actions can only be 

brought by entities which have been officially designated in advance as 

recommended in point 6 [bedoeld zal zijn: 4, LW-R] or by entities which have 

been certified on an ad hoc basis by a Member State’s national authorities or 

courts for a particular representative action. 

7 In addition, or as an alternative, the Member States should empower public 

authorities to bring representative actions.’ 

 

Om de betekenis van de weergegeven aanbevelingen (inzake ‘Standing to bring a 

representative action’) voor onze (nationale) ‘collectieve’ acties te beoordelen, zal ik 

deze met de artikelen 3:305a BW en artikel 1:2 lid 3 Awb vergelijken (paragraaf 

6.1.4). Ik merk daarbij op dat de in de aanbevelingen onder 4 geformuleerde ver-

eisten volgens de tekst ervan slechts gelden voor door de lidstaten vooraf aangewe-

zen ‘representative entities’101 en niet voor ‘ad hoc gecertificeerde’ entiteiten (zie 

met name de aanbevelingen 4 en 6, mede in relatie tot de hiervoor vermelde defi-

nitie van de ‘representative action’)102. 

                                                
101  Bij ons zijn dat op dit moment bijvoorbeeld de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) en de Consumentenbond. 

102  Zie in die zin ook I.N. Tzankova, M.J. Plomp en T. Raats, ‘Handhaven en balanceren: een tussenstand van pri-

vaatrechtelijke handhaving in Europa’, Markt & Mededinging, 2013-6, p. 178 e.v. 
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Voorts zal ik een korte beschouwing wijden aan het internationale Verdrag van 

Aarhus,103 dat van grote importantie is voor de milieubescherming en, kortweg, 

betrekking heeft op toegang tot informatie, participatie in besluitvorming en rechts-

bescherming op dat terrein (paragraaf 6.2). 

6.1 Betekenis van de Recommendation voor (nationale) ‘collectieve’ 

acties 

6.1.1 Horizontale aanpak 

De Recommendation maakt geen onderscheid tussen privaatrecht en bestuursrecht. 

Met haar horizontale aanpak is zij bedoeld voor algemene toepassing: 

 

‘Where this Recommendation refers to the violation of rights granted under Union 

Law, it covers all the situations where the breach of rules established at Union 

level has caused or is likely to cause prejudice to natural and legal persons.’
104

 

 

Zij heeft naast de bescherming van consumenten en degenen die schade hebben 

geleden door schending van het mededingingsrecht, volgens de tekst ervan meer 

specifiek met name ook financiële dienstverlening, milieubescherming, dataprotectie 

en non-discriminatie in het vizier.105 Gelet op het belang dat in de Recommendation 

wordt gehecht aan schadevergoeding voor gelaedeerden, zal deze (voorshands) 

vooral van belang zijn voor het privaatrecht. Mede als gevolg van de toenemende 

verwevenheid van privaatrecht en bestuursrecht, zeker waar het de genoemde – 

wel als functioneel aangeduide – rechtsgebieden betreft,106 is de Recommendation 

echter mede van belang voor het bestuursrecht. Het zal bij laatstbedoeld rechts-

gebied, naar verwachting, (vooralsnog) vooral gaan om het injunctive collective 

redress (zie hiervoor de inleiding van hoofdstuk 6), in aanvulling op handhaving 

door de overheid. 

6.1.2 Representative action 

Voorts is van belang vooraf te analyseren wat in de Recommendation onder een 

representative action is te verstaan. Volgens de definitie ervan (zie hiervoor de 

inleiding van hoofdstuk 6) is van een dergelijke actie sprake als deze wordt aange-

bracht door één van de genoemde entiteiten ten behoeve en in naam van twee of 

meer natuurlijke of rechtspersonen die stellen aan het risico van schade te zijn 

blootgesteld dan wel schade te hebben geleden in een situatie van massaschade, 

welke personen zelf geen partij zijn bij de procedure. 

Aangezien volgens deze definitie de individuele belanghebbenden geen partij zijn in 

de procedure, is aannemelijk dat met de woorden ‘en in naam van’ (‘and in the 

name of’) in die definitie niet wordt geduid op een vorm van vertegenwoordiging.107 

Daarnaast gaat het hier om een vorm van bundeling van vorderingen van twee of 

meer natuurlijke of rechtspersonen in een geval van (dreigende) massaschade.108 

                                                
103  Tractatenblad, 2001-73 

104  Vgl. de Recommendation, overweging 6. 

105  Vgl. de Recommendation, paragraaf 1.3, laatste alinea. 

106  Zie hierover mijn recente artikel in NJB: ‘Roeien tegen de stroom in? Over de verhouding tussen privaatrecht en 

bestuursrecht’, NJB 2013-21, p. 1374 e.v. 

107  Zie in die zin ook de Communication, paragraaf 3.3. 

108  Zie de hiervoor weergegeven definitie van ‘representative action’. 
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Sprake lijkt dus te zijn van een zogenoemde collectieve of groepsactie. Of het in de 

bedoeling ligt dat daarmee – op indirecte wijze – ook algemene belangen worden 

behartigd, zoals bij ons met artikel 3:305a BW, is niet zonder meer duidelijk.109 De 

abstracte, d.w.z. niet aan de belangen van andere (rechts)personen gekoppelde 

algemeen-belangactie lijkt mij in de Recommendation in elk geval niet te zijn begre-

pen. Dit roept vragen op uit het oogpunt van milieubescherming, waarop de Recom-

mendation mede het oog heeft (zie hierna in paragraaf 6.2). 

6.1.3 Samenstelling eisende partij 

In lijn met het voorgaande worden in de Recommendation (onder 21 tot en met 24) 

specifiek voor het compensatory collective redress nog enige aanbevelingen gedaan 

voor de samenstelling van de eisende partij. Deze dient volgens het ‘opt-in’-principe 

te geschieden met in beginsel de mogelijkheid van uit- en toetreding zolang er door 

de rechter nog geen uitspraak is gedaan. De gedaagde partij dient over de samen-

stelling van de eisende partij en veranderingen daarin te worden geïnformeerd. 

 

Wij kennen in het privaatrecht (tot nu toe110) het ‘opt-out’-principe (vgl. artikel 

3:305a lid 5 BW;111 zie in verband met de Wcam ook artikel 7:908 leden 2 en 3 

BW). De gedaagde partij heeft geen recht op informatie over de (precieze) samen-

stelling van de eisende partij. Een dergelijke eis vindt, aldus de Hoge Raad,112 geen 

steun in het recht en past met name niet bij het wezen van een ‘collectieve’ actie, 

waarin het geding door de vereniging of de stichting die de vordering instelt, op 

eigen naam wordt gevoerd en niet als procesvertegenwoordiger van of namens, 

maar slechts ter behartiging van de belangen van anderen. Een belangrijke rol in dit 

oordeel speelt de beperking van het gezag van gewijsde tot zaken tussen dezelfde 

partijen, dus tussen de betreffende organisatie en de gedaagde partij, en het feit 

dat gelaedeerden de gedaagde in individuele procedures zullen moeten aanspreken 

tot schadevergoeding. Juist op dat punt evenwel streeft de Europese Commissie 

bundeling na! 

 

In het bestuursrecht zijn deze figuren (‘opt-in’ en ‘opt-out’-principes) onbekend. 

6.1.4 Vergelijking van de artikelen 3:305a BW en 1:2 lid 3 Awb enerzijds met de 

aanbevelingen 4 tot en met 7 van de Recommendation anderzijds 

Bij de vergelijking van de artikelen 3:305a BW en 1:2 lid 3 Awb enerzijds met be-

doelde aanbevelingen uit de Recommendation anderzijds neem ik de laatste tot 

uitgangspunt om dan te toetsen of de desbetreffende aanbeveling(en) al dan niet 

(reeds) is/zijn terug te vinden in onze bedoelde bepalingen. 

 
  

                                                
109  Ik sluit niet uit dat ook de Europese Commissie ervan uitgaat dat de ‘representative entity’ kan opkomen voor 

algemene belangen door deze te koppelen aan de belangen van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen, 

zoals in ons land bij toepassing van artikel 3:305a BW geschiedt. 

110  In het hiervoor in hoofdstuk 5 vermelde wetsvoorstel tot invoering van een collectieve schadevergoedingsactie 

(www.internetconsultatie.nl/motiedijksma) wordt – voor dat doel – als ik het goed zie uitgegaan van het opt-in-

principe; zie ontwerp-artikel 1018g leden 6 en 7 Rv. 

111  Voor de werking daarvan verwijs ik kortheidshalve naar Kamerstukken II, 1991/92, 22 486, nr. 3, p. 32/3; zie 

ook p. 26/7. 

112  Hoge Raad 7 november 1997, NJ 1998, 268, m. nt. Maeijer. 
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1 Aanbeveling 4 onder (a) 

Volgens aanbeveling 4 onder (a) dient de ‘representative entity’ een non-profit 

karakter te hebben. 

Artikel 3:305a BW schrijft dat niet voor, maar kent de onderhavige procesbevoegd-

heid slechts toe aan stichtingen en verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid. 

Deze organisaties streven volgens de definitie ervan niet direct materieel voordeel 

van de betrokkenen na (artikel 2:26 lid 3 en 2:285 lid 3 BW). Het maken van winst 

als zodanig is echter noch aan de vereniging noch aan de stichting verboden. 

Artikel 1:2 lid 3 Awb geldt voor alle rechtspersonen, zodat van beperking tot de  

– wel als ideëel aangeduide – organisaties als de vereniging en stichting geen 

sprake is. De praktijk wijst echter uit dat ook daar ‘collectieve’ acties doorgaans 

slechts althans met name door stichtingen en verenigingen (in ruime zin) worden 

gevoerd.113 

Een non-profitvereiste komt als zodanig in onze bepalingen derhalve niet voor.114 

 

2 Aanbeveling 4 onder (b) 

Deze aanbeveling vereist een direct verband tussen de voornaamste doelstellingen 

van de ‘representative entity’ en de pretens geschonden EU-rechten. 

In het bestuursrecht is de behartiging van algemene en collectieve belangen beperkt 

tot die welke de betrokken organisatie krachtens haar doelstelling en blijkens haar 

feitelijke werkzaamheden ‘in het bijzonder’ behartigt (zie hiervoor in paragraaf 2.2.1 

onder 3). Volgens de memorie van toelichting bij artikel 1:2 lid 3 Awb115 geldt het 

zogenoemde ‘rechtstreeksvereiste’ uit artikel 1:2 lid 1 Awb ook voor ‘collectieve’ 

acties. Het statutaire belang van de organisatie zal bij het desbetreffende besluit 

dus rechtstreeks moeten zijn betrokken. 

Ik sluit niet uit dat de onderhavige aanbeveling verder strekt en tendeert naar een 

congruentieregel dan wel een relativiteitsvereiste. Van Buuren116 heeft het verschil 

tussen beide als volgt verwoord: 

 

‘Bij de congruentieregel wordt de eis gesteld dat een bezwaar harmonieert met 

het belang waarin de aanlegger wenst te worden beschermd, terwijl de relativi-

teitsleer zou meebrengen dat men moet gaan onderzoeken of de geschonden 

norm wel (mede) strekt tot bescherming van het belang van de aanlegger.’ 

 

De aanbeveling goed bekijkend, lijkt het hier eerder om een relativiteitsvereiste te 

gaan. In artikel 8:69a Awb is per 1 januari 2013 een relativiteitsvereiste opgeno-

men.117 Het luidt als volgt: 

 

‘De bestuursrechter vernietigt een besluit niet op de grond dat het in strijd is met 

een geschreven of ongeschreven rechtsregel of een algemeen rechtsbeginsel, 

indien deze regel of dit beginsel kennelijk niet strekt tot bescherming van de 

belangen van degene die zich daarop beroept.’ 

 

                                                
113  Zie in die zin ook R.J.N. Schlössels, De belanghebbende, Mon. Awb A9, Deventer: Kluwer – 2004, paragraaf 4.3. 

114  Volgens (de uitwerking van) het tweede principe van de in noot 70 vermelde Claimcode, relevant voor de toe-

passing van artikel 3:305a lid 2 BW, moet de claimstichting in het collectieve belang van de (rechts)personen 

handelen ten behoeve van wie zij krachtens haar statutaire doelstelling optreedt. Er mag geen (rechts)persoon 

zijn die over het vermogen van de stichting kan beschikken alsof het zijn eigen vermogen en inkomsten zijn. Een 

eventueel batig saldo moet ten goede komen aan de ‘deelnemers’ van de stichting. 

115  PG Awb I, p. 149. 

116  Vgl. ARRVS 15 november 1985, AB 1986, nr. 321 m. nt. P.J.J. van Buuren. 

117  Staatsblad,  2012, 682 en 684. 
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Dit vereiste wordt in het bestuursrecht echter niet aan de toegang van organisaties 

gesteld, maar aan de al dan niet gegrondverklaring van hun (hoger) beroep.  

Dit laatste geldt evenzeer voor het privaatrecht: dat kent het relativiteitsvereiste 

reeds sedert 1928 als materieel toetsingsvereiste.118  

Het voorgaande komt erop neer dat organisaties bij ons mogelijk eerder toegang 

hebben dan in de Recommendation voor ‘representative entities’ is voorzien.119 

Helemaal duidelijk is deze aanbeveling op dit punt echter niet. 

 

3 Aanbeveling 4 onder (c) 

Volgens deze aanbeveling moet een organisatie voldoende capaciteit hebben in 

termen van financiële middelen, bemensing en juridische kennis om groepen eisers 

in hun beste belang te vertegenwoordigen. 

Deze aanbeveling vertoont grote gelijkenis met de nieuwe tweede zin van artikel 

3:305a lid 2 BW (zie hiervoor in paragraaf 4.3), zij het dat de financiële component 

uit die aanbeveling in (de parlementaire geschiedenis van de tweede zin van) artikel 

3:305a lid 2 BW niet (expliciet) wordt genoemd.120 

In artikel 1:2 lid 3 Awb ontbreekt een dergelijke vereiste voor organisaties nog. 

 

4 Aanbeveling 6 (en aanbeveling 5) 

Aanbeveling 6 gaat volgens haar formulering uit van twee alternatieve systemen: de 

onderhavige acties kunnen (alleen) worden ingesteld door organisaties die dan wel 

tevoren reeds officieel zijn aangewezen en voldoen aan de in aanbeveling 4 sub (a), 

(b) en (c) geformuleerde eisen, dan wel op een ad-hocbasis worden gecertificeerd 

door nationale autoriteiten of gerechten van een lidstaat voor een specifieke collec-

tieve actie. 

Deze aanbeveling wil dus kennelijk voorzien in een erkenningssysteem voor organi-

saties die ten minste aan de in aanbeveling 4 sub (a), (b) en (c) geformuleerde 

eisen voldoen. Zo’n systeem, dat bij ons voor ‘collectieve’ acties in het algemeen  

tot op heden ontbreekt (121), moet ook worden bijgehouden. Aanbeveling 5 immers 

luidt als volgt: 

 

‘The Member States should ensure that the designated entity will lose its status if 

one or more of the conditions are no longer met.’ 

 

Wij beschikken echter, naar het voorkomt, reeds over een ‘certificatie-systeem op 

ad-hocbasis’, als in de Recommendation bedoeld, in de Communication122 omschre-

ven als volgt: 

                                                
118  Hoge Raad 25 mei 1928, NJ 1928, p. 1688; zie intussen ook de artikelen 6:162, lid 1 en 6:163 BW. 

119  Volgens B.J. van Ettekoven, ‘Bestuursrecht voor Jan & Alleman?  Op weg naar een stelsel van subjectieve rechts-

bescherming’, in: B.J. Schueler e.a., Rechtsbescherming in het omgevingsrecht (Vereniging voor Bouwrecht nr. 

37), Den Haag: Instituut voor Bouwrecht 2009, p. 98, staat artikel 1:2 lid 3 Awb er niet aan in de weg congruen-

tie te eisen tussen het algemene – of naar ik begrijp: collectieve – belang dat de rechtspersoon in het bijzonder 

behartigt en het als gevolg van het besluit beweerdelijk geschonden belang. Indien congruentie ontbreekt dient 

de betreffende beroepsgrond naar zijn mening buiten bespreking te worden gelaten. Hij heeft hier kennelijk het 

oog op een congruentie-vereiste ten gronde. Zijn onderhavige schriftuur dateert van 2009, van vóór de invoering 

van het zojuist bedoelde relativiteitsvereiste derhalve. 

120  Dat geldt ook voor de in onze regeling niet voorkomende aanbevelingen 14–16 en 32 betreffende de wijze  

van financiering van de collectieve actie. Zie hierover deze aanbevelingen meer uitgebreid en in kritische zin  

I. Tillema, ‘De representatieve vordering: dekt de Europese vlag de lading?’, NTBR 2014-24, p. 194 e.v.  

Hij vergelijkt de aanbevelingen uit de Recommendation met artikel 3:305a BW. 

121  Zie voor een bijzondere regeling ter bescherming van consumentenbelangen artikel 3:305c BW. 

122  Vgl. de Communication, paragraaf 3.3, alinea 2. 
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‘One possible approach is to let the court check whether the representative entity 

is fit for purpose on a case-by-case basis (ad hoc certification).’ 

 

Toetsing of aan de wettelijke vereisten wordt voldaan, vindt bij ons, behoudens een 

enkele uitzondering,123 immers steeds plaats op ad-hocbasis door de rechter – of 

het nu gaat om een bestaande organisatie of om een organisatie die voor een speci-

fieke collectieve actie in het leven is geroepen. 

 

5 Aanbeveling 7 

In aanvulling op aanbeveling 6, of als een alternatief, dienen lidstaten volgens aan-

beveling 7 publieke autoriteiten in staat te stellen om collectieve acties te voeren. 

In artikel 3:305b BW en in artikel 1:2 lid 2 BW wordt in de mogelijkheid van een 

collectieve actie door een publiekrechtelijke rechtspersoon onderscheidenlijk een 

bestuursorgaan voorzien. 

Aan deze aanbeveling is in ons land derhalve bij voorbaat voldaan. 

 

Samengevat zijn de in de Recommendation aan toelating van (rechts)personen tot 

een representative action gestelde eisen, althans als het gaat om vooraf aangewe-

zen ‘representative entities’, vergelijkbaar met – zij het niet identiek aan – de eisen 

die (nationaal) aan onze ‘collectieve’ acties worden gesteld. Eerstbedoelde eisen zijn 

meer terug te vinden in artikel 3:305a BW dan in artikel 1:2 lid 3 Awb (zie naast de 

modellering van de representative action als zodanig met name de aanbevelingen  

4 onder (a) en (c)). Naast bij ons ontbrekende bepalingen over de wijze van finan-

ciering van collectieve acties vormt het voornaamste manco uiteraard nog de door 

de Recommendation aanbevolen collectieve schadevergoedingsactie. Hieraan wordt 

in ons land echter, zoals hiervoor in de inleiding van hoofdstuk 5 al werd vermeld, 

(alleen) voor het privaatrecht inmiddels hard gewerkt.124 
  

                                                
123  Zoals bijvoorbeeld de Consumentenbond en de Vereniging van Effectenbezitters (VEB). 

124  www.internetconsultatie.nl/motiedijksma 
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Box 11 Vergelijking ontvankelijkheidseisen met Recommendation als 

uitgangspunt 

Representative entity Organisatie ex artikel  

3:305a BW 

Organisatie ex artikel  

1:2 lid 3 Awb 

1 Non-profitkarakter representative 

entity 

1 Stichting en/of vereniging streven 

niet direct materieel voordeel van 

de betrokkenen na. Men spreekt 

ook wel van 'ideële' organisaties. 

Het maken van winst is echter niet 

verboden 

1 Deze bepaling geldt voor alle 

rechtspersonen; van een beperking 

tot ‘non profit’- organisaties is in 

het bestuursrecht dus geen sprake 

2 Direct verband tussen doelstel-

lingen representative entity en 

(pretens) geschonden EU-rechten 

(een congruentie- of relativiteits-

vereiste voor ontvankelijkheid?) 

2 Het privaatrecht kent voor ontvan-

kelijkheid niet het vereiste van een 

direct verband tussen doelstellingen 

organisatie en pretens geschonden 

rechten (een dergelijk verband kan 

eventueel wel een rol spelen bij de 

beoordeling van (de relativiteit van) 

de vordering (ten gronde)); voor 

ontvankelijkheid is in zoverre vol-

doende dat de behartiging van de 

betrokken belangen onder de statu-

taire doelstelling is te begrijpen 

2 Voor het bestuursrecht geldt dat de 

betrokken belangen krachtens de 

doelstelling en feitelijke werkzaam-

heden van de organisatie ‘in het 

bijzonder’ moeten worden behar-

tigd. Voorts geldt het ‘rechtstreeks-

vereiste’ van artikel 1:2 lid 1 Awb, 

erop neerkomende dat het desbe-

treffende belang van de organisatie 

door het betrokken besluit 

rechtstreeks moet zijn geraakt. Ook 

het bestuursrecht kent sinds kort 

een relativiteitseis, maar evenals in 

het privaatrecht slechts ten gronde 

(artikel 8:69a BW) 

3 Voldoende capaciteit representative 

entity in termen van financiële 

middelen, bemensing en juridische 

kennis 

3 Artikel 3:305a BW kent met de 

recente aanvulling van lid 2 een 

vergelijkbare ‘waarborg’-bepaling, 

zij het dat de financiële middelen 

daarin niet tot uitdrukking zijn 

gebracht 

3 In artikel 1:2 lid 3 Awb ontbreekt 

een dergelijk vereiste voor organi-

saties nog 

 

Box 12 Toetsing ontvankelijkheid 

Representative action Actie ex artikel  

3:305a BW 

Actie ex artikel  

1:2 lid 3 Awb 

Entity moet tevoren zijn aangewezen 

en voldoen aan de in box 11 onder 1 

t/m 3 vermelde criteria 

(representative entity), of op ad hoc 

basis zijn gecertificeerd door de 

nationale autoriteit of rechter voor 

een specifieke collectieve actie 

Behoudens een enkele uitzondering 

vindt toetsing van de ontvankelijk-

heid van organisaties steeds op ad-

hocbasis voor een specifieke ‘collec-

tieve’ actie door de rechter plaats 

Ook in het bestuursrecht vindt toet-

sing van de ontvankelijkheid van 

organisaties steeds plaats op ad-

hocbasis voor een specifieke 

'collectieve' actie plaats door de 

rechter 

6.2 Verdrag van Aarhus 

Als het om milieubescherming gaat – en ook daarop heeft de Recommendation met 

haar horizontale benadering betrekking (zie hiervoor in paragraaf 6.1.1) – dan 

speelt het internationale, mede door de Europese Gemeenschap ondertekende 

Verdrag van Aarhus125 een belangrijke rol. Het Verdrag is (deels) verwerkt in meer-

                                                
125  Tractatenblad, 2001, Nr. 73. 
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dere Europese richtlijnen, zoals de Richtlijn inzake vrije toegang tot milieu-informa-

tie126 en de zogenoemde EG-inspraakrichtlijn.127 Het Verdrag is in zoverre dus ook 

toetsbaar door het Hof van Justitie EU.128 129 

Naast artikel 9 lid 1 van het verdrag, dat rechtsbescherming voorschrijft in geval 

van geweigerde milieu-informatie, zijn voor dit onderzoek in het bijzonder de leden 

2 en 3 van artikel 9 van belang.  

Artikel 9 lid 2 bepaalt dat elke partij, binnen het kader van haar nationale wetge-

ving, waarborgt ‘dat leden van het betrokken publiek 

 

(a) die een voldoende belang hebben dan wel 

(b) stellen dat inbreuk is gemaakt op een recht, wanneer het bestuursprocesrecht 

van een partij dit als voorwaarde stelt, 

 

toegang hebben tot een herzieningsprocedure voor een rechterlijke instantie en/ 

of een ander bij wet ingesteld onafhankelijk en onpartijdig orgaan, om de mate-

riële en formele rechtmatigheid te bestrijden van enig besluit, handelen of nala-

ten vallend onder de bepalingen van artikel 6 (…).130 

 

‘Wat een voldoende belang en een inbreuk op een recht vormt wordt vastgesteld 

in overeenstemming met de eisen van nationaal recht en strokend met het doel 

aan het betrokken publiek binnen het toepassingsgebied van dit Verdrag ruim 

toegang tot de rechter te verschaffen. Hiertoe wordt het belang van elke niet-

gouvernementele organisatie die voldoet aan de in artikel 2, vijfde lid, gestelde 

eisen voldoende geacht in de zin van het voorgaande onderdeel a. Dergelijke 

organisaties worden tevens geacht rechten te hebben waarop inbreuk kan worden 

gemaakt in de zin van het voorgaande onderdeel b. […]’ 

 

Artikel 9 lid 3 bepaalt dat elke partij aanvullend op en onverminderd de in de leden 

1 en 2 van artikel 9 bedoelde herzieningsprocedures, waarborgt dat 

 

‘leden van het publiek, wanneer zij voldoen aan de eventuele in haar nationale 

recht neergelegde criteria, toegang hebben tot bestuursrechtelijke of rechterlijke 

procedures om het handelen en nalaten van privépersonen en overheidsinstanties 

te betwisten die strijdig zijn met bepalingen van haar nationale recht betreffende 

het milieu’. 

