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96. WAMCA: (een uittreksel van) de 
dagvaarding wel/niet publiceren? 
– Deel II 
MR. T.D.A. KLUWEN EN MR. M.G. BREDENOORD-SPOEK1

 

Inleiding

In de vorige aflevering van BER bespraken wij de voor-
gestelde wijziging van art. 1018c lid 2 Rv, die ertoe leidt 
dat de belangenorganisatie in een WAMCA-procedure 
niet langer een afschrift, maar slechts een uittreksel van 
de dagvaarding hoeft te publiceren in het centraal register 
voor collectieve vorderingen. Wij plaatsten enkele opmer-
kingen bij deze wijziging die met name zagen op de inhoud 
van het uittreksel. Ook stelden wij vast dat het doel van 
publicatie van (het uittreksel van) de dagvaarding is dat 
andere belangenorganisaties, gedupeerden en wellicht ook 
gedaagden, 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 opgekomen. Met dit doel 
in ons achterhoofd, bespreken wij in dit tweede deel van 
een drieluik welke dagvaardingen en vergelijkbare proces-
stukken (zoals de procesinleiding in cassatie) in het register 
moeten worden aangetekend. Omdat de wet hierover op 
een aantal hierna te noemen plaatsen onduidelijk is, hopen 
wij de praktijk enkele handvatten te geven om tot een geïn-
formeerde aantekeningsbeslissing te komen. In dit tweede 
deel richten wij ons op de gewone procedures in verschil-
lende instanties, om in Deel III af te sluiten met processtuk-
ken die bijzondere procedures zoals vrijwaring en tussen-
komst inleiden. 

1 Mr. T.D.A. Kluwen en mr. M.G. Bredenoord-Spoek zijn beiden advocaat 
bij De Brauw Blackstone Westbroek. De Brauw is betrokken bij de in dit 
artikel aangehaalde procedures met nummers C/13/702849 / HA ZA 21-
526; 200.308.490/01; en ECLI:NL:RBAMS:2021:5174.

Bodemprocedure in eerste aanleg

Niet ter discussie staat dat de eerste dagvaarding in eerste 
aanleg in het register moet worden aangetekend. Als de 
belangenorganisatie de dagvaarding niet (tijdig) heeft 
aangetekend in het register, kan dit ertoe leiden dat de rech-
ter de organisatie niet-ontvankelijk verklaart.2 

Voor opvolgende dagvaardingen in eerste aanleg is niet 
duidelijk of art. 1018c lid 2 Rv van toepassing is.3 Art. 
1018c lid 1 sub f Rv bepaalt dat de dagvaarding waar-
mee de collectieve vordering als bedoeld in art. 3:305a BW 
wordt ingesteld, de aantekeningsverplichting en de gevol-
gen van aantekening vermeldt. Ook met een opvolgende 
dagvaarding wordt een collectieve vordering ingesteld. De 
toepassing van de verplichtingen van art. 1018c lid 1 sub 
f Rv doet dus vermoeden dat ook opvolgende dagvaardin-
gen in het register moeten worden aangetekend. Art. 1018c 
lid 3 Rv lijkt echter het tegenovergestelde te impliceren. 
Deze bepaling schrijft voor dat de zaak behoudens verlen-
ging drie maanden wordt aangehouden na het moment 
van aantekenen. Dit lid verwijst naar de aantekening als 
‘bedoeld in het tweede lid’. Het lijkt ons onwaarschijnlijk 
dat de wetgever bedoeld heeft dat met de aantekening van 
een opvolgende dagvaarding, waarmee een collectieve actie 

2 M.V.E.E. de Monchy & T.D.A. Kluwen, 'De WAMCA leeft! In vogelvlucht 
door twee jaar rechtspraak', MvV 2022(3), p.83-84. Het niet (tijdig) aan-
tekenen van de dagvaarding leidt misschien niet direct tot niet-ontvan-
kelijkheid. Anders dan de tekst van art. 1018c lid 2 en 3 Rv, wordt in de 
memorie van toelichting namelijk een discretionaire bevoegdheid van 
de rechter gesuggereerd (Kamerstukken II 2016/17, 34608, nr. 3, p. 38). 

3 Hoogervorst, Klaassen en Knigge gaan er met verwijzing naar art. 1018c 
lid 2 Rv van uit dat alleen de eerste dagvaarding in eerste aanleg moet 
worden gepubliceerd. Zie 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.

