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Rudi van der Stege: 
25 jaar advocaat
‘Ik heb samen met iemand een scriptie geschreven over de medezeggen-
schapsstructuur bij Akzo, die zou uitstekend bij ons kantoor passen’, zo 
vertelde Richard Klatten, toen hij net bij ons als advocaat werkzaam was. 
Dat ging over Rudi. We zijn het gesprek met hem aangegaan, hebben 
nog aandacht besteed aan de vraag of zijn vriendschap met Richard 
van invloed kon zijn op de verhoudingen in kantoor. Het leek allemaal 
geen probleem en zo is Rudi met ingang van 1 mei 1991 komen werken 
bij het Advokatenkollektief, toen nog gevestigd aan de Burgemeester 
Reigerstraat te Utrecht. Een mooie kamer op de zolderverdieping stond 
hem daar ter beschikking. Op de eerste werkdag kwam hij op krukken 
aanzetten, een overblijfsel van de eerste marathon die hij had gelopen 
in Rotterdam. Door twee secretaresses moest hij naar de zolder getild 
worden. Dat heeft maanden geduurd, totdat we erachter kwamen dat  
zijn blessure al lang was genezen. 

Enige tijd later ging Richard weg om met een aantal anderen een kantoor 
in Amsterdam op te richten, dat nu Kennedy van der Laan heet. Ons 
met Rudi achterlatend. Bedankt Richard… uit de grond van ons hart. 
De loyaliteit van Rudi aan ons kantoor is van begin af groot geweest. 
Verschillende keren dat er aan hem is getrokken om elders te gaan 
werken, heeft hij met hart en ziel ervoor gekozen om bij ons te blijven. 
Ons kantoor past bij hem als een goed zittend pak (met spencer).  
En wij kunnen Rudi niet meer uit ons midden wegdenken.

Het Advokatenkollektief, inmiddels Sprengers Advocaten geheten, heeft 
zich altijd met veel passie bezig gehouden met alle aspecten van het 
arbeidsrecht. Het individueel en collectief arbeidsrecht, ambtenarenrecht, 

Voorwoord
Loe Sprengers
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medezeggenschapsrecht als ook sociaal zekerheidsrecht en 
ondernemingsrecht, voor zover arbeid gerelateerd, bijvoorbeeld het 
enquêterecht. Als kantoor hebben we het idee dat we erin slagen dat 
enthousiasme nog steeds uit te stralen. Maar een kantoor straalt niet, dat 
doen de mensen die het vorm geven. De uitstraling van ons kantoor de 
afgelopen decennia is voor een belangrijk deel bepaald door Rudi. Met 
niet aflatend enthousiasme en met de hem kenmerkende luchtigheid in 
communicatie en diepgang qua inhoud, oefent hij zijn vak uit. Tot groot 
genoegen van zijn cliënten die met hem weglopen en tot plezier van zijn 
collega’s, voor wie het prettig met hem samenwerken is.

Zijn activiteiten bestrijken het gehele gebied van het arbeidsrecht. Maar 
er zijn een aantal onderdelen waar hij in het bijzonder zijn sporen 
in heeft verdiend. Allereerst het medezeggenschapsrecht. Dat vormt 
een groot deel van zijn werk. Met juridische grondigheid, strategische 
handigheid en de nodige creativiteit weet hij op dat terrein successen te 
boeken. 

Het pensioenrecht is een onderdeel van het arbeidsrecht dat ook zijn 
bijzondere aandacht heeft. Een combinatie van veel kennis van dit soms 
ingewikkelde rechtsterrein tezamen met grote vasthoudendheid, hebben 
voor mooie resultaten voor zijn cliënten gezorgd.

Het collectief arbeidsrecht, de cao-geschillen en stakingsgeschillen, 
zijn voor hem de kers op de appelmoes. Het werken met vakbonds-
bestuurders, (kader)leden en de (beleids)juristen van de vakbonden geeft 
hem veel voldoening. Dat werk vraagt ook een actieve houding van je 
als advocaat, om steeds de relevantie feiten en informatie boven tafel te 
krijgen. En als dat niet mogelijk is, om daar op een goede manier in een 
procedure een draai aan te geven. Veel aandacht heeft de procedure 
gekregen die Rudi heeft gevoerd over overgang van onderneming van het 
kantinepersoneel van Heineken, dat over was gegaan naar Albron. Tegen 
de tot dan toe meest aangehangen opvatting in de juridische literatuur 

werd beslist dat ook bij detachering van personeel vanuit een personeel 
BV de regels van overgang van onderneming in acht moesten worden 
genomen. Hetgeen betekende dat het personeel aanspraak kon maken 
op behoud van de arbeidsvoorwaarden op grond van de gunstigere 
Heineken-regelingen.

Het rechtsgebied bij uitstek dat de interesse van Rudi heeft, is het 
collectief actierecht: het stakingsrecht. In Nederland niet bij wet geregeld, 
maar met als basis het Europees Sociaal Handvest, vormgegeven door 
rechterlijke uitspraken. Uitspraken in kort geding procedures, die als 
kenmerk hebben dat de vakbonden altijd binnen een heel korte termijn 
hun standpunt aan de rechter kenbaar moeten maken op het verzoek 
van de werkgever (of een derde partij) om de (aangekondigde) actie 
te verbieden. Weinig voorbereidingstijd, grote belangen en vaak 
veel aandacht vanuit de werknemers die actie willen gaan voeren en 
de publiciteit. Rudi is dé advocaat in Nederland die de afgelopen 
decennia het meest is opgetreden voor vakbonden in stakings-kort 
gedingprocedures. Zijn inhoudelijke kennis kon hij op dat terrein goed 
combineren met zijn improvisatievermogen. Het is daarom ook dat onze 
keuze voor dit boek op dit onderwerp is gevallen. In 2014 en 2015 
zijn door de Hoge Raad op dit rechtsterrein grensverleggende arresten 
gewezen. Het is nu weer aan de wetenschap en met name de kort geding 
praktijk om te bepalen waar die grens is komen te liggen. 

Eén van die Hoge Raad-procedures betrof een collectieve actie bij 
Amsta, waarbij Rudi als advocaat is opgetreden. Deze bundel bestaat 
uit drie delen. Als eerste is er aandacht voor de rol van advocaten en 
rechters bij collectieve acties. Aandacht wordt zowel besteed aan de 
inhoudelijke kant van de rechtsontwikkeling als aan het handwerk. 
De journalist Bernard van Lammeren heeft hierover gesproken met 
Rogier Duk, geregeld optredend als advocaat aan werkgeverszijde in 
stakingsgeschillen, Stefan Sagel, die als cassatieadvocaat de Amsta 
zaak heeft behandeld en André Schellart, die veel samen met Rudi is 
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opgetreden in stakings-kort gedingen; André voor de CNV en Rudi voor 
de FNV. Ook heeft Van Lammeren gesproken met Marieke Kristen en 
Els Seebregts, die als beleidsjuristen bij de FNV zijn opgetreden als 
contactpersoon tussen advocaat en bestuurder bij stakingsgeschillen. 
Zij hebben Rudi veel en van dichtbij zien optreden. Tot slot is er ook 
nog gesproken met Jan Heilig, een (oud-)vakbondsbestuurder, die acties 
heeft georganiseerd waar een kort geding is gevoerd, waar Rudi heeft 
opgetreden. Hij geeft meer inzicht in de rol van de advocaat in zo’n 
collectieve actie als ook de impact van de rechterlijke uitspraak.

Het tweede deel is een juridische analyse van de betekenis en 
ontwikkelingen van de jurisprudentie op het terrein van het collectief 
actierecht. De recente HR-jurisprudentie, inzake Amsta, als ook de 
ontwikkelingen sindsdien, krijgen daarin aandacht. Enkele zaken waar 
Rudi bij betrokken is geweest dienen als voorbeeld om de ontwikkeling in 
de rechtspraak te illustreren of te duiden. De wetenschapper Teun Jaspers, 
hoogleraar aan de Universiteit Utrecht, neemt dit voor zijn rekening…

Het derde deel bestaat uit een overzicht van de procedures op het 
terrein van het collectief actierecht waarin Rudi als advocaat betrokken is 
geweest. Enkele uitspraken, die in dit boek aandacht hebben gekregen, 
worden daarna nog integraal opgenomen.

We willen met dit boek onze waardering voor onze collega Rudi op 
gepaste wijze onderstrepen. Het belang van het collectief actierecht en 
de rol van advocaten en rechters daarbij wordt van verschillende kanten 
belicht. We hopen dat het voor de lezer een boeiende (inside) blik geeft 
op dit bijzonder terrein van het arbeidsrecht.

Namens alle collega’s van Sprengers Advocaten,
Loe Sprengers

WEINIG TIJD, 
GROTE
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Rudi in actie, 
een schets
Er zijn heel weinig mensen in Nederland die, zoals Rudi van der 
Stege, al 25 jaar als stakingsrechtadvocaat optreden en in die tijd een 
vergelijkbare reputatie hebben opgebouwd. Je zou bijna kunnen zeggen 
dat vriend en vijand het daarover eens zijn. Bijna, en dat is omdat het 
uitgesloten moet worden geacht dat Van der Stege vijanden heeft. Hij 
heeft alleen tegenspelers. 

Rogier Duk, die vaak namens werkgevers tegen Rudi in het strijdperk 
trad, looft zijn charme en zijn oplossingsgerichtheid, nog los van het 
professionele respect dat hij voor hem toont. Stefan Sagel, die door de 
FNV wordt ingeschakeld als cassatieadvocaat en daarbij dossiers aantreft 
waarvoor Rudi van der Stege de basis heeft gelegd, noemt hem ‘één van 
de koningen van de Nederlandse stakingsrechtadvocaten aan de zijde 
van de vakbeweging’. André Schellart, die jarenlang voor CNV-bonden 
pleitte, bewaart heel plezierige herinneringen aan de vele zaken waarbij 
hij met Rudi samenwerkte. Vanwege de haast waarmee er meestal 
gedagvaard wordt, verdeelden de twee regelmatig het voorbereidende 
werk. Dat kon, omdat ze het over de te volgen lijn doorgaans – er is 
één uitzondering – meestal roerend eens waren. Dat ook Rudi’s grootste 
cliënt, de FNV, hem hoog heeft zitten, behoeft geen betoog. Er ontstaat 
niet zomaar een relatie van een kwart eeuw. 

Feitelijk gaat de relatie tussen de FNV en Rudi’s kantoor Sprengers 
Advocaten nog verder terug. In de tijd voor Rudi’s komst – het kantoor 
heette toen nog Advokatenkollektief Utrecht – liet de FNV of diens 
rechtsvoorganger NVV zich bij stakingen doorgaans vertegenwoordigen 
door Wietske Zeijlstra of Sjef de Laat. Toen Rudi deze rol kreeg 

Bernard van Lammeren
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toebedeeld, zette hij dus een traditie voort. Geen van hen deed 
uitsluitend stakingszaken, maar alle drie waren ze voor kortere of  
langere tijd dé specialist op dit gebied op hun kantoor. 

Want een specialisme is het, en het wereldje dat zich ermee bezighoudt 
is dan ook opvallend klein. Daarbij spelen twee omstandigheden een 
rol. Ten eerste is Nederland geen land waar het stakingen regent. 
Hoewel de actualiteit misschien anders doet vermoeden, is het een 
van de opvallendste trekken van ons poldermodel dat er doorgaans 
zoveel arbeidsrust heerst. Daar komt bij dat Nederland niet zoiets 
kent als een Wet op stakingen, of op collectieve actie. Er heeft in de 
jaren zeventig wel een wetsvoorstel gelegen, maar dat heeft nooit 
de eindstreep gehaald. In 1986, enkele jaren voor Rudi zijn praktijk 
begon, hakte de Hoge Raad de knoop voor de wetgever door. Die 
besliste dat onze rechtspraak zich voortaan zou baseren op een artikel 
uit een internationaal verdrag van de Raad van Europa, artikel 6 lid 4 
Europees Sociaal Handvest (ESH). Daarin wordt het recht op collectief 
onderhandelen zo fundamenteel neergezet, dat het als een soort 
‘grondwet’ dient voor het stakingsrecht in de aangesloten lidstaten. 
Een apart artikel G (ooit artikel 31) noemt wel omstandigheden waarin 
stakingen onrechtmatig kunnen zijn, maar die zijn met zoveel striktheid 
omschreven dat er geen willekeurige verboden op kunnen worden 
gebaseerd. Het ESH dateert van 1961 en werd pas in 1980 door 
Nederland geratificeerd. Wat ons hoogste rechtscollege in 1986 zei, 
hield in dat dit verdrag in Nederland voortaan ‘rechtstreekse werking’ 
toekwam. 

Nu liet dat nog genoeg ruimte open voor juridische strijd en die is dan 
ook gevoerd. De polder is een plek waar niet licht wordt gedacht over 
‘hoe we omgaan met elkaar’. Stakingen zijn gebeurtenissen waarbij 
werknemers collectief het nakomen van hun afspraken opschorten, om 
collectief opnieuw te onderhandelen. Nederlandse werkgevers aarzelen 

op zulke momenten niet om op de kortst mogelijke termijn een kort 
geding aan te spannen en de rechter te vragen om een verbod op te 
leggen. Ook de gekozen actievorm stond daarbij vaak ter discussie. 
Sinds de komst van ‘publieksvriendelijke acties’ in het openbaar vervoer, 
waarbij wel wordt gewerkt maar geen kaartjes worden gecontroleerd, 
doen zich ook geschillen over het inhouden van loon voor. Bij een 
gewone staking heerst daarover geen onduidelijkheid: geen werk,  
geen loon. Vakbonden keren in zo’n geval een stakingsuitkering uit. 

Op zulke momenten is vaak zichtbaar dat ons stakingsrecht, ook al geldt 
het ESH, veel ruimte laat voor interpretatie, een ruimte waarin rechters 
en advocaten ertoe doen. Dat is een reden waarom het vaak wordt 
betiteld als ‘rechtersrecht’. Er is in de loop der jaren, zeker ook tijdens 
Rudi’s carrière, veel jurisprudentie ontstaan die partijen houvast bood. 
Er zijn illustere arresten gekomen die als bakens fungeerden waarop 
rechters en advocaten moesten zeilen, maar ook ruimte boden voor het 
verkennen van grenzen. Een van die bakens is dat vakbonden zich bij 
het uitroepen van stakingen aan spelregels moeten houden, waaronder 
tijdig aanzeggen (NS-arrest 1986). Een tweede baken werd in 2000 
neergelegd in een HR-arrest over Douwe Egberts, en staat bekend als het 
‘ultimum remedium’-criterium: bonden mogen pas staken als dat nog het 
enige middel is om onderhandelingen vlot te trekken. Dat laat geen ruimte 
voor stakingen die als schoten voor de boeg zijn bedoeld. 

In Europa leidde deze jurisprudentie tot gefronste wenkbrauwen bij het 
Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR), dat jaarlijks naar buiten 
brengt hoe aangesloten landen omgaan met het ESH-verdrag. Het 
publiceerde na het DE-arrest herhaaldelijk ‘conclusions’ waarin staat dat 
de Nederlandse Hoge Raad een bedenkelijk enge uitleg geeft aan het 
stakingsrecht en het recht op collectief onderhandelen. Nog maar kort 
geleden heeft de Hoge Raad de bakens verzet. En Rudi heeft daar, door 
scherp aan de wind te zeilen, aan bijgedragen. 

Bakens verzet
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Voordat alle juridische aspecten daarvan worden uitgeplozen, staat deze 
bijdrage eerst stil bij de manier waarop Rudi zijn vak heeft uitgeoefend 
en zijn eigen stempel heeft gezet. Wat maakte hij in die 25 jaar zoal 
mee van het verschijnsel ‘collectieve actie’? Hoe vulde hij daarbij zijn rol 
in, hoe gebruikte hij de ruimte die een stakingsrechtadvocaat heeft?  
En welke ontwikkeling zien we eigenlijk in de omgeving waarbinnen 
iemand als Rudi werkt, met een cliënt die zijn wortels heeft in de polder 
maar ook een nieuw accent wil leggen op mobilisatie, op ‘organizing’? 

Over de vakmatige kanten hiervan spraken we met Duk, Schellart 
en Sagel. Aan de cliëntkant spraken we met de vakbondsmensen 
Jan Heilig (gepensioneerd bestuurder met een carrière in de havens, 
het beroepsgoederenvervoer en het openbaar vervoer), en Marieke 
Kristen en Els Seebregts, actiejuristen van de FNV. Allen werkten met 
enthousiasme aan dit vriendenboekje mee. Aan het eind van onze 
rondgang spraken we ook nog met de jubilaris zelf. Dat ging onder  
valse voorwendselen, waarvoor onze verontschuldigingen aan Rudi. 
Maar als het publieke belang maar groot genoeg is, mag een journalist 
nu eenmaal zijn toevlucht nemen tot minder transparante middelen.

‘Koning’ van de 
stakingsrechtadvocatuur 
Het is af en toe net een klein reizend circusje, de stakingsrechtadvocatuur. 
Advocaten van FNV en CNV spoeden zich jaar in, jaar uit door het 
land, op weg naar het nieuwste korte geding waarin werkgevers vragen 
een staking te verbieden. Niet zelden doen ze dat in dezelfde auto, 
als de voorbereidingstijd tekortschiet. Niet zelden ook is zo’n geding 
aangespannen door Rogier Duk. Als Rudi van der Stege ‘koning’ is  
van de stakingsrechtadvocatuur aan vakbondszijde, dan is Duk dat  
aan de andere kant. 

André Schellart heeft het decennia lang voor het CNV gedaan, tot aan 
zijn pensionering. Hij weet nog goed hoeveel lol hij kon hebben met 
de heftig rokende Wietske Zeijlstra, op weg naar het nieuwste geding 
over een havenstaking. Met Wout van Veen, ook een tijdlang lid van het 
Advokatenkollektief Utrecht, reed hij een keer naar Leeuwarden. In de 
auto besloten de twee om bij de president hun beklag te doen over de 
onnodige haast waarmee Duk volgens hen de bonden had gedagvaard. 
Schellart: “Toen zijn we in ons eigen zwaard gevallen. Want daarop 
zei de president: ‘Dat is goed, dan verbied ik het voorlopig en gaan 
we het over een week eens even rustig bekijken.’ Als je de psychologie 
van collectieve acties kent, weet je dat dat redelijk dodelijk is. Het is 
voor werknemers vaak een hele stap om actie te gaan voeren. Daar 
moeten ze voor warm gemaakt worden, vaak. Het is natuurlijk ook 
een beetje... bedreigend. En als ze dan eindelijk zover zijn, en het 
wordt teruggefloten, dan is het voor vakbonden heel moeilijk om zo’n 
leeggelopen ballon nog weer op te blazen.” Vakbondsadvocaten staan 
dus niet alleen voor de taak om een verbod te voorkomen, maar ook om 
een stokje te steken voor uitstel van de zitting. Zelf sturen ze zéker niet 
gauw op uitstel aan. Schellart: “Dat moet je eens proberen uit te leggen 
aan mensen die zich helemaal hebben laten opladen. Probeer die dan 
maar eens in de touwen te houden.” 

Schikken is iets anders. Duk toont zich, in het algemeen gesproken, 
een voorstander van ‘schikken als het kan’. En daarin heeft hij Rudi ook 
wel eens meegekregen, zegt hij. Maar niet vaak, want: “Hier geldt iets 
wat ook geldt wanneer je tegen de staat procedeert: als je met de FNV 
procedeert over een actie, dan zijn er al veel politieke beslissingen 
genomen en is schikken erg moeilijk. Bij een kort geding is daarvoor 
sowieso geen ruimte. Ik herinner me wel een heel ingewikkelde zaak bij 
een bedrijf in Nijmegen, waarbij na de zitting, op aanwijzen van de 
rechter, is geschikt. Rudi kon zijn cliënt toen wel overtuigen dat het beter 
is een halve appel te eten dan een hele appel in de lucht te zien vliegen, 
om alle metaforen even door elkaar te halen.”  
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Het feit dat de stakingsrechtadvocatuur een klein wereldje is, en de 
uitkomst van menige zaak op voorhand goed te taxeren valt, leidt ertoe 
dat advocaten soms in collegiaal overleg treden om te kijken hoe ze 
een impasse kunnen voorkomen. Bijvoorbeeld door hun cliënten wat te 
masseren. Duk en Schellart hinten daar allebei op, zonder veel in detail 
te treden. Wat Duk erover kwijt wil, is dit: “Je moet als advocaten soms 
wel eens overleggen over de vraag hoe je dingen weer in beweging 
kunt krijgen. En wat me daarvan bijstaat: Rudi heeft een zeer brede 
lach.” Iets later: “Acties ontaarden wel eens, zoals bij poortblokkades. 
Als advocaten elkaar dan goed kennen... Ik heb wel eens contact gehad 
met Rudi van: jongens, hou de mensen even rustig, dan hoef ik geen 
kort geding te beginnen, dat verlies je. Matig het gewoon een beetje. 
Dat is het soort overleg dat je als advocaten kunt hebben en iemand als 
Rudi heeft natuurlijk meer dan honderd procent helder voor ogen wat er 
volgens de rechtspraak wel en niet kan.” 

Schellart hierover: “Je kent elkaar en je kent de problematiek. Vaak 
- niet altijd - kun je de uitkomst van een kort geding aardig taxeren. 
Voor een deel is het een toneelstuk. Ik denk dat dit, voor werkgevers 
en werknemers, vaak ook naar de achterban toe zo is.” 

Dat neemt niet weg dat staken voor betrokkenen heel ingrijpend kan zijn, 
financieel maar ook emotioneel. Schellart vergelijkt het stakingsrecht zelfs 
met oorlogsrecht: “Eigenlijk is het een contradictie: een individu mag 
geen geweld gebruiken, maar voor collectief gebruik hebben we regels. 
Zo is het met staken ook.” Oorlogsrecht – het betekent dat zowel de 
strijdende partijen als hun advocaten geen enkele kans op succes zullen 
laten lopen. Er wordt niets cadeau gedaan. 

Eén van de wapens die partijen inzetten is tijdsdruk, en onder die druk 
werken advocaten van FNV- en CNV-bonden, als die collectief gedaagd 
worden, intensief samen. 

Zonder bij elkaar over de vloer te komen, ontwikkelden Schellart en 
Van der Stege een hartelijke relatie. Schellart: “Een klassieke verdeling 
van taken was dat één van ons relevante feiten verzamelde en de 
ander zich toelegde op het spiegelen aan juridische criteria, zoals de 
spelregels. Wat ook wel voorkwam, als het heel erge haast had: na 
een gezamenlijke voorbereiding presenteerde één van ons de zaak in 
eerste aanleg en richtte de ander zich meer op de repliek. Dat hebben 
we meerdere malen zo gedaan. Ik vaak de repliek, omdat ik wat meer 
ervaring had toen onze samenwerking begon. En wat natuurlijk ook 
meespeelde: de FNV was toch de grootste partij en speelde daarom 
de eerste viool. Dus dan nam Rudi de primaire presentatie voor zijn 
rekening. Ik had veel plezier in het improviseren en het repliceren.  
Niet dat hij dat niet óók prima kan. Maar het was een verdeling die  
we geregeld toepasten.” 

Schellart schat dat alleen hijzelf al bij zo’n twintig zaken namens het 
CNV nauw met Rudi heeft samengewerkt. En voordat Rudi namens de 
FNV ging pleiten, kwam zulke samenwerking tussen CNV en FNV ook al 
voor. Schellart beaamt dat het CNV over het algemeen terughoudender 
is om het middel staken in te zetten, en dat de wegen daarom wel eens 
uiteenlopen. “Maar als de beslissing eenmaal is genomen, dan gaan die 
CNV-bonden er ook voor. Verschillen in maatschappelijke en politieke 
benadering spelen dan geen rol meer. Ook bij het kiezen van middelen 
trekken FNV en CNV meestal gelijk op.” 

Dat geldt volgens hem ook op momenten waarop het er heftig 
aan toegaat. Een klassiek voorbeeld zijn poortblokkades, waarbij 
werkwilligen worden geweerd en werkgevers scherp opletten of dat  
geen aanleiding geeft om stakers van intimidatie te beschuldigen. 
Schellart: “Waar geschillen over dat soort zaken optraden, ging het  
– denk ik – om zaken waar het CNV niet aan meedeed. Dat wij zeiden:  
dat gaat ons te vlug, of dat gaat ons te hard.” 

Impasses voorkomen

Soort oorlogsrecht
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Even later: “Bij het CNV schrikken ze wat gauwer van een middel als 
blokkeren dan bij de FNV. Maar in de praktijk, als er eenmaal oorlog 
gevoerd wordt, dan willen die CNV-bestuurders ook graag winnen, 
hoor.”

Rogier Duk en André Schellart zijn het erover eens dat de 
werkgeversadvocaat in het algemeen een voorsprong heeft. 
Die heeft zijn voorbereiding er al op zitten als hij de dagvaarding 
uitbrengt; de vakbondsadvocaat moet daarna maar zien dat hij zich 
snel op de zitting voorbereidt. Duk suggereert om eens na te vragen 
of vakbondsadvocaten door hun cliënten in het voortraject om advies 
worden gevraagd, in de fase waarin het besluit om in actie te komen 
nog niet vaststaat. Die vraag levert bij Marieke Kristen en Els Seebregts 
een antwoord op dat een interessant inkijkje geeft in hoe deze processen 
verlopen. En een fraai citaat over Rudi. 

Wat Duk zegt, gaat namelijk wel op voor de advocaat van een vakbond, 
maar niet voor de vakbond zelf. Want die heeft het initiatief, en begint 
zélf met het opvoeren van de druk. “Het is altijd de vakbond die kiest 
waar, wanneer en waarover er gestaakt wordt. Dat is primair aan 
de leden en de bestuurder.” Bij die keuze wordt wel overlegd met de 
eigen ‘actiejuristen’ van de FNV – een term die bij de Abvakabo al 
gemeengoed was, en sinds de fusie ook bij de ongedeelde FNV wordt 
gebezigd. Er zijn er acht van, op een staf van in totaal tien juristen, 
individuele belangenbehartigers in de regio’s niet meegerekend. 
Kristen en Seebregts: “Als actiejuristen kijken wij heel goed naar de 
tekst van het ultimatum. Daarna zijn het de werkgevers die meteen 
moeten reageren. Die schakelen dan hun advocaten in, en vaak zijn 
dat advocaten die zich eerst nog helemaal moeten inlezen in het 
stakingsrecht. Dus die achterstand waar Duk het over heeft, die 
voelen wij niet zo.” 

Maar de advocaat die voor een vakbond naar de zitting gaat, moet 
wél heel snel kunnen schakelen. Die moet zich vaak binnen een etmaal 
eigen maken wat er feitelijk en juridisch speelt. Seebregts: “Ik zal je 
vertellen waarom Rudi zo’n fijne advocaat voor ons is. Hij neemt altijd 
zijn telefoon op en hij maakt altijd direct zijn agenda en zijn bureau 
leeg. Hij heeft er direct zin in, zonder gemor en gemaar. Hij maakt altijd 
grappen en is altijd gezellig, maakt zich nooit zorgen. Dat is echt fijn 
bij die enorme stressklussen! Tot een uur of elf ‘s avonds praat hij met 
ons. Hij speelt dan ook de advocaat van de tegenstander, om de zaak 
goed scherp te hebben. Tegen elven is hij er helemaal klaar voor om zijn 
pleidooi te maken. Dat doet hij ‘s nachts. Om acht uur ‘s morgens heeft 
hij dat af en is hij weer helemaal fris en geschoren. Vaak is de zitting 
diezelfde middag.”

Van Jan Heilig horen we soortgelijke verhalen. “Dat optimistische 
van Rudi is werkelijk heel prettig in zulk soort situaties, naast dat hele 
pientere dat hij altijd heeft. Andere advocaten kunnen ontzettend zitten 
fronsen – dan is zo’n Rudi veel prettiger om naast je te hebben. Want 
in de rechtbank heeft hij dat ook. En daar is toch ook belangrijk hoe 
je je presenteert. Ik heb als vakbondsbestuurder een heilig vertrouwen 
gekregen in de Nederlandse rechtspraak, want ook al krijg je niet altijd 
je zin, het verloopt allemaal heel kundig en zorgvuldig. Maar er zit 
natuurlijk ook een theatraal aspect aan.”

In de voorbereiding aan vakbondszijde is in de loop der jaren veel 
verbeterd, zegt Heilig. Dat heeft volgens hem veel te maken met een 
miljoenenbedrag dat de FNV heeft moeten betalen aan oud-directeur Bill 
Vriesinga van de Twentse machinefabriek Klieverik. Het ging niet om een 
staking, maar een bezetting. Werknemers voerden die in 1992 uit omdat 
ze bang waren dat het kwakkelende bedrijf zou worden leeggehaald. 
Het duurde dertien dagen. Daarna waren bank en klanten definitief het 
vertrouwen kwijt en zei Vriesinga dat de Industriebond FNV zijn bedrijf 

Inkijkje

Verbetering aan
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had kapotgemaakt. Hij eiste 41 miljoen gulden. Nadat de Hoge Raad 
de actie onrechtmatig had bevonden, bepaalde een commissie het 
schadebedrag op 16 miljoen euro. In 2000 kwam er een schikking en 
betaalde FNV Bondgenoten 6,35 miljoen. De bond besloot geen gebruik 
meer te maken van bedrijfsbezettingen. 

Heilig: “We hebben toen een lesje geleerd. Vakbondsbestuurders zijn 
eigengereide types, maar tegenwoordig wordt eerst heel strak naar 
zo’n beslissing gekeken, door een intern team van juristen. Dat is alleen 
maar goed. Maar die korte gedingen blijven toch wel heel apart. 
Daarbij komen Rudi en zijn collega’s in beeld. Die moeten dan heel snel 
werken, en het is fantastisch om mee te maken hoe zoiets gaat. Alle 
kantoorgenoten zijn aanwezig. Degene die een zaak doet, vaak Rudi 
dus, verdeelt het werk. Jij zoekt dit uit, jij dat. Na zo’n eerste bijeenkomst 
zat ik dan een uur helemaal alleen, waarna iedereen opnieuw bij elkaar 
kwam. ‘Die moet dit nog uitzoeken, en die mag nu wel naar huis.’ Om 
een uur of half twaalf komt Loe Sprengers er ook nog bij en die heeft 
ook weer vragen en opmerkingen. Het is bijna een militaire operatie. En 
daarna wordt zo’n pleidooi gemaakt. Heel opwindend allemaal!” 

Wat Heilig hierover ook graag kwijt wil: “Een belangrijk aspect van de 
samenwerking met Sprengers Advocaten is dat het een kantoor is waar 
bestendigheid in zit. En al die advocaten daar zijn dolenthousiast.” 

Verschillen 
in actiecultuur
Heilig werkte als vakbondsbestuurder en cao-onderhandelaar ruim 
negen jaar in de havens, twaalf jaar in het beroepsgoederenvervoer 
en zes jaar in het openbaar busvervoer. Dat maakt hem tot een ideale 
gesprekspartner voor vragen over verschillen in actiecultuur. 

In de havens had hij te maken met militante en ook opvliegende naturen. 
“Ik herinner me acties tegen regeringsmaatregelen waarbij de rechter een 
heel beperkte uitleg gaf aan het recht om actie te voeren tegen politieke 
beslissingen die de onderhandelingsruimte van bonden verslechteren. 
Want dat recht bestaat. Ik herinner me een gelegenheid waarbij de 
rechter een verbod uitsprak en meteen maakte dat hij wegkwam, zo 
witheet waren die jongens. Ik heb toen op Radio Rijnmond gezegd: 
“Nóú is het bal in de haven.” Wat bedoel je daarmee, vroegen ze. 
En ik zei: “Als je de haven kent, hoef je dat niet te vragen.” Daarna 
zijn overal de kranen omhoog gegaan, de rest van die week hadden 
we wilde stakingen. Als vakbond mochten we niet uitkeren, maar we 
registreerden wel de namen. Twee jaar later werd het verbod in hoger 
beroep ongedaan gemaakt en betaalden we die mensen alsnog een 
stakingsuitkering.” 

Het beroepsgoederenvervoer was het andere uiterste: “Vrachtwagen-
chauffeurs zijn echte individualisten. Ze worden alleen lid voor hun 
eigen belang. Twaalf jaar heb ik geprobeerd daar collectieve acties 
van de grond te krijgen voor een betere cao, maar zonder veel succes. 
Buschauffeurs in het openbaar vervoer zijn juist weer heel assertieve 
en georganiseerde mensen, met een organisatiegraad van 70 of 
misschien wel 75 procent. Dat is wel heel prettig werken, voor een 
vakbondsbestuurder. In die sector heb ik Rudi ook veel zien samen-
werken met André. Een leuk team.” 

Wat Heilig minder leuk vond in die sector was de rol van derden, zoals 
de belangenbehartiger van reizigersbelangen Rover. “Als de bus een dag 
niet rijdt, of de trein een uur overslaat... iets ergers bestaat zowat niet 
in Nederland. Zo’n Rover loopt dan naar de rechter om te klagen over 
ontwrichting van de maatschappij. Als zoiets dan toegewezen wordt, 
denk ik wel: wat een truttigheid!” 
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Het verdient vermelding dat de voormalige vakbondsbestuurder hierin 
een paar onverwachte medestanders heeft. Het is niemand minder dan 
Rogier Duk die met twinkelende ogen relativerende kanttekeningen 
plaatst bij het gemak waarmee sommigen in Nederland de term 
‘maatschappelijke ontwrichting’ in de mond nemen, als ze een beroep 
willen doen op de uitzonderingsgronden van artikel G ESH. “Een van 
de prachtigste opmerkingen hierover – misschien kunt u die gebruiken – 
staat in een conclusie van de toenmalige advocaat-generaal van de Hoge 
Raad, wijlen mr. Koopmans, over een zaak bij streekvervoerder VSN, 
ik geloof uit 1991. Het Hof had overwogen dat door staking in de spits 
een maatschappelijke ontwrichting dreigde. Koopmans schreef daarover 
(citeert uit het hoofd): ‘Wie, zoals ik, in de Hongerwinter in Amsterdam 
verbleef, zal bij de uitdrukking ‘maatschappelijke ontwrichting’ 
misschien iets anders voor ogen hebben.’ Haha! Dat vond ik zó mooi 
relativerend. Of dit ook mijn standpunt schetst over de overwegingen 
van de rechter, kort geleden, om acties van het grondpersoneel van 
KLM te verbieden? Dat niet, nee. Ik vind alleen dat je niet zo gauw van 
maatschappelijke ontwrichting moet spreken. Je moet natuurlijk wél naar 
de maatschappelijke effecten van acties kijken.”

Sinds Nederland van een industriële economie is overgegaan op een 
diensteneconomie, doen veel collectieve acties zich voor in sectoren 
als het openbaar vervoer, het streekvervoer, de luchtvaart en de 
zorg. Daarbij speelt het belang van het publiek een woordje mee, en 
vakbonden houden daar rekening mee. Dat gestrande reizigers niet 
pro-stakers zullen zijn, nemen ze tot op zekere hoogte op de koop toe. 
Maar veel liever hebben ze de steun van het grote publiek, wat nog 
iets anders is dan angst om voor de rechter beschuldigd te worden 
van maatschappelijke ontwrichting. Dit is de achtergrond voor die 
ene gelegenheid waarbij de wegen van Schellart en Van der Stege 
uiteenliepen. Dat gebeurde na meerdere acties in het streekvervoer. 
De zaak verdient vermelding omdat het een nieuwe actievorm betrof. 

En ook omdat er weinig gevallen zijn die zo duidelijk maken wat er 
achter het woord ‘rechtersrecht’ kan schuilgaan.

In 9 januari 2003 deed het gerechtshof van Amsterdam uitspraak in een 
zaak die was aangespannen door de Vereniging Werkgevers Openbaar 
Vervoer en de bedrijven Connexxion, BBA en Arriva. Vakbonden hadden 
in april 2002 iets nieuws geprobeerd: de publieksvriendelijke Actie 
Gratis Openbaar Vervoer, waarbij geen kaartjes werden gecontroleerd. 
Formeel was dat geen staken, althans niet in de klassieke betekenis. Maar 
de werkgevers leden wel financiële schade en daar was het de bonden 
natuurlijk ook om te doen. Dat geldt voor elke collectieve actie en maakt 
zo’n actie op zichzelf niet onrechtmatig, vond de voorzieningenrechter. 
En ondanks alle inspanningen van Duk om het Hof van het tegendeel te 
overtuigen, stelde ook dat zich op het standpunt dat de actie viel onder 
de bescherming van het ESH-verdrag, artikel 6 lid 4. 

Maar daarna kwam het Hof te spreken over de kwestie of, en hoeveel, 
de werkgevers mochten inhouden op het loon van de actievoerders. 
Want die vraag had Duk in zijn pleidooi opgeworpen. Schellart 
hierover: “Als je bij een fabriek staakt, is er geen enkele jurist die 
zich afvraagt hoe hoog de schade was. De niet-gewerkte uren worden 
gewoon ingehouden, punt. En hier zie je dat bij dit soort nieuwe 
actievormen de mate van schade ineens wel relevant wordt. Begrijpelijk, 
omdat de loondoorbetalingsverplichting in principe blijft bestaan. Wat 
er wringt, is dat er wel wordt gewerkt, maar alleen voor een stukje 
niet, namelijk het stukje waar voor de werkgever de meest pijn in zit.” 
Duk herinnert eraan dat iets degelijks ook had meegespeeld bij het 
eerder vermelde NS-arrest uit 1986. “Dat arrest kwam voort uit een 
stiptheidsactie. Daarbij zeg je ook dat je eigenlijk niet staakt en dat de 
werkgever gewoon moet doorbetalen. Welnu, het was niet de kern van 
dat arrest, maar er stond wel in: de werkgever hoeft alleen te betalen 
naar de mate waarin de prestaties nog wat waard zijn.” Daar kwam 
Duk bij deze gelegenheid op terug.  

Rechtersrecht
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Het had een effect dat nu nog steeds bestaat. De uitkomst - de actie viel 
onder de bescherming van het ESH - was voor de bonden een overwinning 
van groot belang. Maar voor Schellart, die toen overigens zelf al tegen 
zijn pensioen aanzat en zich beperkte tot meekijken met de kantoorgenoot 
die de zaak van hem overnam, zit er nog steeds een onbevredigend 
aspect aan. En dat is vanwege een andere stukje jurisprudentie dat eruit 
voortkwam, over de kwestie van loondoorbetaling. Rudi van der Stege had 
betoogd dat het controleren van kaartjes maar 5 procent van de werktijd 
van een chauffeur kost, en wilde de looninhouding tot dat percentage 
beperkt zien. Volgens Duk moet hij zelf wel hebben aangevoeld dat de 
rechter minder licht over het aspect ‘gederfde omzet’ zou denken. En dat 
was ook zo. 

Schellart leest de betreffende passage even hardop voor.”Hoewel in 
dit geding niet de vraag voorligt welke mate van salariskorting in het 
onderhavige geval (nog) wel en welke niet (meer) acceptabel zou zijn 
geweest, staat naar het oordeel van het hof buiten redelijke twijfel dat bij 
een actievorm als de onderhavige, gelet op het belang van de niet verrichte 
werkzaamheden en op het daardoor aan de werkgevers toegebrachte 
nadeel, een salariskorting van 50% in ieder geval gerechtvaardigd zou 
zijn geweest.” Dertien jaar na dato komt Schellart nog woorden tekort 
om het arbitraire van dit konijn-uit-de-hoed te benadrukken. “Zonder dat 
iemand erom gevraagd had, en zonder nadere onderbouwing, kwam het 
Hof hier gewoon met een nieuwe norm!” ‘Idioot’ noemt hij de overweging, 
‘juridisch van nul en generlei waarde, een dwaalspoor’.  

De werkgevers lieten het zich geen twee keer zeggen. In eerste aanleg 
hadden zij dit hele aspect voor de kantonrechter van Utrecht buiten 
beschouwing gelaten. Bij een volgende gelegenheid, na vergelijkbare 
acties in 2008, gingen Connexxion, Veolia en Arriva over tot inhouding 
van 50 procent van het dagloon. De bonden startten een bodemprocedure 
bij de Hilversumse kantonrechter. En daar verzandde de juridische 
strijd over dit aspect van de zaak. Nogmaals Schellart: “Het collectieve 

actierecht was het vak niet, van die rechter. Die heeft achter zijn bureau 
gedacht: Tom Poes, verzin een list. Hoe ontkom ik aan de noodzaak om 
een principiële juridische beslissing te nemen, een rechtsbeslissing op 
onontgonnen terrein? Want dat was het. Wat deed hij: hij schakelde een 
deskundige in om uit te rekenen wat de schade was. En dat leidde het 
moeras in.”

Duk is dat met Schellart eens: “Die deskundige was iemand van een groot 
accountantskantoor, en die ging volledig uit het spoor. Het duurde maar en 
het duurde maar, en het werd maar duurder en duurder, en daar kwamen 
zijn eigen kosten ook nog bij. Het werd een ongelooflijke knoop, mede 
omdat die kantonrechter er ook niets van begreep.” 

Om een lang verhaal kort te maken: ook de kantonrechter ging tussentijds 
met pensioen, diens opvolger gaf in 2010 de werkgevers gelijk, en het 
Hof bevestigde dat een jaar later. Zowel FNV als CNV besloten het er bij 
te laten. Van het CNV kennen we de motieven niet, van de FNV wel: “We 
zagen onvoldoende aanknopingspunten voor cassatie”, zegt Kristen. “Wat 
voor ons de doorslag gaf en geeft, is dat het sindsdien vaststaat dat ook dit 
soort acties onder de bescherming van het ESH valt.” 

