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75. WAMCA: (een uittreksel van) de 
dagvaarding wel/niet publiceren? 
– Deel I 
MR. T.D.A. KLUWEN EN MR. M.G. BREDENOORD-SPOEK

 

Inleiding

Op 15 februari 2022 heeft de minister voor Rechtsbe-
scherming het wetsvoorstel voor de Implementatiewet 
richtlijn representatieve vorderingen voor consumenten 
aan de Tweede Kamer aangeboden.1 De minister maakt 
van de implementatie van de richtlijn gebruik om enkele 
technische onvolkomenheden in de tekst van de WAMCA 
te herstellen.2 Dit is de eerste inhoudelijke wijziging van 
de WAMCA sinds de inwerkingtreding op 1  januari 
20203 en toont dat partijen, rechters en wetgever geza-
menlijk toewerken naar een regeling die steeds bruikbaar-
der wordt.4 Eén van de voorgestelde wijzigingen betreft 
art.  1018c lid  2 Rv: in plaats van een afschrift van de 
dagvaarding, moet een uittreksel hiervan in het register 
voor collectieve vorderingen worden gepubliceerd.5 Naar 
aanleiding van deze voorgestelde wijziging reflecteren 
wij in dit eerste deel van dit drieluik op het doel van de 
publicatie van de dagvaarding in het register en plaatsen 
wij enkele opmerkingen bij de voorgestelde wijziging. In 
de volgende delen bespreken we dat nog veel onduidelijk 
blijft: wélke dagvaardingen moeten in het register worden 
gepubliceerd: alleen de eerste, of ook opvolgende? En wat 
is de situatie in kort geding, hoger beroep en cassatie? Of 
bij vrijwaring, voeging en tussenkomst? Veel is nog ondui-
delijk en de praktijk worstelt daarmee. Wij zullen de nood-
zaak en wenselijkheid van publicatie van elk van deze inlei-
dende processtukken bespreken.

1 Kamerstukken II 2021/22, 36034, nr. 1. Op 25 mei 2022 heeft de tweede 
kamer het wetsvoorstel als hamerstuk aangenomen. Zie ook het wetge-
vingsoverzicht aan het einde van dit tijdschrift.

2 Kamerstukken II 2021/22, 36034, nr. 3, p. 23.
3 Eerder werd een verwijzing in art. 3:305a lid 2 sub a BW gewijzigd en 

aangevuld.
4 M.V.E.E. de Monchy & t.D.A. kluwen, ‘De WAMcA leeft! In vogelvlucht 

door twee jaar rechtspraak’, MvV 2022(3), p. 83-94.
5 Kamerstukken II 2021/22, 36034, nr. 3, p. 34-35.

Doel van publicatie van de dagvaarding 

Art. 3:305a lid 7 BW bepaalt dat er een register voor collec-
tieve vorderingen is. Het doel van het register is het toegan-
kelijk maken van informatie over de ingestelde collectieve 
actie voor andere geïnteresseerden.6 Dit bevordert de effici-
ente en effectieve afwikkeling van collectieve acties onder 
de WAMCA. Elke collectieve bodemprocedure dient in 
dit register te worden opgenomen.7 Uit de wet blijkt dat 
hierin vier documenten moeten worden aangetekend:8 de 
dagvaarding;9 de uitspraak waarbij de exclusieve belan-
genbehartiger wordt aangewezen;10 de goedgekeurde 
schikkingsovereenkomst;11 en de uitspraak waarbij een 
collectieve schadeafwikkeling wordt vastgesteld.12 Ten 
aanzien van het publiceren van de dagvaarding in het regis-
ter meldt de toelichting op art. 1018c lid 2 Rv bovendien:13

‘Doel is dat centraal wordt bijgehouden welke collectieve 
acties aanhangig worden gemaakt en dat deze voor geïn-
teresseerden eenvoudig terug te vinden zijn. Het register 
moet eenvoudig raadpleegbaar zijn om andere belangen-

6 Kamerstukken II 2021/22, 36034, nr. 3, p. 34; Besluit register collectieve 
vorderingen, Stb. 2019, 446, p. 4.

7 Kamerstukken II 2016/17, 34608, nr. 3, p. 37. Zie Deel II van dit drieluik 
over de vraag of ook kortgedingdagvaardingen in het register moeten 
worden opgenomen.

