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0 	Samenvatting 

lnleiding 
De Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) is een samenwerlcingsverband van 
Consumentenbond, ANWB, branche- en beroepsorganisaties en ondememingen. Het doel van de SGC 
is het beslechten van consumentengeschillen door middel van een snelle, goedkope en eenvoudige 
klachtprocedure. De SGC richt daartoe geschillencommissies op en houdt deze in stand. Deze 
geschillencommissies geven in diverse sectoren bindend advies inzake consumentengeschillen. In het 
jaar 2001 waren 29 geschillencommissies onder de SGC werkzaam. 

Voorgeschiedenis en onderzoeksopzet 
Bij de behandeling van de beleidsnotitie .SGC in de Tweede Kamer in 1997 (TK 97/98, 25 754 nr. 1) 
stelde de minister dat zij de komende jaren de zelfstandige plaats van de SGC in het palet van 
voorzieningen op het terrein van geschilbeslechting aanzienlijk wilde versterken. Zij stelde zich voor 
om na een periode van vier jaar door middel van een evaluatie te bezien of deze versterlcing tot de 
beoogde effecten zou hebben geleid. De evaluatie zou worden geplaatst tegen de achtergrond van de 
ontwikkelingen bij de overheidsrechtspraak en andere vormen van geschilbeslechting. 
In 2000 heeft de Directie Rechtsbijstand en Juridische Beroepen (DRIB) van het Ministerie van 
Justitie het initiatief genomen tot een evaluatie onderzoek van de geschilbeslechting door de SGC in 
de vorm van een onderzoek naar het functioneren van de SGC in de praktijk en haar rol in relatie tot 
overheidsrechtspraak en tot andere vormen van geschilbeslechting. Dit rapport bevat de resultaten van 
dit onderzoek. 
Het onderzoek is uitgevoerd in fasen. Deze fasen bestaan uit een literatuuronderzoek, een enquete 
onder consumenten, een enquete onder ondememers, een onderzoek naar geregistreerde 
consumentenzaken bij kantongerechten en een drietal expert meetings. 

Kenmerken geschilbeslechting SGC 
Kenmerkend voor geschilbeslechting door geschillencommissies is de eenvoud van de procedure, de 
snelheid waarmee deze kan worden doorlopen en de lage kosten van de ldachtprocedure. 
De geschilbeslechting door de SGC kent daarnaast een aantal essentiele kenmerken: 
• De structuur van de SGC resulteert in een onaftiankelijke positie van geschillencommissies; 
• De procedures van geschillencommissies zijn toegankelijk en transparant; 
• De uitspraken van geschillencommissies zijn bindend; 
• De leden van geschillencommissies lcunnen worden gewraakt; 
• Er is een erkenningsregeling op de naleving waarvan door het Ministerie van Justitie wordt 

toegezien; 
• Een nakomingsgarantie verzekert consumenten ervan dat de uitspraken van de 

geschillencommissie geoffectueerd worden. 
De SGC heeft zich in de loop der jaren een zekere — centrale — positie verworven op het gebied van 
geschilbeslechting in consumentenzaken. Gezien de positie die de SGC in Nederland inneemt op het 
gebied van geschilbeslechting in consumentenzaken is de SGC gevraagd in de oprichting en 
vormgeving van het Nederlandse infopunt te voorzien. Dit infopunt vormt een onderdeel van het 
Europees Netwerk van infopunten voor de toegang tot buitengerechtelijke geschilbeslechtende 
instanties voor consumentenzaken. 

Uitkomsten van het onderzoek 
Door de eenvoud van de procedure, de snelheid waarmee deze kan worden doorlopen en de lage 
kosten vomit geschilbeslechting door een geschillencommissie een goed altematief voor de gang naar 
de rechter. 
Met betrekking tot de zitting van geschillencommissies is onderzocht hoe consumenten en 
ondememers oordelen over zaken als zich op hun gemalc voelen tijdens de zitting, de gelegenheid 
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krijgen om het eigen standpunt toe te lichten, het nut van het aanwezig zijn bij de zitting en de 
onpartijdigheid en deslamdigheid van de geschillencommissie. De gang van zaken rond de zitting 
werd in het algemeen zowel door consumenten als door ondememers als positief beoordeeld. Uit het 
onderzoek dat consumenten minder positief oordelen over de onpartijdigheid van de 
geschillencommissie als de uitspraak ongimstig voor hen is uitgevallen. 
In het onderzoek is aandacht besteed aan de vraag hoe de uitspralcen van de geschillencommissies via 
de brancheorganisaties worden teruggekoppeld naar de ondememers en of dit leidt tot 
lcwaliteitsverbetering in de branche. De terugkoppeling van uitspraken verschilt per branche, zowel in 
frequentie als in Icwaliteit. In het onderzoek zijn geen directe aanwijzingen gevonden dat de 
terugkoppeling van uitspraken met het oog op lcwaliteitsverbetering in de branche plaats vindt. Er zijn 
wel aanwijzingen dat de handelwijze van ondememers op grond van uitspraken van 
geschillencommissies wordt bijgesteld. Dit valt af te leiden uit het feit dat bepaalde typen klachten na 
verloop van tijd niet meer of minder voorkomen. 
De SGC neemt, naast haar forraele taak, maatregelen om te voorkomen dat geschillen ontstaan zoals 
het opzetten van een intemetportal waardoor het aantal onnodig voorgelegde geschillen kan worden 
beperkt. 
Bij de kantongerechten is onderzocht of de overheidsrechtspraak wordt ontlast door de 
geschillencommissies. Door de wijze waarop gegevens bij de kantongerechten worden geregistreerd 
kon hierover geen conclusie worden getrokken. Er is in de enquete onder consumenten wel een 
indirecte aanwijzing gevonden dat de geschillencommissies zaken afdoen die anders bij de gewone 
rechter terecht zouden zijn gekomen: het merendeel van de consumenten geeft aan dat zij de zaak aan 
de rechter zouden hebben voorgelegd als er geen geschillencommissie zou zijn geweest. 
De SGC heeft een aantal voorzieningen ontwildceld om het aantal klachten dat aan de 
geschillencommissies wordt voorgelegd te verlagen en de doorlooptijden te verkorten. Zo !can, 
voorafgaande aan de behandeling van het geschil, door een deslcundige onderzoek worden verricht aan 
de hand waarvan een indicatie kan worden gegeven over de te verwachten beslissing op het geschil. 
De consument kan naar aanleiding van dit onderzoek besluiten zijn zaak al dan niet aan de 
geschillenconunissie voor te leggen. Een andere voorziening bestaat er uit dat de deslcundige in 
sommige situaties de mogelijkheid onderzoelct of partijen hun geschil onderling kunnen schildcen. 
De SGC ontvangt haar inkomsten uit verschillende bronnen. Het Ministerie van Justitie draagt jaarlijks 
door middel van een subsidie bij aan de exploitatie van de SOC. Daamaast ontvangt de SGC het door 
de consument afgedragen klachtengeld, een bijdrage van de ondememers en een bijdrage van de 
brancheorganisaties. De gemiddelde kosten per behandeling van een geschil zijn in de jaren tussen 
1995 en 2000 gestegen van E 381,20 naar E 576,30. De behandelingskosten varieren per 
geschillencommissie. Deze variatie in en stijging van de kosten per behandeling van een geschil zijn 
onder meer te verklaren doordat geschillencommissies die recent zijn ingesteld relatief hoge 
aanloopkosten hebben, die niet lcunnen worden omgeslagen over een grote hoeveelheid klachten. Bij 
een aantal geschillencommissies worden de behandelingskosten beinvloed door de gekozen 
werkwijze; zo zijn er geschillencommissies waar bij iedere klachtbehandeling een deslamdige wordt 
ingeschakeld. Het !age aantal uitspraken per jaar bij een aantal commissies zou lc -lumen duiden op 
onderbezettimg van de capaciteit. Om een goed beeld te verkrilgen van de mate van efficientie van de 
geschilbeslechting door de SGC is meer inzicht in de kostenstructuur noodzalcelijk, waarbij met name 
de verhouding tussen vaste en variabele kosten relevant is. 
Het algemene beeld dat uit het onderzoek naar voren komt is dat de SGC goed functioneert en goed in 
staat is om op basis van de ter beschildcing staande financiele middelen haar taken Mt te voeren. 
Verbeteringen zouden kunnen worden gerealiseerd in de doorlooptijden en in de 
informatievoorziening naar consumenten en ondememers. 
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I 	lnleiding en doelstelling 

1.1 Aanleiding 

De Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) is opgericht in 1970. Het is een 
samenwerkingsverband van de Consumentenbond, ANWB, een groot aantal brancheorganisaties en 
ondememingen. Doel van de SGC is het beslechten van consumentengeschillen. De geschillen-
commissies beogen de consument een snelle, goedkope en eenvoudige procedure te bieden voor de 
afhandeling van hun klachten. In het jaar 2001 zijn 29 geschillencommissies in het verband van de 
SGC actief. 

Bij de behandeling van de beleidsnotitie SGC in de Tweede Kamer in 1997 (TK 97/98, 25 754 nr. 1) 
werd de zelfstandige plaats van de SGC in het palet van voorzieningen op het terrein van 
conflictbeslechting aanzienlijk versterkt. De positie van de SGC zou na een periode van vier jaar 
worden geevalueerd tegen de achtergrond van de feitelijke ontwildcelingen bij de overheidsrechtspraak 
en de geschillenbeslechting daarbuiten, teneinde vast te kurmen stellen of de beoogde versterlcing het 
gewenste resultaat heeft gehad. 

De Directie Rechtsbij stand en Juridische Beroepen (DRJB) van het Ministerie van Justitie heeft in 
2000 het initiatief genomen voor deze evaluatie. Het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie 
Centrum (WODC) van het Ministerie van Justitie heeft Legal Vision opdracht gegeven dit onderzoek 
uit te voeren. Deze rapportage bevat de resultaten van dit onderzoek. 

1.2 Doelstelling 

Het doel van het onderzoek Tvaluatie geschilbeslechting consumentenzalcen' is tweeledig: 
• Het evalueren van het functioneren van de SGC tegen de achtergrond van de eigen doelstellingen; 
Het onderzoeken van het effect van dit functioneren op andere mogelijkheden om consumenten-
conflicten af te doen 

Bij het onderzoek naar de effecten van het functioneren van de SGC is ook aandacht besteed aan de 
invloed van de geschilbeslechting op de lcwaliteit van de dienstverlening binnen de verschillende 
branches. Strilct genomen behoort deze lcwaliteitsverbetering niet tot de doelstellingen van de SGC. 
Toch is in overleg met de opdrachtgever gekozen de evaluatie in een breder kader te plaatsen om 
daarmee vast te lcunnen stellen welke invloed de behandeling van consumentenldachten heeft op het 
functioneren van ondememers binnen de diverse branches. 

De vragen met betreldcing tot de rol van de overheid ten aanzien van de SGC en de rol van de 
geschillencommissies in relatie tot andere vormen van alternatieve geschilbeslechting zijn getracht te 
onderzoeken maar in het verzamelde materiaal konden onvoldoende aanknopingspunten worden 
gevonden voor gefundeerde conclusies. 

1.3 Klachten in het licht van kwaliteit 

Waar lcwaliteit wordt nagestreefd, wordt beleid, dat door een organisatie is opgesteld, regelmatig 
getoetst aan de praktijk en indien nodig bijgesteld. Deze toetsing bevordert de kwaliteit van het 
handelen en is een bijdrage tot een proces van continue verbetering. 
Ook incidenten en geschillen lcunnen via een dergelijke toetsing bijdragen aan het proces van continue 
verbetering. 
De traditionele manier waarop binnen het recht wordt gereageerd op geschillen is niet primair gericht 
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op kwaliteitsverbetering. Vooral het incidentele karalcter van rechterlijke beslissingen maalct dat deze 
minder geschilct zijn als toetsingsinstrument. Wie aandacht heeft voor lcwaliteit zal evenwel ook de op 
traditionele wijze geformuleerde uitspraken van rechterlijke colleges betreldcen bij de verbetering van 
njn processen en procedures. 

Theoretisch laumen de geschillencommissies klachten zó verwerken dat deze enerzijds op een voor de 
belanghebbende consument en ondernemer bevredigende wijze worden afgehandeld en dat deze 
anderzijds ook laumen worden aangewend voor kwaliteitsverbetering. 

In het onderzoek is de vraag aan de orde gesteld of, en zo ja op welke wijze, de uitspraken van de 
geschillencommisssies betrokicen zouden kunnen worden bij het proces van lcwaliteitsverbetering 
binnen de bij de SGC aangesloten branches, hoe dit proces verloopt en of bij de behandeling van 
klachten en het doen van uitspraken door de geschillencommissies geen informatie verloren gaat die 
nodig is voor de beoogde lcwaliteitsverbetering. 

1.4 Onderzoeksvragen 

Ms basis voor dit onderzoek dienen de vragen geformuleerd in het Tweede Kamerstuk TK 1997/1998 
25 754 nr. 1. Dew vragen zijn door Legal Vision in overleg met de opdrachtgever aangevuld. De 
onderzoeksvragen zijn in de volgende paragrafen weergegeven. 

Teneinde de onderzoeksvragen zo overzichtelijk mogelijk te rangschildcen, is er voor gekozen de 
vragen te koppelen aan de actoren die een rol spelen in het proces van geschilbeslechting. 
De verschillende actoren zijn in het onderstaande schema weergegeven. 
In het schema neemt de klacht een centrale plaats in. De consument, de ondememer en de 
geschillencommissie zijn rechtstreelcs bij de behandeling van de klacht betrokken. Ook de gewone 
rechter kan ingeschakeld worden voor de afhandeling van de klacht. De brancheverenigingen spelen 
geen directe rot bij de behandeling van klachten, maar laumen in het licht van lcwaliteitsverbetering 
wel een rol spelen bij het doorsluizen van informatie die voor de lcwaliteitsverbetering binnen de 
branche van belang wordt geacht. 

Flguur 1 
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vertaling t.b.v. 
lcwaliteitsverbetering 

Tenslotte is in dit onderzoek aandacht besteed aan een onderzoek naar klachten over de 
geschillencomrnissies, dat in oktober 2000 werd uitgevoerd door de Stichting de Ombudsman. In dit 



onderzoek komen de volgende klachten van consumenten met betreldcing tot de werkwijze van 
geschillencommissies naar voren: 

- Onvriendelijke bejegening tijdens de Zitting; 
- Argumentatie van clienten die niet terugkomt in de bindende uitspraak; 
- Uitspraken die niet overeenkomen met redelijkheid en billijkheid en uitspraken in de reguliere 

rechtspraak; 
- De deslcundigheid van de deslcundigen laat te wensen over; 
- De diverse commissies zijn niet goed op de hoogte van de inhoud van stuldcen. 
Op het moment dat bovengenoemd onderzoek verscheen, waren de onderzoeksvragen voor het 
onderhavige onderzoek reeds geformuleerd. Teneinde toch na te kunnen gaan of de opmerlcingen uit 
het onderzoek van Stichting de Ombudsman door consumenten bevestigd worden, zijn deze 
opmerlcingen zo veel mogelijk verwerIct in de gebruilcte enqueteformulieren. 

1.4.1 Geschillencommissies 

1. Hoe functioneert de SGC in het algemeen? 
2. Wie zijn leden, wellce verbondenheid bestaat er met de organisaties? 
3. In hoeverre is de SGC in staat om de met tot haar ter beschilcking staande middelen zoveel 

mogelijk commissies te realiseren? Wordt het budget uitgeput? 
4. Wat is nodig aan middelen per commissie? 
5. Welke experimenten heeft de SGC gestart met nieuwe vormen van geschilbeslechting? 
6. Zijn er nieuwe geschillencommissies in het leven geroepen? 
7. Sinds wanneer? Welke en om welke redenen? 
8. Welke rot client de overheid te vervullen t.a.v. de SGC in zijn algemeenheid en ten aanzien van de 

fmanciering, respectievelijk subsidiering van dit medium in het bijzonder? (hierbij dient men te 
betrekken de mdw-operatie en de verschuiving van het evenwicht richting marIctpartijen) 

1.4.2 Brancheorganisatie en ondernemer 

9. Welke rol heeft de SGC, respectievelijk hebben de afzonderlijke geschillencommissies ten aanzien 
van de branches? 

10. Leidt de instelling van een geschillencommissie tot een kwaliteitsverbetering in de branche? 
11. Welke parameters gelden voor 'kwaliteitsverbetering'? 
12. Hoe wordt het begrip kwaliteit in de diverse branches gedefmieerd? 

1.4.3 Rechter 

13. Welke rot vervullen geschillencommissies in relatie tot overheidsrechtspraak? 
14. Hoeveel klachten komen er binnen, van welke aard zijn deze klachten en hoeveel keer is hoger 

beroep ingesteld? 
15. Hoe vaak stappen belanghebbenden direct naar de rechter en om welke reden maken zij geen 

gebruik van de geschillencommissie? 
16. Leidt de mogelijkheid van geschilbeslechting via een geschillencommissie tot een afname van het 

totaal aantal procedures bij de rechter? 
17. Hoeveel van de belan.ghebbenden zouden zonder geschillencommissie een procedure bij de rechter 

zijn gestart? 
18. Hoe vaak wordt in consumentenzaken een beroep op de rechter gedaan? 
19. Wat is het effect van een beroep op de rechter, na athandeling door een geschillencommissie? 
20. Hoe vaak wijlct uitspraak rechter af van beslissing van de geschillencommissie? 
21. Welke rol vervullen de geschillencommissies in relatie tot andere vormen van alternatieve 
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geschilbeslechting? 
22. Zijn de SGC en andere methoden van geschilbeslechting (ADR) bekend bij consumenten? 

1.4.4 Belanghebbende 

23. Wat is de mate van tevredenheid van stakeholders (kwaliteit doorlooptijden, effecten, 
financiering(structuur), prijs-lcwaliteitverhouding en beeldvorming naar de samenleving)? 

24. Wie zijn de stakeholders? Uitgangspunt: onderzoek SWOKA uit 1997 (nulmeting). 
25. Heeft stroomlijning van de procedure van de commissies plaatsgevonden? Zo ja, hoe? Heeft 

stroomlijning tot het beoogde effect (bekorten van de procedure) geleid? 
26. Is deze stroomlijning vertaald in procedures? 
27. Welke zijn de ten opzichte van de nulmeting van het SWOKA onderzoek nieuw ontwildcelde 

voorzieningen? 
28. Wie zijn de betroldcen partijen? 
29. Wat is de aard van het geschil en van de relaties? 
30. Sluiten de nieuw ontwilckelde voorzieningen voldoende aan bij de belangen van betrokken 

partijen: naar aard van het geschil en aard van de relaties? En hoe tevreden zijn partijen met deze 
voorzieningen? 

1.5 Leeswijzer 

In hoofdstuk 0 is een samenvatting van het onderzoek gegeven. Relevante uitkomsten uit het 
onderzoek worden hier kort weergegeven. 
Hoofdstuk 1 bevat de inleiding en de probleemstelling. In dit hoofdstuk zijn de onderzoelcsvragen 
opgenomen. 
Hoofdstuk 2 bevat een beschrijving van de onderzoeksopzet. 
De hoofdstulcken 3, 4 en 5 tonen de resultaten van het onderzoek. In hoofdstuk 3 wordt het onderzoek 
bij de SGC besproken. Dit hoofdstuk heeft betreldcing op de werlcwijze en de wijze van financiering 
van de SGC en besteedt ook aandacht aan de experimenten die door de SGC worden uitgevoerd. In 
hoofdstuk 4 worden de resultaten getoond van het veldonderzoek onder consumenten; hoofdstuk 5 
bevat de resultaten van het veldonderzoek onder ondememers. 
In hoofdstuk 6 worth verslag gedaan van de expertmeetings waar vertegenwoordigers van 
brancheorganisaties, ondememers en voorzitters van geschillencommissies hun visie hebben gegeven 
op de uitkomsten van het veldonderzoek en de geschilbeslechting door de geschillencommissies in het 
algemeen. 
Hoofdstuk 8 tenslotte bevat de conclusies en aanbevelingen. 

Tabel 1 geeft een overzicht van de onderdelen die in dit rapport behandeld worden en in welke 
onderzoeksvragen zij terugkomen. Daamaast is aangegeven van welke informatiebronnen gebruik is 
gemaakt. 
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Onderzoeksmethoden en verantwoording 

Ten behoeve van de transparantie van het onderzoek is ervoor gekozen de onderzoeksopzet in de fasen 
weer te geven die het onderzoek heeft doorlopen. 

2.1 Literatuuronderzoek (fase 

In deze fase is door middel van bestudering van aanwezige gegevens in literatuur, evaluatierapporten 
en jaarverslagen, het functioneren van de SGC in brede zin onderzocht. Daarbij zijn ook de 
vastgelegde doelstellingen geinventariseerd. 

2.2 Klachten en consumenten (fase II) 

In 1995 is door het SWOKA een onderzoek uitgevoerd naar het maatschappelijk belang van 
geschillencommissies 1 . In dit onderzoek zijn consumenten en ondememers (aselect gekozen uit de 
groep die in 1994 in aanraking is gekomen met een van de bij de SGC aangesloten 
geschillencommissies) telefonisch benaderd en aan de hand van een vragenlijst geinterviewd over hun 
ervaringen met geschilbeslechting door de commissies. De resultaten van dit onderzoek hebben 
gediend als nulmeting voor het onderhavige onderzoek. 

Om een algemeen beeld te lcunnen vormen van de ervaringen van consumenten met 
geschillencommissies, is aan consumenten, die in het jaar 2000 de geschilprocedure doorlopen 
hebben, een schriftelijke enquete voorgelegd. De keuze voor een schriftelijke enquete werd ingegeven 
enerzijds doordat voor het uitvoeren van het onderzoek slechts beperkte tijd beschikbaar was en 
anderzijds doordat een schriftelijke enquete snel en eenvoudig naar een grote onderzoeksgroep kan 
worden gezonden. De enquete bevat weinig tot geen open vragen. Hierdoor kunnen de antwoorden 
door middel van een statistisch analyse programma (SPSS) met elkaar vergeleken worden. 
Uitgaande van een netto-steekproef van 100 personen en een respons van circa 30%, is een steekproef 
van 400 consumenten genomen. Ten behoeve van het onderzoek is door de SGC een adressenbestand 
van consumenten aangeleverd. 
Uit dit adressenbestand zijn twee groepen consumenten geselecteerd: 320 consumenten die in het jaar 
2000 een uitspraak hebben ontvangen van een van de geschillencommissies en 80 consumenten die in 
2000 de procedure hebben stopgezet (athalcers). 
Aan deze consumenten is de vragenlijst met bijbehorende brief toegezonden. 

2.3 Ontlasting van de rechtspraak (fase III) 

In de contourennota `Modernisering rechterlijke organisatie' 2  wordt over de ontlasting van de 
rechtspraak het volgende gezegd: 

"Het bijdragen aan de vermindering van de druk op de rechtspraak zien wij als de vierde doelstelling 
van het bevorderen van ADR op de lange termijn. De capaciteit van de rechterlijke macht staat onder 
voortdurende druk." 

. En verder: "Waar in de huidige meer marktgeorienteerde samenleving partijen een toenemende eigen 
verantwoordelijkheid dragen voor het reguleren van hun onderlinge betrekkingen, is daarvan de 

Verder in de tekst zal het SWOKA-Onderzoek Maatschappelijk Belang van de geschillencommissies, 1995 verkort worden 
aangeduid als het SWOKA-Onderzoek 
2 
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implicatie dat partijen eveneens in toenemende mate bereid moeten zijn de eventuele conflicten die uit 
hun betrekkingen voortvloeien in beginsel onderling af te doen, waarbij zij (vooraj) afspraken kunnen 
maken over de wijze waarop geschillen worden opgelost zonder daarbij - onnodig - gebruik te maken 
van rechtspraak. 
Of en zoja, in welke mate het (verder) bevorderen van geschilafdoening door middel van bindencl 
advies, arbitrage en in het bijzonder mediation mogelijk blijkt en de druk op de rechtspraak op lange 
termijn doet verminderen, is op dit moment niet te zeggen. Het is dan ook noodzakelijk de uit te voeren 
beleidsvoornemens op dit gebied zorgvuldig te monitoren om een verantwoorde uitspraak over het 
bereiken van deze doelstelling op termijn te kunnen doen." 

Teneinde uitspraken te kunnen doen over de invloed van geschilbeslechting door de 
geschillencommissies op de ontlasting van de rechtspraak is in de enquetes, die zijn voorgelegd aan 
consumenten en ondememers, met betreldcing tot dit onderwerp een aantal vragen opgenomen. De 
vragen waarop antwoord is gezocht zijn: 

• Leidt de mogelijkheid van geschilbeslechting via een geschillencommissie tot afname van het 
totaal aantal procedures bij de rechter? Hoeveel van de belanghebbenden zouden zonder 
geschillencommissie een procedure by de rechter zijn gestart? 

• Hoe vaak wordt in consumentenzaken een beroep op de rechter gedaan? Watts het effect van een 
beroep op de rechter, na afhandeling door een geschillencommissie? Hoe vaak wijkt de uitspraak 
van de rechter af van de beslissing van de geschillencommissie? 

Onderzocht is of het aantal consumentenzaken voor kantongerechten, in de periode tussen 1995 en 
1998, in de verschillende arrondissementen is afgenomen, toegenomen of gelijk gebleven. In het 
veldonderzoek is aan consumenten gevraagd of zij naar de rechter zouden zijn gestapt als de 
mogelijlcheid van geschilbeslechting via de geschillencommissie niet open zou hebben gestaan. De 
uitkomst van deze vraag geeft geen compleet beeld. Om een totaal beeld te lcrijgen is in overleg met de 
secretaris van het Landelijk Overleg Kantongerechten, bij een aantal kantongerechten een summier 
onderzoek gedaan. Aan de hand van geregisfteerde zalcen en van cijfermatig materiaal is de omvang 
van consumentenzaken bij kantongerechten onderzocht. Teneinde de bevindingen te toetsen is met 
een aantal kantonrechters een telefonisch interview gehouden. 
Het doel van dit onderzoek bij de kantongerechten is na te gaan: 
• Of er zaken bij de kantongerechten binnenkomen die door een geschillencommissie hadden 

kunnen worden behandeld en zo ja, waarom deze zaken niet bij de SGC zijn terechtgekomen; 
• Of er zaken bij de kantongerechten bitmenkomen waarin een geschillencommissie al een uitspraak 

heeft gedaan en zo j a, waarom deze zaken alsnog aan de rechter zijn voorgelegd; 
• Hoeveel consumentenzaken bij de lcantongerechten terechticomen die niet in aanmerking komen 

voor behandeling door de SOC. 