                                                
126  Richtlijn 90/31/EEG, PbEG 1990, L158/56. 

127  Richtlijn 2003/35/EG, PbEG 2003, L 156/17, waarbij – ter uitvoering van uit het Verdrag van Aarhus voort-

vloeiende verplichtingen – onder meer Richtlijn 85/337/EEG inzake milieueffectbeoordeling en Richtlijn 96/61/EG 

inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging werden gewijzigd. 

128  In verband met de mogelijkheid van een rechtstreeks beroep op een bepaling van het Verdrag van Aarhus voor 

de nationale rechter verwijs ik naar J.H. Jans, ‘De inroepbaarheid van "gemengde akkoorden" voor de Nederland-

se bestuursrechter’, SEW, 2012-3, p. 90 e.v. 

129  Zie ter zake ook Ch.W. Backes, ‘Slovaakse bruine beren, Frans parfum en Duitse medicijnen’, Jurisprudentie 

Bestuursrecht plus, 2013, p. 174 e.v., die erop wijst dat het Hof van Justitie EU in de zaak de Slovaakse bruine 

beren betreffende (HvJ EU C-240/09) heeft geconcludeerd dat ook artikel 9 lid 3 van het Verdrag van Aarhus 

behoort tot een terrein waarop de EU-regelgever al in ruime mate is opgetreden, ofschoon de Europese wetgever 

tot nu toe nog niet in regelgeving ter uitvoering van artikel 9 lid 3 van het Verdrag van Aarhus heeft voorzien. 

Het is dus aan het Hof van Justitie om te beoordelen of artikel 9 lid 3 rechtstreekse werking toekomt (wat niet 

het geval is). 

130  Het gaat hier – kort gezegd – om vergunningen voor installaties die ook onder de EG-richtlijn inzake geïntegreer-

de preventie en bestrijding van verontreiniging vallen (Richtlijn 96/91/EG, PbEG 1996, L257/26). 
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Voor de betekenis van deze bepalingen zijn ook de definities van ‘het betrokken 

publiek’ onderscheidenlijk ‘het publiek’ van belang. 

‘Het betrokken publiek’ wordt in artikel 2 lid 5 van het verdrag als volgt gedefini-

eerd: 

 

‘het publiek dat gevolgen ondervindt, of waarschijnlijk ondervindt van, of belang-

hebbende is bij, milieubesluitvorming; voor de toepassing van deze omschrijving 

worden niet-gouvernementele organisaties die zich inzetten voor milieubescher-

ming en voldoen aan de eisen van nationaal recht geacht belanghebbende te 

zijn’. 

 

‘Het publiek’ wordt in artikel 2 lid 4 van het verdrag als volgt omschreven: 

 

‘een of meer natuurlijke of rechtspersonen en, in overeenstemming met nationale 

wetgeving of praktijk, hun verenigingen, organisaties of groepen’. 

 

Er is in de literatuur al het nodige geschreven over de vraag of ons bestuursproces-

recht in overeenstemming is met het Verdrag van Aarhus dan wel de hiervoor 

bedoelde richtlijnen. Daarover wordt verschillend gedacht.131 

Discussie bestaat met name over de eisen die volgens artikel 2 lid 5 van het Verdrag 

door het nationaal recht aan milieuorganisaties mogen worden gesteld om voor het 

daarvan deel uitmakende rechtsvermoeden van ‘belanghebbende’ in aanmerking te 

komen. Volgens advocaat-generaal Sharpston132 zijn deze organisaties ontslagen 

van de verplichting om aan te tonen dat zij gevolgen ondervinden van het voorge-

nomen milieubesluit. Het lijkt hier voor ons te gaan om de toepasselijkheid van het 

zogenoemde rechtstreeksvereiste, dat voortvloeit uit artikel 1:2 lid 1 Awb (zie hier-

voor in paragraaf 6.1.4 onder 2). De woorden ‘eisen van nationaal recht’ hebben 

naar haar mening betrekking op twee soorten voorwaarden, te weten die tot doel 

hebben het bestaan van bedoelde organisaties binnen het nationale recht juridisch 

vast te stellen, en die ten aanzien van de activiteiten van de organisaties en van de 

band die zij kunnen hebben met de legitieme bescherming van milieubelangen.133 

Daarvan uitgaande lijken de eisen van artikel 1:2 lid 3 Awb (zie paragraaf 3.2.1) 

met het Verdrag van Aarhus in overeenstemming;134 het voor acties op grond van 

die bepaling ook geldende rechtstreeksvereiste echter zou daarmee kunnen wrin-

gen.135 Als in aanbeveling 4 onder (b) van de Recommendation inderdaad een 

relativiteitseis te lezen zou zijn (zie hiervoor in paragraaf 6.1.4 onder 2), dan zal dit 

voor die aanbeveling eens temeer te gelden. De in ons privaat- en bestuursrecht 

                                                
131  Zie bijvoorbeeld J.H. Jans, ‘Vloeibare rechtsbescherming. Enkele opmerkingen over bestuursprocesrecht, de 

Crisis- en herstelwet en het Verdrag van Aarhus’ in: M.N. Boeve & R. Uylenburg (red.), Kansen in het omgevings-

recht; opstellen aangeboden aan prof. mr. N.S.J. Koeman, Groningen: Europa Law Publishing 2010, p. 338 e.v.; 

zie ook B.J. Schueler, ‘Tussen te veel en te weinig. Subjectivering en finaliteit in de bestuursrechtspraak’ in: B.J. 

Schueler, B.J. van Ettekoven en J. Hoekstra (red.), Rechtsbescherming in het omgevingsrecht, Den Haag: Insti-

tuut voor Bouwrecht (Publicatie van de Vereniging voor Bouwrecht, nr. 37) 2009, p. 3 e.v. 

132  Zie haar conclusie voor zaak C-263/08 (Djürgarden/Stockholm) onder 66. 

133  Zie haar genoemde conclusie onder 73. 

134  In die zin ook de Raad van State in zijn voorlichting overeenkomstig artikel 18 lid 2 van de Wet op de Raad van 

State ter zake van de eisen die voortvloeien uit de betrokken Europese en internationale regelgeving met betrek-

king tot de omvang van de kring van inspraakgerechtigden, 12 maart 2009, Kamerstukken II, 2008/09, nr. 45, 

paragraaf 3.4. 

135  Zie L.F. Wiggers-Rust, Belang, belanghebbende en relativiteit in bestuursrecht en privaatrecht. Eenheid en ver-

schil, in het bijzonder bij milieubelangen, dissertatie RUN, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2011, hoofdstuk 

III, paragraaf 4.2, p. 112-114. Anders Schueler in zijn bedoelde verhandeling, p. 42. 
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gestelde relativiteitseisen zien niet op ontvankelijkheid in rechte (zie hiervoor in 

paragraaf 6.1.4 onder 2). Van belang is in dit verband overigens dat het Hof in de 

zogenoemde Trianelzaak136 in rechtsoverweging 37 het volgende heeft overwogen: 

 

‘Allereerst dient te worden vastgesteld dat artikel 10 bis, eerste alinea, van richt-

lijn 85/337
137

 bepaalt dat enig besluit, handelen of nalaten vallend onder de be-

palingen van dit artikel het voorwerp moet kunnen zijn van een beroep bij een 

rechter om de “materiële of formele rechtmatigheid ervan aan te vechten”, zon-

der enige beperking van de middelen die ter ondersteuning van zulk een beroep 

kunnen worden aangevoerd.’ 

 

Dit betekent dat ook met materiële toetsingseisen (bijvoorbeeld relativiteitseisen ten 

gronde) terughoudendheid is te betrachten! 

 

Als het gaat om milieubescherming, staan (nationale) bepalingen die de actiemoge-

lijkheden van milieuorganisaties hetzij formeel hetzij materieel beperken, dus in de 

schijnwerper van het Verdrag van Aarhus. Het verdrag is blijkens zijn doelstelling 

gericht op de bescherming van het milieu in zeer brede zin, ten gunste van een-

ieder, toekomstige generaties inbegrepen.138 De belangen van toekomstige genera-

ties worden beschouwd als onderdeel van het algemeen belang.139  

Algemeen-belangacties zijn voor het milieurecht van grote importantie. De ruimte 

die de voor dergelijke acties aan te leggen criteria volgens het Verdrag van Aarhus 

moeten bieden140, zou op gespannen voet kunnen staan met het belang misbruik 

van procesrecht in geval van ‘collective redress’, in het bijzonder in geval van scha-

devergoedingsacties, tegen te gaan. Mogelijk heeft de Europese Commissie haar 

Recommendation daarom niet (mede) op niet aan de belangen van (rechts)perso-

nen gekoppelde acties gericht (zie hiervoor paragraaf 6.1.2). 

 

  

                                                
136  Hof van Justitie EU 12 mei 2011 in zaak C-115/09 (Trianel); deze zaak heeft betrekking op door de zogenoemde 

EG-inspraakrichtlijn, waarin het Verdrag van Aarhus deels is verwerkt, gewijzigde bepalingen van de MER-richtlijn 

(Richtlijn 85/337/EEG, PbEG 1985, L 175/40). 

137  Zoals hiervoor in noot 127 reeds vermeld, werd onder meer deze Richtlijn gewijzigd bij Richtlijn 2003/35/EG, 

PbEG 2003, L 156/17, ter uitvoering van uit het Verdrag van Aarhus voortvloeiende verplichtingen. 

138  Zie in die zin ook J.H. Jans, ‘Vloeibare rechtsbescherming. Enkele opmerkingen over bestuursprocesrecht, de 

Crisis- en herstelwet en het Verdrag van Aarhus’ in: M.N. Boeve & R. Uylenburg (red.), Kansen in het omgevings-

recht; opstellen aangeboden aan prof. mr. N.S.J. Koeman, Groningen: Europa Law Publishing 2010, p. 338 met 

verwijzing naar de conclusie van A-G Sharpston in zaak C-263/08. 

139  Zie hierover L.F. Wiggers-Rust, Belang, belanghebbende en relativiteit in bestuursrecht en privaatrecht. Eenheid 

en verschil, in het bijzonder bij milieubelangen, dissertatie RUN, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2011, 

paragraaf 2.5 en de daar aangehaalde literatuur. 

140  In een studie naar de implementatie van artikel 9 leden 3 en 4 van het Verdrag van Aarhus in zeventien lidstaten 

van de Europese Unie: J. Darpö, ‘Effective Justice? Synthesis Report of the Study on the Implementation of 

Articles 9(3) and 9(4) of the Aarhus Convention in Seventeen of the Member States of the European Union’ in: 

J.H. Jans e.a. (red.), National Courts and EU Environmental Law, Groningen: Europa Law Publishing 2013, 

Chapter 8, heeft Darpö aan ‘standing’ voor NGO’s in lidstaten wel gestelde eisen geïnventariseerd. Als basis-

conditie geldt volgens zijn inventarisatie milieubescherming als statutaire doelstelling, soms vervangen door dan 

wel aangevuld met feitelijke werkzaamheden op dat terrein. Voorts vermeldt Darpö als voorkomende vereisten 

een geografisch criterium, een registratievereiste, een vereiste van duur van bestaan dan wel activiteit variërend 

van 1 tot 5 jaar, een numeriek criterium om support vanuit het publiek aan te tonen, openheid en democratische 

structuur, een non-profitcriterium en een vereiste van participatie in de milieubesluitvormingsprocedure. Ik kom 

in hoofdstuk 8 terug op dit rapport en de voorstellen van Darpö in dit verband. 
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Box 13 Ontvankelijheidseisen en het Verdrag van Aarhus 

Niet-gouvernementele organisaties die zich inzetten voor het milieu en voldoen aan de eisen van 

nationaal recht worden geacht belanghebbende te zijn in, kort gezegd, milieuprocedures 

Deze organisaties zijn ontslagen van de verplichting om aan te tonen dat zij gevolgen ondervinden van het voor-

genomen milieubesluit. 

 

Wat betreft ‘de eisen van nationaal recht’ gelden (aanname) met name twee soorten voorwaarden, te weten: 

• eisen die tot doel hebben het bestaan van bedoelde organisaties binnen het nationale recht juridisch vast te 

stellen, en 

• eisen ten aanzien van de activiteiten van de organisaties en van de band die zij kunnen hebben met de legitieme 

bescherming van milieubelangen.* 

 

In – kortweg – milieuzaken: 

mogen de middelen die ter ondersteuning van beroep kunnen worden aangevoerd om de materiële of formele 

rechtmatigheid van enig besluit, handelen of nalaten aan te vechten, volgens Europese rechtspraak niet worden 

beperkt. 

 Zie in dit verband ook paragraaf 8.4.1 
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7 (Ir)relevantie van vastgestelde verschillen tussen 
de desbetreffende bepalingen/systemen, mede 
tegen de achtergrond van de gesignaleerde en 
geanalyseerde actuele ontwikkelingen in maat-
schappij/wetgeving en/of Europa 

In paragraaf 3.2 werd aandacht besteed aan de achtergrond van de verschillen tus-

sen enerzijds artikel 3:305a BW en artikel 1:2 lid 3 Awb, en anderzijds de regelin-

gen opgenomen in de Wcam en in artikel 25a AWR. In deze paragraaf zal ik onder-

zoeken of deze verschillen al dan niet relevant zijn. Dit is van belang voor de vraag 

of zij wel of niet moeten worden behouden en – in het verlengde daarvan – of zij 

uniformering van recht in de weg staan. Indien dat voor deze vraagstelling van 

belang is, zal ik de hiervoor gesignaleerde actuele ontwikkelingen in maatschappij/ 

wetgeving en/of Europa in de beoordeling ervan betrekken. 

7.1 Artikel 3:305a BW versus artikel 1:2 lid 3 Awb 

7.1.1 Gelijksoortige belangen van andere personen versus algemene en collectieve 

belangen als ‘eigen’ belangen 

In paragraaf 3.2.1 onder 1 concludeerde ik dat het verschil in constructie tussen 

beide bepalingen door de aard van – in het bijzonder – het privaatrecht is ingege-

ven. Omdat het privaatrecht betrekking heeft op relaties tussen rechtssubjecten 

naar burgerlijk recht (natuurlijke personen en rechtspersonen), kan in het privaat-

recht – aldus de parlementaire geschiedenis141 – alleen worden geprocedeerd als het 

mede gaat om concrete belangen van natuurlijke en/of rechtspersonen. Belangen 

van algemene aard kunnen daarom volgens de wetgever met behulp van artikel 

3:305a BW slechts op indirecte wijze worden beschermd, namelijk door deze te 

koppelen aan de (gelijksoortige) belangen van andere personen. In strikte zin voor-

ziet artikel 3:305a BW dus slechts in een actie ter behartiging van de – gebunelde – 

belangen van andere personen. Dit kan een collectief of groepsbelang dan wel een 

algemeen belang betreffen.142 

Tegelijkertijd sluit artikel 3:305a BW volgens de wetgever echter niet uit dat orga-

nisaties die opkomen voor algemene belangen (bijvoorbeeld de belangen van dieren 

of het milieu), kunnen stellen dat de gewraakte handeling, gezien de doelstelling 

van die organisaties, (ook) jegens die organisaties zelf onrechtmatig is, zodat zij op 

die grond in rechte kunnen optreden. Een ‘collectieve’ actie, die in dit geval volgens 

de wetgever toch een wat gekunstelde constructie is, hebben zij dan niet nodig.143 

In het toenmalige – omstreeks dezelfde tijd behandelde – wetsontwerp Aanvulling 

van de boeken 3, 6 en 8 nieuw BW met regels betreffende de aansprakelijkheid voor 

gevaarlijke stoffen en verontreiniging van lucht, water of bodem144 heeft de wetge-

ver in vergelijkbaar verband met instemming verwezen naar het vonnis in de zoge-

                                                
141  Kamerstukken II, 1992/93, 22 486, nr. 5, p. 9/10. 

142  Zie in die zin ook N. Frenk, ‘Bundeling van vorderingen’, TPR 2003, p. 1413 e.v. nr. 35 met verwijzing naar 

Kamerstukken II, 1991/92, 22 486, nr. 3, p. 20/21. 

143  Kamerstukken II, 1992/93, 22 486, nr. 5, p. 9/10. 

144  Kamerstukken II, 1990/1991, 21 202, nr. 6, p. 34. 
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noemde Borceazaak.145 Daarin is – kort samengevat – onder meer overwogen dat 

het behoud en de bescherming van zeevogels naar de huidige maatschappijopvat-

tingen beschouwd moeten worden als een algemeen belang dat in Nederland 

bescherming verdient; dat dit belang gelet op de doelstelling van de als eiseres 

optredende vereniging en de door haar ter verwezenlijking daarvan (al gedurende 

90 jaar) ontplooide activiteiten als een eigen belang van deze vereniging moet 

worden gezien. 

Een ander voorbeeld vormt de uitspraak van de Hoge Raad in de zaak Kuunders/ 

Natuur en Milieu.146 Het ging in die zaak om het voorkomen van schade aan een 

beschermd natuurmonument. De Hoge Raad overwoog (r.o. 4.1.2): 

 

‘[…] dat ingeval deze belangen worden aangetast door schending van tot hun 

bescherming strekkende normen, zulks jegens rechtspersonen tot wier statutaire 

taak het behartigen van die belangen behoort, onrechtmatig is, zodat deze daar-

aan in elk geval de bevoegdheid ontlenen in rechte een verbod van verdere 

schending te vorderen'. 

 

In deze uitspraken wordt een algemeen belang (al dan niet expliciet) geduid als een 

‘eigen’ belang van de desbetreffende vereniging, welke duiding door de wetgever 

met kennelijke instemming is begroet. 

 

Van ‘eigen’ belangen van rechtspersonen is, zoals blijkt uit het in artikel 1:2 lid 3 

Awb bepaalde, mits aan de daartoe gestelde eisen is voldaan, ook in het bestuurs-

recht sprake. Daar worden deze ‘eigen’ belangen door wetsduiding verkregen, dit 

zonder onderscheid tussen de behartiging van algemene en collectieve belangen. 

Ook wat betreft de aan die wetsduiding gestelde eisen maakt de wetgever in artikel 

1:2 lid 3 Awb geen verschil tussen collectieve en algemene belangen. 

Zoals in paragraaf 4.1 is uiteengezet, stelt de bestuursrechter (sinds kort) aan een 

algemeen-belangactie wel strengere eisen dan aan een actie ter behartiging van 

collectieve of groepsbelangen, in het bijzonder als het gaat om de vervulling van  

het vereiste van feitelijke werkzaamheden.147 Dit is niet onbegrijpelijk, omdat bij 

algemeen-belangacties, anders dan bij collectieve acties, de personen om wier be-

langen het gaat niet zijn te individualiseren. De legitimatie voor de desbetreffende 

actie laat zich dan niet (direct), althans lastiger aan rechtssubjecten ontlenen. 

Advocaat-generaal mr. Langemeijer spreekt in zijn conclusie voor de uitspraak van 

de Hoge Raad in de zaak van de Staat tegen de Stichting Proefprocessenfonds Clara 

Wichmann e.a.148 in dit verband (onder 3.6) van: 

 

‘het risico van een ongebreidelde bemoeizucht van organisaties die zich een 

algemeen belang aantrekken’. 

 

In laatstbedoelde zaak – waarmee wij terug zijn bij het privaatrecht – heeft de 

rechtbank (in r.o. 3.10149) voor recht verklaard dat de Staat in strijd met artikel 7 

sub a en sub c Vrouwenverdrag en daarmee onrechtmatig heeft gehandeld jegens 

Clara Wichmann c.s. én de andere personen voor wier belangen zij in rechte opko-

men. Grief en cassatieklacht daartegen werden verworpen. Er was hier dus tege-

lijkertijd sprake van een individuele actie in het – als ‘eigen’ belang van de Stichting 

                                                
145  Rechtbank Rotterdam 15 maart 1991, M&R 1991/12, p. 662 m. nt. Kottenhagen-Edzes. 

146  Hoge Raad 18 december 1992, NJ 1994, 139 m. nt. M. Scheltema. 

147  Zie in die zin ook K.J. de Graaf en A.T. Marseille in hun noot onder ABRVS 27 juli 2011, AB 2011, 287. 

148  Hoge Raad 9 april 2010, NJ 2010, 388 m. nt. E.A. Alkema. 

149  Te kennen uit de conclusie van advocaat-generaal mr. Langemeijer voor dit arrest onder 3.23 tot en met 3.25. 
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aangemerkte – algemeen belang, én van een ‘collectieve’ actie ex artikel 3:305a 

BW. De scheidslijn tussen beide acties is in de praktijk dun: mits het (mede) gaat 

om concrete belangen van natuurlijke of rechtspersonen, zelfs als het gaat om een 

onbepaalbare zeer grote groep personen, is een ‘collectieve’ actie (ex artikel 3:305a 

BW) ter behartiging van algemene belangen in principe (ook) mogelijk.150 151 Als het 

uitsluitend gaat om abstracte algemene belangen, dan kan in het privaatrecht 

slechts de ‘eigen’-belangactie uitkomst bieden. 

 

Het voorgaande rechtvaardigt te stellen dat het niet is uitgesloten om in het privaat-

recht algemene belangen als ‘eigen’ belangen van rechtspersonen aan te merken. 

De aard van het privaatrecht staat daaraan kennelijk (toch) niet in de weg. Daar-

mee lijkt de weg vrij voor het maken van keuzes ter uniformering van privaatrecht 

en bestuursrecht. 

 

Box 14 Duiding ‘collectieve’ belangen 

Bestuursrecht Privaatrecht 

‘Collectieve’ actie ‘Collectieve’ actie 

betreft algemene en collectieve belangen als 'eigen' 

belangen rechtspersoon 

betreft (concrete) gelijksoortige belangen van andere 

personen 

 van algemene aard (gekoppeld aan de  

– gelijksoortige – belangen van andere personen) 

 van collectieve aard (groepsbelangen) 

 Individuele actie 

 betreft (abstract) algemeen belang als 'eigen' belang van 

de rechtspersoon 

 

Tot nu toe was met name de actie ter bescherming van algemene belangen aan de 

orde. Hoe is het echter gesteld met de actie ter bescherming van collectieve of 

groepsbelangen? Zou ook daarvoor uniformering van privaatrecht en bestuursrecht 

mogelijk zijn? Of ligt dit daar anders? 

In de aard van de rechtssystemen zie ik voor onderscheid op dit punt evenmin 

grond. In feite zou in het privaatrecht, evenals in het bestuursrecht, ook voor col-

lectieve belangen sprake kunnen zijn van duiding als ‘eigen' belangen van rechts-

personen. Waar het bij collectieve belangen152 (strikt genomen) gaat om de behar-

tiging van bij elkaar opgetelde, nog te onderscheiden individuele belangen van leden 

van een bepaalde groep, ligt duiding van de desbetreffende belangen als ‘eigen' 

belangen van rechtspersonen, zoals in het bestuursrecht plaatsvindt, naar mijn me-

ning echter minder voor de hand. Uniformering zou voor dergelijke belangen moge-

lijk eerder in omgekeerde richting (dus overeenkomstig het privaatrecht) kunnen 

                                                
150  Zie bijvoorbeeld Rechtbank Utrecht 16 mei 1995, KG 1995-255 (Dierenbescherming/Van H.), waarin dierenbe-

scherming werd gekoppeld aan de gelijksoortige belangen van burgers. Net als in de zaak van de Staat tegen de 

Stichting Proefprocessenfonds Clara Wichmann e.a. (zie noot 95), was in deze procedure mede sprake van een 

‘eigen’-belangactie van de organisatie. 

151  Zoals ook N. Frenk, ‘Bundeling van vorderingen’, TPR 2003-6, p. 1413 e.v. schrijft, geldt dit ook voor de grens 

tussen groepsacties en algemeen-belangacties: ‘Indien bijvoorbeeld een milieuorganisatie in rechte tracht de 

stank- en geluidsoverlast van een fabriek te verbieden, wordt niet alleen opgekomen voor de belangen van de 

omwonenden die mogelijk ook zelf een verbod kunnen vorderen, maar ook voor het algemeen belang van een 

schoon milieu.’ Frenk verwijst ter plaatse naar M.J.P. Verburgh, Privaatrecht en kollektief belang, tweede druk, 

oratie Utrecht 1974, Zwolle, 1975, 9. 

152  Althans in het privaatrecht en, zoals hiervoor in paragraaf 3.2.1 onder 5 aan de orde kwam, in toenemende mate 

ook in het bestuursrecht (zie ook het vervolg van deze paragraaf). 
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plaatsvinden. Daartegen zie ik in de bestuursrechtelijke systematiek op zichzelf 

geen bezwaren, te minder nu de Afdeling, zoals hiervoor in paragraaf 3.2.1 onder 5 

aan de orde kwam, het vereiste dat ook in verband met collectieve belangen sprake 

moet zijn van een belangenbehartiging met trekken van een bovenindividueel 

karakter meer en meer lijkt los te laten. 

