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Collectieve Actie 
De rechter en de belangen van derden 

Door Len de Vries 

Hoe staat het met het recht P ast collectieve actie nog wel in 
de nieuwe realiteit en in de ver
anderende rol van de vakbewe- Op collectieve actie? En hoe 

dit rechtsgebied zo complex en zo inte
ressant is - en bovendien springlevend. 

ging?", zo luidde een van de prikkelende wordt gedacht over het belang 
vragen waarmee de FNV, eind 1987, het 

Korte schets van de ontwikkelingen 

rapport lanceerde 'Collectieve actie, een 
recht'. (1) Het negatieve reageren op de 
ambtenarenacties van eind 1983 en de 
gang van zaken rondom de acties in het 
wegvervoer van eind 1985 vormden voor 
de FNV aanleiding een commissie aan 
het werk te zetten, die het collectief ar-

van de zogenaamde derde? De gedachte dat het recht op collectieve 
actie een vanzelfsprekend en noodzakelijk 
complement is van het recht dat werkne
mers hebben om zich te verenigen en col
lectief te onderhandelen, is niet zonder 
slag of stoot gemeengoed geworden. On-

Een beschouwing van de 
uitspraken door de rechter 

gedaan. 

beidsrecht onder de loep moest nemen. 
Het rapport werd uitgebracht juist met de bedoeling een dis
cussie uit te lokken. In de loop van de jaren tachtig ontwikkelde 
zich de publieke opinie in een richting, waarin collectief optreden 
van de zijde van werknemers als een verouderd en minder ade
quaat fenomeen leek te worden beschouwd. De belangentegen
stelling tussen de werkgever en de werknemer bestond niet meer 
in zijn aloude vorm; het tijdperk, waarin rechten van werkne
mers moesten worden afgedwongen via collectieve strijdmidde
len, was voorbij. 
De werkelijkheid geeft evenwel een geheel ander beeld. Juist de 
jaren tachtig, en tot op de dag van heden, vormen het toneel van 
collectief optreden in velerlei vormen (stakingen, stiptheids
acties, gratis diensten-acties, blokkades, estafette-stakingen 
e.d.). De acties worden gevoerd in bredere kring dan voorheen 
(b.v bij spoorwegpersoneel, politie-ambtenaren, onderwijzend 
personeel, verplegend persü*neel). Er worden ook acties gevoerd 
die zich richten tegen regeringsbesluiten (loonmaatregelen, ver
laging ambtenarensalarissen, WAO en ZW-maatregelen). 
In 1986 kreeg de Hoge Raad -na een zwijgen gedurende meer 
dan twee en een half decennium- eindelijk de gelegenheid zich 
uit te spreken. Twee uitspraken werden gedaan, die van groot 
belang zijn voor de ontwikkeling van het stakingsrecht. (2) 
Enkele vragen werden hiermee beantwoord, andere vragen 
bleven bestaan, nieuwe vragen rezen. 

Het stakingsrecht in Nederland is een zogenaamd rechtersrecht. 
Evenals in een aantal andere Europese landen, kennen wij hier 
ten lande geen in de wet vastgelegd stakingsrecht. Door middel 
van jurisprudentie ontwikkelde het recht zich sprongsgewijs. 
Meer nog dan op andere rechtsgebieden valt hierdoor een ver
band op met de praktijk, met de ontwikkeling van de arbeidsver
houdingen - ook in Europese context. Het is mede hierdoor dat 

Len de Vries is meester in de rechten en juridisch nwdewerker bij 
de afdeling personeelszaken van de gemeente Haarlem. 
(1) Mr H. Staal, CoUectieve actie: een recht, SR 12/1987, 
pp. 392 tlm 395. 
(2)HR, 30 mei 1986, NJ 1986,688 m. ,ti. PAS (NS) en 
HR, 7 november 1986, NJ 1986,226. 

danks de diverse pleidooien en een enkele 
poging hiertoe, is het dan ook nooit tot 

een wettelijk stakingsrecht gekomen. Het erkennen van het 
recht op collectieve actie kostte ook de rechter de nodige moeite. 