De vraag of er nog een keer over die loondoorbetaling begonnen wordt, 
is voor Kristen en Seebregts niet in de eerste plaats een juridische kwestie, 
maar een strategische. “De gelegenheid moet zich voordoen. In het 
openbaar vervoer zijn die publieksvriendelijke acties nog een behoorlijk 
lastig middel gebleken. Dat komt door al die abonnementhouders, die  
geen losse kaartjes kopen. Maar publieksvriendelijke acties blijven voor 
ons een belangrijk middel om over te beschikken. Met name in de publieke 
sector, waar je de boel vaak niet zomaar helemaal kunt stilleggen.”  
De zaak speelt, as we speak, bij de brandweer, waar ook publieks-
vriendelijke acties zijn gevoerd. Werkgevers hebben laten weten dat  
ze loon willen inhouden, maar Kristen en Seebregts sluiten niet uit  
dat partijen alsnog tot een akkoord komen. 
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Keerpunt 
Op zaterdag 2 februari 2013 gebeurde er iets waardoor de 
Nederlandse jurisprudentie over het stakingsrecht blijvend zou 
veranderen. En Rudi van der Stege was erbij. Sterker, hij heeft 
ervoor afgezien.  

We volgen even de lezing die hij namens Abvakabo naar voren bracht. 
Werknemers van de Amsterdamse verzorgingsinstelling Amsta voerden 
actie in het Dr. Sarphatihuis. Leden en bestuurders van de Abvakabo 
waren toevallig in de buurt en gingen er ook heen. Dat leidde tot een 
soort ‘demonstratieve bezetting’, waarbij alle activiteiten doorgingen en 
waarvan bewoners weinig tot geen last ondervonden. Alleen leden van 
het management mochten er niet in. 

Amsta zelf, en Duk, schetsten een heel ander beeld. Twee punten die 
op de argeloze krantenlezer de meeste indruk gemaakt zullen hebben: 
kwetsbare oudjes, voor wie alleen het woord ‘bezetting’ al erg beladen 
was, waren ernstig opgeschrikt door gebons op ramen en andere 
verstoringen van de rust; en de actievoerders hadden de dokter er niet 
in gelaten. 

Kristen en Seebregts zeggen (net als Stefan Sagel en Rudi van der Stege) 
dat het allemaal reuze meeviel. Alle zaterdagse activiteiten, tot en met 
de koorzang, gingen gewoon door. Er was wel degelijk medische zorg. 
En bewoners en familieleden betuigden sympathie met de actievoerders. 
“Maar de rechter zei in het kort geding dat alles wat een bezetting 
genoemd wordt, per definitie onrechtmatig is. De zitting bij het Hof 
was echt onplezierig, Rudi heeft daar alle hoeken van de zaal gezien. 
Amsta heeft de zaak ontzettend groot gemaakt. De uitkomst vonden wij 
onrechtvaardig. Er werd gewoon niet naar de feiten gekeken.” 

De juridische leek die de uitspraken erop naleest, ziet daarin weinig 
aanknopingspunten voor een cassatieprocedure. En toch vroegen de 
bestuurders Lilian Marijnissen (Abvakabo) en Ruud Kuin (FNV) daarna 
aan FNV’s vaste cassatieadvocaat Stefan Sagel hoe die de kansen 
taxeerde. Kristen en Seebregts: “Het was voor ons een principezaak. En 
we hadden weinig te verliezen. De Hoge Raad had het middel bezetten 
nog nooit rechtmatig verklaard, in de zin dat bezetten ook onder de 
bescherming van het ESH valt.”

Sagel zag er zeker wat in, maar om redenen die niets met het middel 
bezetten te maken hebben. In 1997, al vóór het ECSR zijn bedenkingen 
tegen de Nederlandse stakingsrechtspraak begon te spuien, was hij tot 
een vergelijkbare conclusie gekomen. Die had hij nota bene als student 
in zijn afstudeerscriptie uitgewerkt, toen hij alleen nog maar kon dromen 
van een praktijk als cassatieadvocaat. En nu was hij cassatieadvocaat, 
en werd juist deze bal voor hem op de stip gelegd. Daar kwam nog bij 
dat Sagel het gevoel had gekregen dat de tijd wel eens rijp kon zijn om 
de Hoge Raad ‘om te laten gaan’, zoals hij het zegt. “Er waren eerdere 
gelegenheden geweest waarbij dit punt niet eens speelde, maar waar de 
advocaat-generaal had gewaarschuwd: even terzijde, maar er komen wel 
steeds van die ‘conclusions’ uit Straatsburg die niet helemaal plezierig 
voor ons zijn.” 

Wat Sagel vervolgens vertelt geeft een inkijkje in het tot stand komen van 
belangrijke jurisprudentie waar Rudi van der Stege op twee manieren 
aan heeft bijgedragen. De eerste manier is dat hij de ‘conclusions’ van 
het ECSR al vanaf het begin, vijftien jaar geleden, stelselmatig in al zijn 
pleidooien heeft verwerkt, en veel lagere rechters al had overtuigd van 
het feit dat er voor het verbieden van stakingen wel héél goede redenen 
moeten zijn. De tweede manier waarop hij zijn bijdrage heeft geleverd, 
is dat hij in de Amsta-zaak zo compleet is geweest in het aandragen van 
feiten en omstandigheden dat Sagel in cassatie kon betogen dat het Hof 

Waardevolle
bijdragen
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ten onrechte voorbij was gegaan aan relevante omstandigheden waarop 
de verliezende partij zich wel degelijk had beroepen. En dat het recht 
daarom onjuist was toegepast.  

Sagel: “Wat de Hoge Raad uiteindelijk over Amsta heeft bepaald, kun je 
moeilijk los zien van een daaraan voorafgaand HR-arrest over Enerco. 
Daar hadden bonden het lossen van schepen stilgelegd. Ze hadden 
een conflict met een andere onderneming, maar ze vonden dat Enerco 
besmet werk deed. In het Enerco-arrest zette de HR de poort eigenlijk 
al wijd open, door een ruime uitleg te geven aan het stakingsrecht: 
het is in beginsel aan vakbonden om de aard van de actie te kiezen, 
als je redelijkerwijs kunt aannemen dat er enig nuttig effect vanuit kan 
gaan op de uitoefening van het recht op collectief onderhandelen.” Het 
Amsta-arrest, kort erna, zegt dat criteria als ‘tijdig aanzeggen’ of ‘eerst 
al het mogelijke geprobeerd hebben’ wel gehanteerd mogen worden, 
maar niet langer als zelfstandige gronden die beslissend zijn over de 
rechtmatigheid van een collectieve actie. Ze mogen wel meewegen, 
maar alleen in het kader van de beslissing of artikel G (ernstige 
maatschappelijke gronden) wel of niet van toepassing is. 

Sagels tegenspeler Rogier Duk, tevens zijn voormalige baas en 
leermeester, heeft die principiële wending niet zien aankomen. Veel 
van zijn argumentaties in eerste aanleg berustten op het feit dat de 
Abvakabo ontkende iets met de bezetting te maken te hebben. Dat er 
bestuurders bij waren, was toeval. Duk overlegde een flinke handvol 
getuigenverklaringen die deze lezing weerspraken en het Hof ging erin 
mee. Het feit dat dit aspect zo’n grote rol speelde, zorgde ervoor – zo 
denkt Duk zelf, achteraf – dat het Hof zich wat ongelukkig en wat kort 
heeft afgemaakt van de precieze redenen waarom dit soort acties niet 
moet kunnen. Want dat laatste is iets wat hij ook sterk heeft benadrukt, 
en waarin hij de advocaat-generaal van de Hoge Raad aan zijn zijde 
kreeg. Duk: “Maar de Hoge Raad heeft kennelijk aanleiding gezien om 

het heel principieel op te zetten.” Ook de relatie met het Enerco-arrest 
die de Hoge Raad in het Amsta-arrest legt, heeft hem verrast: “Dat was 
een heel andere situatie! Ik heb dat arrest altijd begrepen in de zin van: 
het stakingsrecht omvat ook dit soort secundaire acties, waarbij je een 
andere werkgever bestaakt dan de werkgever waarmee je een geschil 
hebt. Maar de Hoge Raad maakt er in het Amsta-arrest ineens van dat 
uit het Enerco-arrest ook al bleek dat ze het allemaal anders willen.” 
Hij proeft in deze omslag de invloed van jarenlange kritiek uit het ECSR, 
ook al laat de HR elke rechtstreekse verwijzing daarnaar achterwege. 
Sagel en Rudi van der Stege zelf zijn dat met Duk eens. 

Sagel schrijft het aan de procestactiek van Duk én aan de weinig 
uitgewerkte overwegingen van het Hof toe dat hij kans zag om de 
hele negatieve beeldvorming rond het verloop van de actie naar de 
achtergrond te drukken. Duk heeft naar zijn inschatting geprobeerd om 
de actie zo onsympathiek mogelijk af te schilderen, om de Hoge Raad 
ervan te overtuigen dat terugverwijzing geen belang zou dienen. Daar 
zou, zo moest de Hoge Raad gaan denken, nooit van zijn leven een 
ander oordeel uit kunnen rollen, bij een zo verwerpelijke manier van 
actievoeren. Sagel: “Duk kreeg de advocaat-generaal daar wel in mee. 
Maar het punt was: het Hof had heel weinig feiten vastgesteld! Zo’n Hof 
zoekt soms ook de kortste route naar de nooduitgang. Dat overwoog: 
het is niet aangezegd en het is niet als ultimum remedium gehanteerd, en 
alleen al om die twee redenen is de actie niet toelaatbaar. Dus dan kun je 
al die discussies over wie wat heeft beslist, en wie waar verantwoordelijk 
voor is, laten rusten. Maar daarmee lag die zaak dus bij de Hoge Raad. 
En daar kon ik een beroep doen - als je afhaakt moet je het zeggen hoor 
- op het leerstuk van de hypothetisch feitelijke grondslag.” 

Anders dan veel mensen denken, kan er in cassatieprocedures wel 
degelijk nog worden stilgestaan bij de feiten. Namelijk als het Hof 
voorbij is gegaan aan feiten die de verliezende partij heeft gesteld, en 
die - als ze waar zijn - een bevestiging van het oude vonnis onterecht 
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zouden maken. Sagel: “Dus dat heb ik in mijn laatste schriftelijke reactie 
op de advocaat-generaal – daar heb ik flink aan geschaafd, we zijn bij 
deze zaak écht tot het allerlaatste gaatje gegaan – nog eens uitvoerig 
benadrukt: het Hof gaat wel uit van een bepaalde toedracht, maar wij 
gaan uit van heel andere feiten! En daar moet u ook van uitgaan, nu het 
Hof daaraan is voorbijgegaan.”

“En daarin schuilt de bijdrage van Rudi aan het Amsta-arrest. Als hij in 
de eerdere procedures al die feiten niet al naar voren had gebracht, 
dan had ik die niet kunnen aanvoeren om de overwegingen van het Hof 
onderuit te halen. Rudi zit echt héél goed in dat stakingsrecht. Hij is niet 
voor niets bij veel geruchtmakende zaken betrokken geweest, sommige 
daarvan zijn misschien nog wel bijzonderder. Een van de leuke dingen 
aan hem is dat hij altijd echt in staat is, en dat bleek ook in deze zaak... 
Moet je je voorstellen: hij hoorde pas op weg naar de rechtbank waar dit 
allemaal over ging! Dan ben je echt advocaat!” 

Els Seebregt zegt over dat laatste dat het niet helemaal klopt, omdat Rudi 
er wel in geslaagd was om een dag uitstel te krijgen voor het maken 
van zijn pleidooi. Maar dat doet ook weer niet zoveel af aan de druk 
waaronder hij moest werken. “Onderweg naar de rechtbank kreeg hij 
autopech. Dat is de enige gelegenheid geweest waarbij we allebei even 
niet meer wisten hoe verder.” Gelukkig duurde dat maar kort. 

Een kwart eeuw 
stakingsrecht
Tijd om een (tussen)balans op te maken van een kwarteeuw 
stakingsrecht, voor zover Rudi van der Stege daar een rol bij speelde of 
iets over te zeggen heeft. Op welk punt zijn we aangeland, en hoe zal 
het verder gaan? We spraken daarover met al onze gespreks-

partners, maar we kiezen ervoor om hier Rudi zelf het woord te geven. 
Het voorwendsel dat we gebruikten om hem ook zelf te interviewen, 
was dat we met een boekje bezig zijn en willen weten wat de 
recente jurisprudentie betekent voor de toekomstige ontwikkeling 
van onze arbeidsverhoudingen. Goed beschouwd is daar geen 
woord van gelogen. 

Zelf wil hij hierover ten eerste kwijt dat het Enerco-arrest eigenlijk 
verder gaat dan het Amsta-arrest. “Dat arrest is in mijn ogen nog 
verdergaander dan het Amsta-arrest. Of misschien moet ik zeggen: 
schokkender, in positieve zin. Wat de HR daar zei is: een collectieve 
actie is toegestaan als ze kan bijdragen aan de doelstelling van de 
vakbond als collectief onderhandelaar. Dat kan bijvoorbeeld ook 
inhouden dat je een bedrijf dat besmet werk verricht gaat bestaken, 
waarbij mogelijk zo kan zijn dat dit bedrijf de werkgever met wie er 
een conflict is zal ‘prikkelen’ om het conflict op te lossen. Amsta is ook 
een goed arrest, daarmee ben je veel gedoe kwijt, maar Enerco gaat 
eigenlijk verder. De som van die twee arresten samen is: je mag staken, 
in sommige gevallen zelfs zonder aanzegging, behalve als er sprake is 
van een dringende maatschappelijke noodzaak om niet te staken. Dat is 
een groot goed. Zodra een actie kan bijdragen aan het uitoefenen van 
het recht op collectief onderhandelen, is de actie op grond van artikel 
6 lid 4 ESH rechtmatig, behoudens de uitzonderingsgrond van artikel 
G. Dat betekent dus bijvoorbeeld dat je ook waarschuwingsacties mag 
houden, ook al ben je nog niet uitonderhandeld.”

Aan de andere kant: “Er zijn bijna nooit zaken verloren gegaan op 
grond van de spelregels het ultimum remedium of het aanzegcriterium, 
terwijl daar toch bijna standaard een beroep op werd gedaan. Sinds 
ze verschijnen, en dat is volgens mij al vijftien jaar, haalde ik de 
‘conclusions’ van het Sociaal Comité erbij. De rechter zou zich via een 
U-bocht bemoeien met de aard van het conflict wanneer hij zich zou 
gaan bemoeien met het moment waarop de bonden actie wilden 
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voeren. Steeds vaker maakte ik het mee dat rechters zeiden: ik moet 
me in hoge mate terughoudend opstellen, gezien het feit dat staken 
een grondrecht is.” 

Vervolgens lopen we de zaken door waarin rechters, ‘na Amsta’, 
uitspraak hebben gedaan over de rechtmatigheid van stakingen. Van 
der Stege is het met Sagel en Duk eens dat de invloed van dat arrest 
nog niet bijzonder zichtbaar is,maar dat er nog enkele jaren, en 
misschien nog wat cassatiezaken, voor nodig kunnen zijn om hier een 
oordeel over te vellen. Hij maakt een uitzondering voor een uitspraak 
rond Qbuzz, waarbij hij zelf pleidooi heeft gevoerd en waarin de 
Voorzieningenrechter van Utrecht het Amsta-arrest in detail heeft gevolgd. 
Er zijn inmiddels ook twee uitspraken geweest over acties van KLM-
grondpersoneel. “Deze twee rechterlijke uitspraken over KLM berusten 
helemaal op artikel G, voorheen artikel 31 ESH, maar met de uitleg 
ben ik het niet eens. Er zou sprake zijn geweest, vermoedelijk, van 
schade en hinder voor bedrijf en passagiers. Maar tot op zekere hoogte 
moeten zij dat gedogen, omdat staken een grondrecht is. Ik denk niet 
dat hier sprake was van buitenproportionele schade.” Van der Stege 
herinnert hier aan dezelfde uitspraak van voormalig advocaat-generaal 
Koopmans die Duk ook met instemming aanhaalde. “Er moet behoorlijk 
wat aan de hand zijn. Ook derden, zoals passagiers in dit geval, 
moeten tot op zekere hoogte hinder gedogen, ook al zullen zij er weinig 
vriendelijks over te zeggen hebben. Een verbod kan alleen als er een 
maatschappelijk dringende noodzaak voor bestaat.”

“Een zaak waarover nog een procedure loopt, speelde bij Jumbo. 
De Jumbozaak deed Loe Sprengers, omdat ik op wintersport was. 
Die heeft gediend in eerste aanleg, daarna is er pleidooi gevoerd 
in spoedappèl. Of wat daarvoor tegenwoordig doorgaat, want het 
is alweer even geleden. Het ging hier om een werkonderbreking 
van vakbondsleden waardoor een deel van de dag niet gewerkt kon 
worden. In eerste aanleg is er toch wel snel door artikel G heengelopen 

en snel een dringende maatschappelijke noodzaak aangenomen. De 
voorzieningenrechter meende zelfs dat er voorbarig was gestaakt, 
omdat – het betrof een overname – er nog geen melding aan de SER was 
gedaan. Toch is de grond ‘spelregels’ hier niet als zelfstandig criterium 
genoemd, er wordt getoetst op artikel G. Ik verwacht zelf dat de eerste 
uitspraak omvergekegeld wordt. Maar wat ook kan, is dat het hof vindt 
dat het belang is vervallen. Er is namelijk voldaan aan de voorwaarde 
van de voorzieningenrechter om niet te staken zolang die melding niet 
was gedaan. En die is nu wel gedaan.”

Een uitspraak over een actie van EasyJet-piloten is voor Van der Stege een 
geval apart. Eigenlijk weet hij niet of hier de invloed van Amsta zichtbaar 
is. “De inzet van de VNV was dat Easyjet het onderkruipersverbod had 
overtreden door andere vliegers te laten overkomen. De rechter gaf ze 
ongelijk, maar heeft ook gezegd: zes uur van te voren aanzeggen is wel 
genoeg. Dat bood de VNV ruimte om bijvoorbeeld kort voor middernacht 
aan te zeggen en ‘s ochtends vroeg in actie te komen. Wat dat betreft 
vind ik die uitspraak op een overwinning van de VNV lijken. Je ziet bij 
EasyJet misschien toch wel dat het Amsta-arrest, of het Enerco-arrest, een 
positief effect kan hebben gehad op de houding van die rechter. Moeilijk 
te zeggen.”

Van der Stege benadrukt dat de Amsta-uitspraak, door de manier 
waarop het allemaal is gelopen, nog geen licht heeft geworpen op de 
oorspronkelijke vraag van de FNV wat de hoogste rechter vindt van een 
middel als bezetten. “Er is nooit een HR-arrest geweest waarin staat dat 
blokkades of bezettingen altijd onrechtmatig zijn. Je kunt in mijn ogen 
ook hier redeneren: als het nodig is voor het uitoefenen van het recht 
op collectief onderhandelen, is ook dit toegestaan. Maar het is toch een 
vergaand middel.”
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“De Amsta-zaak verloren we in eerste aanleg gigantisch, vooral op het 
gekozen actiemiddel. Bij de voorzieningenrechter werden we helemaal 
kaltgestellt. Ik betoogde dat het niet om een bezetting ging waarbij 
bedrijfsactiviteiten en -eigendommen werden overgenomen, ik sprak 
daarom expres van een ‘demonstratieve bezetting’. Zoals Stefan in de 
cassatieprocedure heeft betoogd: alle activiteiten gingen gewoon door, 
tot en met de koorzang. Alle zorg, ook de medische, was er. Alleen 
het management mocht er niet in. De bewoners hebben er weinig 
van gemerkt. Je moet de impact dus niet overdrijven. Het is niet zo 
dat werknemers de hele controle overnamen. Ik denk niet dat een van 
de partijen nog op die vraag terugkomt, in een aparte procedure.” 
Uitgesloten is dat echter niet. De zaak is naar het gerechtshof Den Haag 
terugverwezen.

We praten ook nog door over het verschijnsel dat acties in de publieke 
sector reacties oproepen bij derden die zich in hun belangen geschaad 
voelen, zoals klanten en hun belangenbehartigers. Rudi is daar laconiek 
over. “Het vraagstuk van schade bij derden hou je. Het speelt al gauw,  
in sectoren als het openbaar vervoer en de zorg, waar je veel acties 
ziet.” Voormalig collega Ronny van de Water – nu is hij rechter in 
Amsterdam – deed in 2001 een zaak voor actievoerders in het openbaar 
vervoer: “Mensen die naar de Jaarbeurs hadden gewild maar door die 
actie hinder ondervonden, stapten naar de rechter. Die zei: de actie is 
als zodanig rechtmatig, dus die schade moet u dulden.”

“De vraag hoe vakbonden dit aspect in hun overwegingen betrekken 
kan ik niet beantwoorden. Ik ben geen vakbondsbestuurder, en hun 
strategieën ken ik niet. Als jurist kan ik wel bevestigen dat artikel G bij 
acties bij publieke voorzieningen sneller op tafel komt. Ik denk dat àlle 
stakingszaken in de toekomst hiermee zullen worden beslecht: De vraag 
is uiteindelijk of er een  dringende maatschappelijke noodzaak is om te 
verbieden, of niet?”

Al met al denkt Rudi van der Stege niet dat vakbonden door de recente 
jurisprudentie nu ineens veel meer vrijheid hebben gekregen dan tot nu 
toe. “Passen de rechters echter de recente rechtspraak goed toe, dan zal 
dit zonder enige twijfel tot een verruiming van de mogelijkheden tot het 
voeren van collectieve actie leiden. De feiten die we zien in de lagere 
rechtspraak na het Enerco- en het Amsta-arrest spreken daar niet voor. 
Tot nu toe zien we die invloed alleen op een loepzuivere manier terug 
in de zaak Qbuzz. Maar daar speelde die dringende maatschappelijke 
noodzaak ook veel minder een rol.” 

Het opvallende is dat Rudi van der Stege, de vakbondsadvocaat, 
zich hiermee terughoudender toont dan Rogier Duk, de advocaat die 
zoveel zaken voor werkgevers bepleit. Die zegt dat het Amsta-arrest 
‘de boel helemaal op zijn kop heeft gezet’. “Je kunt wel zeggen: het is 
rechtersrecht. Maar de Hoge Raad heeft de redenering wel helemaal 
uitgeschreven.”

“Bij die recente conflicten op Schiphol zie je vooralsnog dat de afloop 
niet meer te voorspellen is. Voorheen was het een kwestie van simpel 
aftellen: hebben de vakbonden het correct gedaan, op die en die 
pijnpunten? Nee? Kort geding. Ja? Laat maar lopen. Het is nu veel 
moeilijker geworden. Nu heb ik ook wel vaak tegen werkgevers gezegd: 
misschien zou u reden hebben om in kort geding een verbod te vragen, 
maar als die staking geen succes wordt, qua deelname, dan heeft u als 
werkgever een sterkere positie dan met de onvrede die een rechterlijk 
verbod altijd opwekt. Dan krijg je onmiddellijk altijd reacties van 
‘schande’, en ‘dat pikken we niet’. Maar dàt is een voorbeeld van een 
strategisch advies, niet van een juridisch advies. Het is door het Amsta-
arrest dat ik nu tegen cliënten zeg, en ik hoor dat anderen dat ook doen: 
u kunt het proberen, maar we hebben nog heel weinig toepassing van 
dat arrest gezien. Het is van midden 2015. De ene rechter kijkt er nog 
anders tegenaan dan de andere.” 
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Bij de actiejuristen van de FNV daarentegen heeft het Amsta-arrest 
tot nieuw elan geleid. “Wij gaan nu inderdaad grenzen verkennen”, 
bevestigen Kristen en Seebregts. “Ook al zal onze werkwijze niet 
fundamenteel veranderen, want afwegingen van doel en middel maakten 
we altijd al.” De eerste voorbeelden kunnen ze al noemen: na Amsta 
zijn er, uit protest tegen bezuinigingen op de zorg, bezettingen geweest 
van gemeentehuizen in de Achterhoek. Kristen en Seebregts melden dat 
het OM één van de zaken tegen bezetters heeft geseponeerd omdat de 
bezetting onder de bescherming van het ESH valt. “Dat is voor ons een 
belangrijke overwinning, omdat een bezetting effectiever kan zijn dan 
een staking. Je kunt er colleges van B en W mee onder druk zetten om 
niet te bezuinigingen op de zorg.” 

ALLE ZORG
WAS ER,
ALLEEN HET
MANAGEMENT
MOCHT ER
NIET IN
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Rudi’s in(ter)venties 
in stakingszaken 
in perspectief

Inleiding
Een inventarisatie van Rudi’s praktijk in stakingszaken laat zien dat hij in 
de laatste kleine twintig jaren in minimaal 35 stakingszaken als advocaat 
van de vakbonden, in het bijzonder de FNV, en van stakende werknemers 
is opgetreden.1 Hij legde in zijn pleidooien niet alleen de tegenpartij 
maar ook rechters het vuur na aan de schenen. Sinds 1998 is de rechter 
in meer dan negentig zaken een oordeel gevraagd over een collectieve 
actie, meestal stakingen maar ook andere vormen van acties, zoals 
gratis openbaar vervoer, bezetting, onderkruiperij. In zo’n derde van dat 
aantal is Rudi als pleitbezorger van het collectief actierecht opgetreden. In 
tweederde daarvan werd het beroep van de zijde van werkgevers op een 
verbod of in elk geval een (forse) beperking van het stakingsrecht door de 
rechters verworpen en konden werknemers ten volle gebruik maken van 
het collectieve actierecht. Dat helemaal op het conto van Rudi schrijven zou 
misschien wat ver gaan, maar het laat wel zien dat een terzakekundige en 
stevige verdediging van dat recht vruchten afwerpt. 

Terugkijkend komt de vraag op: heeft Rudi bijgedragen aan de 
ontwikkeling van het collectieveactierecht en dan wel in die zin dat het 
steviger is geworden, dus effectiever in te zetten door werknemers en 
vakbonden? De hele lijst van zaken die Rudi gedaan heeft overziende, 

Teun Jaspers
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is de conclusie dat hij zeker successen heeft geboekt als het gaat om 
het punt van ‘ultimum remedium’ in de zin van ‘te vroeg’ naar het 
actiewapen grijpen, in de tijd dat die maatstaf nog gemeen goed was in 
de (lagere) rechtspraak.2 In 2000 ging het nog ‘mis’ toen de Rotterdamse 
voorzieningenrechter de acties prematuur vond en bovendien suggesties 
deed hoe het onderhandelingsproces beter zou of had kunnen verlopen.3 
Daarna werden collectieve acties nog maar zelden op die grond verboden. 
Ook op het onderwerp politieke staking annex ‘richten en keren’ boekte 
Rudi uiteindelijk succes. Had hij bij de Amsterdamse voorzieningenrechter 
nog bot gevangen bij acties tegen de verhoging van de AOW leeftijd. In 
hoger beroep haalde hij met een krachtig pleidooi dat het hier niet ging 
om een zuiver politieke staking, maar ‘gewoon’ om acties die onder artikel 
6 lid 4 ESH vielen.4 In de in tijd daarop volgende zaken daarover in 2010 
en 2011 volgden de rechters de weg die hij bij het Hof Amsterdam met 
vrucht had bepleit.5 Het aspect of al dan niet onevenredige schade door 
de acties teweeg werd gebracht, was in minstens vijftien zaken aan de 
orde. In een paar zaken heeft Rudi dit aspect grondig aangepakt. In beide 
gevallen voorkwam hij dat de acties op die grond onrechtmatig werden 
verklaard.6 Het argument van (grote) schade die de werkgever als gevolg 
van de acties leed, kreeg hij van tafel. In vonnissen kwam nagenoeg 
standaard voor dat ‘de betreffende werkgever het immers in zijn macht 
heeft om de dreigende schade te voorkomen door het inwilligen van de 
gestelde eisen’.7 Alleen wanneer het gaat om exorbitante schade zou 
dat anders kunnen liggen. Een opvatting waarvoor Rudi wel begrip kon 
opbrengen mits dat ook (over)duidelijk werd aangetoond.

Ik loop dat langs via een paar hoofdlijnen in het stakingsrecht, 
waarmee ik natuurlijk ook de andere actievormen meeneem. 
Maar eerst twee wapenfeiten uit zijn carrière. 

Rudi in 1998
en in 2014
De eerste zaak waarin Rudi van zich deed spreken was een staking 
in de Rotterdamse haven. Op 15 januari 1998 stond hij voor de 
president van de Utrechtse rechtbank in een kort geding dat door twee 
reinigingsbedrijven in de Rotterdamse haven was aangespannen tegen 
de Vervoersbond FNV en de CNV Bedrijvenbond. De actie ging over een 
conflict over de arbeidstijden van chauffeurs/machinisten van hogedruk/
vacuümwagens. De zaak leek ‘lastig’ omdat het eerste anker waarvoor 
de bedrijven gingen liggen was dat het geen belangengeschil maar een 
rechtsgeschil was, namelijk over de uitleg/toepassing van een regeling 
in de geldende cao. Om dat geschil op te lossen moesten de vakbonden 
bij een speciale commissie zijn. Kortom de bonden schonden de cao. 
Dat was niet het enige anker. De bonden werd ook verweten dat zij het 
aanbod tot ‘dooronderhandelen’ ongemotiveerd hadden afgewezen en 
daarom te snel naar het uiterste middel van de staking hadden gegrepen. 
Zij dwarsboomden ieder overleg om het geschil op te lossen. En tenslotte 
werd ook nog het schade argument in stelling gebracht. De handschoen 
werd door Rudi voortvarend opgenomen. Het eerste argument veegde 
hij van tafel met de stelling dat het hier niet ging om een conflict over 
de uitleg van een cao maar gewoon om een weigering van de twee 
bedrijven om de reistijd, naar de plaats waar het werk gedaan moest 
worden, te betalen. Over wat als ‘werktijd’ beschouwd moest worden 
was in de cao niets vastgelegd. Op de stelling dat te snel naar het 
stalingswapen was gegrepen, reageerde hij dat de bonden tot het uiterste 
waren gegaan maar met (verder) onderhandelen niets (meer) bereiken 
viel, in elk geval geen bevredigend resultaat voor de bonden en de 
machinisten(!). Dat de werkgevers ‘onevenredige schade leden’, was niet 
meer dan een slag in de lucht. Zelfs een begin van bewijs ontbrak. Bij 
pleidooi werd alles nog eens haarfijn uitgelegd. 

1.
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De uitspraak van de Utrechtse rechter begon hoopvol voor Rudi, maar 
vooral voor de stakers. De president haakte aan bij de in de rechtspraak  
– na het NS-arrest van 1968 – algemeen gehanteerde benadering: artikel 
6 lid 4 ESH erkent het recht op collectieve acties wanneer er  sprake is van 
collectief optreden in geval van belangengeschillen, tenzij zulk optreden 
strijdig is met een bestaande cao. Dat was geheel in lijn met de rechtspraak 
van de Nederlandse rechters en internationale supervisie organen zoals 
ILO-comités en de Europese Commissie voor Sociale Rechten (ECSR) en de 
doctrine (zie nog vrij recentelijk HR 19 juni 2015 8). De voorzieningenrechter 
heeft nog wel een noviteit in petto: ‘een tussen partijen geldende collectieve 
arbeidsovereenkomst hoeft geen belemmering te vormen voor de uitoefening 
van het stakingsrecht, maar alleen dan als er sprake is van een ‘duidelijke 
schending van de cao door de werkgever’. Van zo’n ‘duidelijke schending’ 
was volgens de rechter geen sprake omdat duidelijkheid ontbrak over de 
afspraken op dit punt. Partijen spraken elkaar tegen zo stelde hij simpel 
vast, zonder aandacht te besteden aan wat er in die cao stond. Iets 
waarvoor Rudi nu juist de aandacht had gevraagd: er was namelijk niets 
afgesproken. Het ging er immers om óf daarover iets in de Cao stond en zo 
moeilijk was dat niet vast te stellen, ook niet in een kort geding procedure. 
Als Rudi gelijk had dan stond toch vast dat een belangengeschil bestond 
waarmee het stakingsrecht was geborgd. Door het op dit punt af te doen 
kwam de rechter niet meer toe aan de twee laatste punten. 

Van nogal recente datum is een andere zaak die Rudi in eerste instantie 
en in hoger beroep heeft gedaan: de Amsta-zaak die bij de Hoge Raad 
eindigde in een nieuwe benadering van het recht op collectieve acties. Het 
eerste punt was de vorm van de acties: een bezetting van een verzorgings-
huis, het Dr. Sarphatihuis in Amsterdam. Het volgende punt was dat de 
acties ‘wild’ begonnen en vervolgens door de ABVAKABO gesteund. Van 
de zijde van het verzorgingshuis werd ook in stelling gebracht dat de 
acties niet als ultimum remedium konden worden aangemerkt en daarom 
verboden moeten worden, ook voor de toekomst zolang aan dat criterium 
niet voldaan zou zijn. 

Ondanks de pleidooien van Rudi besliste de rechter dat een bezetting 
niet onder de bescherming van artikel 6 lid 4 ESH valt. Daarmee werd de 
‘oude lijn’ gevolgd, ook al had het ECSR al eerder laten weten dat een 
bezetting niet per se buiten de bescherming van die bepaling valt. De 
rechter gaat dan vervolgens verder en beslist dat de actie moet worden 
verboden omdat andere actiemiddelen niet waren uitgeput, waarmee het 
ultimum remedium criterium van stal wordt gehaald. Rudi had gepoogd 
dit te ontzenuwen, maar zonder succes. En vervolgens komt nog een 
derde grond aan bod: geluidsoverlast voor de omgeving. Ook dat 
rechtvaardigde een beperking van dergelijke acties. Interessant is nog 
het ‘gevecht’ over de rol van de bond in het conflict. De kort geding 
rechter verweet de bond dat zij ‘niet recht door zee was gegaan, niet 
met open vizier actie had gevoerd en zich niet had mogen verschuilen 
achter individueel optreden van haar leden waarvan zij zich tegenover 
haar onderhandelingspartner had moeten distantiëren’. Nog afgezien 
van de verdediging van Rudi dat de bond met haar optreden juist had 
geprobeerd om de acties van het personeel in goede banen te leiden 
en haar om die reden niets te verwijten viel, is de ontboezeming van 
de rechter heel bijzonder. Daarmee bemoeide hij zich met het beleid 
van een bond, wat toch als een interne aangelegenheid geldt, en met 
de wijze waarop onderhandeld wordt of moet worden. Als een bond 
naar zijn leden – en andere werknemers – luistert wat toch als blijk van 
‘democratisch’ optreden mag gelden, wordt een bond verplicht daarvan 
afstand te nemen, zeker tegenover haar onderhandelingspartner. 
En het ging de achterban nu juist om een echte verbetering van de 
arbeidsvoorwaarden in brede zin. Er stond dus heel wat op het spel.

In het hoger beroep ging het om een paar heel essentiële punten. 
In een uitvoerig betoog hield Rudi het Hof voor dat het hier ging om 
het actiemiddel van bezetting dat door het ECSR niet sowieso 
buiten artikel 6, lid 4 ESH werd geplaatst. De redenering van de 
voorzieningenrechter die er volgens Rudi – als vertaling van het 

Heel wat
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ultimum remedium criterium – op neerkwam dat een bezetting als 
de onderhavige moet worden gezien als het ‘zwaarst’ in te zetten 
actiemiddel, bestreed hij met een vergelijking met acties als de klassieke 
staking of werkonderbreking. Deze zouden met name binnen de sector 
zorg veel verstrekkender gevolgen hebben. Van een (kortdurende) 
bezetting zullen degenen aan wie de zorg verleend wordt geen (echte) 
hinder ondervinden. Hoezo zou dit middel als ‘zwaarst’ moeten worden 
aangemerkt? Voorts stelt hij dat het niet aan de voorzieningenrechter is 
een hiërarchie aan te brengen in de gekozen actievormen. Die keuze is 
aan de bond. 

Als een actievorm binnen de reikwijdte van artikel 6 lid 4 ESH valt te 
plaatsen, kan zij alleen beperkt worden aan de hand van de in artikel 
G ESH genoemde gronden. En dat heeft de voorzieningenrechter niet 
gedaan. De ‘kwalijke’ rol die de voorzieningenrechter de bond had 
toegedicht, wordt door Rudi nog eens fijntjes toegelicht en ontkracht. 
Aan het argument ‘geluidsoverlast’ als grond voor beperking maakt 
hij niet veel woorden vuil. Het ging volgens hem om het zingen van 
‘kinderliedjes’ op de weg voor het gebouw. Tot slot hekelt Rudi het verbod 
van de voorzieningenrechter, namelijk zolang andere middelen niet zijn 
uitgeput mag een dergelijke actie niet plaatsvinden. Dat verbod gaat veel 
te ver.

Het Amsterdamse Hof volgt de voorzieningenrechter in het argument dat 
de actie het proportionaliteitscriterium niet kan doorstaan met dezelfde 
redenering: gesteld noch gebleken is dat voor Abvakabo geen andere 
middelen meer voor handen waren om tot het door haar gewenste 
resultaat te komen. De onderhavige actie is dus niet ingezet als ‘ultimum 
remedium’ en dat brengt met zich dat Abvakabo geen beroep kan doen 
op de bescherming van artikel 6 lid 4 ESH. 

Ten aanzien van de geluidshinder volgt het Hof de voorzieningenrechter. 
Er was meer geluid te horen dan het zingen van liedjes en dat 

veroorzaakte veel onrust niet onder de bewoners van het Sarphatihuis 
maar onder de ‘kwetsbare’ bewoners van het naastgelegen pand De 
Wittenburg, een verpleeghuis, ook van Amsta. Ook dat was voldoende 
volgens het Hof om een verbod te rechtvaardigen. Ten aanzien van de 
duur van het verbod komt het Hof Rudi – en dus de bond – wat tegemoet. 
Een ongelimiteerde duur met een dwangsom kan niet volgens het Hof. 
Het laat de termijn eindigen op 31 december 2014, overigens bijna twee 
jaar na de actie. Een argumentatie voor – zo’n lange – periode wordt 
niet gegeven. 

Hoewel hier de rol van Rudi als advocaat van de bond eindigt, is dat 
niet het geval wat de zaak zelf betreft. Rudi heeft zeker aangedrongen 
en geadviseerd om het aan de Hoge Raad voor te leggen. Zijn rol 
werd overgenomen door cassatieadvocaat Sagel. Dat is gebleken niet 
voor niets te zijn geweest. Het arrest van de hoogste rechter laat dat 
zien. Intussen had de Hoge Raad al wel een ander baanbrekend arrest 
gewezen: het ENERCO-arrest 9, een zaak waarin Rudi overigens geen rol 
vervulde. 

Na Enerco was het wel te verwachten dat de Hoge Raad ook in de 
Amsta-zaak de ingeslagen weg zou volgen. Opnieuw stelde de hoogste 
rechter dat in zijn algemeenheid niet als een zelfstandige voorwaarde 
voor toelaatbaarheid van een collectieve actie kan worden gesteld dat 
zij als uiterste middel wordt ingezet. Daarmee wordt bevestigd dat 
de benadering van het Douwe Egberts arrest is verlaten. Beperkingen 
kunnen enkel gerechtvaardigd worden als zij passen in het bepaalde 
in artikel G ESH. Alsnog krijgt Rudi gelijk: bezetting moet op dezelfde 
wijze beoordeeld worden als andere actievormen, dus ook de staking 
of werkonderbreking. Bezettingen vallen onder de bescherming van 
artikel 6 lid 4 ESH en kunnen enkel beperkt worden op grond van 
artikel G ESH. In zijn verwijzende overweging stelt de Hoge Raad: 
of het ultimum criterium – één van de spelregels – is overtreden, moet 
worden beoordeeld onder de beperkingsmogelijkheden van artikel G. 
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Dat zal door de feitelijke rechter moeten gebeuren. In dit geval door 
het Hof Den Haag waarnaar de zaak was verwezen.10 Een tweede 
voor het inzetten van collectieve actiemiddelen belangrijk aspect is op 
wie de stelplicht en bewijslast rust. De Raad volgt hier zijn standpunt in 
Enerco uiteengezet: als collective acties onder artikel 6 lid 4 vallen is het 
niet aan de bonden aan te tonen dat hun handelen te rechtvaardigen 
is. Het is de bestaakte werkgever om de gestelde onrechtmatigheid te 
onderbouwen. De stelplicht en bewijslast rust dus op de werkgever die 
om een verbod of een beperking vraagt. Over de gestelde geluidsoverlast 
als beperkingsgrond wordt niets meer gezegd. Aangenomen mag worden 
dat ook die onder de beoordeling op grond van artikel G ESH valt.

Achteraf kan gesteld worden dat Rudi in elk geval indirect een bijdrage 
heeft geleverd aan de ‘omwenteling’ in de rechtspraak, al vond die 
plaats in de cassatiefase. Sagel bouwde op de stellingen van Rudi voort 
en oogstte. Hij had ook al eerder succes gehad bij de Hoge Raad in de 
Enerco-zaak. 

Ultimum remedium
Een heet hangijzer in de Nederlandse ontwikkeling van het stakingsrecht 
is het ultimum remedium criterium. Tot de recente rechtspraak van de 
Hoge Raad in ENERCAM was dit een eerste grond om te beoordelen 
of een collectieve actie wel geoorloofd was. Het argument dat de acties 
prematuur zijn en daarom niet rechtmatig en niet beschermd worden 
door artikel 6 lid 4 ESH – welke bepaling toch als maatgevend voor de 
beoordeling van collectieve acties werd beschouwd en aangemerkt – 
wordt in elke cyclus van het ECSR aangemerkt als strijdig met de regeling 
in het ESH. De introductie van die spelregel in het baanbrekende NS-
arrest van 1968, werd door de Hoge Raad in het Douwe Egberts arrest 
van 2000 nog eens uitdrukkelijk bevestigd als relevante maatstaf. In de 

woorden van de Hoge Raad: “…voor rechtmatigheid van de staking in 
een concreet geval is vereist dat het door art. 6 gewaarborgde recht op 
collectief onderhandelen niet daadwerkelijk op andere wijze tot gelding 
kan worden gebracht. Anders gezegd: een staking kan slechts rechtmatig 
zijn als zij als uiterste middel is toegepast.” (r.o. 3.3). Vervolgens stelt de 
hoogste rechter wel dat een rechter zich daarbij wel terughoudend moet 
opstellen. In vele stakingszaken werd van werkgeverszijde dit obstakel 
opgeworpen. Rudi heeft zich in de debatten daarover flink geroerd 
waarbij zijn insteek steeds was dat het aan partijen was en dus ook aan 
elk der partijen om vast te stellen dat verder onderhandelen geen zin 
(meer) had: kortom de constatering dat er een patstelling was, moest voor 
de rechter een gegeven zijn.11 Hij benadrukte en regelmatig met succes 
dat de rechter niet op de stoel van de onderhandelende partijen moest en 
mocht gaan zitten. Deze benadering, niet alleen van hem afkomstig, heeft 
uiteindelijk vruchten afgeworpen al duurde het tot 2014 tot de hoogste 
rechter in het Enerco-arrest voor de eerste keer het oordeel van het ECSR 
‘stipt’ volgde dat in Amsta werd bevestigd.12 Een norm die sindsdien door 
de lagere rechters gevolgd wordt als het gaat om een beoordeling op 
grond van artikel 6 lid 4 ESH, al moet worden geconstateerd dat rechters 
soms toch nog de neiging hebben om ‘in de fout te gaan’ en het niet 
konden nalaten zich toch met het onderhandelingsproces te bemoeien.13 
De Hoge Raad heeft die spelregel echter niet helemaal buiten de lijnen 
geplaatst. Zij kan terugkeren – en doet dat soms ook – bij de beoordeling 
of er reden is voor een inperking van het collectieve actie recht. 