2.4 Kwaliteit in de praktijk (fase IV) 

Deze fase van het onderzoek heeft zich gericht op de ervaringen van ondernemers en 
brancheorganisaties met de geschilbeslechting door de SOC. In dew fase van het onderzoek is ook de 
invloed van geschilbeslechting op de lcwaliteitsverbetering in de diverse branches aan de orde 
gekomen. Het onderzoek in dew fase bestond uit twee onderdelen: 

Dee! I 
Om een beeld te lumen vormen van de ervaringen van ondememers met de behandeling van 
geschillen door de SGC is aan een aantal ondernemers die in het jaar 2000 betrokken is geweest bij 
een door een van de geschillencommissies afgehandeld geschil, een schriftelijke enquete voorgelegd. 
Uitgaande van een benodigde netto-steekproef van 100 ondernemers en een verwachte respons van 
circa 30 %, is een aselecte steekproef van 400 ondernemingen getrokken. Aan deze ondememers zijn 
schriftelijke vragen gesteld met betrelthing tot bun ervaringen met de geschilbeslechting en de 
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verbetering van de kwaliteit van dienstverlening en producten binnen hun ondememing als gevolg van 
een uitspraalc op een klacht. Ook hier zijn tijdsdruk en de mogelijkheid van een groot bereik in relatief 
korte tijd bepalend geweest voor de keuze voor een schriftelijke enquete. 
Voor dit onderzoek is dezelfde werkwijze gevolgd als voor het onderzoek onder consumenten; het 
SWOKA-onderzoek is als nulmeting gebruilct. 

Deel II 
Teneinde de resultaten uit de overige fasen te lcunnen toetsen zijn in het tweede deel van deze fase drie 
expertmeetings met brancheorganisaties, voorzitters van de geschillencommissies en ondememers 
georganiseerd. In deze expertmeetings zijn het functioneren van de geschillencommissies, de 
resuItaten van de veldonderzoeken onder consumenten en ondememingen en de relatie tussen klachten 
en lcwaliteitsverbetering aan de orde geweest. 
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3 	Onderzoeksresultaten SGC 

3.1 Ontstaansgeschiedenis 

De SGC werd in maart 1970 opgericht om geschillen te beslechten die voortvloeien uit klachten van 
consumenten over door ondememers geleverde goederen en verrichte diensten. De SGC verwezenlijkt 
dit doel door het oprichten en instandhouden van geschillencommissies. De SGC doet dus niet zelf 
uitspraak in geschillen, maar stelt voor dit doel geschillencommissies in. De SGC werIct nauw samen 
met de Consumentenbond, de ANWB en een groot aantal (branche)organisaties. 

In 1970 werd als eerste geschillencommissie de Geschillencommissie Chemisch Reinigen ingesteld. In 
de jaren daarna zijn ondermeer de Geschillencommissie Reizen, Bankz.aken, Ziekenhuizen, Wonen en 
de meest recente: de Geschillencommissie Advocatuur en de Algemene Geschillencommissie voor 
Consumentenzaken3  ingesteld. In de loop der tijd zijn enkele geschillencommissies samengevoegd, 
zoals de Geschillencommissie Natwas en de Geschillencommissie Chemisch Reinigen die zijn 
opgegaan in de Geschillencommissie Textielreiniging. Bij de afronding van dit onderzoek zijn 
29 geschillencommissies actief. 

Sinds 1975 worden geschillencommissies op grond van de Erkenningsregeling Commissies 
Consumentenklachten4  erkend, oorspronkelijk via een aanvraag bij de Minister van Economische 
Zaken. Sinds 1 januari 1997 is de verantwoordelijIcheid voor de erkenning van nieuwe 
geschillencommissies5  tesamen met de subsidieverantwoordelijIcheid voor de SGC in handen van de 
Minister van Justitie gelegd. 

3.2 Doelstelling 

3.2.1 Doel SGC 

Het doel van de SGC is volgens haar stat-uten "het zonder rechterlijke tussenkomst beslechten van 
tussen consumenten en ondememers gerezen geschillen". 
De wijze waarop de SGC tracht dit doel te bereiken is "door het oprichten en in stand houden van 
geschillencommissies". 
De geschillencommissies hebben volgens de statuten van de SGC tot doe "de aan haar voorgelegde 
geschillen tussen consumenten en ondememers te beslechten door daarover bij wege van bindend 
advies uitspraak te doen". 

3.2.2 Elementen geschilbeslechting 

De Minister van Justitie noemt in een beleidsnotitie 6  voor de Tweede Kamer een aantal elementen die 
bepalend zijn voor de hierboven vermelde doelstelling van de SGC: 
a. Waarborg gelijkwaardigheid partijen 
b. Snelle rechtsgang 
c. Geringe kosten voor consument 

3 
Een volledige lijst van alle geschillencommissies op instellingsjaar is opgenomen in bijlage 3. 

4 
Staatscourant 1975,20 

5 
Staatscourant 1996,248 

6 
TK 1997-1998, 25 754, nr. 1 
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d. Laagdrempeligheid 
e. Nakomingsgarantie via de brancheorganisatie 
f. Kwaliteitsverbetering van dienstverlening en klachtafhandeling door ondememers 

Kwaliteitsverbetering van de dienstverlening door ondememers en van de klachtathandeling als 
zodanig komt wel in deze opsomming voor, maar maalct op zichzelf geen deel uit van de doelstelling 
van de SGC. Kwaliteitsverbetering wordt door de SGC wel als een gunstig neveneffect van het 
functioneren van de geschillencommissies beschouwd. 

3.3 Werkwifte geschillencommissies 

In elke geschillencommissie hebben drie leden zitting; een door de SGC aangezochte jurist-voorzitter, 
een lid dat wordt voorgedragen door de participerende branche- of beroepsorganisaties en een lid dat 
door de Consumentenbond (bij een aantal commissies wordt tevens een lid door de ANWB 
voorgedragen) wordt voorgedragen. De leden worden door het bestuur van de SGC benoemd en 
hebben op persoonlijke titel zitting in de commissie. Aan de geschillencommissies zijn vaste 
deslcundigen verbonden die indien nodig ten behoeve van de geschillencomissie een 
deslamdigenrapport opstellen; hieraan zijn voor de constunent geen extra kosten verbonden. 

Nadat consument en ondernemer in het geschil in de gelegenheid zijn gesteld zowel schriftelijk als 
mondeling hun standpunt uiteen te zetten doet de geschillencommissie uitspraak in de vorm van een 
bindend advies. 

De geschillencommissies werken volgens een reglement dat bij de instelling van de 
geschillencommissie door de SGC is opgesteld. Dit reglement beschrij ft de procedurele gang van 
zalcen en het werlcterrein van de geschillencommissie. De procedures die de verschillende 
geschillencornmissies hanteren zijn in principe uniform, op een enkele uitzondering na; zo is 
bijvoorbeeld de Geschillencommissie Reizen in tegenstelling tot andere geschillencommissies 
ambtshalve verplicht de termijnen voor indiening van een klacht te toetsen. 

3.3.1 Aard van de geschillen 

Aan een geschillencomraissie lcunnen in beginsel alle geschillen worden voorgelegd die voortvloeien 
uit klachten van consumenten over de totstandkoming en de uitvoering van met een ondememer 
gesloten overeenkomsten. Voorwaarde daarbij is dat de betreffende ondernemer aangesloten is bij de 
betrolcken branchevereniging of bij de SGC is geregistreerd voor de behandeling van geschillen door 
een geschillencommissie. De geschillencommissies behandelen uitsluitend geschillen van 
consumenten die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Voor zakelijke geschillen 
is de Stichting Geschillencommissies Beroep en Bedrijf (SOB) opgericht. Het jaarverslag 2000 van de 
SGC zegt hierover het volgende; 
Oprichting van een tweede Stichting was nodig omdat het behandelen van zakelijke geschillen in strijd 
is met de statuten van de SGC en de Erkenningsregeling Geschillencommissies consumentenklachten 
van het Ministerie van Justitie. Bovendien past het niet in de beeldvorming van de SGC. Het 
aanpassen van de doelstelling van de SGC werd niet wenselijk gevonden, omdat het specifiek de 
kerntaak is van de SGC om consumentengeschillen te beslechten. 

De behandeling van zakelijke geschillen onder de verantwoordelijkheid van de SOB is beperkt tot 
geschillen in die sectoren waarvoor een consumentengeschillenconunissie is of wordt ingesteld. 
In die zin is de SGB aan te merken als een afgeleide activiteit van de SGC. Dit heeft ertoe geleid van 
de statuten van de SGB erin voorzien dat het bestuur van de SGC een sterke controle op de SGB kan 
uitoefenen. De behandeling van zakelijke geschillen via de SGB wordt door de SGC gezien als een 
mogelijkheid om haar basis te verbreden. 
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Een geschillencommissie is slechts bevoegd een geschil te behandelen, als de betroldcen partijen zijn 
overeengekomen zich bij de uitspraak van de geschillencommissie neer te leggen. 

In het reglement van de geschillencommissies worden nadere bepalingen gegeven met betreldcing tot 
de ontvankelijkheid van de consument in zijn klacht. Gronden voor niet-ontvankelijIcheid lcunnen 
bijvoorbeeld zijn: 
• het geschil heeft betreldcing op dood, lichamelijk letsel of ziekte (met een enkele uitzondering, 

waarvan de belangrijkste een klacht op het werlcterrein van de Geschillencommissie Ziekenhuizen 
is); 

• het geschil betreft de niet-betaling van een factuur en daaraan ligt geen inhoudelijke klacht ten 
grondslag; 

• het betreft een geschil waarin de consument of de ondememer reeds bij de rechter een procedure 
aanhangig heeft gemaalct. 

3.3.2 Procesbeschrijving 

De door de geschillencommissies gevolgde procedure kan a1s volgt worden weergegeven: 

Figuur 2 
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De in Figuur 2 aangegeven nummers verwijzen naar de volgende beschrijving van de procedure. 
1. De consument beslist of hij/zij de klacht aanhangig wil maken bij een geschillencommissie of bij 

een "gewone" rechter, de kantonrechter als het gaat om geschillen met een claim tot E 4537,80 of 
bij de rechtbank als het gaat om een claim hoger clan E 4537,80. 
De klacht client schriftelijk ingediend te worden. In de brief dient aangegeven te worden waarop 
de klacht betreldcing heeft en wanneer deze ontstaan is. Ook de naam en adresgegevens van 
ondememer en consument moeten in de brief venneld worden. Tenslotte moet een kopie van de 
orderbevestiging of de factuur meegestuurd worden. Na biimenkomst van de klacht bij de SGC 
vindt een eerste globale check plaats waarin wordt gekeken of de zaak voor verdere behandeling 
in aanmerlcing komt. 



2. Wanneer de zaak in behandeling kan worden genomen, ontvangt de consument een 
vragenformulier; daarop kan de klacht formed kenbaar gemaalct warden. 

3. Het vragenformulier wordt door de consument ingevuld, ondertekend en teruggezonden naar de 
geschillencommissie. Met de ondertekening van het vragenformulier bevestigt de consument dat 
hij ermee instemt dat de uitspraak van de geschillencommissie als bindend advies geldt. 

4. Wanneer er nog (een deel) van de rekening van de ondernemer openstaat maalct de consument het 
(resterend) bedrag over naar een depot-rekening. De geschillencommissie bepaalt in haar 
uitspraak of dit bedrag (geheel of gedeeltelijk) aan de consument terugbetaald wordt, dan wel aan 
de ondememer uitbetaald dient te warden. 

5. De consument betaalt het verschuldigde klachtengeld aan de geschillencommissie, de hoogte van 
het bedrag kan per geschillencommissie varieren van E 20,40 tot E 113,40. 

6. Een kopie van het ingevulde vragenformulier wordt naar de ondememer verzonden nadat het 
klachtengeld is betaald en het (resterende) bedrag van de factuur door de consument op de 
depotrekening is gestort. 

7. De ondememer heeft vier weken de tijd om de geschillencommissie in een verweerschrift zijn 
standpunt kenbaar te maken. 

8. De consument ontvangt een kopie van het verweerschrift van de geschillencommissie. 
10. De geschillencommissie bepaalt na ontvangst van het verweer van de ondememer of er nadere 

technische informatie nodig is. Zij kan indien gewenst een deskundige opdracht geven de klacht 
te onderzoeken. 

11. De desktmdige stuurt de rapportage van het onderzoek naar de geschillencommissie. 
12. Zowel de consument als de ondememer ontvangen een afschrift van het deskundigenrapport. 
13. De ondememer en de consument krijgen gedurende twee weken de gelegenheid op het 

deslcundigenrapport te reageren. 
14. Wanneer de schriftelijke ronde is beeindigd verzendt de geschillencommissie een oproep aan 

partijen voor een mondelinge behandeling van het geschil. Wanneer de consument in een 
bepaalde periode verhinderd is, dient hij dit vooraf te melden, zodat hiermee bij het plannen van 
de zittingsdatum rekening gehouden kan worden. Wanneer de zittingsdatum eenmaal is 
vastgesteld wordt geen uitstel meer verleend. 

15. Hoewel dit niet verplicht is, laumen de consument en de ondememer zich tijdens de zitting laten 
vertegenwoordigen. Persoonlijke aanwezigheid ter zitting draagt bij aan een snelle behandeling, 
omdat partijen dan direct antwoord lcunnen geven op vragen. Zittingen warden gehouden in 
Den Haag, Utrecht, Eindhoven of Zwolle. 

Een geschillencomraissie kan elke beslissing nemen die redelijk en billijk wordt geacht ter 
beeindiging van het gesclail. Ongeveer een maand na de zitting wordt de uitspraak schriftelijk aan 
beide partijen medegedeeld. De uitspraak van de geschillenconimissie is voor beide partijen 
bindend. Tegen de uitspraak van een geschillencommissie staat geen hoger beroep open. 

Er bestaat wel de mogelijkheid de uitspraak te laten toetsen, door deze binnen twee maanden na 
verzending aan de gewone rechter voor te leggen. Deze kan de uitspraalc slechts marginaal toetsen 
(artikel 7:904 BW). De rechter zal het bindend advies slechts vernietigen, als de uitspraak voor 
wat betreft de inhoud of wijze van totstandkoming in de gegeven omstandigheden naar maatstaven 
van redelijkheid en billijlcheid onaanvaardbaar zou zijn. Dit betekent voor de pralctijk dat een 
uitspraak van een geschillencommissie de rechterlijke toetsing niet zal doorstaan, watmeer een 
geschillencommissie fluidamentele beginselen van het procesrecht, zoals hoor en wederhoor, Met 
in acht genomen heeft of want -leer de uitspraak is voorzien van een onbegrijpelijke motivering die 
de beslissing Met kan dragen. 
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3.3.3 Cijfermatig overzicht 

Aantal geschillencommissies 

Het aantal geschillencommissies dat door de SGC is ingesteld is de afgelopen jaren toegenomen tot 29 
(zie tabel 2). Een van de laatst ingestelde geschillencommissie is de Geschillencommissie Advocatuur. 
Deze geschillencommissie is ingesteld als experiment met een looptijd van drie jaar. 

aantal geschillencommissies 

Tabel 2 
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Met het toenemen van het aantal geschillencommissies is ook het aantal door de geschillencommissies 
ontvangen klachten gestegen. Het aantal uitspraken blijft in verhouding achter bij de toename van het 
aantal klachten (zie Figuur 3). De in de grafiek weergegeven hoeveelheid uitspraken bestaat uit de 
som van de uitspraken in zalcen die in hetzelfde jaar zijn binnengekomen en de uitspraken gedaan in 
liggende zaken. 

Uit de jaarverslagen blifict dat een groot aantal van de birmengekomen klachten niet wordt gevolgd 
door een uitspraak. Hiervoor zijn de volgende redenen aangegeven: 

• De consument voldoet niet aan de reglementaire voorwaarden; 
• De ondememer is niet aangesloten bij de geschillencommissie; 
• De klacht is slechts ter informatie toegezonden; 
• De klacht behoort niet tot het werkterrein van de geschillencommissie; 
• De klacht is onderling geregeld. 

Uit de constatering dat het aantal binnengekomen klachten stijgt an het aantal uitspraken ongeveer 
gelijk blijft kan worden afgeleid dat er naar verhouding een goter deel van de zaken wordt afgedaan 
zonder uitspraak, bijvoorbeeld om een van de bovengenoemde redenen. Zaken die zonder uitspraak 
worden afgedaan hebben een betrekkelijk korte doorlooptijd; Deze zaken worden niet meegenomen in 
de berekening van de gemiddelde doorlooptijd. Ook de telefonische athandelingen zijn niet betrokken 
in de berekening van de doorlooptijden. Wanneer deze zaken meegenomen zouden worden bij de 
berekening van de doorlooptijd, zou een ander beeld ontstaan. 
Sinds kort is de website van de SGC voor belangstellenden beschikbaar zijn. Op deze website staat 
informatie over de werkwijze van de SGC. De website biedt consumenten de mogelijkheid door 
middel van het invullen van een vragenlijst na te gaan of een bepaald geschil door de 
geschillencommissie in behandeling kan worden genomen. Op de website kan ook worden 
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nagetrolcIcen of een ondernemer is aangesloten bij een branchevereniging en geschillencommissie en 
of een bepaalde klacht behoort tot het werlcterrein van de geschillencommissies. 

Stroomlijuing procedure geschillencommissies 

Circa due jaar geleden heeft Arthur Andersen een onderzoek uitgevoerd naar de interne gang van 
zaken bij de SGC 7 . Dit onderzoek resulteerde in een aantal aanbevelingen met betrelcking tot onder 
meer het stroomlijnen van de procedures, het wegwerken van achterstanden en het aanpassen van de 
wericmethoden. 

Vooral op het gebied van het stroomlijnen van de procedures is de laatste anderhalfjaar veel werk 
verzet. Zo heeft tufiformering plaatsgevonden van: 

• Reglementen; 
• Correspondentie; 
• Bouwstenen Geschillencommissies; 
• Registratieformulieren; 
• Brochures. 

Het belangrijkste doe van de stroomlijning van de procedures is het verkorten van de procedure. De 
gemiddelde doorlooptijd die in de volgende grafiek is weergegeven, laat zien dat de gemiddelde 
behandelingsduur van zaken na een aanvankelijke lichte daling in 1996 vanaf 1998 sterk is opgelopen 
(zie Figuur 4) 

gemiddelde doorlooptijd in maanden 

Figuur 4 

Het oplopen van de behandelingsduur wordt veroorzaalct door verschillende factoren. In 1999 steeg 
het totaal aantal nieuwe Idachten met 13 % ten opzichte van 1998. In diezelfde periode werd de SGC 
geconfronteerd met een relatief groot personeelsverloop. Veel nieuwe, onervaren medewerkers 
moesten een groot aantal nieuwe klachten verwerken, hetgeen tot een toename van de doorlooptijden 
leidde. De gemiddelde stijging van de doorlooptijden werd in 1998 bovendien beinvloed door de 
stij ging van de behandelingsduur bij de Geschillencommissie Reizen, als gevolg van het grote aantal 
zaken dat in 1997 bij deze commissie werd ingediend. Tenslotte zorgde de vemieuwing van het 
automatiseringssysteem voor de nodige vertragingen in de athandeling van geschillen. 

Uit het jaarverslag 1996 van de SGC blijkt dat de behandelingsduur wordt bepaald door factoren 
waarop de SGC wel en geen invloed heeft. 
Factoren waarop de SGC wel invloed kan uitoefenen liggen in een aantal activiteiten die door de SGC 
worden ontplooid om de doorlooptijden terug te brengen. De effecten van deze maatregelen zijn echter 
niet altijd direct zichtbaar. 

7  Stand van zaken nay. het rapport Arthur Andersen, billage bij bestuursvergadering 29/03/2001 nr. B-01.003 
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Het vooronderzoek dat wordt ingesteld door de Geschillencommissie Textielreiniging is hiervan een 
goed voorbeeld. Op basis van de uitkomst van dit zogenoemde vroegtijdig onderzoek kan de 
consument alsnog beslissen of hij zijn klacht werkelijk wil voorleggen aan de commissie. Een ander 
voorbeeld is de mogelijkheid die de deslcundigen van de Geschillencommissie Wonen hebben om een 
geschil te schildcen. De zichtbaarheid van de effecten van deze maatregelen ontbreelct omdat zaken die 
met een schildcing zijn afgedaan met worden meegeteld in de berekening van de doorlooptijd. 

Als voorbeelden van factoren waarop de SGC geen invloed kan uitoefenen worden genoemd situaties 
waarin de ondernemer of de consument vraagt de toelichting op de klacht later te mogen inleveren, 
clan wel de behandeling ter zitting uit te stellen. 
Daarnaast worden de doorlooptijden verlengd wanneer de commissies zelf bij behandeling constateren 
dat de stukken, de toelichting van partijen en het deslamdigenrapport, onvoldoende licht op de zaak 
werpen om tot een definitief oordeel te komen. Aanhouding van de zaak om nadere informatie in te 
winnen of een tweede deslcundigenrapport op te laten maken heeft invloed op de doorlooptijd. Uit de 
jaarverslagen wordt Met duidelijk in hoeveel zalcen deze factoren optreden en met welke termijn de 
doorlooptijd daardoor wordt verlengd. 

3.4 Verhouding SGC / geschillencommissies 

Bij het doen van uitspraken handelen de geschillencommissies autonoom. Het SGC-bureau heeft 
daarbij uitsluitend een faciliterende rol. De juridische afdeling van de SGC ondersteunt de 
geschillencommissies inhoudelijk door het opstellen van jurisprudentieoverzichten. Deze overzichten 
helpen de geschillencommissies een duidelijke lijn in de uitspraken aan te brengen. Mocht blijken dat 
een bepaalde uitspraak afwijkt van de reeds ontwikkelde jurisprudentie, dan wordt de 
geschillencommissie hier door juridische afdeling over geinfonneerd. 

Een keer per jaar vindt een overleg plaats met de leden van de geschillencommissie en de bij de 
geschillencommissie betroldcen deslamdigen waarin van belang zijnde onderwerpen worden 
besproken. Dit overleg wordt door de SGC als middel voor lcwaliteitsbewalcing gezien. 

3.4.1 Oprichting geschillencommissies 

De SGC kan geschillencommissies in het !even roepen. De SGC is actief in de oprichting van nieuwe 
geschillencommissies, voornamelijk op die gebieden waar de instelling van een geschillencommissie 
naar het oordeel van de SGC een waardevolle uitbreicling zou lamnen zijn. De SGC gaat pas tot 
oprichting van een geschillencommissie over als voldaan wordt aan een aantal voorwaarden: 
• De geschillencommissie dient op jaarbasis minimaal circa 25 geschillen ter behandeling 

voorgelegd te lcrijgen. Bij een kleiner aantal geschillen ligt aansluiting bij een bestaande 
geschillencommissie meer voor de hand; 

• De brancheorganisatie die wil komen tot de oprichting van een geschillencommissie moet een 
behoorlijke organisatiegraad hebben en bereid zijn bij te dragen aan de financiering van de 
geschillencommissie; 

• De leden van de brancheorganisatie dienen bij het aangaan van overeenkomsten met consumenten 
evenwichtige leveringsvoorwaarden te hanteren; 

• De brancheorganisatie moet garant stun voor de nakoming van de bindende adviezen wanneer 
een van haar leden weigert deze na te komen; 

• De op te richten geschillencommissie moet voldoen aan de eisen die gesteld worden en de 
Erkenningsregeling geschillencommissies consumentenldachten. De SGC richt alleen 
geschillencommissies op wanneer het Ministerie van Justitie bereid is deze commissie te 
erkennen. 
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In de beginjaren van de SGC werden geschillencommissies vooral opgericht vanuit de overweging van 
de consumentenorganisaties dat de rechtspositie van de consument versterkt moest worden. Meer en 
laagdrempelige vormen van geschilbeslechting zouden hieraan een bijdrage leveren. Later lcregen ook 
de brancheorganisaties belangstelling voor geschilbeslechting door een bij de SGC aangesloten 
geschillencommissie. Deregulering, de afschaffing van de Vestigingswet, grotere eigen 
verantwoordelijkheid voor de ondernemer en groei van het lcwaliteitsdenken lagen hieraan ten 
grondslag. 

Als een brancheorganisatie de SGC vraagt een geschillencotnmissie in te stellen, vindt eerst een 
inventarisatie bij de consumentenorganisaties plaats van het aantal klachten in deze branche. Is het 
aantal klachten gering, dan wordt van instelling van een aparte geschillencommissie afgezien. Voor 
branches waarin maar weinig klachten voorkomen is in september 2001 een nieuwe Algemene 
Geschillencommissie voor Consumentenzaken opgericht. 

De rol van de brancheorganisatie bij de oprichting van een geschillencommissie ligt daamaast in het 
gegeven dat een voorwaarde voor het oprichten van een geschillencommissie is dat er evenwichtige 
algemene leveringsvoorwaarden beschilcbaar zijn. Voordat een geschillencommissie kan worden 
ingesteld zullen brancheorganisatie en consumentenorganisatie bereid moeten zijn tot het voeren van 
overleg over die voorwaarden resulterend in door beide partijen geaccepteerde algemene 
levering svoorwaarden. 

Tenslotte stimuleert de overheid zelf de geschilbeslechting door geschillencommissies. Zo is 
bijvoorbeeld in de Telecomwet de eis van altematieve geschilbeslechting gesteld. Geschilbeslechting 
door de SGC wordt in die wet als voorbeeld gegeven. 

3.4.2 Benoeming leden geschillencommissie 

Alvorens leden van een geschillencommissie worden benoemd vindt een nauwgezette selectie plants. 
Er wordt een benoemingsadviescommissie s  ingesteld die het bestuur van de SGC adviseert. Dew 
comtnissie bestaat uit de voorzitter van de betrokken geschillencommissie, de directeur van de SGC, 
een lid afgevaardigd door de consumentenorganisatie en een lid afgevaardigd door de branche-
organisatie. Er vinden kennismalcingsgesprekken plaats met mogelijke kandidaten. Voor kandidaat-
voorzitters worden er den of meer proefzittingen gehouden. Een nieuw lid wordt benoemd door middel 
van een benoemingsbrief, waarin onder meer wordt stilgestaan bij een aantal zaken op het gebied van 
bejegening. De SGC kent voor de leden van geschillencommissies geen algemene gedragscode. 

3.5 Financiering 

3.5.1 Afspraken inzake subsidieverlening 

De SGC wordt gesubsidieerd door het Ministerie van Justitie. In de beleidsnotitie van de Minister van 
Justitie is een aantal afspraken neergelegd die de financiele verhouding tussen het Ministerie van 
Justitie en de SGC regelen: 

Huushoudelijk reglement SGC art. 3.2 
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• "Justitie stelt de komende jaren voor de SGC maximaal 60,9 miljoen.beschikbaar. Op basis van 
dit budget kan de SGC in voldoende mate de aansluiting van nieuwe commissies realiseren en 
zijn er mogelijkheden om te experimenteren met nieuwe vormen van geschilbeslechting. 