Voor het eerst kreeg de Hoge Raad de vraag naar de rechtmatig
heid van een staking voorgelegd in het Panhonlibco-arrest in 
1960. (3) Staking werd in beginsel als wanprestatie aangemerkt, 
tenzij 'de omstandigheden waaronder zulk een werkweigering 
plaatsvindt van dien aard zijn dat naar de heersende rechtsover
tuiging in redelijkheid van de werknemers niet kan worden 
gevergd den arbeid voort te zetten of bepaalde werkzaamheden 
te verrichten.' 
Deze formulering werd nader ingevuld door het Hof Amsterdam 
in 1972, dat nu een staking over arbeidsvoorwaarden, in be
ginsel, rechtmatig achtte. (4) Het Hof stoelde zijn oordeel op arti
kel 6, lid 4 van het Europees Sociaal Handvest, dat inmiddels 
door Nederland was ondertekend, maar nog niet geratificeerd. 
Dit artikel geeft het recht op collectief optreden aan werknemers 
en werkgevers in geval van belangengeschillen, met inbegrip 
van het stakingsrecht. Sinds 1972 is het recht op collectief optre
den in geval van een geschil omtrent arbeidsvoorwaarden in de 
private sfeer door de lagere rechter dan ook steeds erkend. 
In 1980 werd het Handvest geratificeerd, zij het dat er een voor
behoud werd gemaakt met betrekking tot de werknemers bij de 
overheid. De regering had de bedoeling om een aparte -en be
perktere- regeling te maken voor de ambtenaren. De lagere 
rechter heeft zich evenwel aan dit voorbehoud niet gestoord. 
Inmiddels is het recht op collectieve actie van de ambtenaar al
gemeen erkend, zij het dat er mogelijke beperkingen van diens 
recht zijn ten opzichte van dat van de civiele werknemer. 
In 1986 heeft de Hoge Raad bepaald dat de artikelen van het 
Handvest, die betrekking hebben op het recht van collectieve 
actie, een directe werking hebben. (5) Het Comité van Deskun-

(3) HR, 15 januari 1960, NJ 1960,84. 
(4) Hof Amsterdam, 12 april 1972, NJ 1972, 192. 
(5) NJ 1986, 688. 
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Een voUe dam: demonstratie tegen 'Bestek '81' 

digen dat toezicht houdt op de naleving ervan heeft de desbe
treffende uitspraak in 1989 getoetst: van strijdigheid met het 
Sociale Handvest is niet gebleken. (6) Dit houdt in dat door deze 
uitspraak zowel artikel 6, lid 4, als artikel 31 van het Handvest 
-waarin de toegestane beperking op het recht worden bepaald
kracht van wet hebben gekregen, zodat hierop een rechtstreeks 
beroep kan worden gedaan. 

Enkele belangrijke aspecten van de 
Nederlandse jurisprudentie 

Artikel 6 van het Eusopees Sociaal Handvest geeft werkgevers 
en werknemers het recht op collectief onderhandelen met als 
sluitstuk -in lid 4- het recht op collectief optreden in geval van 
een belangengeschil. Artikel 31 bepaalt dat op dit recht geen 
uitzonderingen zijn dan 'die welke bij de wet zijn voorgeschreven 
en in een democratische samenleving noodzakelijk zijn voor de 
bescherming van de rechten en vrijheden van anderen en voor 
de bescherming van de openbare orde, de nationale veiligheid, de 
volksgezondheid en de goede zeden.' 
Op 30 mei 1986 oordeelde de Raad over de rechtmatigheid van 
de stakingen bij de NS, naar aanleiding van de verlaging van de 
salarissen van ambtenaren en trendvolgers met 3 1/2 % - waar-

(6) Committe of Independent Experts of the European Social 
Charter, Conclusions XI-I, Straatsburg 1989. 

onder het NS-personeel. 
De Raad sprak zich uit over een aantal zaken. In de eerste 
plaats ging het erom of de onderhavige actie rechtmatig was en 
welke toetsingselementen hierbij in acht genomen moesten wor
den. Daarbij speelde de vraag in hoeverre schade, aan de werk
gever toegebracht, tot een oordeel van onrechtmatigheid mocht 
leiden. Het ging er bovendien om of andere acties dan de norma
le werkstaking (stiptheids- en langzaamaanacties) geoorloofd 
waren. 
In de tweede plaats heeft de Raad zich uitgesproken over' de 
positie van de getroffen werkgever, terwijl de acties zich keren 
tegen een besluit van een derde -in casu de regering- waarop 
hijzelf geen invloed kan uitoefenen. 

De toetsingscriteria van de HR 

De Raad oordeelde dat het hier ging om een arbeidsvoorwaar
denconflict, dat dientengevolge onder de bescherming van artikel 
6, lid 4 valt. Hierin bevestigde hij hetgeen in de lagere recht
spraak al geruime tijd vaste jurisprudentie was (zie Hof Amster
dam 1972). Voor de rechtmatigheidstoetsing gaf de HR vervol
gens als toetsingselementen: 
"Voor het oordeel dat zij niettemin onrechtmatig waren, is dan 
slechts plaats indien zwaarwegende procedureregels ('spelre
gels') zijn veronachtzaamd dan wel -met inachtname van afwe
ging van de door artikel 31 ESH gestelde beperkingen- op grond 
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van afweging van alle omstandigheden van het gegeven geval in 
onderling verband en samenhang moet worden geoordeeld dat de 
Bonden in redelijkheid niet tot deze acties hadden kunnen 
komen." 
En even later: "Bij een dergelijke staking (een staking gericht 
tegen een werkgever waarmee een belangenconflict heerst, LdV) 
kan de omstandigheid dat de werkgever dientengevolge schade 
lijdt, vanzelfsprekend niet zonder meer de gevolgtrekking wetti
gen dat de staking onrechtmatig is; toebrengen van zulke schade 
is immers wezenlijk voor de hantering van het stakingswapen, 
wordt dan ook gedekt en kan derhalve op zich zelf -gevallen van 
misbruik van dat wapen nu daargelaten- niet leiden tot een be
perking van dat recht." 