‘Maatschappelijk gezien 
dringend noodzakelijk’
Voor de verdere ontwikkeling van het collectieve actie recht moet 
nog een precisering die de Hoge Raad in beide arresten aanbracht, 
worden genoemd. Een aspect dat al eerder door Rudi aan de orde was 

2.
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gesteld. Het gaat om de invulling van één van de beperkingsgronden 
van artikel G ESH. Het is criterium van het ‘maatschappelijk gezien 
dringend noodzakelijk zijn’ van de gevraagde beperking. De Raad valt 
hierbij terug op het Streekvervoer arrest van 1997.14 De Hoge Raad 
redeneert als volgt: omdat en zolang in het Nederlands recht aan artikel 
G ESH niet nader vorm en inhoud is gegeven door aan te geven welke 
omstandigheden als beperkingsgrond in de zin van die ESH-bepaling 
kunnen gelden, moet (mede) beoordeeld worden of ‘de staking, gelet op 
de zorgvuldigheid die krachtens art. 6:162 BW in het maatschappelijk 
verkeer in acht moet worden genomen ten aanzien van de persoon en 
de goederen van anderen’ onrechtmatig is. Dat vertaalt de Hoge Raad 
in het criterium of, wanneer acties inbreuk maken op rechten van derden 
of op algemene belangen, beperkingen op (de uitoefening van) het 
stakingsrecht ‘maatschappelijk gezien, dringend noodzakelijk’ zijn. Dit 
is een vraag van proportionaliteit die beantwoord moet worden door 
een afweging van de betrokken belangen waarbij ‘alle omstandigheden’ 
in onderling verband en samenhang in aanmerking moeten worden 
genomen. 

De uitkomst van deze ontwikkeling is dat het recht op zich onder de 
bescherming van artikel 6 lid 4 ESH valt. Bepalend is of de acties zijn 
ingezet met het oog op waarborging van een ‘doeltreffende uitoefening 
van het recht op collectief onderhandelen’. De keuze van de acties en de 
keuze van het inzetten van de acties is aan de bonden. Of dat ‘zomaar 
kan’ ultimum remedium/laatste middel – is geen vraag meer van artikel 
6 lid 4 ESH, maar wordt onderdeel van de beoordeling of de uitoefening 
van het stakingsrecht beperkt kan worden. Dat is geheel in lijn met 
internationale rechtspraak, zoals van het Europese Hof van de Rechten 
van de Mens in zaken waarin de bekende beperkingenformule geldt.15 
Een vergelijkbare benadering heeft ook het ECSR. Maar dat gezegd 
zijnde, komt het dus aan op de toepassing van beperkingsgronden. De 
ontwikkeling van het collectieve actierecht zal hierdoor bepaald worden. 
Voor advocaten als Rudi volop werk aan de winkel.

‘Keren – richten’ /
politieke staking 
Ik noem hier een paar in het oog springende punten waarop Rudi al 
eerder zijn pijlen richtte.

Met recente uitspraken op zak kan men vaststellen dat de keren-richten-
formule die de Hoge Raad sinds het NS-arrest hanteert, uitgebreid is tot 
situaties waarin acties indirect druk uitoefenen om het arbeidsconflict 
op te lossen langs de weg van (voortzetting van) onderhandelingen. 
Al eerder had de hoogste rechter bepaalt dat de vraag of collectieve 
acties ‘redelijkerwijs’ kunnen bijdragen aan het recht op collectief 
onderhandelen met terughoudendheid moet worden beantwoord; hier 
is sprake van een marginale toetsing. In eerdere recente rechtspraak 
heeft de rechter geoordeeld dat daaraan voldaan is als de collectieve 
actie op de werkgever die door de actie direct geraakt wordt, maar 
niet in werkelijkheid partij is bij het conflict, druk uitoefent om (weer) 
aan het onderhandelen te gaan. Het is niet aan de rechter om 
daarvan een inschatting te maken. Men zou dan kunnen denken aan 
solidariteitsstakingen en acties van ‘besmet verklaren van werk bij andere 
werkgevers dan de bestaakte werkgever’. In het Enerco arrest – een zaak 
waarin het ging om een solidariteitsstaking, namelijk het besmet verklaren 
van werk bij andere bedrijven in de branche – besliste de Hoge Raad 
uitdrukkelijk in die zin: omdat besmetverklaring van het laad- en loswerk 
bij collega-bedrijven van Rietlanden – het bedrijf waarmee de bond op 
arbeidsvoorwaarden in conflict lag – Enerco (een kolenveredelingsbedrijf 
dat op de overslag van kolen wachtte) kan prikkelen druk uit te oefenen 
op Rietlanden, is dat voldoende om ‘redelijkerwijs bij te dragen tot de 
doeltreffende uitoefening van het recht op collectief onderhandelen’. Of 
zo’n actie mag, staat daarmee nog niet definitief vast. Het eindoordeel is 
afhankelijk van het zich voordoen van beperkingsgronden. 

4.
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In de (lagere) rechtspraak nadien wordt die lijn gevolgd. Zo besliste 
de voorzieningenrechter in Utrecht in 2015 16 zich op grond van de 
Hoge Raad rechtspraak terughoudend betonend ten aanzien van 
aangekondigde werkonderbrekingen in het openbaar vervoer in oktober 
2015, dat aan de nieuwe ENERCAM-regel is voldaan ‘indien de 
collectieve actie tegen wie deze zich keert, kan prikkelen om druk uit 
te oefenen op degene tegen wie de actie zich richt’. Dat voortgaande 
arbeidsonrust (overheids)werkgevers kan bewegen opnieuw met de 
vakbond om de tafel te gaan zitten, is daarvoor voldoende. Rudi – en hij 
niet alleen – had dat al eerder bepleit.

Keuze van de actiemiddelen
Sinds Enerco en Amsta wordt van de rechter terughoudendheid gevraagd 
bij zijn oordeel over de actiemiddelen die bonden in een conflict inzetten. 
In de recente KLM stakingszaak volgde de Haarlemse rechter 17 die lijn. De 
keuze van de vakbond voor een werkonderbreking in de vakantieperiode 
van anderhalf uur in de avond tussen 19.30 uur en 21.00 uur, liet de 
rechter ongemoeid omdat die (zonder twijfel) zou kunnen bijdragen tot de 
doeltreffende uitoefening van het recht op collectief onderhandelen: de actie 
zal KLM kunnen prikkelen om te bewegen in de richting van FNV. Omdat 
de Hoge Raad in zijn Enerco/Amsta beslissingen duidelijk was op dit punt 
is er voor een ander standpunt in de zin dat de rechter zich wel een oordeel 
aanmatigt hierover geen plaats meer. In het verleden had Rudi dit standpunt 
regelmatig verdedigd. Eindelijk heeft zijn pleidooi gehoor gevonden. 

Dat betekent niet gelet op de nieuwe ENERCAM formule dat de keuze 
voor een bepaald actiemiddel helemaal geen rol meer speelt. Het doet 
mee bij de beoordeling of er reden is voor een inperking van het collectief 
arbeidsrecht.  

Doel/middel
toets
In het verleden werd door rechters niet uitgesloten dat de rechtmatigheid 
van een staking beoordeeld kon worden aan de hand van een doel/
middel toetsing. De gekozen actie, met name de gevolgen ervan, kon 
door het doel van de actie niet worden gerechtvaardigd. De inzet van de 
actie – het ging niet om gewichtige maar om marginale zaken – stond niet 
in verhouding tot de gevolgen van de actie voor de werkgever die met de 
acties werd geconfronteerd. Opnieuw sinds Enerco en Amsta is deze weg 
niet meer begaanbaar. De recente uitspraak van de voorzieningenrechter 
in Haarlem  in de Easyjet-zaak bevestigt dit. De rechter stelde daarin 
onomwonden dat het ‘niet aan de voorzieningenrechter is om te 
beoordelen wat een redelijk arbeidsvoorwaardenpakket is’. Dat wil 
nog niet zeggen dat dit aspect helemaal geen rol meer speelt. Nu de 
Hoge Raad bij het beantwoorden van de vraag of een collectieve actie 
verboden of beperkt mag worden, alle omstandigheden wil meegenomen 
zien, zou de doel/middel verhouding nog een rol kunnen spelen. Of 
zoals de Haarlemse rechter in Easyjet overwoog: voor ingrijpen door de 
rechter is plaats wanneer de aan partijen toekomende ruimte te buiten 
wordt gegaan. 

Nog een keer ‘maatschappelijk 
gezien dringend noodzakelijk’ 

De ENERCAM-formule van de Hoge Raad heeft de beoordeling van 
de geoorloofdheid van een collectieve actie grotendeels verschoven 
naar de gronden waarop het gebruik van het collectieve actiemiddel 
kan worden ingeperkt of verboden. Op zichzelf beschouwd sluit deze 
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regel – ‘maatschappelijk gezien dringend noodzakelijk’ – aan bij de 
norm die het ECSR in het kader van artikel G ESH (voorheen artikel 
31 ESH) heeft ontwikkeld: voor een beperking moet er een ‘pressing 
social need’ aanwezig zijn. Het Europese Hof voor de Rechten van de 
Mens (EHRM) gebruikt deze regel ook. Dat is niet zo vreemd als men 
ziet dat de beperkingsgrond van artikel G ESH nagenoeg gelijkluidend 
is aan de beperkingsgronden in het EVRM (zie bv artikel 11, lid 2 
maar ook artikelen 8 lid 2, 9 lid 2, 10 lid 2 EVRM). Het EHRM en het 
ECSR hebben beide beslist dat het dan moet gaan om een ‘dringende 
maatschappelijke noodzaak’. In de uitleg van en toepassing door die 
toezichthoudende instanties betekent dit dat er een dringende noodzaak 
moet bestaan die ‘maatschappelijk gezien’ ook ‘dringend’ is.18 Dat moet 
zo worden vertaald dat een beperking ter bescherming van rechten en 
vrijheden van derden, van de openbare orde, de nationale veiligheid, 
de volksgezondheid en goede zeden ‘maatschappelijk gezien dringend 
noodzakelijk is’. Een (rechterlijke) interventie mag ‘the substance of the 
right to strike’ niet zodanig aantasten ‘so as to render it ineffective’. De 
vraag rijst of de Nederlandse rechtspraak, ook met en sinds ENERCAM, 
daaraan voldoet. 
 
Tot en met de arresten Enerco en Amsta neemt de Hoge Raad het 
standpunt in dat de norm van artikel 6:162 BW past binnen de 
beperkingsgrond van artikel G ESH: de zorgvuldigheid die krachtens art. 
6:162 BW in het maatschappelijk verkeer in acht moet worden genomen 
ten aanzien van de persoon en de goederen van anderen geeft mede 
invulling aan de G-norm. Daaraan wordt direct gekoppeld dat een 
onbeperkte uitoefening van het grondrecht van staking jegens allen 
die daarvan schade ondervinden onrechtmatig kan zijn, ook jegens 
de werkgever. Of dat het geval is moet met de proportionaliteitstoets 
worden vastgesteld. Daarbij moet ‘met alle in het debat van partijen 
betrokken, voor het gegeven geval kenmerkende omstandigheden in 
onderling verband en samenhang rekening worden gehouden’. 

Dat lijkt een ruim toetsingskader dat in het verleden in de lagere 
rechtspraak algemeen werd toegepast. In ENERCAM legt de Hoge Raad 
wel een beperking op aan het kunnen inroepen – door de bestaakte 
werkgevers en derden – van deze beperkingsgrond. Op degenen die 
een beperking vragen rust de stelplicht en bewijslast. Zij moeten niet 
alleen stellen maar ook overtuigend kunnen aantonen dat de gevraagde 
beperking maatschappelijk gezien dringend noodzakelijk is. En de 
rechter zal na afweging moeten motiveren of die maatschappelijk 
dringende noodzaak ook aanwezig is.19 Dat laatste is van belang omdat 
in hoger beroep de rechter zal moeten (kunnen) beoordelen of de rechter 
in die motivering geslaagd is. 

Min of meer een testcase is de recente KLM staking geweest. De eerste 
rechter, de Haarlemse voorzieningenrechter, had alle omstandigheden die 
door de eisende partijen (KLM en Schiphol) naar voren waren gebracht 
bij elkaar genomen (opgeteld) om vervolgens te besluiten dat gelet op dat 
samenstel van omstandigheden een beperking 20 maatschappelijk gezien 
dringend noodzakelijk was. In een zogenoemd ‘turbo’-hoger beroep zou 
volgens de nieuwe regel van de Hoge Raad door het Hof moeten worden 
beoordeeld of de stellingen van KLM en Schiphol voldoende onderbouwd 
waren en of de eerste rechter voldoende gemotiveerd had dat de 
gevraagde beperking ‘maatschappelijk gezien dringend noodzakelijk’ 
was. Het arrest van het Hof zou op een goede en overtuigende 
motivering beoordeeld kunnen/moeten worden. Dat bij een kort geding 
procedure minder strenge eisen aan de motivering worden gesteld, past 
wel bij de aard van zo’n procedure. Zeker in een geval als dit waarbij 
het gaat om een inperking van een grondrecht welke inperking van 
onmiddellijke invloed is op de effectieve uitoefening van het collectief 
actierecht in een lopend of slepend arbeidsconflict, moet aan de door 
de Hoge Raad verzwaarde bewijs- en motiveringsplicht gewicht worden 
toegekend, ook al betreft het een kort geding procedure.21 Het Hof heeft 
hierbij een controlerende rol. Beziet men de uitspraak van het Hof dan 
past twijfel of het Hof dat in voldoende mate heeft gedaan. Niet is uit 
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te sluiten dat de keuze van de vakbond voor een ‘turbo hoger beroep’ 
hierop wel van invloed is geweest. Men zou kunnen stellen dat het Hof 
impliciet de motivering van de voorzieningenrechter diskwalificeert voor 
zover zij gebaseerd is op het hele samenstel van omstandigheden. Het 
Hof beperkt zijn beoordeling tot het hoofdargument van KLM/Schiphol, 
‘dat de uitzonderlijke drukte in de zomermaanden rechtvaardigt dat 
een rechterlijk ingrijpen (volgens hen) maatschappelijk gezien dringend 
noodzakelijk is (voor de periode tot en met 4 september 2016, einde 
van het (school)vakantieseizoen). Daarbij een rol speelt dat zoals door 
Schiphol aangevoerd, ‘stakingen plaats zouden vinden tijdens de drukste 
periode van het jaar; een periode waarin de Schiphol-organisatie 
functioneert op de toppen van haar kunnen en er niet of nauwelijks 
ruimte is ‘om achterstanden in te lopen’. Het stranden van grote groepen 
passagiers, het niet kunnen inhalen van achterstanden in de afhandeling 
van vluchten, de duur van de normalisatie van het luchtverkeer en de door 
de stranding van passagiers vergrote veiligheidsrisico’s zijn voor het Hof 
voldoende redenen om te spreken van maatschappelijk gezien dringend 
noodzakelijke beperking van het collectief actierecht. Geconstateerd moet 
worden dat de vakbond de stellingen door de andere partijen naar voren 
gebracht naar het oordeel van het Hof niet of in elk geval onvoldoende 
heeft weerlegd. Dat speelt in het oordeel van het Hof een belangrijke en 
ook wel processueel gezien een begrijpelijke rol. 

In de zaak die door Easyjet was aangekaart en die ook een staking – nu 
van piloten – verboden wilde zien waarbij Easyjet zich evenals KLM/
Schiphol op de grote schadelijke effecten voor de reizigers beriep, besliste 
de voorzieningenrechter in Haarlem (een andere rechter) in vergelijkbare 
zin. De rechter legt een verbod op voor een aantal weekeinden tot einde 
vakantieperiode. Het verbod wordt aldus gemotiveerd ‘dat Schiphol voor 
een groot aantal Nederlandse vakantiegangers luchthaven van vertrek 
pleegt te zijn en dat de genoemde weekeinden de pieken zijn van de 
komende zomervakantie’. Het stakingswapen moet ‘zo min mogelijk’ 
worden ingezet op een manier die ertoe leidt dat reizigers daadwerkelijk 

niet naar hun vakantiebestemming kunnen komen. De schade voor het 
reizend publiek moet zoveel mogelijk beperkt blijven tot de overlast ten 
gevolge van onzekerheid of ze zullen worden geraakt en de daardoor 
gestimuleerde behoefte aan het annuleren of omboeken van hun 
vluchten. Van Easyjet vraagt de rechter om – als een soort bijdrage aan 
de oplossing – ‘kordaatheid bij het afhandelen van de te verwachten 
omboekingsaanvragen en annuleringen en om ruimhartig om te gaan 
met schadeclaims van gedupeerde passagiers’. Ook hier – en hier meer 
dan in de andere zaak – wordt wel snel en gemakkelijk aangenomen 
dat die omstandigheden zich voordoen en dan ook in zodanige mate 
dat de acties – overigens nogal beperkt van aard – vanwege dringende 
maatschappelijke noodzaak beperkt moeten worden. Easyjet hoefde 
niet veel te ‘bewijzen’. De rechter eiste van haarzelf niet veel voor haar 
motivering van de beperking.

Hoe moet deze recente rechtspraak beoordeeld worden in het licht 
van de arresten van de Hoge Raad en van de bevindingen van het 
ECSR waaraan de Nederlandse rechters, inclusief de Hoge Raad, zo’n 
grote waarde hechten. Elementair is de vraag hoe een rechter met 
de ENERCAM-formule in de hand de afweging moet maken. Kan een 
rechter alle omstandigheden die worden gesteld, bij elkaar optellen 
om vervolgens gelet op dat geheel van omstandigheden de actie te 
verbieden of te beperken? Bedoelde de Hoge Raad een cumulatie van 
omstandigheden voor de afweging? De Raad spreekt van gezichtspunten 
die moeten en kunnen worden meegenomen. De Haarlemse rechter en 
het Hof in de KLM/Schiphol-zaak lijken een holistische benadering te 
omarmen waarbij de voorzieningenrechter verder gaat dan het Hof. De 
winst voor een effectief stakingsrecht wordt voor een deel (in de praktijk) 
teniet gedaan door de verschuiving naar de beperkingsmogelijkheden.  
Als allerlei omstandigheden mogen meetellen rijst de vraag of daarmee 
geen geweld wordt aangedaan aan opvatting van het ECSR dat de 
inhoud van het recht op collectieve actie zodanig beperkt wordt dat  
het ineffectief wordt.22 
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Er rijst nog een andere vraag. Past de door de Hoge Raad ingebrachte 
norm van de ‘maatschappelijke zorgvuldigheid’ van artikel 6:162 
BW wel in de opvatting van het Comité: de sinds Cyclus I bestaande 
opvatting dat de ‘intervention does not reduce the substance of the 
right to strike so as to render it ineffective’? Als die norm wordt en 
mag worden gehanteerd dan zou zij moeten passen in de opsomming 
van de beperkingsgronden van artikel G ESH. Het hanteren van 
een evenredigheidstoets (proportionality criterium) is volgens het 
Comité niet per se in strijd met artikel G, zolang die wordt gebruikt in 
overeenstemming met het voorschrift van artikel G. En de gronden daarin 
genoemd – en hier zij herhaald deze gronden worden ook in een aantal 
grondrechten van het EVRM genoemd – zijn beperkt om reden – het 
zij hier nogmaals benadrukt – dat het gaat om een beperking van een 
grondrecht en daarvoor moeten goede redenen zijn. Maatschappelijk 
zorgvuldig handelen mag meetellen als het gaat om de bescherming 
van de rechten en vrijheden van anderen en de bescherming van de 
openbare orde, de nationale veiligheid, de volksgezondheid of de goede 
zeden. Het Comité is steeds heel kritisch geweest over het toepassen 
van ‘maatschappelijk onzorgvuldig handelen’ als beperkingsgrond van 
het collectieve actierecht. Dat geldt zeker als het gaat om de uitbreiding 
naar inbreuk op algemene belangen, een categorie die artikel G ESH 
niet noemt. Om die reden zou het aanbeveling verdienen om deze 
kwestie eens nadrukkelijk voor te leggen aan het Comité in een collective 
complaint procedure. Dat lijkt toch echt iets voor Rudi te zijn.

Het betrekken van de ‘veiligheid van Schiphol’ als mee te wegen 
omstandigheid zoals de Haarlemse voorzieningenrechters en het Hof 
doen, zou dan moeten passen in óf zorg voor de nationale veiligheid 
óf een dreigende inbreuk op rechten en vrijheden van derden, in 
casu passagiers. In beide gevallen rust de verzwaarde bewijslast op 
de beperking vragers en een verzwaarde motiveringsplicht op de 
rechter. Voor dit aspect heb ik hierboven al de aandacht gevraagd en 
vraagtekens gezet bij beide zaken. In dat verband mag er ook wel iets 

gevraagd worden van de actievoerende organisaties, maar zoals de 
Haarlemse voorzieningenrechter terecht aanvoert in samenspraak met de 
vliegmaatschappijen en Schiphol. In de Easyjet zaak stelde de rechter dat 
dit een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van de partijen (r.o. 5.29) 
wat overigens al constante rechtspraak is.  

Welke omstandigheden?
In de ENERCAM-formule noemt de Hoge Raad omstandigheden die van 
belang kunnen zijn bij het oordeel of een beperking maatschappelijk 
dringend noodzakelijk is: aard en duur van de actie, de verhouding 
tussen de actie en het daarmee nagestreefde doel, de daardoor 
veroorzaakte schade aan de belangen van de werkgever of derden, en 
de aard van die belangen en die schade. De opsomming is interessant. 
Al in oudere rechtspraak waren aard en duur van de acties erkend als 
factoren die een beperking konden rechtvaardigen. Dat was dan meestal 
gecorreleerd aan de schade die de acties ten gevolge hadden of zouden 
kunnen hebben. In dit verband is nieuw dat ook de verhouding tussen de 
actie en het daarmee nagestreefde doel kan worden meegenomen in de 
afweging. De doel-middel verhouding keert nu via de beperkingsgronden 
terug in de beoordeling. Dat lijkt niet goed te sporen met de andere 
hoofdregel van ENERCAM dat de vakbonden vrij zijn in hun keuze van 
de middelen om hun doel te bereiken. Daarmee staat niet alleen de keuze 
van het middel maar ook het doel ter beoordeling van de vakbonden. 
Rechters moeten zich daarmee niet inlaten. Als ze dat wel zouden 
doen, in het kader van de beoordeling of beperkingen kunnen worden 
gesteld, zou dat kunnen opleveren dat het middel van de staking niet in 
verhouding staat tot wat de actievoerders willen bereiken. Dus of de inzet 
van de acties wel zwaar, substantieel genoeg is, is geen onderdeel meer 
van het oordeel of artikel 6lid 4 de collectieve actie beschermt. Als dit 
element wordt heringevoerd langs de weg van artikel G ESH ju. artikel 

8.
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6:162 BW – wat zo kan zijn als de compositie van die overweging 
op die manier gelezen wordt – betekent het in feite dat het feit dat de 
acties schade aan de belangen van de werkgever of derden toebrengen, 
een wanverhouding impliceert tussen middel (het inzetten van een 
collectieve actie) en het doel dat de actievoerders met de actie willen 
bereiken. Dat kan dan reden zijn voor een inperking. In dat geval keert 
een beoordeling van de zwaarte, het substantieel karakter van de inzet 
van het middel terug om op grond daarvan een verbod of beperking 
anderszins op te leggen. Dat kan in de zienswijze van de Hoge 
Raad dan weer verbonden worden met de aard van de belangen van 
werkgever en/of derden en de omvang van de schade. Als de schade 
te groot uitvalt kan dat een wanverhouding opleveren en vervolgens een 
beperking van de uitoefening van het recht. De vorm of duur van de actie 
kunnen dan bij veel schade de acties onrechtmatig maken, omdat de 
nadelen niet opwegen tegen de inzet. De rechter gaat zich dan toch weer 
inlaten met doel of inzet van de acties. Zo’n consequentie van toepassing 
van de ENERCAM formule die voortkomt uit dan wel samenhangt met het 
handhaven van de artikel 6:162 BW-toets bij collectieve acties, maakt die 
acties ook die welke georganiseerd zijn door vakbonden, afhankelijk van 
een inschatting van de rechter over de verhouding schade en actiemiddel. 

De Hoge Raad laat open, dat wil zeggen laat het over aan de feitelijke 
rechter te oordelen hoe deze criteria moeten worden toegepast. Onder 
punt 4 heb ik al gewezen op de wel heel ruime toepassing ervan in de 
recente rechtspraak in tegenstelling tot een paar uitspraken tussen de 
datum van Amsta en de KLM- en Easyjet-acties.23 

In een andere recente zaak (acties in begin 2016 bij Jumbo in het 
kader van een mogelijke overgang met gevolgen voor de werknemers 24) 
kondigde de rechter ook een verbod van acties af waarbij hij oordeelde  
– na erkenning van het stakingsrecht onder artikel 6 lid 4 ESH volgens 
de ENERCAM-formule – dat bij de bestaande stand van zaken ‘de 
afgekondigde actie niet in verhouding staat tot het nagestreefde doel’. 

In aansluiting op het slot van de ENERCAM-formule: ‘spelregels kunnen 
bij een beoordeling of er beperkingsgronden à la artikel G ESH bestaan’, 
oordeelde zij dat nu de besprekingen nog nauwelijks waren begonnen: 
de werkgever was nog in het analyserende stadium en had beloofd met 
de bonden te overleggen – er een wanverhouding bestond tussen de 
actie en het met de actie nagestreefde doel. Het criterium dat het niet het 
laatste middel was ofwel dat de acties prematuur waren, rechtvaardigde 
een beperking.25 Het betrekken van alle omstandigheden bij de 
beoordeling of er reden is voor een beperking telde zij ook nog mee dat 
een algemene staking voorzienbaar tot aanzienlijke schade zal leiden, 
niet alleen voor Jumbo zelf, maar ook voor haar franchisenemers, die 
met aanzienlijk omzetverlies te maken zouden krijgen op de dagen na de 
staking. Tenslotte wordt ook nog meegenomen dat er door een algemene 
staking gevaar van bederf van vlees ontstaat. In dit alles, zo concludeert 
de rechter, ziet zij aanleiding de aangekondigde algemene staking te 
verbieden. Ook een toekomstige staking die het bedrijf voor ten minste 
een gehele dag (nagenoeg) geheel stil zal leggen, zal niet rechtmatig 
worden geacht.

Een andere vrij recente zaak is nog een illustratief voorbeeld van zo’n 
afweging. De rechter overweegt: ‘de wederzijdse belangen afwegend, 
luidt het oordeel dat het maatschappelijke belang dat leerlingen die 
voor hun schoolgang zijn aangewezen op leerlingenvervoer, ook 
daadwerkelijk naar school kunnen gaan, zoveel zwaarder weegt 
dan het belang van FNV bij de acties, dat een beperking daarvan 
dringend noodzakelijk is’. De rechter overweegt vervolgens dat hij heel 
wel ‘meevoelt met de chauffeurs die sinds het faillissement van Klomp 
Groepsvervoer in een onzekere situatie verkeren’.26

Bij de huidige stand rijst ook nog de vraag: hoe uit te maken welke 
invloed de ‘aard van de belangen’, zij het belangen van werkgevers en/
of derden zij het de belangen van de actievoerders, moet hebben op 
het beperken van het actierecht. Handvatten voor hoe dat moet worden 
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‘gemeten’ geeft de Hoge Raad niet. Evenmin als een indicatie over 
wat de omvang van de schade zou moeten zijn. De vraag die hierbij 
opdoemt is of de openingen voor het opleggen van beperkingen op deze 
gronden wel in overeenstemming is met de grondnorm die het ECSR – en 
het EHRM – bij de beoordeling oplegt: een interventie van de rechter – 
als orgaan van de staat – mag er niet toe leiden ‘dat de inhoud van het 
recht op collectieve actie zodanig beperkt wordt dat het in feite ineffectief 
wordt’.27 

Schade
In het verleden heeft ook de Hoge Raad, in lijn met het Europees Comité 
van Sociale Rechten en de rechtspraak in andere Europese landen, 
uitgemaakt dat schade die bij de bestaakte werkgever optreedt, geen 
reden is voor een beperking op grond van artikel G. Dat staat in menige 
rechterlijke uitspraak op dit terrein te lezen. Een constant terugkerende 
formulering is dat ‘de betreffende werkgever het immers in zijn macht 
heeft om de dreigende schade te voorkomen door het inwilligen van de 
gestelde eisen’.28 

Deze benadering spoort met de rechtspraak van het ECSR. Het leek vaste 
jurisprudentie te zijn (geworden) tot een wat andere benadering in de 
meest recente rechtspraak naar boven is gekomen. Sinds de zaken van 
KLM/Schiphol, Easyjet, Jumbo en Schagen lijkt het te gaan schuiven. De 
rechter laat het meetellen al combineert hij het met schade die ook derden 
lijden. Dat kon alleen anders zijn, zo luidde de rechtspraak tot aan deze 
zaken toe, als het om exorbitant grote schade gaat. Dan werd gedacht 
aan situaties die konden leiden tot een faillissement van de werkgever. 
Die prijs werd te hoog geacht. Het zou bovendien ook groepen van 
werknemers kunnen raken. Reputatieschade – iets waarvoor zowel KLM, 
Easyjet als Schiphol vreesden – wordt er niet onder geschaard.

 

Rudi tot slot
In de inleiding constateerde ik al dat (ook) Rudi een bijdrage geleverd 
heeft aan de ontwikkeling van het collectieveactierecht. Als we een paar 
cruciale zaken nemen dan kan gezegd worden dat zijn interventies vaak 
resultaat hebben opgeleverd. Behalve kennis, kunde en doortastendheid 
heb je daarvoor ook inventiviteit nodig. Eigenschappen die hem zeker 
niet kunnen worden ontzegd. Naast verweerschriften en memories 
van grieven blijkt dat uit zijn optredens tijdens zittingen. Ik was er 
niet bij (natuurlijk) maar een blik in zijn pleitnota’s getuigt van al die 
eigenschappen. Velen kunnen daarvan blijven profiteren. 

9.
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Eindnoten
1 Ik dank het kantoor van Rudi voor de verzameling van de stakingszaken waarin Rudi als 
advocaat optrad. De verzameling bestrijkt de periode 1998 tot nu. Deze inventarisatie is als 
bijlage in dit boek opgenomen.
2 Ik noem hier een paar zaken: Rb Rotterdam 23 mei 2001 (ECT), Hof Amsterdam 9 januari 
2003 (gratis openbaar vervoer), Rb Utrecht 11 april 2003 (acties schoonmaak) en Rb Utrecht 
8 mei 2008 (Menzies). 
3 Rb. Rotterdam 5 oktober 2000 ECLI:RBROT:2000:AA7371, (P&O Ferries), ondanks zijn 
pleidooi voor een andere opvatting.  
4 Rb. Amsterdam 6 oktober 2009 (HTM, GVB en RET) gevolgd door Hof Amsterdam 4 mei 
2010
5 Rb Utrecht 19 januari 2010 (staking tegen AOW), Rb 14 januari 2011 (RET/HTM) en Rb. 
Amsterdam 27 juni 2011 (openbaar vervoer, GVB Amsterdam).
6 Rb Utrecht 8 mei 2008 (Menzies) en Rb Utrecht 30 maart 2009 (acties schoonmaak 
Schiphol)
7 Zie bijvoorbeeld Rb Utrecht 8 mei 2008. JAR 2008/162 (Menzies).
8 ECLI:NL:HR:2015:1687 en JAR 2015/188 (Amsta).
9 HR 31 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:3077 en JAR 2014/298. 
10 Overigens heeft geen van de partijen de zaak bij het Hof Den Haag aangebracht. 
Kennelijk ontbrak voor beide –begrijpelijk- het belang. 
11 Dat standpunt verdedigde Rudi met kracht in de zaken die betrekking hadden op acties bij 
Penske en bij Menzies. Zie zijn pleitnotities in beide zaken. In beide zaken vindt hij gehoor bij 
de rechter; Rb Groningen 16 januari 2007, (r.o. 4.5).) resp. Rb. Utrecht 8 mei 2008 (r.o. 4.5 
en 4.6).
12 Zie daarover M. Diepenbach & A.Ph.C.M. Jaspers, “Stakingsrecht internationaal in de 
pas?!”, in TRA 2016/55 en de daar genoemde literatuur.
13 Zie bijvoorbeeld de Haarlemse voorzieningenrechter in de zaak van Easyjet (Rb Noord-
Holland 8 juli 2016. ECLI:NL:RBNHO:2016:5638), wel in het kader van het aanleggen van 
beperkingen, meer in het bijzonder in het kader van de proportionaliteitstoets (r.o. 5.22). 

14 HR 21 maart 1997, ECLI:NL:HR:1997:ZC2309; JAR 1997/70
15 Onder andere artikel 11 EVRM, maar die is ook te vinden in artikelen als 
16 14 oktober 2015; ECLI:NL:RBMNE:2015:75794; JAR 2015/291
17 11 augustus 2016; ECLI:NL:RBNHO:2016:6696
18 Die bepalingen spreken van wat ‘in een democratische samenleving noodzakelijk is’.
19 Zie daarover M. Diepenbach & A.Ph.C.M. Jaspers, “Stakingsrecht internationaal in de 
pas?!”, in TRA 2016/55.
20 Acties werden verboden tot einde van de vakantiedrukte (4 september 2016).
21 Zo ook Barentsen & S. Sagel, Kroniek van het sociaal recht, NJB 2015, p. 2503-2506.
22 Zo oordeelde het ECSR in zijn Conclusions 2014, Article 6 (4) met betrekking tot ons land. 
23 Zie bijvoorbeeld :  Rb Midden Nederland 14 oktober 2015 ECLI:NL:RBMNE:2015:7579; 
JAR 2015/291 (Qbuzz); en Rb Midden Nederland 4 december 2015 
ECLI:NL:RBMNE:2015:8687 (Holland Casino).
24 Rb. Amsterdam 25 februari 2015 (C13/603149/KGZA16-202PS/EB). Jumbo 
wilde slagerij verkopen. Werknemers en FNV verzette zich daartegen en eiste 
werkgelegenheidgaranties. 
25 In een andere zaak had de rechter een ander standpunt ingenomen: wanneer er 
nog niet of in beperkte zin met elkaar is gesproken en is onderhandeld over bepaalde 
arbeidsvoorwaarden, is dat geen reden een staking te verbieden of te beperken. Rechtbank 
Midden-Nederland 4 december 2015 (ECLI:NL:RBMNE:2015:8687; Holland Casino).
26 Rb. Amsterdam 22 juni 2016 (C/13/610461/KGZA16-729MvW/BB) (Personen-vervoer 
v Schagen) r.o. 4.5. Een vervoersonderneming had een aanbesteding gewonnen (na een 
faillissement van een onderneming die het vervoer verzorgd had) en bood de overgenomen 
chauffeurs lagere arbeidsvoorwaarden. De vakbonden komen daartegen in het geweer en 
gaan (korte) acties organiseren.
27 ECSR Conclusions 2014, Article 6 (4) (Netherlands)
28 In de zaak Penske was dat door Rudi in zijn pleidooi weer naar voren gebracht. De rechter 
volgde hem ook hierin (zie nt. 11). Het is overigens opmerkelijk dat dit argument in de zaken 
KLM/Schiphol en Easyjet niet naar voren is gebracht en daardoor door de rechter niet is 
meegenomen (en ook niet had kunnen worden meegenomen).
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Lijst van uitspraken
Uitspraken op terrein collectief actierecht waar Rudi van der Stege

als advocaat bij betrokken is geweest:

Rb. Utrecht 15 januari 1998, Conservator Mourik – FNV

Rb. Rotterdam 5 oktober 2000, ECLI:NL:RBROT:2000:AA7371, P&O North Sea Ferries – FNV

Rb. Rotterdam 23mei 2001, ECLI:NL:RBROT:2001:AB1816, Europe Combined Terminals – 

 FNV & CNV

Rb Utrecht 14 januari 2002, ECLI:NL:RBUTR:2002:AD8235, Anton Schlecker – FNV

Rb. Utrecht 11 april 2002, ECLI:NL:RBUTR:2002:AE1383, Connexxion & Arriva e.a. – 

 FNV & CNV

Hof Amsterdam 9 januari 2003, ECLI:NL:GHAMS:2003:AF2826, Connexxion & Arriva e.a. 

 – FNV & CNV

Rb. Utrecht 3 februari 2003, ECLI:NL:RBUTR:2003:AF4248, Sphinx c.s. – FNV

Rb. Utrecht 11 april 2003, ECLI:NL:RBUTR:2003:AF7225, CSU Schoonmaak Zuid – FNV

Rb. Utrecht 11 april 2003, ECLI:NL:RBUTR:2003:AF7224, Succes Schoonmaakbedrijf – FNV 

Rb. Arnhem 25 augustus 2004, ECLI:NL:RBARN:2004:AR3166, Sphinx & STC – 

 De Unie & FNV

Rb. Utrecht 20 december 2004, ECLI:NL:RBUTR:2004:AR7826, Arriva – FNV & CNV

Rb. Groningen 27 september 2005 ; JAR 2005/245 Avebe – FNV

Rb. Rotterdam 24 november 2006, ECLI:NL:RBROT:2006:AZ2995, ECT – FNV 

Rb. Utrecht 8 december 2006, ECLI:NL:RBUTR:2006:AZ4020, Zwanenberg – FNV & CNV 

Rb. Groningen 16 januari 2007, JAR 2007/82 (Penske Logistics-FNV&CNV)

Rb. Rotterdam 9 maart 2007, ECLI:NL:RBROT:2007:BA1088, Shell Nederland raffinaderij e.a. 

 – FNV & De Unie

Rb Rotterdam 2 juli 2007, Rotterdam Maassilo – FNV

Rb. Utrecht 16 november 2007, ECLI:NL:RBUTR:2007:BB9032, HTM – FNV 

Rb. Utrecht 16 november 2007, ECLI:NL:RBUTR:2007:BB9031, Connexxion – FNV 

Rb. Utrecht 8 mei 2008, ECLI:NL:RBUTR:2008:BD2766, Menzies – FNV 

Rb. Utrecht 20 september 2008, ECLI:NL:RBUTR:2008:BF7184, Connexxion – FNV 

Rb. Utrecht 30 maart 2009, ECLI:NL:RBUTR:2009:BI0811, CSU Total Care e.a. – FNV 

Rb. Utrecht 4 april 2009, ECLI:NL:RBUTR:2009:BI0903, Schiphol – FNV 

Rb. Amsterdam 6 oktober 2009, ECLI:NL:RBAMS:2009:BJ9411, HTM – FNV 

Rb. Utrecht 19 januari 2010, ECLI:NL:RBUTR:2010:BL0532, EW Cleaning Operations – FNV 

Rb. Amsterdam 28 april 2010, ECLI:NL:RBAMS:2010:BO1217, FNV &CNV – 

 Connexxion, Veolia & Arriva

Rb. Middelburg 3 februari 2011, ECLI:NL:RBMID:2011:BP3014, FNV – 

 Vlissingse Bootliedenwacht

Rb. Rotterdam 14 februari 2011, ECLI:NL:RBROT:2011:BP7407, FNV, HTM & RET – 

 Stadsregio Rotterdam & Stadsgewest Haaglanden 

Rb. Amsterdam 27 juni 2011, ECLI:NL:RBAMS:2011:BQ9450, GVB & HTM – FNV 

Rb. Rotterdam 27 juni 2011, ECLI:NL:RBROT:2011:BQ9464, RET – FNV 

Rb. Amsterdam 7 februari 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:BZ6208, Stichting Amsta – 

 ABVA/KABO FNV 

Hof Amsterdam 19 juni 2015, ECLI:NL:GHAMS:2014:903 ABVA KABO FNV – 

 Stichting Amsta

Rb. Den Haag 15 april 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:4189, De Staat – 

 de Politie & de Politiebonden

Rb. Den Haag 15 april 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:7373, 

 uitgebreid vonnis van dezelfde zaak als hierboven

HR 19 juni 2015, ECLI:NL:HR:2015:1687, ABVA KABO FNV – Stichting Amsta

Rb Midden Nederland 14 oktober 2015, ECLI:NL:RBMNE:2015:7579
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Selectie van 
uitspraken
Rb. Rotterdam 5 oktober 2000, ECLI:NL:RBROT:2000:AA7371, P&O North Sea 
Ferries – FNV 

vonnis
ARRONDISSEMENTSRECHTBANK ROTTERDAM 

Vonnis van de president in kort geding in de zaak van:

P&O NORTH SEA FERRIES B.V.,
gevestigd te Rozenburg,
eiseres,
procureur mr. R.E.N. Ploum,

tegen 
de vereniging FNV BONDGENOTEN,
gevestigd te Amsterdam,
mede kantoorhoudend te Rotterdam,
gedaagde,
procureur mr. R. van der Stege.

Partijen worden hierna verder aangeduid als ‘P&O’ respectievelijk
‘FNV Bondgenoten’.