• Na een ruim 25-fang bestaan is de SGC toe aan modernisering en daarmee aan stroomlijning 
van de procedure van haar commissies. In het kader van verbreding van het dienstenpakket gaat 
zij bij wijze van experiment de bestaande procedures bij de Geschillencommissies Chemisch 
Reinigen en Wonen bekorten door de deskundige in de beginfase van de procedure de zaak - al 
dan niet via bemiddeling - op te laten lossen. 

• De aansluiting van (nieztwe) commissies is primair de verantwoordelijkheid van de SGC. Anders 
gezegd: het is aan de SGC om met de beschikbare middelen zoveel mogelijk commissies te 
realiseren. Hierbij ligt het voor de hand dat de SGC streeft naar een kostendekkende bijdrage van 
de branches (waaronder soms aan andere departementen gelieerde sectoren). Met uitzondering 
van een eventueel experiment klachtenregeling advocatuur - waarover ik nog met Nederlandse 
Orde van Advocaten in overleg ben, beperkt de bemoeienis van Just itie zich tot erkenning van de 
commissies (uitvoering van de Erkenningsregeling), subsidiering op basis van het jaarlijkse 
begrotingsvoorstel van de SGC en de benoeming - op voordracht van de SGC - van drie 
onafhankelijke bestuursleden." 

In overleg met het Ministerie van Justitie is ten behoeve van de financiering van de SGC in de 
begroting van Justitie een meerjarenraming opgenomen. Tot 2000 kon de SGC rekenen op een 
jaarlijkse subsidie van E 0,9 miljoen. 

3.5.2 Kosten en baten 

De SGC is voor haar inkomsten met alleen aangewezen op overheidssubsidie. Andere bronnen van 
inkomsten zijn: 
• Het klachtengeld dat door de consument wordt betaald; 
• De behandelingskosten die de in het ongelijk gestelde ondememer dient te betalen; 
• De bijdragen van de participanten, de brancheverenigingen. 

De inkomsten van de SGC zijn in de afgelopen 5 jaar gestegen van circa E 1,6 miljoen naar 
E 1,9 miljoen. Dit heeft te maken met een lichte stijging in alle genoemde bronnen van inkomsten 
anders dan de overheidssubsidie. 

De kosten die door de SGC worden gemaalct om de 29 geschillencommissies te financieren zijn te 
specificeren naar: 
• Kosten voor de vergoedingen van de leden van de geschillencommissie; 
• Kosten voor deskundigen; 
• Personele kosten; 
• Kantoorkosten; 
• Kosten voor projecten. 

Deze kosten zijn in de periode tussen 1997 en 1999 gestegen van ruim E 1,54 miljoen naar 
E 1,8 miljoen. 

De gemiddelde behandelingskosten lcunnen worden berekend door de totale kosten te delen door het 
aantal zaken waarin door de commissies een einduitspraak is gedaan. De totale kosten van de 
afhandeling van een klacht bij een geschillencommissie bedragen gemiddeld E 576,30. Dit is een 
stijging ten opzichte van het SWOKA onderzoek waar de gemiddelde kosten per afhandeling van een 
klacht E 381,20 bedroegen. Tussen de diverse geschillencommissies is een groot verschil in 
afhandelingskosten te constateren. Geschillencommissies waar regelmatig een deslcundige wordt 
ingeschakeld kennen over het algemeen hogere gemiddelde behandelingskosten dan 
geschillencommissies waarbij geen deslcundigen worden ingeschakeld. Ook nieuwe 
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geschillencommissies zijn relatief "duurder" doordat de aanloopkosten niet omgeslagen lumen 
worden over een groot aantal Idachten. 
Ten tij de van het SWOKA onderzoek (1995) bedroegen de kosten voor een kantongerechtsprocedure 
en een rechtbankprocedure respectievelijk €385,- en E 1044,-. 

Uit de jaanrerslagen van de SGC kan worden opgemaalct dat het aantal uitspraken per 
geschillencomtnissie in 1999 bij 12 van de 27 commissies (44%) kleiner was dan 25. In 1998 was dit 
bij 13 van de 27 commissies het geval (48%). 
De SGC hanteert een minimum aantal van 25 geschillen als voorwaarde om een geschillencommissie 
op te richten. Het is niet duidelijk of dit minimum aantal gesclUllen is gesteld uit efficientie 
overwegingen. 
Het geringe aantal uitspraken voor een substantieel percentage van de commissies zou kunnen duiden 
op onderbezetting van de capaciteit en dus op inefficienties. Het belang van een minimaal aantal 
uitspraken per jaar per commissie in relatie tot de efficientie hangt sterk af van de verhouding tussen 
vaste en variabele kosten. Hoe groter deze verhouding, des te hoger de extra kosten door 
onderbezetting. 
Tevens is onduidelijk hoe wordt omgegaan met commissies waarbij het aantal uitspraken onder het 
niveau van 25 per jaar komt. 

3.6 Vemieuwingen 

3.6.1 Nieuwe geschillencommissies 

Bij het instellen van nieuwe geschillencommissies worden athankelijk van de specifieke situatie 
waarin de branche zich bevindt, verschillende wegen bewandeld. Hier worden enkele voorbeelden 
gegeven: 

• In 2000 werd de Geschillencommissie Computers opgericht. Deze geschillencoMmissie doet 
uitspraalc in geschillen tussen consumenten en deelnemers aan de Stichting Computer Consument 
(SCC). Op de startdatum van de geschillencommissie (1 april 2000) nam een zestal bedrijven met 
zo'n 185 vestigingen deel aan de SCC. 

• In het jaar 2000 werden de Geschillencommissies Chemisch Reinigen en Natwas samengevoegd 
tot de Geschillencommissie Textielreiniging. 

• De Geschillencommissie Ziekenhuizen is oorspronlcelijk als experiment begonnen. Toen dit 
experiment als geslaagd beschouwd werd, werd de Geschillencommissie Ziekenhuizen per 1 
januari 2001 permanent ingesteld. 

• In het jaar 2001 is de nieuwe Algemene Geschillencommissie voor Consumentenzaken van start 
gegaan. Geschillen uit branches waar minder dan 25 uitspraken per jaar verwacht worden kunnen 
worden behandeld. In deze geschillencommissie participeert als eerste de Vereniging Gebra, de 
belangenorganisatie voor ondememers in de gemengde branche en speelgoedbranche. 

• Bij wet is het deelnemen aan een geschillencommissie verplicht gesteld voor telecombedrijven 
(art. 12 Wet op telecommunicatie). De oprichting van de Geschillencommissie Telecommunicatie 
is anders verlopen omdat de telecombranche geen brancheorganisatie kent. Telecombedrijven 
Ictumen zich afzonderlijk en op basis van de eigen algemene leveringsvoorwaarden aansluiten bij 
de Geschillencommissie Telecommunicatie. 

• Ook de relatiebemiddelingsbranche kent geen brancheorganisatie. Relatiebemiddelingsbureau's 
sluiten zich afzonderlijk op individuele basis bij de Geschillenconunissie Relatiebemiddeling ann. 
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Bij het instellen van de geschillencommissie is met de betrokkenen een model afgesproken voor 
leveringsvoorwaarden. Relatiebemiddelingsbureau's die zich bij de Geschillencommissie 
Relatiebemiddeling aansluiten verplichten zich dit model over te nemen. 

3.6.2 Nieuwe voorzieningen 

Ook birmen de bestaande geschillencommissies wordt door middel van experimenten voortdurend 
gezocht naar nieuwe wegen in de afhandeling van geschillen. Enkele voorbeelden van die 
vemieuwingen worden hiema genoemd. Met betreldcing tot de hieronder vermelde experimenten 
wordt opgemerlct dat deze in het kader van dit onderzoek niet nader zijn geevalueerd. 

Geschillencommissie Textielreiniging 
Sinds een aantal jaren wordt een klacht alvorens de geschillencommissie zicly daarover buigt 
voorgelegd aan een deslcundige die beldjlct wat de oorzaak is van het probleem (ligt het aan de 
reiniging of aan het textiel). De bevindingen van de deslcundige worden aan de consument 
kenbaar gemaalct, die aan de hand daarvan kan besluiten de klacht wel of niet door te zetten. 
Deze gang van zaken heeft geresulteerd in een aanzienlijke reductie van het aantal zaken 
afgedaan met een einduitspraak. 

IL 	Geschillencommissie Wonen 
Bij wijze van proef kan bij de Geschillencommissie Wonen sedert januari 2000, in de 

' provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Zeeland en Brabant een deslcundige de 
geschillen met betrelcking tot klachten over vloerbedeldcing en meubels via een schildcing 
aflandelen. Uit de eerste resultaten blijkt dit experiment zeer succesvol. Er wordt door de 
SGC een evaluatie uitgevoerd. 

Geschillencommissie Telecommunicatie 
De Geschillencommissie Telecommunicatie ontvangt veel klachten van consumenten die hun 
klacht eerst aan de ondememer hadden voorgelegd, maar geen reacfie ontvingen. Teneinde 
consumenten tfiet onnodig de volledige procedure te laten doorlopen worden dergelijke 
klachten door de geschillencommissie doorgestuurd naar de betreffende ondememing met het 
verzoek binnen een maand te reageren. Volgt binnen deze termijn geen reactie, of komen 
consument en ondememer niet tot een schikking, dan wordt de klacht aan de 
geschillencommissie ter beslechting voorgelegd. 

IV. 	Geschillencommissie Gedragscode Hypothecaire Financieringen 
De Geschillencommissie Gedragscode Hypothecaire Financieringen kende oorspronkelijk een 
zeer beperkte toetsing aan de gedragscode. Dit heeft ertoe geleid dat klachten werden 
afgewezen omdat er geen sprake was van strijdigheid met de gedragscode; een bredere 
toetsing zou de consument evenwel in het gelijk hebben gesteld. Nadat deze situatie is 
besproken met de betroldcen brancheorganisatie; het Contactorgaan Hypothecaire 
Financiering, is besloten de toetsing te verbreden tot een civiele toetsing met in acht name van 
de gedragscode. 

3.6.3 De SGC in vergelijking 

De SGC voorziet in een vorm van altematieve geschilbeslechting die in Nederland uniek is. 
Ook op gebieden als echtscheidingen en burenruzies neemt bemiddeling een steeds grotere plaats in. 
Nieuwe vormen van altematieve geschilbeslechting op velerlei gebieden beginnen terrein te winnen. 
Voor de beslechting van geschillen tussen consumenten en ondememers zijn de geschillencommissies 
een belangrijke aanwinst. Deze vorm van geschilbeslechting kent een aantal waarborgen die in andere 
vormen van geschilbeslechting niet terugkomen. 
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Jacobs9  vergelijkt een aantal vormen van altematieve geschilbeslechting zoals de private 
ombudsmanprocedures en de niet erkende geschillencommissies met de geschilbeslechting door de 
commissies van de SOC. Uit dat onderzoek komen de volgende waarborgen naar voren: 
• Onafhankelijkheid door de varieteit in financiering; 
• Mogelijkheid tot wralcing; 
• De erkenningsregeling; 
• De nakomingsgarantie. 

Deze waarborgen worden in andere vormen van geschilbeslechting (nog) niet aangetroffen. 

Ook de Europese Commissie is positief over de wijze waarop consumentengeschillen in Nederland 
door de SGC worden behandeld. Het Ministerie van Justitie heeft aan de hand van de waarborgen 
zoals die zijn vastgelegd door de Europese Commissie l°  de SGC benaderd om deel te nemen in een 
experiment waarin vonn en uitvoering zal worden gegeven aan een Europees Netwerk van 
Geschilbeslechting. 

9 
WA. Jacobs, ADR en consument; een rechtsvergelijkende studio naar de mogelijkheden van altematieve geschillenoplossing, 

Kluwer 1998 
to 

De aanbeveling 98/257/CE van de Europese Commissie kent de volgende principes: onafhankelijkheid van het orgaan dat 
de bestissing neemt, transparantie van de procedure, hoor en tegenhoor, doelmatigheid van de procedure, legaliteit van de 
beslissing (overeenstemming met wettelijke vereisten), vriTheid (alleen bindend indien bekend, ook andere mogelijkheden tot 
geschilbeslechting) on het principe dat de partijen niet vertegenwoordigd behoeven to worden door eon derde, maar dat dit wel 
mogelijk moet zijn. 
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4 	Onderzoeksresultaten consumenten 

Dit hoofdstuk behandelt de onderzoeksresultaten van de enquetes die zijn verstuurd naar de 
consumenten. Na een besprelcing van de respons, de bekendheid van de geschillencommissies en de 
procedure wordt meer in detail ingegaan op de beoordeling van de aspecten ter zitting. Tenslotte wordt 
een aantal vragen besproken die bijdragen aan een oordeel over ontlasting van de rechtspraak. 

4.1 Respons 

Van de 400 enqueteformulieren die aan consumenten zijn verzonden, zijn er 175 ingevuld 
geretourneerd. Dit betekent een respons van 43 %. 

Van de respondenten heeft 47,1 % een klacht bij de Geschillencommissie Reizen ingediend. Daar 
waar het vermoeden bestaat dat de antwoorden op de vragen gekleurd worden doordat het merendeel 
van de antwoorden betreldcing heeft op de Geschillencommissie Reizen, zijn extra tabellen ingevoegd. 
In deze tabellen zijn de antwoorden gesplitst naar consumentenklachten bij de Geschillencommissie 
Reizen en andere geschillencommissies. 

4.1.1 Karakteristieken van de respond enten 

Uit de SWOKA analyse blijkt dat meer mannen dan vrouwen de vragenlijst hebben beantwoord. 
Destijds werd 54 % van de respons door mannen gegeven en 46 % door vrouwen. Ook nu is het aantal 
deelnemende mannen hoger dan het aantal vrouwen. In deze groep respondenten is het verschil veel 
groter; 116 (68 %) mannen tegen 55 (32 %) vrouwen. 

De leeftijden van de klagers komen overeen met het SWOKA onderzoek. In Tabel 3 is het aantal 
respondenten per leeftijdscategorie weergegeven. 
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Tabel 3 

0 tot 19 
20 tot 39 
40 tot 64 
> 64 

0 
47 

109 
18 

Ook tijdens het SWOKA onderzoek bleek dat de leeftijdsklassen vanaf 40 jaar zijn oververtegen-
woordigd in de steekproef in vergelijking met de Nederlandse bevollcing (32 % van de Nederlandse 
bevolking valt in de leeftijdsgroep van 40-64 jaar). Het merendeel van de respondenten heeft, net als 
in 1995, een hogere opleiding genoten 37,3 % HAVO, VW0 en MBO opleidingen en 49,7 % een 
HBO of universitaire opleiding. 

4.1.2 Bekendheid van de geschillencommissies 

0,0 % 
27,0 % 
62,7 % 
10,3% 

Om een geschil te laten beslechten door een geschillencommissie is het noodzakelijk dat de consument 
weet dat deze mogelijkheid er is. Uit het EIM onderzoek "Kennen consumenten hun rechten en 
plichten" 11  blijkt dat slechts 23 % van de consumenten het kantongerecht of de rechtbank noemt als 

I I  EIM, Kennen consumenten hun rechten en plichten, 2000 
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mogelijkheid om geschillen met leveranciers te beslechten. De andere opties zoals de 
geschillencommissies, de ombudsman, de brancheorganisatie en arbitrage scoren nog lager. De vraag 
is gesteld op welke wijze de consument te weten is gekomen dat er geschillencommissies voor de 
beslechting van consumentengeschillen bestaan. De antwoorden zijn samengevat in Tabel 4 

br'a /LI taaffitti sera ate yes I 	 c •6% tot- 	ale 

consumentenorganisaties 
media 
vrienden, familie en kennissen 
ondememer, verkoper 
advocaat, rechtswinkel 
verzekeraar 
ombudsman 
branche-organisaties 
anders 

Tabel 4 

33,5% 
6,4% 

12,7% 
15,0% 
7,5% 
2,3% 
17% 

12,7% 
8 . 1 % 

173 respondenten 

Uit Tabel 4 blijkt dat de consumentenorganisaties een belangrijke rol spelen in het verwijzen van de 
consument naar de geschillencommissies. 33,5 % Van de responderende consumenten geeft aan dat zij 
door een consumentenorganisatie op de hoogte is gebracht van het bestaan van de geschillen-
commissies. 

In het SWOKA onderzoek antwoordde 30 % van de in totaal 575 consumenten door een consumenten-
organisatie op de hoogte te zijn gebracht van het bestaan de geschillencommissies. De rol van de 
brancheorganisatie in de doorverwijzing lijIct jets groter te worden. Antwoordde in 1995 nog 1 % 
(9 personen) van de ondervraagden dat ze via de brancheorganisatie met de geschillencommissie in 
contact lcwamen, in 2000 is dat gestegen tot 12,7 % (22 personen). 

Jacobs geeft in haar onderzoek aan dat de ondernemers op grond van het beginsel van toeganke-
lijkheid meer ruchtbaarheid moeten geven aan de procedure voor de geschillencommissies. De reden 
hiervoor is volgens haar dat de bekendheid van de geschillencommissies nu grotendeels berust bij de 
Consumentenbond en de media. 

Een vraag die hierop betreldcing heeft is de vraag hoe moeilijk of maldcelijk de consument het vond 
om aan informatie over de Geschillencommissies te komen. In Tabel 5 is het antwoord op deze vraag 
weergegeven. 

moeilijk tot zeer moeilijk 
niet moeilijk, niet makkelijk 
makkelijk tot zeer makkelijk 

Tabel 5 

20,5 % 
25,7% 
53,8 % 

Er is onderzocht of de consumenten die hebben aangegeven dat ze het moeilijk vonden om aan 
informatie over de geschillencommissies te komen, verschillen in leeftijd, opleiding of inkomen van 
consumenten die hebben geantwoord dat men het malckelijk tot zeer maldcelijk vonden. Dit is niet het 
geval. Er zijn mensen met een LBO-opleiding die aangeven dat ze het zeer maldcelijk vonden om aan 
informatie over de geschillencommissies te komen en er zijn mensen met een universitaire opleiding 
die hebben aangegeven dat ze het zeer moeilijk vonden om aan informatie te komen. 
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4.2 Karakteristieken van de procedure 

De geschillencommissies beogen de consument een eenvoudige, goedkope en snelle procedure te 
bieden. In de onderstaande paragraaf zal worden ingegaan op deze elementen. 

4.2.1 Eenvoudig 

Aan de consumenten is gevraagd of ze konden aangeven wat ze vonden van de duidelijkheid van de 
procedure voorafgaande aan de zitting. De resultaten zijn weergegeven in Tabel 6. 

Wirdki yjy prtlitittekTorowakka 
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onduidelijk tot zeer onduidelijk 
noch onduidelijk, noch duidelijk 
duidelijk tot zeer duidelijk 

Tabel 6 

Het merendeel van de ondervraagden geeft aan de procedure duidelijk te vinden. Zoals Tabel 7 laat 
zien, denken consumenten ook met betrekking tot het invullen van het vragenformulier over het 
algemeen positief. 
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moeilijk tot zeer moeilijk 
niet moeilijk, niet makkelijk 
makkelijk tot zeer makkelijk 

Tabel 7 

27,1 % 
22,9% 
50,0 % 

Uit het SWOKA onderzoek bleek ook dat een meerderheid van de ondervraagde consumenten positief 
was over de duidelijkheid van de procedure (79%) en het invullen van het vragenformulier (79%). 
In het huidige onderzoek is gekeken of er een relatie is tussen deze twee vragen; 11 personen die 
hebben aangegeven dat ze de procedure onduidelijk tot zeer onduidelijk vonden, beoordeelden ook het 
invullen van het vragenformulier als moeilijk tot zeer moeilijk. 

4.2.2 Goedkoop 

12,5% 
29,6 "Yo 
58,0% 

Het klachtengeld is het bedrag dat de consument client te betalen teneinde zijn geschil door de 
geschillencommissie te laten behandelen. Dit bedrag kan varieren van E 20,40 tot E 113,40. Een 
uitgebreid overzicht van de hoogte van de klachtengelden is opgenomen in bijlage 4. 

Een van de overwegingen van een consument om een geschil door de geschillencommissie te laten 
behandelen kan de hoogte van het klachtengeld zijn. Het jaarverslag van de Stichting vermeldt 
hierover: "Willen de Geschillencommissies voor consumenten een reeel alternatief voor de gewone 
rechter blijven vormen, dan mag het klachtengeld dat een consument by het indienen van een klacht 
moet betalen niet te hoog zijn." 
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Aan de consumenten is gevraagd of ze wilden aangeven of ze het klachtengeld veel of weinig vonden. 
De resultaten zijn samengevat in Tabel 8. 

ifitikTalisieWfd j  

veel tot zeer veel 
niet veel, niet weinig 
weinig tot zeer weinig 

label 8 

Zoals label 8 laat zien, antwoordt 53,7 % van de consumenten neutraal, zij vinden het ldachtengeld 
noch veel noch weinig. Van de overige consumenten antwoordt een lcwart dat zij het klachtengeld 
weinig tot zeer weinig vonden. Ook in het SWOICA onderzoek bleek dat 53 % van de ondervraagde 
consumenten neutraal op deze vraag antwoordde. 

4.2.3 Snel 

21,3% 
53,7 % 
25,0% 

164 respondenten 

Aan de consumenten is gevraagd of ze aan konden geven wat de wachttijd was vanaf het moment dat 
aan alle vereisten was voldaan (klachtengeld, vragenformulier, eventueel depotstorting etc.). Uit de 
antwoorden blijkt dat de gemiddelde wachttijd ligt op ongeveer 6 maanden. De antwoorden varieren 

van wachttijden van minimaal 1 maand tot maximaal 20 maanden. 

Het merendeel van de consumenten die korter dan 6 maanden hebben moeten wachten, vinden dit kort 
en consumenten die langer dan 6 maanden hebben moeten wachten vinden dit Lang, zie .Tabel 9 

lang tot zeer lang 
niet lang, niet kort 
kort tot zeer kort 

label 9 

29,6 % 
61,4% 
9,0% 
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80,4 % 
17,6% 
2,0% 

	

83,4% 	96,0% 

	

13,3% 	4,0% 
3,3% 

159 respondenten  

Op deze vraag is 16 maal geen antwoord gegeven. Uit de jaarverslagen van de SGC blijkt dat de 
gemiddelde behandelingsduur in de afgelopen jaren iets is gestegen van 5,8 maanden in 1998 naar 
respectievelijk 6,4 maanden in 1999 en 6,7 maanden in 2000. 

88,9% 
11,1% 

Bij 15 consumenten is er geen uitspraak gekomen van de geschillencommissie, omdat consumenten de 
procedure niet hebben doorgezet, of omdat een schilcking tussen consument en ondememer is 
getroffen. Door een consument is geen reden voor het stopzetten van de procedure gegeven. 

Bij zes consumenten is de procedure stopgezet omdat alsnog een schilcicing met de ondememer werd 
gesloten. Vier consumenten vinden dat het doorzetten van de procedure toyed geld of moeite kost. Bij 
de overige vijf consumenten is de zaak niet in behandeling genomen omdat de ondememer Met is 
aangesloten, of omdat de zaalc om andere redenen niet in behandeling kan worden genomen. 



4.3 Beoordeling aspecten zitting 

Nadat aan alle formaliteiten is voldaan en zonodig een desktuidigenrapport is uitgebracht, worden de 
consument en de ondememer uitgenodigd om hun standpunt tij dens een zitting toe te lichten. De 
voorzitter van de geschillencommissie (een jurist) heet de beide partijen welkom en vertelt kort wat de 
gang van zaken is. Vervolgens geeft hij een belcnopte samenvatting van het geschil. Zowel aan 
consumenten als aan ondememers is een lijstje met aspecten ter beoordeling voorgelegd die in de 
volgende paragrafen worden toegelicht. 

4.3.1 Deskundige 

Een van de vragen betreft de beoordeling van de deslcundigheid van de ingeschakelde deslcundige. 24 
Consumenten die geklaagd hebben bij de Geschillencommissie Reizen geven aan dat een deslcundige 
is ingeschakeld. 

ja 
nee 

Tabel 10 

Tabel 11 

4.3.2 Aanwezigheid 

onvoldoende tot zeer onvoldoende 
noch onvoldoende, noch voldoende 
voldoende tot zeer voldoende 

WeeliiiremmiarekToz 
24 
36 

7 
9 
6 
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54 
51 

165 respondenten  

14 
6 

16 
58 respondenten 

De Geschillencommissie Reizen maalct geen gebruik van deslcundigen. Het lijkt erop dat de 
consumenten die op deze vraag positief hebben geantwoord andere betrokkenen, bijvoorbeeld de leden 
van de geschillenconunissie voor deslcundige aangezien hebben. In elk geval is voor deze 
consumenten niet duidelijk hoe het inschakelen van een deskundige in zijn werk gaat. 
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36 Consumenten die aangeven dat een deskundige is ingeschakeld, zijn met hun klacht bij een andere 
geschillencommissie geweest dan de Geschillencommissie Reizen. Hiervan vindt 44 % de 
deslcundigheid voldoende tot zeer voldoende; 39 % vindt de deslcundigheid onvoldoende tot zeer 
onvoldoende; 17 % heeft geen mening. 