Over deze passages is in de literatuur heel wat discussie ont
staan. 
Onweersproken is, naar ik heb kunnen nagaan, dat de toetsing 
aan procedureregels valt binnen het kader van artikel 6, lid 4 
artikel 31. (7) Het gaat hier om de eis van ultimum remedium, 
d.w.Z. naar het middel van collectieve actie mag pas worden ge
grepen indien alle andere mogelijkheden, om tot elkaar te ko
men, zijn uitgeput. Voorts, om het vereiste van behoorlijke 
aanzegging tegen een redelijke termijn. Maar ook deze criteria 
worden in de lagere rechtspraak reeds lang gehanteerd. 
Onduidelijk blijft het of de Hoge Raad, met het criterium 'mis
bruik van recht', een zelfstandig toetsingscriterium heeft willen 
aanleggen. Onder meer Luttmer-Kat (8) is van mening dat het 
hier gaat om een exclusief criterium, namelijk misbruik van 
bevoegdheid ingevolge 1.1, art. 3:13, lid 2 BW: "Een bevoegdheid 
kan onder meer worden misbruikt door haar uit te oefenen met 
geen ander doel dan een ander te schaden of met een ander doel 
dan waarvoor zij is verleend of in geval men, in aanmerking ne
mende de onevenredigheid tussen het belang bij de uitoefening 
en het belang dat daardoor wordt geschaad naar redelijkheid 
niet tot die uitoefening had kunnen komen." Volgens haar komt 
dus de 'kennelijk onredelijkheidstoetsing' overeen met de 'mis
bruik -toetsing'. 
Schut daarentegen is het daarmee niet eens en meent dat het 
hier gaat om een gebruikelijke, zo niet standaard-formulering, 
van marginale toetsing, d.w.z. de algemene redelijkheidstoetsing 
na afweging van alle betrokken belangen. (9) Ik sluit mij daarbij 
aan. Het ligt voor de hand dat de Hoge Raad hier doelt op een 
marginale toets, en wel in het kader van de beperkingen van 
artikel 31. Dit is van meer dan theoretisch belang, omdat de la
gere rechter mijns inziens een veel zwaardere evenredigheids
toets toepast dan, ingevolge artikel 31, in marginale zin zou zijn 
toegestaan. Schut wijst dan ook op het gevaar van een zelfstan
dige misbruik-toets, die ingevolge het Europees Sociaal Hand
vest niet is toegestaan. Vervolgens is het de vraag wat de Raad 
in dit verband dan wel precies onder 'misbruik van het sta
kingswapen' verstaat. Het gaat hier om een vrij terloopse toevoe-

(7) Mw Mr L.AJ. Schut "ad de gelegenheid diepgaand te studeren 
op de geschiedenis van de totstandkoming van de artikelen 6 en 31 
ES/I. Zij komt tot de conclusie dat een spelregeltoets indirect uit het 
ESH is af te leiden. Het recht van werknemers op collectief op- tre
den, met inbegrip van stakingsrecht, SMA 1990, pp. 578 tim 581. 
(8) A.M. Luttrner-Kat, Misbruiktoetsing van collectieve werkne
mersacties in de civiele sectoe, SMA 1989, pp. 647 tlm 658. 
(9) Schut, SMA 1990, t.a.p. 583. 

ging. Schut meent dat een en ander moet beschouwd worden in 
het kader van het gesloten systeem van artikel 6, lid 4 jo. 31 
ESH. Zo zullen acties waarbij buitensporig wordt gehandeld 
-men denke aan geweld- onder de beperking van artikel 31 'in 
strijd met de openbare orde, de nationale veiligheid, de zedelijk
heid of de volksgezondheid' vallen. En bij detournement de 
pouvoir -het gebruik van het wapen voor een ander doel dan 
waarvoor het is geëigend- valt de actie niet onder de bescher
ming van artikel 6, lid 4. (10) 
Dit lijkt mij een zeer verdedigbare oplossing. 

