
Samenvatting

Achtergrond

Sinds een aantal jaren richt de overheid haar beleid ten aanzien van 
geschilbeslechting op een pluriforme toegang tot het recht, waarbij 
de verantwoordelijkheid voor het oplossen van geschillen meer wordt 
verschoven van de overheid naar de burger en andere maatschappelijke 
partijen. In dat kader worden de mogelijkheden om conflicten langs 
 buitengerechtelijke weg op te lossen, bevorderd. Een van de gebieden 
waarop een alternatieve manier van geschilafdoening wordt gestimuleerd, 
is dat van consumentengeschillen. Een organisatie die zich met name met 
dit type geschillen bezighoudt, is ‘De Geschillencommissie’. Dit is een 
non-profitinstelling die tot doel heeft om geschillen tussen consumenten 
en ondernemers op een snelle, goedkope, eenvoudige en goede manier te 
beslechten. Deze doelstelling wordt nagestreefd door het oprichten en in 
stand houden van geschillencommissies voor zo veel mogelijk branches 
en ondernemingen in Nederland.
De Geschillencommissie wordt elke vijf jaar geëvalueerd vanwege de 
subsidie die zij van het ministerie van Justitie ontvangt.

Doelstelling en onderzoeksvragen

Het doel van het onderzoek was een evaluatie van het functioneren van 
De Geschillencommissie. Het tijdsbestek waarop het onderzoek zich 
 richtte was de periode tussen 2002 en 2008, maar niet alle gegevens waren 
voor dezelfde periode beschikbaar. Als leidraad voor het onderzoek zijn de 
doelstellingen genomen die De Geschillencommissie zichzelf heeft opge-
legd, namelijk het beslechten van consumentengeschillen op een snelle, 
goedkope, eenvoudige en goede wijze. In het rapport werden deze doelen 
gevat onder de noemers toegankelijkheid en kwaliteit van de geschilafdoe-
ning, wat resulteert in de volgende hoofd- en deelvragen.

Vraag 1: In welke mate biedt De Geschillencommissie een toegankelijke vorm 
van geschilafdoening?
– Hoeveel en welke typen geschillencommissies zijn er?
– Welke geschillen zijn de commissies bevoegd te behandelen?
– Wat is de aard en omvang van de klachten die bij de geschillencommis-

sies worden ingediend?
– Hoe worden de klachten afgehandeld?
– Welke redenen hebben consumenten voor het afbreken van een proce-

dure?
– Hoeveel geld en tijd kost een gemiddelde procedure de consument?
– Hoeveel stress levert een gemiddelde procedure de consument op?
– Hoe beoordelen consumenten de kosten en eenvoud van de procedure?
– Welke verwachtingen hebben consumenten wat betreft de kosten 

 voordat zij een procedure beginnen?
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– In hoeverre verschillen de oordelen van consumenten met verschil-
lende kenmerken (wat betreft leeftijd, inkomen, opleiding, etnische 
achtergrond)?

Vraag 2: Wat is de kwaliteit van de geschilafdoening door De Geschillen-
commissie?
Wat betreft de kwaliteit van de geschilafdoening beschouwen we de 
 volgende zaken:
– kwaliteitsmanagement;
– onafhankelijkheid en onpartijdigheid;
– hoor en wederhoor;
– procesvertegenwoordiging;
– gelijke proceskansen;
– snelheid en tijdigheid;
– deskundigheid;
– kwaliteit van uitspraken;
– doeltreffendheid;
– doorzichtigheid van de procedure.

Vraag 3: Welke positie bekleedt De Geschillencommissie in de Nederlandse 
samenleving?
Daarnaast werd de positie van De Geschillencommissie belicht in 
het totale palet van geschiloplossing van consumentengeschillen in 
Nederland en de rol die zij speelt voor het klachtenmanagement van 
bedrijven.
– Welke positie heeft De Geschillencommissie in het totale beeld van 

geschiloplossing van consumentengeschillen in Nederland?
– Hoe verhoudt de geschilafdoening door De Geschillencommissie zich 

tot die van de rechtspraak?
– Welke rol speelt De Geschillencommissie voor het klachtenmanage-

ment van bedrijven?