Aan de consumenten is gevraagd of zij het nuttig vinden dat zij bij de zitting aanwezig zijn geweest. 
Het antwoord op deze vraag is samengevat in Tabel 12. 
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nee 
enigszins 
ja 

Tabel 12 

11,6% 
10,9% 
77,5 % 

138 respondenten 

Consumenten die bij de Geschillencommissie Reizen en bij andere geschillencommissie zijn geweest 
beantwoorden deze vraag vrijwel gelijk. In beide gevallen vinden de meeste consumenten hun 
aanwezigheid nuttig. 

nee 	 9 	 7 
enigszins 	 9 	 6 
ja 	 47 	 58 

136 respondenten 

label 13 

4.3.3 Samenvatten klacht 

In Tabel 14 wordt het antwoord op de vraag of consumenten van mening zijn dat de klacht goed worth 
samengevat, weergegeven. Uit Tabel 15 blijkt dat antwoorden van consumenten bij de Geschillen-
commissie Reizen overeenkomen met die van overige consumenten. Van de consumenten geeft 
51,1 % een positief antwoord op deze vraag. 

nee 
enigszins 
ja 

label 14 

nee 
enigszins 
ja 

Tabel 15 

4.3.4 Gevoel tijdens de zitting 

22,3% 
26,6% 
51,1% 

Ook met betreldcing tot de vraag of de consument zich op zijn gemak voelde tijdens de zitting is de 
meerderheid van de respondenten positief, zie Tabel 16. [let totaalantwoord wordt opnieuw niet 
beinvloed door het grote aantal antwoorden dat is gegeven in relatie met de Geschillencommissie 
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139 respondenten 

14 
18 
40 

137 respondenten 



Reizen, zie Tabel 17. 

nee 
enigszins 
ja 

Tabel 16 

nee 
enigszins 
ja 

Tabel 17 

4.3.5 Beklaagdenbankje 

De vraag of de consument zich voelde alsof hij in het beklaagdenbankje zat, is als controlevraag 
gesteld. Het merendeel van de respondenten heeft ontkennend beantwoord. 

ji 
rercle frimaeiri 

nee 
enigszins 
ja 

Tabel 18 
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nee 
enigszins 
ja 

Tabel 19 

4.3.6 Standpunt toelichten 

22,4 % 
19,4% 
58,2 % 
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58,3 % 
19,7% 
22,0 % 

36 
10 
17 

30 

134 respondenten 
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17 	 13 
8 	 17 

40 	 37 
132 respondenten 

134 respondenten 

40 
15 
12 

130 respondenten 

Na de samenvatting van de klacht geeft de voorzitter van de geschillencommissie de consument en de 
ondememer de gelegenheid hun standpunt met betreldcing tot het geschil nog eens mondeling toe te 
lichten. 



nee 
enigszins 
la 

Tabel 20 

nee 
enigszins 
ja 

label 21 

Zoals blijkt uit label 20 zijn de meeste antwoorden positief. De consumenten vinden dat er voldoende 
gelegenheid is geweest om hun standpunt toe te lichten. De antwoorden van de consumenten die bij de 
Geschillencommissie Reizen zijn geweest, komen overeen met de overige antwoorden (zie label 21). 

4.3.7 Deskundigheid en onpartijdigheid 

Op de vragen of consumenten de geschillencommissie als deskundig (label 22) en onpartijdig (Tabel 
24) hebben ervaren, antwoordt het merendeel van de consumenten positief. De antwoorden met 
betrelcicing tot de Geschillencommissie Reizen komen overeen met de overige antwoorden (label 23 
en label 25). 

pirograillientomaTialeiwasale  

nee 
enigszins 
1a 

Tabel 22 

18,8% 
31,6% 
49,6% 

136 respondenten 

9 
23 
37 

134 respondenten 

133 respondenten 
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label 23 

9 
17 
35 

16 
25 
29 

131 respondenten 
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26,9% 
17,7% 
55,4% 
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Tabel 24 
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Tabel 25 

Onderzocht is of de antwoorden op deze vragen worden beinvloed door de uitspraak van de 
geschillencommissie. Tabel 26 toont de relatie tussen de uitspraak en de beoordeling van de 
deslcundigheid. Tabel 27 toont de relatie tussen de uitspraak en de beoordeling van de onpartijdigheid 
van de geschillencommissie. 
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ongegrond 
deels ongegrond 
deels gegrond 
gegrond 
niet ontvankelijk 
onbevoegd 

Tabel 26 

ongegrond 
deels ongegrond 
deels gegrond 
gegrond 
niet ontvankelijk 
onbevoegd 

Tabel 27 

15 
10 
35 

De antwoorden laten zien dat een verband bestaat tussen de uitspraak van de geschillencommissie en 
de beoordeling van deskundigheid en onpartijdigheid. Het merendeel van de consumenten van vvie de 
klacht ongegrond is verklaard, vindt de geschillencommissie niet deskundig en onpartijdig. Het 
merendeel van de consumenten van wie de klacht wel gegrond is verklaard, vindt de geschillen-
commissie deslcundig en onpartijdig is. 

4.4 Ontlasting van de rechtspraak 

	

12 	 11 	 2 	 25 

	

2 	 2 	 1 	 5 

	

6 	 12 	 14 	 32 

	

3 	 15 	 47 	 65 

	

- 	 2 	 1 	 3 

	

2 	 - 	 - 	 2 

In de enquete voor consumenten is een aantal vragen opgenomen met betreldc.ing tot ontlasting van de 
"gewone" rechtspraak door het functioneren van geschillencommissies. 
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20 
13 
35 

128 respondenten 

132 respondenten 
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2 	 1 	 2 	 5 

	

9 	 5 	 17 	 31 

	

3 	 13 	 46 	 62 

	

1 	 1 	 1 	 3 

	

- 	 1 	 1 	 2 
129 respondenten 



Over dit onderwerp is ook een aantal kantongerechten geconsulteerd. De resultaten van deze 
consultatie zijn verwerkt in dew paragraaf. 

4.4.1 Bekendheid reguliere rechtsgang 

Aan consturtenten is gevraagd of zij op de hoogte waren van de mogelijkheid het geschil aan de 
"gewone" rechter voor te leggen. Het merendeel van de consumenten is van dew mogelijkheid op de 
hoogte, zie Tabel 28 

label 28 

label 29 

38,7 % 
61,3% 

33 

Op de vraag of de consument het geschil aan de rechter zou voorleggen wanneer er geen 
geschillencommissie zou zijn of wanneer de ondememer daarbij niet aangesloten zou zijn, antwoordt 
het merendeel van de consumenten positief, zie Tabel 29. 

niet tot zeer zeker niet 	 26,0 % 
neutraal 18,3% 
wel tot zeer zeker wel 	 55,7 % 

4.4.2 Rechtspraak door kantongerechten 

163 respondenten 

169 respondenten 

Van de mogelijkheid de uitspraak van de geschillencommissie ter toetsing voor te leggen aan de 
rechter wordt weinig gebruik gemaalct. Een van de ondervraagde consumenten heeft van dew 
mogelijkheid gebruik gemaakt. 

Teneinde een antwoord te geven op de vraag of de lastendruk van de "gewone" rechtsgang door het 
instellen van de geschillencommissies is verlaagd, is een belcnopt onderzoek gedaan onder een aantal 
kantongerechten. 

Bij de kantongerechten is de registratie gericht op het aantal binnengekomen zaken en de zaaks-
typering. In de zaakstyperingen wordt een onderscheid gemaakt naar het soort zaak dat wordt 
aangebracht. Een van de typeringen hierin is consumentenkoop en een andere typering die wordt 
gehanteerd is die van de overeenkomst tot het leveren van diensten. Daar de registratie van de 
kantongerechten niet dieper gaat dan dew typering is niet uit het cijfermatig materiaal dat is 
aangeleverd te constateren op welk soort zaak het aangebrachte geschil betreldcing heeft. Er wordt 
bijvoorbeeld niet geregistreerd of de zaak te maken heeft met een Idacht over parket, tuinaanleg of de 
reparatie van een auto. De gegevens van de kantongerechten bieden derhalve geen basis om een 
uitspraak te doen over de ontlasting van de rechtspraak door middel van het instellen van 
geschillencommissies. 



Om inzicht te Icrijgen in de hoeveelheid consumentengeschillen die bij de kantongerechten binnen-
komen, is een aantal kantonrechters telefonisch benaderd. Uit deze korte interviews kan worden 
opgemaalct dat de registratie van consumentengeschillen bij de kantongerechten ook wordt gehanteerd 
wanneer een ondememer, die een vordering heeft op een consument, een zaak aanbrengt bij een 
kantongerecht. In deze gevallen gaat het bijna altijd om zaken waarin de ondememer bij de reciter 
betaling van de consument vordert. 

4.5 Overleg tussen consument en ondememer 

Uit het SWOKA onderzoek blijkt dat bij 88 % van de bedrijven pogingen zijn gedaan om de klacht 
zelf op te lossen met de klant. Bijna de helft van de ondememers (48 %) kon zich in principe (deels) 
vinden in de klacht van de klant en 63 % was bereid de klant op de een of andere manier tegemoet te 
komen. In alle gevallen vond de klant deze tegemoetkoming echter onvoldoende. 

In de enquete zijn ten aanzien van de klachtathandeling door de ondememer aan consumenten vragen 
gesteld. Consumenten geven aan dat 22 % (tegen 48 % in het SWOKA onderzoek) van de 
ondememers zich in hun ogen (deels) kon vinden in hun klacht en dat 37 % (tegen 63 % in het 
SWOKA onderzoek) bereid was hen gedeeltelijk tegemoet te komen. Uit de consumentenenquete 
blijkt dat de meerderheid van de consumenten (61 %) zeer ontevreden is over de wijze waarop zij door 
de ondememer zijn behandeld. 

Tabel 30 

172 respondenten 

Tabel 30 toont dat bijna alle responderende consumenten een poging hebben gedaan om de klacht met 
de ondernemer op te lossen. Van de zijde van de ondememers wordt aangegeven dat 96,1 % een 
poging heeft gedaan om de klacht zelf op te lossen, zie Tabel 31. 

weleablefloVietveltagOil 

Tabel 31 

128 respondenten 

Een van de vereisten voor de behandeling van een geschil door een geschillencommissie is dat de 
consument en de ondernemer een poging gedaan moeten hebben om het geschil met elkaar op te 
lossen. De antwoorden op de vraag of de ondememer begrip had voor de klacht van de consument 
worden weergegeven in Tabel 32. Het percentage waarin de consument het gevoel heeft dat de 
ondememer zich niet of onvoldoende in de ldacht kan vinden, ligt op 91,9 %. 
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label 32 
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ja 

label 33 
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label 34 
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ja 

label 35 
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Tabel 36 

67,1 % 
24,9% 

8,1 % 

Wanneer de antwoorden die door consumenten worden gegeven, worden vergeleken met de 
antwoorden die door ondememers op dezelfde vraag worden gegeven, blijkt het aantal ondernemers 
dat volgens eigen opgaven rich niet kon vinden in de ldacht kleiner te zijn dan in de opgave van de 
consumenten (Tabel 33). 

al -61.71hifr eh prli 

59,4% 
32,0 % 
8,6% 

Op de vraag of de ondernemer bereid was een tegemoeticoming aan te bieden antwoordt 63,4 % van de 
consumenten ontkennend (Tabel 34). Ook hier is het verschil met de manier waarop de ondememers 
deze vraag beantwoorden groot. Van de ondememers zegt 34,1 % geen aanbod tot tegemoetkoming te 
hebben gedaan (label 35). 

63,4 % 
36,6 % 

juLatj 

34,1% 
65,9% 

Met betreldcing tot de vraag of de consument de tegemoetkoming van de ondememer voldoende vond, 
komen de antwoorden van consumenten (label 36) en ondememers (label 37) in grote lijnen overeen. 
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88,4 % 
11,6% 

35 

173 respondenten 

128 respondenten 

172 respondenten 

126 respondenten 

69 respondenten 



nee 
ja 

Tabel 37 

De vraag of de consumenten tevreden zijn over de behandeling door de ondernemer wordt door de 
meeste respondenten negatief beantwoord, zieTabel 38. 

zeer ontevreden 
ontevreden 
noch ontevreden noch tevreden 
tevreden 
zeer tevreden 

Tabel 38 

83,5 % 
10,6 % 
3,5% 
1,2% 
1,2% 

36 

90 respondenten 
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5 Onderzoeksresultaten ondernemers 

Dit hoofdstuk behandelt de onderzoeksresultaten van de enquetes die zijn verstuurd onder de 
ondememers. Hier zijn de algemene vragen gericht op de aard van de onderneming en op de wijze 
waarop birmen de ondememing met kwaliteitszorg in relatie tot klachtafhandeling wordt omgegaan. 
Vervolgens worden vragen gesteld over de procedure van de geschillencommissies en de beoordeling 
van de zitting. 

5.1 Respons 

Uit de database van de SGC is een steekproef getrokken van 400 ondememers. Deze 400 ondernemers 
uit diverse branches hebben een enqueteformulier toegezonden gelcregen. 129 Ondememers hebben 
een volledig ingevuld formulier teruggezonden. Procentueel betekent dit een respons van 32,3 %. 

5.1.1 Karakteristieken respondenten 

De ondememers komen uit 129 verschillende bedrijven verspreid over 18 branches. De branches 
wonen en reizen zijn dominant vertegenwoordigd met respectievelijk 22 en 15 ondernemers. 

Tabel 39 laat zien hoe Wig de responderende bedrijven bestaan. 55,5 % Van de responderende 
ondememers heeft een bedrijf dat langer dan 26 jaar bestaat. 

1 - 10 jaar 
11 - 25 jaar 
26- 50 jaar 
> 50 jaar 

Tabel 39 

1 - 5 
6-35  
36 - 150 jaar 
> 150 

Tabel 40 

19,5% 
25,0 % 
31,3% 
24,2 % 

128 respondenten 

Bijna de helft van de ondememers heeft tussen de 6 en de 35 werIcnemers, zie Tabel 40. Van de 
ondememers valt 24,8 % onder de categorie kleine bedrijven met 1 tot 5 werknemers. 

24,8 % 
48,1 % 
12,4 % 
14,7 % 
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Uit het onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de onderriemers langer dan 15 jaar zijn aangesloten 
bij een brancheorganisatie (Tabel 41). 

Hoe bog is  060568,11,  .aAi5 r160 eetil areheorgen lila 

1 - 5 jaar 
6- 15 jaar 
> 15 jaar 

Tabel 41 

Uit het onderzoek blijkt dat "oude" ondemenaingen relatief langer bij een branchevereniging zijn 
aangesloten. 

Aan de ondememers is gevraagd hoeveel klachten er in het bedrijf zijn binnengekomen in het jaar 
2000. Uit label 42 blijkt dat het aantal klachten dat bij een ondememing binnenkomt een relatie 
vertoont met de grootte van de ondememing. Bij grote ondernemingen komen over het algemeen meer 
dan 10 klachten binnen. Bij Ideinere ondememingen is het aantal klachten dat binnenkomt gevarieerd. 

1 klacht 
2 klachten 
3 - 5 klachten 
6 - 8 klachten 
> 10 klachten 

Tabel 42 

5.1.2 Klachtafhandeling en ISO certificering 

In dit onderzoek is aan de ondememers gevraagd of zij in hun ondememing werken met een ISO, of 
vergelijkbaar lcwaliteitssysteem systeem in werlcing hebben. De resultaten zijn samengevat in label 
43. Van de ondernemers beschilct 84,9% niet over een dergelijk systeem. 

nee 

Tabel 43 

12 
3 
6 
2 
7 

14,0% 
30,7% 
55,3 % 

15,1 % 
84,9 % 

Mede gelet op het grote aantal ondernemingen dat geen kwaliteitssysteem heeft, is de vraag of het in 
gebruik hebben van een dergelijk systeem invloed heeft op het aantal klachten dat binnenkomt niet te 
beantwoorden. 
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6 
4 
9 
2 
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5.2 Karakteristieken van de procedure 

5.2.1 Goedkoop 

Indien een consument in het gelijk wordt gesteld, dient de ondememer een bepaald bedrag aan 
behandelingskosten te betalen. Het jaarverslag van de SGC van het jaar 2000 zegt hierover: "Voor 
ondernemers vormt het deelnemen aan een geschillencommissie een onderdeel van een 
ondernemingsbeleid, dat gericht is op het verbeteren van de kwaliteit van geleverde producten en 
verleende diensten. By dit kwaliteitsbeleid past overigens niet alleen een onafhankelijke 
geschillenbeslechting, maar ook een goede interne klachtafhandeling." 

Aan de ondememers is gevraagd aan te geven of zij deze behandelingskosten hoog of laag vinden 
(indien ze een bedrag hadden betaald), zie Tabel 44. 

Die i_m_Lr -86.411 51110Ntslaiitibygro, aha 
laag tot zeer laag 
noch laag noch hoog 
hoog tot zeer hoog 

Tabel 44 

22,1 % 
32,6% 
45,3 % 

95 respondenten 

Tevens is onderzocht of de beoordeling van de hoogte van de behandelingskosten afhankelijk is van 
de mate van tevredenheid met de uitspraak. Tabel 45 laat zien dat bier geen direct verband bestaat. 
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laag tot zeer laag 
noch laag noch hoog 
hoog tot zeer hoog 

Tabel 45 

5.2.2 Snel 

Wri i ggi i a 
1 	 14 	 21 

10 	 8 	 13 	 31 
18 	 9 	 15 	 42 

94 resondenten 	 

Aan de ondememers is gevraagd of ze de wachttijd lang of kort vonden. Met wachttijd wordt bedoeld 
de periode vanaf het moment dat de ondernemer bij het geschil wordt betroldcen tot aan de uitspraak, 
met andere woorden de behandelingsduur. 

MVO  
lang tot zeer lang 
noch lang noch kort 
kort tot zeer kort 

Tabel 46 
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9 

121 respondenten 
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Opvallend is dat de ondememers een maximum wachttijd hebben aangegeven van 6 maanden. Van de 
ondememers vond het merendeel blijkbaar een wachttijd van maximaal 3 maanden lang tot zeer Lang. 

5.3 Beoordeling aspecten zitting 

Weimer aan alle formaliteiten is voldaan, worden ondememer en consument uitgenodigd de 
mondelinge behandeling van het geschil bij te wonen, de zitting. Deze paragraaf geeft de visie van de 
ondememer met betreldcing tot de deskundige en een aantal aspecten van de zitting. 

5.3.1 Deskundige 

Van de 120 ondememers die een antwoord hebben gegeven op de vraag of een desktuidige is 
ingeschakeld, antwoordt 52,5 % dat een deslcundige is ingeschakeld, zie Tabel 47. 

ja 
nee 

Tabel 47 

Uit label 48 blijkt dat 55,7 % van de ondernemers die op deze vraag een antwoord heeft gegeven 
positief te zijn over de deslcundige. 

oe•Eibrritiniel.;.a 415010 

zeer onvoldoende 
onvoldoende 
noch onvoldoende noch voldoende 
voldoende 
zeer voldoende 

label 48 

5.3.2 Aanwezigheid 

Het merendeel van de ondememers geeft aan dat ze het nuttig vinden om bij de zitting aanwezig te 
zijn geweest, zie label 49 

nee 
enigszins 
ja 

label 49 

11,0% 
18,0% 
14,7% 
36,0% 
19,7% 
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5.3.3 Samenvatten klacht 

Aan de ondememers is de vraag gesteld of de klacht door de geschillencommissie goed werd 
samengevat. Het merendeel antwoordt positief op deze vraag, zie Tabel 50. 

Co klacht w d goed s. Inef''TaM,  

nee 
enigszins 
ja 

Tabel 50 

5.3.4 Gevoel tijdens de zitting 

Op de vraag of de ondememer zich tijdens de zitting op zijn gemak voelde, antwoordde een 
meerderheid bevestigend, zie Tabel 51. 

nee 
enigszins 
ia 

Tabel 51 

5.3.5 Beklaagdenbankje 

De controlevraag of de ondememer zich voelde alsof hij in het beklaagdenbankje zat, leverde het 
resultaat op dat een goter percentage dit gevoel had (19,2 %) dan het percentage dat aangeeft zich niet 
op zijn gemak te voelen uit Tabel 52 (namelijk 15,8 %). 

nee 
enigszins 
ja 

Tabel 52 

9,8 % 
17,9% 
72,3 % 

15,8% 
21,8% 
62,4 % 

55,6 % 
25,3 % 
19,2% 

In het SWOKA onderzoek gaf 32 % van de 205 ondememers aan dat ze het gevoel hadden in het 
beklaagdenbankje te zitten. Destijds is aan hen gevraagd waardoor ze dat gevoel hadden. Er is 
aangegeven dat dit kwam doordat de ondememers de indruk hadden dat de procedure meer gericht 
was op de consument dan op de procedures van de ondememer. Bij twijfel zou de neiging bestaan de 
consument gelijk te geven. 
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5.3.6 Standpunt toelichten 

Op de vraag of de ondememers tijdens de zitting voldoende gelegenheid heeft gekregen om hun 
standpunt toe te lichten, antwoordt de meerderheid positiel 
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• nee 
enigszins 
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Tabel 53 

5.3.7 Deskundig en onpartijdig 

106% 
21,2% 
68,3% 

104 respondenten 

Uit de Tabel 54 en Tabel 55 blijkt dat respectievelijk 53,6 % en 63,6 % van de ondememers van 
melting is dat de geschillencommissies deskundig en onpartijdig zijn. 
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Tabel 54 

18,8% 
27,7 % 
53,6 % 

112 respondenten 
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nee 
enigszins 
ja 

Tabel 55 

ongegrond 
deals ongegrond 
deels gegrond 
gegrond 
niet ontvankelijk 

Tabel 56 

18,2% 
18,2% 
63,6 % 

Met betreldcing tot alle hierboven genoemde aspecten is onderzocht in welke mate de tevredenheid 
met de uitspraak van invloed is op de resultaten. Die relatie blijkt het sterkst te bestaan bij de vraag of 
de geschillencommissies deslcundig en onpartijdig zijn en het minst sterk bij de vraag of men het 
nuttig vond om bij de zitting aanwezig te zijn. Dew resultaten zijn weergegeven in Tabel 56 en Tabel 
57. 
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ongegrond 
deels ongegrond 
deels gegrond 
gegrond 
niet ontvankelijk 

Tabel 57 
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5.4 Effect van het voorleggen van een klacht aan de geschillencommissie 

Tabel 58 toont dat 37,1 % van de ondememers vindt dat geschilbeslechting door geschillencommissies 
een negatief effect heeft op het imago van het bedrijf. Van de responderende ondememers heeft 
48,8% bier geen eenduidige mening over en 14,1 % stelt dat er een positief effect van uitgaat. 

negatief tot zeer negatief 
noch negatief noch positief 
positief tot zeer positief 

Tabel 58 

37,1 % 
48,8 % 

.• 14,1 % 

Het onderzoek dat door SWOKA is uitgevoerd in 1995 gaf een ander beeld. Destijds bleek dat 25 % 
van ondervraagde ondememers een uitspraak van de geschillencommissies als negatief voor het imago 
beschouwde en dat 41 % van mening was dat het effect positief was. 

th3 . 6  edrri? 
7 	 • 

aVIDtevrede - 

zeer negatief 
negatief 
noch negatief noch positief 
positief 
zeer positief 

Tabel 59 
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Uit Tabel 59 blijkt dat de tevredenheid met de uitspraak meespeelt in de beoordeling van het effect 
van het voorleggen van een klacht aan een geschillencommissie op het imago van het bedrijf. 

5.5 Interne organisatie en strategie inzake klachtafhandeling 

Een vraag binnen het SWOKA onderzoek had te maken met de interne organisatie en de strategie van 
ondememers inzake klachten. Ook in dit onderzoek is een aantal vragen opgenomen met betreldcing 
tot het omgaan met klachten door de ondernemer. 



5.5.1 Klachtafhandeling centraal 

Aan de ondememers is gevraagd of de klachtathandeling birmen hun organisatie centraal geregeld is. 
Zoals Tabel 60 laat zien, antwoordt meer dan drielcwart van de ondememers hier positief op. In het 
SWOKA onderzoek antwoordde 64 % met ja en 36 % met nee op deze vraag. 
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nee 
enigszins 
ja 

label 60 

5.5.2 Registratie van klachten 

Een meerderheid van de ondememers die deze vraag hebben beantwoord, geeft aan dat ze alle 
binnenkomende klachten registreren. In het SWOKA onderzoek antwoordt 72 % van de 146 
ondememers positief op deze vraag en 26 % antwoordt dat binnenkomende klachten Met centraal 
werden geregistreerd. 

Binire—Lr_tanle—reritie  kigffj 

nee 
enigszins 
ja 

Tabel 61 

5.5.3 Richtlijnen 

Ruim de helft van de ondememers geeft aan dat voor de afhandeling van ldachten richtlijnen worden 
gehanteerd, zie Tabel 62. Uit het SWOKA onderzoek bleek dat 63 % van de ondememingen 
richtlijnen hanteert. 

nee 	 11,9% 
enigszins 	 35,7 % 
ja 	 52,4 % 

label 62 

5.5.4 Analyse en evaluatie 

10,3% 
13,5% 
76,2% 

8,6% 
10,9% 
80,5% 
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126 respondenten 

128 respondenten 

126 respondenten 

Aangegeven wordt dat in 75 % van de ondememingen analyse en evaluatie van klachten plaatsvirtdt 
met als doel klachten in de toekomst te voorkomen. Dit percentage wijkt Met af van de 78 % die in het 
SWOKA onderzoek wordt genoemd. 



MartilitiardiSTral, OrigtryIrtiggrilletirealfieM lOrsikfWOVIIMAteriatia -,010574 te 

nee 
enigszins 
ja 

Tabel 63 

5.5.5 Positief tegenover klachten 

Van de ondememers kijkt 66,1% positief aan tegen klachten (Tabel 64). In het SWOKA onderzoek 
was dit 64 %. 

nee 
enigszins 
ja 

Tabel 64 

5.6 Visie ondememers op geschillencommissies 

Aansluitend op het SWOKA onderzoek is aan de ondememers een aantal vragen gesteld die 
betreldcing hebben op hun mening over de geschilbeslechting door geschillencommissies. Deze 
paragraaf beschrijft de resultaten van deze onderzoeksvragen. 

5.6.1 Verbetering klachtafhandeling 

Uit het onderzoek blijkt dat 35,8 % van de ondememers van mening is dat de uitspralcen van de 
geschillencommissie een impuls zijn om de klachtafhandeling te verbeteren. 35,0 % is van mening dat 
van de uitspraken geen impuls tot verbetering van de klachtafhandeling uitgaat. 

4f,c. 
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nee 
enigszins 
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Tabel 65 

5,5% 
19,5 % 
75,0% 

3,1 % 
30,7 % 
66,1 % 
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35,0 % 
29,3 % 
35,8 % 

In het SWOKA onderzoek was deze verhouding 17 % tegen 56 %. 
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5.6.2. Interne bedrijfsvoering 

Op de vraag of de uitspraak van de geschillenconamissie van invloed is geweest op de interne 
bedrijfsvoering geeft 26,8 % van de ondernemers een ontkennend antwoord. Bij 36,6 % van de 
ondememers is wel sprake van invloed, zie Tabel 66. 

nee 	 26,6% 
enigszins 	 36,6 % 
ja 	 36,6% 

label 66 

In het SWOICA onderzoek was 64 % van de deelnemende ondernemers van mening dat uitspraken 
van de geschillencommissie geen invloed hebben op de interne bedrijfsvoering. 