8 Besluit register collectieve vorderingen, Stb. 2019, 446, p. 3. Als het wets-
voorstel voor de Implementatiewet uiteindelijk zonder wijzigingen in 
werking treedt, zal in de toekomst ook de weigering een schikking goed 
te keuren en de afgewezen collectieve schadevergoeding in het register 
moeten worden aangetekend (Kamerstukken II 2021/22, 36034, nr. 3, p. 
37).

9 Art. 1018c lid 2 Rv.
10 Art. 1018e lid 5 en art. 1018f lid 2 Rv.
11 Art. 1018h lid 4 Rv.
12 Art. 1018j lid 2 Rv. 
13 Kamerstukken II 2016/17, 34608, nr. 3, p. 37. Zie o.a. ook: p. 32. Zo ook: 

Kamerstukken II 2021/22, 36034, nr. 3, p. 34.

Onder de WAMCA moet de eiser de dagvaarding waarbij een collectieve actie wordt ingesteld, publiceren 
in het centraal register voor collectieve vorderingen. De minister heeft onlangs voorgesteld om deze 
verplichting te beperken tot een uittreksel van de dagvaarding. In dit eerste deel van een drieluik 
onderzoeken de auteurs het doel van publicatie van de dagvaarding en plaatsen zij enkele kanttekeningen 
bij de voorgestelde wijziging. \ 
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organisaties in staat [te] stellen te bepalen of zij voor een 
ingestelde collectieve vordering als Exclusieve Belangenbe-
hartiger aangewezen willen worden en zelf ook een collec-
tieve vordering voor dezelfde gebeurtenis willen instellen.’

Dat publicatie van de dagvaarding andere belangenor-
ganisaties in staat stelt om hun eigen afweging te maken 
om al dan niet ook een vordering over dezelfde gebeurte-
nis in te stellen, vinden we op meerdere plekken terug in 
de parlementaire geschiedenis.14 In de literatuur worden 
vaak alleen de belangen van andere belangenorganisaties 
genoemd.15 Nadere lezing van de parlementaire geschiede-
nis leert echter dat het doel van publicatie van de dagvaar-
ding breder is dan dat. Het zijn immers ‘geïnteresseerden’ 
die eenvoudig moeten kunnen nagaan welke collectieve 
acties zijn ingesteld, en niet slechts geïnteresseerde belan-
genorganisaties.16 De toelichting bij het Besluit register 
collectieve vorderingen bevestigt dat aantekening van de 
dagvaarding in het register in ieder geval ook ten behoeve 
van gedupeerden is:17

‘Voor het afwikkelen van een collectieve vordering in één 
gecoördineerde procedure is nodig dat gedupeerden en 
geïnteresseerde belangenorganisaties op de hoogte zijn van 
aanhangig gemaakte collectieve vorderingen. Daarom is in 
lid 7 van art. 3:305a BW voorzien in een centraal register 
voor collectieve vorderingen. Zo kunnen gedupeerden en 
de belangenorganisaties die voor hen opkomen beslissen of 
zij voor dezelfde gebeurtenis ook een collectieve vordering 
willen instellen.’ 

De toelichting bij het Besluit regis-
ter collectieve vorderingen beves-
tigt dat aantekening van de dag-
vaarding in het register ook ten 

behoeve van gedupeerden is

Het is logisch dat het register niet alleen op de belangen 
van andere belangenorganisaties ziet: ook voor gedupeer-
den is het belangrijk om te weten of er een collectieve actie 
aanhangig is. Zodra een WAMCA-procedure aanhangig is, 
zullen rechters nieuwe procedures van individuele gedu-
peerden immers willen aanhouden. Dit blijkt althans uit 
een reeks recente vonnissen, waarin individuele procedu-
res worden aangehouden tot in ieder geval het moment 

14 Kamerstukken II 2016/17, 34608, nr. 3, p. 8, 32, 36, 38; Kamerstukken II 
2017/18, 34608, nr. 6, p. 19; Kamerstukken II 2021/22, 36034, nr. 3, p. 34.