1. Het verloop van het geding
1.1
Dit blijkt uit de navolgende, door partijen ter vonniswijzing overgelegde stukken:
- dagvaarding;
- pleitnotities en producties van mr. Ploum;
- pleitnotities en producties van mr. Van der Stege.
De raadslieden van partijen hebben de respectieve standpunten nog nader toegelicht.
1.2
Gelet op de gestelde spoedeisendheid wordt voor de overige dan de hierna te noemen feiten, 
omstandigheden en standpunten van partijen verwezen naar de hiervoor onder 1.1 bedoelde 
stukken. De president heeft aansluitend op de behandeling vonnis gewezen en dit vonnis als volgt 
gemotiveerd. 

2. Het geschil
2.1
Samengevat vordert P&O om bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:
- FNV Bondgenoten te verbieden over te gaan tot het oproepen tot, organiseren van en/of het 
ondersteunen van werkstakingen of werk-onderbrekingen en/of daaraan verwante acties;
- FNV Bondgenoten te bevelen om de reeds gedane aankondiging c.q. oproepingen c.q. 
steunverklaringen terzake in te trekken en haar leden te bewegen niet deel te nemen aan 
bedoelde acties;
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- aan deze veroordelingen een dwangsom te verbieden van f 500.000,- voor elk handelen of 
nalaten in strijd met dit verbod en bevel;
- FNV Bondgenoten te veroordelen in de kosten van dit geding.
2.2
Aan haar vordering legt P&O - samengevat - ten grondslag de stelling dat de aangekondigde 
acties onrechtmatig zijn omdat te vroeg naar het middel van staking is gegrepen. 
2.2.1
Het slot van de onderhandelingen tussen P&O en FNV Bondgenoten was in zicht. Nadat 
FNV Bondgenoten maandagmiddag 2 oktober 2000 een ultimatum had gesteld, heeft 
P&O - rekening houdend met haar slechte financiële omstandigheden, mede ingegeven 
door hoge brandstofkosten en het wegvallen van de dutyfree verkopen - becijferd of zij aan 
dit ultimatum gehoor kon geven. Zij heeft toen besloten dat te doen en aldus aan alle door 
FNV Bondgenoten gestelde voorwaarden te doen, zij het onder de in haar ogen minieme en 
gegeven de omstandigheden redelijke voorwaarde dat P&O elders binnen de onderneming 
een kostenbesparende operatie zou kunnen doorvoeren. P&O heeft dit op woensdagochtend 4 
oktober 2000, tijdens het laatste overleg, aan FNV Bondgenoten laten weten.
2.2.2
Kort gezegd komt die operatie erop neer dat een deel van het takenpakket van de controleurs 
(afhandeling van inkomende vracht aan de poort) wordt overgeheveld naar administratieve 
medewerkers van de vrachtafdeling. Dit leidt tot een aanzienlijke kostenbesparing welke 
overigens niet gepaard gaat met minder salaris voor de controleurs, laat staan dat zij zouden 
moeten afvloeien, aldus P&O.
2.3
FNV Bondgenoten concludeert tot afwijzing van de gevorderde voorzieningen. FNV Bondgenoten 
stelt, zakelijk weergegeven, dat zij onder de gegeven omstandigheden recht heeft om tot het 
voeren van actie over te gaan. 
2.3.1
FNV Bondgenoten heeft op 27 september 2000 al aan P&O laten weten dat indien P&O niet aan 
de gestelde eisen tegemoet zou komen, op 5 oktober 2000 acties zouden volgen. Het ultimatum 
is op 2 oktober 2000 schriftelijk aan P&O medegedeeld. P&O is derhalve voldoende tijd gegund 
om zich op een staking voor te bereiden, aldus FNV Bondgenoten.
2.3.2
FNV Bondgenoten voegt daaraan toe dat zij er geen genoegen mee hoeft te nemen dat P&O kort 
voor het verstrijken van het ultimatum met een nieuw voorstel komt danwel voorwaarden
stelt aan het inwilligen van gestelde eisen. Immers, op deze manier kan P&O de zaak eindeloos 
rekken.
Bovendien is de door P&O gestelde voorwaarde in feite een on-eigenlijke voorwaarde. Anders 
dan P&O, die overeenstemming op dit punt onlosmakelijk verbonden acht met de totstandkoming 
van de CAO, is FNV 
Bondgenoten van mening dat voor een verschuiving van werkpakketten eerst het WOR-traject 
dient te worden gevolgd.
2.3.3
Subsidiair stelt FNV Bondgenoten zich op het standpunt dat nu in het petitum van de dagvaarding 
geen enkele beperking is opgenomen, het gevorderde verbod te algemeen is. Tot slot heeft FNV 
Bondgenoten verzocht geen dwangsommen aan een veroordeling te verbinden omdat zij aan 
een dergelijk vonnis gehoor pleegt te geven.

3. De beoordeling
3.1
Tussen partijen is ruim anderhalf jaar geleden een soortgelijke kwestie als de onderhavige 
onderwerp van geschil geweest. In die zaak heeft de president bij vonnis van 25 maart 1999 
uitspraak gedaan. De volgende, in dat vonnis gestelde uitgangspunten (thans geparafraseerd) 
blijven onverkort gelden.

3.1.1
Staking is een ultimum remedium in geval overleg tussen partijen geen uitkomst meer biedt. 
Zolang het nog zinvol is te onderhandelen, is het grijpen naar het middel van staking prematuur. 
Acties mogen niet dis-proportioneel zijn in tijdsduur en de mate waarin die acties worden 
gevoerd. Indien aan die voorwaarden is voldaan kunnen acties in beginsel slechts worden 
verboden indien de voorbereidingstijd voor de werkgever te kort was.
3.2
De president stelt vast dat FNV Bondgenoten het verstrijken van het door haar gestelde 
ultimatum (5 oktober 2000) als aanvangsmoment voor haar acties heeft genomen. Dit is in de 
omstandigheden van het onderhavige geval niet aanvaardbaar.
Vóór het verstrijken van een ultimatum, en met name ook zeer kort daarvoor, kan er hoop op 
overeenstemming zijn. P&O was voornemens - zij het onder een nader te stellen voorwaarde 
- om tegemoet te komen aan de eisen van FNV Bondgenoten. P&O heeft haar - voor FNV 
Bondgenoten geheel nieuwe - voorstel daags voor het verstrijken van het ultimatum op tafel 
gelegd. Mede in aanmerking genomen dat op voorhand niet uitgesloten kon worden geacht dat 
FNV Bondgenoten met het voorstel zou kunnen instemmen, is het onder die omstandigheden niet 
redelijk van P&O te verlangen dat zij het resultaat van haar voorstel niet zou afwachten maar 
alvast voorbereidingsmaatregelen zou treffen.
3.3
In een situatie als de onderhavige komt het in beginsel gewenst voor om ná het verstrijken van het 
ultimatum een aanvangsdatum voor de acties te noemen, en daarbij een zodanig redelijke termijn 
in acht te nemen dat de wederpartij maatregelen kan treffen. Een uitzondering op genoemd 
beginsel kan zijn, dat acties onmiddellijk een aanvang zouden moeten nemen. Maar van een 
dergelijke noodzaak is niet gebleken. Als het niet steekt op een dag meer of minder dat is er ook 
geen wezenlijk belang om het verstrijken van het ultimatum direct te laten volgen door acties. 
3.4
Hoewel voorstelbaar is dat FNV Bondgenoten er geen genoegen mee wenst te nemen indien 
P&O (kort) voor het verstrijken van een ultimatum met een nieuw voorstel komt (zie 2.3.2), doet 
dit aan het hiervoor overwogene niet af. Zoals gezegd is niet gebleken van enige noodzaak om 
op deze korte termijn tot actie over te gaan. Desgevraagd is zijdens FNV Bondgenoten op dit 
punt niet meer verklaard dan dat de bond 
een planning moet maken, haar leden in kennis moet stellen en het actiekader in kaart moet 
brengen, maar dat betekent nog niet dat er ook een noodzaak was om de onderhavige acties 
direct na het verstrijken van het ultimatum te laten plaatsvinden. Bovendien, mede gelet op het 
gegeven dat het door FNV Bondgenoten gestelde ultimatum eerst op 2 oktober 2000 schriftelijk 
aan P&O is verzonden, gaat de president voorshands ervan uit dat het P&O niet eerder dan op 
2 oktober 2000 echt duidelijk was dat het op 5 oktober 2000 menens zou worden. En zoals 
gezegd: die termijn is te kort.
3.5
Deze overwegingen leiden tot de hierna in het dictum te melden beslissing. Nu de ervaring 
leert dat de vakbeweging zich houdt aan rechterlijke uitspraken is het onnodig een dwangsom 
te verbinden aan het tijdelijke verbod van het voeren van acties. Voorts ziet de president in de 
omstandigheden van dit geval aanleiding om de proceskosten te compenseren.

4. De beslissing
De president,
verbiedt FNV Bondgenoten vanaf heden en zulks tot 10 oktober 2000 om over te gaan 
tot het oproepen tot, het organiseren van en/of het ondersteunen van werkstakingen of 
werkonderbrekingen en daaraan verwante acties;
beveelt FNV Bondgenoten om de ten processe bedoelde reeds gedane aankondiging c.q. 
oproepingen c.q. steunverklaringen in te trekken, zomede haar leden te bewegen niet deel te 
nemen aan de ten processe bedoelde acties;
verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;
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wijst af het meer of anders gevorderde;
compenseert de proceskosten aldus dat partijen de eigen kosten dragen.

Dit vonnis is gewezen door mr. J. Mendlik, president, in tegenwoordigheid van mr. T.M. 
Rijppaert, griffier.
Uitgesproken ter openbare terechtzitting.
220

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl 
JAR 2000/234 
KG 2000, 215 

 

Hof Amsterdam 9 januari 2003, 
ECLI:NL:GHAMS:2003:AF2826, Connexxion & Arriva e.a. – FNV & CNV

arrest
GERECHTSHOF TE AMSTERDAM
VIERDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER

Arrest in de zaak van:

1. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
VERENIGING WERKGEVERS OPENBAAR VERVOER,
gevestigd te Utrecht,
2. de naamloze vennootschap
N.V. VERENIGD STREEKVERVOER NEDERLAND,
h.o.d.n. CONNEXXION,
gevestigd te Utrecht,
3. de naamloze vennootschap
BBA PERSONENVERVOER N.V.,
gevestigd te Breda,
4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ARRIVA PERSONENVERVOER NEDERLAND B.V.,
gevestigd te Heerenveen,
APPELLANTEN,
procureur: mr. B.J.H. Crans,

t e g e n

1. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
CNV BEDRIJVENBOND,
gevestigd te Houten, 
2. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
FNV BONDGENOTEN,
gevestigd te Amsterdam,
GEÏNTIMEERDE,
procureur: mr. I.M.C.A. Reinders Folmer.

1. Het geding in hoger beroep
1.1. Appellanten worden hierna aangeduid als VWOV c.s. en geïntimeerden als de bonden.
1.2. Bij dagvaarding van 7 mei 2002 zijn VWOV c.s. in hoger beroep gekomen van het vonnis 
dat de voorzieningenrechter in de rechtbank te Utrecht rechtsprekende in kort geding op 11 april 
2002 in deze zaak onder KG nr. 144312/KG ZA 02-368\LvR\BL heeft gewezen tussen VWOV 
c.s. als eisers en de bonden als gedaagden. 
1.3. Bij memorie hebben VWOV c.s. drie grieven tegen voormeld vonnis aangevoerd, producties 
overgelegd en geconcludeerd dat
- zakelijk weergegeven - het hof het bestreden vonnis zal vernietigen, met veroordeling van de 
bonden in de kosten van het geding in beide instanties.
1.4. De bonden hebben hierop bij memorie geantwoord en geconcludeerd dat het hof het vonnis, 
zonodig onder verbetering der gronden, zal bekrachtigen, met veroordeling van VWOV c.s. in, 
naar het hof begrijpt, de kosten van het hoger beroep.
1.5. Vervolgens hebben partijen ter terechtzitting van het hof van 22 november 2002 hun 
standpunten nader doen toelichten, VWOV c.s. door mr. R.A.A. Duk, advocaat te ‘s-Gravenhage, 
CNV door mr. A.F.A.M. Schellart en FNV door mr. R. van der Stege, beiden advocaat te Utrecht. 
Mr. Duk heeft een pleitnota overgelegd. 
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1.6. Ten slotte hebben partijen aan het hof verzocht om arrest te wijzen.

2. Grieven
Voor de inhoud van de grieven wordt verwezen naar de memorie van grieven. 

3. Feiten
3.1. De voorzieningenrechter heeft in zijn vonnis onder 2.1. tot en met 2.4. een aantal feiten in 
deze zaak tot uitgangspunt genomen. VWOV c.s. hebben geen grief gericht tegen de door de 
voorzieningenrechter vastgestelde feiten, derhalve gaat ook het hof hiervan uit.
3.2. Naast deze feiten neemt het hof, als enerzijds gesteld en anderzijds niet bestreden, tot 
uitgangspunt dat de actie Gratis Openbaar Vervoer is gehouden op 11 en 12 april 2002, en 
is voortgezet op 13 en 14 april 2002. Op 14 april 2002 hebben de bonden een loonbod van 
VWOV c.s. geaccepteerd en is de actie beëindigd.

4. Beoordeling 
4.1. Het gaat in dit geding, kort gezegd, om het antwoord op de vraag of de door de bonden 
in april 2002 georganiseerde collectieve actie Gratis Openbaar Vervoer onrechtmatig jegens 
VWOV c.s. moet worden geacht. De voorzieningenrechter heeft die vraag ontkennend beantwoord 
en de vorderingen van VWOV c.s. inhoudende dat de bonden wordt bevolen hun leden op te 
roepen de actie onmiddellijk te staken en zich te onthouden van iedere oproep tot, aanmoediging 
aan of ondersteuning bij het vervoeren van passagiers zonder controle op het bezit van geldige 
plaatsbewijzen, afgewezen. 
4.2. De grieven die VWOV c.s. tegen dit oordeel van de voorzieningenrechter hebben 
opgeworpen beogen blijkens hun toelichting het geschil in volle omvang aan het oordeel van het 
hof te onderwerpen. 
4.3. Het standpunt van VWOV c.s. valt uiteen in drie onderdelen. 
Zij hebben allereerst aangevoerd dat de onderhavige actie niet door artikel 6 lid 4 van het 
Europees Sociaal Handvest (ESH) wordt gedekt, voorts dat sprake is van onevenredige schade en 
ten slotte dat de bonden de procedureregels hebben veronachtzaamd. Het hof oordeelt als volgt. 
4.4. De voorzieningenrechter heeft in r.o. 4.3. van het vonnis terecht en op goede gronden, die 
het hof overneemt en tot de zijne maakt, geoordeeld dat de gewraakte actie naar doel en vorm 
kan worden beschouwd als een collectieve actie die niet zodanig ver van het normale type van 
collectieve acties van werknemers afligt, dat zij niet onder de bescherming van artikel 6 lid 4 ESH 
zou moeten vallen. Hetgeen VWOV c.s. daarover in hoger beroep te berde hebben gebracht werpt 
daarop geen nieuw of ander licht. 
4.5. Het hof volgt VWOV c.s. niet in hun betoog dat de actie onrechtmatig moet worden geacht 
omdat de werknemers de eigendomsrechten van hun werkgevers hebben geschonden door diens 
bedrijfsmiddelen te gebruiken en daarbij welbewust na te laten een essentieel onderdeel van de 
bedongen werkzaamheden te verrichten (het verkopen en controleren van vervoers-bewijzen). 
Voorts valt niet in te zien dat dit in feite gelijk moet worden gesteld aan een rechtens ontoelaatbare 
bedrijfsbezetting. 
4.6. Hierover zou wellicht anders kunnen worden geoordeeld indien bijvoorbeeld de werknemers 
het materieel voor een ander doel dan het vervoer van reizigers overeenkomstig de voorgeschreven 
dienstregeling zouden hebben gebruikt, of indien de bonden een algemeen verbod van VWOV c.s. 
op het uitrijden met het materieel zouden hebben genegeerd. Echter, zulks is gesteld noch gebleken. 
4.7. Evenmin treft het argument dat de werknemers zich niet onder het gezag van de werkgever 
hebben gesteld doel. In geval van het klassieke type actie (een algehele staking) doen de 
werknemers dat immers ook niet. 
4.8. Met betrekking tot het tweede punt (onevenredige schade) geldt het volgende. Vooropgesteld 
moet worden dat een actie die in beginsel wordt gedekt door het bepaalde in artikel 6 lid 4 ESH, 
niettemin kan worden beperkt indien moet worden geoordeeld dat de bonden in redelijkheid niet 
tot deze actie hebben kunnen besluiten omdat de werkgever en/of derden onevenredig zwaar door 
de staking worden getroffen. Of daartoe aanleiding is, moet worden beoordeeld op grond van een 

afweging van alle omstandigheden van het gegeven geval in onderling verband en samenhang. 
4.9. De onderhavige actie Gratis Openbaar Vervoer wordt hierdoor gekenmerkt, dat de 
werknemers enerzijds een deel van hun werkzaamheden blijven verrichten - en wel het voor de 
reizigers meest wezenlijke deel: het verzorgen van het vervoer -, maar anderzijds een ander deel 
van hun werkzaamheden niet verrichten, namelijk het - voor hun werkgevers essentiële - onderdeel 
van de verkoop van en controle op vervoersbewijzen.
Volgens VWOV c.s. brengt dit de werkgevers vergeleken met het normale type van de werkstaking 
in tweeërlei opzicht in een moeilijker positie. 
(a) In de eerste plaats kan volgens hen aldus gemakkelijk de situatie ontstaan dat de nadelen van 
de actie eenzijdig door de werkgever(s) moeten worden gedragen, omdat het niet eenvoudig 
is vast te stellen of, en zo ja in welke mate en volgens welke maatstaf, de salarissen van de 
werknemers gekort kunnen worden. Om die reden kan het machtsevenwicht tussen de partijen bij 
het arbeidsconflict gemakkelijk verstoord worden, indien de werkgevers er - zoals volgens hen ook 
in dit geval - vanwege genoemde moeilijkheid vanaf (moeten) zien de actievoerende werknemers 
in hun salaris te korten; de werknemers en/of de bonden hoeven aldus geen enkel offer te brengen 
voor de gekozen actievorm, hetgeen ook unfair is jegens de werkgevers.
(b) In de tweede plaats levert deze actievorm onevenredige schade voor de werkgevers op, omdat 
niet alleen de inkomsten van de kaartverkoop wegvallen zoals ook het geval is bij een staking 
van het normale type, maar bovendien de variabele kosten van het vervoer (zoals benzine en 
onderhoud) gewoon blijven doorlopen.
4.10. Wat betreft het onder (a) genoemde aspect moet echter geoordeeld worden dat, nu de 
werknemers een voor hun werkgevers essentieel onderdeel van hun werkzaamheden niet verrichten 
en daardoor - evenzeer als bij een normale werkstaking - aanzienlijk nadeel aan hun werkgevers 
toebrengen, de werkgevers gerechtigd zijn ook een aanzienlijk deel van het salaris niet uit te 
betalen gedurende de periode dat de actie gevoerd wordt. 
Hoewel in dit geding niet de vraag voorligt welke mate van salariskorting in het onderhavige 
geval (nog) wel en welke niet (meer) acceptabel zou zijn geweest, staat naar het oordeel van het 
hof buiten redelijke twijfel dat bij een actievorm als de onderhavige, gelet op het belang van de 
niet verrichte werkzaamheden en op het daardoor aan de werkgevers toegebrachte nadeel, een 
salariskorting van 50% in ieder geval gerechtvaardigd zou zijn geweest. 
De door VWOV c.s. aangevoerde onzekerheid over de vraag in hoeverre een salariskorting 
gerechtvaardigd is, doet zich derhalve - zolang deze materie nog niet verder is uitgekristalliseerd 
- in redelijkheid slechts voor ten aanzien van de vraag in hoeverre ook een korting van meer 
dan 50% gerechtvaardigd is. In zoverre kan wellicht zelfs gezegd worden dat de onderhavige 
actievorm op dit punt minder onzekerheden meebrengt dan bijvoorbeeld een langzaam-aan-actie of 
een stiptheidsactie.
Gelet op het voorgaande kan dan ook niet volgehouden worden dat VWOV c.s. het niet in hun 
macht hadden om ervoor te zorgen dat ook de werknemers en/of de bonden een gevoelig (loon)
offer moesten brengen voor de gekozen actievorm. Dat het voor de werkgevers op praktische 
problemen zou stuiten om slechts een gedeelte van het salaris in te houden, zoals door VWOV 
c.s. bij pleidooi betoogd, is - gelet op de gebruikelijke systemen voor geautomatiseerde 
loonadministratie en loonuitbetaling - onvoldoende aannemelijk gemaakt.
Ten slotte is in dit verband nog van belang dat de onderhavige actie een collectieve actie van 
werknemersbonden betrof, welke meer in de risicosfeer van de arbeiders als groep dan in die van 
de werkgevers ligt. De werkgevers waren dan ook gerechtigd de salariskorting toe te passen jegens 
hun gehele personeel, ongeacht de vraag of - en in welke mate - iedere werknemer daadwerkelijk 
aan de actie heeft deelgenomen.
Conclusie ten aanzien van het onder (a) genoemde aspect moet dan ook voorshands zijn, dat 
bij een actie als de onderhavige het machtsevenwicht tussen de bij het arbeidsconflict betrokken 
partijen in ieder geval niet in zodanige mate wordt verstoord, dat de bonden reeds om die reden 
in redelijkheid niet tot deze actievorm hadden kunnen besluiten. Evenmin is sprake van een unfaire 
actievorm.
4.11. Wat betreft het onder (b) genoemde aspect is weliswaar juist dat de werkgevers, in 
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vergelijking met een staking van het normale type, naast de gederfde inkomsten thans ook de 
variabele kosten als benzine en onderhoud hebben te dragen, maar daar staat tegenover dat bij 
de onderhavige actievorm VWOV c.s. gevrijwaard blijven van schadeclaims van reizigers, die 
wel bij een algehele werkstaking voor rekening van VWOV c.s. zouden komen. Daarbij komt 
nog dat door de onderhavige actievorm ook geen afbreuk wordt gedaan aan de ‘goodwill’ van 
de vervoersbedrijven onder de reizigers, omdat de reizigers door deze actievorm niet gedupeerd 
worden.
Dat VWOV c.s. ook nog andere soorten van schade zouden lijden (zoals claims van 
opdrachtgevers of lagere subsidies van overheidswege) is tegenover de betwisting door de bonden 
onvoldoende gesubstantieerd; bovendien zouden die schadeposten ook bij een staking van het 
normale type geleden worden.
Al met al kan dan ook niet gezegd worden dat de onderhavige actievorm, zowel op zichzelf 
bezien als in vergelijking met een staking van het normale type, onevenredige schade aan VWOV 
c.s. heeft toegebracht. Er is voorts onvoldoende gesteld om hierover anders te oordelen vanwege 
de enkele omstandigheid dat de actie twee dagen langer heeft geduurd dan aanvankelijk door de 
bonden was aangekondigd.
4.12. Gelet op de omstandigheden van dit geval in onderlinge samenhang bezien kan in het licht 
van bovenstaande overwegingen niet gezegd worden dat de bonden in redelijkheid niet hebben 
kunnen besluiten om de onderhavige actie te voeren. 
Daarbij weegt naar het oordeel van het hof ook zwaar dat de gekozen actievorm - in tegenstelling 
tot een algehele staking - geen ontwrichting van het openbaar busvervoer voor het publiek en 
daardoor geen ontwrichting van een deel van het maatschappelijk leven veroorzaakt. Ook dat 
maatschappelijk belang legt gewicht in de schaal bij de vraag of de bonden in redelijkheid 
tot de onderhavige actievorm hebben kunnen besluiten. Immers, bij de vaststelling van wat 
redelijkheid en billijkheid eisen in de verhouding tussen bonden (en werknemers) enerzijds en 
werkgevers anderzijds, moet mede rekening worden gehouden met de bij het geval betrokken 
maatschappelijke belangen (artikel 3:12 BW). De werkgevers dienen dan ook te accepteren dat de 
bonden hun keuze voor deze actievorm mede hebben laten bepalen door het algemeen belang dat 
het maatschappelijk verkeer niet onnodig door het arbeidsconflict tussen partijen wordt ontwricht.
Gelet daarop bestaat des te minder aanleiding om in het onderhavige geval de acties onrechtmatig 
te oordelen.
4.13. Het derde punt betreft het verwijt van VWOV c.s. dat de bonden de spelregels niet in 
acht hebben genomen. Volgens VWOV c.s. hebben de bonden het middel van actie te vroeg 
gehanteerd, in een stadium dat de onderhandelingen nog in ontwikkeling waren. Voorts hebben de 
bonden hen niet tijdig op de hoogte gesteld, aldus VWOV c.s. 
4.14. Ook deze klacht moet worden verworpen. Uit de gang van zaken blijkt vooralsnog 
genoegzaam dat de bonden voldoende zorgvuldig jegens VWOV c.s. zijn opgetreden door niet 
lichtvaardig tot staking over te gaan en VWOV c.s. tijdig en op juiste wijze te informeren. Daartoe 
is het volgende redengevend.
4.15. Partijen zijn vijf maal bijeen gekomen alvorens de bonden bij brief van 5 april 2002 aan 
VWOV c.s. een ultimatum hebben gesteld. In de brief is duidelijk verwoord op welke onderdelen 
partijen het oneens waren en dat de onderhandelingen als mislukt werden beschouwd. De bonden 
hebben daarin voorts aangegeven dat VWOV c.s. met ingang van 11 april 2002 rekening 
dienden te houden met acties indien zij de in de brief omschreven eisen niet zouden inwilligen voor 
10 april 2002, 24.00 uur. 
4.16. Deze termijn bood voldoende gelegenheid voor VWOV c.s. om hierop te reageren en 
nogmaals met de bonden van gedachten te wisselen, hetgeen bij brief van 8 april 2002 en tijdens 
een bijeenkomst op 10 april 2002 ook is geschied. Hieraan voorafgaand hebben de bonden 
bij brief van 9 april 2002 aan VWOV c.s. medegedeeld dat zij hun leden hebben opgeroepen 
op 11 en 12 april 2002 de controle en verkoop van plaatsbewijzen op te schorten, indien de 
onderhandelingsronde op 10 april 2002 niet tot een bevredigend resultaat zou leiden. Ter zitting 
van het hof is bovendien namens VWOV c.s. verklaard dat de brief van 9 april 2002 dezelfde 
dag per fax is ontvangen, derhalve tijdig. Eerst nadat partijen op 10 april 2002 ook geen 

overeenstemming hadden bereikt, is tot actie overgegaan.
4.17. VWOV c.s. hebben onvoldoende feiten en omstandigheden aangevoerd die zouden moeten 
leiden tot het oordeel dat de bonden, de afwijzende houding van VWOV c.s. en tijdsdruk in 
aanmerking genomen, desondanks niet tot actievoering hadden mogen overgaan. 
4.18. Uit het voorgaande volgt dat de grieven falen. 

5. Slotsom
De slotsom is dat het hoger beroep geen succes heeft. Het vonnis zal worden bekrachtigd. VWOV 
c.s. dienen, als de in het ongelijk gestelde partij, de kosten van het appèl te dragen.

6. Beslissing
Het hof:
- bekrachtigt het vonnis waarvan beroep;
- veroordeelt VWOV c.s. in de kosten van het hoger beroep, tot aan deze uitspraak aan de kant 
van de bonden begroot op EUR 2.544,28;
- verklaart deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. Westermann-van Rooyen, Streefkerk en Van der Reep en in het 
openbaar uitgesproken op 9 januari 2003.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl 
JAR 2003/34 
KG 2003, 32 
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Rb. Utrecht 11 april 2003, 
ECLI:NL:RBUTR:2003:AF7225, CSU  Schoonmaak Zuid – FNV

vonnis
RECHTBANK UTRECHT
(sector handels- en familierecht)

Vonnis van de voorzieningenrechter, in het kort geding van:

de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid
CSU SCHOONMAAK ZUID B.V.,
gevestigd te Eindhoven, 
e i s e r e s ,
procureur: mr. J. van Ravenhorst,
advocaat: mr. R.G.M. van der Pas te Breda,

t e g e n

de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
FNV BONDGENOTEN,
gevestigd en kantoorhoudende te Utrecht,
g e d a a g d e,
procureur: mr. R. van der Stege. 

1. Het verloop van de procedure
1.1
Eiseres (hierna te noemen CSU) heeft gedaagde (hierna te noemen FNV) in kort ge-ding doen 
dag-vaar-den en op de dienende dag, 11 april 2003, van eis ge-con-clu-deerd over-eenkom-stig de 
in-houd van het ex-ploot van dag-vaarding, waar-van een fo-toko-pie aan dit vonnis is ge-he-cht.
1.2
CSU heeft haar vordering bij monde van haar advocaat doen toelichten mede aan de hand van 
producties.
1.3
FNV heeft bij monde van haar procureur haar standpunt doen toelichten mede aan de hand van 
pleitnotities. 
1.4
Na voortzetting van het debat hebben partijen vonnis gevraagd.

2. Vaststaande feiten 
2.1
CSU maakt deel uit van het zogenoemde CSU-concern. Zij drijft een schoonmaakbedrijf. In die 
hoedanigheid is CSU lid van de overkoepelende werkgeversorganisatie in de schoonmaakbranche, 
te weten de Onder-nemersorganisatie Schoonmaak & Bedrijfsdiensten (hierna te noemen OSB).
2.2
OSB, als vertegenwoordigster van werkgeefsters heeft met CNV en FNV, als vertegenwoordigsters 
van de werknemers, onderhandeld over een collectieve arbeidsovereenkomst in het Schoonmaak- 
en Glazenwassersbedrijf (hierna te noemen de bedrijfstak-CAO) over de periode 2003.
2.3
OSB heeft op 18 december 2003 een eindbod gedaan, hetgeen door CNV is aanvaard en door 
FNV is afgewezen.
2.4
FNV heeft daarop bij brief van 8 januari 2003 aan OSB een ultimatum gesteld.

2.5
CSU en FNV hebben in februari en maart van 2003 in het kader van de 
contractswisseling van de (deel)projecten Nedtrain te Heerlen en Maastricht onderhandelingen 
gevoerd.
2.6
CSU heeft de bij de contractswisseling betrokken werknemers een arbeidsovereenkomst gebaseerd 
op de met CNV gesloten bedrijfstak-CAO aangeboden. Zulks overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 50 van die bedrijfstak-CAO.
2.7
De betrokken werknemers die aangesloten zijn bij FNV hebben aanvankelijk geweigerd die 
aangeboden arbeidsovereenkomst te ondertekenen. Na overleg tussen partijen hebben die 
werknemers op advies van FNV de aangeboden arbeidsovereenkomst zonder voorbehoud 
ondertekend.
2.8
De onder 2.7 vermelde arbeidsovereenkomst vermeldt in artikel 1:
(…)
De bepalingen van de Collectieve Arbeidsovereenkomst Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf 
(C.A.O.), waarmee werknemer zich bekend verklaart, worden door beide partijen als hier ingelast 
en opgenomen beschouwd.
(…)
2.9
Bij brief van 28 maart 2003 heeft FNV aan CSU meegedeeld -voor zover hier van belang-:
(…)
Uit uw mededelingen en uw fax d.d. 27 maart 2003 blijkt duidelijk dat u (nog steeds) niet bereid 
bent om aan al onze eisen tegemoet te komen. 
(...)
Wij handhaven dan ook onze eisen en herhalen onder verwijzing naar ons ultimatum van 25 maart 
jl. dat indien wij vóór 30 maart om 12.00 uur geen reactie van u hebben ontvangen waaruit blijkt 
dat u akkoord gaat met de hierboven geformuleerde eisen u rekening dient te houden met acties, 
waaronder werkonderbrekingen van korte of lange duur.”
2.10
Op 1 april 2003 is FNV overgegaan tot het voeren van collectieve actie met betrekking tot de 
hiervoor onder 2.5 vermelde (deel)projecten.

3. De vordering en het verweer
3.1
Voor de volledige inhoud en de gronden van de vordering wordt verwezen naar de fotokopie van 
het aan dit vonnis gehechte dagvaarding.
CSU vordert -kort weergegeven- dat de voorzieningenrechter bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:
Primair:
1. FNV met onmiddellijke ingang na het te wijzen vonnis te gebieden op straffe van een 
dwangsom van EUR 50.000,--, althans een door de voorzieningenrechter vast te stellen bedrag, 
per overtreding, dan wel per (gedeelte van een) dag dat de staking voortduurt, iedere steun aan 
de staking bij het project Nedtrain te Maastricht en Heerlen in te trekken, zomede haar leden te 
bewegen daaraan niet (meer) deel te nemen;
2. FNV te gebieden op straffe van een dwangsom van EUR 50.000,--, althans een door de 
voorzieningenrechter vast te stellen bedrag, per overtreding, dan wel per (gedeelte van een) dag 
dat de staking voortduurt, zich te ont-houden van verdere oproepen tot, het organiseren van en/of 
het on-der-steunen van werkstakingen of werkonderbrekingen en daaraan ver-wante acties, zomede 
haar leden te bewegen daaraan niet deel te nemen:
Subsidiair:
1. FNV te gebieden op straffe van een dwangsom van EUR 50.000,--, althans een door de 
voorzieningenrechter vast te stellen bedrag, per overtreding, dan wel per (gedeelte van een) dag 
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dat de staking voortduurt, de staking voor een bepaalde (afkoel)periode van twee maanden, 
althans een door de voorzieningenrechter vast te stellen periode, te (doen) beëindigen, zomede 
haar leden te bewegen daaraan voor die periode niet deel te nemen,
een en ander met veroordeling van FNV in de kosten van deze procedure.
3.2
FNV heeft gemotiveerd verweer gevoerd.
3.3
Op de afzonderlijke onderdelen van de stellingen en de verweren van partijen zal hierna -voor 
zoveel nodig- worden ingegaan. 

4. De beoordeling van het geschil
4.1
Tussen partijen is primair in geschil of FNV al dan niet in strijd handelt met de Wet op de collectieve 
arbeidsovereenkomst (wet CAO) dan wel onrechtmatig handelt, door naast de bestaande 
bedrijfstak-CAO een aanvullende CAO met CSU tot stand willen brengen voor de onder hiervoor 
onder 2.5 vermelde projecten en in dat verband collectieve actie te voeren.
4.2
Vooropgesteld dient te worden, dat die door FNV gewenste aanvullende CAO ziet op het jaar 
2003 en niet op de onderhandelingen met betrekking tot de totstandkoming van een bedrijfstak-
CAO voor het jaar 2004 en volgende.
4.3
In beginsel moet het toelaatbaar worden geacht, dat, in het geval een bedrijfstak-CAO niet met alle 
vakverenigingen is overeengekomen, de vakvereniging waarmee geen overeenstemming is bereikt 
(in casu FNV) nastreeft dat de eisen die zij bij dat overleg niet ingewilligd heeft gezien, alsnog 
verwezenlijkt zullen worden in een aanvullende CAO met individuele werkgevers, in casu leden 
van OSB (die namens de werkgevers partij was bij de bedrijfstak-CAO). 
Het moge zo zijn dat het collectieve onderhandelen omtrent arbeidsvoorwaarden op 
bedrijfstakniveau nuttig en wenselijk is, daarmee staat echter geenszins vast dat het enkel 
op die basis behoort te geschieden. Zulks met name niet wanneer, zoals in het onderhavige 
geval, reeds langdurig collectief overleg heeft plaatsgehad en dit in die zin is mislukt dat de 
werkgeversorganisaties met CNV tot overeenstemming zijn gekomen en niet met FNV.
4.4
Artikel 8 juncto artikel 12 Wet CAO staat aan de door FNV gevolgde handelwijze niet in de weg.
Weliswaar vloeit uit de Wet CAO voort dat alle leden van partijen bij een bedrijfstak-CAO aan 
deze CAO gebonden zijn en dat daarmee strijdige bedingen tussen werkgever en werknemer 
nietig zijn, doch daarmee is niet onverenigbaar dat een individuele werkgever door middel 
van een CAO tot overeenstemming komt met FNV over een aanvulling of verbetering van de 
arbeidsvoorwaarden ten opzichte van deze bedrijfstak-CAO.
Dat die handelwijze onrechtmatig is, is evenmin gebleken.
CSU heeft in dit verband gesteld, dat van haar niet kan worden gevergd met FNV te onderhandelen 
over een afzonderlijke tussen haar en FNV tot stand te brengen aanvullende CAO die afwijkt van 
de bedrijfstak-CAO, omdat zij daarmee de voorschriften van OSB zou overtreden.
Deze omstandigheid is echter het gevolg van een besluit van CSU zelf en dient derhalve voor hun 
rekening te blijven. Dat zij lid is van OSB beneemt FNV op zichzelf genomen niet het recht om in 
het belang van haar leden naar een aanvullende CAO te streven. 
4.5
Vervolgens rijst de vraag of het geschil dat tussen partijen is ontstaan naar aanleiding van die 
gewenste aanvulling op de bedrijfstak-CAO, een geschil is als bedoeld in artikel 6 aanhef en onder 
lid 4 van het Europees Sociaal Handvest (ESH).
4.6
Blijkens het bepaalde in artikel 6 aanhef ESH is de ratio van het in artikel 6 lid 4 ESH erkende recht 
van werknemers op collectief optreden in gevallen van belangengeschillen met werkgevers, de 
onbelemmerde uitoefening van het recht op collectief onderhandelen te waarborgen, teneinde het 

recht op vereniging van werknemers volledig te kunnen uitoefenen.
Gegeven deze ratio komt het begrip belangengeschil een ruime uitleg toe. In het algemeen kan als 
een belangengeschil worden aangemerkt, elk geschil tussen een werkgever en een deel van het 
personeel, dat door collectief onderhandelen kan worden opgelost, niet zijnde een rechtsgeschil, 
in het bijzonder niet één met betrekking tot het bestaan, de geldigheid en de interpretatie van een 
CAO of de schending daarvan.
Voormelde uitleg in aanmerking nemend valt het tussen CSU en FNV gerezen geschil over de 
totstandkoming van een aanvullende CAO met individuele werkgevers ten behoeve van de hiervoor 
onder 2.5 vermelde (deel)projecten onder de reikwijdte van het bepaalde in artikel 6 aanhef en 
onder lid 4 ESH. 
4.7
Van de zijde van CSU is betoogd, dat FNV haar recht om een aanvullende CAO tot stand te willen 
brengen en in verband daarmee collectieve actie te voeren heeft verwerkt, nu haar leden een 
arbeidsovereenkomst met haar, CSU, zijn overeengekomen waarbij zij, gelet op het bepaalde in 
ar-tikel 1 van die overeenkomst, hebben ingestemd met de bedrijfstak-CAO.
4.8
Dit betoog kan niet slagen.
In een geval van contractswisseling is de overnemende werkgever op grond van het bepaalde 
in artikel 50 van de bedrijfstak-CAO waarbij hij partij is, gehouden de werknemers een 
arbeidscontract aan te bieden.
Een dergelijke contractswisseling brengt niet mee, dat de werknemer die is aangesloten bij een 
vakvereniging die geen partij is bij die bedrijfstak-CAO -omdat zij zich niet kon verenigen met 
het eindaanbod van de werkgevers- alsnog het recht tot onderhandelen over een aanvullende 
CAO en het voeren van collectieve actie in dat verband prijsgeeft door het ondertekenen van een 
arbeidovereenkomst.
Immers op dergelijke wijze zou in de relatie van een werkgever tot een individuele werknemer bij 
het aangaan van een arbeidsovereenkomst een verdragsbepaling buiten werking kunnen worden 
gesteld. Dit brengt in het onderhavige geval mee, dat het grondrecht als bedoeld in artikel 6 aanhef 
en onder lid 4 ESH volledig illusoir zou zijn.
4.9
Het hiervoor vermelde leidt ertoe, dat de door FNV aangekondigde collectieve actie wordt gedekt 
door artikel 6 aanhef en lid 4 ESH.
Dit brengt mee dat deze in beginsel moet worden geduld als een rechtmatige uitoefening van het 
in deze verdragsbepaling erkende grondrecht, ondanks de met haar beoogde en op de koop 
toegenomen schadelijke gevolgen voor de bestaakte werkgever.
4.10
Voor het oordeel dat de staking niettemin onrechtmatig is, is slechts dan plaats indien 
zwaarwegende procedureregels (“spelregels”) zijn veronachtzaamd dan wel indien -met 
inachtneming van de door
artikel 31 ESH gestelde beperkingen- moet worden geoordeeld dat FNV en haar leden in 
redelijkheid niet tot deze actie hadden kunnen komen.
FNV heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er geen verdere vooruitgang viel te verwachten van 
de met CSU gevoerde onderhandelingen en er derhalve een eindsituatie bestond.
Immers CSU heeft aangegeven, dat zij niet bereid was de eisen van FNV volledig in te willigen.
Enerzijds, omdat zij de eisen die bij de onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden in het 
kader van de contractswisseling ter sprake kwamen niet de status van een CAO wenste te 
geven. Anderzijds, omdat zij een aantal arbeidsvoorwaarden slechts wilde bespreken bij de 
onderhandelingen voor een bedrijfstak-CAO voor het jaar 2004 en volgende.
Dit in aanmerking nemend en mede gelet op het feit dat de vraag of een staking in een concreet 
geval als “uiterst middel” is gehanteerd met terughoudendheid door de rechter dient te worden 
beantwoord, kon FNV in redelijkheid overgaan tot het middel van collectieve actie.
Dat de mogelijkheid van bemiddeling voor FNV nog open stond en dat zij daarvan geen gebruik 
heeft willen maken, leidt niet tot een ander oordeel.
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In beginsel is een vakvereniging niet gehouden om een aanbod tot bemiddeling van de zijde van 
de werkgever te accepteren.
Dit zou slechts anders zijn indien van bijzondere feiten en/of omstandigheden sprake is.
Zulks is echter niet door CSU gesteld en ook niet gebleken.
4.11
De stelling van CSU, dat de collectieve actie haar beperking dient te vinden in het bepaalde in 
artikel 31 van het ESH, omdat derden, te weten de reizigers van de treinen, hinder ondervinden 
van de omstandigheid dat de treinen niet worden schoongemaakt, kan niet slagen.
Een dergelijke hinder is in het algemeen niet zo zwaarwegend, dat deze kan worden aangemerkt 
als een beperking ter noodzakelijke bescherming van de rechten en vrijheden van anderen als 
bedoeld in artikel 31 van het ESH.
Hetzelfde geldt voor de gevolgen die Nedtrain van de collectieve actie ondervindt. Overigens heeft 
deze derde inmiddels zelf aangekondigd naar een passende oplossing te zullen zoeken, zulks op 
kosten van CSU.
Dat CSU dientengevolge schade lijdt, is inherent aan het stakingsmiddel. Overigens heeft CSU in 
een situatie als de onderhavige het zelf in haar macht een einde te maken aan de toegebrachte 
schade, door toe te geven aan de eisen van FNV.
Dat sprake is van een onevenredige schade aan de zijde van CSU is overigens onvoldoende 
gesteld of gebleken.
4.12
Met betrekking tot de door CSU subsidiair gevorderde afkoelingsperiode geldt tenslotte dat CSU 
dit onderdeel van de vordering volstrekt onvoldoende heeft toegelicht, zodat thans daarop niet kan 
worden ingegaan.
4.13 
Het hiervoor overwogene leidt tot de slotsom dat het primair en subsidiair gevorderde moet worden 
afgewezen.
CSU zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van dit geding worden veroordeeld.