Onder de WAMCA moet de eiser de dagvaarding waarbij een collectieve actie wordt ingesteld, publiceren in 
het centraal register voor collectieve vorderingen. In de vorige BER bespraken de auteurs de voorgestelde 
wijziging van deze publicatieplicht. Deel twee en drie gaan over de reikwijdte van de publicatieplicht. 
Onduidelijk is namelijk welke dagvaardingen nu precies moeten worden aangetekend. Wat te doen met 
bijvoorbeeld opvolgende dagvaardingen, of de procesinleiding in cassatie? Dit tweede deel ziet op de 
dagvaardingen of andere inleidende processtukken in eerste instantie, hoger beroep, cassatie en kort geding.\ 
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wordt ingesteld over dezelfde gebeurtenis, een nieuwe drie-
maandentermijn aanvangt. De tekst van art. 1018c lid 3 Rv 
lijkt daarmee te impliceren dat art. 1018c lid 2 Rv alleen op 
de eerste dagvaarding ziet.

Meer systematisch suggereert art. 1018e lid 1 Rv dat er 
twee ingangen zijn voor het instellen van een collectieve 
vordering op grond van art. 3:305a BW:4 de eerste actie 
wordt ingesteld op grond van art. 1018c Rv en opvolgende 
acties op grond van art. 1018d Rv. Ook art. 1018d lid 1 
Rv lijkt deze tweedeling te volgen, omdat hierin art. 1018c 
lid 1 Rv expliciet van toepassing wordt verklaard – wat a 
contrario doet vermoeden dat art. 1018c lid 2 Rv (de publi-
catieplicht) niet van toepassing is op de opvolgende acties 
ingesteld via art. 1018d Rv. 

Het is echter maar de vraag of er 
daadwerkelijk sprake is van twee 

te onderscheiden ingangen

Het is echter maar de vraag of er daadwerkelijk sprake 
is van twee te onderscheiden ingangen. Evident is name-
lijk dat sommige bepalingen in art. 1018c Rv wel degelijk 
van toepassing zijn op de vorderingen die zijn ingesteld 
bij opvolgende dagvaardingen.5 Omgekeerd is dit ook het 
geval: de rechtbank Amsterdam oordeelde dat art. 1018d 
lid 3 Rv ook ziet op de vordering die door de eerste belan-
genorganisatie is ingesteld.6 Deze overwegingen doen 
vermoeden dat de bepalingen van zowel art. 1018c als art. 
1018d Rv van toepassing kunnen zijn op de vorderingen 
van zowel de eerste als de opvolgende belangenorganisa-
ties. In de wetsgeschiedenis vinden wij ook niet direct een 
reden waarom de publicatieplicht van art. 1018c lid 2 Rv 
niet op opvolgende dagvaardingen van toepassing zou zijn. 
Zo wordt in de memorie van toelichting benoemd dat ‘het 
belangrijk [is] dat elke ingestelde collectieve vordering 
daadwerkelijk in het centrale register terechtkomt’, waarbij 
‘elke’ niet alleen betrekking hoeft te hebben op de collec-
tieve vorderingen die als eerste worden ingesteld, maar ook 
kan zien op alle collectieve acties die worden geïnitieerd.7 

Kijken we naar de ratio van de aantekening, dan geldt aller-
eerst dat aantekening van opvolgende dagvaardingen die 
op dezelfde gebeurtenis zien niet nodig is om de termijn 
te laten intreden voor concurrerende dagvaardingen – het 
systeem van de WAMCA brengt mee dat die termijn uitslui-

4 Art. 1018e lid 1 Rv spreekt over ‘[…] de eisers die overeenkomstig artikel 
1018c of 1018d een collectieve vordering hebben ingesteld […]’ (onze onder-
streping). Ook art. 1018d lid 3 Rv, dat het heeft over ‘[…] de overeenkom-
stig dit artikel ingestelde collectieve vorderingen […].’ (onze onderstreping), 
wijst hierop.

5 Dit geldt ons inziens in ieder geval voor art. 1018c lid 5 Rv.
6 Rb. Amsterdam 8 september 2021, C/13/702849 / HA ZA 21-526 (rolbe-

slissing gepubliceerd in het centraal register voor collectieve vorderin-
gen), r.o. 1.5.

7 Kamerstukken II 2016/17, 34608, nr. 3, p. 38.

tend aanvangt bij het aantekenen van de eerste dagvaar-
ding. In de ‘Aanbevelingen WAMCA’ stelt de Rechtspraak 
dat aantekening van opvolgende dagvaardingen ‘(nog) geen 
wettelijk vereiste’ is, maar wordt aantekening wel aanbe-
volen omdat dit de transparantie en toegankelijkheid van 
de collectieve vordering dient en het andere belangenor-
ganisaties in staat stelt ‘inzicht te verkrijgen in wat loopt 
en een goede afweging te maken over hun positie’.8 Ook 
de aantekeningsinstructies op de website van het register 
melden dat het aantekenen van een opvolgende dagvaar-
ding ‘geen ontvankelijkheidscriterium’ is, maar zeer wordt 
aanbevolen.9 

De opvatting dat aantekening gewenst is, delen wij. Immers, 
ook informatie over de door de tweede (en volgende) 
belangenorganisatie(s) ingestelde actie(s) kan voor belan-
genorganisaties en individuele gedupeerden van belang zijn 
bij het nemen van procesbeslissingen. Zo zal een belan-
genorganisatie wellicht besluiten om toch geen actie in te 
stellen als meerdere opvolgende organisaties er eerder bij 
waren. En een gedupeerde besluit misschien toch te wach-
ten met zijn individuele procedure als hij in het register ziet 
dat hij wél in de groep vertegenwoordigde personen van 
een opvolgende dagvaarding valt, waar dat bij de eerste 
dagvaarding niet het geval was. 