15 Zie bijvoorbeeld: M.V.E.E. de Monchy & t.D.A. kluwen, ‘De WAMcA leeft! 
In vogelvlucht door twee jaar rechtspraak’, MvV 2022(3), p. 88; E.M. 
Hoogervorst, c.j.M. klaassen & A. knigge, ‘Hoger beroep en cassatie in 
een collectieve actie op grond van de WAMcA: een blik vooruit’, TCR 
2021(4), p. 121; B.M. katan, ‘De WAMcA op je bord’, NTBR 2020(37), p. 270; 
B.M. katan & M.W. Wallinga, ‘WAMcA – exclusieve belangenbehartiger, 
inclusief complicaties’, TCR 2021(3), p. 68. 

16 Kamerstukken II 2016/17, 34608, nr. 3, p. 37. 
17 Besluit register collectieve vorderingen, Stb. 2019, 446, p. 3.

waarop duidelijk is of de WAMCA van toepassing is op 
een al aanhangige collectieve actie over dezelfde gebeurte-
nis.18 Als in de collectieve actie al vaststaat dat de WAMCA 
hierop van toepassing is, zal de rechter des te meer geneigd 
zijn de individuele procedure aan te houden tot in ieder 
geval het moment van opt-out. De kans dat een individu-
ele gedupeerde behoort tot de nauw omschreven groep die 
behoudens opt-out gebonden zal zijn aan de uitspraak in de 
collectieve actie, en daarmee de kans dat dezelfde vordering 
voorligt in twee procedures die allebei kunnen leiden tot 
een bindend oordeel over de vordering, is dan immers nog 
groter. Een individuele gedupeerde voor wie een belangen-
organisatie in een al ingestelde collectieve actie (waarop de 
WAMCA (mogelijk) van toepassing is) zegt op te komen, 
doet er daarom wellicht beter aan de bepaling van de nauw 
omschreven groep en de daarmee gepaard gaande opt-
out-mogelijkheid af te wachten. Immers, eerst nadat de 
belangenorganisatie in de collectieve actie ontvankelijk is 
verklaard en de rechter de ‘nauw omschreven groep perso-
nen’ wier belangen worden behartigd heeft afgebakend,19 
kan de individuele gedupeerde die tot de nauw omschreven 
groep behoort zich door middel van een opt-out-verklaring 
onttrekken uit de collectieve actie.20

Misschien dat een gedupeerde er zelfs voor kiest om in dat 
geval maar helemaal niet individueel te gaan procederen. Na 
opt-out zal de individuele procedure namelijk hoogstwaar-
schijnlijk weer worden stilgelegd. Op dat moment kan die 
procedure namelijk ‘op verzoek van de meest gerede partij’ 
worden geschorst indien de procedure betrekking heeft 
op gelijksoortige feitelijke en rechtsvragen voor dezelfde 
gebeurtenis of gebeurtenissen als waarop de WAMCA-
procedure ziet.21 Deze schorsing eindigt (a) na een jaar op 
verzoek van de meest gerede partij of (b) nadat de uitspraak 
in de collectieve actie onherroepelijk is geworden.22 

Hoe dan ook is het voor een adequate proceskeuze dan 
natuurlijk wel van belang dat een gedupeerde eenvoudig 
moet kunnen nagaan of er een collectieve actie aanhangig 
is over een bepaalde gebeurtenis.23 

Dat belang is er ook als de collectieve actie wordt ingesteld 
terwijl juist de individuele procedure al aanhangig is. Het 
gegeven dat over mogelijk dezelfde vordering ook in een 
collectieve actie wordt geprocedeerd, heeft ongetwijfeld 
invloed op de proceskeuzes en (aanhoudings)verzoeken 

18 Rb. Midden-Nederland 6 april 2022, EclI:Nl:RBMNE:2022:1274; Rb. 
Noord-Holland 2 maart 2022, EclI:Nl:RBNHO:2022:2317; Rb. Oost-Bra-
bant 27 januari 2022, EclI:Nl:RBOBR:2022:247; Rb. Noord-Nederland 21 
december 2021, EclI:Nl:RBNNE:2021:5247.

19 Art. 1018e lid 2 Rv.
20 Art. 1018f lid 1 Rv; Kamerstukken II 2016/17, 34608, nr. 3, p. 2, 9, 47.
21 Art. 1018m lid 1 Rv. Zie hierover ook: Kamerstukken II 2016/17, 34608, nr. 