5. De beslissing
De voorzieningenrechter: 
5.1
weigert de gevraagde voorzieningen; 
5.2
veroordeelt CSU in de kosten van het geding, tot aan deze uitspraak aan de zijde van FNV begroot 
op EUR 703,-- voor salaris van de procureur en op EUR 205,-- aan verschotten; 
verklaart deze proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. H.N. Brouwer, voorzieningenrechter, en is in het openbaar 
uitgesproken op 11 april 2003.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl 
JAR 2003/102 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rb. Utrecht 8 mei 2008, 
ECLI:NL:RBUTR:2008:BD2766, Menzies –  FNV 

vonnis
RECHTBANK UTRECHT
(sector handels- en familierecht)

Vonnis in kort geding van 8 mei 2008 in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid:

MENZIES AVIATION (NETHERLANDS) B.V.,
gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam,
eiseres,
procureur mr. J.M. van Noort,
advocaat mr. R.C. de Mol en mr. E. Melzer te ‘s-Gravenhage,

tegen

1. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
FNV BONDGENOTEN,
gevestigd en kantoorhoudende te Utrecht,
2. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
DE UNIE, VAKBOND VOOR INDUSTRIE EN DIENSTVERLENING,
gevestigd en kantoorhoudende te Culemborg,
verweersters, vrijwillig verschenen,
procureur mr. R. van der Stege. 

Partijen zullen hierna Menzies en FNV c.s. genoemd worden.

1. De procedure
1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- het concept van de dagvaarding
- de mondelinge behandeling
- producties van Menzies
- pleitnota en producties van FNV c.s.
1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.
1.3. In verband met de spoedeisendheid van de zaak is op 8 mei 2008 vonnis gewezen. Het 
onderstaande vormt hiervan de nadere schriftelijke uitwerking. 

2. De feiten
2.1. Menzies is werkzaam op Schiphol en verricht daar in opdracht werkzaamheden die bestaan 
uit het afhandelen van passagiers en bagage, het bevoorraden van vliegtuigen en het verplaatsen 
(“duwen”) van vliegtuigen. 
2.2. Menzies en FNV c.s. voeren reeds geruime tijd onderhandelingen over een nieuwe CAO. 
2.3. Op 19 maart 2008 heeft Menzies een eindbod gedaan. FNV c.s. hebben dat eindbod aan 
hun leden voorgelegd.
2.4. Bij brief van 23 april 2008 (De Unie) en van 24 april 2008 (FNV) hebben FNV c.s. aan 
Menzies onder meer meegedeeld dat hun leden het eindbod van Menzies hadden afgewezen 
en hadden besloten tot acties over te gaan. Daarbij hebben FNV c.s. ieder hun eisen nogmaals 
verwoord en als ultimatum aan Menzies tot 29 april 2008 te 12.00 uur gelegenheid gegeven 
om op die eisen in te gaan. Tevens hebben FNV c.s. daarbij acties aangekondigd, waaronder 
“werkstakingen”, “werkonderbrekingen” en “stakingen voor kortere of langere duur”, indien 
Menzies niet binnen de gestelde termijn op de eisen zou ingaan. 



9998

2.5. Bij brief van 29 april 2008 heeft Menzies aan FNV c.s. onder meer geantwoord dat zij niet 
op het gestelde ultimatum inging. 
2.6. Op 2 mei 2008 hebben medewerkers van Menzies op Schiphol een publieksvriendelijke 
actie gevoerd door aan reizigers tandenborstels voor in de handbagage mee te geven. 
2.7. Bij brief van 6 mei 2008 hebben FNV c.s. gezamenlijk aan Menzies meegedeeld dat 
er vanaf vrijdag 9 mei 2008 te 00.00 uur door hun leden voor onbepaalde tijd gestaakt kon 
worden. 
2.8. Het weekend van 10 en 11 mei 2008 vormt het einde van de meivakantie in Nederland. 

3. Het geschil
3.1. Menzies vordert samengevat - het volgende: 
(i) Primair moet aan FNV c.s. op straffe van verbeurte van een dwangsom met onmiddellijke 
ingang worden verboden stakingsacties te voeren; 
(ii) Subsidiair moet aan FNV c.s. op straffe van een dwangsom worden bevolen eventuele 
stakingsacties niet eerder te beginnen dan op woensdag 14 mei 2008 te 12.00 uur, en die 
acties steeds:
a) één week tevoren schriftelijk en gedetailleerd omschreven aan te kondigen;
b) zodanig te beperken dat 70% van de leden verdeeld over de verschillende functies 
aan het werk blijft;
c) maximaal één dag ofwel 24 uur per keer te laten duren;
d) met tussenpozen van tenminste één week ofwel zeven dagen te voeren;
e) buiten de piekperiodes te voeren;
(iii) Meer subsidiair moeten zodanige voorzieningen worden getroffen als de 
voorzieningenrechter passend en doeltreffend oordeelt.
3.2. FNV c.s. voeren verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van 
belang, nader ingegaan. 

4. De beoordeling
4.1. Vooropgesteld wordt dat het recht van werknemers of hun vertegenwoordigende vakbonden 
op het voeren van collectieve acties, waaronder begrepen het stakingsrecht, wordt beheerst 
door de bepalingen van het Europees Sociaal Handvest (ESH), dat in Nederland in zijn 
oorspronkelijke vorm (thans aangeduid als ESH 1961) van kracht is sedert 22 mei 1980 en in de 
herziene vorm sinds 1 juli 2006. 
In artikel 6 aanhef en onder lid 4 van het ESH (herzien) wordt, in het kader van het recht op 
collectief onderhandelen, het recht van werknemers of hun vertegenwoordigende vakbonden 
op collectief optreden erkend in gevallen van belangengeschillen met werkgevers, behoudens 
verplichtingen uit hoofde van reeds eerder gesloten collectieve arbeidsovereenkomsten. Wordt 
een collectieve actie gedekt door artikel 6 lid 4 ESH (herzien), dan brengt dat mee dat deze in 
beginsel moet worden geduld als een rechtmatige uitoefening van het in deze verdragsbepaling 
erkende grondrecht, ondanks de met die actie beoogde en op de koop toe genomen schadelijke 
gevolgen voor de bestaakte werkgever en derden. 
Voor het oordeel dat de staking niettemin onrechtmatig is, is slechts dan plaats, indien 
zwaarwegende procedureregels (“spelregels”) zijn veronachtzaamd, dan wel indien de actie een 
zodanige inbreuk maakt op de in artikel G ESH (herzien) aangewezen rechten van derden of 
algemene belangen, dat beperkingen, maatschappelijk gezien, dringend noodzakelijk zijn. 
4.2. In dit geval is niet in geschil dat de door FNV c.s. aangezegde stakingsactie een 
belangengeschil betreft als bedoeld in artikel 6, lid 4, ESH (herzien), zodat de actie in beginsel 
rechtmatig is. 
4.3. Voor zover Menzies heeft gesteld dat door de geplande staking voor haar zelf een schade 
van grote omvang dreigt, kan dat niet meebrengen dat de staking toch als onrechtmatig 
aangemerkt zou moeten worden. Het gaat hier om een werkstaking van het normale type, dat 
wil zeggen een staking die zich richt en zich keert tegen Menzies als werkgever. Het toebrengen 
van schade is wezenlijk voor het hanteren van het stakingswapen en wordt dan ook gedekt door 

het recht van artikel 6, lid 4, ESH (herzien). Dit kan anders zijn in geval van misbruik van het 
stakingsrecht, doch hiervan is niet gebleken. Het enkele feit dat de dreigende schade zeer groot 
zou kunnen zijn, maakt de actie nog niet onrechtmatig. Menzies heeft het als werkgever immers 
in haar macht om de dreigende schade te voorkomen door het inwilligen van de gestelde eisen. 
4.4. Beoordeeld moet dan worden of de in acht te nemen procedureregels zijn gevolgd. Naar 
voorlopig oordeel hebben FNV c.s. aan de eisen op dit punt voldaan. Daartoe wordt het 
volgende overwogen. 
4.5. Voor zover Menzies heeft gesteld dat FNV c.s. de stakingsactie niet als uiterste middel 
(“ultimum remedium”) hebben gebruikt, geldt dat het in geval van collectief onderhandelen in 
beginsel aan de vakbonden is voorbehouden om zich een oordeel te vormen over de vraag 
of een collectieve actie wel als uiterste middel is gebruikt en daarmee of die actie al dan niet 
prematuur is, omdat, zoals het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) van de Raad van 
Europa herhaaldelijk in zijn “Conclusions” heeft opgemerkt, het recht om te beslissen of en 
wanneer er wordt gestaakt, één van de belangrijkste voorrechten vormt die in het kader van 
artikel 6 lid 4 ESH (herzien) aan de vakorganisaties toekomen. 
4.6. Niet gesteld of gebleken is dat er in dit geval sprake is van bijzondere omstandigheden, 
die aanleiding geven om hierover anders te oordelen. Integendeel, Menzies heeft immers ook 
volgens haar eigen brief van 29 april 2008 - hiervoor onder 2.5 vermeld - een “eindbod” 
gedaan, waarop zij ook na het door FNV c.s. gestelde ultimatum uitdrukkelijk niet meer wenste 
terug te komen. 
4.7. Anders dan Menzies heeft gesteld, is voldaan aan de procedureregel dat de staking tijdig 
moet worden aangekondigd. Uit de onder 2.4 vermelde brieven van FNV c.s. blijkt dat reeds op 
23 respectievelijk 24 april 2008 een ultimatum met een termijn tot 29 april 2008 was gesteld 
en dat daarbij uitdrukkelijk de mogelijkheid van werkstakingen na afloop van die termijn was 
aangezegd. Menzies wist derhalve dat stakingen konden volgen, toen zij op 29 april 2008 
antwoordde dat zij niet op het gestelde ultimatum wilde ingaan. Nadat FNV c.s. vervolgens op 
2 mei 2008 een publieksvriendelijke actie hadden gevoerd, hebben zij Menzies op 6 mei 2008 
medegedeeld dat op 9 mei 2008 te 00.00 uur daadwerkelijk een staking zou beginnen. Onder 
deze omstandigheden is van een niet-tijdige aankondiging geen sprake. 
4.8. Voor zover Menzies verder nog heeft gesteld dat de aanzegging van de staking onnodig 
vaag was en dat FNV c.s. gedetailleerd hadden moeten aangegeven op welke wijze de acties 
zouden plaatsvinden, geldt dat in de aanzeggingen van 23 en 24 april 2008 uitdrukkelijk de 
mogelijkheid van “werkstakingen” en “werkonderbrekingen” was genoemd. Daarmee was 
duidelijk om wat voor acties het zou gaan. Anders dan Menzies meent, is er geen procedureregel 
of andere rechtsregel die FNV c.s. verplicht de acties op voorhand in omvang en duur te 
beperken en daarvan gedetailleerd aankondiging te doen. Voor zover Menzies zich op dit punt 
beroept op het vonnis van 9 maart 2007 van de Voorzieningenrechter in de rechtbank Rotterdam 
(JAR 2007,85), geldt dat het in die zaak, anders dan in het onderhavige geval, ging om een 
staking die (i) reeds geruime tijd had geduurd; (ii) een aanzienlijk deel van de sleepcapaciteit in 
de haven betrof; en (iii) reeds tot ernstige problemen voor de erbij betrokken derden en de haven 
als geheel had geleid.
4.9. Aan de orde komt dan of de door FNV c.s. aangezegde stakingsactie op grond van 
artikel G lid 1 ESH (herzien) kan worden beperkt. Naar voorlopig oordeel is dat niet het geval. 
Daarvoor is het volgende van belang. 
4.10. Uitgangspunt moet zijn dat het recht van werknemers en hun vertegenwoordigende 
vakbonden op het voeren van collectieve (stakings)acties, zoals opgenomen in artikel 6 lid 4 ESH 
(herzien), een grondrecht is, zodat de belangen die bij de uitoefening van dat grondrecht zijn 
betrokken, als zwaarwegend moeten gelden. 
4.11. Volgens artikel G lid 1 ESH (herzien) kan het uitoefenen van dat grondrecht geen 
beperkingen ondergaan, met uitzondering van die, welke in 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 of de goede zeden. 
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4.12. In Nederland zijn de toegestane beperkingen niet uitdrukkelijk in de wet vastgelegd, doch 
volgens vaste jurisprudentie vinden zij hun grondslag in het recht, doordat zij zijn af te leiden uit 
de zorgvuldigheid, die op grond van artikel 6: 162 Burgerlijk Wetboek in het maatschappelijke 
verkeer ten aanzien van de persoon of de goederen van anderen in acht moet worden 
genomen. Gelet op die grondslag en op de aard van de beperkingen, te weten inkorting van 
een grondrecht, zijn beperkingen - eveneens volgens vaste jurisprudentie - slechts toegestaan, 
indien de stakingsactie in zodanige mate inbreuk maakt op de in artikel G lid 1 ESH (herzien) 
aangewezen rechten van derden of algemene belangen, dat beperkingen, maatschappelijk 
gezien, dringend noodzakelijk zijn. 
4.13. Aldus moet onderzocht worden of in dit geval de aangekondigde stakingsactie in de 
vereiste mate inbreuk zal maken op de bedoelde rechten en belangen. 
4.14. Naar ter zitting is gebleken, levert Menzies aan haar klanten de volgende diensten: 
- het afhandelen van bagage, zowel bagage van passagiers als andere bagage;
- het laden en lossen van vliegtuigen, ook aangeduid als high load;
- het terugduwen van vliegtuigen die aan de pier staan, ook aangeduid als push back; 
- het opstellen van een verdeling van de vracht over het vliegtuig, ook aangeduid als het maken 
van een load sheet;
- het inchecken van passagiers. 
Menzies is één van de vijf bedrijven, die zich op Schiphol met deze dienstverlening bezig 
houden. 
4.15. Volgens Menzies valt te verwachten dat zich vooral problemen zullen voordoen 
- waardoor schade zal ontstaan - bij de werkzaamheden die zij aanduidt als critische processen, 
waarvoor gespecialiseerde werknemers nodig zijn, die niet op korte termijn vervangen kunnen 
worden. Het betreft volgens Menzies het laden en lossen, de push back, en het maken van 
een load sheet. Bovendien is bij het personeel in die functies, met name in de push back, de 
organisatiegraad volgens Menzies hoger dan in de andere functies, waardoor te verwachten valt 
dat daar een groot deel van de werknemers zal staken. Door de staking zal, volgens Menzies, 
op Schiphol een domino-effect ontstaan, waardoor uiteindelijk de luchthaven als geheel getroffen 
wordt en de veiligheid in gevaar kan komen. Dat geldt volgens haar in het bijzonder bij de 
push back, omdat daardoor de vliegtuigen aan de gates blijven staan en vervolgens door het 
beperkte aantal parkeerplaatsen de luchthaven vol zal raken en aankomende vliegtuigen naar 
andere luchthavens zullen moeten uitwijken. Ook zal volgens Menzies door de vertraging in de 
afhandeling een opstopping van reizigers ontstaan. 
4.16. Ten aanzien van veiligheid wordt overwogen dat Menzies niet of onvoldoende aannemelijk 
heeft gemaakt dat de veiligheid van de reizigers of van het luchtverkeer door de aangekondigde 
werkstaking in gevaar kan komen. Voor zover Menzies op dit punt heeft gewezen op de 
ophoping van reizigers, die door de vertraging in de afhandeling zal ontstaan, heeft zij niet 
nader onderbouwd dat dit tot een gevaarlijke situatie zal kunnen leiden. Vast staat dat er per 
dag drie waves ofwel perioden van piekdrukte zijn en dat Menzies omstreeks 15% van de 
totale afhandeling op Schiphol verzorgt. Zonder nadere gegevens, die ontbreken, kan dan niet 
worden aangenomen dat er sprake zal zijn van zodanige mensenmassa’s, dat het risico van 
een onbeheersbare situatie dreigt. Voor zover Menzies ten aanzien van het luchtverkeer heeft 
gesteld dat door de staking vliegtuigen naar andere luchthavens zullen moeten uitwijken, ligt ook 
daarin geen kans op gevaar. FNV c.s. hebben onweersproken gesteld dat uitwijken op zich zelf 
geen gevaren meebrengt, omdat elk vliegtuig met voldoende brandstof vertrekt om drie andere 
luchthavens te kunnen bereiken. Voor zover Menzies nog heeft gesteld dat de veiligheid van een 
vliegtuig gevaar loopt wanneer het niet volgens een goed load sheet is geladen, hebben FNV 
c.s. daartegenover onweersproken gesteld dat ook andere functionarissen, zoals een co-piloot, 
beschikken over de benodigde kennis voor het opstellen van een goed load sheet. Enig ander 
gevaar voor de veiligheid van het vliegverkeer is niet gesteld en is ook niet gebleken. 
4.17. Voor zover het gaat om overlast of schade, kan op grond van het verhandelde ter zitting 
niet worden aangenomen dat door de aangekondigde staking voor derden overlast of schade 
van een onaanvaardbare omvang dreigt. Dit volgt uit hetgeen hierna wordt overwogen ten 

aanzien van de verschillende soorten diensten die Menzies verricht, welke diensten hiervoor 
onder 4.14 zijn vermeld. 
4.18. Ten aanzien van de bagage van reizigers is evident dat er als gevolg van de staking 
vertraging in de afhandeling zal ontstaan, doch Menzies heeft onvoldoende gesteld om te 
kunnen aannemen dat die vertraging tot onaanvaardbare overlast voor de reizigers of voor 
de luchthaven zal leiden. De overige bagage die door Menzies wordt afgehandeld, bestaat 
volgens haar veelal uit bederfelijke waren die geen vertraging kunnen lijden, doch Menzies 
heeft geen enkel inzicht gegeven in de hoeveelheden waar het om gaat. Voor zover het zou 
gaan om zendingen waarvan de afhandeling om redenen van veiligheid of gezondheid geen 
uitstel kan lijden, zoals een zending bloed, hebben FNV c.s. uitdrukkelijk gesteld dat van hun 
leden een ploeg gereed wordt gehouden op Schiphol om onmiddellijk voor dergelijke zendingen 
het werk te hervatten, zodra zij daarover door Menzies geïnformeerd worden. Die toezegging 
geldt volgens FNV c.s. uitdrukkelijk ook voor de andere werkzaamheden, wanneer die voor de 
veiligheid of de gezondheid van personen of goederen nodig zijn. 
4.19. Ten aanzien van het laden en lossen van vliegtuigen heeft Menzies met name gewezen 
op het risico van beschadiging van vliegtuigen en materieel, doordat de desbetreffende 
werkzaamheden door onvoldoende gespecialiseerd personeel uitgevoerd zullen moeten worden. 
Zij heeft echter de noodzaak van het inzetten van onvoldoende gespecialiseerde werknemers niet 
nader onderbouwd. Zij heeft evenmin inzichtelijk gemaakt in hoeverre bij deze werkzaamheden 
vertragingen zijn te verwachten. 
4.20. Ten aanzien van de push back is voorshands onvoldoende aannemelijk geworden dat 
de staking op dit punt - zoals Menzies stelt - daadwerkelijk zal leiden tot het “vollopen” van de 
luchthaven en tot het moeten uitwijken van vliegtuigen naar andere luchthavens. Menzies heeft 
bovendien geen enkele inschatting gegeven van het aantal vliegtuigen dat aan de gate zal 
blijven staan en zij heeft evenmin aangegeven na hoeveel tijd daardoor mogelijk het punt zal 
worden bereikt dat vliegtuigen zullen moeten uitwijken en de aantallen vliegtuigen waarvoor dat 
zal gelden. Onder deze omstandigheden, mede gelet op het feit dat - zoals hiervoor onder 4.16 
genoemd - zich drie waves op een dag voordoen en dat Menzies 15% van de totale afhandeling 
verzorgt, is het op het moment van de zitting onvoldoende aannemelijk geworden dat de 
schadelijke gevolgen van de staking op dit punt onacceptabele vormen zullen aannemen. 
4.21. Ten aanzien van het opstellen van een load sheet is hiervoor onder 4.16 reeds overwogen 
dat die werkzaamheden ook door anderen dan de medewerkers van de afhandelingsbedrijven 
kunnen worden verricht. Menzies heeft niet gesteld dat op dit punt aanmerkelijke overlast of 
schade valt te verwachten. 
4.22. Ten slotte geldt voor het inchecken van passagiers dat - volgens de eigen stelling van 
Menzies - deze werkzaamheden niet door gespecialiseerde medewerkers verricht behoeven te 
worden, terwijl zij voorts niets heeft gesteld waaruit zou kunnen blijken dat er onvoldoende niet-
stakende medewerkers overblijven om die werkzaamheden te kunnen uitvoeren. 
4.23. Al het voorgaande leidt tot het oordeel dat de gevolgen van de staking, zoals deze zich 
thans laten aanzien, niet in een zodanige mate inbreuk zullen maken op de rechten en belangen 
als bedoeld in artikel G ESH (herzien), dat een beperking, volledig dan wel gedeeltelijk, van het 
stakingsrecht van FNV c.s. en hun leden uit het oogpunt van maatschappelijke zorgvuldigheid 
dringend noodzakelijk zou zijn. 
4.24. De vordering zal derhalve in alle onderdelen worden afgewezen. 
4.25. Menzies zal, als de in het ongelijk gestelde partij, in de proceskosten worden veroordeeld. 
De kosten aan de zijde van FNV c.s. worden begroot op: 
- vast recht EUR 254,-- 
- salaris procureur -- 816,-- 
Totaal EUR 1.070,-- 



103102

De beslissing
De voorzieningenrechter
a) wijst de vordering af;
b) veroordeelt Menzies in de proceskosten, aan de zijde van FNV c.s. tot op heden begroot op 
EUR 1070,--; 
c) verklaart deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad. 
Dit vonnis is gewezen door mr. H.AE. Uniken Venema en is in het openbaar uitgesproken op 8 
mei 2008.
w.g. griffier w.g. rechter?

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl 
JAR 2008/162 
AR-Updates.nl 2008-0351 

 
 

Rb. Utrecht 30 maart 2009, 
ECLI:NL:RBUTR:2009:BI0811, CSU Total Care e.a. – FNV 

vonnis
RECHTBANK UTRECHT

Vonnis in kort geding van 30 maart 2009 in de zaak van:

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
CSU TOTAL CARE B.V.,
gevestigd te Uden,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ASITO SR AVIATION B.V.,
gevestigd te Almelo,
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ASITO AVIATION TERMINAL B.V.,
gevestigd te Almelo,
4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
EW CLEANING OPERATIONS B.V.,
gevestigd te Arnhem,
5. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
GOM SCHOONHOUDEN B.V.,
gevestigd te Schiedam,
6. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
HAGO NEDERLAND B.V.,
gevestigd te Heerlen,
eiseressen,
advocaat mr. R.M. Dessaur te Amsterdam,

tegen

de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
FNV BONDGENOTEN,
gevestigd te Utrecht,
verweerster, vrijwillig verschenen,
advocaat mr. R. van der Stege te Utrecht.

Partijen zullen hierna de Schoonmaakbedrijven en FNV Bondgenoten genoemd worden.

1. De procedure
1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- het concept van de dagvaarding
- de mondelinge behandeling ter zitting van 24 maart 2009
- pleitnota en producties van de Schoonmaakbedrijven
- de aanhouding van de beslissing ten behoeve van nader overleg tussen partijen. 
1.2. Op 30 maart 2009 hebben partijen – onder toezending van de verslagen van de tussen 
partijen vanaf 26 maart 2009 gevoerde onderhandelingen – aan de voorzieningenrechter 
bericht dat hun nadere overleg niet tot overeenstemming had geleid en dat zij vonnis wensten. 
Daarop is vonnis bepaald.
1.3. In verband met de spoedeisendheid van de zaak is op 30 maart 2009 vonnis gewezen. Het 
onderstaande vormt hiervan de nadere schriftelijke uitwerking. 
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2. De feiten
2.1. De Schoonmaakbedrijven die als eiseressen sub 2, sub 3, sub 5 en sub 6 zijn genoemd, 
voeren als opdrachtnemers diensten uit voor Luchthaven Schiphol, hierna te noemen: Schiphol, als 
opdrachtgever. De diensten bestaan uit schoonmaakwerkzaamheden op het vliegveld Schiphol, 
hierna ook te noemen: de luchthaven. Voor de uitvoering van die werkzaamheden zetten de 
genoemde Schoonmaakbedrijven naast eigen werknemers ook werknemers van onderaannemers 
en ingehuurde uitzendkrachten in. 
2.2. Na een aanbestedingsprocedure heeft Schiphol met ingang van 1 april 2009 de 
opdracht(en) voor het uitvoeren van de genoemde werkzaamheden verleend aan de eiseressen 
sub 1 tot en met sub 4 en sub 6. De inhoud van die opdrachten brengt ingrijpende wijzigingen 
mee voor de wijze waarop de schoonmaakwerkzaamheden tot nog toe werden uitgevoerd en de 
wijze waarop het personeel tot nog toe werd ingezet. 
2.3. De Schoonmaakbedrijven die vanaf 1 april 2009 de schoonmaakwerkzaamheden gaan 
uitvoeren, hebben met de vakbonden, onder wie ook FNV Bondgenoten, overleg gevoerd 
over een aantal maatregelen als compensatie voor de wijzigingen die voor de werknemers 
voortvloeien uit de nieuwe opdrachten. 
2.4. FNV Bondgenoten heeft bij brief van 20 maart 2009 aan de Schoonmaakbedrijven een 
ultimatum gesteld, dat inhoudt dat de Schoonmaakbedrijven vóór 25 maart 2009 te 6.00 uur met 
een zestal eisen akkoord moeten gaan, en dat bij gebreke daarvan de Schoonmaakbedrijven 
rekening moeten houden met “door ons uit te roepen en te organiseren acties, waaronder 
werkonderbrekingen en stakingen voor kortere of langere duur.” De gestelde eisen betreffen 
– kort weergegeven – een Schipholtoeslag, een betaalde koffiepauze, goede kantines, 
werkzekerheid op de luchthaven, een eindejaarsuitkering en vakbondsfaciliteiten op de 
luchthaven. 
2.5. De Schoonmaakbedrijven hebben bij brief van 23 maart 2009 aan FNV Bondgenoten als 
reactie op het onder 2.4 genoemde ultimatum “een samenhangend pakket aan maatregelen” 
voorgesteld, met daarbij het voorstel om dat pakket op 24 maart 2009 te bespreken. 
2.6. FNV Bondgenoten heeft een 24-uursstaking uitgeroepen, te houden op woensdag 25 maart 
2009. In het kader van de aanhouding van de beslissing in dit kort geding is de stakingsoproep 
verschoven naar dinsdag 31 maart 2009. 
2.7. Op de arbeidsovereenkomsten tussen de Schoonmaakbedrijven en hun werknemers 
is een CAO van toepassing, te weten de (gewijzigde) CAO in het Schoonmaak- en 
Glazenwassersbedrijf, die – voor zover hier van belang – loopt tot 31 december 2009. 

3. Het geschil
3.1. De Schoonmaakbedrijven vorderen – samengevat – het volgende: 
Primair: 
a) Aan FNV Bondgenoten moet worden bevolen om op straffe van een dwangsom de 
afgekondigde (collectieve) acties op Luchthaven Schiphol direct en integraal af te gelasten;
b) Aan FNV Bondgenoten moet op straffe van een dwangsom voor onbepaalde tijd worden 
verboden nieuwe (collectieve) acties op Luchthaven Schiphol te organiseren;
c) Aan FNV Bondgenoten moet worden bevolen om op straffe van een dwangsom binnen vier 
uur na de betekening van dit vonnis aan de leden te berichten (i) dat de afgekondigde acties niet 
doorgaan, en (ii) dat de onderhandelingen met de Schoonmaakbedrijven tot nader order worden 
voortgezet; 
Subsidiair vorderen de Schoonmaakbedrijven dat een voorziening wordt gegeven die de 
voorzieningenrechter passend en doeltreffend acht. 
3.2. FNV Bondgenoten voert verweer. 
3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 

4. De beoordeling
4.1. Vooropgesteld wordt dat het recht van werknemers of hun vertegenwoordigende vakbonden 
op het voeren van collectieve acties, waaronder begrepen het stakingsrecht, wordt beheerst 

door de bepalingen van het Europees Sociaal Handvest (ESH), dat in Nederland in zijn 
oorspronkelijke vorm (thans aangeduid als ESH 1961) van kracht is sedert 22 mei 1980 en in de 
herziene vorm sinds 1 juli 2006. 
In artikel 6 aanhef en onder lid 4 van het ESH (herzien) wordt, in het kader van het recht op 
collectief onderhandelen, het recht van werknemers of hun vertegenwoordigende vakbonden 
op collectief optreden erkend in gevallen van belangengeschillen met werkgevers, behoudens 
verplichtingen uit hoofde van reeds eerder gesloten collectieve arbeidsovereenkomsten. Wordt 
een collectieve actie gedekt door artikel 6 lid 4 ESH (herzien), dan brengt dat mee dat deze in 
beginsel moet worden geduld als een rechtmatige uitoefening van het in deze verdragsbepaling 
erkende grondrecht, ondanks de met die actie beoogde en op de koop toe genomen schadelijke 
gevolgen voor de bestaakte werkgever en derden. 
Voor het oordeel dat de staking niettemin onrechtmatig is, is slechts dan plaats, indien 
zwaarwegende procedureregels (“spelregels”) zijn veronachtzaamd, dan wel indien de actie een 
zodanige inbreuk maakt op de in artikel G ESH (herzien) aangewezen rechten van derden of 
algemene belangen, dat beperkingen, maatschappelijk gezien, dringend noodzakelijk zijn. 
4.2. In dit geval stellen de Schoonmaakbedrijven als meest vérstrekkende grond voor hun 
vordering, dat de door FNV Bondgenoten aangezegde stakingsactie geen belangengeschil 
betreft als bedoeld in artikel 6, lid 4, ESH (herzien), zodat de actie volgens hen reeds om 
die reden onrechtmatig is. Volgens de Schoonmaakbedrijven ziet de stakingsactie voor een 
groot deel op eisen van FNV Bondgenoten betreffende voorzieningen op de werkplek. Deze 
voorzieningen kunnen zij niet zelf verstrekken; het is aan Schiphol om daarvoor te zorgen, aldus 
de Schoonmaakbedrijven. 
4.3. Dit standpunt kan niet worden aanvaard. Zoals hiervoor onder 2.4 is weergegeven, 
betreft het ultimatum van FNV Bondgenoten van 20 maart 2009 een zestal eisen. Daarbij ging 
het alleen bij de geëiste ruimten voor diverse doeleinden om voorzieningen op de werkplek. 
Op dat punt is kennelijk – zo blijkt uit de onderhandelingsverslagen – na 24 maart 2009 
overeenstemming bereikt. Ook als aangenomen wordt dat de Schoonmaakbedrijven 
– anders dan FNV Bondgenoten heeft gesteld – niet zonder medewerking van Schiphol 
konden voldoen aan de eisen betreffende het beschikbaar stellen van die ruimten, dan is toch 
aannemelijk dat die eisen slechts een klein(er) deel van het totaal van de gestelde eisen omvatten 
en dat de geëiste betaling van de verschillende vergoedingen en de geëiste uitbreiding van de 
garantie inzake de overname van werknemers tezamen het grootste deel van de eisen vormden 
en vanaf 26 maart 2009 volledig de inhoud van die eisen bepalen. De Schoonmaakbedrijven 
hebben niet betwist dat de geschillen over die betalings- en garantie-eisen belangengeschillen 
vormen als bedoeld in artikel 6 lid 4 ESH (herzien). 
4.4. Ook in dat geval is volgens de Schoonmaakbedrijven de stakingsactie echter niet gedekt 
door artikel 6 lid 4 ESH (herzien). Naar zij stellen, betreft het geschil van partijen (mede) een 
CAO-conflict, te weten de uitleg van artikel 34 CAO. Een dergelijk conflict moet volgens artikel 
38 CAO eerst worden voorgelegd aan een bepaalde geschillencommissie. FNV Bondgenoten 
heeft aan die CAO-verplichting niet voldaan, aldus de Schoonmaakbedrijven. 
4.5. Deze stelling van de Schoonmaakbedrijven gaat niet op. Het geschil op dit punt betreft 
de werkgelegenheidsgarantie die in artikel 34 CAO is opgenomen en die inhoudt dat – kort 
gezegd – werknemers die bij een contractswisseling tenminste 1,5 jaar op het object werkzaam 
zijn, een arbeidsovereenkomst met de nieuwe werkgever krijgen aangeboden. FNV Bondgenoten 
eist dat in dit geval die werkgelegenheidsgarantie zal gelden voor werknemers die langer 
dan 9 maanden op de thans geldende percelen van de luchthaven werkzaam zijn en dat die 
garantie voorts ook zal gelden voor de personen die als werknemers van onderaannemers en als 
uitzendkrachten op die percelen werken. Volgens de Schoonmaakbedrijven vallen werknemers 
van onderaannemers en uitzendkrachten niet onder de CAO. Ten aanzien van werknemers die 
wél onder de CAO vallen, hebben de Schoonmaakbedrijven niet weersproken dat de CAO 
als geheel een minimumkarakter heeft – zoals in artikel 1 lid 14 CAO is bepaald – en dat 
artikel 34 CAO daarop geen uitzondering vormt. Voorshands moet dan worden aangenomen 
dat FNV Bondgenoten met de bedoelde eis niet een bepaalde uitleg heeft gegeven aan de 
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werkgarantie in artikel 34 CAO, doch dat zij daarmee een verdergaande werkgarantie eist 
dan de minimumgarantie die in dat CAO-artikel is opgenomen. Volgens de onweersproken 
stelling van FNV Bondgenoten kan op specifieke punten in een specifieke situatie over dergelijke 
verdergaande eisen dan de minimumbepaling(en) van de CAO vrij worden onderhandeld en 
geldt daarvoor niet de verplichting van artikel 38 CAO. Aannemelijk is dat die situatie zich hier 
voordoet. 
4.6. Nu uit het voorgaande volgt dat de stakingsactie naar voorlopig oordeel wordt gedekt door 
artikel 6 lid 4 ESH (herzien), moet beoordeeld worden of de in acht te nemen procedureregels 
zijn gevolgd. Daarvoor is het volgende van belang. 
4.7. De Schoonmaakbedrijven hebben allereerst gesteld dat FNV Bondgenoten de stakingsactie 
niet als uiterste middel (“ultimum remedium”) heeft gebruikt. Op dit punt geldt echter dat het in 
geval van collectief onderhandelen in beginsel aan de vakbonden is voorbehouden om zich 
een oordeel te vormen over de vraag of een collectieve actie wel als uiterste middel is gebruikt. 
Niet is gesteld of gebleken dat er in dit geval sprake is van bijzondere omstandigheden, die 
aanleiding geven om hierover anders te oordelen. 
4.8. De Schoonmaakbedrijven hebben voorts op het punt van de procedureregels gesteld dat de 
termijn van aanzegging van de stakingsactie onredelijk kort is geweest. Op dit punt heeft FNV 
Bondgenoten volgens haar stelling – die door de Schoonmaakbedrijven niet of onvoldoende 
is weersproken – en blijkens de overgelegde stukken (i) op 16 maart 2009 een zogeheten 
voorultimatum aan de Schoonmaakbedrijven gezonden; en (ii) op 20 maart 2009 een ultimatum 
aan de Schoonmaakbedrijven gezonden, met daarbij de mededeling dat na 25 maart 2009 
vroeg in de ochtend mogelijk (stakings)acties konden volgen. Dan kan niet gezegd worden dat 
de termijn van aanzegging onredelijk kort is geweest. 
4.9. Aan de orde komt dan of de aangezegde stakingsactie op grond van artikel G ESH 
(herzien) dient te worden beperkt. Naar voorlopig oordeel is dat niet het geval. Daarvoor is het 
volgende van belang. 
4.10. Uitgangspunt moet zijn dat het recht van werknemers en hun vertegenwoordigende 
vakbonden op het voeren van collectieve (stakings)acties, zoals opgenomen in artikel 6 lid 4 ESH 
(herzien), een grondrecht is, zodat de belangen die bij de uitoefening van dat grondrecht zijn 
betrokken, als zwaarwegend moeten gelden. 
4.11. Volgens artikel G lid 1 ESH (herzien) kan het uitoefenen van dat grondrecht geen 
beperkingen ondergaan, met uitzondering van die, welke in 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 of de goede zeden. 
4.12. In Nederland zijn de toegestane beperkingen niet uitdrukkelijk in de wet vastgelegd, doch 
volgens vaste jurisprudentie vinden zij hun grondslag in het recht, doordat zij zijn af te leiden uit 
de zorgvuldigheid, die op grond van artikel 6: 162 Burgerlijk Wetboek in het maatschappelijke 
verkeer ten aanzien van de persoon of de goederen van anderen in acht moet worden 
genomen. Gelet op die grondslag en op de aard van de beperkingen, te weten inkorting van 
een grondrecht, zijn beperkingen - eveneens volgens vaste jurisprudentie - slechts toegestaan, 
indien de stakingsactie in zodanige mate inbreuk maakt op de in artikel G lid 1 ESH (herzien) 
aangewezen rechten van derden of algemene belangen, dat beperkingen, maatschappelijk 
gezien, dringend noodzakelijk zijn. 
4.13. Aldus moet onderzocht worden of in dit geval de aangekondigde stakingsactie in de 
vereiste mate inbreuk zal maken op de bedoelde rechten en belangen. 
4.14. Ter zitting is gebleken dat één van de Schoonmaakbedrijven, naast schoonmaak- en 
onderhoudswerkzaamheden, ook zogeheten security checks in vliegtuigen uitvoert, die 
onder meer bestaan uit het controleren van zwemvesten. Een vliegtuig mag volgens de 
Schoonmaakbedrijven niet vertrekken als deze security checks niet zijn uitgevoerd. FNV 
Bondgenoten heeft daarop toegezegd in dat geval haar leden te zullen oproepen om de 
desbetreffende werkzaamheden uit te voeren en om te zorgen dat daarvoor voldoende mensen 
en middelen beschikbaar zijn. Er bestaat geen grond om aan deze toezegging van FNV 

Bondgenoten te twijfelen en ook niet om te betwijfelen of aan die oproep van FNV Bondgenoten 
zal worden voldaan. 
4.15. Ten aanzien van de overige werkzaamheden hebben de Schoonmaakbedrijven gesteld dat 
de stakingsactie buitenproportionele schade voor henzelf en voor derden tot gevolg zal hebben 
en dat reizigers en andere aanwezigen op de luchthaven van die actie onaanvaardbare hinder 
of overlast zullen ondervinden. Door de aard van de werkzaamheden ontstaat voorts een gevaar 
voor de veiligheid en de gezondheid, met name de hygiëne, aldus de Schoonmaakbedrijven. 
4.16. De gestelde schade voor de Schoonmaakbedrijven zelf dient buiten beschouwing te 
blijven. Het gaat hier om een werkstaking van het normale type, dat wil zeggen een staking 
die zich richt en zich keert tegen de Schoonmaakbedrijven als werkgevers. Het toebrengen van 
schade is daarbij wezenlijk voor het hanteren van het stakingswapen en wordt dan ook gedekt 
door het recht van artikel 6, lid 4, ESH (herzien). De Schoonmaakbedrijven vallen dan niet onder 
de in artikel G ESH (herzien) bedoelde “anderen”. Dit kan anders zijn in geval van misbruik 
van het stakingsrecht, doch hiervan is niet gebleken. Het enkele feit dat de dreigende schade 
zeer groot zou kunnen zijn, maakt de actie nog niet onrechtmatig. De Schoonmaakbedrijven 
hebben het als werkgevers immers in hun macht om de dreigende schade te voorkomen door 
het inwilligen van de gestelde eisen. Een en ander heeft ook te gelden voor de schade die de 
Schoonmaakbedrijven zullen lijden doordat zij aangesproken zullen worden voor de schade die 
voor Schiphol als hun opdrachtgever zal ontstaan. 
4.17. Ten aanzien van de gestelde hinder dan wel overlast voor reizigers en andere aanwezigen 
op de luchthaven is allereerst van belang dat – volgens de onweersproken stelling van FNV 
Bondgenoten – op de luchthaven omstreeks 1000 schoonmaakwerknemers werkzaam zijn, 
van wie ongeveer de helft lid is van FNV Bondgenoten. Van deze helft zal naar verwachting 
weliswaar een groot deel aan de staking deelnemen, doch ook dan is niet aannemelijk dat de 
schoonmaakwerkzaamheden op de luchthaven door de staking geheel en al komen stil te liggen. 
Wel moet worden aangenomen dat reizigers en andere aanwezigen op de luchthaven hinder 
dan wel overlast zullen ondervinden, met name doordat de toiletten minder schoongemaakt 
zullen worden. Ook kan worden aangenomen dat door een verminderde schoonmaak van de 
toiletten een situatie kan ontstaan, die door Schiphol, gezien de reputatie van haar luchthaven, 
onaanvaardbaar wordt geacht, doch dat betekent voorshands nog niet dat er sprake is van 
een situatie als bedoeld in artikel G ESH (herzien), dat wil zeggen een zodanige inbreuk op 
de rechten van Schiphol, dat beperking van de stakingsactie maatschappelijk gezien dringend 
noodzakelijk zou zijn. Dat door de verminderde schoonmaak van de toiletten gevaar voor de 
veiligheid of de gezondheid zou ontstaan, hebben de Schoonmaakbedrijven weliswaar gesteld, 
doch zij hebben dit niet of onvoldoende onderbouwd. 
4.18. Al het voorgaande leidt tot het oordeel dat de gevolgen van de staking, zoals deze zich 
thans laten aanzien, niet in een zodanige mate inbreuk maken op de rechten en belangen 
als bedoeld in artikel G ESH (herzien), dat een beperking, volledig dan wel gedeeltelijk, van 
het stakingsrecht van FNV Bondgenoten en haar leden maatschappelijk gezien dringend 
noodzakelijk zou zijn. 
4.19. De vordering zal derhalve in alle onderdelen worden afgewezen. 
4.20. De Schoonmaakbedrijven zullen, als de in het ongelijk gestelde partij, in de proceskosten 
worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van FNV Bondgenoten worden begroot op: 
- vast recht EUR 262,-- 
- salaris procureur -- 816,-- 
Totaal EUR 1.078,-- 
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De beslissing 
De voorzieningenrechter
a) wijst de vordering af;
b) veroordeelt de Schoonmaakbedrijven in de proceskosten, aan de zijde van FNV Bondgenoten 
tot op heden begroot op EUR 1.078,--; 
c) verklaart dit vonnis wat de kostenveroordeling betreft uitvoerbaar bij voorraad. 