5.6.3 Belang voor het bedrijf 

In Tabel 67 is weergegeven hoeveel procent van de ondernemers de uitspraken van de 
geschillencommissies belangrijk vinden voor hun bedrijf, 60 % onderschrijft dit belang, 18,4 % 
enigszins. 
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nee 
enigszins 
ja 

label 67 

21,6% 
18,4% 
60,0% 

5.6.4 Belang voor de sector 

129 respondenten 

125 respondenten 

In het SWOKA onderzoek waren meer ondernemers, namelijk 76 % van de respondenten overtuigd 
van het belang van uitspraken voor hun ondememing. Het percentage ondememers dat geen invloed 
toeschreef aan uitspraken was 20,9 %; dit percentage is nagenoeg gelijk gebleven. 

Op de vraag of uitspraken van geschillencommissies belangrijk zijn voor de sector, antwoordt 60,8 % 
van de ondememers bevestigend (Tabel 68). In 1995 was dit 84 %. 

nee 	 13,6% 
enigszins 	 25,6 % 
ja 	 60,6% 

label 68 
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5.6.5 Belang voor de maatschappij 

Op de vraag of uitspraken van geschillencommissies belangrijk zijn voor de maatschappij antwoordt 
48,8 % bevestigend. 

nee 
enigszins 
ja 

Tabel 69 

17,1 % 
34,1% 
48,8 % 

5.6.6 Impuls voor kwaliteitsverbetering 

123 respondenten 

De antwoorden op de vraag of uitspraken van de geschillencommissie een impuls zijn voor 
Icwaliteitsverbetering varieren sterk, zie Tabel 70. Een derde van de ondememers is het bier mee eens, 
een derde enigszins en een derde niet. In 1995 zag 61 % van de ondememers geen impuls voor 
kwaliteitsverbetering in de uitspraken van de geschillencommissies. In hoofdstuk 6 wordt nader 
ingegaan op hetgeen met betTekicing tot dit onderwerp tijdens de expert meetings aan de orde is 
geweest. 
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Tabel 70 

33,1 % 
29,0% 
37,9 % 

124 respondenten 

Aan de ondememers is gevraagd of naar aanleiding van de uitspraak aanpassingen in de 
bedrijfsvoering hebben plaatsgevonden. Zoals Tabel 71 laat zien, antwoordt 38,3 % van de 
ondememers deze vraag bevestigend. 

nee 
ja 

Tabel 71 

61,7% 
38,3 % 

126 respondenten 

Aan de ondememers die aanpassingen naar aanleiding van een uitspraak van de geschillencommissie 
hebben doorgevoerd, is gevraagd aan te geven op welk gebied deze aanpassingen hebben plaatsgevon-
den. De onderstaande tabellen zijn een weergave van de antwoorden. Er wordt onderscheid gemaalct in 
de volgende onderdelen van de bedrijfsvoering: 

48 
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42,2% 
57,8% 

51,1% 
48,9% 
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• voorbereiding en organisatie (Tabel 72) 
• uitvoering en realisatie (Tabel 73) 
• monitoring, doorlichting en beoordeling (Tabel 74) 
• continue verbetering (Tabel 75) 
• klachtenalhandeling(Tabel 76) 
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Tabel 72 
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ja 

Tabel 73 
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Tabel 74 
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ja 

Tabel 75 
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ja 

Tabel 76 

47,9% 
52,1 % 
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68,9 % 
31,1 % 

35,6% 
64,4% 
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45  respondenten 
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Als de ondememer naar aanleiding van een uitspraak van de geschillencommissies aanpassingen heeft 
doorgevoerd in zijn organisatie, dan gebeurt dat meestal in de uitvoering en realisatie en de 
klachtafhandeling. 

5.7 Kwaliteitsverbetering en branchevereniging 

Teneinde inzicht te verlcrijgen in de mate waarin brancheverenigingen een rol spelen in het bevorderen 
van de lcwaliteit van de sector, is aan ondememers een aantal specifieke vragen gesteld met betrekking 
tot kwaliteitsverbetering en de relatie met de brancheverenigingen. Tabel 77 en Tabel 78 tonen in 
welke mate de ondememers de inbreng van de brancheverenigingen ervaren. 
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Tabel 77 
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Tabel 78 

Tabel 79 

zeker niet bereid 
niet bereid 
weet niet 
bereid 
zeker bereid 

Tabel 80 
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nee (brengt niet onder de aandacht) 
enigszins 
ja (brengt wel onder de aandacht) 

26,0 % 
40,7 % 
33,3 % 
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8,8% 
26,4 '% 
64,8 % 

Het merendeel van de ondememers antwoordt positief op de vragen of de branchevereniging 
uitspralcen van de geschillencommissie onder de aandacht brengt en lcwaliteitsverbetering stimuleert. 

Tabel 79 laat nen dat een aantal ondememers dat niet waameemt dat de branchevereniging uitspraken 
onder de aandacht brengt, wel waarneemt dat de branchevereniging kwaliteitsverbetering in de 
branche stimuleert. 

6 
3 
2 

5.8 Contributie en geschiHencommissies 

Een meerderheid van de ondememers is niet bereid meer contributie aan de branchevereniging te 
betalen teneinde de geschillencommissies in stand te houden, zie Tabel 80. 

35,8 % 
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Ten opzichte van het SWOKA onderzoek waarin 30 % van de ondememers (zeker) bereid Meek te 
zijn om meer contributie te betalen aan de branchevereniging is sprake van een sterk verminderde 
bereidheid onder ondernemers om via contributieverhoging bij te dragen aan de instandhouding van de 
geschillencommissies. 

51 



6 	Expert meetings 

In het kader van dit onderzoek zijn de resultaten van de veldonderzoeken onder consumenten en 
ondememers, alsmede de relatie tussen klachtafhandeling en kwaliteitsverbetering in een drietal expert 
meetings voorgelegd aan vertegenwoordigers van brancheorganisaties, voorzitters geschillen-
commissies en ondememers. Het doel van deze bijeenkomst was enerzijds het toetsen van een 
uitkomsten van de enquetes onder ondememers en anderzijds het geven van informatie door 
ervaringsdeslcundigen over de mogelijke bijdrage van geschilbeslechting door de SGC aan kwaliteits-
verbetering in de verschillende branches. 

De deelnemers aan de expert meetings zijn zodanig geselecteerd dat optimaal aansluiting gevonden 
kon worden met de samenstelling van de groep geenqueteerde consumenten en ondememers. In Tabel 
81 is een overzicht opgenomen van welke functies uit wellce branche aan de expert meetings hebben 
deelgenomen. De ondememers zijn uitgenodigd door de brancheorganisatie waar zij lid van zijn. 

Openbare Nutsbedrijven 
Verhuizen 
Optiek 
Contactorgaan Hypothecaire 

Financiers 
Openbaar Vervoer 
Recron 
Banken 
Textiel 
Electro 
Hiswa 

Tabel 81 

Openbare Nutsbedrijven 
Verhuizen 
Optiek 
Contactorgaan Hypothecaire 

Financiers 
Openbaar Vervoer 

Ziekenhuizen 
Verhuizen 
Schilders 
Installerende 

Bedrijven 
Electro 
Reizen 

Textiel 

Verslagen van de bijeenkomsten zijn opgenomen in bijlage 8. Aan vertegenwoordigers van organi-
saties die niet in staat waren bij de bijeenkomst aanwezig te zijn, maar wel hun belangstelling kenbaar 
gemaalct hadden is dit verslag toegezonden. Vertegenwoordigers van de Branchevereniging Wonen 
hebben hun mening in een afzonderlijk gesprek met de onderzoekers kenbaar gemaalct. 

De deelnemers aan de expert meetings is gevraagd hun mening te geven aan de hand van de volgende 
stellingen. 

1. De terugkoppeling van zaken door de geschillencommissies naar de brancheverenigingen 
verloopt uitstekend. 

2. Geschilbeslechting door de geschillencommissies is over het algemeen beter dan 
geschilbeslechting door de rechter. 

3. Een uitspraak van de geschillencommissie en een uitspraak van een gewone rechter in 
dezelfde zaak zullen hetzelfde luiden. 

4. De geschillencommissies zijn onpartij dig, deskundig en lcwalitatief goed. 
5. De brancheorganisaties letten erg goed op de uitspraken van de geschillencommissies en 

zorgen dat deze onder de aandacht van de ondernemers worden gebracht. 
6. Sinds de geschillencommissie is ingesteld, letten ondememers beter op de lcwaliteit van 

hetgeen ze leveren. 

Hieronder volgt een korte samenvatting van hetgeen tijdens de expert meetings naar voren is gebracht. 
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Stelling 1: 	De terugkoppeling van zaken door de geschillencommissies naar de 
brancheverenigingen verloopt uitstekend. 

Met het woord "zaken" in de stelling is het woord "uitspraken" gelijk gesteld. Met betreldcing tot de 
terugkoppeling van uitspraken is een aantal opmerkingen geplaatst: 
• De terugkoppeling van uitspraken door de geschillencommissies bestaat niet zoals het in de 

stelling wordt bedoeld. Het secretariaat van de geschillencommissie zorgt er voor dat de 
uitspraken van de geschillencommissie bij de brancheorganisaties terechtkomen. 

• De brancheorganisaties zijn volgens de aanwezigen verantwoordelijk voor het communiceren van 
de uitspraak en de mogelijke consequenties van een uitspraak voor andere ondememers in de 
branche (gedacht kan worden aan het aanpassen van een vermelding in een reisgids, aanpassing 
van werkwijzen en dergelijke). 

• De brancheorganisaties zorgen voor anonieme publicatie van uitspraken in vakbladen of 
nieuwsbrieven. Niet alle brancheorganisaties zijn op dit gebied even actief. 

Door de branchevertegenwoordigers wordt gevraagd of het mogelijk is dat het secretariaat van de 
geschillenconunissies vaicer uitspraken zou lumen versturen; met het oog op de communicatie naar 
de ondernemers is een goede spreiding van de uitspraken gewenst. Een vertegenwoordiger van de 
Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken geeft aan dat het mogelijk is om afspraken te 
maken over de frequentie waarmee uitspraken worden verzonden. 

Stelling 2: 	Geschilbeslechting door de geschillencommissies is over het algemeen beter dan 
geschilbeslechting door de rechter. 

Met betreldcing tot deze stelling wordt opgemerict dat het niet een Icwestie is van beter maar van voor-
en nadelen van geschilbeslechting door de geschillencommissie en de rechter. 

Ms voordelen van geschilbeslechting door de geschillencommissies worden genoemd: 
• laagdrempeligheid; 
• lage kosten; 
• informaliteit; 
• behandeling van kleine zaken; 
• behandeling van een zaak door drie personem grote diversiteit bij beslissers; 
• betroldcenheid van een deskundige (specialisatie bij de geschillencommissies); 
• vertrouwen van de ondememer door dat eigen branche vertegenwoordigd is bij de uitspraak, de 

ondememer weet waar hij aan toe is; 
• nakomingsgarantie; 
• mogelijkheden voor de consument om zijn verhaal te vertellen; 
• kortere doorlooptijden; 
• geen verplichting tot meebrengen van een advocaat; 
• er wordt geen verstelcvonnis gewezen. 

Als nadelen van geschilbeslechting door de geschillencommissies worden genoemd: 
• geen mogelijkheid van beroep; 
• geen mogelijkheid voor een versnelde behandeling; 
• geen mogelijkheid tot het uitgebreid horen van getuigen. 

Opgemerkt wordt dat een ondernemer en een branchevertegenwoordiger in een zaak waarin een princ-
ipiele beslissing genomen moet worden liever naar de gewone rechter gaan. De mogelijkheid bestaat 
voor de ondememer om dit aan te geven aan een consument. De consument echter is degene die de 
beslissing neemt om naar de geschillencommissie of naar de gewone rechter te gaan. In een enkel 
geval, zo wordt door een aantal leden van de geschillencommissie aangegeven, kan het voorkomen dat 
een voorzitter een consument adviseert om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen. 
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Stelling 3: 	Een uitspraak van de geschillencommissie en een uitspraak van een gewone 
rechter in dezelfde zaak zullen hetzelfde luiden. 

Over het algemeen zijn de aanwezigen het niet eens met deze stelling. De aanwezigen geven aan dat 
ten principale de uitspraak wel gelijk zal zijn maar dat er met betrekking tot de invulling van 
bijvoorbeeld schadevergoeding wel verschil zal zijn. In uitspraken van kantonrechters uit verschil-
lende arrondissementen is al verschil op te merken. De aanwezigen achten die verschillen bijna 
onvermijdelijk. 

Er is ook verschil in aanpak waar het gaat om zaken met een laag fmancieel belang; de kantonrechter 
zal proberen partijen tot een schildcing te laten komen terwijl de geschillencommissie eerder een 
uitspraak zal doen. 

Watmeer een uitspraak van een geschillencommissie en een uitspraalc van een gewone rechter niet 
overeenkomen zegt dit op zichzelf niets over de lcwaliteit van elk van deze besluiten. , 

Stelling 4: 	De geschillencommissies zijn onpartijdig, deskundig en lcwalitatief goed. 

De deelnemers zijn het in principe eens met deze stelling. Wel wordt een opmerlcing gemaalct met 
betreldcing tot de onpartijdigheid. Enkele ondernemers hebben het gevoel dat de geschillencommissies 
sterk op de hand van de consument zijn. 

Hoe onpartijdig de geschillencommissie is, kan door de ondememer of de consument verschillend 
worden geInterpreteerd. Vaak heeft een negatieve interpretatie te maken met een negatief oordeel of 
blijkt dat ondernemers en consumenten niet goed op de hoogte zijn van de werlcwijze van de 
geschillencommissie waardoor ze zichzelf benadeeld voelen. 

De negatieve interpretatie kan ook samenhangen met de manier waarop het verweer in de eind-
uitspraak is weergegeven. Door ondernemers en vertegenwoordigers van brancheorganisaties wordt 
opgemerkt dat het voor ondememers problematisch kan zijn om een uitspraak te ontvangen waarvan 
de motivatie niet helder is. Daamaast komt het voor dat niet duidelijk vermeld wordt wat het verweer 
van de ondememer is geweest of dat het verweer ongemotiveerd terzijde is gelegd. Dit kan leiden tot 
afbroldceling van het draagvlak voor geschillencommissies bij ondememers. 

Een van de leden van de geschillencommissies merkt op dat het voor het begrip van zowel de 
consument als de ondememer wellicht verstandig is om wat meer tijd te nemen om aan de partijen 
duidelijk te maken dat de leden van de geschillencommissie op geen enkele wijze bij de beoordeling 
van een geschil gebonden zijn aan hun achterban. Indien in een zaak blijkt dat een van de leden van de 
geschillencommissie een consument of ondernemer persoonlijk kent wordt dit lid vervangen. Deze 
procedure is vergelijkbaar met de wralcing in de gewone rechtsgang. 

Vertegenwoordigers van brancheorganisaties die zitting hebben in geschillencommissies lcunnen de 
belangen van de consument laten prevaleren waimeer zij de lat ten aanzien van het kwaliteitsvereiste 
in de branche erg hoog leggen. 

Stelling 5: 	De brancheorganisaties leften erg goed op de uitspraken van de geschillen- 
commissies en zorgen dat deze onder de aandacht van de ondernemers worden 
gebracht. 

Veel brancheorganisaties nemen de uitspraken van de geschillencommissies op in tijdschriften en 
nieuwsbrieven bestemd voor de leden. De branchevertegenwoordiger ontvangt de uitspraak van het 
secretariaat van de geschillencommissie. Deze uitspraak is vanwege de nakomingsgarantie niet 
anoniem. 
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De brancheorganisaties zorgen er wel voor dat een uitspraak die in een publicatie wordt opgenomen 
niet te herleiden is tot de ondememer die de klacht heeft ingediend. De uitspraak wordt geanoni-
miseerd en in een aantal branches worden ook andere mogelijke herkenningspunten verwijderd. Dit 
gebeurt bijvoorbeeld in een kleine branche. In een aantal branches wordt de tekst voor publicatie ter 
goedkeuring aan de betreffende ondememer gezonden. 

De wijze vvaarop aandacht wordt besteed aan uitspraken van de geschillencommissies is afhankelijk 
van de grootte van de branche. Een grote branchevereniging Icrijgt via contributie meer geld binnen 
dan een kleine branchevereniging. De contributie is bepalend voor de hoogte van de budgetten voor 
voorlichting. 

Ook de ondememer draagt verantwoordelijicheid met betreldcing tot het lezen van uitspraken van de 
seschillencommissies. Het idee bestaat dat ondememers uitspraken pas gaan lezen op het moment dat 
ze zelf met een geschil worden geconfronteerd. Hierbij is de grootte van de ondememing van belang. 
Grote ondememingen met een eigen juridische afdeling zullen over het algemeen beter op de hoogte 
zijn dan kleine ondememingen waar werlcnemers meerdere functies uitoefenen. Overigens zijn kleine 
ondememingen wel degelijk in staat uitspraken te volgen en te interpreteren. 

Stelling 6: 	Sinds de geschillencommissie is ingesteld, letten ondernemers beter op de 
kwaliteit van hetgeen ze leveren. 

Over het algemeen 4in de deelnemers het niet met deze stelling eens. De ondememer heeft meer en 
soms betere maatstaven voor lcwaliteit. Zoals bijvoorbeeld het directe contact met klanten. 

Wel wordt waargenomen dat bepaalde klachten waarover in een branche al een aantal uitspraken is 
gedaan minder vaak voorkomen. Leden van de geschillencommissies geven aan dat een aantal 
gelijkluidende uitspraken na verloop van tijd kan leiden tot een vermindering van het aantal klachten 
over dat onderwerp. 
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7 	Conclusies en aanbevelingen 

In dit hoofdstuk wordt op de onderzoeksvragen antwoord gegeven en worden aan die antwoorden zo 
mogelijk conclusies verbonden. In het tweede gedeelte van dit hoofdstuk worden aanbevelingen 
geformuleerd. 

7.1 	Conclusies 

• Hoe functioneert SGC in het algemeen? 
• Wie zijn leden, welke verbondenheid bestaat er met de organisaties? 
• Wie zijn de betrokken partijen? 
• Wat is de aard van het geschil en van de relaties? 
• Wie zijn de stakeholders? 

De consumenten en bedrijven zijn tevreden over de procedure die de SGC hanteert. Het aantal 
geschillen dat door consumenten wordt aangebracht blijft stijgen, het aantal geschillencommissies 
blijft stijgen en de enquetes wijzen uit dat consumenten en ondememers in het algemeen tevreden zijn 
met de wijze waarop geschillen door de geschillencommissie worden beslecht. 
De belangrijlcste stakeholders in een geschil zijn de consumenten en de ondernemers. 
De leden van de geschillencommissies zijn benoemd op persoonlijke titel. In geval van een mogelijke 
belangenverstrengeling van eon van de leden treedt deze terug. De SGC heeft een interne 
klachtenregeling waar consumenten en ondememers hun klachten met betrelcking tot de behandeling 
van een geschil lcunnen neerleggen. De Stichting onderzoelct deze klachten en spreelct indien nodig 
individuele leden van de geschillencommissies aan op hun gedrag. 

• In hoeverre is de SGC in staat om met de tot haar ter beschikking staande middelen zoveel 
mogelijk commissies te realiseren? Wordt het budget uitgeput? 

Uit de .fmanciele jaarverslagen van de SGC tot en met 1999 blijkt dat de SGC voldoende financiele 
ruimte had om haar beleid met de ter beschildcing gestelde middelen te realiseren. In 1999 is in totaal 
E 0,6 miljoen subsidie gebruilct. In het jaar 2001 is het kantoor van de SGC verhuisd en zijn kosten 
gemaakt voor het ontwildcelen van de website, daarnaast is een aantal projecten gestart waarin 
vroegtijdige bemiddeling een grote rol speelt. Het budget wordt in sterke mate bepaald door de 
subsidie die de SGC ontvangt van het Ministerie van Justitie en bedraagt E 0,9 miljoen. De SGC is in 
staat geweest met dit budget 9 nieuwe geschillencommissies in te stellen in de periode 1995 - 2001, 
nieuwe experimenten te starten zoals het inschakelen van deslcundigen voor geschillen inzake 
textielreiniging en wonen, het doorsturen van klachten op het terrein van telecommunicatie naar de 
ondemeraing en een civiele toetsing bij geschillen inzake hypothecaire financieringen. Tevens heeft de 
SGC ervoor zorggedragen dat de klachtengelden niet verhoogd behoefden te worden. 
De vraag of de SGC er in slaagt met de tot haar beschildcing staande middelen zoveel mogelijk 
commissies te realiseren kan niet eenduidig worden beantwoord op grond van de 
onderzoeksresultaten. Gezien de relatief grote spreiding in kosten per uitspraak per commissie is een 
goede definitie van de doelmatigheid van de besteding van middelen in relatie tot het resultaat 
wenselijk. 

• Wat is nodig aan middelen per commissie? 

Per geschillencommissie worden de volgende kosten gemaakt: 
vergoeding van de leden van de geschillencommissie; 
vergoeding van de ingeschakelde deslcundige; 
kosten voor secretarieel personeel; 
overige kantoor kosten en huisvestingskosten. 
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De totale kosten per behandeling van een geschil zijn in de jaren tussen 1995 en 2000 gestegen van 
E 381,- naar E 576,-. De kosten voor een kantongerechtsprocedure en een rechtbankprocedure 
bedroegen in 1995 E 385,- respectievelijk E 1044,-. De kosten van de SGC verschillen sterk per 
geschillenconunissie; een aantal geschillencommissies is kort geleden ingesteld en heeft in verhouding 
tot de geschillencommissies die al geruime tijd bestaan, nog weinig uitspraken gedaan. De kosten per 
uitspraalc zijn voor die geschillencommissies derhalve erg hoog, omdat de vaste kosten drukken op een 
relatief ldein aantal uitspralcen. Bij een aantal geschillencommissies zijn de kosten per behandeling per 
definitie hoger omdat vrijwel altijd deskundigen worden ingeschakeld. 
Daamaast is er de afgelopen 5 jaar een drietal geschillencommissies bijgekomen, de 
Geschillencommissie Bankzaken, de Geschillencommissie Advocatuur en de Geschillencommissie 
Ziekenhuizen, waarvoor een aparte secretaris is aangewezen. De kosten die hiermee gepaard gaan 
hebben een verhoging van de kosten per uitspraak tot gevolg. Als laatste oorzaak voor de toename van 
de behandelingskosten kan worden gegeven dat de kosten voor de desktmdigen zijn toegenomen. 
De SGC hanteert bij het opzetten van een nieuwe commissie een voorwaarde van minimaal 25 
klachten. Net  aantal uitspraken per commissie is in een substantieel percentage (40-50%) van de 
commissies lager dan 25 per.  jaar. Dit zou er op ktumen duiden dat er sprake is van een onderbezetting 
van een aantal commissies en dus op inefficientie. Om hierover conclusies te ktumen trekken zou meer 
inzicht moeten bestaan in de kostenstructuur van de SGC, met name de verhouding tussen vaste en 
variabele kosten. De invloed van het aantal uitspraken op de efficientie van de SGC is kleiner 
naarmate er minder vaste kosten worden gemaalct (zie onderstaande figuur). 

aantal uitspra ken 

age  vaste osten 

Hoge waste }<Osten 

Het hanteren van het aantal uitspraken als criterium voor de mate van efficientie heeft als nadeel dat 
de inspanningen van de SGC om te voorkomen dat klachten bij de conunissies terechtkomen, niet 
worden betroklcen in het oordeel. 

• Zijn or nieuwe geschillencommissies in het leven geroepen? 
• Sinds wanneer? Welke en om welke redenen? 

In de periode tussen 1995 en 2000 zijn 10 nieuwe geschillencommissies opgericht. Dew 
geschillencommissies zijn opgericht omdat er een vraag was vanuit de branche, omdat de SGC zelf 
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noodzaak zag voor het oprichten van een geschillencommissie in een bepaalde branche of bij vvijze 
van experiment zoals bij de Geschillencommissies Ziekenhuizen en de Geschillencommissie 
Advocatuur. 

• Welke experimenten heeft de SGC gestart met nieuwe vormen van geschilbeslechting? 
• Welke zijn de ten opzichte van de nulmeting van het SWOKA onderzoek nieuw ontwikkelde 

voorzieningen? 
• Sluiten de nieuw ontwikkelde voorzieningen voldoende aan bij de belangen van betrokken 

part/en: naar aard van het geschil en aard van de relaties? En hoe tevreden zijn part/en met deze 
voorzieningen? 

Wanneer in een bepaalde geschillencommissie een knelpunt wordt geconstateerd wordt dit door de 
SGC onderzocht. In een aantal gevallen heeft dit geleid tot nieuwe vormen van geschilbeslechting. 
De SGC heeft in een aantal gevallen bij wijze van proef besloten tot het vroegtijdig 
deslcundigenonderzoek naar aanleiding van het feit dat bij de Geschillencommissie Textielreiniging 
consumenten vaak in het ongelijk worden gesteld. 
Bij de Geschillencommissies Textielreiniging en Wonen is het sinds een aantal jaar mogelijk een 
klacht eerst voor te leggen aan een deskundige die de oorzaak onderzoekt. Het is aan de consument om 
te beslissen op grond van het deskundigenrapport of hij de klacht wel of niet voorlegt aan de 
geschillencommissie. 
De SGC vervult in geschillen op het terrein van telecommunicatie de rol van tussenpersoon, daar ze 
voor de consument die geen reactie krijgt op zijn klacht contact opnemen met het betreffende bedrijf 
met het verzoek te reageren. De consument kan, indien geen of een onbevredigende reactie komt 
beslissen de zaak voor te leggen aan de geschillencommissie. Het blijkt dat een groot aantal zaken 
door deze interventie leidt tot een rainnelijke schikking. 
Het voordeel voor de consumenten is dat men snel en goedkoop een indicatie heeft of het nut heeft om 
het geschil bij de geschillencommissie voor te leggen. De ondememers worden niet onnodig bij een 
geschil betrokken en het aantal zaken waarin door de geschillenconamissies uitspraak wordt gedaan 
neemt af. Verwacht mag worden dat dit op termijn een gunstig effect zal hebben op de doorlooptijden. 
De SGC heeft de indruk dat de nieuwe voorzieningen deels goed aansluiten bij de belangen van de 
betrolcken partijen. Voor de Geschillencommissie Wonen zal de SGC nog een evaluatie uitvoeren. 

• Welke rol heeft de SGC, respectievelijk hebben de afronderlijke geschillencommissies ten aanzien 
van de branches? 

De geschillencommissies bieden een onafhankelijke geschilbeslechting aan de bij de 
brancheorganisatie aangesloten ondememers. De geschillencommissies verzorgen de verzending van 
uitspraken aan de brancheorganisaties. Er is geen regulier overieg tussen de SGC, de 
geschillencommissies en de brancheorganisaties, vooral om de schijn van belangenverstrengeling te 
vermijden. Er vindt wel overleg plaats in specifieke gevallen, bijvoorbeeld wanneer de 
brancheorganisaties signalen met betrekking tot de geschilbeslechting van de ondememers lcrijgt die 
ze willen bespreken. 