Inmiddels is in de uitspraak van de Hoge Raad wel duidelijk 
geworden, dat de werkgever, die rechtstreeks is betrokken bij 
het belangenconflict, geen bescherming ex artikel 31 toekomt. 
Hij is immers bij machte is (verdere) schade te voorkomen door 
de werknemerseisen in te willigen. Bij een normale werkstaking 
is het belangenevenwicht ('fair balance') niet doorbroken, omdat 
het loon niet behoeft te worden doorbetaald. Artikel 1638b BW 
zegt: geen arbeid, geen loon. 
Stiptheids- en dergelijke acties dienen anders beoordeeld te wor
den dan de gewone werkstaking, aldus de Raad. De redenering 
kan nu als volgt worden samengevat: 

Stiptheids- en dergelijke acties liggen meer in de risicosfeer 
van de werknemers dan in die van de werkgever; 
Deze kunnen ertoe leiden dat de werkgever het loon van zijn 
personeel kort; 
Doet hij dat niet, dan verstoren de acties het machtseven
wicht en kan geoordeeld worden dat ze in redelijkheid niet te 
voeren zijn; 
De feitelijke rechter dient dat bijzondere aspect in zijn afwe
ging te betrekken. (11) 

De positie van derden 

Bij de onderhavige uitspraak ging het om het besluit van de re
gering de lonen van ambtenaren te verlagen. Omdat het NS
personeel destijds nog trendvolger was, had de maatregel ook op 
henbetrekking. De NS betoogde dat hij als werkgever hierop 
geen enkele invloed kon uitoefenen . 
De Hoge Raad bepaalde dat arbeidsvoorwaardenacties die zich 
'keerden tegen' regeringsvoornemens, doch 'richten tegen' de 
werkgever, nog steeds onder de bescherming van artikel 6, lid 4 
van het Handvest vallen. In dergelijke gevallen kan de werk
gever echter de schade niet voorkomen omdat het niet in zijn 
macht ligt de werknemerseisen in te willigen. Hij is dan te be
schouwen als derde in de zin van artikel 31 van het Europees 
Sociaal Handvest, wiens rechten en vrijheden bescherming be
hoeven. (12) 

De bescherming van derden nu roept twee vragen op. In de 
eerste plaats, wat te verstaan onder 'rechten en vrijheden' in dit 

(10) Schut, SMA 1990, t.a.a. 583 en 584. 
(11) Deze samenvatting is ontleend aan Prof. Mr M.G. Rood, Over 
collectieve werknemers-actie of: de HR terug van weggeweest, NJH, 
1987, t.a.p 305. 
(12) Overigens kwam de NS geen bescherming ex artikel 31 toe, 
omdat het ging om 'salarissen die geheel of in belangrijke mate di
rect of indirect ten laste komen van de collectieve middelen'; de NS 
werd als 'tweede' beschouwd. 
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verband? De FNV wenst hieronder slechts de fundamentele vrij
heidsrechten (grondrechten) te beschouwen. (13) De derde dient 
in deze opvatting aan te tonen dat hij in deze zin in zijn rechten 
is geschonden. Uitleg omtrent de beperkingsgronden van artikel 
31 van het Handvest ontbreekt. Schut heeft in dit verband het 
zusterverdrag van het Europees Sociaal Handvest, nl. het Eur<r 
pees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens 
(EVRM) geraadpleegd, alsmede de jurisprudentie in dat kader, 
en meent dat een analoge uitleg gerechtvaardigd is. Zij komt tot 

, de conclusie dat niet alleen de fundamentele vrijheidrechten, 
maar ook economische belangen van derden hieronder kunnen 
worden gebracht. De vraag is dan wel of de bescherming van 
deze (economische) rechten en vrijheden noodzakelijk is in een 
democratische samenleving. Het Europese Hof heeft in dit ver
band bepaald dat er sprake moet zijn van: 
a. een dringende maatschappelijke noodzaak ('pressing social 

need'); 
b. het vereiste van proportionaliteit. Hierbij moet een afweging 

worden gemaakt tussen het belang van het recht op col
lectieve actie en het belang van het desbetreffende recht van 
derden. (14) 

De tweede vraag die zich voordoet, is die naar de mate van 
bescherming van derden. Er valt immers onderscheid te maken 
naar categorieën derden. : 

de contractuele relaties van de werkgever, waartegen wordt 
gestaakt; 
verder verwijderde derden (b.v. reizigers openbaar vervoer); 
publiek in het algemeen, delen daarvan, of niet te individua
liseren maatschappelijke belangen; 
de werkgever als derde. 

In het algemeen is men van mening dat contractuele derden 
geen bescherming ex artikel 31 toekomt. Hun schade is te verha
len op de desbetreffende werkgever en moet om die reden daar
onder worden gebracht. De positie van de overige categorieën is 
niet duidelijk. De HR heeft hieromtrent geen uitspraak gedaan. 
De lagere rechtspraak geeft een zekere tendens te zien, waar
over hieronder meer. 