Dit vonnis is gewezen door mr. H.J. Schepen en is in het openbaar uitgesproken op 30 maart 
2009.?
w.g. griffier w.g. rechter

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl 
JAR 2009/124 met annotatie van mr. E. Knipschild 
AR-Updates.nl 2009-0308 
 

Rb. Amsterdam 6 oktober 2009, 
ECLI:NL:RBAMS:2009:BJ9411, HTM – FNV 

vonnis
RECHTBANK AMSTERDAM 

Vonnis in kort geding van 6 oktober 2009 in de zaak van:

de naamloze vennootschap
HTM PERSONENVERVOER N.V.,
gevestigd te Den Haag,
eiseres bij concept-dagvaarding van 5 oktober 2009,
advocaat mr. M.J.M.T. Keulaerds te Den Haag,

tegen

de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
FNV BONDGENOTEN,
gevestigd te Utrecht,
advocaat mr. R. van der Stege te Utrecht, 
gedaagde, vrijwillig verschenen. 

Partijen zullen hierna ook HTM en FNV worden genoemd.

1. De procedure
Ter terechtzitting van 6 oktober 2009 heeft HTM gesteld en gevorderd overeenkomstig de concept-
dagvaarding van 5 oktober 2009. FNV heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de 
gevraagde voorziening. 
De zaak is gevoegd behandeld met de zaak die RET heeft aangespannen tegen Abvakabo en 
VOR (met nummer KG 09/2153 – 439860) en met de zaak die GVB heeft aangespannen tegen 
Abvakabo en ABGP (met nummer KG 09/2150 – 439778). De in alle drie de zaken naar voren 
gebrachte standpunten gelden in alle drie de zaken.
HTM en FNV hebben producties en pleitnota’s in het geding gebracht.
Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen. In verband met de spoedeisendheid 
van de zaak is op 6 oktober 2009 de beslissing in verkorte vorm gegeven en is ter zitting 
meegedeeld dat de uitwerking hiervan op 20 oktober 2009 zal volgen. Het onderstaande vormt 
die uitwerking.

2. De feiten
2.1. HTM is het vervoersbedrijf in (de regio) Den Haag. 
2.2. Bij e-mail van 1 oktober 2009 en bij brief van 2 oktober 2009 heeft FNV een 
werkonderbreking aangekondigd voor woensdag 7 oktober 2009 in de ochtendspits. Doel van 
de aangekondigde werkonderbreking is het protesteren tegen de kabinetsplannen de AOW-
leeftijd te verhogen van 65 naar 67 jaar. HTM is verzocht medewerking te verlenen aan deze 
werkonderbreking. HTM heeft dit geweigerd. 

3. Het geschil
3.1. HTM vordert – kort gezegd – FNV te gebieden binnen één uur na betekening van dit vonnis 
hun leden op te roepen de voor 7 oktober 2009 aangekondigde werkonderbreking geen doorgang 
te laten vinden, op straffe van dwangsommen. 
3.2. HTM stelt hiertoe – samengevat weergegeven – dat een werkonderbreking niet het juiste 
middel is om te protesteren tegen de plannen van het kabinet. HTM heeft hierin geen zeggenschap 
en kan op die plannen geen invloed uitoefenen. Een werkonderbreking raakt de klanten van HTM 
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en brengt onevenredige schade toe. De aangekondigde werkonderbreking is een politieke actie en 
valt buiten de reikwijdte van artikel 6 lid 4 van het Europees Sociaal Handvest (ESH). De verhoging 
van de AOW-leeftijd betreft immers geen onderwerp waarover tussen HTM en de vakbonden wordt 
onderhandeld. Als zou worden geoordeeld dat de werkonderbreking valt onder artikel 6 lid 4 EHS, 
dan is HTM van mening dat de werkonderbreking evenmin is toegestaan. Collectief optreden mag 
alleen als laatste middel worden ingezet. Daarvan is in dit geval geen sprake. Er is nog overleg 
gaande tussen de bonden en de minister over de verhoging van de AOW-leeftijd. Daarnaast 
hebben de vakbonden geen minder schadelijke alternatieve acties voorgesteld. De bonden 
kiezen meteen voor het meest verstrekkende en schadelijke middel. Dit maakt de aangekondigde 
werkonderbreking onrechtmatig. In dit verband verwijst HTM eveneens naar de zogenaamde 
proportionaliteitseis die in het ESH is opgenomen. Het doel van de werkonderbreking staat niet in 
redelijke verhouding met de belangen van (de klanten van) HTM. HTM verzorgt in (de regio) Den 
Haag een essentiële dienst, een werkonderbreking in de ochtend zal ook een aantal uren na afloop 
de dienstregeling ontregelen en HTM zal onevenredige financiële schade en reputatieschade lijden. 
3.3. FNV heeft – samengevat weergegeven – het verweer gevoerd dat het recht om collectieve 
actie te voeren is neergelegd in artikel 6 van het ESH. Het ESH erkent het collectief actierecht 
in alle gevallen waarin sprake is van een belangengeschil tussen werkgevers en werknemers 
dat zich leent voor een oplossing door collectieve onderhandelingen. In dit geval richten de 
grieven en eisen van de vakbonden zich tegen de overheid, maar keren de acties zich tegen 
de werkgevers. De ingangsdatum van de AOW is echter direct of indirect van invloed op 
het inkomen van de werknemers en zal op veel vlakken directe gevolgen hebben voor de 
arbeidsvoorwaardenonderhandelingen (bijvoorbeeld op de onderhandelingen over aanvullende 
pensioenen of over aanvullingen tijdens ziekte of arbeidsongeschiktheid). Ook de Hoge Raad 
heeft in het zogenaamde NS-arrest uitgemaakt dat collectieve acties met een politiek element 
nog vallen onder artikel 6 lid 4 ESH, indien zij zich richten tegen overheidsbeleid op het gebied 
van arbeidsvoorwaarden die het onderwerp plegen te zijn of behoren te zijn van collectief 
onderhandelen. De Hoge Raad kent dus een ruim bereik toe aan artikel 6 lid 4 ESH. Indien 
sprake is van een (voorgenomen) besluit van de overheid dat de onderhandelingsvrijheid aantast, 
zijn werknemers gerechtigd acties te voeren. Verder zijn de bonden van mening dat zij zich aan 
de “spelregels” hebben gehouden. Het beginsel dat een collectieve actie alleen als “ultimum 
remedium” mag worden gebruikt, geldt niet in gevallen zoals het onderhavige, waarin een actie 
gericht is tegen de overheid, maar zich keert tegen een werkgever. Vakbonden moeten dan juist 
zo vroeg mogelijk opkomen tegen het gewraakte overheidsbeleid. De bonden hebben al zes 
maanden lang alternatieve (minder schadelijke) acties gevoerd, zoals flyeren, werkbezoeken, 
opiniepeilingen etcetera. De aangekondigde werkonderbreking is slechts van korte duur en is op 
de juiste wijze en tijdig aangezegd. De aangekondigde werkonderbreking voldoet daarnaast 
aan de proportionaliteitstoets zoals opgenomen in het ESH omdat HTM geen essentiële dienst 
uitvoert (zoals politie of brandweer) en omdat de werkonderbreking van korte duur is. Er is dus 
geen dringende noodzaak om het actierecht te beperken. Dat HTM schade zal lijden vormt geen 
rechtvaardiging voor beperking van het recht op collectieve actie. Schade is nu eenmaal inherent 
aan het voeren van collectieve actie. Dit geldt ook voor reizigers van HTM, die overigens door 
middel van de media op de hoogte zullen zijn van de werkonderbreking. Tot slot voert FNV aan dat 
het petitum te ruim is geformuleerd. Het opleggen van een dwangsom is niet nodig omdat FNV zich 
aan een vonnis zal houden. 

4. De beoordeling
4.1. Het recht op het voeren van collectieve acties van werknemers of hun vertegenwoordigende 
vakbonden, waaronder begrepen het stakingsrecht, wordt in beginsel beheerst door de 
bepalingen van het ESH (Europees Sociaal Handvest), dat in Nederland van kracht is sedert mei 
1980. In artikel 6 aanhef en onder lid 4 van het ESH wordt het recht van werknemers of hun 
vertegenwoordigende vakbonden op collectief optreden erkend in gevallen van belangengeschillen 
met werkgevers, behoudens verplichtingen uit hoofde van reeds eerder gesloten collectieve 
arbeidsovereenkomsten. Wordt een collectieve actie gedekt door artikel 6 lid 4 ESH, dan brengt 

dat mee dat deze in beginsel moet worden geduld als een rechtmatige uitoefening van het in deze 
verdragsbepaling erkende grondrecht, ondanks de met haar beoogde en op de koop toe genomen 
schadelijke gevolgen voor de bestaakte werkgever en derden.
4.2. De bonden hebben verklaard dat de staking een actie is tegen de overheid om de AOW 
leeftijd op 65 jaar te houden. De vraag is of sprake is van een belangengeschil met de werkgevers. 
Dat is tot 1 oktober 2009 zeker het geval geweest. Thans is het woord aan de regering en de 
Tweede Kamer. Nu op dit moment geen gezamenlijk probleem van een werkgever en werknemers 
dat zich leent voor een oplossing door collectieve onderhandelingen aan de orde is, heeft een 
staking op dit moment geen invloed op de onbelemmerde uitoefening van het recht op collectief 
onderhandelen. Dat dat eventueel later het geval kan zijn, speelt thans nog geen rol. Aan het 
voorgaande kan niet afdoen dat de regering of politieke partijen mogelijk eerder zullen zwichten 
voor het verlangen om de AOW gerechtigde leeftijd op 65 jaar te houden als er gestaakt wordt. 
Artikel 6 lid 4 ESH is er op gericht om de machtsverhouding tussen de bij een belangengeschil 
betrokken partijen door het recht op collectieve actie in evenwicht te brengen, maar niet op meer 
dan dat, met name niet op het onder druk zetten van de overheid, die nog geen definitief standpunt 
over een bepaalde kwestie naar buiten heeft gebracht. De slotsom van het voorgaande is dat 
de door de bonden aangekondigde staking tegen het voornemen van de regering om de AOW 
leeftijd te verhogen thans niet valt onder de reikwijdte van artikel 6 lid 4 ESH. Dit betekent dat een 
oproep van de bonden om 7 oktober 2009 te staken onrechtmatig is, tenzij er sprake is van feiten 
of omstandigheden die rechtvaardigen dat de leden van de vakbonden hun werkzaamheden niet 
uitvoeren. Van een dergelijke rechtvaardiging is thans geen sprake. De staking levert onmiskenbaar 
schade op voor HTM en ook voor derden, terwijl de bonden andere mogelijkheden hebben hun 
ongenoegen over het verhogen van de AOW leeftijd aan de overheid kenbaar te maken. 
4.3. Er zal geen dwangsom aan de veroordeling worden verbonden omdat FNV heeft toegezegd 
zich aan dit vonnis te zullen houden en er geen reden is om aan die toezegging te twijfelen. 
4.4. FNV zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van dit geding worden veroordeeld 
die zijn gevallen aan de zijde van HTM. 

5. De beslissing
De voorzieningenrechter
5.1. gebiedt FNV om binnen twee uur na betekening van dit vonnis hun bij HTM werkzame 
leden op te roepen de voor woensdag 7 oktober 2009 aangekondigde werkonderbreking geen 
doorgang te laten vinden, 
5.2. veroordeelt FNV in de proceskosten, aan de zijde van HTM tot op heden begroot op EUR 
262,- aan vastrecht en op EUR 816,- aan salaris advocaat, 
5.3. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,
5.4. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. Sj.A. Rullmann, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. M. 
Veraart, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 6 oktober 2009.?

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl 
JAR 2009/267 met annotatie van mr. E. Knipschild 
NJF 2009, 468 
PJ 2009, 192 
AR-Updates.nl 2009-0742 
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Rb. Utrecht 19 januari 2010, 
ECLI:NL:RBUTR:2010:BL0532, EW Cleaning Operations – FNV 

vonnis
RECHTBANK UTRECHT
 
Vonnis in kort geding van 19 januari 2010 in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
EW CLEANING OPERATIONS BV,
gevestigd te Arnhem,
eiseres,
advocaat: mr. B.A. Roosenboom,

tegen

de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
FNV BONDGENOTEN,
gevestigd te Utrecht,
gedaagde,
vrijwillig verschenen, 
advocaat: mr. R. van der Stege.

Partijen zullen hierna EW en FNV genoemd worden.

1. De procedure
1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de conceptdagvaarding met producties; 
- de mondelinge behandeling ter zitting van 19 januari 2010. 
1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.
1.3. In verband met de spoedeisendheid van de zaak is op 19 januari 2010 vonnis gewezen. Het 
onderstaande vormt hiervan de nadere schriftelijke uitwerking. 

2. De feiten
2.1. EW is een facilitaire dienstverlener. Zij verricht onder meer schoonmaakwerkzaamheden op de 
luchthaven Schiphol. 
2.2. FNV heeft haar leden opgeroepen actie te voeren, in alle mogelijke vormen, tegen de plannen 
van het kabinet om de AOW-leeftijd te verhogen van 65 naar 67 jaar, te beginnen op de dag van 
de hoorzitting van de Tweede Kamer op 20 januari 2010. 
2.3. Bij brief van 15 januari 2010 heeft FNV in verband met de acties tegen de voorgenomen 
verhoging van de AOW-leeftijd bij EW een werkonderbreking aangekondigd van 19 januari 2010 
te 22.30 uur tot 20 januari 2010 te 23.00 uur. 

3. Het geschil
3.1. EW vordert – samengevat – dat de FNV op straffe van een dwangsom (i) wordt bevolen de 
aangekondigde collectieve actie op de luchthaven Schiphol af te gelasten en (ii) voor onbepaalde 
tijd wordt verboden nieuwe acties op de luchthaven te organiseren, met veroordeling van FNV in 
de kosten van dit geding. 
3.2. EW baseert haar vordering – kort weergegeven – op de stelling dat de aangekondigde 
werkonderbreking niet onder de reikwijdte van artikel 6 lid 4 ESH valt en dat daarom aan de leden 
van FNV geen stakingsrecht toekomt. De afgekondigde werkonderbreking is bovendien prematuur 
en disproportioneel. Door het oproepen of aanzetten tot deze actie handelt FNV, aldus EW, 
onrechtmatig jegens haar. 

3.3. Het verweer van FNV zal, voor zoveel nodig, in het navolgende aan de orde komen. 

4. De beoordeling
4.1. Het recht van werknemers of hun vertegenwoordigende vakbonden op het voeren van acties, 
waaronder begrepen het stakingsrecht, wordt in beginsel beheerst door de bepalingen van het ESH 
(Europees Sociaal Handvest), dat in Nederland in zijn oorspronkelijke vorm sinds 1980 van kracht 
is en in de herziene vorm sinds 1 juli 2006. In artikel 6 aanhef en onder lid 4 van het ESH (herzien) 
wordt het recht van werknemers of hun vertegenwoordigende vakbonden op collectief optreden 
erkend in gevallen van belangengeschillen met werkgevers, behoudens verplichtingen uit hoofde 
van reeds eerder gesloten collectieve arbeidsovereenkomsten. Wordt een collectieve actie gedekt 
door artikel 6 lid 4 ESH (herzien), dan brengt dat mee dat deze in beginsel moet worden geduld 
als een rechtmatige uitoefening van het in deze verdragsbepaling erkende grondrecht, ondanks 
de met die actie beoogde en op de koop toe genomen schadelijke gevolgen voor de bestaakte 
werkgever en derden.
Voor het oordeel dat de staking niettemin onrechtmatig is, is slechts dan plaats indien 
zwaarwegende procedureregels (“spelregels”) zijn veronachtzaamd dan wel indien de actie een 
zodanige inbreuk maakt op de in artikel G ESH (herzien) aangewezen rechten van derden of 
algemene belangen dat beperkingen, maatschappelijk gezien, dringend noodzakelijk zijn. 
4.2. Allereerst is de vraag aan de orde of de onderhavige actie wel valt onder de reikwijdte van 
artikel 6 lid 4 ESH (herzien). Voorshands dient deze vraag bevestigend beantwoord te worden. 
Weliswaar richt de actie zich niet tegen EW als werkgever maar tegen de overheid in verband met 
het kabinetsbesluit om de AOW-leeftijd te verhogen van 65 naar 67 jaar maar dit enkele feit brengt 
niet mee dat de actie niet wordt gedekt door het in artikel 6 lid 4 ESH (herzien) erkende recht. 
4.3. Volgens vaste jurisprudentie komt aan artikel 6 lid 4 ESH (herzien) een ruim toepassingsgebied 
toe. Met betrekking tot stakingen gericht tegen overheidsbeleid overwoog de Hoge Raad in 
haar arrest van 30 mei 1986, NJ 1986/688 (NS-arrest): “richten dergelijke acties zich tegen 
overheidsbeleid op het stuk van arbeidsvoorwaarden die het onderwerp plegen of behoren te zijn 
van collectief onderhandelingen, dan vallen zij (nog) onder artikel 6 lid 4 ESH (herzien); keren 
zij zich tegen andersoortig overheidsbeleid, dan vallen zij daarbuiten en is in die zin sprake 
van een zuiver politieke actie”. Dit oordeel is herhaald in HR 7 november 1986, NJ 1987/226 
(Hoogovens-arrest). Op 11 november 1994 ging de Hoge Raad in het Rotterdamse haven-arrest 
(NJ 1995/152) nog een stapje door te oordelen dat ‘s Hofs oordeel – vrij vertaald – “dat degenen 
die actie voeren tegen overheidsmaatregelen die rechtstreeks verband houden met eerder in 
collectieve onderhandelingen overeengekomen arbeidsvoorwaarden de in artikel 6 lid 4 ESH 
(herzien) bedoelde waarborg kunnen inroepen indien genoegzaam aannemelijk is dat bij nieuwe 
onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden een achterstand aan werknemerszijde zal ontstaan 
die moeilijk in te halen is” niet blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting. 
4.4. Het bestaakte kabinetsbesluit om de AOW-leeftijd te verhogen is op zich geen onderwerp van 
collectieve onderhandelingen, maar vormt wel het uitgangspunt voor diverse regelingen waarover 
collectief wordt onderhandeld. FNV heeft onweersproken gesteld dat de ingangsdatum van de 
AOW op veel vlakken directe gevolgen zal hebben voor arbeidsvoorwaardenonderhandelingen 
(bijvoorbeeld op de onderhandelingen over aanvullende pensioenen, vroegpensioen of over 
aanvullingen tijdens ziekte of arbeidsongeschiktheid). Aldus dreigen de resultaten van collectieve 
onderhandelingen uit het verleden ongedaan te worden gemaakt en zullen de werknemers zich 
gedwongen zien om te trachten om in nieuwe collectieve onderhandelingen deze ongedaanmaking 
weer zo goed mogelijk te herstellen. Daarmee is genoegzaam aannemelijk geworden dat, indien 
de kabinetsplannen worden doorgevoerd, aan de zijde van de werknemers een achterstand bij 
nieuwe onderhandelingen zal ontstaan die moeilijk in te lopen is. 
4.5. Op grond van het bovenstaande valt aan te nemen dat de onderhavige actie nog valt onder 
de strekking en het bereik van artikel 6 lid 4 ESH (herzien) en dat EW dientengevolge voor de 
toepassing van artikel G ESH (herzien) als derde moet worden beschouwd, wier rechten naar 
gelang van de omstandigheden een beperking van het in artikel 6 lid 4 ESH (herzien) bedoelde 
recht op collectief optreden kunnen rechtvaardigen. 
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4.6. De voorzieningenrechter is van oordeel dat EW voorshands onvoldoende aannemelijk heeft 
gemaakt dat, op grond van afweging van de omstandigheden van het geval, FNV in redelijkheid 
niet van haar recht op staking gebruik mag maken. Het enkele feit dat EW als gevolg van de 
stakingsactie schade dreigt te leiden, is hiervoor onvoldoende. Het ontstaan van schade is immers 
inherent aan het uitoefenen van het stakingsrecht. Dat de te verwachten schade een zodanige 
omvang zal bereiken dat de actie, gelet op het te dienen doel, disproportioneel zou zijn, is niet 
gebleken. 
4.7. EW heeft nog aangevoerd dat FNV zich niet aan de ‘spelregels’ voor het recht op 
staking gehouden. FNV heeft haar bij brief van 15 januari 2010 niet juist, althans onvolledig, 
geïnformeerd over het doel van de stakingsactie. De vakbond van schoonmakers van FNV heeft in 
een pamflet haar leden niet alleen opgeroepen om te staken tegen de verhoging van de AOW-
leeftijd maar ook voor een betere nieuwe cao, loonsverhoging, vakopleidingen etc. In de brief aan 
WE heeft FNV echter alleen de verhoging van de AOW-leeftijd als reden voor de staking genoemd. 
4.8. FNV heeft ter zitting erkend dat het door EW overgelegde pamflet geen juiste weergave geeft 
van de gronden voor de staking. De voorzieningenrechter ziet hierin echter, in het licht van de 
communicatie met de werkgever en de landelijke manifestatiedag van FNV op 20 januari 2010 te 
Den Haag tegen de verhoging van de AOW-leeftijd, geen reden om aan FNV het recht op staken, 
dat als een fundamenteel grondrecht moet worden beschouwd, te ontzeggen. 
4.9. Al het vorengaande leidt tot het oordeel dat de vordering van EW in alle onderdelen dient te 
worden afgewezen. 
4.10. EW zal, als de in het ongelijk gestelde partij, in de proceskosten worden veroordeeld. De 
kosten aan de zijde van FNV worden begroot op:
- vast recht EUR 262,00
- overige kosten 0,00
- salaris procureur 816,00
Totaal EUR 1.078,00

De beslissing
De voorzieningenrechter
a) wijst de vorderingen af;
b) veroordeelt EW in de proceskosten, aan de zijde van FNV tot op heden begroot op EUR 1.078,-
-;
c) verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. S.C. Hagedoorn en in het openbaar uitgesproken op 
19 januari 2010.
 

Rb. Amsterdam 27 juni 2011, 
ECLI:NL:RBAMS:2011:BQ9450, GVB & HTM – FNV 

vonnis
RECHTBANK AMSTERDAM

Vonnis in kort geding van 27 juni 2011 in de gevoegde zaken:
 
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
GVB EXPLOITATIE B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
eiseres bij concept-dagvaarding van 23 juni 2011,
advocaat mr. S.K. Schreurs te Amsterdam,

tegen

1. de vereniging
ABVAKABO FNV,
gevestigd te Zoetermeer,
advocaat mr. R. van der Stege te Utrecht,
2. de vereniging
ABGP DE ONAFHANKELIJKE VAKORGANISATIE,
gevestigd te Amsterdam,
verschenen bij bestuurder [naam 5],
gedaagden, vrijwillig verschenen, 
alsmede in de zaak met 
zaaknummer / rolnummer: 493591 / KG ZA 11-1007 WT/PV 
van
de naamloze vennootschap
HTM PERSONENVERVOER N.V.,
gevestigd te Den Haag,
eiseres bij concept-dagvaarding van 23 juni 2011,
advocaat mr. M.J.M.T. Keulaerds te Den Haag,

tegen

de vereniging
FNV BONDGENOTEN,
gevestigd te Utrecht,
gedaagde, vrijwillig verschenen,
advocaat mr. R. van der Stege te Utrecht.

1. De procedure
Ter terechtzitting van 24 juni 2011 hebben eisers, verder gezamenlijk te noemen de 
vervoersbedrijven en ieder afzonderlijk GVB en HTM, gesteld en gevorderd overeenkomstig de 
in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaardingen. Gedaagden, verder gezamenlijk te noemen 
de bonden en ieder afzonderlijk Abvakabo FNV, ABGP, en FNV Bondgenoten hebben verweer 
gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorzieningen. Beide partijen hebben 
producties en pleitnota’s in het geding gebracht. Aan de zijde van de vervoersbedrijven waren ter 
terechtzitting, voor zover van belang, aanwezig: [naam 1] (GVB), 
[naam 2] (HTM), [naam 3] (HTM.), mr. O. van der Kind, mr. Schreurs, en mr. Keulaerds. Aan 
de zijde van de bonden waren ter terechtzitting, voor zover van belang, aanwezig: [naam 4], 
bestuurder FNV Bondgenoten, [naam 5], bestuurder ABGP, mr. E.J. van Leeuwen, mr. A. Simsek en 
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mr. Van der Stege. Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen

2. De feiten
2.1. GVB is een vervoersbedrijf. Zij biedt de mogelijkheden van collectief openbaar 
personenvervoer aan in Amsterdam (met bus, tram, metro en veer.) Stadsregio Amsterdam heeft aan 
GVB tot 31 december 2011 het exclusieve recht verleend om het openbaar vervoer in Amsterdam 
te verrichten. 
2.2. HTM is eveneens een vervoersbedrijf. Zij houdt zich bezig met openbaar vervoer per bus, 
tram en door middel van Randstad Rail. HTM verricht het openbaar vervoer op basis van door 
Stadgewest Haaglanden aan haar verleende concessies. 
2.3. Bij brief van 22 juni 2011, van Abvakabo FNV gericht aan GVB, en bij brief van 23 juni 
2011, van FNV Bondgenoten gericht aan HTM, hebben de bonden aan de vervoersbedrijven 
aangekondigd dat op
29 juni 2011 door de leden van de bonden een collectieve actie zal worden gehouden, bestaande 
uit een werkonderbreking vanaf 10.00 uur tot 14.00 uur. De aangekondigde actie geldt voor alle 
onderdelen van HTM en voor alle onderdelen van GVB, met uitzondering van Stadsmobiel en 
veren. Als reden voor de collectieve actie wordt in beide, nagenoeg gelijkluidende, brieven het 
volgende gesteld:
“Zoals u bekend is, voert (…) FNV (…) actie tegen de plannen van de minster Schultz van Haegen 
van het Ministerie van Infrastructuur met het Stadsvervoer in de drie grote steden Amsterdam, Den 
Haag en Rotterdam.
Het betreft een tweetal voornemens van het kabinet Rutte die er samen toe zullen leiden dat 
op afzienbare termijn het openbaar vervoer in de grote steden met 35 à 40 procent zal 
moeten worden gereduceerd. In de financiële bijlage in het Regeerakkoord “Vrijheid en 
verantwoordelijkheid”van de VVD en CDA en in het Gedoogakkoord met de PVV worden de 
volgende twee bezuinigingsposten genoemd: ten eerste wordt een bezuiniging van 120 mln 
euro structureel ingeboekt als gevolg van het aanbesteden van het Openbaar Vervoer in de grote 
steden en ten tweede wordt een bezuiniging ingeboekt van 5% op de rijksbijdrage aan de Brede 
Doeluitkering Verkeer en Vervoer (hierna: BDU). Daarnaast wordt de reële groei van de BDU 
afgeroomd met 1,1% per jaar. Deze reducties zullen bij elkaar opgeteld grote gevolgen hebben 
voor de kwaliteit en de kwantiteit van het stadsvervoer in de grote steden en zullen bovendien 
verstrekkende negatieve gevolgen hebben voor de veiligheid van passagiers en personeel in het 
openbaar vervoer, de werkgelegenheid en de rechtspositie van de betrokken medewerkers. 
Voorts heeft de Minister aangekondigd dat zij verplichte openbare aanbesteding voor het 
openbaar vervoer in de drie grote steden wil handhaven, hetgeen in strijd met de door de Tweede 
Kamer aangenomen motie Roefs c.s. waarin een keuzevrijheid tussen openbare aanbesteding en 
inbesteding is opgenomen. 
Abvakabo FNV en FNV Bondgenoten zijn van mening dat openbare aanbesteding en de 
bezuinigingen in het Stadsvervoer zullen leiden tot grote negatieve gevolgen voor de kwantiteit 
en de kwaliteit in het Stadsvervoer. Bij openbare aanbesteding zullen de Stadsvervoerbedrijven 
ophouden te bestaan.
Op 2 februari jl. hebben Abvakabo FNV en FNV Bondgenoten een ultimatum gesteld aan de 
Minster van Infrastructuur en Milieu. 
In ons ultimatum hebben wij aan de Minister de volgende eisen gesteld:
- De schriftelijke toezegging dat u in de Tweede Kamer het wetsvoorstel zult verdedigen met de 
wijziging van de Wp (Wet Personenvervoer, vzr.) 2000 waarbij de keuzevrijheid tussen openbare 
aanbesteding en inbesteding van het Stadsvervoer in de G3 wordt gehandhaafd;
- De schriftelijke toezegging dat de inboeking van de bezuiniging van 120 mln euro als gevolg van 
het aanbesteden van het Stadsvervoer in de drie grote steden komt te vervallen;
- De schriftelijke toezegging dat de bezuiniging van 5% op de rijksbijdrage op de Brede Doel 
Uitkering Verkeer en Vervoer komt te vervallen dan wel substantieel wordt verminderd.
(…)
Aangezien de minister tot op heden onze eisen nog niet heeft ingewilligd zullen wij onze leden, 

werkzaam in uw onderneming, oproepen tot het voeren van collectieve acties.” 
2.4. De tegen de kabinetsplannen aangekondigde actie voor 29 juni 2011 is de vijfde in rij. Eerder 
heeft na oproep van de bonden een werkonderbreking plaatsgevonden: 
bij GVB op 14 februari 2011, 7 april 2011, 13 mei 2011 en 7 juni 2011, 
en bij HTM op 14 februari 2011, 20 april 2011, 12 mei 2011 en 8 juni 2011.
2.5. Op de dag van de aangekondigde werkonderbreking, 29 juni 2011, zal een initiatiefwet 
vanuit de oppositie, gericht tegen de verplichte openbare aanbesteding, in de Tweede Kamer 
worden gepresenteerd. Gelijktijdig vindt een manifestatie plaats op Het Plein in Den Haag, nabij 
het Binnenhof. 

3. Het geschil
3.1. De vervoersbedrijven vorderen samengevat - de bonden, op straffe van verbeurte van 
een dwangsom, te gebieden om binnen twee uur na de betekening van dit vonnis de reeds 
gedane aankondigingen, oproepen en/of verklaringen in verband met de aangekondigde 
werkonderbreking op 29 juni 2011 in te trekken, en hun bij de vervoersbedrijven werkzame leden 
op de meest geëigende wijze op te roepen de op 29 juni 2011 aangekondigde staking geen 
doorgang te laten vinden, met veroordeling van de bonden in de kosten van dit kort geding. 
3.2. De vervoersbedrijven stellen daartoe, samengevat, dat de bonden de afgelopen maanden 
reeds vier keer collectieve acties in de vorm van werkonderbrekingen tegen de kabinetsplannen 
hebben gevoerd. GVB stelt als gevolg daarvan een schade van in totaal EUR 1.335.150,-
- en HTM een schade van in totaal EUR 830.000,-- te hebben geleden. Daarnaast stellen de 
vervoersbedrijven dat er reputatieschade is geleden en dat zij als gevolg van de collectieve acties 
claims van derden hebben ontvangen, terwijl zij zowel richting de bonden als publiekelijk zich 
op het standpunt hebben gesteld de kabinetsplannen niet te delen. De tegen de kabinetsplannen 
gerichte acties zijn niet rechtmatig, onder meer omdat de daartegen gerichte collectieve acties 
politiek van aard zijn. De bonden en de vervoersbedrijven onderhandelen immers niet over 
de concessies en aanverwante bezuinigingen. De staking daartegen moet derhalve worden 
gekwalificeerd als zijnde “politiek” en valt als zodanig buiten de reikwijdte van artikel 6, vierde lid, 
van het Europees Sociaal handvest (ESH). Aldus is sprake van een zuiver politieke, onrechtmatige 
staking. Voor zover het geschil wel kan worden aangemerkt als een belangengeschil in de zin van 
artikel 6, vierde lid, ESH stellen de vervoersbedrijven dat zich een of meer beperkingsgronden 
ex artikel G ESH voordoen. Het stilleggen van het openbaar vervoer in Amsterdam en Den Haag 
betekent dat een essentiële dienst wordt stilgelegd, hetgeen een ontwrichting van deze steden 
met zich brengt. Daarnaast is de staking disproportioneel, omdat het doel van de staking niet in 
redelijke verhouding staat tot de belangen van de vervoersbedrijven en de reizigers. In dat kader 
stellen de vervoersbedrijven dat door de staking in Amsterdam circa 250.000 reizigers en in Den 
Haag circa 125.000 reizigers worden gedupeerd, dat de staking vanwege het voorafgaand en 
na afloop van de staking naar de remise rijden van de trams, bussen en metro’s feitelijk tot een 
uitval van het openbaar vervoer leiden van 09.00 uur tot 15.00 uur, dat de staking vanwege de 
frequentie waarmee deze de afgelopen tijd heeft plaatsgevonden inmiddels een permanent karakter 
heeft, dat uit onderzoek van het Centraal Bureau Statistiek (CBS) blijkt dat er sinds 2010 een 
opwaartse lijn in stakingen in de vervoersector is waar te nemen, dat zij als gevolg van de staking 
onevenredig veel schade lijden en dat zij (mogelijk) geconfronteerd worden met schadeclaims van 
derden in verband met de staking. Een beperking op grond van artikel G ESH is in het onderhavige 
geval daarom gerechtvaardigd. De belangenafweging dient daarom in het voordeel van de 
vervoersbedrijven uit te vallen, aldus de vervoersbedrijven. 
3.3. De bonden voert verweer, waarop hierna, voor zover van belang, nader zal worden 
ingegaan. 

4. De beoordeling
4.1. Omdat in dit geval sprake is van een procedure waarin een voorlopige voorziening wordt 
gevorderd, zal de voorzieningenrechter artikel 127a lid 1 en lid 2 Rv - waarin is bepaald dat aan 
het niet tijdig betalen van het griffierecht consequenties worden verbonden - buiten beschouwing 



119118

laten. Toepassing van deze bepaling zou immers, gelet op het belang van één of beide partijen bij 
de toegang tot de rechter, leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard. 
4.2. In geschil is de vraag of het de bonden moet worden verboden om op
29 juni 2011 van 10.00 uur tot 14.00 uur te staken. Bij de beantwoording daarvan is allereerst 
aan de orde de vraag of de aangekondigde werkonderbreking valt onder de reikwijdte van artikel 
6, vierde lid, van het Europees Sociaal Handvest (ESH). Hieromtrent het volgende.
4.3. Artikel 6 ESH (‘Recht op collectief onderhandelen’) waarborgt in lid 4 ‘het recht van 
werknemers en werkgevers op collectief optreden in gevallen van belangengeschillen, met 
inbegrip van het stakingsrecht, behoudens verplichtingen uit hoofde van eerder gesloten collectieve 
arbeidsovereenkomsten’. Deze bepaling heeft directe werking in de Nederlandse rechtsorde.
4.4. Partijen hebben gewezen op een aantal arresten van de Hoge Raad dat betrekking heeft 
op acties die, evenals de in het onderhavige geval voorgenomen actie, zich keren tegen een 
werkgever maar zich richten tegen de overheid, waaronder met name HR 30 mei 1986, NJ 
1986/688 (NS) en HR 11 november 1994, NJ 1995/152 (Rotterdamse haven).
4.5. In het eerstgenoemd arrest (NS) heeft de Hoge Raad met betrekking tot de grens tussen 
collectieve acties met een ‘politiek element’ die nog wel, en collectieve acties met een ‘politiek 
element’ die niet meer door het recht op collectieve actie volgens artikel 6, vierde lid, ESH worden 
gedekt overwogen dat indien dergelijke acties zich richten tegen overheidsbeleid op het stuk van 
arbeidsvoorwaarden die het onderwerp plegen of behoren te zijn van collectief onderhandelen, 
zij (nog) onder artikel 6, vierde lid, ESH vallen, maar indien zij zich keren tegen andersoortig 
overheidsbeleid, zij daarbuiten vallen en in die zin sprake is van een zuiver politieke staking. De 
vraag of in het daar aan de orde zijnde geval een belangengeschil in de zin van artikel 6, vierde 
lid, ESH aan de acties ten grondslag lag, beantwoordde de Hoge Raad bevestigend, nu het betrof 
een geschil zowel met betrekking tot de belemmering in de uitoefening van het recht op collectief 
onderhandelen over de arbeidsvoorwaarden van (o.m.) de werknemers in dienst van NS, welke 
voorwaarden in ieder geval bij cao plachten te worden vastgesteld, als met betrekking tot de 
inhoud van die arbeidsvoorwaarden.
4.6. In de zaak die leidde tot het als tweede genoemde arrest van de Hoge Raad (Rotterdamse 
haven) stelde het hof voorop dat artikel 6, vierde lid, ESH niet alleen het recht op collectief 
onderhandelen als zodanig waarborgt, doch ook de onbelemmerde uitoefening van dat recht 
en dat zulks in ruime zin dient te worden verstaan. Het hof achtte genoegzaam aannemelijk dat 
de overheidsmaatregelen met het oog waarop de acties plaatsvonden (in dat geval maatregelen 
betreffende loondoorbetaling en inlevering van vakantie- of atv-dagen bij ziekte), ten aanzien van 
daarmee rechtstreeks verband houdende eerder in collectieve onderhandelingen overeengekomen 
arbeidsvoorwaarden een achterstand zouden doen ontstaan aan werknemerszijde, die bij nieuwe 
onderhandelingen moeilijk in te lopen zou zijn. Reeds het ontstaan van zodanige achterstand 
achtte het hof voldoende om aan te nemen dat het in artikel 6, vierde lid, ESH neergelegde recht 
op collectieve actie aan degene die de acties voerden toekomt. De Hoge Raad overwoog dat dit 
oordeel geen blijk gaf van een onjuiste rechtsopvatting.
4.7. De thans door de bonden aangekondigde actie richt zich, evenals de vier daaraan 
voorafgaande acties, tegen de kabinetsplannen met betrekking tot de openbare aanbesteding 
van het openbaar vervoer, de daarmee verband houdende bezuinigen en tegen de overige 
aangekondigde bezuinigingen op het openbaar vervoer (hierna: de kabinetsplannen). 
De kabinetsplannen zijn op zichzelf geen punt van onderhandeling tussen de bonden 
en de vervoersbedrijven, maar zij zullen wel gepaard gaan met/leiden tot collectieve 
arbeidsvoorwaarden onderhandelingen. Voldoende aannemelijk is dat indien de kabinetsplannen 
doorgaan deze, zoals hieronder nog nader wordt uitgewerkt, aanzienlijke gevolgen zullen 
hebben op de omvang van de werkgelegenheid voor de leden van de bonden waardoor bij de 
onderhandelingen tussen de bonden en de werkgevers over de arbeidsvoorwaarden van de leden 
van de bonden aan werknemerszijde een aanzienlijke achterstand zal ontstaan. Dat uitvoering van 
de kabinetsplannen de onderhandelingspositie van de bonden ernstig zal verzwaren is dan ook 
zeer aannemelijk. Daarmee is voldaan aan het “achterstandscriterium”, zodat de aangekondigde 
acties daarmee voorshands onder het bereik van artikel 6, vierde lid, ESH vallen. 