• Leidt de instelling van een geschillencommissie tot een kwaliteitsverbetering in de branche? 
• Welke parameters gelden voor ikwaliteitsverbetering'? 
• Hoe wordt het be grip kwaliteit in de diverse branches gedefinieerd? 

Kwaliteitsverbetering kan worden bereikt op diverse terreinen: voorbereiding en organisafie, 
uitvoering en realisatie, monitoring, doorlichting en beoordeling en continue verbetering en op het 
gebied van klachtafhandeling. 
Uit het onderzoek blijkt dat wanneer binnen een bedrijf aanpassingen plaats vinden naar aanleiding 
van uitspraken van de geschillencommissie, deze aanpassingen voomamelijk ingrijpen op het gebied 
van uitvoering, realisatie en klachtafhandeling. 
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Er is aan de ondememers gevraagd of zij konden aangeven wat zij onder lcwaliteit verstaan. 
De meest voorkomende antwoorden waren: 

de klant moet lcrijgen wat hij had mogen verwachten; 
- levering moet snel en goed worden uitgevoerd; 
- de prijs-lcwaliteitverhouding mod t goed zijn. 
Ondememers geven aan dat de uitspraken van geschillencommissies niet direct worden aangewend 
voor kwaliteitsverbetering. Uit de expert meetings is gebleken dat de ondememers vooral het directe 
klantencontact aanwenden om te komen tot lcwaliteitsverbetering. In de expert meetings werd melding 
gemaalct van het feit dat zaken die frequent onderwerp van geschil zijn, na verloop van tijd minder 
voorkomen. Het blijkt dat doordat aan bepaalde veel voorkomende zaken veel aandacht wordt besteed, 
het aantal geschillen met betreldcing tot dew zaken afneemt. Blijkbaar worden de uitspraken in de 
praktijk wel aangewend voor kwaliteitsverbetering. Tevens werd in de expert meetings duidelijk dat 
de terugkoppeling van uitspraken van de geschillenconunissies naar de ondememers zowel wat betreft 
de kwaliteit als de frequentie significant verschilt per geschillencommissie. In een aantal zijn 
verbeteringen mogelijk door dew terugkoppeling beter te doen aansluiten op de behoefte van de 
branche. 
Het merendeel van de ondememers geeft aan dat ze van mening is dat de brancheorganisatie 
kwaliteitsverbetering in de branche stimuleert. Hiertegenover staat dat op de vraag of de 
branchevereniging uitspralcen onder de aandacht brengt, niet overtuigend ja of nee wordt geantwoord. 
Dit duidt er op dat de branche organisaties nog mogelijkheden bestaan om uitspraken van de 
geschillencommissies aan te wenden voor lcwaliteitsverbetering in de branche. 
Uit de expert meetings is gebleken dat men van mening is dat de nakomingsgarantie, waarbij de 
brancheorganisatie garant staat, een groot voordeel van geschilbeslechting door geschillencommissies 
ten opzichte van de reguliere geschilbeslechting. Dew nakomingsgarantie zorgt ervoor dat de 
consument er zeker van is dat de uitkomst van de geschilbeslechting wordt nagekomen. 

• Welke rol vervullen geschillencommissies in relatie tot overheidsrechtspraak 
• Hoeveel klachten komen er binnen, van wellce aard zijn deze klachten en hoeveel keer is hoger 

beroep ingesteld? 
• Hoe vaak stappen belanghebbenden direct naar de rechter en om welke reden maken zij geen 

gebruik van de geschillencommissie? 
• Leidt de mogelijkheid van geschilbeslechting via een geschillencommissie tot een afname van het 

totaal aantal procedures bij de rechter? 
• Hoeveel van de belanghebbenden zoziden zonder geschillencommissie een procedure by de 

rechter zijn gestart? 

De registratie van gegevens bij kantongerechten laat Met toe dat op dit punt een harde conclusie wordt 
getroldcen. Er kan Met worden aangetoond dat de instelling van geschillencommissies ertoe leidt dat 
het aantal zaken dat bij de gewone rechter wordt aangebracht afneemt. 
Bij een kantongerecht worden die gegevens geregistreerd die voor de uitvoering van de 
werkzaatnheden bij het gerecht van belang zijn. Extra informatie zoals de aard van het geschil en of 
het een constunentengeschil betreft dat ook bij een geschillencommissie aangebracht had lawmen 
worden wordt niet geregistreerd. De gevonden informatie is te sumtnier om de doelen van dit 
onderzoek te dienen. 
De meerderheid van de consumenten geefi aan dat men de zaalc aan de rechter zou hebben voorgelegd 
warmeer er geen geschillencommissie zou zijn. Wanneer de consument dit in een dergelijk geval niet 
doet wordt zijn geschil Met opgelost. Het is aannemelijk dat de rechter wordt ontlast door de 
geschillencommissies, omdat de kans dat de stap naar de rechter ook daadwerkelijk door de 
consument zou zijn gezet, aanzienlijk is. De drempel om rich tot de geschillencommissie te wenden 
was immers al genomen. Niet duidelijk is hoe dit gegeven zich verhoudt tot de laagdrempeligheid van 
de geschillenconunissies ten opzichte van de gewone rechter. Hoe groot de ontlasting van de rechter 
is, kan niet op grond van de resultaten van dit onderzoek worden vastgesteld. 
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• Wat is het effect van een beroep op de rechter, na afhandeling door een geschillencommissie? Hoe 
vaak wijkt uitspraak rechter af van beslissing van de geschillencommissie? 

Uit het onderzoek blijkt dat van alle respondenten een consument en een ondernemer hebben 
aangegeven dat ze de uitspraak van de geschillencommissie ter toetsing aan de gewone rechter hebben 
voorgelegd. Aileen de ondememer heeft aangegeven dat de uitspraak van de gesthillencommissie 
geheel in stand is gebleven. Tijdens de expert meetings werd door een aantal ondememers en 
branchevertegenwoordigers geopperd dat men wanneer het gaat om principiele zaken liever naar de 
gewone rechter gaat voor de geschilbeslechting dan naar een geschillencommissie. Voor deze groep 
ondememers, maar ook voor consumenten die twijfelen aan de uitspraak, kan het voorleggen ter 
toetsing van een uitspraak mogelijke twijfel wegnemen. Ten principale, zo blijkt namelijk uit de expert 
meetings, zullen uitspraken van geschillencommissies en de gewone rechter niet verschillen. Ms er al 
verschillen zijn zal dat veel eerder liggen op het vlak van de hoogte van de schadevergoeding dan op 
het vlak van de juridische beoordeling van het geschil. 

• Zijn de SGC en andere ADR-methoden bekend bij consumenten? 

Uit het onderzoek "Kent de consument zijn rechten en plichten" van het ELM (Economisch Instituut 
voor Midden en Kleinbedrijf) blijkt dat consumenten erg slecht op de hoogte zijn van de 
mogelijIcheden voor geschilbeslechting. Slechts 23 % van de consumenten wist dat het mogelijk was 
de beslechting van een geschil met een leverancier aan de gewone rechter over te laten. Nog minder 
mensen konden spontaan de geschillencommissies, de Stichting Ombudsman of bijvoorbeeld arbitrage 
noemen. 
Om de bekendheid van consumenten met het consumentenrecht en de wijzen van geschilbeslechting te 
vergroten wil het Ministerie van Economische zaken een intemetportal oprichten waarin de rechten en 
plichten van de consument centraal staan. 

• Wat is de mate van tevredenheid van stakeholders (kwaliteit doorlooptijden, effecten, 
financiering(structuur), prijs-kwaliteitverhouding en beeldvorming naar de samenleving)? 

Zoals eerder aangegeven vormen de consumenten en de ondememers de belangrijkste stakeholders. 
De tevredenheid van beide groepen is onderzocht. 

Het merendeel van de responderende consumenten vindt dat het eenvoudig is om aan informatie over 
de geschillencommissies te komen. De consumenten die hebben aangegeven dat ze het lastig of zelfs 
zeer lastig vonden zijn niet in een specifieke demografische groep onder te brengen. De meerderheid 
van de responderende consumenten vond de procedure en het invullen van het vragenformulier 
eenvoudig. 
Met betreldcing tot het klachtengeld heeft het merendeel van de consumenten aangegeven dit niet veel 
of weinig te vinden. 21,3 % vindt het klachtengeld veel tot zeer veel en 25 % vindt het weinig tot zeer 
weinig. 
De meerderheid van de consumenten voelde zich op zijn gemak gedurende de zitting, vond dat men 
voldoende gelegenheid had om het eigen standpunt toe te lichten en gaf aan dat men de 
geschillencommissie onpartijdig en deslcundig had gevonden. 
Consumenten worden in hun antwoorden met betreldcing tot aspecten van de zitting beinvloed door het 
feit of de uitspraak wel of niet gunstig voor hen uitviel. Bij een voor de consument ongunstige 
uitspraak wordt door de consument met name slechter geoordeeld over de onpartijdigheid van de 
geschillencommissie. 
Het feit dat een aanzienlijk gedeelte van de respondenten onder de consumenten een geschil bij de 
Geschillencommissie Reizen heeft aangebracht heeft geen invloed op de totale beoordeling door de 
consumenten. 

De behandelingskosten voor de ondememer worden vastgesteld door de brancheorganisaties. Het 
merendeel van de ondernemers gaf aan dat zij de behandelingskosten hoog tot zeer hoog vindt. Uit 
verder onderzoek is gebleken dat de beoordeling van de hoogte van de behandelingskosten niet direct 

60 



verband houdt met de mate van tevredenheid met de uitspraak van de geschillencommissie. 
Het bij consumenten waargenomen effect dat een ongtmstige uitspraalc gekoppeld is aan een slechter 
oordeel over de onpartijdigheid van de geschillencommissie kon bij ondememers Met worden 
waargenomen. De meerderheid van de ondervraagde ondememers is van mening dat men zich op zijn 
gemak voelt, voldoende gelegenheid heeft om zijn standpunt toe te lichten en dat de 
geschillencommissie onpartijdig en deskundig is. De meerderheid van de ondememers heeft 
aangegeven dat de deslamdigheid van de ingeschakelde deslamdige voldoende tot zeer voldoende is. 
Uit het onderzoek onder ondememers is gebleken dat het merendeel van de ondememers Met bereid is 
om meer contributie te betakn om de geschillencommissies in stand te houden. Een mogelijke 
verklaring hiervoor is dat in de afgelopen 5 jaar de behandelingskosten voor de ondememers flunk 
gestegen zijn. Dit komt doordat een groot aantal brancheorganisaties de bijdrage van ondememers die 
geen geschillen hadden Met wilde verhogen maar van mening was dat degene die de kosten 
veroorzaalct deze ook moet vergoeden. 

• Heeft stroomlijning van de procedure van de commissies plaatsgevonden? Zoja, hoe? 
• Heeft stroomlijning tot het beoogde effect (bekorten van de procedure) geleid? 
• Is deze stroomlijning vertaald in procedures? 

Door Arthur Andersen zijn aanbevelingen gedaan aan de SGC ten aanzien van het stroomlijnen van de 
procedure, met als doel dew te verkorten. Den aanbevelingen liggen op het gebied van de inrichting 
van het kantoor, de automatisering, planning en controlecyclus, het wegwerken van de achterstand, het 
aanpassen van de werlcmethoden, de financiele administratie, opleiding en inwerlcing van de 
medewerkers en de cultuur en communicatie. 
De SGC isis al vergevorderd met het invoeren van de aanbevelingen.De meeste van de actiepunten 
zijn imniddels afgerond. 
Zo heeft onder andere een uniformering plaatsgevonden van: 

reglementen; 
correspondentie; 
bouwstenen Geschillencommissies; 
registratieformulieren; 
brochures. 

De SGC heeft in de afgelopen periode een aantal maatregelen genomen om de interne organisatie te 
verbeteren. Men heeft een nieuw automatiseringssysteem geimplementeerd. Er is een inwerkplan voor 
nieuwe medewerkers opgesteld. Er is gestructureerd overleg vastgesteld en de achterstanden in de 
invoering van ldachten zijn weggewerkt. 
Dew maatregelen hebben op zichzelf nog niet geleid tot een bekorting van de procedure. De oorzaak 
hiervan is mede gelegen in het feit dat de lengte van de betreffende procedures ook nog door een 
aantal exteme factoren wordt bepaald, zoals verzoeken om uitstel. 
Binnenkort wordt de website van de SGC in gebruik genomen. Den website geeft naast veel 
informatie over de procedure, uitspraken en nieuws ook de mogelllicheid voor consumenten om te 
bepalen of bun klacht in aanmerlcing komt voor behandeling door een van de geschillencommissies. 
Men kan bijvoorbeeld bepalen of de ondememer is aangesloten en of de zaak in de behandelingssfeer 
van de geschillencommissie ligt. Verwacht mag worden dat de website een preventieve werking zal 
hebben op het aantal niet behandelbare klachten. Anderzijds kan een hogere bekendheid van de SGC 
mogelijk leiden tot een hoger aantal klachten. 
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7.2 Aanbevelingen 

7.2.1 Werking SGC 
Ondanks de algemene conclusie dat de SGC goed functioneert, kan een aantal aanbevelingen voor 
verbetering worden gedaan. 

Tijdens de expert meetings is op een open en constructieve wijze over diverse aspecten van de 
geschilbeslechting door de geschillencommissies gesproken. Om goed op de hoogte te blijven van de 
belevingen in het veld zou de SGC soortgelijke bijeenkomsten met branchevertegenwoordigers, 
ondememers en wellicht ook consumenten lcunnen organiseren. 

De tevredenheid van consumenten over de SGC is in dit onderzoek uitgebreid aan de orde gekomen. 
Hierover is met een aantal leden van de geschillencommissie tijdens de expert meetings van gedachten 
gewisseld. Ook in het rapport van Stichting de Ombudsman is opgemerIct dat sommige consumenten 
klagen over de bejegening door de leden van de geschillencommissie. Hoewel niet wordt verwacht dat 
alle consumenten die met een geschil bij een geschillencommissie terechtkomen volledig tevreden 
gesteld lcunnen worden is er wel een mogelijkheid om de tevredenheid te verhogen. Dit zou lcunrien 
worden bereikt door de informatievoorziening ten aanzien van de procedure en de onpartijdigheid 
verder te verbeteren. Dit zou bijvoorbeeld lcunnen door uitgebreide informatie hierover op de website 
op te nemen. Een andere mogelijkheid is voorafgaand aan de behandeling hieraan expliciete aandacht 
te besteden. Specifieke aandacht hierbij zou lcunnen worden besteed aan de verschillende rollen van de 
leden van de geschillencommissies en hoe de onpartijdigheid van de leden wordt gewaarborgd. 

Uit het onderzoek is gebleken dat de wijze waarop terugkoppeling van de uitspraken van de 
geschillencommissies naar de branche organisaties plaats vindt, niet op altijd aansluit op de behoefte. 
Aanbevolen wordt de snelheid van het terugkoppelen van de uitspraken en de wijze waarop de 
terugkoppeling plaatsvindt, af te stemmen tussen de SGC en de branche organisatie. 
Deze communicatie heeft voomamelijk te maken met een onderhanden geschil. Er wordt niet 
gecommuniceerd over verbeteringen in processen naar aanleiding van uitspraken. De aanwezige 
kennis bij de diverse partijen zou lcurmen worden aangewend voor lcwaliteitsverbetering bij 
ondememers, in de branche en in uitspraken van de geschillencommissies. Aanbevolen wordt hiertoe 
instrumenten te ontwildcelen. Te denken valt aan informatiedagen, kennisuitwisselingsprogramma's en 
trainingen. 

Ondememers ervaren een geschil vaak als een bedreiging voor het imago. De SGC zou een rol lcunnen 
spelen om dit Icnelpunt te reduceren door aandacht te besteden aan de positieve werlcing die kan 
uitgaan van een uitspraak door middel van communicatie en voorlichting. 

De uitkomsten van het onderzoek laten vragen rond de efficientie van de SGC onbeantwoord. 
Aanbevolen wordt de economie van de SGC nader te beschouwen ten einde te lcunnen beoordelen of 
verbeteringen mogelijk zijn. Hierbij kan worden gedacht aan het bepalen van de verhouding tussen 
vaste en variabele kosten, de afwegingen die ten grondslag liggen aan de keuze om een commissie op 
te zetten of op te heffen en de afwegingen die ten grondslag liggen aan de keuze om aan een 
commissie een secretaris of een deslcundige toe te voegen. 

7.2.2 Relatie met derden 
Ook ten aanzien van de relatie tussen de SGC en derden lcunnen enkele aanbevelingen worden gedaan. 

Dit onderzoek heeft onvoldoende gegevens opgeleverd om harde conclusies te treklcen ten aanzien van 
de vraag of de SGC de normale rechter ontlast en zo ja, in welke mate. Als de registratie van de 
betreffende gegevens bij de kantongerechten en de SGC op elkaar aansluiten zal dit kunnen leiden tot 
meer duidelijkheid op dit punt. Aanbevolen wordt te onderzoeken of het mogelijk is om de registratie 
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van zaken door de SGC en de kantongerechten op elkaar af te stemmen. Hierbij is het van belang uit te 
gaan van gelijke definities en identieke ordeningsprincipes. 

Het is denkbaar dat de tevredenheid bij consumenten en ondernemers verder kan worden verbeterd als 
deze stakeholders zich meer bewust zijn van hun wettelijke rechten en plichten. De Ministeries van 
Economische zalcen en Justitie zouden een bijdrage lcutmen leveren aan het verhogen van de kennis 
van consumenten en ondememers op het gebied van consumentenrecht door onder andere de diverse 
wetten en regelingen op dit gebied te verduidelijken door middel van voorlichting. Wellicht is op een 
aantal punten ook vereenvoudiging van de wetten en regelingen haalbaar. 
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Bijlage 3 Geschillencommissies en participerende (branche)organisatie(s) 
op instellingsjaar 

In alle geschillencommissies is ook de consumentenbond vertegenwoordigd. 

1970 	Chemisch Reinigen 
Nederlandse Vereniging van Textielreinigers (NETEX) 

1971 	Natwas 
Nederlandse Vereniging van Wasserijen (NVW) 

1972 	Reizen 
Algemeen Nederlands Verbond van Reisondememingen (ANVR) 

1973 	Recreatie 
Organisatie van Recreatie Ondememers Nederland (RECRON) 
Algemene Nederlandse Vereniging van VVV's (ANVV) 
Koninldijke Nederlandse Toeristenbond ANWB 

1976 	Wonen 
Centrale Branchevereniging Wonen (CBW) 
Algemene Nederlandse Vereniging van Keukenspecialisten (ANVK) 

1979 	Parket 
Vereniging Parketvloeren Leveranciers (VPL) 

1980 	Openbare Nutsbechijven 
Vereniging van Exploitanten van Waterleidingbedrijven in Nederland (VEWIN) 
Vereniging Energiedistributiebedrijven in Nederland (EnergieNed) 

1987 	Bankzaken 
Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) 

1989 	Post 
PTT Post by (tot 1998 in combinatie met telecommunicatie) 

1990 	Optiek 
Nederlandse Unie van Optiekbedrijven (NUVO) 

1991 	Uitvaartwezen 
Nederlandse Unie van Erkende Uitvaartondememingen (NUVU) 
Nederlandse Verbond van Uitvaartverenigingen (NVU) 

1992 	Openbaar Vervoer 
MOBIS 

1992 	Auto 
BOVAG 
ANWB 



1992 	Waterrecreatie 
Nederlandse Vereniging van Ondememingen in de Bedrijfstak Waterrecreatie (H1SWA 
vereniging) 
ANWB 

1993 	Installerende bedrijven (VNI) 
Vereniging van Nederlandse Installatiebedrijven (1/NI) 

1993 	Verhuizen 
Samenwerkende Vakafdelingen Verhuizen en Meubeltransport (SAVAM) 

1993 	Textiel 
Vereniging van Ondememers in de Modedetailhandel (MITEX) 

1994 	Centrale Antenne Inrichtingen 
Vereniging van Exploitanten en machtiginghouders van Centrale Antenne Inrichtingen 
(VECAI) 

1995 	Schilders- Glaszet- en Stukadoorsbedrijf (tot 1998: Schilders- en Afwerkingsbedrijf) 
Koninldijke Vereniging Federatie van Ondememers in het Schilders-, AfwerIcings- en 
Glaszetbedrijf (FOSAG) 
Stichting Erkenningsregelingen voor het Afwerldngsbedrijf (STAF) 
Nederlandse Ammemers Vereniging voor Afbouw- en Stukadoorswerken (NAVAS) 
Stichting Erkenningsregeling voor het Stukadoors- en Afbouwbedrijf (ESA) 

1996 	Thuiswinkel 
Nederlandse Thuiswinkelorganisatie 

1996 	Ziekenhuizen 
Koninldijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeslcunst (ICNMG) 
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) (defmitief ingesteld in 2001) 

1997 	Elektro (Uneto) 
Unie van Elektrotechnische Ondememers (Uneto) 

1997 	Gedragscode Hypothecaire Financieringen 
Contactorgaan Hypothecair Financiers 

1998 	Relatiebemiddeling 

1998 	Groen 
Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) 
Nederlandse Vereniging van Tuincentra (NVT) 

1998 	Klussenbedrijven 
Vereniging Klussenbedrijven (VLOK) 

1998 	Telecommunicatie 

1999 	Advocatuur 
Nederlandse Orde van Advocaten 



2000 	Computers 
Stichting Computer en Consument 

2001 	Algemene Geschillencommissie voor Consumentenzaken 
Gebra 
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OVERZICHT KLACHTENGELDEN PER 1 JAIVUARI 2002 in euro (gulden)  
Geschillencommissie 	 Aankoopprijs artikel  
Groep 1 	 <€ 113,45 (< f 250) 	C 113,45 - C 	C 453,78 	f 

453,78 U 250 - 	1.000) 
, 1.000)  

Textiel 	 27,23 If 60) 	_ 34,03 (1 75) 	45,38 U 100)  
Textielreiniging 	 27,23 (f 60) 	34,03 (f 75) 	_ 45,38 (f 100)  

Groep 2 	 Factuurbedrag 
<€ 453,78 (<1 	E 453,78 - € 	?_ € 1.134,45 	f 
1.000) 	 1.134,45 (f 	2.500) 

1.000-2.500)  
Algemene Geschillencommissie 	 34,03 (f 75) 	45,38 (f 100) 	56,72 (f 125)  
Computers 	 45,38 U 100) 	68,07 (f 150) 	90,76 U 200)  
Elektro 	 45,38 (f 100) 	68,07 If  150) 	90,76 U 200)  
Optiek 	 34,03 U 75) 	45,38 (f 100) 	56,72 If  125)  
Reizen 	 34,03 U 75) 	45,38 U 100) 	56,72 (f 125)  
Schilders- Glaszet- en Stukadoorsbedrijf 	34,03 (f 75) 	45,38 (1 100) 	56,72 (f 125)  
Verhuizen 	 34,03 (f 75) 	45,38 U 100) 	56,72 If 125)  

Groep 3 	 Factuurbedrag 
€ 453,78 (< f 	f 453,78 - C 	C 1.134,45 - € 	€ 2.268,90 
1:000) 	 1.134,45 U 1.000- 	2.268,90 (f 2.500- 	f 5.000) 

2.500) 	 5.000)  
Auto * 	 68,07 (/ 150) 	79,41 (f 175) 	90,76 (f 200) 	113,45 (f 250)  
Installerende bedrijven 	 68,07 If  150) 	79,41 (f 175) 	90,76 (f 200) 	113,45 (f 250)  
Parket 	 68,07 (f 150) 	79,41 (f 175) 	90,76 (f 200) 	113,45 If 250)  
Waterrecreatie * 	 68,07 U 150) 	79,41 If 175) 	90,76 (1 200) 	113,45 (f 250)  
Wonen 	 68,07 (1 150) 	79,41 If  175) 	90,76 If  200) 	113,45 (f 250)  
Groep 4 	 Ongeacht 

Fachiurbedrag .  

Bankzaken 	 34,03 U 75) 
Centrale Antenne Inrichtingen 	 22,69 (f 50)  
Gedragscode Hypothecaire Financieringen 	34,03 (f 75)  
Groen 	 45,38 (f 100)  
Klussenbedrijven 	 . 45,38 (f 100)  
Openbaar Vervoer 	 22,69 U 50)  
Openbare Nutsbedrijven 	 22,69 If  50)  

Post 	 22,69 (f 50) 

Recreatie * 	 45,38 (f 100)  
Relatiebemiddeling 	 45,38 (f 100)  
Telecommunicatie 	 34,03 U 75) 

Thuiswinkel 	 22,69 U 50) 
Uitvaartwezen 	 45,38 (f 100)  

Ziekenhuizen 	 20,42 (f 45) 

Geschillencommissie Advocatuur 	zie brochure  
* Korting ANWB-leden E 11,34 U 25) NB. bij een onbevoegdiniet-ontvankelijkverklaring wordt een vast bedrag van E 22,69 (1 50) berekend of minder 
indien het ldachtengeld op een lager bedrag dan € 22.69 (1  50) is vastgesteld. 