3, p. 55.
22 Art. 1018m lid 2 Rv.
23 In de praktijk zal het vaak de advocaat of rechtsbijstandsverlener van 

de gedupeerde zijn die het register raadpleegt en samen met de gedu-
peerde de keuze maakt al dan niet een procedure in te stellen.
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van de partijen in de individuele procedure. Ook wat dat 
betreft is het voor gedupeerden van belang om eenvoudig 
te kunnen nagaan welke collectieve acties zijn ingesteld. 
Kortom, niet alleen belangenorganisaties hebben belang bij 
publicatie van de dagvaarding. De rechtbank Rotterdam 
lijkt deze bredere ratio van de publicatieplicht te onder-
schrijven, nu zij heeft geoordeeld dat het publicatievoor-
schrift van art. 1018c lid 2 Rv in de eerste plaats ‘beoog[t] 
dat derden, zoals andere stichtingen, die een procedure over 
dezelfde gebeurtenis wensen te entameren, zo snel mogelijk 
en via een eenvoudig online te raadplegen register op de 
hoogte komen van de ingestelde vordering. Zij kunnen dan 
de afweging maken of zij zelf ook een vordering wensen in 
te stellen’ (onderstreping auteurs).24 

Kort en goed: de dagvaarding wordt gepubliceerd om 
belangenorganisaties in staat te stellen om ook een collec-
tieve vordering in te stellen, maar ook om gedupeerden in 
staat te stellen geïnformeerde proceskeuzes te maken, zowel 
voor wat betreft het al dan niet instellen van een indivi-
duele procedure als voor de strategie in een al aanhangig 
geding. Voor deze afwegingen is noodzakelijk dat gedu-
peerden en belangenorganisaties kunnen nagaan (i) of er 
over een bepaalde gebeurtenis tegen een bepaalde gedaagde 
een collectieve actie aanhangig is en (ii) welke personen 
binnen de groep vallen voor wier belangen wordt opgeko-
men. Dagvaardingen (of eventueel andere processtukken25) 
die deze twee elementen vaststellen of wijzigen, zouden 
daarom in het register moeten worden aangetekend. 

Overigens zou op grond van de eerder aangehaalde verwij-
zing naar ‘geïnteresseerden’ in de parlementaire geschiede-
nis kunnen worden betoogd dat het doel van publicatie nog 
breder is dan het dienen van de belangen van belangen-
organisaties en gedupeerden.26 Dit is goed mogelijk, maar 
hiervoor vinden wij verder geen concrete aanwijzingen in 
de parlementaire geschiedenis. Dat het register het voor 
de minister makkelijker maakt om de uitwerking van de 
WAMCA in de praktijk te volgen, zien wij slechts als mooie 
bijkomstigheid.27 Wat wij niet terugzien in de parlementaire 
geschiedenis, maar ons wel kunnen voorstellen, is dat ook 
gedaagden belang hebben bij publicatie van de dagvaarding 
– bijvoorbeeld als een belangenorganisatie niet-ontvanke-
lijk is omdat er al een collectieve actie over hetzelfde onder-
werp aanhangig is.28 

Tot slot is niet geheel duidelijk wanneer het doel van publi-
catie is bereikt en de dagvaarding uit het register mag 
worden verwijderd. De toelichting bij het Besluit register 
collectieve vorderingen lijkt te suggereren dat de dagvaar-
ding in het register moet blijven staan zolang de procedure 

24 Rb. Rotterdam 21 juli 2021, EclI:Nl:RBROt:2021:7940, r.o. 2.5.
25 Hierover meer in Deel II van dit drieluik. 
26 Kamerstukken II 2016/17, 34608, nr. 3, p. 37.
27 Kamerstukken II 2017/18, 34608, nr. 9, p. 16.
28 Hierover meer onder de tussenkop ‘De inhoud van het uittreksel’ hieron-

der.

aanhangig is.29 Op dit moment zijn de dagvaardingen van 
de procedures die op de website van het register gegroe-
peerd zijn onder de kop ‘Afgedane collectieve vorderingen’ 
nog steeds toegankelijk.