Hoewel publicatie van opvolgende dagvaardingen past 
binnen het systeem van de WAMCA en in lijn is met het 
doel van het register, is de wettekst dus onduidelijk. Hier-
over zal uitsluitsel moeten worden gegeven door de wetge-
ver of in jurisprudentie. Tot dan ligt de sanctie van niet-
ontvankelijkheid niet voor de hand, maar zou de rechter de 
belangenorganisatie zo snel mogelijk moeten opdragen om 
de dagvaarding alsnog in het register te plaatsen.  

Eerste dagvaarding in hoger beroep 

In het hoger beroep van een WAMCA-bodemprocedure ligt 
de publicatieplicht gecompliceerder dan in eerste aanleg. 
Dat komt allereerst doordat er (vooralsnog) minder juris-
prudentie is die duiding geeft aan de wettekst. Daarnaast 
bestaat er discussie over de vraag in hoeverre titel 14A van 
Boek 3 Rv, waaronder art. 1018c Rv, in hoger beroep van 
toepassing is of zou moeten zijn.10 

Art. 1018b lid 1 Rv bepaalt dat titel 14A van toepassing 
is op procedures betreffende een vordering als bedoeld in 
art. 3:305a BW. In hoger beroep betreft de WAMCA proce-
dure nog steeds een 3:305a-procedure, dus zou titel 14A 
‘gewoon’ van toepassing zijn. De verwijzing naar de tweede 
titel van Boek 1 Rv in art. 1018b lid 2 Rv kan daaren-

8 De Rechtspraak, 'Aanbevelingen Wamca', 20 december 2019. 
9 https://www.rechtspraak.nl/Registers/centraal-register-voor-collectieve-

vorderingen#0173fcff-cc24-46cd-a04a-51f12c6578edac223763-bdcc-
4d9f-b33f-432ba8af51152

10 Zie E.M. Hoogervorst, C.J.M. Klaassen & A. Knigge, 'Hoger beroep en cas-
satie in een collectieve actie op grond van de WAMCA: een blik vooruit', 
TCR 2021(4).
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tegen suggereren dat titel 14A alleen geldt voor procedu-
res in eerste aanleg. Het Hof Amsterdam oordeelde in een 
rolbeslissing in de zaak tegen Oracle en Salesforce onlangs 
evenwel dat titel 14A ook in hoger beroep moet worden 
toegepast.11 In zijn motivering vermeldde de rolraadsheer 
nog dat de tweede titel van Boek 1 Rv op grond van art. 
353 Rv van overeenkomstige toepassing is in hoger beroep 
en dat ook bij gebreke van bepalingen die op het tegendeel 
wijzen, moet worden aangenomen dat titel 14A van (over-
eenkomstige) toepassing is in hoger beroep. 

De toepassing van de WAMCA in hoger beroep kwam ook 
aan de orde in een recent gepubliceerd arrest van het Hof 
Den Haag,12 dat wij niet terugvinden in het register.13 Het 
hof doet hierin geen algemene uitspraken over de toepas-
sing van de WAMCA in hoger beroep, maar bepaalt voor 
een aantal onderdelen of titel 14A moet worden gevolgd. 
Zo oordeelt het hof dat er opnieuw een exclusieve belan-
genbehartiger moet worden aangewezen, maar dat de 
procedure niet voor drie maanden hoeft te worden aange-
houden. Dit laatste oordeel komt niet overeen met het 
oordeel van de Amsterdamse rolraadsheer, die bepaalde dat 
titel 14A in hoger beroep moet worden toegepast en dat dit 
meebrengt dat de driemaandentermijn van art. 1018c lid 3 
Rv ook van toepassing is. Hoewel er volgens de rolraads-
heer geen aanwijzingen bestonden dat van de genoemde 
termijn gebruik zal worden gemaakt, kon hij niet uitsluiten 
dat deze termijn ook in hoger beroep een rol zou kunnen 
vervullen. Met de vermelding dat kantoorgenoten van ons 
Salesforce bijstaan in de procedure voor het Amsterdamse 
hof, sluiten wij ons aan bij het andersluidende oordeel van 
het Hof Den Haag dat de driemaandentermijn in hoger 
beroep geen functie heeft, omdat deze is bedoeld om andere 
belangenorganisaties de gelegenheid te geven ook een 
collectieve vordering over hetzelfde onderwerp in te stellen, 
maar dat daarvan in hoger beroep geen sprake meer kan 
zijn.14 Waar in een individuele appelprocedure immers nog 
de mogelijkheid tot voeging en tussenkomst bestaat voor 
personen die in eerste aanleg geen procespartij waren, lijkt 
dat in een WAMCA-procedure niet mogelijk. De rechtbank 
Amsterdam oordeelde eerder namelijk dat hoewel titel 14A 
de toepassing van art. 217 Rv niet met zoveel woorden 
uitsluit, het systeem van de WAMCA niet toelaat dat een 
organisatie waarvoor de weg van art. 1018d Rv openstond, 