Bijlage 4 Overzicht klachtengeld 



totaal aantal Idachb3n 	 totaal aantal uitspraken  

	

2000 	1999 	1998 	1997 	1996 	1995 	MOO 	1999 	1998 	1997 	1996 	1995  
Pckcatuir 	 14 	 1  
Pub 	 559 	471 	425 	523 	514 	504 	171 	1E6 	223 	223 	2E0 	231  
Barken 	 649 	693 	449 	414 	363 	207 	194 	148 	166 	138 	124 	41  
Cert Anteme Inrichling 	46 	39 	38 	27 	20 	18 	14 	4 	6 	9 	4 	3  
Cc:miters 	 16  
Natwas Tedielreinijm 	462 	437 	436 	606 	506 	6E3 	113 	127 	194 	218 	331  
Becto 	 162 	138 	93 	41 	 50 	18 	17  
Ftypdh Rnanciering 	27 	49 	11 	10 	 10 	7 	6 	5  
Oren 	 ffi 	38 	1 	 19 	6  
Installenands Eetivan 	276 	230 	231 	267 	203 	173 	99 	111 	M 	111 	98 	79  
Klussen 	 29 	15 	2  
Nalves Tedidreinijng 	462 	5 	8 	9 	6 	119 	6 	3 	4 	4 	2  
Crertaar Manmer 	66 	69 	58 	52 	52 	52 	22 	13 	15 	5 	18 	14  
Ccentere Nisbeckijwn 	437 	293 	402 	433 	M6 	291 	114 	100 	153 	133 	134 	129  

CI:tidc 	 W 	36 	23 	29 	46 	64 	17 	15 	3 	7 	19 	26  
Parket 	 177 	160 	107 	148 	174 	193 	75 	75 	63 	95 	109 	122  
Rost 	 176 	203 	266 	418 	463 	337 	46 	59 	59 	92 	105 	73  
Remetie 	 269 	200 	233 	220 	279 	236 	93 	89 	92 	100 	78 	108  
Reizan 	 3374 	3180 	2707 2799 2105 	2485 	1189 	12E6 	1227 	903 	1128 	1188  
Reldieberriddeling 	44 	32 	11 	 13 	1  
Stikiets 	 100 	106 	78 	70 	45 	12 	40 	42 	31 	26 	13 	1  
Tdecannriate 	876 	461 	167 	 39 	32 	33  
Tediel 	 42 	37 	80 	78 	99 	132 	17 	32 	44 	47 	99 	90  
ThisArkelen 	129 	88 	81 	66 	12 	24 	23 	20 	7  
Litwat 	 27 	32 	23 	30 	33 	29 	9 	3 	7 	6 	8 	12  
Vertlizen 	 73 	g2 	74 	95 	71 	83 	48 	35 	41 	33 	43 	53  
lAtterremetie 	47 	66 	46 	45 	69 	49 	26 	20 	19 	19 	37 	27  
Vtnen 	 1823 	1838 	1878 	1881 	1959 2030 	577 	646 	599 	919 	920  
Zekettizan 	 59 	46 	43 	36 	20 	24 	20 	17 	31  

	

10042 9114 8041 	8294 7359 7554 	3054 3044 3063 3117 	3367 2580 

Bijlage 5 Aantal klachten en uitspraken per geschillencommissie 



Bijlage 6 Vragenlijst Consumenten 

1 Bent u een: (kruis het juiste antwoord aan) 
O man 
fl vrouw 

2 Wat is uw leeftijd? 
(vul in) 
llc ben 	. jaar 

3 Bij welke geschillencommissie bent u met uw klacht geweest 
(vu! in) 

Bij de Geschillencommissie 	  

4 Wat was het met de klacht gemoeide financieel belang? 
(vu! in) 

Het financieel belang was 	 gulden 

5 Kunt u op een schaal van 1 tot 5 aangeven hoe moeilijk of maldcelijk u het vond om aan informatie over de 
Geschillencommissie te komen? 
(omcirkel het gekozen getal) 

zeer moeilijk 1 

6 Hoe bent u ooit te weten gekomen dat er Geschillencommissies voor de beslechting van geschillen zijn? (kruis 
het juiste antwoord aan) 

O consumentenorganisaties (consumentenbond, ANWB 
etc) 
O media 
• vrienden, familie, kennissen 
• ondememer/verkoper 

7 Kunt u van op een schaal van 1 tot 5 aangeven wat u vindt van de duidelijkheid van de procedure voorafgaande 
aan de zitting van de Geschillencommissie (omcirkel het gekozen getal) 

zeer onduidelijk 1 2 	 3 

4 

Oadvocaat, rechtswinkel 

verzekeraar 
O ombudsman 
• branche-organisatie 
LII anders 

5 zeer maldcelijk 

4 	 5 zeer duidelijk 

8 Kunt u op een schaal van 1 tot 5 aangeven of u het invullen van het vragenformulier moeilijk of maldcelijk 
vond? 
Nadat u een brief met uw klacht is ontvangen door de geschillencommissie ontvangt u een vragenformulier 
waarop u uw klacht kunt omschrijven. 
(omcirkel het gekozen getal) 

•■•••••■■ 



zeer moeilijk 1 	2- 	 3-- 	 4 -- 	------5 zeer maldcelijk 

9 	Kunt u op een schaal van 1 tot 5 aangeven of u het klachtengeld veel of weinig vond? (omcirkel het gelcozen 
getal) 

zeer veel 1 	 2- 	 3 - 	 4 

10 Hoe lang heeft u moeten wachten vanaf het moment dat u aan alle vereisten had voldaan (klachtengeld, 
vragenformulier, evt. depotstorting) tot aan de uitspraak? 
(vu/ in) 

Ik heb circa 	maanden gewacht 

11 Kunt u op een schaal van 1 tot 5 aangeven of u deze wachttijd lang of kort vond? 
(omcirkel het gekozen getal) 

zeer tang 1 

12 Is er een deskundige ingeschalceld? 
(kruis hetjuiste antwoord aan) 
• Ja 
O Nee (ga door naar vraag 14) 

13 Hoe beoordeelt u op een schaal van 1 tot 5 de deskundigheid van de ingeschakelde deslcundige 
(omcirkel het gekozen getal) 

zeer onvoldoende 1--   2-- 	 3 	 4 	5 zeer 
voldoende 

14 Is er een uitspraak geweest van de geschillenconunissie? 
(kruis hetjuiste antwoord aan) 
O Jo (ga door naar vraag 16) 
O Nee (ga door naar vraag 15) 

5 zeer weinig 

2   3--- 	-4 	5 zeer kort 

15 Indien de procedure voor de zitting is stopgezet, wat was daarvan de reden? (viii in) 
De procedure is voor de zitting stopgezet 
omdat- 	

(ga door naar vraag 18) 

16 Wat was de uitspraak van de geschillencornmissie met betreldcing tot uw klacht? 
(7cruis hetjuiste antwoord aan) 



LI Ongegrond 

LI Gegxond 

LI Niet- ontvankelijk 

17 Bent u tevreden met de uitspraak van de geschillencommissie? (kruis het juiste antwoord aan) 

LI Nee 

18 Kunt u aangeven of u het met de volgende aspecten wel of niet eens bent. 
(kruis het juiste antwoord aan) 

nee 	enigszins 	ja 
Ik vond het nuttig om bij de zitting aanwezig te zijn 	0 	0 	D 
Mijn klacht werd goed samengevat 	 0 	 0 	 0 
Ik voelde me tijdens de zitting op mijn gemak 	 0 	 0 	 0 
Ik voelde me tijdens de zitting op alsof ik in het 	0 	 0 	 0 
beklaagdenbankje zat 
Ik had tijdens de zitting voldoende gelegenheid om mijn 	0 	 0 	 0 
standpunt toe te lichten 
De geschillencommissie was deslcundig 	 0 	0 	0 
De geschillencommissie was onpartijdig 	 0 	 0 	 0 

19 Was u op de hoogte van de mogelijIcheid om het geschil, in plaats van bij de SGC, voor te leggen aan de 
"gewone" rechter? 
(kruis het juiste antwoord aan) 

ja 
0 nee 

20 Indien er geen geschillencommissie zou zijn, of de ondernemer zou daarbij niet aangesloten zijn, zou u dan de 
zaak aan de gewone rechter voorleggen? (omcirkel het gekozen getal) 

zeer zeker niet 1 

D Enigszins 	 LI Ja 

0 Deels ongegrond 

LI Deels gegrond 

LI Onbevoegd 

Ja 
E] Nee (ga door naar vraag 23) 

2   3 	 4   5 zeer zeker we! 

21 Heeft u de uitspraak alsnog ter toetsing voorgelegd aan de gewone rechter? 
Deze vraag hoeft u alleen te beantwoorden indien er met betrekking tot uw klacht een uitspraak van de 
geschillencommissie is geweest. Als dit niet het geval is, kunt u doorgaan naar vraag 23 

22 Is de uitspraak van de geschillencommissie na de rechterlijke toetsing in stand gebleven? (kruis het juiste 
antwoord aan) 



O Geheel in stand gebleven 
gebleven 

24 Kon de ondernemer zich in principe vinden in uw klacht? 
(lcruis het juiste antwoord aan) 
• j a 
O nee 
O gedeeltelijk 

zeer ontevreden 1 

29 Wat is het netto maandinkomen van uw huishouden per maand (nig) 
(kruis het juiste antwoord aan) 
O <2100 
O 2100-3100 
O >3100 

0 Gedeeltelijk in stand gebleven 	0 	Niet in stand 

23 Heeft u pogingen ondemomen de klacht zelf op te lossen met de ondememer? 
(/cruis het juiste antwoord aan) 
• ja 
O nee (go door naar vraag 28) 

25 Was de ondememer bereid u op de een of andere manier tegemoet te komen? 
(7cruis het juiste antwoord aan) 
• ja 
O nee 

26 Indien u een tegemoetkoming aangeboden heeft gekregen. Vond u deze tegemoetkoming voldoende? 
(kruis het juiste antwoord aan) 
O ja 
O nee 

27 Kunt u aangeven op een schaal van 1 tot 5 of u tevreden bent over de behandeling door de ondernemer? 
(omcirkel het gekozen getal) 

2--   3---- 	-4---- 	5 zeer tevreden 

28 Wat is uw hoogst genoten opleiding? 
Er zal onderzocht worden of er een verband bestaat tussen de opleiding en het inkomen van een consument en 
de mate waarin de procedure van de geschillencommissie meer of minder ingewikkeld gevonden worden. 
(kruis het juiste antwoord aan) 
O Basis Onderwijs, MAVO, LBO 
O HAVO, VW0, MBO 
O HBO, WO 



Bijlage 7 Vragenlijst ondernemers 

Algemeen 

1 Bij welke geschillencommissie is het bedrijf aangesloten? 
(vu! in) 

Bij de Geschillencommissie 	  

2 Hoeveel werknemers heeft het bedrijf 
(vu! in) 
Het bedrijf heeft circa 	werknemers 

3 Hoe tang bestaat het bedrijf? 
(vu! in) 
Het bedrijf bestaat circa 	 jaar 

4 Hoe lang is het bedrijf aangesloten bij een brancheorganisatie? 
(vu! in) 
Het bedrijf is circa 	 jaar aangesloten. 

5 Wat wordt binnen uw branche verstaan onder het begrip kwaliteit? 
(vu! in) 

6 Heeft het bedrijf een managementsysteem dat gecertificeerd is conform de ISO-normen inzake kwaliteitszorg 
(ISO 9000 series)? (kruis het facie antwoord aan) 

ja 
nee 

7 Hoeveel klachten kwamen er bij het bedrijf binnen in het jaar 2000? 
(vu! in) 

Er Icwamen in het jaar 2000 circa 	 klachten binnen 

8 Hoeveel klachten met betrekking tot uw bedrijf zijn door consumenten in het jaar 2000 naar de 
geschillencommissie aangebracht? 
(vu! in) 

Er zijn in het jaar 2000 circa 	  klachten naar de geschillencommissie gegaan 



9 Hoeveel klachten worden er binnen de organisatie opgelost? 
Er worden 	. klachten binnen de organisatie opgelost 

Het geschil 

Toelichting: De vragen 9 tot en met 19 hebben betreldring op het laatste geschil waarin de geschillencommissie 
uitspraak heeft gedaan. 

10 Wat was de hoogte van het financieel belang van de consument in dit laatste geschil? 
(vu! in) 
De claim was voor een bedrag van 	gulden 

11 Is er m.b.t het 1aatste geschil door de geschillencommissie een deskundige ingeschakeld? 
(kruis het juiste antwoord aan) 

Ja 
0 Nee (ga door naar vraag 13) 

12 Hoe beoordeelt u op een schaa1 van 1 tot 5 de deskundigheid van de ingeschakelde deskundige 
(omcirkel het gekozen getal) 

zeer onvoldoende 1 
voldoende 

13 Wat was de uitspraak van de geschillencommissie met betreicking tot dit geschil? 
(kruis het juiste antwoord aan) 

Ongegrond 

Deels gegrond 

14 Bent u tevreden met de uitspraak van de geschillencommissie? (kruis hetjuiste antwoord aan) 

0 Nee 

2-- 	3 	—4--- 	-5 zeer 

0 Gegrond 	 U Deels ongegrond 

Niet- ontvankelijk 	 U Onbevoegd 

Enigszins 	 U Ja 

15 Indien het bedrijf behandelingskosten moest betalen, kunt u op een schaal van 1 tot 5 uw mening 
aangeven over de hoogte van dit bedrag? (omcirkel het gekozen getal) 

zeer laag 1— 	2 	  3------------------4 

16 Kunt u aangeven of u het met de volgende aspecten wel of niet eens bent. 
(kruis hetjuiste antwoord aan) 

5 zeer hoog 

nee 	enigszins 	ja 
1k vond het nuttig om bij de Sting aanwezig te zijn 	0 	0 	0 
De klacht werd goed samengevat 	 0 	 10 	0 
Het samenvatten van de klacht was nuttig 	 0 	0 	0 
lk voelde me tijdens de zitting op tnijn gemak 	 0 	D 	0 
1k voelde me tij dens de zitting op alsof ik in het 	 0 	0 	0 
beklaagdenbankje zat 



1k had tijdens de zitting voldoende gelegenheid om mijn 	LI 	 LI 	 0 
standpunt toe te lichten 
De geschillencommissie was deskundig 	 0 	0 	0 
De geschillencommissie was onpartijdig 	 0 	0 

17 Hoe lang heeft u moeten wachten vanaf het moment dat de onderneming bij de procedure voor de 
Geschillencommissie werd betrokken tot aan de uitspraak? 
(vul in) 

lk heb circa 	 maanden gewacht 

18 Kunt u op een schaal van 1 tot 5 aangeven of u deze wachttijd lang of kort vond? 
(omcirkel het gekozen getal) 

zeer lang 1 

19 Heeft u de uitspraak alsnog ter toetsing voorgelegd aan de gewone rechter? 
Deze vraag hoeft u alleen te beantwoorden indien er met betrekking tot uw klacht een uitspraak van de 
geschillencommissie is geweest. Als dit niet het geval is, kunt u doorgaan naar vraag 21 

• Ja 
O Nee (ga door naar vraag 21) 

20 Is de uitspraak van de geschillencommissie na de rechterlijke toetsing in stand gebleven? (kruis het juiste 
antwoord aan) 

LI Geheel in stand gebleven 
gebleven 

2 	  3 	4 	5 zeer kort 

21 Heeft het bedrijf pogingen ondemomen de klacht zelf op te lossen met de klant? (kruis het juiste antwoord 
aan) 
• Ja 
El Nee (ga door naar vraag25) 

22 Kon het bedrijf zich in principe vinden in de klacht van de klant? 
(lcruis het juiste antwoord aan) 
• ja 
LI nee 
LI gedeeltelijk 

LI Gedeeltelijk in stand gebleven 	LI 	Niet in stand 

23 Was het bedrijf bereid de klant op de een of andere manier tegemoet te komen? 
(kruis het juiste antwoord aan) 
• j a 
O nee (ga door naar vraag 25) 



24 Vond de klant tegemoetkoming voldoende? 
(kruis het juiste antwoord aan) 
▪ ja 
O nee 

Opinie 

25 Kunt u aangeven in hoeverre de volgende stellingen van toepassing zijn op het bedrijf? 
(7cruis het juiste antwoord aan) 

	

nee 	enigszins 	ja 
De afhandeling van klachten wordt centraal uitgevoerd. 	CI 	0 	CI 
Binnenlcomende ldachten worden geregistreerd. 	 CI 	0 	Cl 
Binnen het becirijf worden welomschreven richtlijnen 	0 	O 	0 
voor de afhandeling van klachten gehanteerd. 

	

Binnen het bedrijf vindt analyse en evaluatie van klachten 0 	CI 	CI 
plaats met als doel klachten in de toekomst te voorkomen. 
Binnen het bedrijf wordt positief aangekeken tegen 	0 	 0 	 0 
klachten. 

26 Kunt u van op een schaal van 1 tot 5 aangeven wat volgens u het effect van het voorleggen van een klacht aan 
een geschillencommissie is op het imago van het bedrijf? (omeirkel het gekozen getal) 

zeer negatief 1 

27 Kant u aangeven of u het met de volgende stellingen wel of niet eens bent? (knits het juiste antwoord aan) 

(Uitspraken van) geschillencommissies zijn: 
nee 	enigszins 	1a 

een impuls om de klachtenafhandeling te verbeteren 	0 	 0 	CI 
een impuls voor lcwaliteitsverbetering van 	 0 	0 	CI 
producten/diensten 
belangrijk voor het bedrijf 	 CI 	0 	0 
belangrijk voor de sector 	 0 	 0 	CI 
belangrijk in onze maatschappij 	 CI 	CI 	Cl 
van invloed op de interne bedrijfsvoering 	 CI 	0 	0 

28 Hebben er binnen het bedrijf aanpassingen in de bedrijfsvoering plaatsgevonden naar aanleiding van 
uitspraken van de geschillencommissie? (kruis het juiste antwoord aan) 

Ja 

El Nee (ga door naar vraag 31) 

29 Op welke gebieden hebben deze aanpassingen plaatsgevonden? 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

El Voorbereiding en organisatie ('plan') 
El Uitvoering en realisatie ('do') 
El Monitoring, doorlichting en beoordeling ('check') 
0 (Continue) verbetering ('au') 
LI Idachtenafhandeling 

	  3 - 	 4---- 	- 5 zeer positief 



El anders 

30 Kunt u de aanpassingen hieronder kort omschrijven? 
(vu! in) 

31 Kunt u aangeven of u het met de volgende stellingen wel of niet eens bent? 
(kruis het juiste antwoord aan) 

De branchevereniging waarbij het bedrijf is aangesloten: 	 nee 	enigszins 	ja 
stimuleert kwaliteitsverbetering in de branche 	 0 	0 	0 
brengt uitspraken van de geschillencommissie onder de aandacht 	0 	 0 	 0 

32 Kunt u op een schaal van 1 tot 5 aangeven in hoeverre u bereid bent meer contributie te betalen aan de 
branchevereniging voor de instandhouding van de geschillencommissie. (kruis het juiste cmtwoord aan) 

zeker niet bereid 1 	  2 	 3 	 4 	 5 zeker bereid 



Bijlage 8 Verslagen expert meetings 

Verslag Expertmeeting 1 

Aanwezig: 
Optiek (NUVO) 
Dhr. L. Lijsten (branche) 
Diu. C. F. Saton (ondememer) 

Ziekenhuizen 
Dhr. mr. R. J. Paris (geschillencommissie) 

Contactorgaan Hypothecaire Financiers 
Dhr. A. Algra (branche) 
Dhr. R. van Kesteren (branche) 
Mw. mr. M.Verschuren (ondernemer) 

Banken 
Diu. drs. H. G. M. Blocks (branche) 

Openbaar Vervoer 
Dhr. drs. A. Vaandrager (branche) 
Dhr. ing. H. J. Meerdinlcveldboom (ondernemer) 

WODC 
Mevr. nu. W. M. de Jongste 
Dhr. mr. C. Nijgh (Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken) 

Na een korte introductie zijn de aanwengen in groepjes ingedeeld. De groepjes njn 
branchevertegenwoordigers, ondememers en leden van de geschillencommissie. 
Aan de aanwezigen is gevraagd per groep een antwoord te formuleren op de voorgelegde stellingen. Deze 
antwoorden zijn vervolgens plenair besproken. Een verslag van deze discussie treft u bier aan. 

Stelling 1: De terugkoppeling van zaken door de geschillencommissies naar de brancheverenigingen 
verloopt uitstekend. 

Voor een goede interpretatie van een uitspraak kan het van belang zijn hoe groot een ondemeraing is. Een 
grote ondememing met een juridische afdeling zal beter in staat zijn om signalen naar aanleiding van 
uitspraken te verwerken dan een kleine organisatie die niet allemaal een juridische afdeling hebben. Het is 
voor die bedrijven clan ook van belang dat de branchevereniging deze uitspraken goed analyseert en de 
belangrijke elementen van de uitspraak goed doorkoppelt richting de ondememers. 

De terugkoppeling van uitspraken client in eerste instantie te geschieden door de brancheverenigingen. Het 
secretariaat van de geschillencommissies dragen zorg voor de verzending van de uitspraken aan de 
brancheverenigingen. Terugkoppeling op inhoud gebeurt Met. Er wordt wel eens contact opgenomen door 
een branchevereniging wanneer er met betreldcing tot een bepaalde uitspraak nog vragen njn, maar er is 
geen structureel overleg. 
De lcwaliteit van de terugkoppeling naar de ondememers is in handen van de brancheverenigingen. 



De ene branchevereniging is actiever in de terugkoppeling en plaatst geanonimiseerde uitspraken 
bijvoorbeeld in het vakblad, de andere branchevereniging is niet zo actief. Vanuit de leden van de 
geschillencommissie wordt duidelijk gemaalct dat zij van mening zijn dat dit geen taak is van de 
geschillencom_missies. 

Er is een uitsprakenbundel waarin uitspraken op onderwerp worden samengevoegd en waaruit een 
bepaalde vorra van jurisprudentie te halen is. In eerste instantie is deze bundel voor de 
geschillencommissies zelf opgezet om ervoor zorg te dragen dat er een bepaalde consistentie in uitspraken 
is. Deze bundels zijn ook doorgezonden naar de brancheverenigingen die vervolgens de communicatie 
richting de bedrijven verzorgt. 
Het blijkt dat er bij de ondememers behoefte bestaat aan het plaatsen van uitspraken in een breder kader. 
Voor een aantal ondememers is het lastig om uit een uitspraak een richtlijn voor handelen te halen. 

Stelling 2: Geschilbeslechting door de geschillencommissies is over het algemeen beter dan 
geschilbeslechting door een rechter. 

De leden van de geschillencommissies geven aan dat ze hier geen eenduidig antwoord op kunnen geven. 
Het gaat niet om beter maar om de voor- en nadelen van geschilbeslechting door de geschillencommissie. 
Voordelen njn: 
• de procedure is efficienter want er is een deslcundige bij betrolcken, er ontstaat een vorm van 

specialisatie bij de geschillencommissie. 
• de mogelijkheid om hetgeen dat naar voren wordt gebracht op waarde te schatten. 
• De ondememer kan mogelijk eerder gezag inzien ,daar er mensen nit zijn branche bij betroldcen zijn. 
• De commissie stelt zich actiever op, minder lijdelijk zoals rechter, ze zijn in een positie waarin ze 

consumenten meer onderstetmen (meer toegankelijk). 
Bij de geschillencommissie is er meer mogelijkheid voor de consument om zijn verhaal te vertellen. 

De ondememers zijn het eens met de stelling. 
Zij voegen nog aan de voordelen toe dat de procedure voor de geschillencommissie laagdrempelig is en 
dat er kortere doorlooptijden zijn. Daarnaast, zo zeggen de ondememers, weet de ondememer waar die 
aan toe is. 

De branchevertegenwoordigers zijn het ook eens met de stelling. Ook zij zien meer voordelen dan 
nadelen. Met name de deslcundigheid binnen een geschillencommissie vinden zij een belangrijk punt. 
Een van de branchevertegenwoordigers merkt op dat zijn antwoord op de stelling of het beslechten van 
een geschil voor de geschillencommissie beter is dan geschil beslechten door de rechter een volmondig ja 
is. Hij zegt dat het in de branche waarin hij werkzaam is om transactiebedragen gaat die niet zo hoog zijn. 
Een consument zal voor dergelijke "kleine" bedragen niet snel naar de rechter stappen. Hij merlct ook op 
dat het voor de branche wellicht eens goed kan zijn wanneer er wel zaken door een gewone rechtei -
worden beslecht. 
Een voordeel van de geschillencommissie is volgens hem wel dat de geschillencommissie een bredere 
scope heeft dan alleen de juridische uitspraak. 

Er wordt nog een opmerlcing geplaatst dat een voordeel kan zijn voor de consument dat ze voor de 
geschillencommissie geen advocaat mee hoeven te nemen. 
Een van de ondememers zegt dat hij de geschillencommissie meer net als leerschool, bij een procedure 
voor de rechter zou hij wel een advocaat mee nemen. 

De diversiteit van de geschillencommissies wordt als sterk punt gezien. Een probleem wordt vanuit 
verschillende invalshoeken bekeken. Er is discussie tussen de leden van de gesclaillencommissie en er 
wordt opgemerkt dat het jurist-lid van de geschillencommissie niet alleen beslist maar dat er juist veel 



input vanuit de andere leden nodig is om tot een gedegen beslissing te komen. 

Stelling 3: Een uitspraak van de geschillencommissie en een uitspraak van een gewone rechter in 
dezelfde zaak zullen hetzelfde luiden 

De branchevertegenwoordigers zijn het niet eens met deze stelling. 
Soms zijn er verschillende uitspraken op gelijkluidende zalcen geweest. Bij de rechtbank is er 
jurisprudentie die zorgt voor uniformiteit van uitspralcen van verschillende rechters. 

Vanuit de geschillencommissie wordt opgemerIct dat soms een verschillende uitspraak op gelijkluidende 
zaken onvermijdelijk is. Tussen bijvoorbeeld een uitspraak van de geschillencommissies banken en 
hypothecaire fmancien kan een verschil zitten. Dit komt omdat de beide geschillencommissie 
verschillende toetsingkaders gebruiken. 

Een verschil in de procedures voor de geschillencommissies of voor de rechter is ook dat in de gewone 
rechtspraak over kleine bedragen niet snel een uitspraak zal komen. De rechter zal snel geneigd zijn de 
partijen de gang op te sturen om tot een overeenkomst te komen. Bij de geschillencommissies wordt ook 
wanneer het fmancieel belang laag ligt een uitspraak gedaan. 

De leden van de geschillencommissies merken op dat het juridisch toetsingskader voor de 
geschillencommissie en de rechter gelijk is. Het is overigens wel logisch dat er soms verschillen zijn in 
uitspraken tussen geschillencommissies in diverse arrondissementen. Dit gebeurt bij de gewone rechter 
ook, en is vrijwel niet te voorkomen. 

Stelling 4: De geschillencommissies zijn onpartijdig, deskundig en kwalitatief goed 

De ondememers zijn van mening dat de geschillencommissies wel deslcundig zijn en lcwalitatief goede 
beslissingen nemen. Met betreldcing tot de onpartijdigheid hebben ze twijfels. Het lijkt soms alsof de 
partijen ongelijlcwaardig beginnen dat te veel wordt gekeken naar de belangen van de consument. 

Vanuit de vertegenwoordigers van de brancheverenigingen wordt deze mening we! gedeeld. Op papier, zo 
zeggen zij, is er wel gelijkheid van partijen maar in de pralctijk niet altijd. 

In de optiek branche zijn er weinig geschillen. In toenemende mate komen er geluiden van de 
ondememers dat zij zich in het geheel niet lcunnen vinden in de uitspraak van de geschillencommissie. Er 
zijn dan kanttekeningen bij de wijze waarop de beslissing is verwoord, de motivering van de uitspraak is 
niet altijd helder hetgeen leidt tot het afbroldcelen van het draagvlak voor de geschillencommissie bij de 
ondememers. 