‘Afschrift’ wordt (weer) ‘uittreksel’

Dan nu de ophanden zijnde wijziging als gevolg van de 
Implementatiewet. Art. 1018c lid 2 Rv luidt nu als volgt:

‘Op straffe van niet ontvankelijkheid wordt in afwijking 
van art. 125, tweede lid, het exploot van dagvaarding ter 
griffie ingediend binnen twee dagen na de dag van dagvaar-
ding, onder gelijktijdige aantekening van de dagvaarding 
in het centraal register voor collectieve acties als bedoeld 
in art.  305a, zevende lid, van Boek 3 van het Burgerlijk 
Wetboek. De aantekening gaat vergezeld van een afschrift 
van de dagvaarding.’

Hoewel deze bepaling onomwonden stelt dat de dagvaar-
ding in het register moet worden gepubliceerd, blijkt uit 
de toelichting bij het wetsvoorstel voor de Implementatie-
wet dat verplichte publicatie van de dagvaarding (zonder 
producties) niet de bedoeling was van de minister.30 De 
plicht tot het publiceren van een afschrift verscheen pas in 
het WAMCA-wetsvoorstel toen deze tijdens de parlemen-
taire behandeling werd herschreven naar aanleiding van 
het intrekken van KEI. Na revisie werd ‘uittreksel’31 in de 
laatste zin van art. 1018c lid 2 Rv gewijzigd in ‘afschrift’.32 
In de literatuur waren al eerder vraagtekens geplaatst bij 
het publiceren van de hele dagvaarding in het register.33 De 
implementatie van de richtlijn wordt nu aangegrepen om 
deze woordenwissel ongedaan te maken.34 Als dit voorstel 
ongewijzigd wordt aangenomen, publiceren eisers vanaf 
25 juni 2023 geen afschrift, maar een uittreksel van de 
dagvaarding in het register.

Belangenorganisaties die als eerste een collectieve actie 
instellen, zullen deze aanpassing verwelkomen met het oog 
op mogelijke concurrerende vorderingen. Belangenorgani-
saties die een opvolgende vordering instellen voor dezelfde 
gebeurtenis kunnen zich dan namelijk niet meer laten ‘inspi-
reren’ door de eerste dagvaarding.35 Ook gedaagden zullen 
er niet rouwig om zijn dat beweringen over hun vermeend 
onrechtmatig handelen niet langer integraal via de website 
van de Rechtspraak in het publieke domein worden 
geworpen.36 Voor anderen zal de aanpassing mogelijk een 

29 Besluit register collectieve vorderingen, Stb. 2019, 446, p. 5.
30 Kamerstukken II 2021/22, 36034, nr. 3, p. 34. 
31 Kamerstukken II 2016/17, 34608, nr. 2, p. 3; zie hier art. 1018c lid 2 Rv, 

laatste zin.
32 Kamerstukken II 2018/19, 34608, nr. 20, p. 2; zie hier art. 1018c lid 2 Rv, 

laatste zin.
33 B.M. katan, ‘De WAMcA op je bord’, NTBR 2020(37), p. 270; katan & Wal-

linga 2021, p. 68.
34  Kamerstukken II 2021/22, 36034, nr. 3, p. 34-35.
35 B.M. katan, ‘De WAMcA op je bord’, NTBR 2020(37), p. 270.
36 Zie ook: B.M. katan & M.W. Wallinga, ‘WAMcA – exclusieve belangenbe-

hartiger, inclusief complicaties’, TCR 2021(3), p. 68.
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tegenvaller zijn: belangenorganisaties die voor dezelfde 
gebeurtenis ook een collectieve actie willen instellen, zien 
een inspiratiebron verdwijnen. En gedupeerden voor wie 
mogelijk wordt opgekomen, zullen het moeten doen met 
het uittreksel en de informatie die de belangenorganisatie 
verstrekt. Zij zullen niet langer altijd37 tot in detail kunnen 
nagaan wat namens hen wordt gesteld en gevorderd. Tot 
slot zal de wetenschap de unieke toegang tot deze bron 
missen. Wij kunnen ons niettemin vinden in de voorgestelde 
wijziging. De dagvaarding wordt immers niet gepubliceerd 
om andere belangenorganisaties te inspireren, gedupeerden 
de dagvaarding te laten ontleden of om wetenschappers een 
onderzoeksbron te bieden. Het doel van publicatie is het 
informeren van andere belangenorganisaties en gedupeer-
den dat er een collectieve procedure aanhangig is over een 
bepaalde gebeurtenis en voor wie hierin wordt opgekomen. 
Dat doel kan ook worden bereikt door een – voldoende 
informatief – uittreksel van de dagvaarding te publiceren. 