11 Hof Amsterdam 29 april 2022, zaaknummer 200.308.490/01 (rolbeslissing 
gepubliceerd in het centraal register voor collectieve vorderingen). 

12 Hof Den Haag 5 april 2022, ECLI:NL:GHDHA:2022:1316. 
13 Omdat in dit arrest een exclusieve belangenbehartiger wordt aangewe-

zen, ligt aantekening in het register met het oog op het bepaalde in art. 
1018f lid 2 en 1018e lid 5 Rv voor de hand. 

  De appeldagvaarding in deze zaak werd overigens wel aangetekend, 
maar is in het register opgenomen onder de naam 'tweede dagvaarding' 
in plaats van 'appeldagvaarding.' 

14 Hof Den Haag 5 april 2022, ECLI:NL:GHDHA:2022:1316, r.o. 3.5. Zie ook: 
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. 119.

later toch nog partij wordt door zich te voegen aan de zijde 
van de eiser.15

Dat het Hof Amsterdam en het Hof Den Haag in dezelfde 
maand tot een ander oordeel komen over de toepassing 
van de WAMCA in hoger beroep, bewijst dat hierover veel 
onduidelijkheid bestaat. Uiteindelijk is het aan de wetgever 
om uitsluitsel te geven. Met het oog op de oordelen in de 
rolbeslissing en het arrest, gaan wij er ten behoeve van deze 
bijdrage vanuit dat de hoven als uitgangspunt zullen nemen 
dat titel 14A zoveel mogelijk wordt toegepast in appel.

In dat geval bestaat er, net als in eerste aanleg, wat ons 
betreft geen discussie over de verplichting de appeldagvaar-
ding op grond van art. 1018c lid 2 Rv aan te tekenen in het 
register. Dat is ook wenselijk.16 Als wij Hoogervorst, Klaas-
sen en Knigge volgen in het standpunt dat in het geval van 
meerdere belangenorganisaties in eerste aanleg, naast de 
exclusieve belangenbehartiger ook alle andere belangenor-
ganisatie hoger beroep kunnen instellen,17 dan is het voor al 
die organisaties relevant om te weten of een andere organi-
satie heeft geappelleerd.18 Daarnaast is deze informatie rele-
vant voor belangenorganisaties die niet al in eerste aanleg 
betrokken waren. Als een collectieve actie in eerste aanleg 
eindigt in niet-ontvankelijkheid van de belangenorganisa-
tie, dan kunnen andere belangenorganisaties over dezelfde 
gebeurtenis ons inziens namelijk een nieuwe collectieve 
actie instellen.19 Als echter hoger beroep is ingesteld tegen 
de niet-ontvankelijkheidverklaring in eerste aanleg, is 
de collectieve actie opnieuw aanhangig en is een nieuwe 
collectieve actie over dezelfde gebeurtenis daardoor niet 
mogelijk. Als de appeldagvaarding waarmee wordt opge-
komen tegen de niet-ontvankelijkverklaring niet zichtbaar 
is in het register, zou een belangenorganisatie die onwetend 
is over het hoger beroep, mogelijk tevergeefs een nieuwe 
collectieve actie in eerste aanleg instellen. Dat moet voor-
komen worden.

Daarnaast is het ook voor personen binnen de nauw 
omschreven groep relevant om te weten of hoger beroep is 
ingesteld (en wellicht ook door welke belangenorganisatie). 
Als gedupeerden hangende het hoger beroep een individu-
ele procedure instellen, zal die procedure waarschijnlijk 
worden aangehouden. Als de appeldagvaarding wél publie-
kelijk toegankelijk is in het register, zullen gedupeerden hun 
middelen waarschijnlijk pas inzetten na opt-out (voor zover 

15 Rb. Amsterdam 3 maart 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:5174, r.o. 5.13.
16 Zie ook 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.

17 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).

18 Al zal de appeldagvaarding in de praktijk wellicht pas kort voor het verlo-
pen van de appeltermijn worden aangetekend.

19 Hierover kort: D. Horeman & M.V.E.E. de Monchy, 'De summiere ondeug-
delijkheidstoets in de WAMCA: het brede belang van een zwaardere 
invulling', MvV 2021(7/8), p. 270-271.
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inderdaad mogelijk in hoger beroep20). Voor zowel andere 
belangenorganisaties als gedupeerden is het dus van belang 
dat de appeldagvaarding wordt aangetekend in het register.  