De lagere rechtspraak na de uitspraken 
van de HH uit 1986 

De toetsingscriteria 
Eind 1991 zijn er uitspraken gedaan in kort geding waarbij 

(13) Staal, SR 1987112, t.a.p. 394. 
(14) Mr L.A.j. Schut, Colectief actierecht tegenover rechten van 
derden, NJB 1988, pp. 1473 tlm 1478. Schut bespreekt in dit ver
band de zgn. Barthold-zaak, Eur. Court HR, BartholdjudgeÎl'lent 
of 25th Marcl., Series A nr. 90. 
(15) Pres. Rb. Roennond (Rockwool Lapinus B.V.), 24 september 
1991, KG 149/1991; Amsterdam (Gemeente Amsterdam), 25 
september 1991 , KG 9112078V; Utrecht (N.V. Verenigd 
Streekvervoer Nederland, ROVER) 25 september 1991, KG 
04.21.551191; Utrecht (Koninklijke Nederlandse Zuivelbond FNZ, 
Campina Melkunie B.V.), 26 september 1991, KG 04.21.564191; 
Leeuwarden (Pluimveeslachterij Gebr. Heijs B.V.) , 1 oktober 1991, 
KG 158-1991; Rotterdam (Havemverkgeversverenigil'l! S. V.Z.) , 1 
oktober 1991, KG 1009/91; Groningen (AVEBE b.a.), 3 oktober 
1991, KG 187191; Haarlem (Hoogovens Groep B.V.), 3 oktober 
1991, KG 1544./91 . 

acties tegen verschillende werkgevers, in het kader van de voor
genomen regeringsmaatregelen tot wijziging van WAO en ZW, 
aan de orde waren. (15) Behoudens de President van de Recht
bank Roermond, die de actie van politieke aard en dus daarom 
onrechtmatig achtte, kwamen alle rechters tot de conclusie dat 
het ging om een actie die arbeidsvoorwaarden ten doel had en 
dientengevolge de bescherming van artikel 6, lid 4 van het Eur<r 
pees Sociaal Handvest van toepassing was. Tot zover zijn de 
uitspraken duidelijk: zij volgen alle de 'richten/keren'-redenering 
van de Hoge Raad uit 1986: arbeidsvoorwaardenacties die zich 
'keren tegen' regeringsvoornemens, doch 'richten tegen' de werk
gever vallen nog steeds onder de bescherming van het Handvest; 
als de werkgever echter de schade niet kan voorkomen omdat 
het niet in zijn macht ligt de werknemerseisen in te willigen, 
komt hem als derde de bescherming van artikel 31 van het 
Handvest toe. 
Vervolgens gaat men na -eveneens in navolging van de Hoge 
Raad-: "Of zwaarwegende procedureregels zijn veronachtzaamd 
dan wel -met inachtneming van de door artikel 31 van het 
Europees Sociaal Handvest gestelde beperkingen- op grond van 
afweging van alle omstandigheden van het gegeven geval in on
derling verband en samenhang moet worden geoordeeld dat de 
Bonden in redelijkheid niet tot deze acties hadden kunnen 
komen." 
Maar dan, welke argumenten gebruiken de kort-geding-rechters 
om tot hun uitspraak te komen? In vier gevallen wordt de vorde
ring toegewezen en in twee keer gedeeltelijk toegewezen. Twee 
keer worden deze afgewezen. In alle gevallen, waarin de acties 
(gedeeltelijk) werden verboden, speelde het economisch belang 
van de werkgever een doorslaggevende rol. Diens schade werd 
onevenredig groot geacht, afgezet tegen het belang dat de bon
den hadden bij het voererrvan de voorgenomen acties. Men be
denke hierbij dat de acties alle van korte duur waren. 

De rechters stelden, zonder daar veel woorden aan vuil te 
maken, de schade aan economische en in sommige gevallen com
merciële belangen gelijk aan de door artikel 31 vereiste inbreuk 
op rechten en vrijheden van anderen. Dat is nogal wat anders 
dan de door Schut bepleite marginale toetsing, waarbij nagegaan 
wordt in hoeverre er sprake is van een dringend maatschappelij
ke noodzaak ('pressing social need). Waarbij vervolgens nage
gaan wordt hoe de verhouding ligt van het recht van collectieve 
actie versus het democratisch gehalte van het getroffen belang, 
nl. de rechten/vrijheden van derden. 
Dat wil uiteraard nog niet zeggen dat schade van de 
werkgever/derde nooit tot onrechtmatigheid van de actie zou 
kunnen leiden. Het gaat hier om de weg waarlangs tot die con
clusie wordt gekomen. Er dient een redenering gehanteerd te 
worden, waarbij kenbaar en voorspelbaar is welke criteria wor
den gehanteerd. Waarbij gemotiveerd wordt welke uitzonderlijke 
omstandigheid van het voorgelegde geval leidt tot de conclusie 
dat een beperking van het stakingsrecht in het concrete geval 
aan de orde is. (16) Het uitgangspunt van schade van de werk
gever is in het kader van de toetsing aan artikel 31 van het 
Europees Sociaal Handvest op zich onvoldoende. Artikel 31 gaat 

(16) Voor een bespreking van de kort gedingen ven eind 1991 , zie 
Prof Mr P.F. van der Heijden, De rechter en staken tegen de over
heid; het ESH voorbij, NJB 1991 , pp. 1577 tlm 1581. 
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immers uit van het recht op collectieve actie, waarop een beperkt 
aantal inbreuken mogelijk zijn om zwaarwegende redenen. Dit 
vergt dan meer dan de enkele vaststelling dat er sprake is van 
onevenredige economische en commerciële schade. 