Terminologie – de betekenis van ‘aantekenen’

Voordat wij de eisen aan de inhoud van het uittreksel 
bespreken, eerst nog twee opmerkingen over het woord-
gebruik in dit drieluik en in de WAMCA. Ervan uitgaande 
dat de voorgestelde wijziging van art. 1018c lid 2 Rv wordt 
aangenomen, geldt dat waar wij het onder de tussenkop 
‘Doel van publicatie van de dagvaarding’ en in het vervolg 
van dit drieluik hebben over ‘de dagvaarding’ hier in de 
toekomst ‘een uittreksel van de dagvaarding’ kan worden 
gelezen. En waar wij het hebben over het ‘aantekenen’ van 
de dagvaarding in het register, bedoelen we vermelding 
en publicatie in het register in de WAMCA, bedoelen we 
vermelding en publicatie in het register. De aanleiding voor 
deze tweede opmerking ligt in de wisselende betekenis die 
de wet aan het woord ‘aantekenen’ lijkt te geven. 

De huidige tekst van art.  1018c lid  2 Rv heeft het over 
‘aantekening van de dagvaarding in het centraal register 
voor collectieve acties’ en bepaalt vervolgens dat ‘[d]e aante-
kening vergezeld gaat van een afschrift van de dagvaar-
ding.’ Hierin lezen wij dat de aantekening een vermelding is 
en dat de dagvaarding wordt gepubliceerd omdat de aante-
kening vergezeld dient te gaan van een afschrift hiervan. 
Bij de registervoorschriften voor de uitspraak waarbij de 
exclusieve belangenbehartiger wordt aangewezen38 en die 
voor de goedgekeurde schikkingsovereenkomst,39 wordt 

37 Belangenorganisaties kunnen er wat ons betreft nog steeds voor kiezen 
om de dagvaarding op andere wijze aan hun achterban te verstrekken. 

38 Art. 1018e lid 5 en art. 1018f lid 2 Rv. 
39 Art. 1018h lid 5 Rv.

slechts gesproken over het ‘aantekenen’ van deze documen-
ten. Omdat publicatie van deze documenten in het register 
wel degelijk de bedoeling lijkt,40 lezen wij de term ‘aante-
kenen’ in deze bepalingen dus als vermelden én publiceren 
in het register. Om het verder te compliceren: de uitspraak 
waarbij een collectieve schadeafwikkeling wordt vastge-
steld, moet in het register worden ‘geplaatst’.41 Hier doelt 
de wetgever zonder meer op publicatie in het register. 

De voorgestelde wijziging van art. 1018c lid 2 Rv lost deze 
semantische onduidelijkheid niet op. In tegenstelling tot de 
wettekst, lijkt de intentie van de wetgever ons wél duidelijk: 
alle documenten die in het register moeten worden ‘aange-
tekend’ of ‘geplaatst’, moeten hierin worden vermeld en 
gepubliceerd. Met ‘aantekenen’ in het register, doelen wij 
daarom op vermelding en publicatie in het register. 

De inhoud van het uittreksel

Terug naar het uittreksel. Zoals gezegd moet dit wel 

voldoende informatief zijn in het licht van het doel van 
publicatie. Wat moet er in het uittreksel komen te staan? 
Volgens de toelichting bij de Implementatiewet gaat het om 
‘de belangrijkste elementen uit de dagvaarding’.42 Volgens 
zowel de toelichting bij de WAMCA als die bij de Imple-
mentatiewet moet uit het uittreksel van de dagvaarding 
kunnen worden afgeleid ‘waartoe de collectieve vordering 
strekt, op welke feitelijke stellingen deze is gebaseerd, de 
namen van de eiser en de verweerder en een zo nauwkeurig 
mogelijke omschrijving van de personen tot bescherming 
van wier belangen de collectieve vordering strekt’.43 De wet 
benoemt deze eisen aan het uittreksel niet; anders dan de 
eisen aan de inhoud van de dagvaarding (art. 1018c lid 1 
Rv). Wat ons betreft zou het uittreksel in ieder geval de 
hiervoor geciteerde gegevens moeten bevatten. Met Katan 
en Wallinga menen wij dat ook een weergave van het peti-
tum niet mag ontbreken.44 

Om voldoende informatie te garan-
deren en gesteggel over de gevolgen 

van een gebrek hieraan te voorko-
men, zou een standaardformulier 
wat ons betreft uitkomst bieden.