 

In verband met de vraag of verschillen al dan niet zijn te behouden, is mede in 

aanmerking te nemen dat de recente initiatieven van de Europese Commissie, 

althans voor de ‘representative entities’, uitgaan van een model dat veel weg heeft 

van artikel 3:305a BW (zie paragraaf 6.1). Volgens de Recommendation gaat het bij 

een representative action immers om een vorm van bundeling van vorderingen van 

twee of meer natuurlijke of rechtspersonen, die zelf geen partij zijn in de procedure. 

Deze action is – zonder differentiatie – bedoeld voor de verschillende gebieden 

waarop het EU-recht burgers en ondernemingen rechten toekent, onafhankelijk van 

de vraag of ‘enforcement’ nationaal via het privaatrecht of het bestuursrecht plaats-

vindt. Als het gaat om ‘compensatory collective redress' zal enforcement bij ons 

(vooralsnog)153 doorgaans via het privaatrecht verlopen; voor ‘injunctive collective 

redress’ zou de nadruk, gelet op de uitgebreide aan het EU-recht ontleende 

bestuursrechtelijke wet- en regelgeving, wel eens omgekeerd kunnen liggen. 

 

Samengevat lijkt de aard van het privaatrecht en/of het bestuursrecht uniformering 

van de onderhavige verschillen niet in de weg te staan. Wat betreft (abstracte) 

algemene belangen neig ik voorshands tot keuze (in hoofdstuk 8) voor wettelijke 

duiding ervan als ‘eigen’ belang van de rechtspersoon overeenkomstig (artikel 1:2 

lid 3 Awb van) het bestuursrecht. Als het gaat om concrete belangen van natuurlijke 

of rechtspersonen lijkt mij vooralsnog een collectieve actie overeenkomstig (artikel 

3:305a BW van) het privaatrecht, strekkende tot bescherming van gelijksoortige 

belangen van andere personen, een goede keus. In hoofdstuk 8 zullen ook de – 

naar gelang van gebleken behoeften eventueel te onderscheiden – vereisten voor 

bedoelde acties aan de orde komen. 

7.1.2 Geselecteerde rechtspersonen 

In paragraaf 3.2.1 onder 2 concludeerde ik dat keuzes in het bestuursrecht op 

praktijkervaring en rechtszekerheid zijn geënt, en in het privaatrecht op eenvoud, 

rechtszekerheid en het belang van proceskostenverhaal, naast het voorkomen van 

‘wildgroei’. 

Zoals Scheltema schreef in zijn noot onder het arrest Kuunders/Natuur en Milieu,154 

is het 

 

‘van groot belang […] indien de kring van ontvankelijke organisaties in het 

bestuursrecht en het privaatrecht op dezelfde wijze wordt getrokken’. 

 

Met steun in de literatuur155 ga ik ervan uit, dat er voor andere rechtspersonen dan 

stichtingen en verenigingen aan het voeren van ‘collectieve’ acties weinig behoefte 

bestaat.156 Discussiepunt vormt wel de in artikel 3:305a BW, anders dan in artikel 

                                                
153  Zie bijvoorbeeld echter de door mij in hoofdstuk 5 reeds vermelde recente Wet nadeelcompensatie en schade-

vergoeding bij onrechtmatige besluiten (Staatsblad 2013, 162). 

154  Zie Hoge Raad 18 december 1992, NJ 1994, 139 m. nt. M. Scheltema. 

155  Zie bijvoorbeeld Jongbloed, Vermogensrecht, artikel 3:305a BW, aant. 13. 

156  Bij de uitsluiting van coöperaties plaatst Jongbloed, t.a.p., met verwijzing naar artikel 2:53 lid 1 BW, nog wel een 

vraagteken. 
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1:2 lid 3 Awb, opgenomen beperking tot verenigingen met volledige rechtsbevoegd-

heid. Deze beperking komt ten nadele van groeperingen die zich naar aanleiding 

van een concrete onrechtmatige gebeurtenis organiseren om zich een bepaald be-

lang aan te trekken. 

 

Wat betreft het belang van eenvoud: om na te gaan of er sprake is van een vereni-

ging met beperkte rechtsbevoegdheid heeft de rechter te onderzoeken of aan de 

daarvoor geldende eisen is voldaan. Er moeten leden, een organisatiestructuur en 

doel, zomede eenheid in het rechtsverkeer zijn,157 een en ander als gevolg van een 

meerzijdige rechtshandeling (artikel 2:26 lid 2 BW). Bij een vereniging met volledige 

rechtsbevoegdheid blijkt een en ander uit de statuten en is een dergelijk onderzoek 

dus niet nodig. Het zal voor de burgerlijke rechter echter niet al te bezwaarlijk zijn 

dit onderzoek – evenals zijn collega-bestuursrechter – in voorkomend geval te ver-

richten. 

De rechtszekerheid speelt zowel in het bestuursrecht als in het privaatrecht. 

Het belang van proceskostenverhaal is in het privaatrecht natuurlijk groter dan in 

het bestuursrecht, waar dit verhaal op particuliere (rechts)personen nog uitzonder-

lijk is. Het proceskostenverhaal is voor verenigingen met beperkte rechtsbevoegd-

heid echter gewaarborgd in artikel 2:30 lid 2 BW. Daarin is geregeld dat bestuur-

ders, naast de vereniging (met beperkte rechtsbevoegdheid), hoofdelijk zijn verbon-

den voor schulden uit een rechtshandeling die tijdens hun bestuur opeisbaar wor-

den. Voorts biedt het derde lid van artikel 2:30 BW de mogelijkheid van inschrijving 

van deze vereniging in het handelsregister. Wellicht kan de (in de wetsgeschiedenis 

geuite) zorg voor onbekendheid van bestuurders in geval van verenigingen met 

beperkte rechtsbevoegdheid, door de verplichting tot inschrijving van dergelijke 

verenigingen in het handelsregister worden ondervangen? 

Het belang van het voorkomen van ‘wildgroei’ geldt voor het privaatrecht – op het 

eerste gezicht – (zeker) niet meer dan voor het bestuursrecht. 

 

Een extra argument voor toelating van ook informele verenigingen kan voor het 

bestuursrecht worden gevormd door de daar geldende korte termijnen van bezwaar 

en beroep, naast het vaak niet op geld te waarderen karakter van de in rechte te 

verdedigen ‘collectieve’ belangen. 

 

In verband met de vraag of verschillen al dan niet zijn te behouden, is mede in 

aanmerking te nemen dat volgens de Recommendation in aanbeveling 4 onder (a) 

de ‘representative entity’ een non-profitkarakter dient te hebben. Beperking tot de  

– wel als ideëel aangeduide – organisaties als de vereniging en de stichting ligt in 

zoverre voor de hand (zie paragraaf 6.1.4 onder 1). 

Voorts is van belang dat het – voor de bescherming van het milieu internationaal zo 

importante – Verdrag van Aarhus in artikel 2 lid 4 ‘het publiek’ als volgt omschrijft:  

 

‘een of meer natuurlijke of rechtspersonen en, in overeenstemming met nationale 

wetgeving of praktijk, hun verenigingen, organisaties of groepen’. 

 

Weliswaar gaat deze definitie uit van overeenstemming met nationale wetgeving of 

praktijk, maar de nevenschikking van verenigingen, organisaties en groepen vestigt 

                                                
157  Zie in die zin ook T.M.D. Buruma, ‘Collectieve acties in het algemeen belang’, in: N. van den Berg e.a. (red.), 

Massaclaims, class actions op z’n Nederlands (stichting Mordenate College), Nijmegen: Ars Aequi Libri 2007,  

p. 75. Buruma toont zich (t.a.p., p. 69/70) voorstander van actiebevoegdheid (mede) voor verenigingen met een 

beperkte rechtsbevoegdheid, in het bijzonder ook als het gaat om de behartiging van algemene belangen. 
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wel de indruk dat toegang ook voor verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid 

gewenst is. 

Hierbij is ook niet uit het oog te verliezen dat het verdrag mede tot doel heeft om 

aan het betrokken publiek binnen het toepassingsgebied ervan ruim toegang tot de 

rechter te verschaffen. 

 

Samengevat lijken de argumenten die in de onderscheiden systemen van privaat-

recht en bestuursrecht ten aanzien van de kring van ontvankelijke organisaties in 

het bestuursrecht en het privaatrecht bestaan, zeker te overbruggen als het gaat 

om de te selecteren typen van rechtspersonen betreft. Mede gelet op de Europese 

ontwikkelingen ligt op dat punt een keuze (in hoofdstuk 8) voor de vereniging en de 

stichting overeenkomstig het privaatrecht voor de hand. Wat betreft de rechtsbe-

voegdheid van de betrokken verenigingen ligt een keuze lastiger, omdat de verschil-

len niet zonder relevantie zijn. Ook dit punt komt hierna in hoofdstuk 8 bij de afwe-

ging van pro’s en contra’s (mede aan de hand van een voorbeeld) opnieuw aan de 

orde. 

7.1.3 Beperking tot ‘in het bijzonder’ behartigde algemene en collectieve belangen 

De onderhavige (extra) beperking in het bestuursrecht lijkt, zo concludeerde ik in 

paragraaf 3.2.1 onder 3, met name te berusten op de wens om in het bestuurs(pro-

ces)recht politieke partijen buiten de deur te (kunnen) houden. Deze beperking 

heeft er (mede) toe geleid dat de functionele en territoriale dimensie van het be-

langhebbende begrip volgens artikel 1:2 lid 3 Awb (zie paragraaf 3.2.1 onder 3) in 

de bestuursrechtspraak sterker zijn ontwikkeld dan in de civiele rechtspraak. De 

burgerlijke rechter staat in het algemeen welwillend ten opzichte van (ruime) doel-

stellingen. De betrokken belangen moeten wel onder de doelstelling vallen. De Hoge 

Raad bleek – naar mijn mening terecht – niet bereid op dat punt een uitzondering te 

maken voor een organisatie die zich met de behartiging van niet onder haar doel-

stelling vallende belangen in feite wel bezighield.158 De feitelijk door een organisatie 

ontplooide activiteiten kunnen haar (statutair) belang in rechte op te treden indien 

nodig (d.w.z. in geval van een (te) ruime doelstelling) wel nader specificeren. In 

zoverre is er sprake van communicerende vaten. Dit wordt overigens ook voor het 

bestuursrecht wel aangenomen.159 Samenhang tussen doelstelling en belangenbe-

hartiging is (in het algemeen160) in bestuurs- én privaatrecht vereist. 

 

De conclusie lijkt gewettigd dat er in de praktijk op dit punt sprake is van graduele 

verschillen, deels geworteld in het verleden (het weren van politieke partijen). De 

wens niet ruimhartiger te zijn dan ‘nodig’ doet zich in het bestuurs(proces)recht 

heden ten dage161 meer gevoelen dan in het privaatrecht. Daartoe is in het be-

                                                
158  Hoge Raad 1 juli 1992, NJ 1993, 450 (Alpha-hulpen); achterliggende gedachte vormt, zo wordt aangenomen, de 

zogenoemde ultra vires-leer (zie in die zin bijvoorbeeld N. Frenk, ‘Bundeling van vorderingen’, TPR 2003-37,  

p. 1413 e.v.). 

159  Zie in die zin bijvoorbeeld R.J.N. Schlössels in zijn noot onder ABRVS 1 oktober 2008, JB 2008, 239 onder 5. 

160  Uit Hoge Raad 18 december 1992, NJ 1994, 139 m. nt. M. Scheltema (Kuunders/Natuur en Milieu) en Hoge Raad 

2 april 1993, NJ 1993, 573 NVPI/Snelleman) wordt in de literatuur (zie Jongbloed, Vermogensrecht, artikel 

3:305a BW, aant. 14) wel afgeleid dat van de hoofdregel (dat de doelomschrijving van een rechtspersoon deze 

niet zonder meer bevoegd maakt om een ‘collectieve’ actie in te stellen maar dat ook feitelijke werkzaamheden 

moeten zijn ontplooid) kan worden afgeweken, met name indien voor belangen wordt opgekomen die zich be-

zwaarlijk lenen voor individuele acties. 

161  Oorspronkelijk zal dit anders hebben gelegen: vanuit het recours objectif stond voor het aanbrengen van schen-

dingen van het objectieve recht de deur in beginsel ruim open (zie in die zin ook T.M.D. Buruma, ‘Collectieve 
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stuursrecht mogelijk ook meer noodzaak, gegeven het veel grotere aantal ‘collec-

tieve’ acties dan in het privaatrecht. Nu de schaalvergroting ook in het privaatrecht 

meer en meer haar beslag krijgt en reeds een keerzijde in beeld heeft gebracht in 

de vorm van toename van claimgedrag, dient in hoofdstuk 8 te worden onderzocht 

of nadere specificiteit van doelstelling/belangenbehartiging ook in het privaatrecht 

(artikel 3:305a BW) is te verankeren. 

 

(Nog) verdergaande eisen op dit punt zoals die mogelijk voortvloeien uit aanbeve-

ling 4 onder (b) van de Recommendation lijken mij niet voor overname vatbaar. 

Zoals ik schreef in paragraaf 6.1.4 onder 2, ben ik van de bedoeling van deze aan-

beveling nog niet helemaal zeker, maar is niet uitgesloten dat het daarin om een 

relativiteitsvereiste gaat. Dit zou kunnen wringen met de eisen die volgens artikel 2 

lid 5 van het Verdrag van Aarhus door het nationaal recht aan milieuorganisaties 

mogen worden gesteld om voor het daarvan deel uitmakende rechtsvermoeden van 

‘belanghebbende’ in aanmerking te komen (zie hiervoor in paragraaf 6.2). 

 

Samengevat lijkt de aard van het privaatrecht en/of het bestuursrecht op zichzelf de 

uniformering van de onderhavige verschillen niet in de weg te staan. Aan een ver-

eiste als het onderhavige (uit het bestuursrecht) zou ook in het privaatrecht behoef-

te kunnen be-/ontstaan. Ter zake is derhalve (in hoofdstuk 8) een keuze denkbaar 

die voor beide rechtssystemen aanvaardbaar is. 

7.1.4 Het vereiste van feitelijke werkzaamheden 

Op dit punt zijn de verschillen tussen privaatrecht en bestuursrecht – van oorsprong 

– niet groot (zie hiervoor in paragraaf 3.2.1 onder 4). In beide rechtssystemen 

wordt ervan uitgegaan dat ‘de vlag de lading wel moet dekken’. Alleen in het be-

stuursrecht is het vereiste dat er sprake moet zijn van feitelijke werkzaamheden ook 

wettelijk verankerd. Op grond daarvan worden in de praktijk van het bestuurs(pro-

ces)recht – sinds kort – hogere eisen aan de toegang van belangenorganisaties 

gesteld dan in het privaatrecht, met name als het gaat om algemene belangen: de 

betrokken rechtspersoon moet door feitelijke werkzaamheden hebben laten blijken 

dat zij een bepaald belang in het bijzonder behartigt. Het louter in rechte opkomen 

tegen besluiten dan wel het verrichten van nauw met het instellen van beroep 

daartegen verband houdende werkzaamheden, is als zodanig niet voldoende.162  

De daaruit potentieel voortvloeiende problematiek kwam in hoofdstuk 1 reeds aan 

de orde (zie voorbeeld 1 aldaar). In geval van bundeling van rechtstreeks bij het 

besluit betrokken individuele belangen daarentegen, van collectieve belangen dus, 

kunnen volgens kort daarop volgende rechtspraak van de afdeling Bestuursrecht-

spraak van de Raad van State de in artikel 1:2 lid 3 Awb genoemde feitelijke werk-

zaamheden in die aldus tot stand gebrachte bundeling besloten worden geacht.163  

De rechtspraak van de burgerlijke rechter en van de bestuursrechter lopen hier niet 

volledig synchroon: in het privaatrecht blijkt het feit dat er sprake is van ‘belangen 

die zich bezwaarlijk lenen voor individuele acties’ (waartoe algemene belangen bij 

uitstek zijn te rekenen) de aan feitelijke belangenbehartiging in rechte gestelde 

eisen juist te kunnen verkleinen.164  

                                                                                                                             

acties in het algemeen belang’, in: N. van den Berg e.a. (red.), Massaclaims, class actions op z’n Nederlands 

(Stichting Mordenate College), Nijmegen: Ars Aequi Libri 2007, p. 81). 

162  Zie ABRVS 28 mei 2008, AB 2008, 238 en ABRVS 1 oktober 2008, JB 2008, 239 m. nt. R.J.N. Schlössels. 

163  Vgl. ABRVS 24 juni 2009, AB 2009, 336 m. nt. A.T. Marseille.  

164  Zie de hiervoor in noot 160 bedoelde rechtspraak. 
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Omgekeerd ligt in het privaatrecht de behartiging van financiële collectieve of 

groepsbelangen
 165 inmiddels ‘onder de loep’: als gevolg van de sterke opkomst van 

claimstichtingen vooral in de financiële sector, bestaat de behoefte om aan deze 

stichtingen, die bij uitstek gelijksoortige belangen van grote aantallen personen 

behartigen, strengere toegangseisen te stellen (zie reeds hiervoor in paragraaf 4.1.1 

en paragraaf 5.2). 

In het privaatrecht komt men een succesvol verweer op het punt van feitelijke 

werkzaamheden (tot nu toe) overigens niet of nauwelijks tegen.166 

 

De Recommendation stelt aan de ‘representative entity’ niet het vereiste van feite-

lijke werkzaamheden. Wél stelt zij volgens aanbeveling 4 onder (c) – overeenkom-

stig de nieuwe tweede zin van artikel 3:305a lid 2 BW – de eis dat deze voldoende 

capaciteit heeft in termen van financiële middelen, bemensing en juridische kennis 

om groepen eisers in hun beste belang te vertegenwoordigen. Met name aan die 

bemensing en kennis zullen, naar het mij voorkomt, nogal eens feitelijke werkzaam-

heden ten grondslag liggen, maar nodig is dit volgens de Recommendation niet. 

In artikel 1:2 lid 3 Awb ontbreekt een vereiste als opgenomen in de nieuwe tweede 

zin van artikel 3:305a lid 2 BW nog. Dat is niet vreemd, omdat het stellen ervan, 

naar het mij voorkomt ook binnen de EU, vooral wordt ingegeven door de behoefte 

te voorkomen dat rechtspersonen met twijfelachtige motieven zich als belangenbe-

hartigers ten gunste van een collectief schadeverhaal opwerpen. Indien ook in het 

bestuursrecht meer collectieve afwikkeling van schade zou gaan plaatsvinden (zie 

hierna in paragraaf 7.1.5), zal ook daar behoefte aan een dergelijke bepaling kun-

nen ontstaan. 

 

Samengevat lopen de ontwikkelingen tussen de beide rechtssystemen hier (deels 

ongewild)167 wat uit elkaar. Dit is (mede) het gevolg van bestaande wettelijke 

verschillen op dit punt, die niet tot de aard van het privaatrecht dan wel bestuurs-

recht zijn te herleiden. Het ‘diffuse’ onderscheid tussen de behartiging van algeme-

ne en collectieve of groepsbelangen in het privaatrecht (zie hiervoor in paragraaf 

7.1.1) is daaraan naar mijn mening ook debet. Het tot stand brengen van verhel-

dering op dit punt zal het doordenken van aan de behartiging van onderscheiden 

belangen te stellen vereisten vergemakkelijken. Dit zal de convergentie tussen pri-

vaatrecht en bestuursrecht ten goede komen. 

7.1.5 (Nog) geen (collectieve) vordering tot schadevergoeding 

Hoewel een bepaling als opgenomen in artikel 3:305a lid 3 BW, waarin organisaties 

expliciet de mogelijkheid van een ‘collectieve’ schadevergoedingsvordering wordt 

onthouden, in het bestuursrecht niet voorkomt, valt ook voor het bestuursrecht aan 

te nemen dat de collectieve belangenbehartiging niet het individuele belang van 

leden bij schadevergoeding in geld kan betreffen (zie paragraaf 3.2.1 onder 5168). 

Interessant is in dit verband dat organisaties die in het privaatrecht een ‘eigen’-

belangactie instellen ter bescherming van het algemeen belang in abstracto, in 

                                                
165  Hierbij kan onder meer ook worden gedacht aan de zogenoemde strooischade. 

166  Zo ook J.M.K.P. Cornegoor, ‘Collectieve acties en belangenorganisaties in hun verschijningsvormen’, in: Collec-

tieve acties in de financiële sector, red. F.M.A. ’t Hart, NIBE-SVV – Financieel Juridische reeks 1, Amsterdam – 

2009, p. 25. 

167  Zie hiervoor paragraaf 2.3.1. 

168  Ik heb er ter plaatse wel op geattendeerd, dat de Afdeling het vereiste dat ook in verband met collectieve 

belangen sprake moet zijn van een belangenbehartiging met trekken van een bovenindividueel karakter meer en 

meer lijkt los te laten. 
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beginsel wel (mede) tot schadevergoeding gerechtigd zijn. Zo overwoog de recht-

bank Rotterdam in de eerder behandelde Borceazaak169 als volgt: 

 

‘Gelet op de doelstelling van eiseres en de activiteiten die zij – naar zij onweer-

sproken heeft gesteld – ter verwezenlijking daarvan al gedurende 90 jaar heeft 

ontplooid, moet dat algemeen belang ook als een eigen belang van eiseres wor-

den gezien en kan zij bij aantasting daarvan worden ontvangen niet alleen in een 

vordering tot stopzetten van die aantasting, maar ook in een vordering tot ver-

goeding van schade die zij heeft geleden bij het beperken van de gevolgen van 

die aantasting.’ 

 

In geval van een actie als de onderhavige – het zij voor de duidelijkheid nog maar 

eens vermeld – is in het privaatrecht ook geen sprake van een ‘collectieve’ maar 

van een individuele actie. 

Ik vraag mij nog af of een organisatie die een actie instelt ter behartiging van alge-

mene belangen volgens het in artikel 1:2 lid 3 Awb bepaalde, in het bestuursrecht 

tot het vorderen van schadevergoeding gerechtigd zou kunnen zijn. Nu de onmoge-

lijkheid daarvan niet in de wet is vermeld, en de hiervoor bedoelde behartiging van 

individuele belangen van leden hier niet aan de orde is, acht ik een dergelijke actie 

niet bij voorbaat uitgesloten. Het lijkt mij zonder meer van belang ook op dit punt 

tot verheldering en uniformering te komen. 

 

De Europese wens om een coherente horizontale aanpak voor collective redress in 

de Europese Unie te realiseren, vormt een incentive om opnieuw over de collectieve 

schadevergoedingsactie na te denken. Nationale mechanismen staan immers cen-

traal als het gaat om het verhaal van schade op de verschillende gebieden waarop 

door het EU-recht aan burgers en ondernemingen rechten zijn toegekend. Studies 

over verdeelsleutels voor vergoedingen aan individuele benadeelden kunnen aan de 

gedachtebepaling hierover een bijdrage leveren.170 

Zoals hiervoor in de inleiding van hoofdstuk 5 reeds aan de orde kwam, worden 

door de wetgever – (alleen) wat betreft het privaatrecht – op dit punt reeds stappen 

gezet: een voorontwerp van wet is in juli 2014 in consultatie gegeven.171 De bevor-

dering van een efficiënte en effectieve collectieve afwikkeling van massaschade 

staat daarin centraal. In dat voorontwerp is er onder meer in voorzien dat de laatste 

zin van artikel 3:305a lid 3 BW: 

 

‘Zij kan niet strekken tot schadevergoeding te voldoen in geld.’ 

 

komt te vervallen. 

Ook in het bestuursrecht zal aan een collectieve schadevergoedingsactie behoefte 

kunnen ontstaan.172 De bestuursrechter zal volgens de Wet nadeelcompensatie en 

schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten steeds bevoegd zijn inzake geschillen 

over nadeelcompensatie, ook als de schade wordt veroorzaakt door feitelijk hande-

len, beleidsregels of algemeen verbindende voorschriften. Voor schadevergoeding in 

geval van onrechtmatige besluiten mag de benadeelde onder de grens van € 25.000 

kiezen tussen de burgerlijke rechter en de bestuursrechter, terwijl de bestuursrech-

                                                
169  Rechtbank Rotterdam 15 maart 1991, M&R 1991/12, p. 662 m. nt. Kottenhagen-Edzes. 

170  Ik wijs in dit verband op K. van Doorn en M. de Bruijn, ‘Collectieve afwikkeling van massaschade. Verdeelsleutels 

voor vergoedingen aan individuele benadeelden’, NJB 2013- 41, p. 2856 e.v. 

171  www.internetconsultatie.nl/motiedijksma. 