Methode van onderzoek

Bij de totstandkoming van dit rapport is gebruikgemaakt van drie 
 methoden, namelijk:
1 literatuuronderzoek (onder andere jaarverslagen, procedurebeschrij-

vingen, reglementen);
2 statistische analyse van 38.533 dossiers van De Geschillencommissie 

die zijn afgerond in de periode 1 januari 2005 tot en met 30 juni 2008;
3 het afnemen van twee enquêtes bij 815 consumenten en 176 onderne-

mers die in 2007 een procedure bij De Geschillencommissie hebben 
doorlopen. De consumentensteekproef was van tevoren onderverdeeld 
op basis van het resultaat van de procedure: (1) groep ‘uitspraak’ 
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(N=325); (2) groep ‘schikking door bemiddeling’ (N=36); (3) groep 
‘onderlinge overeenkomst’ (N=276); en (4) groep ‘niet afgerond’ (N=175). 
De steekproef van consumenten vormt een goede afspiegeling van de 
daadwerkelijke verdeling van consumenten over geschillencommissies.

In 1995 en 2002 zijn vergelijkbare evaluatieonderzoeken uitgevoerd. 
Hoewel deze onderzoeken eenvoudiger van opzet waren, kan op enkele 
punten een vergelijking met deze onderzoeken worden gemaakt.

Resultaten

Toegankelijkheid
– Het aanbod van De Geschillencommissie is tussen 2002 en 2008 

gegroeid van 29 naar 42 bedrijfssectoren waarin geschillencommis-
sies actief zijn. Consumenten kunnen met steeds meer verschillende 
soorten klachten bij De Geschillencommissie terecht, dus wat dit aan-
gaat is de toegankelijkheid toegenomen. Een ander perspectief op toe-
gankelijkheid is de mate waarin ondernemers lid zijn van aangesloten 
branche- en beroepsorganisaties. Hierover zijn onvoldoende gegevens 
bekend. Wel blijkt uit het onderhavige onderzoek dat in 8% van de 
zaken die niet in behandeling konden worden genomen, de onder-
nemer niet is aangesloten bij De Geschillencommissie.

– De vraag naar de diensten van De Geschillencommissie fluctueert de 
afgelopen jaren tussen de 11 en 13 duizend nieuwe klachten per jaar. 
Het merendeel van de klachten (71%) valt binnen het gebied van de vijf 
grootste commissies, te weten, Energie & Water (22%), Reizen (20%), 
Wonen (12%), Telecommunicatie (11%) en Voertuigen (6%).

– Van de klachten die in 2008 bij De Geschillencommissie zijn binnen-
komen, is 33% geëindigd in een uitspraak, 11% afgesloten met een 
schikking door een deskundige, in 26% van de zaken is een onderlinge 
regeling tussen consument en ondernemer getroffen en 39% van de 
zaken is niet in behandeling genomen. Opvallend is de toename van 
het aantal ‘onderlinge regelingen’ dat in acht jaar tijd vrijwel is verdub-
beld. Het indienen van het geschil bij De Geschillencommissie lijkt 
een stimulans te zijn om het probleem op te lossen voordat de zaak op 
een zitting komt. Het aandeel ingediende klachten dat uiteindelijk niet 
behandeld wordt, neemt over de jaren af. Toch is de omvang hiervan 
– circa vier op de tien klachten – nog steeds aanzienlijk. In het meren-
deel (80%) van deze zaken ligt de oorzaak van het stoppen van de pro-
cedure overigens bij de consument zelf. Als belangrijkste reden om de 
procedure niet voort te zetten geven consumenten dat ze de kosten te 
hoog of de verhouding tussen het financiële belang en de te investeren 
tijd en kosten niet de moeite waard vonden. Schikkingen door deskun-
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digen komen relatief weinig voor, omdat dit maar in een paar commis-
sies mogelijk is.

– De kosten van een procedure liggen voor consumenten meestal onder 
de € 100. In één op de twintig zaken kost het consumenten meer dan 
€ 500. In totaal is een consument gemiddeld ongeveer 22 uur bezig met 
de procedure. De belangrijkste zaken voor consumenten waaraan geld 
en tijd worden besteed zijn reizen, telefoneren, kopiëren en printen en 
het verzamelen van informatie. Gemiddeld genomen zijn consumenten 
tevreden over de kosten en geven ze een voldoende als rapportcijfer.