De positie van derden 

In drie van de uitspraken van eind 1991 speelden naast de be
langen van de werkgever-derde belangen van andere derden een 
rol. (17) Deze uitspraken zijn des te interessanter, omdat een 
daarvan betrekking had op acties van ambtenaren (Pres. Rb. 
Amsterdam, 25 september 1991). Het ging hierbij om een 24-
uurs-actie bij het Gemeentelijk Vervoerbedrijf, die tot doel had 
het openbaar vervoer te belemmeren. Het vraagstuk omtrent (de 
omvang van) het recht op collectieve actie van werknemers in 
overheidsdienst houdt de gemoederen al geruime tijd bezig en is 
vooral na de ambtenarenstakingen van eind 1983 actueel gewor
den. Dat ambtenaren een recht op collectieve actie toekomt, is 
inmiddels onweersproken. Algemeen wordt evenwel aangeno
men dat dit recht beperkter zou zijn dan dat van private werkne
mers, vooral omdat de rechter het belang van derden in geval 
van ambtenarenacties zwaar(der) laat wegen. (18) 

Bij de acties in 1991 ging het om eenzelfde conflict (de voorgeno
men WAO- en ZW-maatregelen), zodat het voor het eerst -wel
iswaar met de nodige voorzichtigheid- mogelijk is een vergelij
king te maken. 

De Amsterdamse president concludeerde evenals de overige 
rechters (met uitzondering van de president Roermond) dat het 
ging om een arbeidsvoorwaardenactie, die dientengevolge onder 
de bescherming van artikel 6, lid 4 van het Handvest viel. 
Vervolgens legde hij eveneens het toetsingscriterium van de 
Hoge Raad uit 1986 aan, namelijk, kon de AbvaKabo in redelijk
heid tot de onderhavige actie beslissen? De rechter kwam tot een 
gedeeltelijk verbod, namelijk voor zover de acties in de spitsuren 
zouden vallen. Hierbij liet hij de belangen van de reizigers (ca. 
800.000) en de schade van de particuliere bedrijven zwaar tellen. 
Vooral de uitspraak van de president Utrecht inzake N.V. Vere
nigd Streekvervoer Nederland en de Vereniging Reizigers Open
baar Vervoer ROVER versus de Vervoersbond FNV leent zich tot 
een vergelijking met deze Amsterdamse uitspraak. Deze rechter 
ging uitvoerig in op de positie van de reizigers (namens wie 
ROVER als optrad), maar ook op die van overige derden, name
lijk "ondernemingen, instellingen enz. die op hun beurt weer 
getroffen zullen worden door de afwezigheid van dit busreizend 
publiek, waaronder werknemers, medewerkers, potentiële ko
pers, enz.". De Utrechtse president achtte ook in deze zaak een 
beperkte actie (buiten de spitsuren van telkens maximaal twee 
aaneengesloten uren) wel geoorloofd. 
Ook in de uitspraak inzake Koninklijke Nederlandse Zuivelbond 
FBZ en Campina Melkunie B.V. versus de Voedingsbond FNV 
besteedde de president van de Utrechtse rechtbank expliciet 
aandacht aan andere derden/niet proces-partij: "Tenslotte heeft 

(17) Pres. Rb. Amsterdam (Gelneente Amsterdam), 25 september 
1991; Utrecht (N. V. Verenigd Streekvervoer Nederland, ROVER), 
25 september 1991; Utrecht FNZ, Campina), 26 september 1991. 
(18) Onder meer: Albers c.s., De ambtenarenstakingen - grenzen in 
kort geding, Kluwer - Deventer 1983, t.a.p. 69; M.G. Rood, Staken 
in Nederland, bedrijfskundige signalementen, 1991, t.a.p. 110 e.v. 