Als titel 14A in hoger beroep in principe zoveel mogelijk 
wordt toegepast, dan gelden voor de appeldagvaarding 
ook de overige voorschriften van art. 1018c Rv. Dat bete-
kent dat belangenorganisaties niet kunnen volstaan met 
een ‘kale’ appeldagvaarding. Art. 1018c lid 1 Rv schrijft 
immers bepaalde inhoudelijke elementen dwingend voor. 

Toepassing van titel 14A brengt mee dat de aantekening van 
de appeldagvaarding is voorgeschreven op straffe van niet-
ontvankelijkheid. Ook het ontbreken van de elementen van 
art. 1018c lid 1 Rv in de appeldagvaarding kan ons inziens 
leiden tot niet-ontvankelijkheid.21 Hierbij merken wij op 
dat de sanctie van niet-ontvankelijkheid in appel zwaarder 
is dan in eerste aanleg, omdat de niet-ontvankelijkheidver-
klaring in de regel ná afloop van de appeltermijn zal plaats-
hebben, waardoor het vonnis in eerste aanleg in kracht van 
gewijsde is gegaan en dezelfde kwestie als gevolg hiervan niet 
meer onderwerp kan zijn van een collectieve actie.22 Door 
de publicatie van de hiervoor besproken rolbeslissing van 
het Hof Amsterdam en het arrest van het Hof Den Haag, is 
voor partijen kenbaar dat titel 14A kan worden toegepast in 
hoger beroep. Dat betekent dat de rechter de belangenorga-
nisatie wat ons betreft niet-ontvankelijk kan verklaren als de 
appeldagvaarding niet is aangetekend in het register. 

Wat betreft het vereiste om de gebeurtenis en de groep 
voor wie wordt opgekomen in de dagvaarding te omschrij-
ven, merken wij nog op dat de vordering in hoger beroep 
van een WAMCA-procedure (sterker dan in een regulier 
appel) volgens ons niet fundamenteel anders mag zijn dan 
in eerste aanleg. De belangen van derden in het systeem 
van de WAMCA begrenzen ons inziens de mogelijkheid 
om in hoger beroep een vordering in te stellen die dusda-
nig anders is dat sprake is van een andere gebeurtenis met 
andere feitelijke en rechtsvragen. Belangenorganisaties die 
geen partij waren in de procedure in eerste aanleg, kunnen 
in het hoger beroep immers niet voor het eerst een vorde-
ring instellen. Als de vordering in hoger beroep ineens op 
een nieuwe gebeurtenis ziet, hebben belangenorganisaties 
dus niet meer de mogelijkheid om over dezelfde gebeurtenis 
ook een collectieve actie in te stellen. Ook de groep voor 
wie wordt opgekomen mag wat ons betreft niet fundamen-

20 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. 120.

21 Zie Deel I van dit drieluik: T.D.A. Kluwen & M.G. Bredenoord-Spoek, 
'WAMCA: (een uittreksel van) de dagvaarding wel/niet publiceren? – Deel 
I', BER 2022/75, p. 16, waar wij verwijzen naar De Monchy & Kluwen 2022, 
p. 83.

22 Dit is niet het geval als ook het vonnis in eerste aanleg een niet-ontvan-
kelijkheidverklaring betreft. Dat oordeel is dan weliswaar in kracht van 
gewijsde gegaan, maar omdat de rechter hierbij doorgaans geen inhou-
delijke beslissing over de rechtsbetrekking in geschil heeft genomen, 
brengt het geen gezag van gewijsde mee en krijgt de belangenorganisa-
tie feitelijk een tweede (of in dit geval zelfs derde) kans.

teel anders zijn. Een groepswijziging leidt immers al snel 
tot andere feitelijke en rechtsvragen en past daarom niet in 
het systeem van de WAMCA. Dit zien wij bevestigd door 
het Hof Den Haag, dat onlangs oordeelde dat art. 1018c 
lid 1 Rv niet toelaat dat ‘de groep personen voor wie een 
belangenorganisatie opkomt, na de inleidende dagvaarding 
fundamenteel wordt gewijzigd’.23 Gezien deze beperkingen 
en bij toepassing van art. 1018c lid 1 Rv op de appeldag-
vaarding, bestaat er geen noodzaak om de memorie van 
grieven in het register te publiceren. 