4.8. De vervoersbedrijven hebben nog aangevoerd dat het ‘achterstandscriterium’ in het 
Rotterdamse haven-arrest niet geïsoleerd kan worden toegepast. Volgens hen moet eerst de toets 
van het NS-arrest nog worden doorstaan, namelijk dat het aan de orde zijnde overheidsbeleid 
arbeidsvoorwaarden moet betreffen die onderwerp van collectieve onderhandelingen plegen of 
behoren te zijn. Hieraan was zowel in het 
NS-arrest als in het Rotterdamse haven-arrest wel voldaan maar wordt in het onderhavige geval 
niet voldaan (de bonden onderhandelen niet over openbare aanbesteding of de hoogte van de 
rijksbijdrage voor verkeer een vervoer), aldus de vervoersbedrijven.
4.9. De voorzieningenrechter acht dit standpunt van de vervoersbedrijven in het licht van de 
strekking van artikel 6, vierde lid, ESH te beperkt. De voorgenomen openbare aanbesteding van 
het openbaar vervoer en de aangekondigde bezuinigingen op het openbaar vervoer, waartegen 
de acties zich richten, zijn weliswaar zelf geen onderwerp van collectieve onderhandelingen, 
maar de gevolgen ervan zijn dat wel. Door de bonden is in dat verband onbetwist gesteld dat 
volgens eigen opgave van de vervoersbedrijven van de 8700 personeelsleden die thans bij de 
vervoersbedrijven in de drie grote steden werkzaam zijn, de banen van 3000 personeelsleden 
direct door kabinetsplannen worden bedreigd, dat sprake zal zijn van gedwongen ontslagen, een 
versobering van de arbeidsvoorwaarden en een afname van de veiligheid. Bovendien is HTM reeds 
met de voorbereidingen van het collectieve ontslag van 250 personeelsleden begonnen om de 
bezuinigingen te kunnen opvangen. Het verlies van werkgelegenheid op zo grote schaal met alle 
gevolgen vandien als gevolg van de kabinetsplannen levert voorshands ook een belangengeschil 
tussen vervoersbedrijven en bonden op als bedoeld in 6, vierde lid, ESH. De voorgenomen 
collectieve acties om de politieke besluitvorming rond de kabinetsplannen te beïnvloeden en zo te 
voorkomen dat de plannen van het kabinet doorgang vinden vallen daarmee onder het bereik van 
artikel 6, vierde lid, ESH. 
4.10. Nu de acties voorshands zijn gedekt door artikel 6, vierde lid, ESH zijn zij in beginsel 
rechtmatig. Alleen indien zwaarwegende procedureregels (‘spelregels’) zijn veronachtzaamd 
dan wel indien de in artikel G ESH bedoelde bescherming van rechten en vrijheden van anderen, 
waaronder de vervoersbedrijven zelf, of de bescherming van de openbare orde tot beperking 
noopt (de overige in genoemd artikel genoemde beperkingsgronden zijn hier niet aan de orde), 
kunnen zij niettemin onrechtmatig worden geacht.
4.11. De vervoersbedrijven hebben zich in dit kader op het standpunt gesteld dat de acties in het 
licht van de vier voorgaande stakingen van de bonden disproportioneel zijn. Zij stellen daartoe dat 
acties opnieuw zullen leiden tot ontwrichting van het openbaar vervoer op een cruciaal tijdstip, tot 
schade bij derden en bij hen en tot reputatieschade en aanspraken door derden. Met betrekking tot 
HTM is specifiek gesteld dat HTM zich in een economische kwetsbare periode bevindt omdat zij de 
afgelopen twee jaren voor een bedrag van EUR 10 miljoen aan cumulatief verlies heeft geleden. De 
schade door de stakingen treft haar daarom extra hard, stelt HTM. 
4.12. Overwogen wordt dat voldoende aannemelijk is dat de vervoersbedrijven schade hebben 
geleden door de vier voorgaande collectieve acties en dat ook de aangekondigde actie materiële 
schade bij de vervoersbedrijven en een aantal andere derden en overlast voor passagiers 
zullen veroorzaken. Desalniettemin wordt geoordeeld dat deze schade en overlast nog niet op 
het punt zijn gekomen dat daardoor in het licht van artikel G ESH een verbod op de acties is 
gerechtvaardigd. Weliswaar zijn de vervoersbedrijven ten aanzien van de acties van de bonden 
gericht tegen de kabinetsplannen als derden te beschouwen, wier rechten naar gelang van de 
omstandigheden een beperking van het recht op collectieve optreden kunnen rechtvaardigen, maar 
dat neemt niet weg dat van hen gevergd kan worden dat de bonden nog eenmaal gebruik maken 
van hun recht op collectieve actie om de besluitvorming rond de kabinetsplannen te beïnvloeden 
en zo te trachten te voorkomen dat die plannen doorgang vinden. Met name de omstandigheid dat 
de actie gepland is op de dag waarop in de Tweede Kamer de onder 2.5 genoemde initiatiefwet 
wordt gepresenteerd is daarbij van belang. 
4.13. In hoeverre de acties voor de vervoersbedrijven ook tot reputatieschade en aanspraken van 
derden zal leiden, is ongewis. Verreweg de meeste passagiers en andere betrokkenen zullen - naar 
mag worden aangenomen - ermee bekend zijn dat de vervoersbedrijven buiten hun wil door de 
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acties worden getroffen en dat deze buiten hun invloedssfeer liggen. 
4.14. Ook wanneer wordt uitgegaan van de materiële schade en overlast zoals die door de 
vervoersbedrijven is opgevoerd (waarvan de omvang overigens door de bonden is betwist), is deze 
schade en overlast niet van dien aard dat daardoor in het licht van artikel G ESH een verbod op de 
acties is gerechtvaardigd. De voorzieningenrechter neemt daarbij in aanmerking dat het thans gaat 
om korte acties van beperkte omvang, buiten de spitsuren. Daarbij komt dat de duur en omvang 
vooraf algemeen bekend is gemaakt, zodat passagiers maatregelen kunnen nemen. Dat de acties 
zullen leiden tot ontwrichting van de openbare orde acht de voorzieningenrechter niet aannemelijk.
4.15. De slotsom van het voorgaande is dat de vorderingen van de vervoersbedrijven dienen te 
worden afgewezen. 
4.16. GVB zal in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 493506 / KG ZA 11-1004 als de 
in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten van worden Abvakabo FNV en ABGP worden 
veroordeeld. De kosten aan de zijde van Abvakabo FNV worden begroot:
- griffierecht EUR 568,00
- salaris advocaat 816,00
Totaal EUR 1.384,00,
en de kosten aan de zijde van ABGP worden begroot op EUR 568,00
aan griffierecht.
4.17. HTM zal in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 493591 / KG ZA 11-1007 als de in het 
ongelijk gestelde partij in de proceskosten van worden FNV Bondgenoten worden veroordeeld. De 
kosten aan de zijde van FNV Bondgenoten worden begroot op:
- griffierecht EUR 568,00
- salaris advocaat 816,00
Totaal EUR 1.384,00

5. De beslissing
De voorzieningenrechter
in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 493506 / KG ZA 11-1004 WT/PV
5.1. weigert de gevraagde voorzieningen,
5.2. veroordeelt GVB in de proceskosten, aan de zijde van de bonden, aan de zijde van 
Abvakabo FNV tot op heden begroot op EUR 1.384,00 en aan de zijde van ABGP tot op heden 
begroot op EUR 568,00, 
5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.
in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 493591 / KG ZA 11-1007 WT/PV 
5.4. weigert de gevraagde voorzieningen,
5.5. veroordeelt HTM in de proceskosten, aan de zijde van de bonden tot op heden begroot op 
EUR 1.384,00,
5.6. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. W. Tonkens - Gerkema, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. 
P.J. van Vliet, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 27 juni 2011.?

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl 
JAR 2011/183 
RAR 2011/130 
AR-Updates.nl 2011-0533  

Rb. Rotterdam 27 juni 2011, 
ECLI:NL:RBROT:2011:BQ9464, RET – FNV 

vonnis
RECHTBANK ROTTERDAM

Vonnis in kort geding van 27 juni 2011 te 13.00 uur in de zaak van:

de naamloze vennootschap
RET N.V.,
gevestigd te Rotterdam,
eiseres,
advocaat mr. A. Birkhoff te Rotterdam,

tegen

1. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
ABVAKABO FNV,
gevestigd te Zoetermeer,
advocaten mrs. R van der Stege te Utrecht, A. Simsek te Zoetermeer en 
mr. E.J. van Leeuwen te Rotterdam,
2. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
VAKBOND ONAFHANKELIJK RET-PERSONEEL,
gevestigd te Rotterdam,
advocaat mr. R. van der Stege te Utrecht,
gedaagden,
vrijwillig verschenen.

Eiseres zal hierna RET genoemd worden. Gedaagden zullen hierna tezamen als zodanig worden 
aangeduid.

De procedure
Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de concept dagvaarding d.d. 24 juni 2011
- producties van RET
- producties van gedaagden
- de mondelinge behandeling op 27 juni 2011 te 09.30 uur
- de pleitnotities van gedaagden.
Ten slotte is vonnis bepaald.

Het geschil
RET vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, om:
a. gedaagden te verbieden over te gaan tot het oproepen voor en het organiseren van een 
werkonderbreking op 29 juni 2011 die het door RET verzorgde openbaar vervoer in Rotterdam 
indirect of direct raakt en hen te gebieden binnen twee uren na het ten deze gewezen vonnis 
reeds gedane aankondigingen, oproepen en/of verklaringen in verband met de aangekondigde 
werkonderbreking op 29 juni 2011 in te trekken en alle betrokkenen, waaronder de reizigers, 
bekend te maken dat de werkonderbreking op 29 juni 2011 geen doorgang zal vinden, zulks op 
straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van EUR 100.000,00, althans een 
in goede justitie te bepalen dwangsom, voor iedere dag dan wel een gedeelte daarvan voor iedere 
keer dat gedaagden deze verboden c.q. geboden niet of niet volledig nakomen;
b. gedaagden te verbieden anderszins over te gaan tot het oproepen, organiseren en/of 
ondersteunen van collectieve acties tegen de plannen van de minister van Infrastructuur en Milieu 
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ten aanzien van de bezuinigingen en de verplichte aanbesteding van het openbaar vervoer in de 
drie grote steden, die het door RET verzorgde openbaar vervoer in Rotterdam direct of indirect 
raken, op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van EUR 100.000,00, 
althans in een goede justitie bepaalde dwangsom, voor iedere dag, dan wel een gedeelte daarvan 
voor iedere keer dat gedaagden dit verbod niet of niet volledig nakomen;
en,
mocht de voorzieningenrechter het onder a en/of b gevorderde desondanks niet toewijzen en 
daardoor de staking op 29 juni 2011 onverminderd doorgang vinden;
c. gedaagden te verbieden op welke wijze dan ook de werkwillige werknemers van RET tijdens 
een werkonderbreking of actie bij RET onder druk te zetten, danwel anders te bewegen om hun 
werkzaamheden tijdens de staking of actie niet uit te voeren door bijvoorbeeld de werkwillige 
werknemers aan te duiden als stakingsbrekers, dan wel mededelingen te doen met betrekking tot 
de werkwillige werknemers tijdens een actie waardoor de indruk zou kunnen ontstaan dat ook 
deze werknemers hun werkzaamheden niet worden geacht te verrichten, zodat de werkwillige 
werknemers hun werkzaamheden ongehinderd kunnen verrichten,
alles met veroordeling van gedaagden in de kosten van het geding,
Gedaagden voeren verweer. 
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 

De beoordeling
Het recht op het voeren van collectieve acties van werknemers of hun vertegenwoordigende 
vakbonden, waaronder begrepen het stakingsrecht, wordt in beginsel beheerst door de bepalingen 
van het ESH (Europees Sociaal Handvest (herzien)), dat in Nederland van kracht is. In artikel 6 
aanhef en onder lid 4 van het ESH wordt het recht van werknemers of hun vertegenwoordigende 
vakbonden op collectief optreden erkend in gevallen van belangengeschillen met werkgevers, 
behoudens verplichtingen uit hoofde van reeds eerder gesloten collectieve arbeidsovereenkomsten. 
Wordt een collectieve actie gedekt door artikel 6 lid 4 ESH, dan brengt dat mee dat deze in 
beginsel moet worden geduld als een rechtmatige uitoefening van het in deze verdragsbepaling 
erkende grondrecht, ondanks de met haar beoogde en op de koop toe genomen schadelijke 
gevolgen voor de bestaakte werkgever en derden.
Bij een onder de dekking van artikel 6 lid 4 ESH vallende staking moet de rechter er vanuit gaan 
dat voor de vakbond en haar leden de bij de uitoefening van het betreffende grondrecht betrokken 
belangen zwaarwegend zijn. Behoudens bijzondere omstandigheden heeft de rechter dan ook 
niet te treden in de beoordeling van de vraag of de ene dan wel de andere partij meer of minder 
gelijk heeft in het conflict dat ten grondslag ligt aan de staking. Voor het oordeel dat de staking 
niettemin onrechtmatig is, is slechts dan plaats indien zwaarwegende procedureregels (“spelregels”) 
zijn veronachtzaamd dan wel indien - met inachtneming van de door artikel G ESH gestelde 
beperkingen - moet worden geoordeeld dat de bonden en haar leden in redelijkheid niet tot deze 
actie hadden kunnen komen. Tot die procedureregels behoort onder meer ook dat een staking 
slechts rechtmatig kan zijn als zij als “uiterst middel” is toegepast en tijdig is aangezegd en kenbaar 
gemaakt. Aanzegging heeft een tweeledig doel: het voorkomen van onnodige bedrijfsschade en 
bescherming van de belangen van degenen die op de dienstverlening van de bestaakte werkgever 
zijn aangewezen.
De vraag of een staking in een concreet geval als “uiterst middel” is gehanteerd, dient evenzeer 
door de rechter met terughoudendheid te worden beantwoord. Dit volgt niet alleen hieruit dat het 
gaat om de uitoefening van een grondrecht, maar hangt ook samen met de omstandigheid dat 
de vraag of in een conflictsituatie nog een ander middel dan een staking kan worden gebruikt, 
geredelijk kan afhangen van verschillen in waardering van de omstandigheden en van taxaties 
omtrent de met dat middel te bereiken resultaten, terwijl die situatie veelal meebrengt dat de 
beslissing, of het middel van staking moet worden toegepast dan wel nog andere mogelijkheden 
bestaan, in korte tijd moet worden genomen. 
Met betrekking tot de in artikel G ESH gestelde beperkingen aan de rechtmatige uitoefening van 
het in artikel 6 lid 4 ESH erkende grondrecht geldt dat moet kunnen worden vastgesteld dat de 

staking, gelet op de zorgvuldigheid die krachtens art. 6:162 BW in het maatschappelijk verkeer in 
acht moet worden genomen ten aanzien van de persoon en de goederen van anderen, in zodanige 
mate inbreuk maakt op de in het eerste lid van artikel G ESH aangewezen rechten van derden 
of algemene belangen dat beperkingen, maatschappelijk gezien, dringend noodzakelijk zijn. 
Onbeperkte uitoefening van het grondrecht is dan jegens allen, die daarvan schade ondervinden, 
onrechtmatig. Of dit het geval is, is een vraag van proportionaliteit die slechts kan worden beslist 
door, met inachtneming van alle omstandigheden van het geval in onderling verband, de bij de 
uitoefening van het grondrecht betrokken belangen af te wegen tegen die waarop inbreuk wordt 
gemaakt.
De voorzieningenrechter overweegt tegen deze achtergrond het volgende omtrent het voorliggende 
geschil. 
Gedaagden voeren in de grote steden actie tegen de voorgenomen plannen van de regering met 
betrekking tot de openbare aanbesteding in het stadsvervoer en bezuinigingen op de Brede Doel 
Uitkeringen.
In het vonnis van de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 14 februari 2011 (uitgewerkt 
vonnis d.d. 22 maart 2011) is het volgende overwogen:
“(...) Het betreft een actie die zich keert tegen de werkgevers HTM en RET, maar zich richt tegen 
de overheid. In dit geval is geen sprake van een zuiver politieke actie, omdat met name de 
bezuinigingen, die rechtstreeks samenhangen met de eventuele openbare aanbesteding, een naar 
het zich laat aanzien aanzienlijke invloed zullen hebben op de werkgelegenheid en collectieve 
arbeidsvoorwaarden in ruime zin die onderwerp plegen te zijn van collectieve onderhandelingen 
tussen de bonden en de werkgevers. Dergelijke bezuinigingen zullen, als zij doorgaan, de 
onderhandelingspositie van de bonden verzwaren, althans dat is zeer waarschijnlijk. De 
voorzieningenrechter ziet geen reden om te betwijfelen dat bezuinigingen van aanzienlijke omvang 
te vrezen zijn. 
In beginsel zijn de aangekondigde acties dus rechtmatig, omdat ze onder het bereik van artikel 6 
lid 4 ESH vallen.(...)”
De voorzieningenrechter ziet thans geen reden hierover anders te oordelen. De onderhavige 
actie valt aan te merken als een (voorlopige) afsluiting van een reeks van vergelijkbare acties 
met eenzelfde doel, nu de kwestie waarvoor gestaakt wordt kennelijk op 29 juni 2011 in de 
Tweede Kamer aan de orde zal komen. In het verlengde daarvan acht de voorzieningenrechter 
deze actie als laatste in een reeks, waarbij de omvang en duur beperkt kan worden geacht, niet 
disproportioneel. 
In een door RET overgelegd verslag van een tussen de RET directie en gedaagden op 16 juni 2011 
gevoerd gesprek over de voorgenomen staking op 29 juni 2011 staat het volgende vermeld:
“ (...) [X]:
Alles blijft dus rijden, geen gratis OV en de directie zal meewerken aan de ~300 medewerkers 
die naar Den Haag willen. De veiligheid moet wel te allen tijde gewaarborgd zijn. Kom met ~300 
namen en we gaan het met elkaar regelen!
[Y]:
Wat betekent dit voor jullie plannen met een eventueel kort geding?
[X]:
Er is dan geen staking en geen gratis OV. Dus ook geen kort geding.
De vakbonden willen nu een sterk signaal afgeven aan de politiek en niet aan de klanten. We 
kunnen communiceren dat deze manier in overleg met elkaar is afgesproken.
De vakbonden hebben een “actiemetro”. Dit moeten we wel goed regelen. Want in verband met 
de verzekeringen is het noodzakelijk dat er een huurxonstrctue [naar de voorzieningenrechter 
aanneemt is bedoeld een huurconstructie] of een andere constructie wordt gevonden waarbijde 
vakbonden de metro van de RET huren of iets dergelijks. Op de metro mogen de vakbonden 
stickers plakken. We moeten goed afspreken hoe we dit aanpakken.
Heren hoe gaan we verder?
De RET licht de directies van HTM en GVB in over deze afspraak.
Afgesproken is:
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* Geen staking.
* Geen gratis OV (vakbonden leggen uit dat directie niet meewerkt aan gratis OV, en biedt de 
klant mogelijk gratis koffie die dag).
* Directie werkt volledig mee, De medewerkers die willen, worden in de gelegenheid gesteld om 
naar Den Haag te gaan en daar te zijn.
* Dat we dit, vakbonden en bedrijven, op hetzelfde moment gaan communiceren.
[Y]:
Ik zou zeggen aan de slag. (...)”.
De RET stelt zich op het standpunt dat met gedaagden een afspraak is gemaakt en dat gedaagden 
zich daaraan dienen te houden. Gedaagden evenwel hebben ter terechtzitting ook een 
gespreksverslag overgelegd en bij monde van aanwezige deelnemers van dat gesprek concreet 
aangegeven dat het hier niet gaat om een afspraak, maar om een voorstel dat zij nog met hun 
achterban (het actiecomité) dienden te bespreken, hetgeen zij hebben gedaan, waarna binnen één 
uur is teruggekoppeld dat het voorstel van RET niet aanvaard zou worden. 
Nu partijen van mening verschillen over de inhoud van hetgeen besproken is en de beide 
gespreksverslagen niet zijn geaccordeerd en eerst ook kort voor de onderhavige zitting over 
en weer aan de wederpartij ter beschikking zijn gesteld, acht de voorzieningenrechter thans 
onvoldoende vaststaan dat tussen partijen daadwerkelijk de door RET gestelde afspraak is gemaakt. 
Om die reden gaat de voorzieningenrechter hieraan dan ook voorbij.
Overigens merkt de voorzieningenrechter op dat, indien wel voldoende zou vaststaan dat een 
dergelijke afspraak gemaakt zou zijn, het in de rede ligt aan te nemen dat partijen aan die 
afspraak gebonden zijn, mede gelet op de door gedaagden in acht te nemen spelregels, waaraan 
gedaagden zich overigens - zoals ook niet ter discussie staat - hebben gehouden.
Uit het voorgaande volgt dat de primaire vorderingen niet toewijsbaar zijn. 
Ter terechtzitting hebben gedaagden - met het oog op de subsidiaire vordering - toegezegd dat zij 
werkwilligen niet zullen belemmeren werk te verrichten (inclusief het werk dat op het hoofdkantoor 
verricht wordt), doch dat zij hooguit de discussie met werkwilligen zullen aangaan, en dat zij geen 
blokkades zullen uitvoeren. De voorzieningenrechter gaat ervan uit dat gedaagden zich aan deze 
toezegging zullen houden en ziet daarom geen aanleiding om, in het kader van de subsidiaire 
vordering, een voorziening te treffen. 
De voorgenomen staking kan dus doorgang vinden op 29 juni 2011 van 10.00 uur tot 14.00 uur.
RET zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. 
Nu gedaagden gezamenlijk verweer hebben gevoerd worden de proceskosten aan de zijde van 
gedaagden begroot als volgt:
- griffierecht 568,00
- salaris advocaat 816,00
Totaal EUR 1.384,00 

De beslissing
De voorzieningenrechter
wijst de vorderingen af,
veroordeelt RET in de proceskosten, aan de zijde van gedaagden tot op heden begroot op EUR 
1.384,00.
Dit vonnis is gewezen door mr. A.F.L. Geerdes, voorzieningenrechter, in tegenwoordigheid van mr. 
G.C.M. van Rheeden, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 27 juni 2011.
1734/676

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl 
JAR 2011/185 
AR-Updates.nl 2011-0534 

Rb. Amsterdam 7 februari 2013, 
ECLI:NL:RBAMS:2013:BZ6208, Stichting Amsta – ABVA/KABO FNV 

vonnis
RECHTBANK AMSTERDAM

Vonnis in kort geding van 7 februari 2013 in de zaak van:

de stichting
STICHTING AMSTA,
gevestigd te Amsterdam,
eiseres bij concept-dagvaarding,
advocaat mr. J. de Koning te Amsterdam,

tegen

de vereniging
ABVAKABO FNV,
gevestigd te Zoetermeer,
gedaagde, vrijwillig verschenen,
advocaat mr. R. van der Stege te Utrecht.

Partijen zullen hierna Stichting Amsta en Abvakabo FNV genoemd worden.

1. De procedure
Ter terechtzitting van 7 februari 2013 heeft Stichting Amsta gesteld en gevorderd overeenkomstig 
de in fotokopie aan dit vonnis gehechte concept-dagvaarding. Abvakabo FNV heeft verweer 
gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorzieningen. Beide partijen hebben 
producties en een pleitnota in het geding gebracht. 
Ter terechtzitting waren onder meer aanwezig:
- namens Stichting Amsta mevrouw [A] ([functie]), bijgestaan door 
mr. De Koning en haar kantoorgenoot mr. S. de Graaf;
- namens Abvakabo FNV mevrouw [B] ([functie] in dienst van Abvakabo FNV), mevrouw [C] 
([functie]) en de heer [D] ([functie]), bijgestaan door mr. Van der Stege.
Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen. 
In verband met het spoedeisende karakter van de zaak is op 7 februari 2013 uitspraak gedaan 
door middel van een zogenoemd kop-staart vonnis. Daarbij is aangegeven dat de uitwerking van 
zal volgen op 21 februari 2013. Dit vonnis is die uitwerking.

2. De feiten
2.1. Stichting Amsta is een zorgaanbieder die op vijfendertig locaties in Amsterdam voorzieningen 
aanbiedt aan ouderen, mensen met een verstandelijke beperking, of personen die om een andere 
reden daarvoor in aanmerking komen.
2.2. Abvakabo FNV is een vakvereniging die onder meer werkzaam is ten behoeve van leden in 
de sector verpleeg- en verzorgingstehuizen en thuiszorg.
2.3. Abvakabo FNV is geen partij bij de meest recente collectieve arbeidsovereenkomst in de sector 
Verpleeg- en verzorgingshuizen en Thuiszorg. Abvakabo FNV probeert op ondernemingsniveau, 
onder andere bij de Stichting Amsta, afspraken ten behoeve van haar leden te maken. 
2.4. Omdat er geen akkoord tussen Abvakabo FNV en Stichting Amsta werd bereikt is Abvakabo 
FNV overgegaan tot het voeren van acties. In dat kader heeft er driemaal een werkonderbreking 
plaatsgevonden, voor het laatst op 1 februari 2013.
2.5. Op zaterdag 2 februari 2013 hebben personeelsleden van Stichting Amsta, onder wie leden 
van Abvakabo FNV, tezamen met anderen, actie gevoerd in één van de locaties van Stichting 
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Amsta, namelijk het Dr. Sarphatihuis. Gedurende deze actie werden de bestuurders en niet bij de 
actie betrokken leidinggevenden niet in het Dr. Sarphatihuis toegelaten. 
2.6. Abvakabo FNV heeft aangekondigd dat op 8 februari 2013 opnieuw actie zal worden 
gevoerd bij Stichting Amsta.

3. Het geschil
3.1. Stichting Amsta vordert – samengevat – dat het Abvakabo FNV op straffe van verbeurte 
van een dwangsom wordt verboden bezettingen te organiseren binnen één van haar locaties, 
de toegang tot die locaties te belemmeren, geluidsoverlast in de nabije omgeving van die 
locaties te veroorzaken alsmede Abvakabo FNV te gebieden haar werknemers, hulppersonen en 
sympathisanten instructie te geven zich van dergelijke acties te onthouden, met veroordeling van 
Abvakabo FNV in de kosten van dit geding.
3.2. Stichting Amsta stelt dat Abvakabo FNV betrokken is geweest bij de onaangekondigde 
bedrijfsbezetting op 2 februari 2013. Nu er een nieuwe actie voor 8 februari 2013 is 
aangekondigd vreest zij dat dit wederom zal uitlopen op een bedrijfsbezetting. Een dergelijke actie 
is niet gerechtvaardigd en dient daarom verboden te worden, aldus Stichting Amsta.
3.3. Abvakabo FNV betwist dat er op 2 februari 2013 een bedrijfsbezetting heeft plaatsgevonden. 
Hetgeen zich die dag in het Dr. Sarphatihuis heeft afgespeeld was een spontaan door het personeel 
georganiseerde actie, die zonder betrokkenheid van Abvakabo FNV tot stand is gekomen. Leden 
van Abvakabo FNV zijn uitsluitend ter voorkoming van escalatie bij deze actie opgetreden. 
Abvakabo FNV ontkent voornemens te zijn een bedrijfsbezetting te organiseren. De vordering dient 
daarom te worden afgewezen, aldus – steeds – Abvakabo FNV.

4. De beoordeling
4.1. Omdat in dit geval sprake is van een procedure waarin een voorlopige voorziening wordt 
gevorderd, zal de voorzieningenrechter artikel 127a lid 1 en lid 2 Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering (Rv) - waarin is bepaald dat aan het niet tijdig betalen van het griffierecht 
consequenties worden verbonden - buiten beschouwing laten. Toepassing van deze bepaling zou 
immers, gelet op het belang van één of beide partijen bij de toegang tot de rechter, leiden tot een 
onbillijkheid van overwegende aard. 
4.2. Partijen verschillen in de eerste plaats van mening over de vraag of de actie van 2 februari 
2013 kan worden beschouwd als een bedrijfsbezetting. Stichting Amsta meent dat dit het 
geval is, omdat leden van ‘het management’ gedurende de actie niet in het Dr. Sarphatihuis 
werden toegelaten. Ook werd de vervanger van de op die dag voor de zorg verantwoordelijke 
leidinggevende, die naar binnen wilde terwijl de leidinggevende zelf deelnam aan de actie, de 
toegang geweigerd. Anderzijds werden met de actievoerende personeelsleden sympathiserende 
personen tot het pand toegelaten.
4.3. Volgens Abvakabo FNV ging het op 2 februari 2013 om een demonstratie, dan wel een 
demonstratieve bezetting, waarbij geen sprake was van gevaar voor de veiligheid of gezondheid 
van de bewoners. Het is niet zo dat gedurende de actie de leiding van Stichting Amsta de 
mogelijkheid was ontnomen uitvoering te geven aan het haar toekomend ondernemerschap. Van 
een bedrijfsbezetting was derhalve geen sprake, aldus Abvakabo FNV.
4.4. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter dient de actie van 2 februari 2013 als 
bedrijfsbezetting te worden gekwalificeerd. Niet weersproken is dat de actievoerenden, onder wie 
leden van Abvakabo FNV, gedurende de actie personen die uit hoofde van hun functie gerechtigd 
waren het Dr. Sarphatihuis te betreden, waaronder leidinggevenden van Stichting Amsta en 
een arts, de toegang hebben geweigerd en dat zij anderen, die dat recht niet hadden, hebben 
toegelaten. Aldus is Stichting Amsta de vrije beschikking over haar bedrijfsruimte ontnomen. Om 
die reden kwalificeert de actie als een bedrijfsbezetting.
4.5. Vervolgens verschillen partijen van mening over de geoorloofdheid van dit actiemiddel. 
Stichting Amsta stelt dat niet is voldaan aan de beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit, nu 
er nog een gesprek tussen partijen gaande was en de inzet van Abvakabo FNV bij die gesprekken 
ook op andere, voor Stichting Amsta en haar cliënten minder nadelige wijzen van actievoeren 

kan worden ondersteund. Abvakabo FNV verwijst naar het recht op collectieve actie, zoals dat is 
erkend in artikel 6 lid 4 van het Europees Sociaal Handvest (ESH). 
4.6. De voorzieningenrechter oordeelt als volgt. Het actiemiddel van een bedrijfsbezetting 
kan slechts in uitzonderingssituaties als geoorloofd collectief actiemiddel worden beschouwd. 
Nog afgezien van het feit dat de op 2 februari 2013 uitgevoerde bezetting niet vooraf was 
aangekondigd, geldt in dit geval ook nog dat de actie niet voldeed aan de proportionaliteitstoets, 
nu nog niet was gebleken dat minder vergaande actiemiddelen als een werkonderbreking 
of staking niet voldoende effect konden bewerkstelligen. De bedrijfsbezetting was daarom 
onrechtmatig jegens Stichting Amsta.
4.7. De vraag die dan aan de orde komt is of Abvakabo FNV voor deze actie verantwoordelijk 
kan worden gehouden. Abvakabo FNV ontkent dat zij betrokken was bij de organisatie en 
uitvoering van deze actie. Deze was volgens haar spontaan georganiseerd en is vervolgens ter 
kennis gekomen van leden van Abvakabo FNV die in een actievergadering bijeen waren. Deze 
leden zijn vervolgens naar het 
Dr. Sarphatihuis gegaan om escalatie te voorkomen, maar kunnen daarmee niet als organisatoren 
van de actie worden gekenmerkt, aldus Abvakabo FNV. 
4.8. Volgens Stichting Amsta kan Abvakabo FNV wel verantwoordelijk worden gehouden voor 
de op 2 februari 2013 gevoerde actie. De actievoerders afficheerden zich nadrukkelijk met 
Abvakabo FNV en het waren ook de leden van die organisatie die contact opnamen met de politie 
om uit te leggen dat het ging om een arbeidsconflict (wat de reden was dat door de politie werd 
afgezien van ingrijpen). Verder heeft een bestuurder van Abvakabo FNV jegens Stichting Amsta 
de opmerking gemaakt dat de actie opzettelijk niet was aangekondigd om het maximale effect 
te kunnen bereiken. Abvakabo FNV heeft zich ook na afloop van de actie op geen enkele wijze 
daarvan gedistantieerd, aldus Stichting Amsta.
4.9. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter blijkt uit het ter zitting gegeven verslag van 
de gebeurtenissen, dat aan de hand van foto’s is toegelicht, dat de actievoerenden het hebben 
doen voorkomen dat zij onder de vlag van Abvakabo FNV opereerden. Voldoende aannemelijk 
is geworden dat meerdere leden van Abvakabo FNV, die zich ook als zodanig kenbaar hebben 
gemaakt, tot de actievoerenden behoorden en dat door het verloop van de actie de indruk is 
gewekt van betrokkenheid van Abvakabo FNV. Abvakabo FNV heeft, hoewel daartoe ter zitting 
in de gelegenheid gesteld, geen afstand van de gang van zaken op 2 februari 2013 genomen, 
maar zich ertoe beperkt te stellen dat zij geen formele betrokkenheid bij de actie had. De naar 
buiten toe gewekte indruk van betrokkenheid harerzijds bij de actie wenst Abvakabo FNV 
kennelijk onweersproken te laten. Niet onaannemelijk is verder dat ook de actievoerenden zelf 
in de veronderstelling (zijn gaan) verkeren dat Abvakabo FNV de door hen uitgevoerde actie 
ondersteunt. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is een werknemersorganisatie, die 
zoals Abvakabo met een werkgever over arbeidsvoorwaarden van haar leden heeft onderhandeld, 
ook verantwoordelijk voor het optreden van haar individuele leden die in die hoedanigheid 
optreden ter ondersteuning van hun wensen tot verbetering van arbeidsvoorwaarden indien die 
werknemersorganisatie desgevraagd geen afstand neemt van dat optreden. De actievoerende 
werknemers kunnen zich dan ook voor toekomstig optreden gesteund voelen door hun vakbond. 
Aan een werknemersorganisatie die onderhandelt over arbeidsvoorwaarden komt het voeren van 
collectieve actie ter afdwinging van onderhandelingsresultaat toe, echter slechts voor zover die 
organisatie daarbij recht door zee gaat, met open vizier actie voert en zich niet verschuilt achter 
individueel optreden van haar leden waarvan zij zich tegenover haar onderhandelingspartner niet 
distantieert.
4.10. Voldoende aannemelijk is verder geworden dat Stichting Amsta terecht vreest dat 
in verband met de aangekondigde werkonderbrekingen zich opnieuw een onrechtmatige 
bedrijfsbezetting voor kan doen, nu de bedrijfsbezetting op 2 februari 2013 ook vooraf is gegaan 
door een werkonderbreking. De mededeling van Abvakabo FNV dat zij niet voornemens is een 
bedrijfsbezetting te organiseren kan, mede in het licht van hetgeen hiervoor is overwogen, er niet 
toe leiden dat deze vrees als ongegrond moet worden beschouwd. Dit temeer niet omdat Abvakabo 
FNV niet alleen niet duidelijk wenst te maken dat zij zich distantieert van de op 
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2 februari jl. gehouden actie, maar ook niet bereid is gebleken om bij voorbaat afstand te nemen 
van een mogelijk nieuwe bedrijfsbezetting op korte termijn en evenmin bereid is haar leden op te 
roepen niet (meer) deel te nemen aan dergelijke acties zolang Abvakabo FNV niet zelf daartoe 
heeft opgeroepen.
4.11. Door op vooromschreven wijze te opereren vergroot Abvakabo FNV de mogelijkheid op 
herhaling van onrechtmatige acties van haar leden. Deze handelwijze is onrechtmatig jegens 
Stichting Amsta. Het gevraagde verbod zal daarom worden toegewezen.
4.12. Abvakabo FNV zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de 
proceskosten, aan de zijde van Stichting Amsta tot op heden begroot op EUR 589,- aan griffierecht 
en EUR 816,- aan kosten advocaat.

5. De beslissing
De voorzieningenrechter
5.1. verbiedt Abvakabo FNV met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis, in verband 
met de thans door haar voorgestane verbeteringen van arbeidsvoorwaarden bezettingen te 
organiseren of daaraan deel te nemen in één of meer van de 35 verschillende locaties van 
Stichting Amsta voor individueel wonen, groepswonen, woon- en zorgcentra, kleinschalige 
woonvoorzieningen, dienstencentra, kantoorlocaties, ontmoetingscentra en verpleeghuizen in 
Amsterdam, zolang zij andere actiemiddelen niet heeft uitgeput; 
5.2. bepaalt dat Abvakabo FNV een dwangsom verbeurt van EUR 5.000,- voor iedere keer dat zij 
in strijd handelt met het onder 5.1 gegeven verbod, met een maximum van EUR 100.000,-;
5.3. verbiedt Abvakabo FNV met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis, in verband 
met de thans door haar voorgestane verbeteringen van arbeidsvoorwaarden de toegang tot locaties 
van Stichting Amsta te belemmeren of beperken zolang zij andere actiemiddelen niet heeft uitgeput; 
5.4. bepaalt dat Abvakabo FNV een dwangsom verbeurt van EUR 5.000,- voor iedere keer dat zij 
in strijd handelt met het onder 5.3 gegeven verbod, met een maximum van EUR 100.000,- ;
5.5. verbiedt Abvakabo FNV met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis, in verband 
met de thans door haar voorgestane verbeteringen van arbeidsvoorwaarden in de nabije omgeving 
van locaties van Stichting Amsta waar cliënten verblijven geluidsoverlast te veroorzaken, waaronder 
begrepen het slaan op ramen van die locaties;
5.6. bepaalt dat Abvakabo FNV een dwangsom verbeurt van EUR 5.000,- voor iedere keer dat zij 
in strijd handelt met het onder 5.5 gegeven verbod, met een maximum van EUR 100.000,-;
5.7. veroordeelt Abvakabo FNV in de kosten van dit geding, aan de zijde van Stichting Amsta tot 
op heden begroot op EUR 589,- aan griffierecht en EUR 816,- aan kosten advocaat;
5.8. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;
5.9. wijst af meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.A.J. Peeters, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. J.W. 
Rouwendal, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 7 februari 2013.?
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Hoge Raad 19 juni 2015, 
ECLI:NL:GHAMS:2014:903 ABVA KABO FNV - Stichting Amsta 

arrest
Eerste Kamer, Hoge Raad der Nederlanden

Arrest in de zaak van:

De vereniging ABVAKABO FNV,
gevestigd te Zoetermeer,
EISERES tot cassatie,
advocaat: mr. S.F. Sagel,

t e g e n

de stichting STICHTING AMSTA,
gevestigd te Amsterdam,
VERWEERSTER in cassatie,
advocaat: mr. R.A.A. Duk.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als FNV en Amsta.

1 Het geding in feitelijke instanties
Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de 
navolgende stukken: 
a. het vonnis in de zaak C/13/53-5572/KG ZA 13-159 van de rechtbank Amsterdam van 7 
februari 2013;
b. het arrest in de zaak 200.123.973KG/01 van het gerechtshof Amsterdam van 25 maart 
2014. 
Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2 Het geding in cassatie
Tegen het arrest van het hof heeft FNV beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is 
aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
Amsta heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.
De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten. 
De conclusie van de Advocaat-Generaal J. Spier strekt tot verwerping van het beroep.
De advocaat van FNV heeft bij brief van 20 maart 2015 op die conclusie gereageerd.