de Voedingsbond voldoende aannemelijk gemaakt dat ook ande
re derden geen onevenredige schade zullen lijden en dat met 
name de melkvoorziening naar ziekenhuizen, bejaardentehuizen 
en dergelijke niet in gevaar zal komen." 
Wij zien dat in deze uitspraken de belangen van derden/niet-pro
ces-partij evenzeer in de overwegin;tgen werden betrokken als 
die van de eisers. Dit in tegenstelling tot hetgeen over het alge
meen in de literatuur wordt aangenomen. Zo achtte Schut het in 
1988 nog noodzakelijk dat de getroffen derden een actie voor de 
rechter instellen. (19) Tot voor kort leek het erop of de positie 
van derden/niet procespartij slechts bij acties in de overheids
sfeer werden meebeschouwd, waardoor ambtenaren een be
perkter recht op collectieve actie toekwam. Het lijkt erop dat de 
kort-ge ding-rechter sneller geneigd is om tot een (gedeeltelijk) 
verbod te komen vanwege schade van derden dan in de lite
ratuur wordt aangenomen. Voorts dat hij hierbij een ruime kring 
van belanghebbenden wenst te betrekken. Er blijft echter veel 
onduidelijkheid omtrent de invloed van de belangen van derden 
en daarmee omtrent de uitleg van artikel 31 van het Europees 
Sociaal Handvest. 
Wel kan mijns inziens gesignaleerd worden dat de stakings
rechtspraak zich in een richting begeeft, waarin geen principieel 
onderscheid meer bestaat naar publieke en civiele sfeer. (20) 

Tot slot 

De Hoge Raad heeft in 1986 een aantal belangrijke vragen be
antwoord. Zo staat thans vast: 
1. Artikel 6, lid 4 en artikel 31 van het Europees Sociaal Hand
vest hebben directe werking en daarmee kracht van wet. 
2. Acties in verband met belangengeschillen omtrent arbeids
voorwaarden vallen onder de bescherming van artikel 6, lid 4 
van het Europees Sociaal Handvest. 
3. De werkgever, die partij is in het belangengeschil, komt geen 
bescherming ex artikel 31 van het Handvest toe. 
4. De werkgever, die geen partij is bij het belangengeschil, 
komt als derde bescherming toe ex artikel 31 van het Handvest 
('keren/richten' -redenering). 
5. Een actie kan onrechtmatig zijn als zwaarwegende proced
ureregels ('spelregels') zijn veronachtzaamd. Het gaat hier met 
name om het vereiste van 'ultimum remedium' en het vereiste 
van behoorlijke aanzegging tegen een redelijke termijn. 
Een aantal vragen is evenwel gebleven, waaronder: 
1. Moet het criterium 'kennelijk onredelijk' geplaatst worden in 
het kader van 'misbruik van recht' van artikel I.1, 3:13, lid 2 
BW, met andere woorden is hier sprake van een zelfstandig 
toetsingscriterium buiten artikel 6, lid 4 jo. artikel 31 van het 
Europees Sociaal Handvest? Of is hier sprake van de standaard
formule voor marginale toetsing binnen het systeem van het 
Handvest? 
2. In welke verband moet het criterium onevenredige schade 

(19) Schut, NJB 1988, t.a.p. 1478. 
(20) Dat voor bepaalde catego,,",ën ambtenaren (bijvoorbeeld po
ütwjUnctionarissen) grotere beperkingen zuUen gelden dan voor an
dere, acht ik geen kenmerkend punt voor de overheidssfeer. 
Eenzelfde beperking zal dunkt mij aangelegd worden voor bepaalde 
categorieën werknemers in de private sector, waarbij het algemeen 
belang en belangen van derden een grote rol spelen. Men denke 
aan verplegend personeel. 
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worden geplaatst? Gaat het om 'misbruik van recht' (als 
zelfstandig criterium) of om de bescherming van de rechten ex 
artikel 31 van het Europees Sociaal Handvest? 
3. In hoeverre vallen economische en commerciële belangen 
van de derde onder de bescher;tming van artikel 31 ESH en 
welke maatstaven moeten hierbij worden aangelegd? 
4. Wat is de positie van derden en moet hierbij een wezenlijk 
onderscheid gemaakt worden naar categorieën derden? 
5. Bestaat er een wezenlijk onderscheid tussen acties van 
werknemers in dienst van een civiele werkgever en werknetners 
in dienst van de overheid? 

De lagere rechter lijkt vrij gemakkelijk de schade aan econo
mische en in sommige gevallen commerciële belangen van der
den doorslaggevend te achten. Welke criteria hierbij toegepast 
worden en de weg waarlangs hij tot zijn conclusie komt, is min
der duidelijk. Verder lijkt het erop of de rechter een ruime kring 
van derden wenst te betrekken. Hierbij lijkt het verschil naar 
actie in de private sector of in de overheidssector niet of nauwe
lijks een rol te spelen.Het wachten is evenwel op de Hoge Raad, 
die wellicht naar aanleiding van de kort gedingen uit 1991 de ge
legenheid krijgt om zich nader uit te spreken . • 

Verdelen van tijd als participatie-beginsel 
Door Jos Janssen 

H et begrip 'tijd' heeft de mens al 
zolang hij bestaat bezig gehou
den. Onze visie op tijd stamt 

uit de 17e eeuw. Newton stelde de tijd 
voor als een mathematische abstractie: 
een getallenlijn, waarlangs de tijd abso
luut, eeuwig en eenparig 'voortvloeit'. 