Opvolgende dagvaardingen in bodemappel 

Bij integrale toepassing van titel 14A in hoger beroep, zien 
onze overwegingen over opvolgende dagvaardingen in 
eerste aanleg – inclusief de wettelijke onduidelijkheid – ook 
op opvolgende appeldagvaardingen. Hierbij merken wij 
opnieuw op dat een belangenorganisatie wat ons betreft 
niet voor het eerst in hoger beroep een vordering kan instel-
len. Een opvolgende appeldagvaarding kan dan ook slechts 
worden uitgebracht door een belangenorganisatie die ook in 
eerste aanleg betrokken was. Dit neemt niet weg dat ook die 
dagvaardingen in het register thuis horen. Ook bij opvol-
gende dagvaardingen in hoger beroep geldt dat informatie 
hierover van belang kan zijn voor de procesbeslissingen 
van andere belangenorganisaties en individuele gedupeer-
den (en daarmee voor het streven van de wetgever om de 
vorderingen over een bepaalde gebeurtenis zoveel mogelijk 
in één procedure te concentreren). Zo kan het voorkomen, 
bijvoorbeeld bij co-exclusieve belangenbehartigers, dat 
verschillende belangenorganisaties in eerste aanleg verschil-
lende groepen personen vertegenwoordigen. Aantekening 
van appeldagvaardingen voorkomt dan onduidelijkheid 
over de vertegenwoordigde groep in hoger beroep. Hiervoor 
vermeldden wij bovendien al dat het voor alle belangenor-
ganisaties die in eerste aanleg betrokken zijn, relevant is of 
een andere organisatie heeft geappelleerd. Ook daarvoor is 
aantekening van appeldagvaardingen geboden.

Cassatie

Bij onze bespreking van het hoger beroep benoemden wij al 
dat art. 1018b Rv over de reikwijdte van titel 14A tot verwar-
ring kan leiden: is titel 14A alleen van toepassing in eerste 
aanleg, of ook in andere instanties? Als de rolraadsheer in de 
eerder genoemde procedure tegen Oracle en Salesforce in de 
wet geen reden zag om titel 14A in hoger beroep niet toe te 
passen, geldt hetzelfde wellicht in cassatie. Ook in cassatie is 
immers sprake van een vordering als bedoeld in art. 3:305a 
BW. Waar toepassing van titel 14A in hoger beroep al tot veel 
vragen leidt, zou dit in cassatie echter helemaal tot een raar 
figuur leiden: zou de Hoge Raad een exclusieve belangen-
behartiger moeten aanwijzen, opt-out formaliteiten moeten 
vaststellen en een schikkingstermijn moeten stellen? Gezien 
de aard van de cassatieprocedure zou het antwoord op al 

23 Hof Den Haag 19 april 2022, ECLI:NL:GHDHA:2022:643, «JBPR» 2022/39, 
r.o. 6.5
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deze vragen wat ons betreft nee moeten zijn. Titel 14A zou 
niet moeten worden toegepast in cassatie.

Titel 14A zou niet moeten 
worden toegepast in cassatie

Daar moeten wel enkele uitzonderingen op worden gemaakt. 
Wij menen in ieder geval voor art. 1018c lid 2 Rv.24 Door 
aantekening van een uittreksel van de procesinleiding wordt 
duidelijk dat er (opnieuw) een collectieve actie aanhangig is 
over een bepaald onderwerp. Zoals toegelicht in Deel I en 
hiervoor in de context van de procedure in eerste en tweede 
aanleg, is dit voor zowel andere belangenorganisaties als 
mogelijke gedupeerden van belang. Wellicht ten overvloede 
vermelden wij hierbij dat de groep voor wie wordt opgeko-
men ons inziens ook in cassatie niet kan worden gewijzigd. 
Aantekening van de procesinleiding is slechts nodig om 
kenbaar te maken dát cassatie is ingesteld.  

Om de verwarring over titel 14A in cassatie nog groter te 
maken, merken wij op dat er een aparte versie van titel 14A 
bestaat voor de cassatieprocedure. Op dit moment bestaan 
namelijk twee versies van het Wetboek van Burgerlijke 
rechtsvordering: een versie voor procedures bij de Hoge 
Raad waarvoor de KEI-regelgeving is ingevoerd en een 
versie voor de overige procedures en de gerechten waarvoor 
de KEI-wetgeving niet is ingevoerd of is ingetrokken (de 
rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland).25 Inmid-
dels wordt gewerkt aan het opheffen van dat onderscheid, 
wat heeft geleid tot een conceptwetsvoorstel voor de Wet 
eenmaking Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, dat 
op 11 april 2022 ter consultatie aan de Orde van Advocaten 
(NOvA) is voorgelegd.26 Uit het conceptwetsvoorstel en de 
toelichting leidt de adviescommissie burgerlijk procesrecht 
van de NOvA af dat het de bedoeling is dat titel 14A zoals 
die nu zou gelden voor de Hoge Raad komt te vervallen en 
geen specifieke bepalingen worden ‘overgeheveld’ naar de 
cassatietitel van het eengemaakte Rv. Als gevolg daarvan 
zou titel 14A zich niet meer goed in cassatie laten toepassen 
(omdat titel 14A mogelijk dus wel van toepassing is, maar 
de bepalingen die zijn geschreven voor digitaal procederen 
zijn komen te vervallen). Dit kan een omissie zijn, maar 
gezien bovenstaande overwegingen over titel 14A in cassa-
tie, is het mogelijk dat het de bedoeling van de wetgever 
is dat titel 14A in cassatie niet wordt toegepast. Met de 
adviescommissie burgerlijk procesrecht menen wij dat dit 
in de wet duidelijk zou moeten worden gemaakt. Overigens 
wordt wat ons betreft dus in ieder geval art. 1018c lid 2 Rv 
zoals dat nu geldt voor de Hoge Raad, wél overgeheveld 
naar de cassatietitel van het eengemaakte Rv.