Er wordt gevraagd wat de essentie is in de verwoording van de uitspraak. 
Het antwoord luidt dat uit de uitspraalc niet stap voor stap is af te leiden hoe de geschillencommissie tot 
zijn besluit is gekomen. En dat soms ongemotiveerd verklaringen van de ondememer terzijde worden 
gelegd. Deze verklaringen of toelichtingen zijn dan ook niet in de beslissing terug te vinden. De 
ondememer zal een dergelijke uitspraak dan ervaren als een slechte uitspraalc. Dat wil niet zeggen dat de 
uitspraak per defmitie slecht is, maar de ondememer ervaart dat we! zo. 

In dit geval, wanneer meerdere ondememers aan de branchevertegenwoordigers aangeven dat zij niet 
tevreden zijn met de uitspraak zal dit wel worden doorgekoppeld aan de geschillencommissie. Over het 
algemeen wordt door de branchevereniging zo weinig mogelijk overlegd over zaken omdat de 
geschillencommissie als autonome eenheid moet kunnen werken. Er wordt dus alleen melding gemaalct 
van bepaalde reacties wanneer dit er erg veel worden. 



Vanuit de geschillencomnaissies wordt nog opgemerlct dat gelijkheid van partijen er ook uit bestaat dat 
zowel de consument als de ondememers gevraagd worden hun mening te geven met betreldcing tot het 
geschil. 

Stelling 5: De brancheorganisaties letten erg goed op de uitspraken van de geschillencommissies en 
zorgen dat deze onder de aandacht van de ondernemers worden gebracht. 

De ondememers zijn het met deze stelling oneens. 
Er is wel discussie binnen de groep. Een van de ondememers zegt dat wel eens een uitspraak wordt 
doorgeconununiceerd naar de ondememers maar dat dit niet structureel gebeurt. 

Ook de leden van de geschillencommissie zijn het niet eens met deze stelling. Ook zij merken op dat de 
doorkoppeling van uitspraken door de brancheverenigingen niet overal gelijk is. De ene 
brancheverenigirtg doet hier meer aan dan de andere. 

In de optiekbranche bijvoorbeeld zijn er maar zo'n 30 klachten per jaar. Dat zijn dan ook nog eens zulke 
specifieke gevallen dat hier geen algemene conclusies aan verbonden Jammu worden. Watmeer dit wel 
kan komt een uitspraak in de nieuwsbrief. 
Ook de andere branchevertegenwoordigers zeg,gen dat het geen zin heeft incidenten breed uit te meten. 
Wanneer meer zaken binnenkomen die overeenkomsten hebben wordt hier wel aandacht aan besteed. Er 
wordt dan bijvoorbeeld in de nieuwsbrief een advies gegeven aan de ondememers waar zij op moeten 
letten. 

Stelling 6: Sinds de geschillencommissie is ingesteld letten ondernemers beter op de lcwaliteit van 
hetgeen ze leveren 

De ondememers, de vertegenwoordigers van de brancheverenigingen en de leden van de 
geschillencotnmissies antwoorden allemaal dat men het met deze stelling oneens is. 

Vanuit de ondememers wordt opgemerlct dat in het merendeel van de gevallen een geschil met een 
consument snel wordt opgelost. Ondememers zijn daartoe in slant, men levert al lcwaliteit en een geschil 
voor de gesclaillencommissie is een uitzondering. Het kan natuurlijk wel eens gebeuren dat een uitspraak 
van de geschillencommissie tot effect heeft dat een specifieke ondememer beter op de kwaliteit gaat 
letten, maar over het algemeen gebeurt dit al. 
Er wordt nog aan toegevoegd dat kwaliteitsverbetering meer komt vanuit direct contact met klanten. 

De leden van de geschillencommissie merken op dat er bijvoorbeeld wel eens verandering zijn te merken 
in een brartche wanneer de branchevereniging er werk van maakt dat een bepaalde uitspraak onder de 
aandacht van de ondememers komt. Na een uitspraak ktumen bijvoorbeeld folders of brochures worden 
aangepast. 

Dit betekent Met dat in het geheel Met op de uitspraken wordt gelet. Soms worden zaken geschilct in de 
lijn van voorgaande uitspralcen in soortgelijke zaken. 
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Verslag Expertmeeting 2 

Openbare Nutsbedrijven 
Mew. mr. W.H. Oorspronk (branche) 
Mew. mr. J. Mels (ondememer) 

Schilders 
Dhr. mr. M.L.J. Koopmans (geschillencommissie) 

Verhuizen 
Dhr. van der Ent Sr. (branche/ondememer) 
Dhr. mr. G. Keizer (geschillencommissie) 

Textiel 
Dhr. T. Goutier (branche) 
Mevr.mr. van Leeuwen (geschillencommissie textiel/wonen) 

Electro 
Dhr. Rosenbaum (branche) 
Dhr. mr. J.P.G. Poe! (geschillencommissie) 
Dhr. mr. C. Nijgh (Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken) 

Na een korte introductie zijn de aanwezigen in groepjes ingedeeld. De groepjes Zajn 
branchevertegenwoordigers, ondememers en leden van de geschillencommissie. 
Aan de aanwezigen is gevraagd per groep een antwoord te formuleren op de voorgelegde stellingen. Deze 
antwoorden zijn vervolgens plenair besproken. Een verslag van deze discussie treft u bier aan. 

Stelling 1: De terugkoppeling van zaken door de Geschillencommissies naar de 
brancheverenigingen verloopt uitstekend 

Een van de leden van de geschillencommissies merIct op dat door het secretariaat van de van de 
geschillencommissies veel moeite wordt gedaan om uitspraken naar brancheorganisaties door te zenden. 
Dit moet trouwens ook wel vanwege het garantiefonds. In tijdschriften en nieuwsbrieven wordt aandacht 
besteed aan uitspraken van de geschillencommissie en zelfs op zittingen blijkt vaak dat partijen erg goed 
op de hoogte zijn. 

Er zijn ook ondememers die er baat bij hebben dat de uitspraak niet bekend wordt gemaalct, daar is de 
geschillencommissie misschien ook een beetje voor bedoeld. 
Het is dan ook zo dat uitspraken altijd zo worden gepubliceerd dat niet duidelijk is om wellce ondememer 
het gaat. 

De vertegenwoordigers van de brancheorganisaties zijn het niet eens met deze stelling. 
Een van de branchevertegenwoordigers merkt op dat een bundel met uitspraken kwam van de 
geschillencommissies maar dat dit door zielcte op het secretariaat van de geschillencommissies al een 
tijdje niet goed loopt. 

Er wordt verteld dat de Stichting de uitspraken naar alle brancheorganisaties toe zendt. Met betrelcking tot 
de bundels wordt opgemerkt dat met het afnemen van het aantal uitspraken er ook minder aan de 
supplementen is toe te voegen. Er wordt alleen jets toegevoegd wanneer het bijvoorbeeld gaat om een 
inhoudelijk vemieuwende uitspraak. 



De ondememers zijn het met de stelling eens, er wordt bij verteld dat men de stelling anders heeft 
bekeken. 
Het is volgens hen de verantwoordelijkheid van de brancheorganisatie om de uitspraken door te koppelen 
aan de ondernemers. De geschillencommissies verzorgen alleen een uitsprakenoverzicht. Principiele 
uitspraken worden aan de leden doorgespeeld en soms is het de ondernemer zelf die een uitspraak aan een 
brancheorganisatie doorgeeft. 

Stelling 2: Geschilbeslechting door de geschillencommissies is over het algemeen beter dan 
geschilbeslechting door een rechter 

De ondernemers geven aan dat het niet gaat om beter man om de voor- en nadelen. 

Een aantal van de voordelen is: 
laagdrempeligheid, lage kosten, minder formeel, klanten worden serieus genomen, ook kleine zaken 
worden behandeld, minder omslachtig dan een gerechtelijke procedure. 

Een van de ondememers geeft aan dat zaken van een meer principiele and bij een gewone rechter 
thuishoren, omdat in zo'n gerechtelijke procedure meer gelegenheid en mogelijkheid is om op zaken in te 
gaan, de gevolgen van een uitspraak kunnen verstrelckend zijn, en er zijn beroepsmogelijkheden aanwezig. 

De leden van geschillencommissies zijn het ook met de stelling eens. 
Vanuit een praktisch oogpunt is het behandelen van een geschil door de geschillencommissie ook van 
belang. Dit in verband met de nakomingsgarantie. Men wil niet nog eens een hele lange procedure moeten 
doorlopen om ook nog de financiele vergoeding los te krijgen. 
Daamaast is van belang dat voldoende deskundigheid bij de geschillencommissies aanwezig is. 

De branchevertegenwoordigers hebben geen eenduidige reactie op deze stelling. 
De een zegt in verband met de beroepsmogelijkheden liever met een geschil naar de rechtbank te gaan. 
Een ander zegt dat de and van de geschillen binnen zijn branche zodanig is dat 
De geschillencommissies wel een uitkomst zijn, met name door de specifieke deskundigheid van de 
geschillencommissie. 

Er wordt nog opgemerkt dat wanneer men kijIct naar het belang van de consument dat dan de procedure 
snel moet zijn. 

Stelling 3: Een uitspraak van de geschillencommissie en een uitspraak van een gewone rechter in 
dezelfde zaak zullen hetzelfde luiden 

De branchevertegenwoordigers zijn het met deze stelling niet eens. 
Uitspraken zullen niet altijd hetzelfde luiden, dat heeft te maken met de deskundigheid man het is ook zo 
dat ook onder verschillende rechters de uitspraken verschillen. 

De leden van de geschillencommissie zijn het ook met deze stelling oneens. 
De uitspraak zal in essentie wel gelijk zijn, man bijvoorbeeld de hoogte van de schadevergoeding die 
wordt uitgekeerd zal wel verschillen. 

De leden van de geschillencommissie geven aan dat zij in het dagelijks leven als rechter voornamelijk 
bezig zijn met waarheidsvinding. Er worden veel getuigen gehoord, hetgeen tij dens de procedure voor de 
geschillenconunissie niet gebeurt. 



Het kan zelfs gebeuren, zo geeft een lid van de geschillencommissie aan, dat een consument wordt 
geadviseerd naar de gewone rechter te gaan. Meestal gebeurt dit echter met. 

De ondememers zijn het ook met de stelling eens. 
Ze geven aan dat ten principale de uitspraak wel gelijk zal zijn. 

Er wordt tot slot nog opgemerIct dat als uitspraken niet overeenkomen dat dit nog niet wil zeggen dat de 
uitspraak van geschillencommissie niet rechtvaardig is. 

Stelling 4: De geschillencommissies zijn onpartijdig, deskundig en kwalitatief goed 

Alle deelnemers zijn het in principe eens met de stelling. Er is moet wel bij worden opgemerkt dat het op 
het punt van onpartijdigheid nog wel eens anders ge1nterpreteerd kan worden. 
Een ondememer die een negatieve beslissing op een geschil lcrijgt zal wellicht sneller aangeven dat de 
geschillencommissie partijdig was. 

Door een van de ondememers en de daarbij behorende branchevertegenwoordiger wordt opgemerIct dat in 
een aantal situaties aan de samenstelling van de geschillencommissie al is te zien dat de uitspraak in het 
voordeel van de consument zal uitvallen. Dit is geen goede zaak. 

Ook wordt opgemerkt dat soms geen rekening wordt gehouden met onderzoek dat door de ondememer al 
gedaan met betreldcing tot het geschil. 
Het blijkt dat wanneer de ondememers niet duidelijk in de uitspraak lcunnen terugvinden wat beide 
partijen hebben ingebracht dat dan de schijn van partijdigheid ontstaat. 

De leden van de geschillencommissies zijn het eens met de stelling. 
Er wordt opgemerIct dat zij de ervaring hebben dat degene die in de commissie zit vanuit de branche 
lcwaliteit hoog in het vaandel heeft en dat de consument erg belangrijk wordt gevonden. Ze zijn zelfs vaak 
geneigd om als corrigerende factor voor de branche op te treden en leveren een goede onafhankelijke 
inbreng. 

Stelling 5: De brancheorganisaties letten erg goed op de uitspraken van de geschillencommissies en 
zorgen dat deze onder de aandacht van de ondernemers worden gebracht. 

De branchevertegenwoordigers zijn het met de stelling eens. Maar merken wel op dat er altijd ruimte voor 
verbetering is. 

De grootte van de branche maakt niet uit voor de wijze van communiceren. 

Ook de ondememers zijn het er mee eens. 
Uitspraken worden altijd geanonimiseerd in een vakblad geplaatst. In een aantal gevallen wordt zelfs 
toestemming gevraagd aan de ondememer of de tekst van de publicatie goed is. 

In een kleine branche waarin iedereen elkaar goed kent maalct het eigenlijk niet uit of de uitspraak 
anoniem wordt gepubliceerd. De collega-ondememers weten toch wel over wie het gaat. 

De leden van de geschillencommissies hebben geen eenduidig antwoord op deze stelling. 
Een lid van de geschillencommissies geeft aan dat hij zelf ziet dat uitspraken worden gepubliceerd en de 
andere leden geven aan dat ze te weinig inzicht hebben in het proces na de uitspraak om een antwoord op 
de stelling te geven. Als geschillencommissie zet je een bepaalde lijn in uitspraken uit. Veel ondememers 



kunnen deze lijn niet herkennen uit de uitspraken maar soms ook niet uit de publicaties. 
Len idee van de leden van de geschillencommissie is om al vroeg in het proces aan te geven dat dew zaalc 
gelijk is aan een zaak die al eerder is geweest, met het ook op een mogelijke snelle schildcing. 

Stelling 6: Sinds de geschillencommissie is ingesteld letten ondernemers beter op de lavaliteit van 
hetgeen ze leveren 

Alle aanwerigen zijn het met deze stelling eens. 

Men merkt wel dat ondememers minder geschillen hebben door de loop van jaren heen. 
Bepaalde geschillen zie je helemaal St meer omdat daar al meerdere gelijke uitspraken over zijn gedaan. 
De ondememer weet dan al snel dat als een dergelijk geval zich voordoet, dat hij moet proberen te 
schikken. 
Er wordt wel opgemerkt dat een uitspraak van de geschillencommissie niet de enige reden is dat een 
ondememer op de lcwaliteit van zijn producten en diensten zijn. Zo is bijvoorbeeld het direct contact met 
de clidnt een goede indicator waarmee problemen in de lcwaliteit kunnen worden gesignaleerd. 
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De geschillencommissies zijn onpartijdig, deskundig en 
alitatief goed  
tw. branchevertegenwoordigers 	 eens  
tw. ondememers 	 eens  
tw .leden geschillenconunissies 	 eens  

De brancheorganisaties leften erg goed op de uitspraken 
an de geschillencommissies en zorgen 
dat deze onder de aandacht van de ondernemers worden 

ebracht.  
tw. branchevertegenwoordigers 	 eens  
tw. ondememers 	 eens  
tw. leden geschillenconunissies 	 Geen mening  

inds de geschillencommissie is ingesteld leften 
ernemers beter op 	 . 

kwaliteit van hetgeen ze leveren.  
tw. branchevertegenwoordigers 	 eens  
tw. ondernemers 	 eens  
tw .leden geschillencommissies 	 eens 



Verslag Expertmeeting 3 

Aanwezigen: 

Reizen 
Mevr. mr. L.A. van Leeuwen- de Vlieger 
(geschillencommissie) 

Recron 
Mevr. mr. M. Spek (branche) 
HISWA 
Mevr. mr. M. Woelinga (branche) 

Installerende bedrijven 
Dhr.mr. M.L.J.Koopmans (geschillencommissie) 
Dhr mr. J.A.Z. Hooft-Graafland (begeleidingscommissie) 
Dhr. mr. C. Nijgh (Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken) 

Na een korte introductie zijn de aanwezigen in groepjes ingedeeld. De groepjes zijn 
branchevertegenwoordigers, ondememers en leden van de geschillencommissie. 
Vanwege de lage opkomst bij deze ronde tafelbijeenkomst is besloten maar twee groepen te maken, een 
groep van branchevertegenwoordigers (waarbij mevrouw van Leeuwen, lid van de geschillencommissie 
reizen, heeft plaats genomen) en een groep van leden van de geschillencommissie. 
Aan de aanwezigen is gevraagd per groep een antwoord te formuleren op de voorgelegde stellingen. Deze 
antwoorden zijn vervolgens plenair besproken. Een verslag van deze discussie treft u bier aan. 

Stelling 1: De terugkoppeling van zaken door de Geschillencommissies naar de 
brancheverenigingen verloopt uitstekend 

Vanuit de branchevertegenwoordigers wordt medegedeeld dat men het eens is met de stelling maar dat er 
wel een kanttekening is over het woord uitstekend. 
De terugkoppeling zou qua frequentie en communicatie beter lcunnen. 
Er wordt gevraagd of het mogelijk is dat de Stichting Geschillencommissies frequenter met uitspraken 
komt bijvoorbeeld gelijk wanneer ze de uitspraalc aan de ondememer doen toekomen. 

De leden van de geschillencommissies geven aan dat ze zelf niets met die verzending te maken hebben 
dus ze weten ook niet precies of dat naar tevredenheid verloopt. 

Door een vertegenwoordiger van een brancheorganisatie wordt opgemerkt dat ze een vrij kleine branche 
waarin het aantal zaken dat bij de geschillencommissie loopt ook klein is. Men weet dan wel welke 
uitspraken er aan komen. 
Door een vertegenwoordiger van een andere brancheorganisatie wordt opgemerkt dat men het jammer 
vindt dat de uitspraken vrij laat worden toegezonden. Er komt een heel paldcet in een keer Als de 
uitspraken eerder of meer gespreid verzonden zouden lcunnen worden is de mogelijkheid om er jets mee te 
doen groter. Vanuit de Stichting wordt opgemerkt dat hierover een afspraak gemaalct kan worden en dat 
dan bijvoorbeeld per twee maanden uitspraken zullen worden verzonden. 

De uitspraken die worden verzonden aan de brancheorganisaties zijn niet geanonimiseerd, ze zijn 
participanten en moeten wel weten wie er bij een zaak is betroklcen in verband met de nakomingsgarantie. 



De brancheorganisaties zorgen zelf voor een anonieme verwerlcing van de uitspraken in bijvoorbeeld 
vakbladen of nieuwsberichten. Er wordt door de branchevertegenwoordigers opgemerkt dat een zaak zo 
wordt gepubliceerd dat er op geen enkele manier duidelijk is am welke ondememer het gaat. 

Stelling 2: Geschilbeslechting door de geschillencommissies is over het algemeen beter dan 
geschilbeslechting door een rechter 

Beide groepen zijn het wel eens met deze stelling. 

Het gaat am voordelen en nadelen. Een gewone rechter lcijkt altijd alleen naar een zaak terwijl men bij de 
geschillencommissie met zijn drieen een zaak bestudeert. De deslamdigheid zit hier ook ingebed in de 
samenstelling van de geschillencommissies. Het gaat namelijk St altijd om een puur juridische 
beslissing, soms moet naar hele technische zaken worden gekeken, dan is het goed dat een deskundige in 
de geschillencommissie zit. 
Bij sommige geschillencommissies wordt een deslcundige ingeschalceld. Bij de geschillencommissie 
reizen bijvoorbeeld gebeur dit niet. Er zit voldoende kennis in de branche. In de reiswereld heeft men over 
het algemeen ook het gevoel dat de consument gelijk heeft, men zal niet snel in conflict gaan met de 
consument. (dit komt ook omdat de klacht vaak al vaststaat, er wordt goed door de hostesses 
gecommuniceerd over zaken die zijn misgelopen etc). De reactie van de reisorganisatie heeft in een 
dergelijk geval alleen nog te malcen met de hoogte van de vergoeding. 

Een van de branchevertegenwoordigers vertelt dat de lengte van een zaak voor een aantal ondernemers 
wel eens tot problemen kan leiden. Ze gaan derhalve ook met de Stichting in overleg over de mogelijkheid 
van spoedprocedttres. 

De lange termijn van beslissen heeft te maken met menskracht. Dit is een pralctisch probleem. 
Het aantal zittingen is dan oak lastig te plannen. Er wordt door de Stichting hard gewerkt om problemen in 
wachttijden te verkorten. 

Nog een voordeel dat wordt genoemd met betrekking tot de geschillencommissies is dat bij de 
geschillenconunissie altijd een mondelinge behandeling plaats vindt. Bij een gewone rechter Met altijd. 
Mondelinge behandeling: als rechter is het beter om het debat te lcrijgen, consumenten vinden het heel 
belangrijk dat ze zelf het verhaal kwijt laumen. Je !cunt wel alleen beslissen op grond van de stuldcen maar 
mondeling komt altijd meer naar voren. 

stelling 3: Een uitspraak van de geschillencommissie en een uitspraak van een gewone rechter in 
dezelfde zaak zullen hetzelfde 'olden 

Met deze stelling zijn de aanwezigen het niet helemaal eens. 

Dit is geen negatief oordeel, maar oak bij de gewone rechter komt het voor dat er onderling verschillen in 
uitspraken zijn. Een voordeel van de geschillencommissies is dat Met snel een uitspraak in een 
verstelcvonnis komt. 

Er wordt nog de opmerking gemaalct dat somtnige ondememers het jammer vinden dat een zaak bij de 
geschillencommissie is aangebracht en niet bij een rechter. Dit is bijvoorbeeld als voor een ondememer de 
mogelijkheid van appel erg groat is. 
In een dergelijk geval zou het nog mogelijk zijn dat de ondememer met de consument een overeenkomst 
sluit dat men alsnog de zaak bij een rechter laat voorkomen. 



stelling 4: De geschillencommissies zijn onpartijdig, deskundig en kwalitatief goed 

Over het algemeen is met het met de stelling eens. In ieder geval waar het gaat om deslcundigheid en 
lcwaliteit. Voor wat betreft onpartijdigheid wordt door de leden van de geschillencommissie opgemerIct dat 
het ligt aan de perceptie van de consument en de ondememer. De geschillencommissie kan wel onpartijdig 
zijn, maar dat hoeft door de betrokkenen nog niet altijd zo te worden geinterpreteerd (vaak is dat ook 
afhankelijk van de genomen beslissing). In dit verband is het interessant te onderzoeken of de de 
betroldcenen de geschillencommissie meer onpartijdig vinden als de uitspraak voor hen positief is. 

Misschien moet er tijdens met betrekking tot de zitting meer informatie gegeven worden. Bijvoorbeeld via 
de website. Men weet dan dat de leden van de geschillencommissie niet lcunn.en worden gestuurd door bun 
"achterban". Als er sprake is van een situatie waarin een lid van de geschillencommissie een ondememer 
of consument persoonlijk kent clan zal dat lid worden vervangen. 

Misschien is het voor de beleving van ondememers en consumenten ook wel van belang dat het bij de 
geschillencoramissie er allemaal wat informeler aan toe gaat. Bij de rechter is er een mooie zaal met veel 
ceremonieel en is het erg stil, wellicht heeft het serieuze karalcter wel tot gevolg dat men meer vertrouwen 
in de onpartijdigheid heeft. 

stelling 5: De brancheorganisaties letten erg goed op de uitspraken van de geschillencommissies en 
• zorgen dat deze onder de aandacht van de ondernemers worden gebracht 

De leden van de brancheorganisaties zijn het eens met deze stelling. De overige aanwezigen geven aan dat 
ze er geen mening over hebben. 

Er wordt opgemerkt dat uitspraken van de geschillencommissie als jurisprudentie worden gebruilct. Ms 
het veel voorkomende geschillen zijn zal er in de vorm van een advies richting ondememers aandacht aan 
worden besteed. Er wordt in sommige gevallen individueel advies gegeven maar meestal gebeurt dit door 
een melding in een vakblad of nieuwsbrief. 

De wijze waarop aan uitspralcen aandacht wordt besteed is ook afhankelijk van de grootte van de branche, 
een ieder vult dat op zijn eigen wijze in. Het is ook nog zo dat meer geld binnenkomt bij een grote 
brancheorganisatie en dat er dan een groter budget kan zijn voor voorlichting. 

Vaalc gaan ondememers pas lezen over andere geschillen wanneer ze zelf een geschil hebben. Er is ligt 
natuurlijk ook een verantwoordelijIcheid bij de ondememer. 

stelling 6: Sinds de geschillencommissie is ingesteld letten ondernemers beter op de kwaliteit van 
hetgeen ze leveren 

De leden van de geschillencommissie zijn het over het algemeen wel eens met deze stelling. 
Soms zie je dat bepaalde klachten (bijvoorbeeld nadat veel klachten over hetzelfde onderwerp zijn 
geweest) niet meer terugkomen, dan betekent dat toch dat clan op een aantal punten door de ondememers 
goed wordt gereageerd. Er is dan jurisprudentie ontstaan en die is meestal wel goed bekend bij de 
ondememers. 
(voorbeelden: Aanpassing van reisfolders, uitvoeren van vochtmetingen door parketleggers en melding 
van gewenningsproblemen bij multifocale brillenglazen). 

De vertegenwoordigers van de branches vermelden dat zij van mening zijn dat de ondememer over het 
algemeen nog het meest leert wanneer hij zelf bij een zaak is betrokken. 



Expertmeeting 3 	 voistrekt mee 	wee 	wee 	 volstrekt met 
oneens 	oneens 	_ tens 	 ems  

1 De terugkoppeling van zaken door de Geschillencommissies naar de 
brancheverenigingen verloopt uitstekend.  

Eens, maar het is Antw. branchevertegenwoordigers 
niet uitstekend  

Antw. leden geschillencommissies 	 Geen  
mening  

2 Geschilbeslechting door de geschillencommissies is over het algemeen 
beta dim geschilheslechting door ten rechter  
Antw. branchevertegenwoordigers 	 tens  
Antw.  . Ieden geschillenconunissies 	 eens  
3 Eeu uitspraak van de geschillencommissie en ten uitspraak van ten 
gewone rechter in dezelfde zaak zullen hetzelfde luiden.  
Antw. branchevertegenwoordigets 	 Niet heletnaal eens  
Antw. leden geschillencommissies 	 Niet helemaal tens  
4 De geschillencommissies 7* onpartijdig, deskundig en lcwalitatief 
goed  
Antw. branchevertegenwoordigers 	 tens  
Antw .leden geschillencommissies 	 eens  
5 De brancheorganisaties letten erg goed op de tiltspraken van de 
geschillencommissies en zorgen 

dat den onder de aandacht van de ondernemers worden gebracht.  
Antw. branchevertegenwoordigers 	 tens  

Geen Antw. leden geschillenconunissies 
mening  

6 Sinds de geschillencommissie is ingesteld letten ondernemers beter op 
de 1cwaliteit van hetgeen ze leveren.  

Antw. branchevettegenwoordigers 	 tens  
Antw .leden geschillencommissies 	 eens 
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