Kan tijdswaarde een 
alternatief vonnen voor de 

categorieën arbeid en 
waarde? 

Het paradigma arbeid 

De belangrijkste oorzaak waardoor tijds
bestedingskeuzes beperkt blijven, is gele
gen in de dominante rol van de arbeid in 

Tijd is dus iets wat je kunt meten met 
een klok. Newton gebruikt de tijd als een maatstaf voor verande
ringsprocessen: tijd is de parameter waarin en waarmee je de 
verandering (van baan, van omvang, van groei en dergelijke) 
meet. 
In de 20e eeuw lijkt zich heel langzaam een fundamentele 
verschuiving te voltrekken in de betekenis van het tijdsbegrip, 
die voor een belangrijk deel op het conto van de moderne nat
uurkunde geschreven moet worden. Deels ten gevolge hiervan, 
deels parallel eraan, verandert het begrip 'tijd' ook in zijn sociale 
context: de betekenis van 'tijd' lijkt van een algemene categorie 
meer en meer naar een (gebruiks)waarde voor het individu te 
verschuiven. De tijd wordt iets waarover het individu beschikt. 
Hoe verschillend die activiteiten ook zijn, (arbeid, scholing, va
kantie, cultuur, ontspanning, etc. etc.) zij hebben een ding ge
meen, ze worden gemeten naar het 'verbruik' van individuele 
(levens)tijd. In deze opvatting is tijd niet meer de maat van de 
veranderingen (Aristoteles), maar de veranderingen (de indivi
duele activiteiten) zijn de maat voor een individueel tijdsbegrip. 
De mens die volgens dit nieuwe tijdsbesef leeft, verdeelt zijn 
activiteiten in (betrekkelijke) vrijheid. Hij of zij is een soort tijd
manager van zijn eigen leven. Dat zou een schaarste kunnen 
suggereren, maar die is er op zich niet. Er is niet minder, inte
gendeel, er is zelfs meer (levens)tijd beschikbaar dan vroeger. 
Maar wat de laatste decennia veranderd is, zijn de mogelijkhe
den waaraan tijd besteed kan worden. Deze zijn enorm toegeno
men. De suggestie van schaarste ontstaat daarbij, doordat de 
feitelijke keuze-vrijheid van de mens niet gelijk opgaat met de 
groei van zijn (tijd)bestedingsmogelijkheden. 

los }anssen is natuurkundige en filosoof en werkzaam 
als free-lance systeemanalist. 

onze beschaving. Arbeid, het produkt van 
de arbeid en het inkomen uit arbeid vor

men de spil van onze huidige consumptiemaatschappij. Deze 
drie aspecten worden door de economie omgezet in een 
geldwaarde, zodat er mee gerekend kan worden: Arbeid ont
vangt geldwaarde via loon en salaris, het produkt krijgt een 
prijs: consumptie wordt koopkracht. 
Het ontstaan van deze waarden, zowel als de betekenis ervan, 
was reden voor een felle ideologische strijd gedurende deze en 
afgelopen eeuw. Of het nu om een substantiële arbeidswaarde 
gaat die in het produkt (door de arbeid die werd verricht om het 
produkt te maken) wordt gematerialiseerd, èJf om een waarde die 
door vraag en aanbod op de vrije markt ontstaat, beide te
genstellingen bevestigen en versterken de maatschappelijke do
minantie van arbeid. Beide visies beschouwen de arbeidskracht 
van de mens als een gebruikswaarde die economisch wordt aan
gewend. Deze gedachte bepaalt zelfs in belangrijke mate de hui
dige nationale en internationale structuren in de wereld. 
Het arbeidsparadigma veroorzaakt, mijns inziens, ook de proble
matiek die dominant is in de huidige wereld: het houdt niet of 
onvoldoende rekening met de waarden van natuur en milieu. Dit 
maakt de mens materialistisch, eenzijdig op arbeid, produktie 
en consumptie georiënteerd. Ook de gerezen werkloosheid is een 
sociale schande die altijd maar weer zo snel mogelijk met extra 
produktie moet worden weggewerkt. Hier wil ik laten zien dat 
het perspectief van de tijd een nieuw paradigma vormt, dat het 
arbeidsparadigma kan vervangen, of beter: verruimen. Arbeid 
vormt immers in toenemende mate ook een gewone tijdsbeste
ding (al is het niet de minste!) van het individu! Zij komt in toe
nemende mate als tijdsbesteding op gelijke voet te staan met an
dere tijdsbestedingen. Om nu de verschillende soorten tijdsbe
stedingen te waarderen, zal de dominante gebruikswaarde van 
de individuele arbeid dan ook moeten worden vervangen door de 
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