24 Wij denken hierbij ook aan art. 1018k Rv.
25 Kamerstukken II 2021/22, 36034, nr. 4 (Advies afdeling advisering Raad 

van State en nader rapport), p. 5-6.
26 NOvA, ‘Wetgevingsadvies: Wet eenmaking wetboek van burgerlijke 

rechtsvordering’, 13 mei 2022. Online beschikbaar via: https://www.advo-
catenorde.nl/juridische-databank/details/wetgevingsadviezen/1900?teru
g=%2Fjuridische-databank%2Fwetgevingsadviezen%3Flimiet%3D10.

Kortom; toepassing van titel 14A in cassatie is moeilijk 
voorstelbaar, maar de wet zoals deze nu geldt, lijkt dit niet 
uit te sluiten. Wij verwachten meer duidelijkheid hierover 
in het kader van de totstandkoming van het wetsvoorstel 
voor het eengemaakte Rv. Voor zover titel 14A vooralsnog 
wel van toepassing is in cassatie, bepaalt art. 1018c lid 2 Rv 
zoals dat nu geldt voor de Hoge Raad in ieder geval dat een 
uittreksel van de procesinleiding moet worden aangetekend 
in het register.27 Net als in eerste aanleg en hoger beroep 
is niet duidelijk of deze publicatieplicht ook op eventuele 
opvolgende procesinleidingen ziet, maar achten wij aante-
kening hiervan wel wenselijk.

Kort geding in eerste aanleg en hoger beroep

De inhoud van het register voor collectieve vorderingen 
toont dat er kennelijk onduidelijkheid bestaat over de plicht 
om de kortgedingdagvaarding hierin aan te tekenen: een 
groot aantal kortgedingdagvaardingen is hierin wel opge-
nomen, maar een blik op rechtspraak.nl toont dat ook veel 
WAMCA kortgedingdagvaardingen niet zijn aangetekend 
in het register. De verwarring hierover komt waarschijnlijk 
voort uit de wet: art. 1018b lid 1 Rv bepaalt dat titel 14A 
Rv niet van toepassing is in kort geding, met uitzondering 
van de inhoudelijke dagvaardingsvoorschriften van art. 
1018c lid 1 Rv. Artikel 1018c lid 1 sub f Rv bepaalt dat de 
dagvaarding (i) de verplichting van de eiser om van de zaak 
aantekening te maken in het register en (ii) de gevolgen van 
die aantekening, vermeldt. Met anderen gaan wij ervan uit 
dat art. 1018c lid 1 sub f Rv per abuis van toepassing is 
verklaard in kort geding.28 

Hoewel de wet dus onduidelijk is, zien wij geen noodzaak 
tot aantekening van de kortgedingdagvaarding in het regis-
ter. De ratio voor de publicatieplicht bij bodemprocedures 
is dat gedupeerden en belangenorganisaties moeten kunnen 
nagaan of (i) er over een bepaalde gebeurtenis tegen een 
bepaalde gedaagde een collectieve actie aanhangig is en (ii) 
welke personen binnen de groep vallen voor wier belan-
gen wordt opgekomen, omdat zij mogelijk beperkt worden 
in hun procesmogelijkheden – als beschreven in Deel I. De 
aanleiding voor deze beperkingen is uiteindelijk gelegen in 
de binding (behoudens opt-out29) van de nauw omschreven 
groep aan het eindoordeel van de rechter in de collectieve 
actie. Dat het gezag van gewijsde van het eindoordeel in een 
WAMCA-procedure zich uitstrekt tot de nauw omschre-
ven groep, volgt uit art. 1018k en 1018f Rv in titel 14A. 
Omdat titel 14A in kort geding niet geldt, wordt geen nauw 

27 In de versie van Rv zoals dat luidt voor de Hoge Raad, is het woord 
‘uittreksel’ in art. 1018c lid 2 Rv nooit vervangen door ‘afschrift’. In tegen-
stelling tot de procedures in eerste en tweede aanleg, moet de eiser in 
cassatie bij toepassing van titel 14A daarom nu al een uittreksel van de 
procesinleiding aantekenen in het register.