40 Wat betreft de uitspraak waarbij de exclusieve belangenbehartiger wordt 
aangewezen is duidelijk dat de wetgever uitgaat van integrale publicatie 
(Kamerstukken II 2016/17, 34608, nr. 3, p. 46-47). Ook de goedgekeurde 
schikkingsovereenkomst zal integraal moeten worden opgenomen in het 
register, omdat gedupeerden deze volledig moeten kunnen inzien om 
tot een opt-out beslissing te kunnen komen (zie over de mogelijkheid om 
na het komen tot de schikkingsovereenkomst gebruik te maken van de 
opt-out bevoegdheid: Kamerstukken II 2016/17, 34608, nr. 3, p. 10). 

41 Art. 1018j lid 2 Rv.
42 Kamerstukken II 2021/22, 36034, nr. 3, p. 34.
43 Kamerstukken II 2018/19, 34608, nr. 3, p. 37 en Kamerstukken II 2021/22, 

36034, nr. 3, p. 34.
44 Zie hierover ook: B.M. katan & M.W. Wallinga, ‘WAMcA – exclusieve belan-

genbehartiger, inclusief complicaties’, TCR 2021(3), p. 68.
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Door weergave van het petitum in het uittreksel kunnen 
belanghebbenden nagaan wat een belangenorganisatie in 
een collectieve actie precies vordert en daar hun keuze om 
al dan niet te procederen op aanpassen. Ook de procespar-
tijen hebben baat bij toegang tot het petitum, concluderen 
wij op basis van een recente beschikking van de rechtbank 
Den Haag.45 Een belangenorganisatie verzocht om een 
voorlopig getuigen-/deskundigenverhoor ter voorberei-
ding van een collectieve actie tegen de Staat over de mond-
kapjesplicht. Op aanwijzen van de Staat constateerde de 
rechtbank echter dat er reeds een collectieve actie aanhan-
gig was over gelijksoortige feitelijke en rechtsvragen, voor 
dezelfde gebeurtenis (de gestelde onrechtmatigheid van de 
mondkapjesplicht). De rechtbank wees het verzoek om een 
voorlopig verhoor daarom af wegens onvoldoende belang. 
De belangenorganisatie die om het verhoor verzocht, had 
namelijk niet tijdig op de voet van art. 1018d Rv zelf ook 
een collectieve actie ingesteld en zou daarom in een nieuwe 
collectieve actie niet-ontvankelijk zijn.46 De rechtbank kon 
tot dit oordeel komen, omdat zij eenvoudig toegang had tot 
de gehele dagvaarding en daarmee inzicht in de vorderingen 
in de reeds aanhangige actie.47 Door het opnemen van het 
petitum in het uittreksel, wordt het de rechtbank makke-
lijker gemaakt om in de toekomst eenzelfde analyse uit te 
voeren – waarbij het uittreksel overigens wel zo uitvoerig 
zal moeten zijn dat de rechter voldoende gegevens heeft om 
een onduidelijk petitum te kunnen interpreteren. 

Art.  1018c lid  2 Rv bepaalt nu dat de dagvaarding op 
straffe van niet-ontvankelijkheid in het register wordt 
gepubliceerd. Die sanctie ligt voor de hand nu de verplichte 
publicatie is voorzien ten behoeve van partijen die niet 
bij de procedure betrokken zijn. Voor het uittreksel zal 
in de nieuwe redactie van art.  1018c lid 2 Rv hetzelfde 
gelden. Als de belangenorganisatie het uittreksel wél publi-
ceert, maar de juiste informatie hierin ontbreekt, zou dit 
volgens ons ook gesanctioneerd moeten kunnen worden 
met niet-ontvankelijkheid. Het doel van de publicatie van 
het uittreksel wordt immers ondermijnd als het uittreksel 
niet de juiste informatie bevat. Ook de inhoudelijke eisen 
aan de dagvaarding van art. 1018c lid 1 Rv zijn op straffe 
van niet-ontvankelijkheid voorgeschreven.48 Hetzelfde zou 
moeten gelden voor het uittreksel. Katan ziet niet-ontvan-

45 Rb. Den Haag 18 maart 2022, EclI:Nl:RBDHA:2022:2256.
46 Art. 1018d Rv in samenhang met art. 1018k lid 1, 1018f lid 2 en 1018f 

lid 4 Rv. Over de toetsing van het verzoek om een voorlopig getuigenver-
hoor in het kader van een voorgenomen collectieve actie als bedoeld in 
art. 3:305a BW, zie ook: HR 11 maart 2022, EclI:Nl:HR:2022:347.