172  Zie in positieve zin daarover met name Y.E. Schuurmans, ‘Massale procedures in het bestuursrecht’, NJB  

2013-20, p. 1314 e.v.  
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ter exclusief bevoegd is op het terrein van – kortweg – het financiële bestuursrecht, 

het ambtenarenrecht en het vreemdelingenrecht. Weliswaar is in het bestuursrecht 

nog slechts beperkt onderzoek gedaan naar een meer collectieve afwikkeling van 

schade, maar er wordt ook daar ontegenzeglijk gezocht naar vormen van standaar-

disatie voor de vaststelling van schade.173 Hierin kan een mogelijkheid liggen (te) 

hoge kosten van voorbereiding van beslissingen omtrent planschade en nadeelcom-

pensatie terug te brengen.174 

Alle reden derhalve voor (dadelijke) aandacht van de wetgever voor mogelijke har-

monisatie tussen privaatrecht en bestuursrecht ook op dit punt. 

 

Samengevat kan een organisatie die in het privaatrecht (en mogelijk ook in het 

bestuursrecht) een ‘eigen’-belangactie instelt ter bescherming van het algemeen 

belang (in abstracto), in beginsel wel (mede) tot schadevergoeding gerechtigd zijn. 

Het onderwerp ‘collectieve schadevergoedingsactie’ staat (alleen) in het privaatrecht 

reeds op ‘de agenda’. Mede naar aanleiding van de recente EU-initiatieven (met 

‘horizontal approach’) en onze eigen nieuwe rechtsmachtverdeling op het gebied 

van schadevergoeding is er reden voor (directe) aandacht van de wetgever voor 

mogelijke harmonisatie tussen privaatrecht en bestuursrecht ook op dit punt. 

7.1.6 Artikel 3:305a lid 2 BW 

1 Verplichting tot overleg 

De in het tweede lid van artikel 3:305a BW opgenomen verplichting om voorafgaand 

aan een procedure eerst te overleggen, past in deze tijd, waarin de eigen verant-

woordelijkheid voor conflictoplossing voorop staat. Zij past ook in de rol die zowel 

nationaal als vanuit de Europese Unie in verband met ‘collective redress’ aan media-

tion wordt toegekend. Weliswaar is de termijn in artikel 3:305a BW als gevolg van 

Europese regelgeving erg kort gehouden, maar dit neemt niet weg dat de verplich-

ting een stimulans vormt voor overleg, dat door partijen, al dan niet op instigatie 

van de rechter, kan worden voortgezet ook na verloop van die termijn. In verband 

met schadevergoeding zijn partijen, eventueel na een in rechte verkregen verklaring 

voor recht, voorshands aangewezen op overleg. Als dit tot overeenstemming leidt, 

kan – met gebruikmaking van de Wcam – verbindendverklaring van de vaststel-

lingsovereenkomst voor de hele groep van schuldeisers worden verzocht (zie hier-

voor paragraaf 3.2.2). Overigens zal het belang van overleg, ook als in de mogelijk-

heid van collectieve schadevordering zou worden/zijn voorzien, onverkort blijven 

bestaan, zo blijkt uit de praktijk in landen waar deze mogelijkheid al bestaat, in het 

bijzonder de US. Ook het hiervoor in paragraaf 7.1.5 bedoelde voorontwerp van wet 

gaat daarvan uit. 

                                                
173  Zo geeft W.J. van Doorn-Hoekveld in haar artikel ‘Schadevaststelling bij nadeelcompensatie’, Tijdschrift van 

Bouwrecht, 2013/108, een theoretische en schematische analyse van de aspecten die relevant zijn bij het 

vaststellen van de schade in het nadeelcompensatieproces. B.J. van Ettekoven stelt in zijn oratie ‘Wat is nor-

maal?’, Vossiuspers UvA, Amsterdam, 2011, de introductie van forfaitaire stelsels voor. Zie voorts B.P.M. van 

Ravels, ‘“Harde en snelle” regels bij de afbakening van het normaal maatschappelijk risico?’ in: T. Barkhuysen 

e.a. (red.), Coulant compenseren. Over overheidsaansprakelijkheid en rechtspolitiek, Deventer: Kluwer 2012,  

p. 359 e.v. Zie voorts M.K.G. Tjepkema in zijn noot onder ABRVS 5 september 2012, AB 2013, 79; hij pleit 

daarin voor optimalisering van de rol van het forfait uit artikel 6.2 lid 2 Wro in geval van planschadeverzoeken, 

met de mogelijkheid tot gemotiveerde verhoging van de betreffende drempel. 

174  Zie hierover B.P.M. van Ravels, Afwikkeling van massaschade in het bestuursrecht’, in: W.J.J. Los e.a. (red.), 

Collectieve acties in het algemeen en de WCAM in het bijzonder (Procesrechtelijke Reeks NVvP, Nr. 28), Den 

Haag: Boom Juridische uitgevers 2013, paragraaf 5. 
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In het bestuursrecht ontbreekt een dergelijk vereiste. Uitgaande van een ontvanke-

lijke opstelling van de overheid – zij heeft ook intern veel in mediation dan wel de 

toepassing van mediationachtige vaardigheden geïnvesteerd – kan een overlegver-

plichting voor organisaties die een ‘collectieve’ actie willen instellen, ook daar een 

extra aansporing betekenen tot onderling gesprek. Zo dit uit overweging van ver-

strijkende termijnen niet vóór het indienen van een bezwaarschrift zou kunnen wor-

den gerealiseerd, dan zou daarvoor ten laatste binnen de daaropvolgende (bezwaar-

schrift)procedure tijd zijn in te ruimen. Opname van een verplichting daartoe in de 

Algemene wet bestuursrecht is naar mijn mening een goede gedachte.175 

 

2 Extra waarborging belangen achterliggende personen 

De tweede volzin van artikel 3:305a lid 2 BW betreft het nieuwe vereiste van waar-

borging van de belangen van de personen ten behoeve van wie de rechtsvordering 

is ingesteld (zie paragraaf 5.2). De eerste centrale vraag vermeld in paragraaf 5.2: 

‘in hoeverre de betrokkenen uiteindelijk baat hebben bij de collectieve actie indien 

het gevorderde wordt toegewezen’, ziet blijkens de wetsgeschiedenis mede op de 

vraag of een veroordelend vonnis daadwerkelijk ten uitvoer kan worden gelegd. Die 

vraag doet zich in het bestuursrecht in zoverre niet voor. De factoren die in het 

kader van de beantwoording van de aldaar vermelde tweede vraag – ‘in hoeverre 

erop vertrouwd mag worden dat de eisende organisatie over voldoende kennis en 

vaardigheden beschikt om de procedure te voeren’ – aan de orde komen, kunnen 

echter ook voor het bestuursrecht interessant zijn. 

Het onder bedoelde factoren vermelde voldoen door de organisatie aan de principes 

opgenomen in de zogenoemde claimcode, sluit bijvoorbeeld nauw aan bij de door 

Scheltema geuite suggestie om van organisaties die het algemeen belang beharti-

gen te verlangen dat zij zich aan bepaalde gedragsregels (van met name transpa-

rantie en verantwoording) houden.176 

 

Box 15 Voorlopige keuze na weging verschillen (nog als hypothese/ 

vraagstelling) 

Het beste van artikel 1:2 lid 3 Awb en artikel 3:305a BW, rekening houdend ook met Recommandation/ 

Verdrag van Aarhus? 

1 Behartiging algemeen belang als ‘eigen’ belang rechtspersoon 

 Behartiging collectieve of groepsbelangen als gelijksoortige belangen van andere personen 

2 Stichting en vereniging (alleen in het bestuursrecht inclusief informele vereniging) 

3 Specifieke belangenbehartiging (‘in het bijzonder’) 

4 Feitelijke werkzaamheden 

5 Schadevergoeding bij behartiging algemeen belang als 'eigen' belang rechtspersoon 

Schadevergoeding bij behartiging collectieve belangen als gelijksoortige belangen van andere personen (nieuwe 

regeling) 

6 Voorafgaande overlegverplichting en waarborgartikel conform artikel 3:305a lid 2 BW 

NB: Zie ook hoofdstuk 8 

  

                                                
175  Zie in die zin ook M. Scheltema, ‘Het beroepsrecht van organisaties die voor het algemeen belang opkomen. 

Wensen voor een goede vormgeving van deze zelfstandige actie’, in: Goed verdedigbaar, T. de Gier e.a. (red.), 

Deventer: Kluwer 2011, p. 149 e.v. 

176  Zie zijn in noot 175 bedoelde bijdrage aan de bundel Goed verdedigbaar, opgedragen aan P.J.J. van Buuren. 



58  |  Cahier 2014-11 Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 

7.2 Wcam versus artikel 25a AWR 

Zoals in paragraaf 3.2.2 beschreven, gaat het hier om volstrekt verschillende instru-

menten met een andere achtergrond: bij de Wcam gaat het om de afwikkeling van 

een groot aantal gelijksoortige schadevorderingen, bij artikel 25a AWR om de effi-

ciënte behandeling van een groot aantal bezwaren gericht tegen de beslissing op 

eenzelfde rechtsvraag. 

 

De vraag komt op of één van beide dan wel beide instrumenten verdere reikwijdte 

zou(den) kunnen hebben: zou de Wcam bijvoorbeeld tevens geschikt zijn voor het 

bestuursrecht? Van Ravels heeft aan deze vraagstelling met name ten aanzien van 

nadeelcompensatiegeschillen een bijdrage gewijd voor de Nederlandse Vereniging 

voor Procesrecht.177 Hij beantwoordt de vraag ontkennend: de overheid zelf kan 

immers algemeen verbindende voorschriften vaststellen. Daarin heeft Van Ravels 

natuurlijk gelijk. Dit neemt echter niet weg dat hier belangrijke parallellen liggen 

tussen het privaatrecht en het bestuursrecht: kan men volgens de Wcam aan bin-

ding ontkomen door tijdig actie te nemen om zich daarvan te bevrijden (opt-out), in 

het bestuursrecht zullen de algemeen verbindende voorschriften desgewenst excep-

tief door de bestuursrechter kunnen worden getoetst. Beide systemen hebben dus 

baat bij een zo groot mogelijk draagvlak, opdat de groep van personen die zich niet 

naar de desbetreffende schikking dan wel voorschriften wil richten, zo klein mogelijk 

zal zijn. Op het vlak van voorbereiding van de totstandkoming van schikkingen dan 

wel voorschriften, in het bijzonder waar het gaat om de rol van belangenorganisa-

ties en het werken met verdeelsleutels, zal ten minste kennisdeling verdiensten 

kunnen opleveren. 

Voor kleinere schades (beneden € 25.000) in geval van onrechtmatige besluiten is 

de gelijkenis tussen privaatrecht en bestuursrecht uiteraard groter en ligt een ver-

gelijkbare aanpak daarom (nog) eerder voor de hand. 

Een en ander vergt nadere studie. 

 

Aan een instrument conform het besluitgeoriënteerde artikel 25a AWR is in het 

privaatrecht geen behoefte. Wel is export naar andere delen van het bestuursrecht 

op zichzelf denkbaar. Daar zijn immers nog geen oplossingen gezocht dan wel 

gevonden voor massale geschillen als gevolg van de invoering van regelgeving of 

beleid.178 Zonder dat daarvoor een specifieke regeling bestaat, komt het in de na-

deelcompensatiepraktijk, naar ik heb begrepen, wel voor dat één representatieve 

zaak wordt uitgeprocedeerd, met aanhouding van andere vergelijkbare zaken. 

Afhankelijk uiteraard van de uitkomst van die procedure, worden de overige zaken 

vervolgens wel op dienovereenkomstige wijze afgedaan. 

Bij vergelijking van de proefprocedure volgens artikel 25a AWR met de (nieuwe) 

prejudiciële vraag uit het ‘privaatrecht’ echter springen de volgende punten in het 

oog: 

1 De proefprocedure volgt de gewone weg, zodat het oordeel van de Hoge Raad 

eerst in het laatste stadium wordt verkregen. Een prejudiciële vraag kan desge-

wenst reeds in eerste aanleg worden gesteld (artikel 392 lid 1 Rv), zodat de 

verlangde duidelijkheid veel sneller wordt bereikt. 

2 Aan de proefprocedure komen de bezwaarden niet te pas (artikel 25a lid 6 AWR). 

Volgens artikel 393 lid 1 Rv worden partijen door de Hoge Raad in de gelegenheid 

                                                
177  Deze is in noot 174 reeds vermeld.  

178  Zie over dit onderwerp ook T.C. Geverdinck en C.A.H. Bikkers, ‘Massaal procederen in het belastingrecht’ in: 

Massale procedures, Preadviezen Jonge VAR 2014, Jonge VAR-reeks, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2014, 

p. 69 e.v. en het daarin opgenomen Zakelijk verslag van de vergadering (p. 134 – 138). 



 

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Cahier 2014-11  |  59 

gesteld schriftelijke opmerkingen te maken. Voorts kan de Hoge Raad volgens 

artikel 393 lid 2 Rv ook anderen dan partijen de gelegenheid bieden om schrifte-

lijke opmerkingen te maken. Achterliggende gedachte is dat het antwoord van de 

Hoge Raad het belang van de individuele casus per definitie overstijgt. 

3 In het kader van de proefprocedure formuleert een van de partijen (de minister 

van Financiën) de rechtsvraag (artikel 25a lid 3 AWR). In de prejudiciële procedu-

re is het de rechter die de vraag stelt, en dit niet dan nadat hij partijen de gele-

genheid heeft geboden zich daarover uit te laten (artikel 392 lid 2 Rv). 

Voor het hele bestuursrecht lijkt invoering van een prejudiciële procedure (boven 

een artikel als 25a AWR) derhalve een aanrader.179 In verband met feitelijke vragen 

kunnen proefprocedures – naast prejudiciële vragen (over het recht) – overigens 

hun waarde blijven behouden. 

 

Samengevat zijn de Wcam en artikel 25a AWR wat betreft strekking te zeer ver-

schillend voor enige vorm van harmonisatie. De vraag of in het bestuursrecht 

behoefte zou kunnen bestaan aan een instrument als de Wcam vergt nader onder-

zoek. Voor het bestuursrecht lijkt invoering van een prejudiciële procedure mij aan-

gewezen. 

 

Box 16 ‘Bijvangst’ vergelijking Wcam en artikel 25a AWR 

Wcam 

 Met bestuursrecht kennis delen in verband met voorbereiding van schikkingen dan wel voorschriften (met name 

ten aanzien van rol van belangenorganisaties en het werken met verdeelsleutels) 

Prejudiciële procedure 

 Invoeren in het bestuursrecht 

 

                                                
179  Zie in die zin (per saldo, na afweging van belangen) ook T. Barkhuysen en Y.E. Schuurmans, 'Een prejudiciële 

procedure in het bestuursrecht?’, Ars Aequi, oktober 2013, p. 736 e.v.; zie voor het belastingrecht in vergelijk-

bare zin A.J.H. Suilen, ‘Pleidooi voor prejudiciële procedure in belastingzaken’, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal 

Recht, 6 december 2012, p. 1 e.v. 
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8 Denkbare keuzes/oplossingen: welke wijze van 
regeling verdient aanbeveling, in welk geval en 
waarom? 

In paragraaf 7.1 werd reeds een – voorzichtige – poging gedaan om uit artikel 

3:305a BW en artikel 1:2 lid 3 Awb het beste te selecteren (zie ook box 15). 

In paragraaf 7.2 werden Wcam en artikel 25a AWR nader ‘vergeleken’ (zie ook  

box 16). In paragraaf 8.1 zal per onderdeel aan de hand van pro’s en contra’s 

worden onderzocht welke – wijze van – regeling nu aanbeveling zou kunnen verdie-

nen en waarom. Om daarop meer zicht te krijgen, heb ik veertien interviews gehou-

den onder juristen uit de praktijk (van wetgeving, advocatuur, rechterlijke macht, 

bedrijfsleven en leefomgeving) en uit de wetenschap. De geïnterviewde personen 

zijn betrokken bij de rechtspraktijk van privaatrecht én bestuursrecht dan wel 

gespecialiseerd in bepaalde voor het onderzoek relevante gebieden op bestuurs- 

en/of privaatrechtelijk terrein (zie voor een overzicht van vragen onderscheidenlijk 

van geïnterviewde personen, de bijlagen 2 en 3). 

8.1 Europese dynamiek 

Het is langzaamaan wel duidelijk, dat de problemen die zich aan ons voordoen – of 

het nu gaat om mededinging, financiële dienstverlening, milieuverontreiniging of 

dataprotectie, om enkele aansprekende voorbeelden te noemen – niet halt houden 

bij onze landsgrenzen. Wil het recht effectief zijn, dan dient het zich daaraan aan te 

passen. Het materiële recht wordt in de Europese lidstaten inmiddels reeds in signi-

ficante mate (mede) bepaald door Europese regelgeving. Voorts worden ook inter-

nationaal talloze regels opgesteld. Het procesrecht echter is van oudsher in beginsel 

een nationale aangelegenheid, maar ook dit moet wel effectief zijn. Zoals ik in 

paragraaf 1.3 al schreef, kunnen de artikelen 3:305a BW en 1:2 lid 3 Awb tot het 

procesrecht worden gerekend. Niettemin wil ‘Brussel’ ook dit deel van het recht – 

ter effectuering van Europees materieel recht – thans gaan bepalen, althans beïn-

vloeden. Er is intussen een (ontwerp van) ‘Recommendation’ van de Europese 

Commissie, waarmee zij op termijn een coherente horizontale aanpak voor ‘collec-

tive redress’ in de Europese Unie wil realiseren (zie daarover hoofdstuk 6). Deze 

Recommendation maakt geen onderscheid tussen privaatrecht en bestuursrecht. Dit 

gegeven vormt naar mijn mening een (extra) incentive voor een uniforme regeling 

van dit onderwerp, als voor bestaande verschillen tussen privaatrecht en bestuurs-

recht geen relevante argumenten bestaan. Indien dat laatste het geval is, ben ik die 

mening ook toegedaan als bedoelde verschillen ons vooralsnog nationaal niet al te 

veel zouden hebben gehinderd dan wel hinderen. 

8.2 Interviews 

Uit de gehouden interviews is mij gebleken dat over de wijze van regeling van ‘col-

lectieve’ acties heel verschillend wordt gedacht. Het onderwerp lijkt bijna emotioneel 

geladen. Ofschoon irrationeel onderscheid tussen privaatrecht en bestuursrecht naar 

algemeen inzicht moet worden opgeheven, variëren visies over de daaraan te ver-

binden gevolgen in hoge mate. Aan de ene kant van het spectrum staat de wens  

de mogelijkheden te beperken waar het niet van het eigen belang van personen 



62  |  Cahier 2014-11 Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 

afgeleide acties betreft (het gaat dan vooral om acties ter behartiging van het zoge-

noemde algemeen belang).180 Dergelijke acties zijn in die gedachtegang mogelijk 

nog te billijken als het gaat om stemloze belangen, die anders ondergesneeuwd 

worden (zoals die van natuur en milieu), maar dan zijn bij voorkeur wel hogere 

eisen aan de desbetreffende organisaties te stellen dan (statutaire) doelstellingen en 

feitelijke werkzaamheden. Aan de andere kant van het spectrum staan voorstanders 

van ruime mogelijkheden voor ‘collectieve’ acties en terughoudendheid ten aanzien 

van enige aanpassing van de desbetreffende bepalingen, uit vrees voor beperking 

van die mogelijkheden. In het middenveld bevinden zich degenen die – met initiële 

voorkeur voor de ene of andere kant van het spectrum – vanuit de gesignaleerde 

verschillen tussen privaatrecht en bestuursrecht en vanuit een afweging van be-

langen tegen dit onderwerp aankijken. 

Het Europese initiatief ten aanzien van ‘collective redress’ (de Recommendation) 

leeft in de praktijk nog niet dan wel nauwelijks, behalve als het gaat om de mede-

dingingsrecht. Juristen die zich daarmee bezighouden, zijn van het initiatief door-

gaans op de hoogte. 

8.3 Door geïnterviewden gesignaleerde verschillen tussen privaatrecht 

en bestuursrecht 

In verband met de wijze van regeling van ‘collectieve’ acties werd in de interviews 

het verschil tussen privaatrecht en bestuursrecht nogal eens naar voren gebracht. 

In dat verband werden als onderscheidend onder meer de volgende aspecten 

genoemd: 

• ‘Het procesmodel in privaatrecht en bestuursrecht verschilt: 

in het bestuursrecht staat de vernietiging van een besluit centraal; in het privaat-

recht de rechtsverhouding tussen partijen’. 

• ‘In geval van vernietiging van een besluit is dit “weg”; jegens niemand kan daar-

op nog een beroep worden gedaan (werking “erga omnes”). In het privaatrecht 

werkt de uitspraak slechts tussen partijen (werking “inter partes”)’. 

• ‘Het bestuursrecht is – in het verleden – opgezet ten behoeve van de toetsing van 

de rechtmatigheid van – de besluiten van – het bestuur (het zogenoemde recours 

objectif). Het privaatrecht gaat uit van subjectieve rechtsbescherming (het zoge-

noemde recours subjectif)’. 

• ‘In het bestuursrecht staat de vraag centraal om welk belang het gaat; in het 

privaatrecht eerder de vraag wiens (rechten of) verplichtingen in het geding zijn’. 

• ‘In het privaatrecht kom je niet voor het algemeen belang; althans in het privaat-

recht gaat het meer om collectieve belangen en minder om het algemeen belang/ 

in het bestuursrecht omgekeerd’. 

                                                
180  In zijn proefschrift ‘Kringen van belanghebbenden: in het bijzonder in procedures tegen de overheid’, Deventer: 

Kluwer 1978, hoofdstuk I, paragraaf 2, maakte P.J.J. van Buuren reeds onderscheid tussen afgeleide acties en 

zelfstandige acties. Een ‘zelfstandige actie’ bestaat los van een bepaald subjectief recht. Bij een nauwe band 

tussen recht (in ruime zin) en actie spreekt hij van een ‘afgeleide actie’. Juist bij een zelfstandige actie dient, 

aldus Van Buuren t.a.p., een keuze te worden gemaakt omtrent de vraag aan wie deze wordt toegekend (legiti-

matie). 

Zie voor een onderscheid als het onderhavige ook M.A. Heldeweg, R.J.N. Schlössels en R.J.G.H. Seerden, ‘De 

kwadratuur van de algemeen belangactie? Over de legitimiteit van algemeen belangacties in democratisch-

rechtsstatelijk perspectief’, RM Themis 2000/2, p. 43 e.v. 
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• ‘Voor het bestuursrecht zijn kenmerkend ongelijkheidscompensatie, laagdrempe-

ligheid, burgerparticipatie, duidelijke (niet open) normen’.181 

• ‘Privaatrecht en bestuursrecht kennen een eigen manier van denken en eigen 

noties die daarmee verband houden’. 

 

Het voorgaande leidt onder geïnterviewden mede tot de visie dat algemene belan-

gen in het bestuursrecht veel gemakkelijker kunnen worden behartigd dan in het 

privaatrecht; dat de kring van belanghebbenden in het bestuursrecht een andere 

lading heeft: enerzijds zou deze ruimer moeten kunnen zijn in verband met de 

verder reikende gevolgen van uitspraken (vernietiging van besluiten ‘erga omnes’); 

anderzijds zou deze beter/stringenter moeten worden bekeken om de praktisch 

grotere opkomst van (belanghebbende) personen in het bestuursrecht zinvol te 

kunnen begrenzen. 

De realisatie dat het accent in de Algemene wet bestuursrecht inmiddels is verscho-

ven van de toetsing van besluiten op hun rechtmatigheid, mede in het algemeen 

belang, naar de rechtsbescherming van de burger (ook wel aangeduid als de ‘sub-

jectivering’ van het bestuursrecht), klinkt in de antwoorden op de voorgelegde 

vragen niet echt door. Het onderscheid tussen privaatrecht en bestuursrecht wordt 

immers juist ook geïllustreerd met het verschil tussen het ‘recours subjectif’ en het 

‘recours objectif’ (zie hiervoor). 

Het voorgaande geldt in zekere zin ook voor het in dat verband noemen van het in 

het bestuursrecht (nog) centraal staande besluit, nu daarover in bestuursrechtelijke 

kringen intussen wel wordt gediscussieerd.182 

Door de voorstanders onder de geïnterviewden van ‘collectieve’ acties wordt het 

belang van ruime mogelijkheden op dit gebied mede geadstrueerd met een beroep 

op de afschaffing van de actio popularis en de in verband daarmee – in 2008 – aan-

gescherpte eis van feitelijke werkzaamheden in het bestuursrecht en op de daar 

recent ingevoerde relativiteitseis. 

 

In verband met verschillen tussen privaatrecht en bestuursrecht vormen volgens 

geïnterviewden een apart punt de in het privaatrecht wel en in het bestuursrecht 

niet verplichte procesvertegenwoordiging, en de in het privaatrecht wel en in het 

bestuursrecht bijkans niet voorkomende proceskostenveroordeling van particuliere 

partijen. 