– Het merendeel van consumenten en ondernemers vindt de manier 
waarop De Geschillencommissie communiceert duidelijk. Van de 
 consumenten die de procedure zonder resultaat hebben afgerond, geeft 
slechts een klein aantal de moeilijkheid van de procedure als reden om 
af te haken. Deze groep geeft 5,7 als rapportcijfer voor de eenvoud van 
de procedure. Alle overige groepen geven een voldoende.

Kwaliteit
Kwaliteitsmanagement
– De Geschillencommissie werkt met verschillende projecten aan ver-

betering van de kwaliteit van de eigen organisatie, waarbij de nadruk 
ligt op digitalisering. Naar verwachting is de gehele procedure voor 
alle commissies eind 2009 volledig gedigitaliseerd. Dit betekent onder 
meer dat consumenten en ondernemers voor alle commissies het dos-
sier online kunnen volgen, uitgebreide informatie kunnen raadplegen, 
 eerder gedane uitspraken integraal openbaar kunnen inzien, en ook dat 
consumenten in een bedrijvenregister kunnen controleren of onder-
nemers aangesloten zijn bij De Geschillencommissie. Deze onderdelen 
zijn momenteel nog niet voor alle commissies beschikbaar.

Onpartijdigheid en onafhankelijkheid
– Formeel is de onpartijdigheid van de commissie via regels gewaar-

borgd. Hoe de consumenten hier tegenaan kijken, hangt echter sterk 
samen met het feit of ze de zaak ‘gewonnen’ of ‘verloren’ hebben. Dege-
nen die verloren hebben, zijn veel vaker van mening dat de commissie 
partijdig was. In het algemeen vindt ongeveer 46% van de consumenten 
en 55% van de ondernemers de commissie onpartijdig, terwijl respec-
tievelijk 30% en 20% de commissie partijdig vindt. De overigen nemen 
een tussenpositie in.

Doorzichtigheid
– Ongeveer de helft van de consumenten is van mening dat de commissie 

goed luisterde naar de argumenten van de partijen, terwijl een derde 
van de consumenten van mening is dat de commissie niet goed luis-
terde. Van de ondernemers is ongeveer twee derde van mening dat de 
commissie goed luisterde.
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– Iets meer dan de helft van de consumenten en ondernemers vindt de 
werkwijze van de commissie transparant.

– De oordelen van consumenten op bovengenoemde aspecten zijn 
wederom positiever als ze in het gelijk zijn gesteld door de betreffende 
commissie.

Gelijke proceskansen
– De consument staat regelmatig tegenover een ondernemer met veel 

proceservaring (in meer dan de helft van de zaken). Desalniettemin 
blijkt de mate van proceservaring van de ondernemer niet van invloed 
te zijn op de uiteindelijke uitspraak door de commissie.

Procesvertegenwoordiging
– Eén op de vijf consumenten en ‘kleine’ ondernemers maakt gebruik van 

enige vorm van rechtshulp. Een deel van de consumenten (17%) doet 
beroep op een rechtsbijstandverzekering.

Snelheid
– De snelheid van procedures wordt relatief slecht beoordeeld door zowel 

consumenten als ondernemers. Ondernemers geven zelfs een onvol-
doende. De gemiddelde behandelingsduur is de laatste twee jaar geste-
gen en bedraagt 5,2 maanden in 2008. Schikkingen door deskundigen 
zijn aanzienlijk sneller dan uitspraken door de commissie. Van belang 
is dat de duur van een zaak voor een consument ongeveer anderhalve 
maand langer is dan de door De Geschillencommissie gerapporteerde 
behandelingsduur. Dit komt doordat de behandelingsduur wordt bere-
kend vanaf het moment dat aan alle officiële voorwaarden is voldaan 
en niet vanaf het moment dat de klacht wordt ingediend.

– Volgens De Geschillencommissie ligt de oorzaak van de langere behan-
delingsduur van de laatste jaren in het beslag dat de digitaliseringpro-
cedure legt op de organisatie. De Geschillencommissie spreekt dan ook 
de verwachting uit dat in de komende jaren de behandelingsduur sterk 
zal dalen.

Deskundigheid
– Net als in 2002 vindt de helft van de consumenten de commissie 

 deskundig. Van de ondernemers vindt 64% de commissie deskundig, 
wat meer is dan in 2002. Ondernemers zijn net als in voorgaande jaren 
 positiever dan consumenten. Een kwart van de consumenten en een 
vijfde van de ondernemers oordeelt negatief over de deskundigheid van 
de commissie.