47 Wij merken op dat de Staat ook gedaagde is in de al aanhangige col-
lectieve actie. In deze situatie had zij de dagvaarding van de aanhangige 
collectieve actie zelf in het geding kunnen brengen. Verschillende collec-
tieve acties over dezelfde gebeurtenis kunnen echter gericht zijn tegen 
verschillende gedaagden (bijvoorbeeld een andere entiteit van hetzelfde 
bedrijf ). De gedaagde heeft dus niet noodzakelijkerwijs de beschikking 
over de dagvaarding.

48 M.V.E.E. de Monchy & t.D.A. kluwen, ‘De WAMcA leeft! In vogelvlucht 
door twee jaar rechtspraak’, MvV 2022(3), p. 83 en de daar opgenomen 
verwijzingen.

kelijkheid in deze context als een ‘straffe sanctie’.49 Dit valt 
volgens ons wel mee, omdat na niet-ontvankelijkheidver-
klaring de weg voor de belangenorganisatie openstaat om 
het opnieuw te proberen.50 Bovendien zal de inhoudelijke 
check op het aangetekende document wat ons betreft direct 
na aantekening al moeten plaatsvinden,51 zodat de belan-
genorganisatie bij een negatieve uitkomst vrijwel meteen 
een nieuwe poging kan wagen. 

Dit neemt niet weg dat niet-ontvankelijkheid vanwege een 
onvoldoende informatief uittreksel een vervelende sanctie 
is, die voorkomen zou moeten worden vanwege de daarmee 
gepaard gaande inefficiëntie van een nieuwe procedure. 
Over de inhoudelijke eisen van het uittreksel mag daarom 
geen misverstand bestaan. Om voldoende informatie te 
garanderen en gesteggel over de gevolgen van een gebrek 
hieraan te voorkomen, zou het wat ons betreft uitkomst 
bieden als alleen een door de wetgever ontworpen en door 
de eiser ingevuld standaardformulier als uittreksel kwali-
ficeert. Een alternatief is dat de Rechtspraak in de Aanbe-
velingen WAMCA52 expliciet richting geeft aan de inhoud 
van het uittreksel, wellicht zelfs met een modeluittreksel als 
bijlage. 

Reikwijdte publicatieplicht

De verplichting dat de hele dagvaarding moet worden 
aangetekend in het register voor collectieve vorderingen, 
is evenwel slechts één van de punten met betrekking tot 
art. 1018c lid 2 Rv waar de praktijk tegenaan loopt. In het 
wetsvoorstel wordt de onduidelijkheid over de reikwijdte 
van deze bepaling niet geadresseerd. De vraag blijft voor 
welke dagvaardingen de publicatieplicht nu precies geldt: 
zo is onzeker of ook opvolgende dagvaardingen in eerste 
aanleg moeten worden gepubliceerd en of de plicht ook 
geldt in kort geding, hoger beroep en cassatie – om over de 
situatie bij vrijwaring, voeging en tussenkomst nog maar 
niet te spreken. Hierover meer in Deel II en III. 

Dit artikel is afgesloten op 30 mei 2022.
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49 B.M. katan, ‘De WAMcA op je bord’, NTBR 2020(37), p. 270.
50 Meer hierover in Deel II van dit drieluik. 
51 Zie art. 1018c lid 3 Rv: ‘Tenzij de rechter eiser aanstonds niet ontvankelijk 

verklaart overeenkomstig het tweede lid…’ (onderstreping auteurs) en 
M.V.E.E. de Monchy & t.D.A. kluwen, ‘De WAMcA leeft! In vogelvlucht door 
twee jaar rechtspraak’, MvV 2022(3), p. 89.

52 De Rechtspraak, ‘Aanbevelingen Wamca’, 20 december 2019.
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