Deze maken enerzijds de vrees voor – wat wel wordt genoemd – ongewenste 

‘bemoeienis’ in het privaatrecht kleiner dan in het bestuursrecht, ‘waar de lat lager 

ligt’. Anderzijds maakt de proceskostenveroordeling de individualiseerbaarheid van 

procespartijen in het privaatrecht van groter belang (zie in die zin ook de wetsge-

schiedenis van artikel 3:305a BW; paragraaf 3.2.1 onder 2). Met name het risico 

van proceskostenveroordeling in het privaatrecht zou onder omstandigheden een 

belangrijke barrière vormen voor de gebruikmaking ervan. 

Het – in het privaatrecht – veel meer ontwikkelde bewijsrecht met stringente ver-

plichtingen voor – in de eerste plaats – eisende partijen zou de kans op gebruik-

making van het privaatrecht, zo werd naar voren gebracht, eveneens beperken. 

  

                                                
181  Niet als verschil tussen bestuursrecht en privaatrecht maar wel min of meer tegenover het laatstgenoemde 

‘onderscheid’: ‘de aanpak in het bestuursrecht wordt formeler niettegenstaande de nieuwe zaaksbehandeling en 

finale geschilbeslechting, meer advocaten en zo’. 

182  Zie daarover F.J. van Ommeren en P.J. Huisman, ‘Van besluit naar rechtsbetrekking: een groeimodel’ in: Het 

besluit voorbij, VAR-reeks 150, Den Haag, Boom Juridische uitgevers 2013, p. 7 e.v. 
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8.4 Pro’s en contra’s/afweging 

Al met al is er vanuit de gehouden interviews nog geen eenduidigheid ten aanzien 

van de te volgen weg. Een zekere behoudendheid ten aanzien van onze – wat 

betreft de privaatrechtelijke regeling (met de Wcam) ook internationaal – redelijk 

goed beoordeelde bepalingen lijkt de overhand te hebben. 

Om tot een suggestie voor een – toekomstgerichte – keuze ten aanzien van de ver-

schillen in de artikelen 3:305a BW en 1:2 lid 3 Awb te komen,183 worden de pro’s  

en contra’s hierna per onderdeel op een rij gezet om deze vervolgens af te wegen. 

Daarbij zullen – mede in de gehouden interviews – gesignaleerde opvattingen wor-

den gecombineerd met de in Europees verband gemaakte keuzes (de Recommen-

dation). Mijn voorlopige keuzes uit hoofdstuk 7 (zie ook box 15) vormen uit-

gangspunt, terwijl de volgende punten voorop worden gesteld: 

• algemeen wordt gedragen dat nodeloze verschillen tussen privaatrecht en 

bestuursrecht dienen te worden opgeheven, waarbij eventueel onderscheid in 

visies over de vraag óf een verschil al dan niet ‘nodeloos’ is, uiteraard niet bij 

voorbaat valt uit te sluiten; 

• het ‘recours objectif’ vormt niet langer uitgangspunt in het bestuursrecht; de 

rechtsbeschermings- ofwel subjectiveringsgedachte staat daar sedert 1994 (de 

inwerkingtreding Algemene wet bestuursrecht) centraal;  

• ook al wordt de Europese dimensie ten aanzien van ‘collectieve’ acties in de 

praktijk nog niet dan wel nauwelijks ervaren, deze is er ontegenzeglijk 

• het Europese recht draagt ook bij aan de ‘behartiging’ van het algemeen belang 

met het privaatrecht, bijvoorbeeld als gevolg van inroeping door burgers van 

mede in het algemeen belang verankerde belangen hunnerzijds.184 Dit geldt mede 

voor de opkomende ‘public interest litigation’ bij de burgerlijke rechter.185 

8.4.1 Artikel 3:305a BW versus artikel 1:2 lid 3 Awb 

1 Gelijksoortige belangen van andere personen – algemene en collectieve ‘eigen’ 

belangen 

In paragraaf 7.1.1 concludeerde ik wat betreft (abstracte) algemene belangen 

voorshands te neigen tot keuze voor wettelijke duiding ervan als ‘eigen’ belang van 

de rechtspersoon overeenkomstig (artikel 1:2 lid 3 Awb van) het bestuursrecht. Als 

het gaat om concrete belangen van natuurlijke personen of rechtspersonen achtte ik 

een collectieve actie overeenkomstig (artikel 3:305a BW van) het privaatrecht, 

strekkende tot bescherming van soortgelijke belangen van andere personen, voor-

alsnog een goede keus: duiding van de desbetreffende belangen als ‘eigen' belan-

gen van de rechtspersoon ligt daarvoor naar mijn mening minder voor de hand. 

 

– Pro’s 

Voor een dergelijke uniformering van de modellering van – te onderscheiden – 

acties ter behartiging van algemene en collectieve belangen pleit naar mijn mening 

dat de daaruit voortvloeiende verheldering: 

                                                
183  Zie over ‘Het recht van de toekomst’, in het bijzonder ook M. Scheltema, oratie, Deventer, Kluwer, 2005. 

184  Bijvoorbeeld bij collisies van grondrechten en bij collisie van direct werkend EU-recht en op grondrechten 

teruggaande privaatrechtelijke belangen (zie voor een voorbeeld de zaken Viking (C-438/05) en Laval  

(C-341/05) van respectievelijk 11 december 2007, NJ 2008, 149 en 18 december 2007, NJ 2008, 150, beide  

m. nt. M.R. Mok, betreffende geschillen tussen ondernemingen en vakbonden over de rechtmatigheid van 

collectieve acties). Zie hierover nader Asser/Hartkamp 3-I* 2011, in het bijzonder nr. 75. 
185  Zie daarover L. Enneking en E. de Jong, ‘Regulering van onzekere risico’s via public interest litigation?’, NJB 

2014, afl. 23, p. 1542 e.v.  
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• de convergentie tussen privaatrecht en bestuursrecht met betrekking tot algeme-

ne onderscheidenlijk collectieve belangen zal kunnen bevorderen (zie ook  

paragraaf 3.1.1); 

• ons stelsel beter zal equiperen voor Europese keuzes, die voorshands uitgaan van 

een horizontale aanpak en alleen oog lijken te hebben voor gebundelde belangen 

van private personen; de Europese aanpak vertoont meer overeenstemming met 

artikel 3:305a BW dan met artikel 1:2 lid 3 Awb; 

• het doordenken van aan de behartiging van algemene belangen enerzijds en 

collectieve belangen anderzijds te stellen vereisten zal vergemakkelijken; 

• de mogelijkheid vergroot de regeling van ‘collectieve’ acties te doordenken vanuit 

de verschuiving van perspectief die in het bestuursrecht ten aanzien van het 

‘recours objectif’ heeft plaatsgevonden en nog plaatsvindt;186 

• van belang kan zijn in verband met het zo nodig doordenken van aan het ‘collec-

tief’ vorderen van schadevergoeding te stellen vereisten. 

 

– Contra’s 

Tegen zodanig onderscheid is het belangrijkste argument, dat het onderscheiden 

van algemene en collectieve belangen in de rechtspraktijk als lastig wordt ervaren. 

Sprake is nog al eens – ook in de statuten – van door elkaar lopende belangen; van 

een glijdende schaal. Bij collectieve belangen kan het algemeen belang mede in het 

geding zijn: denk aan een wijkvereniging die het milieubelang dient: gaat het hier 

om het gezamenlijk belang van de bewoners in haar wijk bij bijvoorbeeld het voor-

komen van lawaai, of om het algemeen milieubelang? 

Omgekeerd kan het ook bij algemene belangen (bijvoorbeeld natuur en milieu, 

dieren) (mede) gaan om belangen van mensen. Zij trekken zich die belangen – door 

tussenkomst van daartoe in het leven geroepen organisaties – aan; de desbetreffen-

de belangen (van eenieder) zijn ook hun belang. 

 

– Afweging 

Het argument ‘contra’ vormt een belangrijk argument tegen onderscheiding van 

algemene en collectieve of groepsbelangen. De ruimte die het in elkaar overlopende 

karakter van algemene en collectieve of groepsbelangacties aan betrokken organisa-

ties biedt, maakt ons rechtssysteem gemakkelijk toegankelijk voor ‘collectieve’ 

acties, hetgeen de (in de inleiding van hoofdstuk 5) gesignaleerde schaalvergroting 

op zichzelf kan dienen. Uit de gehouden interviews is mij gebleken, dat dit in over-

wegende mate als een groot goed wordt ervaren. Het maken van onderscheid 

tussen algemene en collectieve belangen in rechte zal een extra toets vergen, met 

de daaraan verbonden praktische bezwaren. Het maken van onderscheid lijkt echter 

niet onmogelijk. Ik verwijs naar de hiervoor in paragraaf 1.3 gegeven definities van 

algemeen belang- en collectieve acties en naar de ervaring op dit punt bij de 

afdeling Bestuursrechtspraak, die dit onderscheid in feite reeds maakt (vide haar 

gedifferentieerde rechtspraak als het gaat om de toepassing van het vereiste van 

feitelijke werkzaamheden). In Duitsland heeft men dit onderscheid in de wet (in 

paragraaf 52 van de zogenoemde Abgabenordnung) nader vormgegeven (zie bijlage 

4). 

                                                
186  Zie hierover in verband met de algemeen belangactie in het bijzonder M. Scheltema, ‘Het beroepsrecht van 

organisaties die voor het algemeen belang opkomen. Wensen voor een goede vormgeving van deze zelfstandige 

actie’, in: Goed verdedigbaar, T. de Gier e.a. (red.), Deventer: Kluwer 2011, p. 149 e.v., B.J. van Ettekoven, 

‘Bestuursrecht voor Jan & Alleman? Op weg naar een stelsel van subjectieve rechtsbescherming’, in:  

B.J. Schueler e.a., Rechtsbescherming in het omgevingsrecht (Vereniging voor Bouwrecht, nr. 37), Den Haag: 

Instituut voor Bouwrecht 2009, paragraaf 2.5.2 en J.C.A. de Poorter en K.J. de Graaf, ‘Doel en functie van de 

bestuursrechtspraak: een blik op de toekomst’, 2011, Raad van State, Den Haag, paragraaf 3.3. 
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De argumenten ‘pro’ zijn daartegenover naar mijn mening evenmin te verwaar-

lozen. Deze hebben zowel praktisch als systeemtechnisch belang: 

• Convergeren tussen privaatrecht en bestuursrecht als zodanig wordt breed gedra-

gen. Zoals in paragraaf 4.1.1 werd toegelicht is daarvoor van belang dat in 

privaatrecht en bestuursrecht tussen de behartiging van algemene en collectieve 

belangen op gelijke wijze onderscheid wordt gemaakt. 

• Een – mede op dat punt – meer uniform systeem zal de toegankelijkheid ervan, 

over de landsgrenzen heen, bevorderen. Het zal daardoor ook beter zijn geëqui-

peerd voor Europese keuzes die uitgaan van een horizontale aanpak voor gebun-

delde belangen van private personen. 

• De reikwijdte van het derde argument: de mogelijke differentiatie van aan de be-

hartiging van onderscheiden belangen te stellen vereisten, hangt af van de vraag 

óf men van die mogelijkheid daadwerkelijk gebruik zal willen maken. Bestaat er 

behoefte aan andere eisen, als het gaat om organisaties die algemene belangen 

onderscheidenlijk collectieve of groepsbelangen behartigen? 

 Ook op dit punt verschillen de opvattingen: 

- De voorstanders van ruime mogelijkheden voor ‘collectieve’ acties achten de 

huidige situatie meest wenselijk en zien in beginsel geen behoefte tot 

differentiatie in daaraan te stellen eisen. Als deze al zou worden overwogen, 

dan zou daartoe in hun visie eerder reden kunnen zijn binnen acties ter 

behartiging van collectieve of groepsbelangen, namelijk ten behoeve van extra 

eisen als het gaat om de behartiging van belangen van financiële aard, in het 

bijzonder het verkrijgen van schadevergoeding. 

- Degenen die tegenover ‘collectieve’ acties voor een terughoudender opstelling 

kiezen, zijn eerder geneigd tot gedifferentieerde eisen ten aanzien van 

algemeen belangacties enerzijds en acties ter behartiging van collectieve of 

groepsbelangen anderzijds. Zij stellen voor in het bijzonder aan organisaties 

die het algemeen belang behartigen extra eisen te stellen, met name met 

betrekking tot hun representativiteit. Genoemd worden in dat verband de 

omvang van de achterban, eisen aan de bestaansduur van de organisatie en 

waarborgen voor een goede, ter zake kundige behartiging van de desbetref-

fende belangen; voorts een transparante werkwijze en het afleggen van 

verantwoording aan de samenleving.187  

Ook hier biedt Duitsland een voorbeeld: paragraaf 3 van het Umwelt Rechts-

behelfsgesetz bevat een bepaling voor de ‘Anerkennung von Vereinigungen’, 

waarin de verschillende elementen een bepalende rol spelen (zie daarvoor 

bijlage 5).188 

Als het gaat om stringentere eisen aan de algemeen belangactie moet, in ver-

band met natuur en milieu, natuurlijk wel mede acht worden geslagen op het 

Verdrag van Aarhus. Dit Verdrag is gericht op de bescherming van het milieu in 

zeer brede zin, ten gunste van eenieder, toekomstige generaties inbegrepen. 

Enige terughoudendheid is – als het gaat om milieubescherming – dus op haar 

plaats.189 Volgens artikel 2 leden 4 en 5 van het Verdrag mogen ‘de eisen van 

nationaal recht’ echter in aanmerking worden genomen voor toelating van 

organisaties tot, kortweg, bestuursrechtelijke procedures. De grenzen van die 

eisen liggen niet vast. Darpö heeft in het kader van zijn studie naar de imple-

                                                
187  Zie in die zin M. Scheltema, ‘Het beroepsrecht van organisaties die voor het algemeen belang opkomen. Wensen 

voor een goede vormgeving van deze zelfstandige actie’, in: Goed verdedigbaar, T. de Gier e.a. (red.), Deventer: 

Kluwer 2011, p. 149 e.v. 

188  Ook B.J. van Ettekoven in zijn in noot 186 bedoelde bijdrage put inspiratie uit het Duitse recht. 

189  Zie in dit verband ook het in paragraaf 6.2 reeds aan de orde gekomen Hof van Justitie EU 12 mei 2011 in zaak 

C-115/09 (Trianel). 
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mentatie van artikel 9 leden 3 en 4 van het Verdrag van Aarhus in zeventien 

lidstaten van de Europese Unie190 de desbetreffende mogelijkheden in kaart 

gebracht: wat betreft ‘standing’ van NGO’s kan naar zijn mening (deels) 

gebruik gemaakt worden van het eerdere voorstel van de Europese Commissie 

voor een ‘Access to Justice Directive’191 (ter – gedeeltelijke – uitvoering van het 

Verdrag van Aarhus) met statutaire doelstelling en geografisch gebied van 

activiteit (artikel 5 van dat voorstel) en enkele aanvullende vereisten, zoals 

onafhankelijkheid van de NGO, non profit, met een toereikende organisatie, 

opgericht overeenkomstig de wet en met feitelijke werkzaamheden gedurende 

maximaal drie jaar (artikel 8 van dat voorstel). Een registratievereiste, zoals in 

het voorstel ook opgenomen, is naar zijn mening te vermijden, evenals de 

‘auditing’ van jaarstukken. Het vereiste van feitelijke werkzaamheden geduren-

de maximaal drie jaar moet in zijn visie ten minste kunnen worden vervangen 

door het aantonen van publiek support aan de hand van bijvoorbeeld honderd 

handtekeningen. Participatie in de milieubesluitvormingsprocedure dient als 

vereiste voor toegang in rechte zijns inziens eveneens achterwege te blijven. 

Een antidiscriminatiebepaling ten slotte zou volgens Darpö moeten worden 

toegevoegd (zie artikel 3(9) van het Verdrag van Aarhus).192 

 Zo bezien lijkt het Verdrag van Aarhus de voorstellen van voorstanders van 

enige extra eisen aan organisaties die het algemeen belang behartigen met 

betrekking tot hun representativiteit, niet bij voorbaat in de weg te staan. 

• Wat betreft het vierde argument ‘pro’ betreffende de systeemtechnische kant: 

vanuit een onderschreven belang van een zelfstandig actierecht voor ideële 

belangenorganisaties, zeker als het om ‘stemloze’ belangen gaat, wordt in be-

stuursrechtelijke kringen ingevolge de in gang gezette subjectivering van het 

bestuursprocesrecht nagedacht over een regeling van in het bijzonder de alge-

meen belangactie die de legitimatie ervan versterkt. Gedacht wordt onder meer 

aan eisen van ‘massa’, deskundigheid en aan het koppelen van het vereiste van 

feitelijke werkzaamheden aan een enige termijn.193 Het nader doordenken van 

een dergelijke regeling vergt, naar het mij voorkomt, dat algemene en collectieve 

belangen zijn (te) onderscheiden; 

• Ook in verband met schadevergoeding ten slotte zal het verschil maken of het 

gaat om een algemeen belangactie, waarbij de organisatie zelf als het ware scha-

de heeft geleden/lijdt dan wel om een collectieve actie waarachter feitelijk tal van 

individuele belangen/vorderingen schuil gaan. 

 

– Conclusie 

Indien men niet per se wil vasthouden aan de huidige bepalingen (artikel 3:305a 

BW en artikel 1:2 lid 3 Awb), en uniformering daartussen wil nastreven, zijn er 

goede gronden voor een nieuwe opzet van ‘collectieve’ acties met onderscheid 

tussen algemene belangen enerzijds en collectieve of groepsbelangen anderzijds. 

Deze zullen daartoe in beginsel ten opzichte van elkaar wel nader moeten worden 

afgebakend, bij voorkeur met oog direct voor ‘grens’gevallen om problemen van 

door elkaar lopende belangen als hiervoor onder ‘Contra’s’ gesignaleerd, te onder-

vangen. Het belang van het maken van onderscheid tussen beide wordt mede, maar 

                                                
190  J. Darpö, ‘Effective Justice? Synthesis Report of the Study on the Implementation of Articles 9(3) and 9(4) of the 

Aarhus Convention in Seventeen of the Member States of the European Union’ in: J.H. Jans e.a. (red.), National 

Courts and EU Environmental Law, Groningen: Europa Law Publishing 2013, Chapter 8. 

191  (2003/0246/COM) 

192  Kijkend naar onze huidige eisen zou van de genoemde eisen een duurvereiste, eventueel te vervangen door een 

bepaald aantal handtekeningen, het meest ‘nieuw’ zijn. 

193  Zie de auteurs en hun bijdragen hiervoor in noot 186 vermeld. 
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niet uitsluitend, bepaald door het antwoord op de vraag of differentiatie in aan de 

onderscheiden acties te stellen eisen al dan niet gewenst wordt geacht. Mogelijkhe-

den daartoe heb ik hiervoor genoemd. Bij algemeen belangacties gaat het daarbij 

vooral om eisen van representativiteit, bestaansduur en – in mindere mate – van 

deskundigheid; bij collectieve acties, als deze financieel zijn van aard, met name om 

eisen van deskundigheid/zorgvuldigheid, governance, representativiteit en overleg. 

In de genoemde eisen schuilt, met andere nadruk waar het gaat om het ene of 

andere type van actie, dus wel enige mate van overeenstemming. Dit is zeker het 

geval als daarbij wordt bedacht, dat ook voor algemeen belangacties eisen van 

transparantie (governance) en overleg wel worden genoemd.194 Wellicht is er in 

zoverre bij nadere doordenking van deze materie ook nog een weg te vinden om de 

uniforme regeling voor privaatrecht en bestuursrecht zo vorm te geven dat de be-

voegdheid voor rechtspersonen tot behartiging van algemene en collectieve belan-

gen – vanuit een onderscheiden perspectief en met de mogelijkheid van verschillen-

de eisen al naar gelang van het type actie – (opnieuw) wordt samengebracht. Voor 

mijn motieven om de algemeen belangactie vanwege haar ‘zelfstandige’ karakter in 

beginsel te modelleren naar het bestuursrecht, en de actie met een meer afgeleid 

karakter naar het privaatrecht, verwijs ik kortheidshalve naar paragraaf 7.1.1. 

 

2 Geselecteerde rechtspersonen 

In paragraaf 7.1.2 concludeerde ik dat wat typen van rechtspersonen betreft uni-

formering van privaatrecht en bestuursrecht in de rede ligt, met een keuze voor de 

vereniging en de stichting. Wat betreft de rechtsbevoegdheid van de betrokken ver-

enigingen ligt een keuze, zoals werd vermeld, lastiger, omdat de verschillen niet 

zonder relevantie zijn. 

 

– Pro’s 

Voor beperking van in aanmerking komende rechtspersonen tot verenigingen en 

stichtingen overeenkomstig het privaatrecht pleiten: 

• de mogelijkheid tot uniformering van privaatrecht en bestuursrecht; 

• het feit dat andere rechtspersonen dan deze niet of nauwelijks worden gebruikt. 

 

Voor opheffing van de uitzondering van verenigingen met beperkte rechtsbevoegd-

heid overeenkomstig het bestuursrecht pleit hoofdzakelijk: 

• De mogelijkheid tot uniformering van privaatrecht en bestuursrecht. Daarvan 

uitgaande is schrapping van het vereiste van volledige rechtsbevoegdheid in het 

privaatrecht, waaraan in de praktijk niet al te zwaar wordt getild, een betere keus 

dan toevoeging van het desbetreffende vereiste aan het bestuursrecht, gegeven: 

- het belang van ad-hocacties, die met name in het bestuursrecht met korte 

termijnen snel moeten kunnen worden ingesteld; 

- het belang van beperking van kosten, met name voor groepen; 

- aansluiting bij het gedachtegoed van het Verdrag van Aarhus, dat ‘groepen’ in 

artikel 2 lid 4 (met de omschrijving van ‘het publiek’) op één lijn stelt met 

verenigingen en organisaties.195 

 
  

                                                
194  Zie de onder meer in noot 186 genoemde bijdrage van M. Scheltema. 

195  Overigens lijkt een vereiste van statuten niet bij voorbaat in strijd met het Verdrag van Aarhus (zie ook 

(2003/0246/COM) en zie daarover in deze paragraaf onder 1). 
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– Contra’s 

Mede als gevolg van het feit dat andere rechtspersonen niet dan wel nauwelijks voor 

‘collectieve’ acties worden gebruikt, zijn ten aanzien van de selectie van in aanmer-

king komende rechtspersonen weinig tegengeluiden waarneembaar. 

Wél zijn voorstanders van een beperkter systeem van ‘collectieve’ acties soms ook 

voor een (nog) beperkter keuze van rechtspersonen, in die zin dat met name voor 

de algemeen belangactie alleen de vereniging geschikt wordt geacht in verband met 

het ledensubstraat, dan wel wordt voorgestaan in het algemeen belang slechts 

gebruik te maken van verenigingen ten gunste van een grotere transparantie. 

Wat betreft de opheffing van de uitzondering van verenigingen met beperkte rechts-

bevoegdheid worden als tegenargumenten ten behoeve van het behoud van die 

uitzondering in elk geval voor het privaatrecht aangevoerd: 

• het grotere belang van individualiseerbaarheid van procespartijen in het privaat-

recht, bijvoorbeeld ook in verband met de proceskostenveroordeling. 

 

– Afweging 

De beperking van in aanmerking komende rechtspersonen tot verenigingen en 

stichtingen wordt, op een enkele voorstander van beperking tot – alleen – de ver-

eniging (voor algemeen belangacties) na, vrij algemeen gedeeld. Beperking tot 

alleen de vereniging lijkt mij een niet bij voorbaat te verantwoorden verschraling 

van de organisatiemogelijkheden met zich te brengen. De stichting heeft daartoe 

naast de vereniging potentie, en wordt ook in het privaatrecht veel gebruikt. 

Wat betreft de vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid, ook wel informele vere-

niging genaamd, kan men drie kanten op: 

1 Keuze voor opheffing van de beperking in het privaatrecht omdat de belangen bij 

de informele vereniging in het bestuursrecht groter voorkomen dan die van het 

privaatrecht bij het behoud ervan. In het privaatrecht kan men ten behoeve van 

zekerheid voor proceskostenveroordeling desgewenst uit de voeten met een 

instrument van zekerheidstelling voor proceskosten en/of met een verplichte 

inschrijving van het bestuur in het handelsregister (zie hiervoor paragraaf 7.1.2). 

2 Keuze voor toevoeging van de beperking aan het bestuursrecht. Zelfs door 

voorstanders van ruime mogelijkheden van ‘collectieve’ acties wordt het vereiste 

van statuten niet als onoverkomelijk ervaren. 

3 De op dat punt bestaande differentiatie tussen privaatrecht en bestuursrecht 

laten bestaan, omdat voor modellering op de huidige wijze vanuit het privaatrecht 

en het bestuursrecht argumenten zijn aan te voeren en het dan blijvende verschil 

tussen privaatrecht en bestuursrecht niet op onoverkomelijke problemen hoeft te 

stuiten (zie hierna voorbeeld 4). 