28 A. Knigge e.a., SDU Commentaar Burgerlijk procesrecht, art. 1018b lid 1 Rv; 
De Monchy & Kluwen 2022, p. 90.

29 Dit geldt voor personen behorend tot de nauw omschreven groep die 
woonplaats of verblijf in Nederland hebben. Voor de personen die dat 
niet hebben, geldt nu in principe een opt-in regime (art. 1018f lid 5 Rv). 
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omschreven groep bepaald en geldt het eindoordeel van de 
voorzieningenrechter alleen voor de procespartijen en kan 
dit oordeel dus niet leiden tot een beperking van procedeer-
mogelijkheden. Dit is logisch: de kortgedingrechter treft in 
spoedeisende gevallen een voorlopige voorziening. De aard 
van de voorlopige voorziening brengt mee dat het vonnis 
hiervan geen gezag van gewijsde krijgt;30 van uitbreiding 
hiervan en de beperkingen van procedeermogelijkheden die 
daarmee gepaard gaan, kan geen sprake zijn. Er bestaat dus 
geen noodzaak tot publicatie van de kortgedingdagvaar-
ding. Dit geldt voor dagvaardingen in eerste aanleg en in 
hoger beroep. 

Dat de uitkomst van een WAMCA kort geding relevant kan 
zijn voor anderen dan de procespartijen, maakt ook niet dat 
aantekening van de kortgedingdagvaarding wenselijk is. De 
uitkomst van een WAMCA kort geding zal de procedeer-
mogelijkheden van de personen voor de belangen van wie 
wordt opgekomen, immers nooit direct beperken. En als 
er op grond van het kortgedingvonnis een recht ontstaat, 
bijvoorbeeld als de voorzieningenrechter een voorschot op 
de schadevergoeding toewijst, is het aan de belangenorga-
nisatie om hier ruchtbaarheid aan te geven. Het is wat ons 
betreft niet nodig om in anticipatie op die mogelijkheid de 
kortgedingdagvaarding (of later het vonnis) in het register 
te publiceren. 

Conclusie

Als het wetsvoorstel voor de Implementatiewet richtlijn 
representatieve vorderingen ongewijzigd wordt aangeno-

30 Art. 257 Rv.

men, hoeft de eiser in een collectieve actie vanaf 25 juni 
2023 niet langer de gehele dagvaarding te publiceren, maar 
slechts een uittreksel hiervan. Deze voorgestelde wijziging 
van art. 1018c lid 2 Rv lost de onduidelijkheid over de reik-
wijdte van deze publicatieplicht niet op. In dit tweede deel 
van ons drieluik bespraken wij voor de gewone procedures 
in verschillende instanties de plicht tot aantekening van de 
dagvaarding in het register voor collectieve vorderingen. De 
wet verschaft vaak geen duidelijkheid, maar met het oog op 
het doel van het register en het systeem van de WAMCA, is 
goed te bepalen wanneer aantekening van de dagvaarding 
wel nodig is en wanneer niet. Om de beloofde handvat-
ten voor de praktijk waar te maken, presenteren wij in het 
schema hieronder in het kort onze bevindingen. In Deel III 
vullen wij dit schema aan met de processtukken die bijzon-
dere procedures zoals vrijwaring en tussenkomst inleiden. 
Maar eerst gaan wij op vakantie – er is geen betere plek 
om de consequenties van de vrijwaringsdagvaarding in een 
collectieve actie te overpeinzen dan aan het strand.

Dit artikel is afgesloten op 14 juli 2022.
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Aantekening van de dagvaarding of vergelijkbaar proces-
stuk in het register voor collectieve vorderingen

Aantekening verplicht o.b.v. 
wettekst?

Aantekening wenselijk of noodzakelijk 
o.b.v. doel register en systeem WAMCA?

Bodem-
procedure

Eerste 
aanleg

Eerste dagvaarding Ja Ja

Opvolgende dagvaardingen Onduidelijk Ja

Hoger 
beroep

Eerste appeldagvaarding Ja, indien titel 14A van toepas-
sing is

Ja

Opvolgende appeldagvaar-
ding

Onduidelijk, ook bij toepassing 
van titel 14A

Ja

Eerste memorie van grieven Nee Nee 
Opvolgende memories van 
grieven

Nee Nee 

Cassatie Een uittreksel van de proce-
sinleiding 

Ja, indien titel 14A van toepas-
sing is

Ja 

Uittreksels van opvolgende 
procesinleidingen

Onduidelijk, ook bij toepassing 
van titel 14A

Ja

Kort geding Eerste 
aanleg

Eerste dagvaarding Onduidelijk Nee
Opvolgende dagvaardingen Onduidelijk Nee

Hoger 
beroep

Eerste appeldagvaarding Onduidelijk Nee
Opvolgende appeldagvaar-
dingen

Onduidelijk Nee