– Van zowel de consumenten als de ondernemers zijn grofweg zes op de 
tien positief over de deskundigheid van de deskundige en zij beoorde-
len die deskundigheid aanzienlijk beter dan in 2002. Bijna een kwart 
van de consumenten en 17% van de ondernemers oordeelt negatief over 
de deskundigheid van de deskundige.
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Kwaliteit van uitspraken
– De Geschillencommissie heeft een aantal regels opgesteld over hoe een 

uitspraak moet worden opgesteld. Hoe consumenten de eerlijkheid, 
motivering en begrijpelijkheid van de uitspraak beoordelen, hangt sterk 
samen met het feit of ze in het gelijk zijn gesteld door de betreffende 
commissie. Van degenen die in het gelijk zijn gesteld, oordeelt ongeveer 
drie kwart positief, terwijl drie kwart van degenen die geen gelijk heb-
ben gekregen, negatief oordeelt.

– Het aandeel consumenten dat tevreden is met de uitspraak is ten 
opzichte van 1994 met 5% gestegen van 41% naar 46%. Het aandeel 
tevreden ondernemers is met 10% gedaald, van 62 naar 52%. Onderne-
mers blijken wel meer tevreden met uitspraken van de commissie dan 
consumenten.

– Slechts weinig consumenten en ondernemers schakelen de rechter in 
voor een ‘marginale toetsing’. Van de dertien gevonden zaken (in twee- 
enhalf jaar tijd) werden er vijf door de rechter vernietigd. Vanwege het 
geringe aantal is dit resultaat lastig te duiden.

– De voornaamste redenen dat consumenten en ondernemers niet naar 
de rechter stappen voor een marginale toetsing zijn de veronderstelde 
kosten en de duur van de procedure. Ook blijkt een kwart van de 
 consumenten en één op de tien ondernemers niet op de hoogte te zijn 
van deze mogelijkheid.

Kwaliteit van schikkingen
– De kwaliteit van schikkingen door bemiddelingsdeskundigen wordt 

relatief slecht beoordeeld en uit de enquête blijkt dat de nakoming 
ervan niet vlekkeloos verloopt. Deze gegevens zijn op een beperkt 
 aantal zaken gebaseerd, dus we moeten bij deze uitkomst wel een slag 
om de arm houden.

– Consumenten die zelf een onderlinge regeling hebben getroffen met 
de ondernemer, zijn meer tevreden over de eerlijkheid, de invloed op 
de uitkomst en over de mate waarin eigen standpunten zijn meegeno-
men dan consumenten die een schikking met een deskundige hebben 
getroffen.

Doeltreffendheid
– De waargenomen doeltreffendheid van een procedure verschilt erg per 

onderzoeksgroep. Consumenten die een onderlinge regeling zijn over-
eengekomen met de ondernemer, zijn verreweg het sterkst van mening 
dat zij hun doel hebben bereikt: 76% is die mening toegedaan. Van de 
consumenten die een schikking hebben getroffen onder begeleiding 
van een deskundige, is 31% van mening het doel te hebben bereikt. 
Van consumenten die een uitspraak hebben gehad, is dit 33%.

– Opvallend is dat niet alle consumenten die gelijk hebben gekre-
gen,  vinden dat ze hun doel hebben bereikt. Het onderzoek geeft 
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 aanwijzingen dat sommige consumenten soms net zo veel waarde 
hechten aan erkenning van hun klacht en/of excuses van de onderne-
mer als aan de feitelijke oplossing van het probleem.

– Een meerderheid van de consumenten (63%) is, indien nodig, van plan 
opnieuw gebruik te maken van de diensten van De Geschillencom-
missie. Een kwart is dit niet van plan.

– De nakoming van uitspraken door ondernemers wordt in principe 
gegarandeerd door de betrokken brancheorganisatie, en de nakoming 
door consumenten door de verplichte depotstorting die zij moeten 
doen tijdens het aanhangig maken van hun klacht. Toch wijzen de 
 huidige onderzoeksresultaten uit dat de nakoming niet altijd vanzelf 
gaat. In vier van de vijf zaken zijn er nagenoeg geen problemen wat 
betreft nakoming door de ondernemer. Wel moeten consumenten in 
een kwart van de zaken zelf nog actie ondernemen om de ondernemer 
tot nakoming te bewegen.