Persoonlijk neig ik daarom tot de laatste variant. 
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Voorbeeld 4 

De gemeente Deventer wil een projectontwikkelaar tegemoet komen in zijn voor-

nemen een ultramodern gebouw op te richten midden in het historische Bergkwar-

tier aldaar en verleent de benodigde vergunningen. Bewoners verenigen zich met 

het doel dit bouwwerk in hun zo dierbare wijk tegen te gaan. Zij presenteren zich 

naar buiten als de ‘Vereniging Bergkwartier’. Aan alle eisen van artikel 2:26 BW is 

voldaan. Vanwege het in beginsel enkelvoudige doel dat hen voor ogen staat zien zij 

af van een bezoek aan en de kosten van een notaris en dus van een notariële akte. 

Sprake is derhalve van een zogenoemde vereniging met beperkte rechtsbevoegd-

heid ook wel aangeduid als informele vereniging. 

Gelet op het feit dat hier duidelijk (mede) sprake is van een bundeling van indivi-

duele belangen, wordt de Vereniging door de bestuursrechter wat haar ontvankelijk-

heid betreft geen strobreed in de weg gelegd. De bestuursrechter ziet echter geen 

aanleiding tot inwilliging van het door haar ingediende schorsingsverzoek, zodat de 

projectontwikkelaar met de uitvoering van zijn plannen begint. De Vereniging ziet 

dit met lede ogen aan. Zij zet echter door en wordt door de afdeling Bestuurs-

rechtspraak van de Raad van State uiteindelijk alsnog in het gelijk gesteld. 

Nu wil de Vereniging naar de burgerlijke rechter om de projectontwikkelaar onder 

meer tot afbraak van hetgeen ten onrechte werd gebouwd te doen veroordelen. Die 

toegang zal haar, zo begrijpt zij van haar advocaat, ‘mirabele dictu’ echter worden 

ontzegd omdat een informele vereniging niet valt onder de rechtspersonen die in 

artikel 3:305a BW zijn geselecteerd voor de behartiging van soortgelijke belangen 

van andere personen. Haar advocaat weet echter raad: nu het doel van de Vereni-

ging toch wat meer ‘om hakken’ krijgt, stelt deze de Vereniging voor te besluiten 

haar statuten alsnog met gezwinde spoed te doen opnemen in een notariële akte 

(artikel 2:28 BW). Zo geschiedt. Aldus verkrijgt de vereniging alsnog volledige 

rechtsbevoegdheid en kan de procedure bij de burgerlijke rechter toch worden 

opgestart. 

NB:  Voor andere thans in het bestuursrecht wel en in het privaatrecht niet toegelaten rechtspersonen dan informele 

verenigingen is in een oplossing als deze (artikel 2:28 BW) niet voorzien. 

 

 

3 Beperking tot ‘in het bijzonder’ behartigde algemene en ‘collectieve’ belangen 

De onderhavige (extra) beperking in het bestuursrecht berust met name op de wens 

politieke partijen buiten de deur te (kunnen) houden. Dit neemt niet weg dat de be-

stuursrechter aan organisaties op basis van deze bepaling wel functionele en terri-

toriale eisen stelt (zie paragraaf 3.2.1 sub 3). Over uniformering op dit punt bestaan 

geen vastomlijnde gedachten. 

 

– Pro’s 

• Met de mogelijkheid van functionele en territoriale eisen biedt dit vereiste rele-

vante mogelijkheden tot begrenzing van ‘collectieve’ acties, althans voor een 

grotere representativiteit van de betrokken organisaties. 

• Als argument voor invoering van dat vereiste in het privaatrecht wordt voorts 

genoemd de – daaruit overigens niet per se voortvloeiende – mogelijkheid van 

voorrang van organisaties boven andere, indien zich meerdere organisaties 

melden, al dan niet met elkaar in tegenspraak.196 

 
  

                                                
196  Zie in die zin M. Scheltema, ‘Het beroepsrecht van organisaties die voor het algemeen belang opkomen. Wensen 

voor een goede vormgeving van deze zelfstandige actie’, in: Goed verdedigbaar, T. de Gier e.a. (red.), Deventer: 

Kluwer 2011, p. 149 e.v. met verwijzing naar het in noot 180 vermelde proefschrift van P.J.J. van Buuren t.a.p. 
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– Contra’s 

Tegen het vereiste als zodanig worden weinig bezwaren geuit. 

Dit geldt wel voor de daaraan eventueel te verbinden mogelijkheid van prioritering: 

deze kan, zo werd in één van de interviews gemeld, manipulaties via de statuten 

bevorderen. Voorts wordt deze wel als lastig en onnodig ervaren: zeker voor het 

privaatrecht – met de aan de gebruikmaking ervan verbonden kosten als barrière – 

bestaat voorkeur voor een ‘bonte stoet’ van personen waarvan de belangen in rech-

te kunnen worden afgewogen. 

 

– Afweging 

Persoonlijk ben ik geneigd tot uniformering conform het bestuursrecht. Om voor de 

behartiging van algemene dan wel collectieve of groepsbelangen in aanmerking te 

komen, is een bijzondere doelstelling naar mijn mening niet teveel gevraagd. Voor 

prioritering in het geval een (te) groot aantal organisaties in rechte opkomt voor 

hetzelfde belang, lijkt het vereiste mij, wat daarvan verder zij, vooral als het gaat 

om het privaatrecht niet bij voorbaat geschikt: die behoefte zou zich daar naar mijn 

indruk vooral kunnen voordoen in geval van geldvorderingen; functie en/of territoir 

zijn dan vermoedelijk onvoldoende onderscheidend. 

 

4 Het vereiste van feitelijke werkzaamheden 

Dit vereiste is aan beide bepalingen (artikel 3:305a BW en 1:2 lid 3 Awb) gemeen, 

zij het dat het in de eerste bepaling niet en in de laatste bepaling wel is geëxplici-

teerd. Aan pro’s en contra’s dan wel de afweging daarvan kom ik hier dus in zoverre 

niet toe. 

Zoals in paragraaf 3.2.1 sub 4 is beschreven, heeft de afdeling Bestuursrechtspraak 

van de Raad van State de toepassing van dit vereiste in 2008 (naar aanleiding van 

de afschaffing van de actio popularis) aangescherpt. Het louter in rechte opkomen 

tegen besluiten dan wel het verrichten van nauw met het instellen van beroep 

daartegen verband houdende werkzaamheden, is als zodanig niet voldoende.  

Dit vereiste doet zich in de praktijk in het bijzonder gelden als algemene belangen in 

het geding zijn. In geval van bundeling van rechtstreeks bij het besluit betrokken 

individuele belangen, kunnen bedoelde feitelijke werkzaamheden volgens de Afde-

ling in die aldus tot stand gebrachte bundeling besloten worden geacht. Na aanvan-

kelijke vrees voor beperking van de mogelijkheden van ‘collectieve’ acties zijn de in 

dat verband geuite bezwaren intussen verstomd. De praktijk lijkt zich aan de nieuwe 

jurisprudentie te hebben aangepast. 

 

In het privaatrecht gaat het bij ‘collectieve’ acties in beginsel steeds om bundeling 

van – gelijksoortige – belangen van andere personen. Zoals de Hoge Raad – vóór  

de inwerkingtreding van artikel 3:305a e.v. BW – in het zogenaamde Nieuwe Meer-

arrest oordeelde:’ 

 

‘[zou] het niet op zijn plaats […] zijn om in een geval als het onderhavige nadere 

eisen te stellen voor de ontvankelijkheid, zoals bijv. ter zake van representativi-

teit of feitelijke werkzaamheden.’ 

 

In die zaak ging het, zoals ik in paragraaf 4.1.1 al schreef, eerder om de – indirecte 

– bescherming van algemene belangen dan om de bescherming van collectieve of 

groepsbelangen. Inzet vormde de staking door de Gemeente Amsterdam van het 

storten van vervuilde bagger afkomstig uit de Amsterdamse grachten in De Nieuwe 

Meer zolang de vereiste vergunningen niet waren afgegeven. 

Overigens komt men een succesvol verweer op dit punt – ook na de invoering van 

artikel 3:305a BW – in het privaatrecht niet of nauwelijks tegen. 
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Bij onderscheiding van algemene en collectieve belangen, zoals hiervoor onder 1 

voorgesteld, kan de toepassing van het vereiste van feitelijke werkzaamheden wat 

mij betreft overeenkomstig de rechtspraak van de afdeling Bestuursrechtspraak van 

de Raad van State voor het bestuursrecht en het privaatrecht worden vastgelegd. 

Conform het voorstel van Darpö (zie hiervoor paragraaf 8.4.1 onder 1) zou dit 

vereiste naar mijn mening wel moeten kunnen worden vervangen door het aan-

tonen van publiek support aan de hand van een nader te bepalen aantal handteke-

ningen, zodat de mogelijkheid van ad-hocacties, ook voor algemene belangen, 

verzekerd is. 

 

5 (Nog) geen (collectieve) vordering tot schadevergoeding 

Zoals ik concludeerde in paragraaf 7.1.5 kan een organisatie ter bescherming van 

het algemeen belang (in abstracto), in beginsel onder het huidig recht al (mede) tot 

schadevergoeding gerechtigd zijn. Het onderwerp ‘collectieve schadevergoedings-

actie’ staat (alleen) in het privaatrecht inmiddels op ‘de agenda’.197 Mede naar aan-

leiding van de recente EU-initiatieven (met ‘horizontal approach’) en onze eigen 

nieuwe rechtsmachtverdeling op het gebied van schadevergoeding is er reden voor 

(directe) aandacht voor mogelijke harmonisatie tussen privaatrecht en bestuurs-

recht ook op dit punt. 

 

1 Acties ter bescherming van het algemene belangen 

 

– Pro’s 

Voor – uniforme vastlegging van – het recht op vergoeding van schade in geld198, in 

beginsel bestaande uit redelijke kosten als bedoeld in artikel 6:96 lid 2 onder a 

(naast b en c) BW, daadwerkelijk gemaakt/te maken ter behartiging van het alge-

meen belang, pleiten: 

• het scheppen van duidelijkheid voor de praktijk; 

• de gelegenheid tot differentiatie tussen de – vereisten voor – vergoedingsmoge-

lijkheden bij acties ter behartiging van het algemeen belang en ter behartiging 

van collectieve of groepsbelangen; 

• de overeenstemming van een dergelijke regeling met internationale verdragen, 

bijvoorbeeld het Milieuschadeverdrag van Lugano.199 

 

– Contra’s 

Door de praktijk wordt geen bezwaar gezien in het recht op vergoeding van door 

organisaties in het – als hun ‘eigen’ belang aan te merken – algemeen belang 

gemaakte dan wel te maken kosten in de zin van artikel 6:96 lid 2 BW; wél in ver-

goeding van andere vormen van nadeel van minder concrete aard: als voorbeeld 

noemde één van de geïnterviewden Greenpeace die vergoeding vordert van ‘geleden 

schade als gevolg van het feit dat een kerncentrale te lang open is geweest’. Derge-

lijke schade wordt volgens betrokkene in voorkomend geval niet geleden door 

Greenpeace. Ook wordt wel voorgesteld schadevergoedingsacties te reserveren voor 

claims herleidbaar tot individuele personen (‘de collectieve variant’). 

 

– Afweging 

Naar mijn mening is het een goede zaak om voor organisaties die een specifiek 

algemeen belang dienen op een wijze die rechtvaardigt dit belang als ‘eigen’ belang 

                                                
197  www.internetconsultatie.nl/motiedijksma. 

198  Schadevergoeding in natura behoort in ‘collectieve’ acties al tot de mogelijkheden. 

199  Verdrag van de Raad van Europa betreffende de aansprakelijkheid voor milieugevaarlijke activiteiten, 21 juni 

1993, Trb. 1993, 149 (zie artikel 2 lid 7 sub c en lid 8). 
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van die organisatie aan te merken, duidelijkheid te scheppen over de mogelijkheid 

redelijke kosten die daadwerkelijk zijn gemaakt of te maken in het desbetreffende 

algemeen belang, vergoed te krijgen. Dit is in overeenstemming met de – in de 

parlementaire geschiedenis gesteunde200 – jurisprudentie ter zake201 en met inter-

nationale verdragen. Het moet naar mijn mening wel gaan om daadwerkelijk 

gemaakte dan wel te maken kosten. Te vergoeden bedragen moeten duidelijk zijn 

bestemd. 

Wat te denken van nadeel als hiervoor bedoeld? Kun je zeggen dat een dergelijke 

schade door Greenpeace is geleden? Het gaat hier, goed begrepen, eigenlijk vooral 

om immateriële schade. In vergoeding van dergelijke schade is volgens de wet 

(artikel 6:106 e.v. BW) hoofdzakelijk voorzien voor natuurlijke personen. Dergelijke 

schade is daarmee, naar het voorkomt, doorgaans niet in het algemeen belang te 

vergoeden. In (de wetsgeschiedenis van) een regeling kan hierover duidelijkheid 

worden geschapen. 

 

2 Acties ter bescherming van collectieve belangen 

 

– Pro’s/contra’s/afweging 

De voors en tegens van vorderingen tot schadevergoeding in geld van collectieve 

organisaties zijn in parlementaire stukken en literatuur reeds breed geformuleerd. 

Hier wordt daarom dadelijk naar de afweging overgegaan. Er is op dit punt, zoals 

vermeld, reeds een ontwikkeling gaande. In de zogenoemde motie-Dijksma202 is de 

regering gevraagd om te komen met een stappenplan voor de toekenning aan 

representatieve belangenorganisaties van het recht schadevergoeding collectief te 

verhalen. Inmiddels is in juli 2014 een voorontwerp van wet in consultatie gegeven 

ter uitvoering van die motie. 

In die motie wordt niet gedifferentieerd tussen acties in het algemeen belang en het 

collectief of groepsbelang. Evident is echter dat het hierin, zoals ook in het vooront-

werp van wet, gaat om gebundelde individuele belangen bij schadevergoeding en 

niet om het belang van het individu overstijgende algemene belangen die als het 

ware bovenpersoonlijk van aard zijn. Gelet op het (oorspronkelijke) karakter van 

artikel 3:305a BW (zie paragraaf 3.2.1 onder 1) ligt dit ook voor de hand. Nederland 

loopt in zoverre in de pas met Europa, zeker als bij de uitwerking ervan ook de 

Recommendation wordt betrokken. 

 

Moet dit voorstel direct ook voor het bestuursrecht gelden? 

De Recommendation maakt geen onderscheid tussen privaatrecht en bestuursrecht. 

Schadevoorvallen kunnen zich bovendien, zowel nationaal als grensoverschrijdend, 

kenmerken door private en publieke elementen.203 Naar ik uit de gehouden inter-

views heb opgemaakt, zit men in het bestuursrecht echter nog niet erg op collec-

tieve schadevergoedingsacties in het bestuursrecht te wachten. Men vindt dat ‘toe-

komstmuziek’. Het voortouw wordt op dat punt in het algemeen graag aan het 

privaatrecht gelaten. Vertaling van een dergelijke regeling naar het bestuursrecht 

schiet op dit moment nog aan ‘de fantasie voorbij’. Wél is het zo, en dit wordt ook 

ingezien, dat in de toekomst meer financiële schadevergoedingsgeschillen in het 

                                                
200  Kamerstukken II, 1990/1991, 21 202, nr. 6, p. 34. 

201  Rechtbank Rotterdam 15 maart 1991, M&R 1991/12, p. 662 m. nt. Kottenhagen-Edzes. 

202  Kamerstukken II, 2011/12, 33 000, XIII, p.14. 

203  Zie hierover meer uitgebreid C.J.M. van Doorn en I.N. Tzankova, ‘De afwikkeling van massaschade via Claim 

Afwikkelingsfaciliteiten’ in: Massale procedures, Preadviezen Jonge VAR 2014, Jonge VAR-reeks, Den Haag:  

Boom Juridische uitgevers 2014, p. 95 e.v., en het daarin opgenomen 'Zakelijk verslag van de vergadering'  

(p. 138–140). 
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bestuursrecht kunnen worden verwacht: voor schadevergoeding in geval van on-

rechtmatige besluiten zal de gelaedeerde onder de grens van € 25.000 mogen 

kiezen tussen de burgerlijke rechter en de bestuursrechter, terwijl de laatste exclu-

sief bevoegd zal zijn op enkele specifieke, volledig aan de bestuursrechter toebe-

deelde terreinen, kortweg betreffende het financiële bestuursrecht, het ambtenaren-

recht en het vreemdelingenrecht (zie hiervoor de inleiding van hoofdstuk 5). 

Daarnaast zal de bestuursrechter exclusief bevoegd zijn in nadeelcompensatiezaken. 

Het idee om het bestuursrecht bij de gedachtebepaling over dit wetsvoorstel direct 

te betrekken, al was het maar ten gunste van een op termijn eventueel ook voor het 

bestuursrecht geschikte althans geschikt te maken regeling, vindt daarin steun. 

Zoals één van de geïnterviewden opmerkte, moet, ‘juist nu veel meer grote groepen 

nadeel van besluiten van overheden dan wel feitelijk handelen hunnerzijds onder-

vinden, nu dit verschijnsel toeneemt, ter zake een voorziening worden getroffen’. 

Een regeling waarin wordt voorzien in het collectief vorderen van schadevergoeding 

ook voor het bestuursrecht, zal mogelijk ook het collectief schikken in het bestuurs-

recht kunnen bevorderen, zeker indien daarbij, zoals hiervoor in paragraaf 7.1.6 

onder 1 is voorgesteld, mede wordt voorzien in een overlegverplichting (zie in ver-

band met collectief schikken ook hierna in paragraaf 8.4.2). 

 

6 Artikel 3:305a lid 2 BW 

In paragraaf 7.1.6 onder 1 en 2 suggereerde ik opname van een verplichting tot 

overleg en een vereiste als vermeld in de tweede volzin van artikel 3:305a lid 2 BW 

ook in het bestuursrecht. 

 

1 Verplichting tot overleg 

 

– Pro’s 

Voor opname van een verplichting tot overleg ook in het bestuursrecht pleiten: 

• de daarvan uitgaande aansporing tot overleg, in een samenleving waarin de eigen 

verantwoordelijkheid voor conflictoplossing voorop staat; 

• de extra ruimte die dit voor partijen creëert om kwesties buiten rechte tot een 

oplossing te brengen. 

 

– Contra’s 

Ertegen pleit mogelijk de tijd die daarmee gemoeid zou kunnen zijn, terwijl de 

termijnen van bezwaar en beroep in het bestuursrecht kort zijn. 

 

– Afweging 

De argumenten pro wegen naar mijn mening in principe zwaarder dan het argument 

contra, ervan uitgaande dat een regeling zo vorm wordt gegeven dat de effectieve 

rechtsbescherming tegen de overheid niet in het geding kan komen. In dat kader 

suggereerde ik in paragraaf 7.1.6 onder 1 opname van een overlegverplichting  

– ten laatste – in de bezwarenprocedure. Bijvoorbeeld in nadeelcompensatiezaken 

blijkt juist in die fase nog veel door partijen zelf te kunnen worden bereikt. 

 

2 Extra waarborging belangen achterliggende personen 

 

– Pro’s 

De bedoelde extra waarborgen kunnen: 

• de legitimatie van organisaties versterken; 

• aan het betrokken belang ten goede komen; 

• achterbannen beter equiperen in die zin dat voor hen transparanter zal zijn wat 

een organisatie doet/heeft gedaan. 
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– Contra’s 

Nadeel kan vormen: 

• de extra toets die nodig zal zijn en de vraag naar de precieze invulling daarvan; 

• eventuele problemen bij de vervulling ervan in het geval van ad-hocacties. 

 

– Afweging 

Ook hier wegen de maatschappelijke voordelen naar mijn mening op tegen de 

nadelen. Van een organisatie die algemene of collectieve belangen behartigt, mag 

naar mijn mening worden verwacht dat zij over een adequate organisatie beschikt. 

Dit is in overeenstemming met internationaal levende gedachten (zie hierover naar 

aanleiding van het Verdrag van Aarhus in paragraaf 8.4.1 onder 1). Een regeling zal 

zo moeten worden vormgegeven, dat ad-hocacties daardoor niet onmogelijk worden 

gemaakt. Transparantie en verantwoording kunnen aan (het gevoel van) 

procedurele rechtvaardigheid van een collectieve afwikkeling van schade ten goede 

komen, hetgeen de aanvaardbaarheid daarvan in belangrijke mate kan dienen.204 

 

Samengevat is een (goeddeels) uniforme regeling denkbaar die er, verkort weerge-

geven, als in box 17 weergegeven, zou kunnen uitzien. 

 

Box 17 Voorgestelde (goeddeels) uniforme regeling 

De voorgestelde regeling bevat, kortweg, de volgende punten 

a algemene en collectieve belangen worden in bestuursrecht én privaatrecht onderscheiden, met duiding van 

algemene belangen overeenkomstig (artikel 1:2 lid 3 Awb van) het bestuursrecht en collectieve belangen 

overeenkomstig (artikel 3:305a BW van) het privaatrecht; 

b het ‘collectief’ actierecht wordt beperkt tot verenigingen en stichtingen, met behoud van het verschil in vereiste 

rechtsbevoegdheid tussen privaatrecht en bestuursrecht; 

c de beperking van ‘in het bijzonder’ behartigde algemene en collectieve belangen wordt uit het bestuursrecht voor 

het privaatrecht overgenomen; 

d het vereiste van feitelijke werkzaamheden wordt overeenkomstig de rechtspraak van de afdeling 

Bestuursrechtspraak van de Raad van State voor het bestuursrecht en privaatrecht vastgelegd; 

e in verband met schadevergoeding in geld wordt onderscheid gemaakt tussen acties ter behartiging van het 

algemeen belang en acties ter behartiging van collectieve belangen: 

 voor acties ter behartiging van het algemeen belang wordt vastlegging van de mogelijkheid van vergoeding 

van redelijke, daadwerkelijk gemaakte of te maken kosten voorgesteld; 

 collectieve schadevergoedingsacties staan (alleen) voor het privaatrecht inmiddels op ‘de agenda’; een 

voorontwerp van wet is in consultatie gegaan. Directe aandacht voor harmonisatie tussen privaatrecht en 

bestuursrecht ook op dit punt wordt in overweging gegeven; 

f de verplichting tot overleg en de extra waarborging van belangen van achterliggende personen uit het 

privaatrecht worden voor het bestuursrecht overgenomen. 

8.4.2 Wcam versus artikel 25a AWR 

Over toepassing van een regeling als de Wcam in het bestuursrecht dan wel artikel 

25a AWR in het overige bestuursrecht (buiten het fiscale terrein) leven in de prak-

tijk, voor zover door mij waargenomen, nog niet veel ideeën. Aan mijn bespiegelin-

gen daarover in paragraaf 7.2 wil ik hier nog slechts het volgende toevoegen. 

 

                                                
204  Zie hierover meer uitgebreid C.J.M. van Doorn en I.N. Tzankova, ‘De afwikkeling van massaschade via Claim 

Afwikkelingsfaciliteiten’ in: Massale procedures, Preadviezen Jonge VAR 2014, Jonge VAR-reeks, Den Haag:  

Boom Juridische uitgevers 2014, p. 95 e.v., en het daarin opgenomen Zakelijk verslag van de vergadering  

(p. 138–140). 
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– Wcam 

Anders dan aan een algemeen verbindendverklaring door de rechter volgens de 

Wcam ligt aan algemeen verbindende voorschriften van de overheid geen schikking 

ten grondslag. Dat betekent dat na de uitvaardiging van algemeen verbindende 

voorschriften het laatste woord bepaald nog niet hoeft te zijn gezegd. Ik onder-

streep daarom mijn suggestie de mogelijkheid van kennisdeling op het vlak van de 

voorbereiding van de totstandkoming van schikkingen in het kader van de Wcam 

enerzijds en algemeen verbindende voorschriften anderzijds te onderzoeken, in het 

bijzonder waar het gaat om de rol van belangenorganisaties en het werken met 

verdeelsleutels. 

Mogelijk kunnen mechanismen uit het privaatrecht ook voor het bestuursrecht 

bruikbaar worden gemaakt. In dit verband is interessant dat ook in het bestuurs-

recht, met name in verband met nadeelcompensatie, wel standaardisatie wordt 

nagestreefd (zie hiervoor in paragraaf 7.1.5). Nagedacht wordt daar tevens over de 

vraag in welke mate algemeen verbindende voorschriften materieel kunnen worden 

genormeerd.205 Dit zou de soms hoog oplopende transactiekosten in relevante mate 

kunnen beperken.206 De draagkracht van dergelijke voorschriften zou in belangrijke 

mate worden vergroot, indien daaraan collectief overleg uitmondend in overeen-

stemming ten grondslag zou liggen. 