3 Beoordeling van het middel
3.1
In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.
( i) Abvakabo (hierna ook: FNV) behartigt als vakvereniging onder meer de belangen van leden 
die werkzaam zijn in de sector verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg en kraamzorg.
(ii) Amsta is een zorgaanbieder die op 35 locaties in Amsterdam instellingen exploiteert, waarin 
zorgvoorzieningen worden aangeboden aan ouderen, mensen met een verstandelijke beperking 
en andere zorgbehoevenden. Bij Amsta zijn 2800 personen werkzaam.
(iii) Werknemers in de zorg vallen onder de CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg 
(VVT). Bij de medio 2012 tot stand gekomen CAO VVT 2012-2013 was FNV, anders dan bij de 
daaraan voorafgaande cao’s, geen partij.
(iv) Tussen partijen heeft op initiatief van FNV overleg plaatsgevonden over de 
arbeidsvoorwaarden van de bij Amsta werkzame personen. Toen dit overleg niet het door haar 
gewenste resultaat opleverde, heeft FNV driemaal een collectieve actie in de vorm van een 
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werkonderbreking van telkens twee uur georganiseerd binnen een locatie van Amsta. De acties 
vonden op 3 november 2012 en 22 januari 2013 plaats in het Dr. Sarphatihuis en op 1 februari 
2013 in De Poort.
( v) Op zaterdag 2 februari 2013 hebben personeelsleden van Amsta, onder wie leden van 
FNV, tezamen met anderen, actie gevoerd in het Dr. Sarphatihuis. Gedurende deze actie 
werden bestuurders en niet bij de actie betrokken leidinggevenden, niet in het Dr. Sarphatihuis 
toegelaten.
3.2.1
In dit kort geding heeft Amsta gevorderd dat FNV wordt verboden bezettingen te organiseren 
binnen één van haar locaties, de toegang tot die locaties te belemmeren, of geluidsoverlast in de 
nabije omgeving van die locaties te veroorzaken. Voorts heeft zij gevorderd dat FNV wordt gelast 
haar werknemers, hulppersonen en sympathisanten instructie te geven zich van dergelijke acties 
te onthouden. Zij voerde daartoe aan dat FNV betrokken is geweest bij de “onaangekondigde 
bedrijfsbezetting” op 2 februari 2013, dat een nieuwe actie voor 8 februari 2013 was 
aangekondigd en dat zij vreesde dat die actie wederom op een bedrijfsbezetting zou uitlopen. 
FNV heeft de vordering bestreden.
3.2.2
De voorzieningenrechter heeft de vorderingen grotendeels toegewezen. Het hof heeft het 
vonnis van de voorzieningenrechter gedeeltelijk vernietigd en heeft FNV verboden een 
onaangekondigde collectieve actie te organiseren, daartoe op te roepen of daaraan deel te 
nemen, waarbij (onderdelen van) één of meer van de locaties van Amsta te Amsterdam worden 
bezet en/of de toegang tot locaties van Amsta wordt bezet en/of de toegang tot locaties van 
Amsta wordt belemmerd of beperkt en/of geluidsoverlast (waaronder mede wordt verstaan het 
bonken op ramen en deuren) wordt veroorzaakt voor bewoners en/of medewerkers van één 
of meer van die locaties. Het hof overwoog daartoe eerst, aan de hand van door Amsta in 
het geding gebrachte getuigenverklaringen, dat grief 3, die was gericht tegen het oordeel van 
de voorzieningenrechter dat FNV verantwoordelijk gehouden kan worden voor de actie op 2 
februari 2013, faalt (rov. 3.4-3.7). Vervolgens overwoog het hof:
“3.8 Partijen hebben voorts gediscussieerd over de vraag of de onderhavige actie als 
bedrijfsbezetting te kwalificeren valt of niet. Grief 1 richt zich tegen de bevestigende 
beantwoording van die vraag door de voorzieningenrechter. Naar het oordeel van het hof is 
het niet relevant of de actie al dan niet als een bedrijfsbezetting gekwalificeerd kan of moet 
worden. Waar het om gaat is dat de hiervoor gereleveerde gang van zaken niet anders kan 
worden gezien dan als collectieve actie, waarbij zijdens Abvakabo een groot aantal mensen was 
betrokken, waarbij Amsta de vrije beschikking over haar bedrijfsruimte is ontnomen en waarbij 
aan een aantal mensen de toegang tot het Dr. Sarphatihuis werd ontzegd. Dat betrof, anders 
dan Abvakabo suggereert, niet alleen bestuursleden van Amsta maar ook de hiervoor geciteerde 
vrijwilligster [betrokkene 1], het afdelingshoofd [betrokkene 2] en de arts [betrokkene 3].
3.9
De volgende vraag die partijen verdeeld houdt, is de vraag of de onderhavige collectieve 
actie valt onder de bescherming van artikel 6 lid 4 ESH. Abvakabo stelt deze, door de 
voorzieningenrechter ontkennend beantwoorde vraag met grief 2 aan de orde. Het hof 
beantwoordt die vraag eveneens ontkennend. Niet alleen is een collectieve actie slechts 
geoorloofd indien die van te voren is aangekondigd, waarvan in het onderhavige geval geen 
sprake is geweest, maar bovendien kon de actie de proportionaliteitstoets niet doorstaan: gesteld 
noch gebleken is dat voor Abvakabo geen andere middelen meer voor handen waren om tot het 
door haar gewenste resultaat te komen. De onderhavige actie is dus niet ingezet als “ultimum 
remedium” en dat brengt met zich dat Abvakabo geen beroep kan doen op de bescherming van 
artikel 6 lid 4 ESH. De actie was daarom naar het voorlopig oordeel van het hof onrechtmatig 
jegens Amsta.
(…)”
3.3.1
Het middel is gericht tegen rov. 3.9. Het betoogt dat het hof bij de beoordeling van de vraag of 

de onderhavige collectieve actie onder de bescherming van art. 6, aanhef en onder 4, ESH valt, 
ten onrechte beslissende betekenis heeft toegekend aan de in eerdere rechtspraak ontwikkelde 
zwaarwegende procedureregels (‘spelregels’). De door het hof genoemde ‘spelregels’ zijn (a) dat 
een collectieve actie van werknemers, in verband met de daardoor (mogelijk) geschade belangen 
van de werkgever en derden, tijdig tevoren aan de werkgever behoort te worden aangezegd 
(vgl. HR 30 mei 1986, ECLI:NL:HR:1986:AC9402, NJ 1986/688 (NS/FNV c.s.)), en (b) dat 
de actie een ultimum remedium dient te zijn, waarin ligt besloten dat zij mede dient te worden 
getoetst aan de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit (vgl. HR 28 januari 2000, 
ECLI:NL:HR:2000:AA4618, NJ 2000/292 (FNV c.s./Douwe Egberts)).
3.3.2
Bij de beoordeling van de klachten van het middel stelt de Hoge Raad voorop dat in zijn arrest 
van 31 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:3077 (FNV c.s./Enerco), onder meer het volgende is 
overwogen:
“3.5.1 Art. 6, aanhef en onder 4, ESH heeft rechtstreekse werking in Nederland (HR 30 mei 
1986, ECLI:NL:HR:1986:AC9402, NJ 1986/688). Voor zover voor de beoordeling van het 
onderhavige geschil van belang erkent deze bepaling, “teneinde de doeltreffende uitoefening 
van het recht op collectief onderhandelen te waarborgen”, het recht “van werknemers en 
werkgevers op collectief optreden in gevallen van belangengeschillen, met inbegrip van het 
stakingsrecht, behoudens verplichtingen uit hoofde van reeds eerder gesloten collectieve 
arbeidsovereenkomsten”. 
3.5.2
De strekking van deze bepaling – het waarborgen van de doeltreffende uitoefening van het 
recht op collectief onderhandelen – geeft, mede gelet op het karakter van dit recht als sociaal 
grondrecht, geen aanleiding het begrip ‘collectief optreden’ beperkt uit te leggen. Dit brengt 
mee dat een werknemersorganisatie in beginsel vrij is in de keuze van middelen om haar doel te 
bereiken. Of (nog) sprake is van een collectieve actie in de zin van deze bepaling, wordt aldus 
vooral bepaald door het antwoord op de vraag of de actie redelijkerwijs kan bijdragen tot de 
doeltreffende uitoefening van het recht op collectief onderhandelen. Indien die vraag bevestigend 
wordt beantwoord, valt de collectieve actie onder het bereik van art. 6, aanhef en onder 4, 
ESH. De uitoefening van het recht op collectief optreden kan dan slechts worden beperkt langs 
de weg van art. G ESH, overeenkomstig hetgeen op dat punt is aanvaard in de rechtspraak van 
de Hoge Raad (vgl. onder meer het hiervoor aangehaalde arrest van 30 mei 1986, alsmede 
HR 7 november 1986, ECLI:NL:HR:1986:AC0030, NJ 1987/226 en HR 21 maart 1997, 
ECLI:NL:HR:1997:AG3098).”
3.3.3
In de overwegingen van dit arrest over het stelsel van de art. 6 en G ESH en de verhouding 
tussen deze bepalingen ligt besloten dat de ‘spelregels’ niet langer een zelfstandige maatstaf zijn 
om te beoordelen of een collectieve actie rechtmatig is. De naleving daarvan is dus niet langer 
een zelfstandige voorwaarde voor die rechtmatigheid. Dit neemt niet weg dat die spelregels 
(niet alleen die welke in deze zaak door het hof zijn genoemd) nog steeds van belang zijn bij 
de beantwoording van de vraag of de uitoefening van het recht op collectief optreden in een 
concreet geval dient te worden beperkt of verboden langs de weg van art. G ESH. Zij zijn 
weliswaar niet langer als zodanig voorwaarden voor toelaatbaarheid van de actie, maar nog 
wél gezichtspunten bij de beoordeling of de actie moet worden beperkt of verboden. Het belang 
van de spelregels als gezichtspunten is echter niet steeds hetzelfde. In het geval van bijvoorbeeld 
een algehele werkstaking hebben zij groot gewicht, maar dit is in mindere mate het geval 
wanneer sprake is van een ‘prikactie’ van beperkte duur waardoor geen grote schade wordt 
aangericht.
Met het voorgaande strookt dat niet langer in zijn algemeenheid als een zelfstandige voorwaarde 
voor toelaatbaarheid van een collectieve actie kan worden gesteld dat zij als uiterste middel 
wordt ingezet, zoals in het hiervoor in 3.3.1 aangehaalde arrest van 28 januari 2000 nog werd 
overwogen.
3.3.4
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Het vorenstaande betekent dat, indien de organisatoren van een collectieve actie aannemelijk 
maken dat de actie redelijkerwijze kan bijdragen aan doeltreffende uitoefening van het recht op 
collectief onderhandelen, deze actie onder het bereik valt van art. 6, aanhef en onder 4, ESH 
en dus in beginsel moet worden aangemerkt als een rechtmatige uitoefening van het sociale 
grondrecht op collectieve actie. Het ligt dan op de weg van de werkgever of de derde die eist 
dat de uitoefening van het recht op collectieve actie in het concrete geval wordt beperkt of 
uitgesloten, om aannemelijk te maken dat deze beperking of uitsluiting naar de maatstaf van art. 
G ESH gerechtvaardigd is. 
Dit laatste is slechts het geval indien beperkingen aan het recht op collectieve actie 
maatschappelijk gezien dringend noodzakelijk zijn (zie voor dit laatste rov. 4.3 van HR 21 maart 
1997, ECLI:NL:HR:1997:ZC2309, NJ 1997/437 (Streekvervoer)).
3.3.5
Bij de beoordeling óf een beperking of uitsluiting van de uitoefening van het recht op collectieve 
actie in het concrete geval, maatschappelijk gezien, dringend noodzakelijk is, dient de rechter 
alle omstandigheden mee te wegen (zie HR 30 mei 1986, ECLI:NL:HR:1986:AC9402, NJ 
1986/688 en HR 21 maart 1997, ECLI:NL:HR:1997:ZC2309, NJ 1997/437). Daarbij kunnen 
onder meer van belang zijn de aard en duur van de actie, de verhouding tussen de actie en 
het daarmee nagestreefde doel, de daardoor veroorzaakte schade aan de belangen van de 
werkgever of derden, en de aard van die belangen en die schade. Zoals volgt uit hetgeen 
hiervoor in 3.3.3 is overwogen, kan in dit verband ook (onder omstandigheden zelfs beslissende) 
betekenis toekomen aan het antwoord op de vraag of de spelregels zijn nageleefd.
3.3.6
Opmerking verdient voorts nog dat als de actie mede personen treft met een bijzondere 
kwetsbaarheid zoals jeugdigen, gehandicapten, bejaarden, en anderen die in bijzondere 
mate zorg behoeven, in die zin dat zij afbreuk doet aan de mogelijkheid van hun verzorging 
waardoor die personen worden blootgesteld aan het gevaar dat hun geestelijke of lichamelijke 
gezondheid wordt geschaad, de actie op grond van art. G ESH al snel als onrechtmatig moet 
worden aangemerkt (vgl. HR 22 november 1991, ECLI:NL:HR:1991:ZC0424, NJ 1992/508). 
3.4
Tegen deze achtergrond is de rechtsopvatting van het hof in rov. 3.9 onjuist. Bevestigende 
beantwoording van de vraag of de in de rechtspraak ontwikkelde spelregels zijn nageleefd, 
is immers niet van belang voor bevestigende beantwoording van de vraag of de onderhavige 
actie valt onder de bescherming van art. 6, aanhef en onder 4, ESH; evenmin is dit zonder 
meer voldoende grond voor een beperking of verbod van de actie op de voet van art. G ESH. 
Ook onjuist is de in deze overweging besloten liggende opvatting dat op de organiserende 
vakvereniging dienaangaande de stelplicht en bewijslast rusten (zie voor dit alles hiervoor in 
3.3.3-3.3.5). Het middel treft in zoverre doel en behoeft voor het overige geen behandeling.
3.5
Het hof heeft in rov. 3.8 van zijn arrest in het midden gelaten of, zoals de voorzieningenrechter 
heeft geoordeeld maar FNV in hoger beroep had bestreden, de onderhavige actie als 
bedrijfsbezetting is aan te merken. In verband met de behandeling van het geschil na verwijzing 
verdient opmerking dat de vraag of deze actievorm onder de bescherming van art. 6, aanhef en 
onder 4, ESH valt en zo ja, of zij niettemin – als onrechtmatig – op grond van art. G ESH dient 
te worden verboden, eveneens moet worden beantwoord met inachtneming van de hiervoor in 
3.3.2-3.3.6 vermelde maatstaven en gezichtspunten. 

4 Beslissing
De Hoge Raad:
vernietigt het arrest van het gerechtshof Amsterdam van 25 maart 2014;
verwijst het geding naar het gerechtshof Den Haag ter verdere behandeling en beslissing;
veroordeelt de Stichting Amsta in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan 
de zijde van FNV begroot op EUR 928,70 aan verschotten en EUR 2.600,-- voor salaris.
Dit arrest is gewezen door de vice-president F.B. Bakels als voorzitter en de raadsheren C.A. 

Streefkerk, A.H.T. Heisterkamp, G. Snijders en G. de Groot, en in het openbaar uitgesproken 
door de raadsheer G. de Groot op 19 juni 2015.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl 
AR-Updates.nl 2015-0568 
NJB 2015/1260 
JAR 2015/188 met annotatie van mr. dr. A. Stege 
RvdW 2015/774 
TvPP 2015, afl. 4, p. 119 
RAR 2015/132 
JOR 2015/286 met annotatie van en prof. mr. L.G. Verburg 
JIN 2015/170 met annotatie van S.E. Bos en W.J.M. Moll 
NJ 2015/438 met annotatie van E. Verhulp 
mr. M. Diepenbach annotatie in UDH:TvAO/12457 
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Rb Midden Nederland 14 oktober 2015, 
ECLI:NL:RBMNE:2015:7579; Qbuzz/ FNV

kort geding vonnis 
RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

inzake:
1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
QBuzz Groningen Utrecht B.V.,
en
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
QBuzz B.V.,
beide statutair gevestigd te Utrecht,
verder samen ook te noemen QBuzz,
eisende partij,
advocaten: mr. K. van Kranenburg-Hanspians en mr. S.E.M. Dekker,

tegen:

de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid 
Federatie Nederlandse Vakbeweging,
statutair gevestigd te Amsterdam,
verder ook te noemen FNV,
verwerende partij,
advocaat: mr. R. van der Stege.

1 Het verloop van de procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit de volgende stukken:
• de concept dagvaarding en de daarbij behorende producties 1 tot en met 15;
• de door FNV toegezonden producties 1 tot en met 3;
• de door QBuzz nagezonden producties 16 en 17;
• de pleitaantekeningen van de advocaten van partijen;
• de door FNV ter zitting van 14 oktober 2015 overgelegde lijst met afspraken van 
partijen; 
• de aantekeningen van het verhandelde ter zitting van 14 oktober 2015, alwaar FNV 
vrijwillig is verschenen.
1.2.
Na sluiting van de mondelinge behandeling is op 14 oktober 2015 omstreeks 16.30 uur 
mondeling vonnis gewezen. Het onderstaande vormt hiervan de schriftelijke uitwerking en is op 
19 oktober 2015 vastgesteld en aan partijen verzonden.

2 De feiten
2.1.
QBuzz houdt ondernemingen in stand die zich richten op het openbaar personenvervoer 
in de stad en de regio Utrecht. Zij is gebonden aan de CAO Openbaar Vervoer, laatstelijk 
aangegaan voor de periode tot en met 31 december 2015. Onderdeel van die CAO 
is een pensioenovereenkomst. Een deel van het personeel van QBuzz is, vanwege een 
eerder dienstverband met de rechtsvoorganger van QBuzz, ABP-deelnemer. Op hen is het 
Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds ABP van toepassing. 
2.2.
FNV is een federatie van vakverenigingen die zich onder meer ten doel stelt de belangen van 
overheidspersoneel en van werknemers in de branche van het openbaar personenvervoer 

te behartigen. Samen met andere vakcentrales voor overheidspersoneel (daaronder CNV 
Overheid & Publieke Diensten, Ambtenarencentrum en CMHF) pleegt FNV, als Algemene 
Centrale van Overheidspersoneel (ACOP FNV), met de overheidswerkgevers (daaronder de 
betrokken ministers), verenigd in het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO), collectieve 
onderhandelingen te voeren over de arbeidsvoorwaarden van overheidspersoneel. Deze 
onderhandelingen vinden plaats in de Raad voor het Overheidspersoneel (ROP), het centrale 
overlegplatform van de gezamenlijke sectorwerkgevers en sectorwerknemers bij de overheid. 
Tevens is FNV als belangenbehartiger van haar leden in het openbare stads- en streekvervoer 
- toen nog als FNV Bondgenoten - als partij aan werknemerszijde toegetreden tot de CAO 
Openbaar Vervoer 2014/2015.
2.3.
Als gevolg van beperkte budgettaire ruimte voor arbeidsvoorwaarden van overheidspersoneel, 
dat enkele jaren op een nominale ‘nullijn’ heeft gestaan, is geruime tijd sprake geweest van een 
impasse in de collectieve onderhandelingen tussen de overheidswerkgevers en de genoemde 
vakcentrales van overheidspersoneel. Teneinde te proberen deze impasse te doorbreken, is 
in de loop van 2015 gesproken over de wijze waarop de financiële arbeidsvoorwaarden 
konden worden verbeterd. ACOP FNV is bij deze, aanvankelijk als verkennend getypeerde, 
besprekingen aanwezig geweest. Op 9 juli 2015 heeft ACOP FNV dit overleg, dat inmiddels 
had geleid tot tekstvoorstellen voor (de preambule bij) een onderhandelaarsovereenkomst, 
verlaten. 
2.4.
Op 10 juli 2015 hebben CNV Overheid & Publieke Diensten, Ambtenarencentrum en CMHF 
met de overheidswerkgevers een onderhandelaarsakkoord bereikt, de zogenoemde ‘Loonruimte-
overeenkomst publieke sector 2015-2016.’ In deze ‘bovensectorale’ overeenkomst is, zo 
vermeldt de preambule, ‘een integrale afweging van pensioen en primair loon’ gemaakt. De 
drie genoemde - kleinere - vakcentrales hebben, tegenover een loonsverhoging in 2015 en 
2016, ingestemd met wijzigingen in de pensioensfeer. In de ABP-pensioenregeling wordt - kort 
gezegd - overgestapt van een loon- naar prijsindexatie, hetgeen leidt tot een verlaging van de 
pensioenpremie, die (mede) wordt aangewend voor verhoging van het loon. De partijen bij de 
loonruimteovereenkomst zijn voorts overeengekomen dat de afgesproken pensioenmaatregelen 
in de Pensioenkamer van de ROP, waar het collectieve overleg over aard en inhoud van de 
pensioenvoorziening voor het overheidspersoneel plaatsvindt, één-op-één zullen worden 
bekrachtigd (hetgeen nadien, op 3 september 2015, is gebeurd). Wat de pensioenwijzigingen 
uiteindelijk voor (de hoogte van) het pensioen van het overheidspersoneel zullen betekenen, is 
afhankelijk van toekomstige, onzekere factoren. 
2.5.
FNV heeft zich gekeerd tegen de in de loonruimteovereenkomst opgenomen wijzigingen in de 
pensioensfeer. Bij brief van 21 augustus 2015 heeft zij er bij het kabinet op aangedrongen 
om de afspraken met de andere vakcentrales niet uit te voeren en om het ABP-pensioen van het 
overheidspersoneel niet te verslechteren. FNV kondigde collectieve acties aan voor het geval 
aan haar eisen niet zou worden voldaan. In zijn reactie bij brief van 28 augustus 2015 heeft de 
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties meegedeeld zich niet te zullen onttrekken 
aan de met de andere vakcentrales gemaakte afspraken. 
2.6.
Bij vonnis van 1 oktober 2015 heeft de voorzieningenrechter te Den Haag, in een kort 
geding van ACOP FNV tegen de partijen bij de loonruimteovereenkomst van 10 juli 2015, 
voorshands geoordeeld dat - anders dan ACOP FNV betoogde - aan het sluiten van dat 
onderhandelaarsakkoord een open en reëel overleg tussen overheidswerkgevers en de 
overheidsvakcentrales vooraf is gegaan, aan welk overleg ook ACOP FNV heeft deelgenomen, 
en wel tot en met 9 juli 2015, toen het overleg kennelijk in een zo vergevorderd stadium 
verkeerde dat het bereiken van overeenstemming tot de mogelijkheden behoorde. Omdat 
het grondrecht van ACOP FNV op collectief onderhandelen aldus in voldoende mate is 
gewaarborgd, is de loonruimteovereenkomst naar het voorlopig oordeel van de Haagse 
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voorzieningenrechter niet nietig of jegens haar onrechtmatig, zoals ACOP FNV had 
aangevoerd ter onderbouwing van haar vordering (onder meer) tot intrekking van het door de 
Pensioenkamer op 3 september 2015 genomen besluit tot bekrachtiging van de afspraken uit de 
loonruimteovereenkomst. Van dit vonnis is ACOP FNV in hoger beroep gekomen. De mondelinge 
behandeling van dat appel vindt plaats op 15 oktober 2015. 
2.7.
Op 8 oktober 2015 heeft FNV, bij monde van haar bestuurder (de heer [A] ), aan de heer [B] 
(concessiedirecteur van QBuzz) laten weten dat er mogelijk op donderdag 15 oktober 2015 
tijdens de ochtendspits een werkonderbreking zou worden gehouden bij het stadsvervoer in 
Utrecht. Bij brief van 9 oktober 2015 heeft de advocate van QBuzz zich op het standpunt 
gesteld dat een dergelijke werkonderbreking onrechtmatig is. Bij brief van maandag 12 oktober 
2015 heeft FNV aan QBuzz aangezegd dat op donderdag 15 oktober 2015 vanaf aanvang 
van de dienstregeling (om 05.00 uur) tot 08.30 uur een werkonderbreking (ook van het 
kantoorpersoneel) zal plaatsvinden binnen de stadsgrenzen van Utrecht. Zij heeft hiervan ook 
publiekelijk mededeling gedaan.
2.8.
QBuzz heeft zich daar niet bij neer willen leggen en heeft daartegen dit kort geding aanhangig 
gemaakt. In afwachting van de mondelinge behandeling hebben partijen een aantal praktische 
afspraken gemaakt voor het geval de actie doorgang zal vinden. QBuzz heeft ervoor gekozen 
om, hoewel de aangezegde werkonderbreking alleen het stadsvervoer betreft, ook geen 
streekbussen te laten rijden, indien de FNV-actie doorgaat. 

3 De vordering en de standpunten van partijen 
3.1.
QBuzz vordert in dit kort geding - samengevat - dat aan FNV, bij wege van voorlopige 
voorziening en bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis, wordt bevolen om de oproep 
tot het voeren van collectieve acties door werknemers van QBuzz tijdens de ochtendspits van 
15 oktober 2015 in te trekken en haar medewerking aan die werkonderbreking te beëindigen, 
alsmede om binnen een uur na het wijzen van het kort geding vonnis aan de betrokken 
werknemers bekend te maken dat de aangekondigde werkonderbreking onrechtmatig is en dat 
het haar leden niet is toegestaan op enigerlei wijze bij QBuzz actie te voeren, een en ander op 
straffe van verbeurte van een dwangsom en met veroordeling van FNV in de proces- en nakosten, 
te vermeerderen met de wettelijke rente. 
3.2.
QBuzz legt aan haar vordering ten grondslag dat FNV onrechtmatig handelt door haar leden, 
werkzaam bij QBuzz, op te roepen om op donderdag 15 oktober 2015 van 05.00 uur tot 08.30 
uur het werk neer te leggen. De aangekondigde collectieve actie valt niet onder de bescherming 
van artikel 6, aanhef en onder 4 Europees Sociaal Handvest (ESH), omdat geen sprake is van 
een belangengeschil. FNV heeft uitsluitend een rechtsgeschil met de overheidswerkgevers, zoals 
blijkt uit het (appel tegen het kort) geding dat thans aanhangig is bij het gerechtshof te Den 
Haag. De aangekondigde actie bij QBuzz moet worden aangemerkt als een zuiver politieke 
actie die niet door artikel 6 ESH wordt gedekt. Van de bescherming van artikel 6 ESH kan FNV 
jegens QBuzz niet profiteren, omdat er geen sprake meer is van collectieve onderhandelingen 
over de arbeidsvoorwaarden van het overheidspersoneel voor 2015 en 2016, nadat de 
overheidswerkgevers daarover op 10 juli 2015 met een meerderheid van de vakcentrales aan 
de onderhandelingstafel overeenstemming hebben bereikt. Hiermee staat, zo meent QBuzz, vast 
dat de werkonderbreking die FNV op 15 oktober 2015 in haar onderneming wil houden niet 
(meer) kan bijdragen tot een doeltreffende uitoefening van het recht op collectief onderhandelen. 
Daarvoor is FNV, die er op 9 juli 2015 bewust voor heeft gekozen om uit het overleg te stappen, 
te laat. De onderhandelingen over een volgende CAO Openbaar Vervoer, die eind 2015 
afloopt, zijn nog niet begonnen. Dáárvoor is FNV dus te vroeg.
3.3.
Subsidiair, voor het geval zou worden geoordeeld dat de aangekondigde werkonderbreking 

wél wordt gedekt door artikel 6 ESH, stelt QBuzz zich op het standpunt dat de actie, nu deze 
zich keert tegen QBuzz maar is gericht tegen de overheid, ingevolge artikel G van het ESH moet 
worden verboden omdat FNV de actie niet zodanig tijdig en zorgvuldig heeft aangekondigd dat 
QBuzz de gevolgen ervan heeft kunnen beperken, alsook omdat FNV met de actie vooruitloopt 
op het door haar uitgeschreven referendum over de loonruimteovereenkomst onder haar leden, 
waarvan de uitslag voor haar bepalend zal zijn bij verdere actieplannen. Die uitslag is er nog 
niet. De aangekondigde werkonderbreking is voorts onrechtmatig, omdat beperking van het 
recht op collectieve actie in dit geval maatschappelijk gezien dringend noodzakelijk is en omdat 
de actie bij afweging van de daarbij betrokken belangen buitenproportioneel is. Hiertoe voert 
QBuzz aan dat de actie ongeveer 125.000 reizigers dupeert die in een donderdagochtendspits 
van het openbaar vervoer gebruik plegen te maken. Bedrijven, scholen, ziekenhuizen en 
zorginstelling zullen niet per openbaar vervoer bereikbaar zijn en er zal sprake zijn van 
verkeerschaos in en om Utrecht. Hierdoor komt de openbare orde en de veiligheid in gevaar. 
QBuzz staat buiten het geschil tussen FNV en de overheidswerkgevers en heeft te gelden als een 
derde, op wie de CAO Openbaar Vervoer van toepassing is en wier werknemers niet, zoals 
ambtenaren, op de ‘nullijn’ hebben gestaan. De werkonderbreking zal ertoe leiden dat in de 
ochtendspits 180 chauffeurs geen stadsbussen rijden. Nu QBuzz vanwege de samenhang tussen 
stads- en streekvervoer tijdens de actie ook geen streekbussen zal laten rijden, raakt de actie 
nog eens 160 chauffeurs. QBuzz zal door de actie in het stadsvervoer een omzet derven van 
ongeveer EUR 100.000,--, terwijl QBuzz door de actie ook geen vergoeding van de provincie 
Utrecht zal ontvangen. Die vergoeding bedraagt eveneens EUR 100.000,--. 
3.4.
FNV voert verweer. Zij beroept zich op de bescherming die artikel 6, aanhef en onder 4 
ESH biedt aan werknemers en vakbonden bij hun collectief optreden in het geval van een 
belangenschil met werkgevers. De werkonderbreking bij QBuzz valt onder die bescherming en 
is daarmee in beginsel rechtmatig. Het bepaalde in artikel G van het ESH biedt geen grondslag 
voor een beperking van het grondrecht van FNV op collectieve actie. 
3.5.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover dat voor de beoordeling van het geschil 
van belang is, nader ingegaan. 

4 De beoordeling van het geschil
Beoordelingskader
4.1.
De voorzieningenrechter stelt, mede met het oog op de recente stakingsrechtspraak van de Hoge 
Raad, in het zogenoemde Enerco-arrest (van 31 oktober 2014, gepubliceerd in NJ 2015, 252) 
en laatstelijk in het Amsta-arrest (van 19 juni 2015; JAR 2015, 188), het volgende voorop.
4.2.
Het recht van werknemers, of de hen vertegenwoordigende vakbonden, en werkgevers op 
collectief optreden in gevallen van belangengeschillen, met inbegrip van het stakingsrecht, 
is neergelegd in artikel 6, aanhef en onder 4 ESH. De strekking van deze bepaling, die 
volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad in Nederland rechtstreekse werking heeft, is het 
waarborgen van de doeltreffende uitoefening van het recht op collectief onderhandelen. Deze 
strekking brengt, mede gezien het karakter van dit recht als sociaal grondrecht, mee dat een 
werknemersorganisatie in beginsel vrij is in de keuze van middelen om haar doel te bereiken. 
4.3.
Of sprake is van een collectieve actie in de zin van genoemde ESH-bepaling wordt vooral 
bepaald door het antwoord op de vraag of de actie redelijkerwijs kan bijdragen tot de 
doeltreffende uitoefening van het recht op collectief onderhandelen. Het is aan de organisatoren 
van een collectieve actie om aannemelijk te maken dat dit het geval is. Indien zij daarin slagen, 
valt de collectieve actie onder het bereik van artikel 6, aanhef en onder 4, ESH. De uitoefening 
van het recht op collectief optreden kan dan slechts worden beperkt langs de weg van artikel G 
van het ESH, overeenkomstig hetgeen op dat punt is aanvaard in de rechtspraak van de Hoge 
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Raad. Of een collectieve actie van werknemers tijdig tevoren aan de werkgever is aangezegd 
en of de collectieve actie voldoet aan de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit 
(de zogenaamde ‘spelregel’-toetsing), vormt geen zelfstandige maatstaf om te beoordelen of 
een collectieve actie rechtmatig is. De naleving van die ‘spelregels’ is dus geen zelfstandige 
voorwaarde voor die rechtmatigheid. 
Het ligt op de weg van de werkgever, of van een derde, die eist dat de uitoefening van het recht 
op collectieve actie in het concrete geval wordt beperkt of uitgesloten, om aannemelijk te maken 
dat deze beperking of uitsluiting naar de maatstaf van artikel G van het ESH gerechtvaardigd 
is. Dit is slechts het geval indien beperkingen aan het recht op collectieve actie maatschappelijk 
gezien dringend noodzakelijk zijn. Bij de beoordeling van die vraag dient de rechter alle 
omstandigheden mee te wegen. Daarbij kunnen onder meer van belang zijn de aard en duur 
van de actie, de verhouding tussen de actie en het daarmee nagestreefde doel, de daardoor 
veroorzaakte schade aan de belangen van de werkgever of derden, en de aard van die 
belangen en die schade. In dit verband kan ook (onder omstandigheden zelfs beslissende) 
betekenis toekomen aan het antwoord op de vraag of de hiervoor genoemde ‘spelregels’ zijn 
nageleefd.
Toespitsing op dit geschil
4.4.
In dit kort geding verschillen partijen van mening over de vraag of de door FNV voor de 
ochtendspits van donderdag 15 oktober 2015 bij QBuzz aangekondigde werkonderbreking 
onder de bescherming van artikel 6, aanhef en onder 4 ESH valt. Daarin is bepaald 
dat werknemers en werkgevers recht hebben op collectief optreden in gevallen van 
belangengeschillen, behoudens verplichtingen uit hoofde van reeds eerder gesloten collectieve 
arbeidsovereenkomsten. Dit recht strekt er blijkens de aanhef van artikel 6 ESH toe de 
doeltreffende uitoefening van het recht op collectief onderhandelen te waarborgen. Partijen 
twisten over de betekenis die in dit geding aan verschillende elementen van deze ESH-bepaling 
toekomt. 
4.5.
Zo heeft QBuzz zich op het standpunt gesteld dat geen sprake is van een belangengeschil, doch 
van een rechtsgeschil. FNV heeft dit weersproken. De voorzieningenrechter overweegt hieromtrent 
dat inderdaad tussen FNV en de overheidswerkgevers sprake is van een rechtsgeschil, dat 
inmiddels in hoger beroep aan het gerechtshof te Den Haag ter beslechting is voorgelegd. Dit 
brengt evenwel, anders dan QBuzz heeft betoogd, in dit geval niet mee dat aan de door FNV 
aangezegde werkonderbreking in haar onderneming geen belangengeschil ten grondslag ligt. 
In het kort geding dat FNV bij de voorzieningenrechter te Den Haag, en thans in appel bij het 
gerechtshof, aanhangig heeft gemaakt, gaat het om de vraag of de loonruimteovereenkomst aan 
(partiële) nietigheid lijdt, omdat daarin is opgenomen dat de daarbij gemaakte afspraken, voor 
zover zij betrekking hebben op de materie waarover in de Pensioenkamer wordt beslist, aldaar 
één-op-één zullen worden bekrachtigd, en in het verlengde daarvan of de besluitvorming die op 
3 september 2015 in die kamer op basis van de loonruimteovereenkomst heeft plaatsgevonden 
daarom eveneens lijdt aan het gebrek dat niet is voldaan aan de verplichting tot het aldaar 
voeren van open en reëel overleg, en of dit gebrek met zich brengt dat aan deze besluitvorming 
geen uitvoering mag worden gegeven en het besluitvormingsproces ter zake opnieuw dient te 
worden doorlopen (vgl. r.o. 4.1. van de voorzieningenrechter te Den Haag in het kort geding 
vonnis van 1 oktober 2015, gepubliceerd onder ECLI:NL:RBDHA:2015:11274). Het bestaan 
van dat rechtsgeschil laat onverlet dat FNV, wat ook het uiteindelijke resultaat van die procedure 
moge zijn, als federatie van vakverenigingen mag opkomen voor de belangen van haar leden 
onder het overheidspersoneel. Ook indien ACOP FNV in genoemde procedure in het ongelijk 
zou worden gesteld, en de rechtsgeldigheid van de loonruimteovereenkomst van 10 juli 2015 
en de onaantastbaarheid van het besluit van de Pensioenkamer van 3 september 2015 dus vast 
komt te staan, heeft FNV er een gerechtvaardigd belang bij om door middel van collectieve acties 
op de overheidswerkgevers druk uit te oefenen, teneinde hen te proberen te bewegen met FNV 
te onderhandelen over een verbetering van de arbeidsvoorwaarden van het overheidspersoneel. 

Daaraan doet niet af dat andere vakcentrales van overheidspersoneel de aangeboden 
loonsverhoging tegenover de wijzigingen in de pensioensfeer wél hebben aanvaard. 
4.6.
Dit wordt niet anders doordat er sinds 10 juli 2015 geen collectieve onderhandelingen over de 
voor de verbetering van de ambtenarensalarissen beschikbare loonruimte meer plaatsvinden. 
Door middel van (onder meer) de werkonderbreking bij QBuzz wil FNV juist bereiken dat de 
overheidswerkgevers de collectieve onderhandelingen daarover met haar hervatten. Het moet 
aan het oordeel van een vakbond zelf worden overgelaten op welke wijze zij de belangen 
van haar leden het beste meent te kunnen dienen. Zoals de Hoge Raad in het genoemde 
Enerco-arrest heeft overwogen, is een werknemersorganisatie in beginsel vrij in de keuze van 
de middelen om haar doel te bereiken. FNV heeft klaarblijkelijk op 9 juli 2015 gemeend dat 
daarvoor binnen het overleg zoals zich dat aan de onderhandelingstafel ontwikkelde, mede 
gezien de opstelling van de andere vakcentrales, onvoldoende mogelijkheden bestonden. Ook 
al heeft de Haagse voorzieningenrechter uit het verloop van die besprekingen opgemaakt dat 
de loonruimteovereenkomst met die andere vakcentrales het resultaat is geweest van open en 
reëel overleg, door uit dat overleg te stappen heeft FNV haar recht op collectief onderhandeling 
geenszins verbruikt of prijsgegeven. 
4.7.
In het licht van het voorgaande kan QBuzz evenmin worden gevolgd in het door haar verdedigde 
standpunt dat de aangekondigde werkonderbreking in haar onderneming dient te worden 
aangemerkt als een zuiver politieke actie die de bescherming van artikel 6 ESH ontbeert. Die 
werkonderbreking keert zich tegen QBuzz, maar richt zich tegen de overheidswerkgevers, 
nu het doel ervan is om die werkgevers te bewegen de onderhandelingen met FNV over de 
arbeidsvoorwaarden voor overheidspersoneel te hervatten. Daarmee is het politieke element van 
de actie gegeven, maar dat is niet beslissend voor de vraag naar de ESH-bescherming. Zoals de 
Hoge Raad in het NS-arrest (van 30 mei 1986 NJ 1986, 688) heeft uitgemaakt, moet worden 
onderscheiden tussen collectieve acties met een politiek element die nog wel, en collectieve 
acties met een politiek element die niet meer door artikel 6 ESH worden gedekt. De door FNV bij 
QBuzz geplande werkonderbreking behoort tot de eerstbedoelde soort, nu deze zich richt tegen 
overheidsbeleid op het gebied van arbeidsvoorwaarden (in dit geval lonen en pensioen) die het 
onderwerp plegen of behoren te zijn van collectief onderhandelen. De enkele totstandkoming van 
de loonruimteovereenkomst van 10 juli 2015 maakt niet dat dit hierin verandering is gekomen. 
4.8.
Het voorgaande leidt de voorzieningenrechter tot bevestigende beantwoording van de vraag 
of de door FNV aangekondigde werkonderbreking bij QBuzz redelijkerwijs kan bijdragen 
tot de doeltreffende uitoefening van het recht op collectief onderhandelen. In zijn recente 
stakingsarresten heeft de Hoge Raad uit de strekking van het recht op collectieve actie, zoals 
deze blijkt uit de aanhef van artikel 6 ESH, opgemaakt dat het antwoord op de vraag of (nog) 
sprake is van een collectieve actie in de zin van die verdragsbepaling, vooral aan de hand 
van dit criterium dient te worden bepaald. Aldus bestaat geen reden om het recht op collectief 
optreden beperkt uit te leggen. Aan bedoeld criterium is reeds voldaan, indien de collectieve 
actie degene tegen wie deze zich keert kan prikkelen om druk uit te oefenen op degene tegen 
wie de actie zich richt. Dat is hier het geval. Niet uit te sluiten is dat voortgaande arbeidsonrust in 
Nederland de overheidswerkgevers kan bewegen opnieuw met FNV om de tafel te gaan zitten. 
Een inschatting van die kans is niet aan de stakingsrechter. Hem past in dit geval geen oordeel 
over de vraag of de loonruimteovereenkomst, zoals FNV meent, ‘een sigaar uit eigen doos’ is en 
hoe de effecten ervan op (de hoogte van) het ABP-pensioen moeten worden ingeschat.
4.9.
De litigieuze werkonderbreking bij QBuzz wordt, zo volgt uit het voorgaande, gedekt door 
artikel 6, aanhef en onder 4 ESH en moet daarom in beginsel door QBuzz worden geduld als 
een rechtmatige uitoefening van het in deze verdragsbepaling erkende grondrecht, ondanks 
de met haar beoogde en op de koop toe te nemen schadelijke gevolgen voor QBuzz als 
bestaakte werkgever en voor anderen, onder wie de reizigers. Het recht op collectieve actie 
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kan dan slechts worden beperkt langs de weg van artikel G van het ESH. Het ligt op de weg van 
QBuzz om aannemelijk te maken dat beperkingen aan het recht op collectieve actie in dit geval 
maatschappelijk gezien dringend noodzakelijk zijn. Naar aanleiding van hetgeen QBuzz hierover 
heeft aangevoerd, wordt het volgende overwogen. 
4.10.
Anders dan QBuzz heeft betoogd, heeft FNV de werkonderbreking van 15 oktober 2015 door 
middel van de brief van 12 oktober 2015 voldoende tijdig en zorgvuldig aangezegd, zeker nu 
daaraan op 8 oktober 2015 de mondelinge mededeling van FNV-bestuurder Vermeulen vooraf 
is gegaan dat QBuzz rekening diende te houden met de mogelijkheid van een dergelijke actie. 
QBuzz moet redelijkerwijs geacht worden daardoor voldoende gelegenheid te hebben gehad om 
de gevolgen van de actie zoveel mogelijk te beperken. In dit verband wordt mede in aanmerking 
genomen dat partijen met elkaar praktische afspraken hebben weten te maken die een zo ordelijk 
mogelijk verloop van de actie kunnen verzekeren. QBuzz heeft niet aannemelijk gemaakt dat FNV 
de werkonderbreking op 8 oktober 2015 afhankelijk heeft gesteld van de opstelling van het bestuur 
van het ABP. Dat de actie wordt gehouden terwijl de uitslag van het door FNV onder haar leden 
uitgeschreven referendum nog niet bekend is, leidt evenmin tot een ander oordeel. Het is aan FNV 
om daarin haar eigen beleid te bepalen en het staat haar vrij om in afwachting van die uitslag 
actie te voeren, zoals het ook aan haar is om die uitslag te waarderen. Van strijdigheid met het 
subsidiariteitsbeginsel is dan ook geen sprake.
4.11.
QBuzz heeft aangevoerd dat de werkonderbreking in de ochtendspits van 15 oktober 2015 tot een 
‘verkeersinfarct’ in en rond Utrecht zal leiden en dat daardoor de openbare orde en de veiligheid in 
gevaar komt. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft QBuzz niet aannemelijk gemaakt 
dat de aangekondigde werkonderbreking, behalve financiële schade voor QBuzz, meer dan alleen 
hinder voor de reizigers en andere weggebruikers tot gevolg zal hebben. Deze hinder is inherent 
aan een kortdurende actie in het openbaar vervoer en moet worden geduld. Dat de openbare orde 
of de veiligheid in gevaar komt, is onvoldoende aannemelijk gemaakt. Verondersteld mag worden 
dat met name politie, brandweer en ambulancepersoneel onbelemmerd hun werk kunnen blijven 
doen. 
4.12.
Daarmee resteert in dit kort geding de vraag of de door QBuzz te lijden schade een beperking of 
een verbod van de actie dringend noodzakelijk maakt. De voorzieningenrechter beantwoordt deze 
vraag ontkennend. Waarin de gestelde reputatieschade bestaat, heeft QBuzz niet gesteld. Gelet 
op hetgeen partijen over en weer hebben aangevoerd, kan voorshands niet worden geconcludeerd 
dat de door QBuzz te lijden omzetderving zodanig is dat het beginsel van proportionaliteit wordt 
geschonden. De actie wordt er weliswaar door gekenmerkt dat deze zich keert tegen QBuzz maar 
zich richt tegen de overheidswerkgevers, reden waarom tussen partijen niet in geschil is dat QBuzz 
moet worden aangemerkt als een derde die buiten het belangengeschil staat dat aan de actie ten 
grondslag ligt, doch de werkonderbreking is van zodanig korte duur (van 05.00 tot 08.30 uur op 
15 oktober 2015) dat de daarvan te verwachten financiële schade betrekkelijk beperkt is. Ook 
indien voorshands zou kunnen worden uitgegaan van de door QBuzz gestelde schadeomvang 
is die schade niet zodanig aanzienlijk dat een beperking van het recht van FNV op collectieve 
actie dringend noodzakelijk is. Hierbij wordt in aanmerking genomen dat de actie alleen in het 
stadsvervoer zal plaatsvinden en dat het de beslissing van QBuzz zelf is om ook de streekbussen 
niet te laten rijden, terwijl niet aannemelijk is gemaakt dat er geen acceptabele mogelijkheid zou 
zijn om het streekvervoer wél doorgang te laten vinden, bijvoorbeeld door 
- zoals ter zitting geopperd - de streekbussen tussen de stadsgrens en de eindbestemming en (vice 
versa) tussen beginpunt en de stadsgrens geen haltes te laten aandoen. 
4.13.
Het voorgaande leidt ertoe dat de vordering van QBuzz wordt afgewezen. QBuzz wordt, als de 
in het ongelijk gestelde partij, veroordeeld in de proceskosten. Deze worden tot dit vonnis aan de 
zijde van FNV begroot op EUR 1.429,--, waarvan EUR 613,-- aan griffierecht en EUR 816,-- voor 
salaris advocaat.

5 De beslissing
De voorzieningenrechter:
5.1.
wijst de vordering van QBuzz af;
5.2.
veroordeelt QBuzz in de proceskosten, aan de zijde van FNV tot op heden begroot op EUR 
1.429,--, waarvan EUR 613,-- aan griffierecht en EUR 816,-- voor salaris advocaat.
5.3.
verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.J.M. de Laat

Vindplaatsen
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