– De nakoming van onderlinge overeenkomsten verloopt goed, terwijl de 
nakoming van schikkingen onder begeleiding van bemiddelingsdes-
kundigen relatief vaker problemen oplevert.

Positie tegenover de rechtspraak en andere wegen
– Consumentengeschillen komen relatief veel voor, maar slechts een 

klein gedeelte van de geschillen die consumenten met ondernemers 
hebben komt bij De Geschillencommissie terecht. Burgers en bedrijven 
komen er vaak zelf uit.

– Zowel consumenten als ondernemers beschouwen De Geschillen-
commissie als relatief snel, goedkoop en eenvoudig ten opzichte van 
de rechtspraak. Verhoudingsgewijs worden wel vaker kanttekeningen 
geplaatst bij de kwaliteit en eerlijkheid van de procedure.

Rol binnen bedrijven
– Meer ondernemers dan in voorgaande jaren doen aan klachtenmanage-

ment: het merendeel van de bedrijven registreert en evalueert klach-
ten en hanteert interne richtlijnen voor het afhandelen van klachten. 
Voor de helft van de ondernemers vormt De Geschillencommissie een 
onderdeel van het kwaliteitsbeleid en voor 20% is De Geschillencom-
missie een van de redenen om lid te zijn van een brancheorganisatie.

– Kleinere bedrijven handelen klachten relatief vaker af via De Geschil-
lencommissie dan grotere bedrijven.

– Naast de baten die De Geschillencommissie levert, zijn er ook kos-
ten. De kosten die bedrijven kwijt zijn, variëren sterk met het aantal 
 procedures dat ze bij een commissie hebben lopen. Hoe groter het 
bedrijf en het aantal klachten, hoe meer tijd en geld ze aan procedures 
bij De Geschillencommissie hebben besteed. Ondernemers zijn niet 
erg tevreden over de kosten die ze moeten betalen voor De Geschillen-
commissie. Als rapportcijfer voor de kosten geven ze een 5,9.
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Tot slot
– Voor de beoordelingen van consumenten over veel aspecten van 

 kwaliteit (transparantie, onpartijdigheid, deskundigheid, kwaliteit 
uitspraken, doeltreffendheid, rapportcijfers) dienen nuanceringen 
gemaakt te worden, aangezien de beoordelingen sterk blijken samen 
te hangen met het resultaat dat het indienen van een geschil heeft 
opgeleverd. Voor consumenten die een uitspraak hebben gekregen, is 
de uitkomst van deze uitspraak (gegrond of niet) sterk van invloed op 
de beoordelingen. Consumenten die een positieve uitspraak hebben 
gehad, zijn structureel positiever dan consumenten die een negatieve 
uitspraak hebben gehad. Van ondernemers is dit moeilijker na te gaan 
omdat zij door meerdere zaken uiteenlopende resultaten kunnen heb-
ben.

– Over het geheel genomen krijgen eenvoud en kosten van consumen-
ten en ondernemers een (ruime) voldoende, maar blijft de waardering 
van de snelheid achter. Vooral de snelheid van de procedure kan als 
een verbeterpunt worden beschouwd. Uit het onderzoek blijkt dat er 
enkele aanknopingspunten zijn om de procedure te verkorten in de 
fase van de deskundigenrapportage en het opstellen van het bindend 
advies door de commissie. Daarnaast kan worden voorkomen dat 
consumenten onrealistische verwachtingen hebben over de duur van 
de procedure door hen beter te informeren over de betekenis van de 
 behandelingsduur.

– Er zijn geen belangrijke aanwijzingen gevonden dat consumenten 
met verschillende opleidingen, leeftijden of inkomens meer of minder 
tevreden zijn over de kwaliteit of meer of minder drempels ervaren. Wel 
dient te worden opgemerkt dat het huidige onderzoek alleen ‘gebrui-
kers’ van De Geschillencommissie heeft onderzocht. Het biedt daarom 
geen inzicht in hoeverre bepaalde groepen consumenten drempels 
ervaren om een procedure bij De Geschillencommissie te starten. Ook 
geeft het geen inzicht in de redenen die bepaalde brancheorganisaties 
kunnen hebben om zich niet aan te sluiten bij De Geschillencommissie.

WODC_278_3.indd   16 9-10-2009   16:51:21