 

– Artikel 25a AWR 

In verband met de voorgestelde opname van een prejudiciële procedure in het 

bestuursrecht zijn de pro’s en contra’s in de literatuur inmiddels reeds uitgespon-

nen,207 met afweging in – per saldo – positieve zin. Een relevant verschil tussen 

privaatrecht en bestuursrecht is uiteraard dat de procedure in het privaatrecht drie, 

en in het bestuursrecht twee instanties kent. Dit verkleint in het bestuursrecht de 

‘winst’ van de prejudiciële procedure, mede gelet op de verlenging die ervan uitgaat 

bij onverkorte doorzetting vervolgens van de bestuursrechtelijke procedure. Dit 

neemt niet weg dat de prejudiciële vraag juist ook voor het bestuursrecht, met tal 

van kansen op/gevallen van massaal bezwaar en beroep, een zeer effectief instru-

ment zal kunnen zijn. De suggestie van Barkhuysen en Schuurmans om in geval van 

massaal bezwaar in verband met de bij voorkeur door de rechter te stellen prejudi-

ciële vraag te kiezen voor het overslaan van de bezwaarprocedure – met aanhou-

ding van vergelijkbare zaken – onderschrijf ik. Als het gaat om ‘collectieve’ acties 

moet dan wel worden gelet op – verplaatsing van – de door mij voorgestelde over-

legverplichting (zie hiervoor paragraaf 7.1.6 onder 2). 

Samengevat volsta ik hier ter afsluiting met (her)opname van box 18. 

 
  

                                                
205  Zie bij wijze van voorbeeld de Algemene Verordening Nadeelcompensatie van de gemeente Amsterdam met 

zogenoemde opstapdrempel van 8% (artikel 2 lid 3). Zie voor een mogelijke rem daarop ook ABRVS 28 mei 

2014, ECLI:NL:RVS:2014:1868 (Wouwse Tol). 

206  Zie over nadeelcompensatie recent ook B.P.M. van Ravels, ‘Hoe groot is het normale maatschappelijke risico? 

Een analyse van recente rechtspraak’, NTB 2014/2 en M.K.G. Tjepkema, ‘Tegemoetkomingen van overheids-

wege: ongeregeld en ondoorzichtig bestuur anno 2014’, NTB 2014/3. 

207  Zie T. Barkhuysen en Y.E. Schuurmans, 'Een prejudiciële procedure in het bestuursrecht?’, Ars Aequi, oktober 

2013, p. 736 e.v.; zie voor het belastingrecht in vergelijkbare zin A.J.H. Suilen, ‘Pleidooi voor prejudiciële proce-

dure in belastingzaken’, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 6 december 2012, p. 1 e.v. 
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Box 18 Suggesties voor onderlinge kennisdeling/export instrument 

prejudiciële procedure 

Wcam 

 Met bestuursrecht kennis delen in verband met voorbereiding van schikkingen dan wel voorschriften (met name 

ten aanzien van rol van belangenorganisaties en het werken met verdeelsleutels) 

Prejudiciële procedure 

 Invoeren in het bestuursrecht 

 





 

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Cahier 2014-11  |  79 

9 Slotbeschouwing 

Aan het einde van dit onderzoek gekomen wordt het tijd de balans op te maken en 

– puntsgewijs – conclusies te trekken. 

 

1 Voorop staat dat de voornaamste wettelijke bepalingen over ‘collectieve’ acties 

(artikel 3:305a BW en artikel 1:2 lid 3 Awb) weliswaar erg op elkaar lijken, maar 

op relevante punten toch verschillen vertonen, althans niet identiek zijn. Het 

meest fundamentele onderscheid blijkt te schuilen in het verschil in ‘modellering’ 

van de ‘collectieve’ actie in bestuursrecht en privaatrecht. Terwijl de algemene en 

collectieve belangen in het bestuursrecht zijn geduid als ‘eigen’ (‘hun’) belangen 

van de betrokken rechtspersonen, is in het privaatrecht voor een andere con-

structie gekozen, en wel voor de bescherming van de gelijksoortige belangen van 

andere personen. Deze keuze heeft er tevens toe geleid dat in artikel 3:305a BW 

(anders dan in artikel 1:2 lid 3 Awb) geen onderscheid wordt gemaakt tussen 

algemene en collectieve belangen. Naast dit fundamentele onderscheid zijn er 

(kleinere) verschillen tussen beide bepalingen gesignaleerd (zie paragraaf 3.1.1), 

waarop hierna onder 4 nog wordt teruggekomen. 

De overigens in het privaatrecht onderscheidenlijk bestuursrecht voorkomende 

bepalingen die relevant zijn voor massale belangen/vorderingen (de Wcam in het 

privaatrecht en artikel 25a AWR in het bestuursrecht) zijn van geheel verschillen-

de aard. Op eigen wijze beogen zij elk van beide wel het hoofd te bieden aan 

massaliteit: de Wcam waar het grote aantallen schadevorderingen betreft; artikel 

25a AWR waar het grote aantallen bezwaarschriften betreft.  

De onderliggende problematiek is in zoverre vergelijkbaar. 

 

2 Achtergrond voor de gekozen modellering van de ‘collectieve’ actie in het privaat-

recht vormt de gedachte dat het privaatrecht betrekking heeft op relaties tussen 

rechtssubjecten naar burgerlijk recht (natuurlijke personen en rechtspersonen). 

De consequentie daarvan is volgens de parlementaire geschiedenis dat in het 

privaatrecht alleen kan worden geprocedeerd als het mede gaat om concrete be-

langen van natuurlijke of rechtspersonen. Het kan in een ‘collectieve’ actie naar 

burgerlijk recht dus niet uitsluitend gaan om algemene, abstracte belangen, om 

belangen van dieren of het milieu. Voor de (indirecte) bescherming van hun be-

langen – in een privaatrechtelijke ‘collectieve’ actie – is, aldus de wetgever, kop-

peling nodig aan belangen van wel door het privaatrecht beschermde rechtssub-

jecten. 

Het is de vraag of dit argument hout snijdt althans uniformering van privaatrecht 

en bestuursrecht in de weg staat. 

Opmerkelijk is in dit verband dat artikel 3:305a BW volgens de wetgever niet 

uitsluit dat organisaties die opkomen voor algemene belangen (bijvoorbeeld de 

belangen van dieren of het milieu), kunnen stellen dat de gewraakte handeling, 

gezien de doelstelling van die organisaties, (ook) jegens die organisaties zelf 

onrechtmatig is, zodat zij op die grond in rechte kunnen optreden. Een ‘collectie-

ve’ actie, hebben zij in zo’n geval, aldus de wetgever, niet nodig; deze vormt naar 

zijn mening dan ‘een gekunstelde constructie’. Dat betekent in feite dat ook in het 

privaatrecht een algemeen belang (al dan niet expliciet) kan worden geduid als 

een ‘eigen’ belang van de desbetreffende rechtspersoon. Daarmee lijkt de weg 

vrij voor het maken van keuzes ter uniformering van privaatrecht en bestuurs-

recht. 

Ook de (kleinere) verschillen tussen beide bepalingen zijn overbrugbaar gebleken, 
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behoudens eventueel het verschil in vereiste rechtsbevoegdheid van de in be-

stuursrecht en privaatrecht voor ‘collectieve’ acties geselecteerde verenigingen, 

omdat de desbetreffende verschillen niet zonder relevantie zijn (zie hierna onder 

4). 

 

3 De tussen artikel 1:2 lid 3 Awb en artikel 3:305a BW bestaande verschillen vor-

men aanleiding tot afstemmingsproblemen en maken het recht als zodanig min-

der toegankelijk. 

a Allereerst bemoeilijkt het verschil in ‘modellering’ van artikel 3:305a BW en 

artikel 1:2 lid 3 Awb, hiervoor onder 1 toegelicht, het convergeren tussen 

bestuursrecht en privaatrecht. Het gaat daarbij vooral om het in artikel 3:305a 

BW ontbrekende onderscheid tussen algemene en collectieve belangen. Zowel 

in het privaatrecht als in het bestuursrecht wordt veel waarde toegekend aan 

de bundeling van individuele belangen, omdat dit een effectieve 

rechtsbescherming kan dienen. Bij algemeen-belangacties is in het 

bestuursrecht geen sprake van bundeling van individuele belangen en worden 

daarom stringentere eisen gesteld aan de vervulling van het vereiste van 

feitelijke werkzaamheden. Bij toepassing van artikel 3:305a BW is rechtens 

echter steeds sprake van bundeling van individuele belangen, ook als het om 

(de indirecte bescherming van) algemene belangen gaat en worden aan de 

belangenorganisatie in dat verband geen extra eisen op het vlak van feitelijke 

werkzaamheden gesteld. De rechtspraak is hier als gevolg daarvan – 

onbedoeld – uiteen gaan lopen (zie in dit verband ook het in hoofdstuk 1 

behandelde voorbeeld 1). 

b Een tweede probleem vormt de leemte in rechtsbescherming met behulp van 

collectieve acties bij het aanvechten van algemeen verbindende voorschriften 

bij de rechter (bij wijze van exceptief verweer in tegen individuele besluiten 

gericht bezwaar/beroep). Op grond van de rechtspraak moet ervan worden 

uitgegaan dat een belangenorganisatie in het bestuursrecht geen belangheb-

bende is bij een individueel besluit. De burgerlijke rechter zal een belangenor-

ganisatie in beginsel eveneens niet-ontvankelijk verklaren, indien degenen wier 

belangen de organisatie bundelt, de regeling individueel kunnen/konden aan-

vechten. Volgens de burgerlijke rechter kan de enkele bundeling van indivi-

duele belangen door een rechtspersoon er namelijk niet toe leiden dat voor die 

rechtspersoon de weg naar de burgerlijke rechter komt open te staan (zie in dit 

verband ook paragraaf 4.1.2 onder 1 met voorbeeld 2). 

c Er bestaat in de praktijk twijfel over de vraag of bundeling van belangen in een 

bestuursrechtelijke procedure de formele rechtskracht van het desbetreffende 

besluit mede ten opzichte van de individuele personen wier belangen werden 

gebundeld, kan voorkomen. Twijfel op dit punt leidt er in de praktijk wel toe 

dat risico’s worden vermeden door individuele belanghebbenden – naast de 

belangenorganisatie – (ook) zelf in bestuursrechtelijke procedures te laten 

participeren. Dit doet de met collectieve acties beoogde effectiviteit teniet, 

althans beperkt deze in relevante mate (zie in dit verband ook paragraaf 4.1.2 

onder 2 met voorbeeld 3). 

d Tussen bestuursrecht en privaatrecht bestaat verschil in voor ‘collectieve’ acties 

in aanmerking komende rechtspersonen. Dit kan meebrengen dat 

rechtspersonen na een geslaagde ‘collectieve’ actie in het bestuursrecht in het 

privaatrecht als zodanig geen toegang hebben (zie in dit verband ook paragraaf 

8.4.1 onder 2 met voorbeeld 4). 
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4 De verschillen tussen privaatrecht en bestuursrecht kunnen naar mijn mening 

grotendeels worden vermeden. Dit zou kunnen gebeuren door een uniforme rege-

ling voor privaatrecht en bestuursrecht te treffen, waarin 

a algemene en collectieve belangen worden onderscheiden. Het ligt daarbij in de 

rede algemene belangen overeenkomstig het bestuursrecht te duiden als 

‘eigen’ belang van de rechtspersoon. Daarvoor zijn ook in de privaatrechtelijke 

jurisprudentie en wetsgeschiedenis aanknopingspunten te vinden (zie para-

graaf 6.1.1). Voor collectieve belangen is aan te sluiten bij de privaatrechtelijke 

constructie van bescherming van soortgelijke belangen van andere personen. 

Zeker nu de Afdeling het vereiste dat ook in verband met collectieve belangen 

sprake moet zijn van een belangenbehartiging met trekken van een 

bovenindividueel karakter meer en meer lijkt los te laten (zie paragraaf 3.2.1 

onder 5), hoeft dit voor het bestuursrecht niet op bezwaren te stuiten. 

b het ‘collectief’ actierecht is te beperken tot stichtingen en verenigingen. Gelet 

op de op dat punt onderscheiden belangen in bestuursrecht en privaatrecht is 

het bestaande verschil ten aanzien van de vereiste bevoegdheid van 

verenigingen (bestuursrecht: vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid en 

privaatrecht: vereniging met volledige rechtsbevoegdheid) in beginsel te hand-

haven (zie voor de oplosbaarheid van zodanig verschil bij samenloop van een 

bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke procedure paragraaf 8.4.1 onder 2 

met voorbeeld 4). 

c De beperking van ‘in het bijzonder’ behartigde algemene en collectieve 

belangen uit het bestuursrecht is voor het privaatrecht over te nemen.  

Om voor de behartiging van algemene dan wel collectieve belangen in aanmer-

king te komen, is een bijzondere doelstelling niet te veel gevraagd. Dit vereiste 

kan de representativiteit van organisaties ten goede komen. 

d Het vereiste van feitelijke werkzaamheden kan overeenkomstig de rechtspraak 

van de Raad van State worden vastgelegd (zie paragraaf 4.1.1). Dit vereiste 

moet wel kunnen worden vervangen door het aantonen van publiek support 

aan de hand van een nader te bepalen aantal handtekeningen, zodat de 

mogelijkheid van ad-hocacties, ook voor algemene belangen, verzekerd is (zie 

hiervoor paragraaf 8.4.1 onder 1). 

e In verband met schadevergoeding is van belang dat het verschil maakt of het 

gaat om een (individuele) algemeen belangactie, waarbij de organisatie zelf als 

het ware schade heeft geleden/lijdt of om een collectieve actie waarachter 

feitelijk tal van individuele belangen/vorderingen schuil gaan. 

Duidelijkheid is te scheppen over de mogelijkheid redelijke kosten die door de 

betrokken organisatie daadwerkelijk in het desbetreffende algemeen belang 

zijn gemaakt of te maken, vergoed te krijgen. 

Het onderwerp ‘collectieve schadevergoedingsactie’ staat (alleen) voor het 

privaatrecht inmiddels op ‘de agenda’; een voorontwerp van wet is in consul-

tatie gegeven. Mede naar aanleiding van de recente EU-initiatieven (met hori-

zontale aanpak zonder onderscheid tussen privaatrecht en bestuursrecht) en 

onze eigen nieuwe rechtsmachtverdeling op het gebied van schadevergoeding 

is er reden voor (directe) aandacht van de wetgever voor mogelijke harmoni-

satie tussen privaatrecht en bestuursrecht ook op dit punt. 

f Wat betreft de verplichting tot overleg en de extra waarborging van belangen 

van achterliggende personen (artikel 3:305a lid 2 BW): deze worden, zo is mij 

uit literatuur gebleken, ook voor het bestuursrecht van belang geacht, zodat 

modellering op dit punt overeenkomstig het privaatrecht kan plaatsvinden. 

 

5 Een regeling als voorgesteld onder 4 past naar mijn mening bij de in dit onder-

zoek gesignaleerde en geanalyseerde actuele (nationale) ontwikkelingen in maat-
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schappij/wetgeving en bij zich voordoende Europese ontwikkelingen. 

Om bij de Europese ontwikkelingen te beginnen: deze gaan uit van een horizon-

tale aanpak zonder onderscheid tussen privaatrecht en bestuursrecht, hetgeen 

een extra stimulans vormt voor een uniforme nationale regeling. 

De Europese keuzes hebben alleen het oog op gebundelde belangen van private 

personen. In zoverre lijkt (nationaal) onderscheid tussen de bescherming van 

algemene belangen en collectieve belangen de mogelijkheid tot afstemming op 

Europa voor gebundelde belangen van private personen te kunnen vergemakke-

lijken. 

Onderscheiding van algemene en collectieve belangen in bestuursrecht én pri-

vaatrecht vergroot ook de mogelijkheid tegemoet te komen aan in de praktijk 

ervaren behoefte tot aanpassing van eisen voor de onderscheiden acties aan 

actuele (nationale) ontwikkelingen in maatschappij/wetgeving, waaronder de 

sterke opkomst van claimstichtingen in het privaatrecht enerzijds en de subjec-

tivering van het bestuursprocesrecht anderzijds. Interessant daarbij is te zien dat 

de gedachten daaromtrent – zij het met verschillende nadruk – relevante 

gelijkenis vertonen (zie hiervoor paragraaf 8.4.1 onder 1). Wellicht is er in 

zoverre bij nadere doordenking van deze materie ook nog een weg te vinden om 

de uniforme regeling voor privaatrecht en bestuursrecht zo vorm te geven dat de 

bevoegdheid voor rechtspersonen tot behartiging van algemene en collectieve 

belangen – vanuit een onderscheiden perspectief en met de mogelijkheid van 

verschillende eisen al naar gelang van het type actie – (opnieuw) wordt samen-

gebracht. 

 

6 De – onder 4 voorgestelde – uniformering van de ‘collectieve’ actie leidt tot oplos-

sing van de hiervoor onder 3 sub a) en d) bedoelde problemen. Binnen de gren-

zen van dit onderzoek zijn voorts nog de navolgende mogelijkheden tot ‘verbe-

tering’ van rechtsbescherming met behulp van collectieve acties dan wel van 

afstemming tussen bestuursrecht en privaatrecht te noemen: 

a Allereerst kan bedoelde nieuwe, uniforme regeling mogelijk ook soulaas bieden 

voor de hiervoor onder 3 sub b) bedoelde problematiek: organisaties krijgen in 

die regeling als het gaat om collectieve belangen immers de bevoegdheid tot 

het instellen van een ‘rechtsvordering’ tot bescherming van gelijksoortige 

belangen van andere personen. Voor het bestuursrecht zou een dergelijke 

regeling de mogelijkheid kunnen bieden ruimte te creëren organisaties in de 

gelegenheid te stellen gelijksoortige – op een algemeen verbindend verklaarde 

regeling gestoelde – belangen van andere personen bij nagenoeg identieke 

besluiten te bundelen. Daarmee zou de thans bestaande, hiervoor in paragraaf 

4.1.2 onder 1 met voorbeeld 2 gesignaleerde leemte in de rechtsbescherming 

met behulp van collectieve acties zijn opgevuld. 

b Wat betreft de afstemming tussen bestuursrecht en privaatrecht is helderheid 

op het hiervoor onder 3 sub c) bedoelde punt van de formele rechtskracht (zie 

hiervoor in paragraaf 4.1.2 onder 2) van belang. In – de wetsgeschiedenis van 

– een nieuwe regeling kan hierover duidelijkheid worden geschapen. Daarbij is 

aandacht te besteden aan de vraag op welke wijze is aan te tonen welke 

individuen in de bundeling zijn betrokken. 

c Bij de vergelijking van de Wcam en artikel 25a AWR is de privaatrechtelijke 

prejudiciële procedure breed aan de orde gekomen. Geconcludeerd werd dat 

invoering van een prejudiciële procedure ook voor het bestuursrecht is aange-

wezen. 

Daarnaast wordt voorgesteld de mogelijkheid van kennisdeling op het vlak van 

de voorbereiding van de totstandkoming van schikkingen in het kader van de 

Wcam enerzijds en algemeen verbindende voorschriften anderzijds te onder-
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zoeken, in het bijzonder waar het gaat om de rol van belangenorganisaties en 

het werken met verdeelsleutels. Mogelijk kunnen mechanismen uit het privaat-

recht ook voor het bestuursrecht bruikbaar worden gemaakt. 

 

7 Terugkijkend naar het doel van het onderzoek (zie box 1 op p. 10) is sprake van 

een ‘rijke oogst’. Een (goeddeels) uniforme regeling wordt voorgesteld (zie 

hiervoor onder 4). De daarmee te bereiken rechtseenheid zal de toegankelijkheid 

van het recht, de rechtsgelijkheid en de rechtszekerheid ten goede komen. Op 

punten waar afstemmingsproblemen tussen bestuursrecht en privaatrecht be-

staan, worden oplossingen gepresenteerd, ook relevant uit oogpunt van rechts-

machtverdeling. 

De voorgestelde regeling past voorts bij in dit onderzoek gesignaleerde en 

geanalyseerde actuele (nationale) ontwikkelingen in maatschappij/wetgeving en 

zal de mogelijkheid tot afstemming op Europese initiatieven met horizontale aan-

pak zonder onderscheid tussen privaatrecht en bestuursrecht, kunnen vergemak-

kelijken. 

Voor invoering van een regeling als voorgesteld is aanpassing van wetgeving 

nodig. Wat betreft het recht schadevergoeding collectief te verhalen, wordt aan-

geraden het bestuursrecht direct bij de gedachtebepaling over het onlangs in 

consultatie gegeven, (alleen) voor het privaatrecht geconcipieerde voorontwerp 

van wet te betrekken. 

 

8 Het onderzoek heeft ten aanzien van de onderhavige materie ook verdieping en 

inzicht gebracht in (de toepassing van) privaatrecht en bestuursrecht en de ver-

schillen daartussen. Deze studie stelt juristen, of dit nu gaat om regelgevers, 

praktijkjuristen of academici, geconfronteerd met de toenemende wisselwerking 

tussen bestuursrecht en privaatrecht, in staat op het in kaart gebrachte terrein 

tussen beide rechtssystemen te switchen en waar mogelijk de gewenste rechts-

eenheid na te streven dan wel de geëigende keuzes te maken. 

Dit onderzoek kan worden beschouwd als een ‘startschot’ voor interne rechtsver-

gelijking. Er zijn ook andere onderwerpen die aandacht vragen vanwege discon-

gruenties tussen bestuursrecht en privaatrecht, zoals feitelijke uitlatingen van 

overheidswege in het licht van het vertrouwensbeginsel en overheidscontracten. 

Deze zullen op vergelijkbare wijze in onderzoek kunnen worden genomen. 

 

9 Ten aanzien van de zin en plaats van de scheidslijn ten slotte is gebleken, dat 

algemeen wordt gedragen dat nodeloze verschillen tussen privaatrecht en 

bestuursrecht dienen te worden opgeheven, onverlet uiteraard een eventueel 

onderscheid in visie over de vraag óf een verschil al dan niet ‘nodeloos’ is. 

Niettemin wordt de scheidslijn tussen privaatrecht en bestuursrecht, ondanks de 

steeds grotere verwevenheid tussen privaatrecht en bestuursrecht, duidelijk nog 

– in positieve zin – ervaren. Opmerkelijk is wel dat in interviews in dat kader 

genoemde onderscheidende aspecten/kenmerken (zie paragraaf 8.3) deels zijn 

terug te voeren op het ‘recours objectif’ dan wel het ‘recours subjectif’ als 

(oorspronkelijke) uitgangspunten voor bestuursrecht en privaatrecht en op het in 

het bestuursrecht centraal staande besluit. Geabstraheerd lijkt daarbij te worden 

van de met de inwerkingtreding van de Algemene wet bestuursrecht in 1994 in 

gang gezette subjectivering van het bestuursrecht en van de discussie in 

bestuursrechtelijke kringen over de vraag of en zo ja, in welke mate het besluit in 

het bestuursrecht centraal moet blijven staan. 

Ook valt op dat het gegeven dat het onderscheid tussen privaatrecht en bestuurs-

recht in Europese initiatieven (zoals bijvoorbeeld de Recommendation (zie hoofd-

stuk 6)) meestal niet wordt gemaakt, weinig invloed uitoefent op het denken over 
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de scheidslijn door praktijkjuristen. Mogelijk is ook de bijdrage van het Europese 

recht aan de ‘behartiging’ van het algemeen belang met het privaatrecht, bijvoor-

beeld als gevolg van inroeping door burgers van mede in het algemeen belang 

verankerde belangen hunnerzijds en/of de opkomende ‘public interest litigation’ 

bij de burgerlijke rechter, in zoverre onopgemerkt gebleven. 

Juist op bedoelde punten (subjectivering van bestuurs(proces)recht / Europese 

initiatieven) evenwel zijn – in dit onderzoek beschreven – ontwikkelingen gaande, 

die maken dat bestuursrecht en privaatrecht, kennelijk deels ongemerkt, meer en 

meer op elkaar gaan ‘lijken’. 

Al met al wordt de scheidslijn zeker nog gewaardeerd, maar neemt deze door 

bedoelde ontwikkelingen af. Dat is bij keuzes niet uit het oog te verliezen. 

In afwachting van verder intern rechtsvergelijkend onderzoek is de conclusie te 

trekken dat vanuit de zeker nog bestaande verscheidenheid van denken en noties 

in bestuursrecht en privaatrecht het goede van beide is te behouden, maar waar 

dat functioneel is harmonisatie is na te streven. 

Daaraan is met dit onderzoek een aanzet gegeven! 

 

Dit onderzoek is in opdracht van het WODC verricht op verzoek van de Directie 

Wetgeving en Juridische Zaken van het ministerie van Veiligheid en Justitie. 

 

De studie voor dit rapport is in de eerste helft van augustus 2014 afgesloten. 
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Summary 

• Private law and administrative law are rapidly becoming increasingly entwined, 

partly under the influence of European law and the European Convention on 

Human Rights. The need to coordinate private law and administrative law is 

therefore a matter of high priority. 

• Through systematic internal comparative law research – performed on the basis 

of text analysis and interviews – unnecessary or irrelevant differences between 

private law and administrative law can be identified and, if at all possible, 

eliminated or avoided. The unity of law thereby achieved will benefit the 

accessibility of the law, legal equality, and legal certainty. It will also help to 

identify and if possible eliminate alignment issues between private law and 

administrative law, also from the perspective of the division of jurisdiction. This 

will certainly contribute to the settlement of disputes. 

• The matter of ‘collective’ actions is particularly well suited to such systematic 

research: it is clearly arranged through two provisions (Article 3:305a Burgerlijk 

Wetboek (BW) and Article 1:2 paragraph 3 Algemene wet bestuursrecht (Awb)). 

Both provisions can be considered part of procedural law. As such, this research 

connects to the legislative proposal on the modernisation of the judiciary (Quality 

and Innovation of the Judiciary programme; ‘Kwaliteit en Innovatie Rechtspraak’, 

KEI). It is a highly topical matter; not only given national developments, for 

instance with respect to collective redress in private law, but also in consequence 

of European initiatives in this field. 

• The internal comparison of law conducted in this research – between Article 

3:305a BW and Article 1:2 paragraph 3 Awb – reveal that although the two 

provisions are very similar, they do show differences in a number of aspects, or at 

least are not identical. The most fundamental difference appears to reside in the 

fact that, in administrative law, the – thus differentiated – general and collective 

interests are designated as the ‘own’ (‘their’) interests of the legal persons 

involved, while private law has chosen to protect the similar interests of other 

individuals without differentiating between general and collective interests. 

• The identified differences between the said provisions appear to hinder the 

convergence of private law and administrative law and to make the law less 

comprehensible and less flexible. They can lead to alignment problems and can 

for instance cause administrative disputes to be settled by a civil court, rather 

than an administrative court. 

• From the perspective of the different areas of the law and with the view to 

retaining ‘the best’ of both, this research has sought to standardise the provisions 

concerned, in so far as this is not impeded by relevant differences between 

private law and administrative law. This study contains a proposal for a (largely) 

uniform regulation (see Chapter 9, under point 4). Where alignment problems do 

occur between administrative law and private law, solutions are offered, which 

are also relevant to the division of jurisdiction (see Chapter 9 under points 4 and 

6). The proposed regulation ties in with the contemporary (national) 

developments in society/legislation identified and analysed in this study, and may 

facilitate alignment with European initiatives, which take a horizontal approach 

that does not differentiate between private law and administrative law. 

• To enact a regulation as proposed requires legislation. Regarding the right to 

collective redress, it is recommended to also consider administrative law when 

deliberating the said matter in the preliminary draft law (currently for private law 

only). 
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• This study can be seen as marking the start to a process of internal law 

comparison. There are other matters that require attention on account of 

incongruities between administrative law and private law, such as factual 

statements by the government in respect of the principle of legitimate 

expectations and government contracts. These can be researched in a similar 

way. 

• Notwithstanding the recognised importance of eliminating unnecessary 

differences between private law and administrative law, it emerges in this study 

(the interviews) that it is considered worthwhile to preserve aspects perceived to 

be specific to administrative law and private law. This must not be neglected. 

Hence the motto applies, ‘unity in diversity’! 
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Bijlage 2 Vragen voor interviews 

1 Verschillen tussen artikel 3:305a BW en 1:2 lid 3 Awb 

 

Hoewel het van groot belang is geacht ‘indien de kring van ontvankelijke organisa-

ties in het bestuursrecht en het privaatrecht op dezelfde wijze werd getrokken’,208 

bestaan er tussen de bepalingen in het privaatrecht en die in het bestuursrecht over 

‘collectieve’209 acties (de artikelen 3:305a BW en 1:2 lid 3 Awb) toch verschillen, en 

wel de volgende: 

1.1 in artikel 3:305a lid 1 BW gaat het om de behartiging van gelijksoortige belan-

gen van andere personen; in artikel 1:2 lid 3 Awb om de behartiging van  

– door wetsduiding verkregen – ‘eigen’ belangen van rechtspersonen; 

1.2 artikel 3:305a lid 1 BW beperkt het ‘collectief’ actierecht tot stichtingen en 

verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid; artikel 1:2 lid 3 Awb geldt voor 

rechtspersonen in het algemeen; 

1.3 artikel 1:2 lid 3 Awb stelt de eis dat de organisatie de desbetreffende belangen 

‘in het bijzonder’ behartigt; deze eis is in artikel 3:305a BW als zodanig niet 

opgenomen; 

1.4 in artikel 1:2 lid 3 Awb wordt het vereiste van feitelijke werkzaamheden uit-

drukkelijk vermeld; in artikel 3:305a lid 1 BW is dat niet zo, ofschoon het 

woord ‘behartigt’ volgens de parlementaire geschiedenis impliceert dat de 

organisatie al eerder feitelijk overeenkomstig haar doelstelling werkzaam is 

geweest; 

1.5 volgens artikel 3:305a BW kan een belangenorganisatie iedere vordering instel-

len behalve een vordering tot schadevergoeding in geld (vgl. artikel 3:305a lid 

3 BW); in artikel 1:2 lid 3 Awb is die beperking niet (expliciet) aangebracht. 
 

Dit bemoeilijkt de convergentie tussen privaatrecht en bestuursrecht. Tegen de 

achtergrond van toenemende verwevenheid van privaatrecht en bestuursrecht210 

zomede de Europese ontwikkelingen waarin – zonder onderscheid tussen privaat-

recht en bestuursrecht – ‘collective redress’ wordt voorgestaan,211 is het belang van 

uniformering evident. De vraag dringt zich daarom op of voor bestaande verschillen 

goede argumenten bestaan en, indien dit niet zo is, of en zo ja op welke wijze uni-

formering van bedoelde verschillen kan plaatsvinden. 
 

Vragen 

a Bent u voorstander van harmonisatie van het privaatrecht en het bestuursrecht 

ter zake van ‘collectieve’ acties of ziet u daartegen vanuit de aard van de onder-

scheiden systemen bezwaren en zo ja, welke? 

                                                
208  Aldus M. Scheltema in zijn noot onder Hoge Raad 18 december 1992, NJ 1994, 139. 

209  Onder ‘collectieve’ acties (als verzamelterm) worden in dit onderzoek zowel acties ter bescherming van algemene 

dan wel collectieve belangen in de zin van artikel 1:2 lid 3 Algemene wet bestuursrecht (Awb), als acties ter 

bescherming van gelijksoortige belangen van andere personen in de zin van artikel 3:305a lid 1 Burgerlijk 

Wetboek (BW) verstaan. 

210  Zie hierover mijn recente artikel: ‘Roeien tegen de stroom in? Over de verhouding tussen privaatrecht en 

bestuursrecht’, NJB 2013-21, p. 1374 e.v. Zie in dit verband ook de brief van de minister van Veiligheid en 

Justitie aan de Tweede Kamer waarin hij zijn voornemens betreffende het Programma Kwaliteit en Innovatie 

rechtspraak bekendmaakt. 

211  Zie C(2013) 3539/3 en Com(2013) 401/2. 
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b Bent u het ermee eens dat ter zake te beschermen belangen in de onderscheiden 

bepalingen een specifieker onderscheid is te maken tussen algemene en collectie-

ve of groepsbelangen? 

c Welk systeem staat u voor de behartiging door rechtspersonen van algemene be-

langen voor, een systeem overeenkomstig het BW dan wel een systeem overeen-

komstig de Awb (zie hiervoor onder 1.1)? 

d Welk systeem staat u voor de behartiging door rechtspersonen van collectieve of 

groepsbelangen voor, een systeem overeenkomstig het BW dan wel een systeem 

overeenkomstig de Awb (zie hiervoor onder 1.1)? 

e Welke eisen zijn naar uw mening te stellen aan rechtspersonen die algemene 

onderscheidenlijk collectieve of groepsbelangen in rechte willen behartigen (zie 

hiervoor de artikelen 3:305a BW en 1:2 lid 3 Awb)? 

f Wilt u in verband met de (selectie van) in aanmerking komende rechtspersonen 

uw gedachten laten gaan over de (on)wenselijkheid van de beperking in artikel 

3:305a BW tot verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid (zie hiervoor onder 

1.2). Betrek daarbij zo mogelijk ook (de rechtspraak over) het Verdrag van 

Aarhus.212  

g Wilt u de verbijzondering van de belangenbehartiging die uit artikel 1:2 lid 3 Awb 

voortvloeit handhaven en transporteren naar het privaatrecht of juist niet (zie 

hiervoor onder 1.3). Ziet u op dit punt onderscheiden behoeften voor privaatrecht 

en bestuursrecht? Betrek ook bij deze vraag zo mogelijk (de rechtspraak over) 

het Verdrag van Aarhus. 

h De eis van feitelijke werkzaamheden (zie hiervoor onder 1.4) wordt in geval van 

bundeling van individuele belangen in de jurisprudentie niet (apart) gesteld. Met 

name in het bestuursrecht ligt dit anders voor algemene belangen. Bent u het 

met deze ontwikkeling eens of oneens? In het laatste geval, welke argumenten 

ziet u? 

i Bent u van mening dat een belangenorganisatie vandaag de dag ook een ‘collec-

tieve’ schadevergoedingsactie moet kunnen instellen (zie hiervoor onder 1.5). 

Geldt dat gelijkelijk voor het privaatrecht en het bestuursrecht? Maakt u wat 

betreft het bestuursrecht nog onderscheid tussen nadeelcompensatiegeschillen en 

onrechtmatige overheidsbesluiten? 

 Bent u het ermee eens dat studies over verdeelsleutels voor de vaststelling van 

schade een bijdrage aan de gedachtebepaling op dit punt kunnen leveren? 

j Ziet u voor schadevergoedingsacties reden tot aanvullende eisen aan rechtsper-

sonen die dergelijke algemene onderscheidenlijk collectieve of groepsbelangen in 

rechte willen behartigen? Kan de met de wijziging van de Wet collectieve afwik-

keling massaschade (Wcam) (zie hierna onder 2) ingevoerde nieuwe tweede zin 

van artikel 3:305a lid 2 BW in dit verband een rol spelen? Maakt u bij het voor-

gaande nog onderscheid tussen algemene belangen enerzijds en collectieve of 

groepsbelangen anderzijds? 

 

 

2 Wet collectieve afwikkeling massaschade (Wcam)
213

 

 

In het privaatrecht vormt de Wcam een aanvulling op de hiervoor bedoelde regeling 

inzake ‘collectieve’ acties in het BW. Deze creëert de mogelijkheid om een vaststel-

lingsovereenkomst die strekt tot collectieve schadeafwikkeling verbindend te (doen) 

verklaren voor personen aan wie de schade is veroorzaakt. Daartoe zijn in het BW 

de artikelen 7:907 tot en met 7:910 opgenomen. Voorts heeft de Wet geleid tot 

                                                
212  Tractatenblad, 2001, 73. 

213  Staatsblad, 2005, 340; zie ook Staatsblad, 2005, 380 voor het Besluit tot inwerkingtreding. 
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aanpassingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) (zie daarvan 

Boek 3, titel 14: ‘Van rechtspleging in zaken betreffende de verbindendverklaring 

van overeenkomsten strekkende tot collectieve schadeafwikkeling’). Per 1 juli 2013 

is deze wet gewijzigd
214

 om hem nog geschikter te maken voor zijn doelstelling. Een 

vergelijkbare regeling ontbreekt in het bestuursrecht. 
 

Vraag 

De overheid kan zelf algemeen verbindende voorschriften vaststellen. Ziet u niet-

temin voordelen in kennisdeling (of meer) op het vlak van de voorbereiding van 

schikkingen dan wel voorschriften, in het bijzonder waar het gaat om de rol van 

belangenorganisaties in dezen, en het werken met verdeelsleutels? 
 

 

3 Prejudiciële procedure 

 

Op voet van artikel 392 Rv kan de burgerlijke rechter sinds 1 juli 2012 op verzoek 

van een partij of ambtshalve aan de Hoge Raad een rechtsvraag stellen ter beant-

woording bij wijze van prejudiciële beslissing, indien een antwoord op deze vraag 

nodig is om op een bij de rechter voorliggende eis of verzoek te beslissen en recht-

streeks van belang is: 

a Voor een veelheid aan vorderingsrechten die gegrond zijn op dezelfde of soortge-

lijke feiten en uit dezelfde of soortgelijke samenhangende oorzaken voortvloeien 

of 
b Voor de beslissing of beëindiging van talrijke andere uit soortgelijke feiten voort-

vloeiende geschillen waarin dezelfde vraag zich voordoet. 

Het behoeft nauwelijks betoog dat de bepaling onder a juist in geval van collectieve 

acties, waarin het gaat om bundeling van gelijksoortige belangen van andere perso-

nen, relevant kan zijn. 
 

Vraag 

Acht u een dergelijke procedure ook aantrekkelijk voor het bestuursrecht, in het 

bijzonder als het gaat om massale geschillen als gevolg van de invoering van 

beleid? 

 

 

4 Open vraag 

 

Hebt u verdere opmerkingen en/of suggesties in verband met (één of meer van) de 

voorgaande of daarmee direct samenhangende onderwerpen?

                                                
214  Wet van 26 juni 2013, Staatsblad, 2013, 255 (Kamerstukken 33 126) en inwerkingtredingsbesluit van dezelfde 

datum, Staatsblad, 2013, 256. 
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Bijlage 3 Lijst geïnterviewde personen 

1 Prof. mr. Ch. Backes, hoogleraar bestuursrecht Universiteit Maastricht 

2 Prof. mr. T. Barkhuijsen, advocaat Stibbe in Amsterdam, hoogleraar staats- en 

bestuursrecht Universiteit Leiden 

3 Prof. mr. E. Bauw, hoogleraar rechtspleging Universiteit van Amsterdam en 

hoofd afdeling Strategie van de Raad voor de Rechtspraak 

4 Mr. Ph. van den Biesen, advocaat te Amsterdam 

5 Mr. dr. J.H.G. van den Broek, Senior Legal Counsel VNO-NCW-MKB-Nederland 

6 Mr. dr. P. van Buuren, staatsraad in de afdeling Bestuursrechtspraak van de 

Raad van State 

7 Mr. M. Gelpke, advocaat Van der Feltz advocaten in Den Haag 

8 Prof. mr. A. Hammerstein, raadsheer in buitengewone dienst in de Hoge Raad, 

tevens staatsraad in buitengewone dienst in de afdeling Bestuursrechtspraak 

van de Raad van State 

9 Mr. L. Keus, advocaat-generaal bij de Hoge Raad, tevens staatsraad in 

buitengewone dienst in de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 

10 Mr. M.A. Robesin, jurist stichting Natuur en Milieu 

11 Prof. mr. R.J.N. Schlössels, hoogleraar staats- en bestuursrecht Radboud 

Universiteit Nijmegen 

12 Mr. G. Snijders, raadsheer Hoge Raad, tevens staatsraad in buitengewone dienst 

in de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 

13 Prof. mr. B.J. Schueler, hoogleraar bestuursrecht in het bijzonder het 

omgevingsrecht Universiteit Utrecht 

14 Mr. dr. M.K.G. Tjepkema, universitair hoofddocent staats- en bestuursrecht 

Universiteit Leiden 
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Bijlage 4 Abgabenordnung (AO) 

AO 

Ausfertigungsdatum: 16.03.1976 

Vollzitat: 

‘Abgabenordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 2002 (BGBl. 

I S. 3866; 2003 I S. 61), die zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 18. Dezem-

ber 2013 (BGBl. I S. 4318) geändert worden ist‘ 

Stand: Neugefasst durch Bek. v. 1.10.2002 I 3866; 2003 I 61; zuletzt geändert 

durch Art. 13 G v. 18.12.2013 I 4318 

 

 
§ 52 Gemeinnützige Zwecke 
 

(1) Eine Körperschaft verfolgt gemeinnützige Zwecke, wenn ihre Tätigkeit darauf 

gerichtet ist, die Allgemeinheit auf materiellem, geistigem oder sittlichem Gebiet 

selbstlos zu fördern. Eine Förderung der Allgemeinheit ist nicht gegeben, wenn der 

Kreis der Personen, dem die Förderung zugute kommt, fest abgeschlossen ist, zum 

Beispiel Zugehörigkeit zu einer Familie oder zur Belegschaft eines Unternehmens, 

oder infolge seiner Abgrenzung insbesondere nach räumlichen oder beruflichen 

Merkmalen, dauernd nur klein sein kann. Eine Förderung der Allgemeinheit liegt 

nicht allein deswegen vor, weil eine Körperschaft ihre Mittel einer Körperschaft des 

öffentlichen Rechts zuführt. 
 

(2) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 sind als Förderung der Allgemeinheit 

anzuerkennen: 

1 die Förderung von Wissenschaft und Forschung; 

2 die Förderung der Religion; 

3 die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen 

Gesundheitspflege, insbesondere die Verhütung und Bekämpfung von 

übertragbaren Krankheiten, auch durch Krankenhäuser im Sinne des § 67, und 

von Tierseuchen; 

4 die Förderung der Jugend- und Altenhilfe; 

5 die Förderung von Kunst und Kultur; 

6 die Förderung des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege;  

7 die Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung einschließlich der 

Studentenhilfe; 

8 die Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege im Sinne des 

Bundesnaturschutzgesetzes und der Naturschutzgesetze der Länder, des 

Umweltschutzes, des Küstenschutzes und des Hochwasserschutzes; 

9 die Förderung des Wohlfahrtswesens, insbesondere der Zwecke der amtlich 

anerkannten Verbände der freien Wohlfahrtspflege (§ 23 der Umsatzsteuer-

Durchführungsverordnung), ihrer Unterverbände und ihrer angeschlossenen 

Einrichtungen und Anstalten; 

10 die Förderung der Hilfe für politisch, rassisch oder religiös Verfolgte, für 

Flüchtlinge, Vertriebene, Aussiedler, Spätaussiedler, Kriegsopfer, 

Kriegshinterbliebene, Kriegsbeschädigte und Kriegsgefangene, Zivilbeschädigte 

und Behinderte sowie Hilfe für Opfer von Straftaten; Förderung des Andenkens 

an Verfolgte, Kriegs- und Katastrophenopfer; Förderung des Suchdienstes für 

Vermisste; 

11 die Förderung der Rettung aus Lebensgefahr; 
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12 die Förderung des Feuer-, Arbeits-, Katastrophen- und Zivilschutzes sowie der 

Unfallverhütung; 

13 die Förderung internationaler Gesinnung, der Toleranz auf allen Gebieten der 

Kultur und des Völkerverständigungsgedankens; 

14 die Förderung des Tierschutzes; 

15 die Förderung der Entwicklungszusammenarbeit; 

16 die Förderung von Verbraucherberatung und Verbraucherschutz; 

17 die Förderung der Fürsorge für Strafgefangene und ehemalige Strafgefangene; 

18 die Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern; 

19 die Förderung des Schutzes von Ehe und Familie; 

20 die Förderung der Kriminalprävention; 

21 die Förderung des Sports (Schach gilt als Sport); 

22 die Förderung der Heimatpflege und Heimatkunde; 

23 die Förderung der Tierzucht, der Pflanzenzucht, der Kleingärtnerei, des 

traditionellen Brauchtums einschließlich des Karnevals, der Fastnacht und des 

Faschings, der Soldaten- und Reservistenbetreuung,des Amateurfunkens, des 

Modellflugs und des Hundesports; 

24 die allgemeine Förderung des demokratischen Staatswesens im Geltungsbereich 

dieses Gesetzes; hierzu gehören nicht Bestrebungen, die nur bestimmte 

Einzelinteressen staatsbürgerlicher Art verfolgen oder die auf den 

kommunalpolitischen Bereich beschränkt sind; 

25 die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements zugunsten gemeinnütziger, 

mildtätiger und kirchlicher Zwecke. 
 

Sofern der von der Körperschaft verfolgte Zweck nicht unter Satz 1 fällt, aber die 

Allgemeinheit auf materiellem,geistigem oder sittlichem Gebiet entsprechend 

selbstlos gefördert wird, kann dieser Zweck für gemeinnützig erklärt werden. Die 

obersten Finanzbehörden der Länder haben jeweils eine Finanzbehörde im Sinne des 

Finanzverwaltungsgesetzes zu bestimmen, die für Entscheidungen nach Satz 2 

zuständig ist. 
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Bijlage 5 Gesetz über ergänzende Vorschriften zu 
Rechtsbehelfen in Umweltangelegenheiten 
nach der EG-Richtlinie 2003/35/EG (Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetz - UmwRG) UmwRG 
Ausfertigungsdatum: 07.12.2006 

Vollzitat 

‘Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. April 

2013 (BGBl. I S. 753), das durch Artikel 2 Absatz 52 des Gesetzes vom 7. August 

2013 (BGBl. I S. 3154) geändert worden ist.’ 

 

 

§ 3 Anerkennung von Vereinigungen 

 

(1) Auf Antrag wird einer inländischen oder ausländischen Vereinigung die Aner-

kennung zur Einlegung von Rechtbehelfen nach diesem Gesetz erteilt. Die Anerken-

nung ist zu erteilen, wenn die Vereinigung 

1 nach ihrer Satzung ideell und nicht nur vorübergehend vorwiegend die Ziele des 

Umweltschutzes fördert, 

2 im Zeitpunkt der Anerkennung mindestens drei Jahre besteht und in diesem 

Zeitraum im Sinne der Nummer 1 tätig gewesen ist, 

3 die Gewähr für eine sachgerechte Aufgabenerfüllung bietet; dabei sind Art und 

Umfang ihrer bisherigen Tätigkeit, der Mitgliederkreis sowie die Leistungsfähigkeit 

der Vereinigung zu berücksichtigen, 

4 gemeinnützige Zwecke im Sinne von § 52 der Abgabenordnung verfolgt und 

5 jeder Person den Eintritt als Mitglied ermöglicht, die die Ziele der Vereinigung 

unterstützt; 

Mitglieder sind Personen, die mit dem Eintritt volles Stimmrecht in der 

Mitgliederversammlung der Vereinigung erhalten; bei Vereinigungen, deren 

Mitgliederkreis zu mindestens drei Vierteln aus juristischen Personen besteht, 

kann von der Voraussetzung nach Halbsatz 1 abgesehen werden, sofern die 

Mehrzahl dieser juristischen Personen diese Voraussetzung erfüllt. In der 

Anerkennung ist der satzungsgemäße Aufgabenbereich, für den die Anerkennung 

gilt, zu bezeichnen; dabei ist insbesondere anzugeben, ob die Vereinigung im 

Schwerpunkt die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege fördert. Die 

Anerkennung kann, auch nachträglich, mit der Auflage verbunden werden, dass 

Satzungsänderungen mitzuteilen sind. Sie kann ferner auch öffentlich bekannt 

gemacht werden. In den Fällen des Absatzes 3 ist bei einer Vereinigung, die im 

Schwerpunkt die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege fördert, in 

der Anerkennung darüber hinaus anzugeben, ob sie nach ihrer Satzung 

landesweit tätig ist. 

 

(2) Für eine ausländische Vereinigung sowie für eine Vereinigung mit einem Tätig-

keitsbereich, der über das Gebiet eines Landes hinausgeht, wird die Anerkennung 

durch das Umweltbundesamt ausgesprochen. Bei der Anerkennung einer Vereini-

gung nach Satz 1, die im Schwerpunkt die Ziele des Naturschutzes und der Land-

schaftspflege fördert, ergeht diese Anerkennung im Einvernehmen mit dem Bundes-

amt für Naturschutz. Für die Anerkennung werden keine Gebühren und Auslagen 

erhoben.  
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(3) Für eine inländische Vereinigung mit einem Tätigkeitsbereich, der nicht über das 

Gebiet eines Landes hinausgeht, wird die Anerkennung durch die zuständige 

Behörde des Landes ausgesprochen. 
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Bijlage 6 Over de auteur  

Na haar studie Nederlands recht en opvolgend wetenschappelijk 

werk (in het vennootschapsrecht) aan de universiteit in Nijmegen 

werkte Lidy F. Wiggers-Rust gedurende een groot aantal jaren in 

de advocatuur, in het bijzonder op het breukvlak privaatrecht/ 

bestuursrecht. Uit die tijd dateert haar belangstelling voor interne 

vergelijking van deze rechtsgebieden. Sedert 2008 is zij werkzaam 

in de rechterlijke macht (gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie 

Arnhem). 

Zij is tevens raadsheer plaatsvervanger in het – bestuursrechtelijke – College van 

Beroep voor het bedrijfsleven (CBB) in Den Haag. Dit stelt haar in staat ook als 

rechter de toepassing van privaatrecht en bestuursrecht te vergelijken. 

Zij promoveerde in 2011 op het thema ‘Belang, belanghebbende en relativiteit in 

bestuursrecht en privaatrecht Eenheid en verschil, in het bijzonder bij milieubelan-

gen’ en heeft ook andere publicaties over interne rechtsvergelijking en de scheidslijn 

tussen privaatrecht en bestuursrecht op haar naam staan. 

Als NAI-arbiter en NMI registermediator/IMI gecertificeerd beschikt zij eveneens 

over een ruime ervaring op het terrein van alternatieve geschillenbeslechting. 


