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1. Inleiding

In 1982 vond onder leiding van prof. Marcel Storme te Gent een
symposium plaats over de toegang tot het recht voor de Europese
consument. Het symposium was niet het eerste en evenmin het laat-
ste(l) over dit onderwerp, maar het markeerde wel een keerpunt in de
ontwikkeling van enkel studeren op het onderwerp, naar daadwerke-
lijke initiatieven(2). Uiteindelijk resulteerde deze ontwikkeling in de
publikatie, eind 1993, van een Groenboek van de Europese Commis-
sie over de toegang tot het recht voor consumenten(3). Een van de
oplossingen die in dit Groenboek worden gepresenteerd, is de instel-
ling en ondersteuning van particuliere geschillencommissies die het
(consumenten)recht meer toegankelijk maken. Dergelijke geschillen-
commissies bestaan reeds in Nederland. In dit opstel wil ik deze
commissies aan een nader onderzoek onderwerpen(4).
Allereerst zal ik ingaan op de voor- en nadelen van buitengerechte-
lijke geschillenbeslechting (nr. 2). Vervolgens komt de merkwaardi-
ge rechtsfiguur „bindend advies" aan de orde, die inmiddels ook door

(*) Deze bijdrage wordt opgedragen aan Prof. Marcel STORME in het kader van de „Tijd-
schriftenhommage" n.a.v. zijn emeritaat.
(1) In 1992 vond te Lissabon een conferentie over de toegang tot het recht plaats: III European
Conference on Consumer Access to Justice, Lisbon 21-23 May 1992, Lissabon 1994. In 1993
organiseerde de Universiteit Utrecht een symposium over hetzelfde thema — zie de
inleidingen afgedrukt in de Consumer Law Journal 1995/1 — zie de literatuurselectie
hieronder.
(2) Consumer redress/Commission memorandum to the Council transmitted on 4 January
1985, Bulletin of the European Communities Supplement 2/85.
(3) Groenboek De consument en zijn verhaalsmogelijkheden en de beslechting van consu-
mentengeschillen in de interne markt (COM (93) 576).
(4) Dit opstel bouwt voort op mijn bijdrage „Bindend advies in het algemeen" in: W. ten Cate
en anderen (red.), Vademecum Burgerlijk Procesrecht/Arbitrage en Bindend advies, Arnhem
1994- (losbladig).
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de Nederlandse wetgever als zodanig is erkend (nr. 3). In nr. 4 wil ik
aandacht besteden aan de actores in de bindend-adviesprocedure.
Vervolgens komen de procedure zelf (nr. 5), de uitspraak (nr. 6) en
de mogelijkheid van aantasting (nr. 7) aan de orde, alvorens ik in nr. 8
enige conclusies hoop te geven.
Het bindend advies wordt niet alleen voor de beslechting van
consumentengeschillen gehanteerd; het vormt b.v. ook de basis voor
tuchtrechtspraak(S). Dichtbij de tuchtrechtspraak ligt de behandeling
van consumentenklachten door instellingen als de Ombudsman Le-
vensverzekering en de Reclame Code Commissie. De uitspraken van
deze instellingen resulteren soms hierin dat de consument in het gelijk
wordt gesteld. Partijen ontlenen aan de uitspraak echter geen recht-
streekse aanspraak tegen de in het ongelijk gestelde ondernemer.

2. Voor- en nadelen van buitengerechtelijke geschillenbeslech-
ting^)

Voor de consument heeft de procedure voor de overheidsrechter
verschillende nadelen. In de eerste plaats is deze procedure kostbaar.
Er moeten griffierechten worden betaald; men moet vaak een vrije dag
opnemen, reiskosten maken(7), een advocaat in de arm nemen; er zijn
de kosten van deskundigen of getuigen. En als men verliest is er het
risico dat men ook voor de kosten van de andere partij opdraait. Dit
alles weegt des te zwaarder als de klacht zelf vaak maar een beschei-
den financieel belang vertegenwoordigt, waarvoor men niet gaarne
bovenvermelde risico's zal lopen.
In de tweede plaats is de procedure voor de overheidsrechter traag: de
rechter heeft vaak een achterstand; de schriftelijke procedure loopt
van uitstel naar uitstel; hoger beroep leidt tot verdere vertraging.
Een derde nadeel is van psychologische aard. Het feit dat de rechter
ook in strafzaken optreedt, het zitten in toga en het gebruik van
archaïsche taal door deurwaarders dragen ertoe bij dat het voeren
van een rechtsgeding weinig aantrekkelijk is.

(5) Zie W.J. SLAGTER, „Zelfregulering als basis voor privaatrechtelijk tuchtrecht" in: Over-
heidsrechter gepasseerd, blz. 91-109.
(6) Over de voor- en nadelen van buitengerechtelijke geschillenbeslechting bestaat een om-
vangrijke literatuur — zie de literatuurselectie hieronder.
(7) Bij de grote meerderheid van de geschillen die worden behandeld door de geschil-
lencommissies onder auspiciën van de Stichting verschijnen beide partijen ter zitting — zie
Jaarverslag 1993 van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken, Den Haag
1994, blz. 26.
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Een vierde nadeel dat soms wordt genoemd is dat de traditionele
gerechtelijke procedure niet goed is afgestemd op het vragen van
vergoeding voor massaal optredende schade.
In de vijfde plaats wordt er wel op gewezen dat de overheidsrechter
veeleer uit is op adjudicatie (beslechting van geschillen) dan op
bemiddeling of verzoening.
Voorstanders van buitengerechtelijke geschillenbeslechting voeren aan
dat de instelling van geschillencommissies voor alle of nagenoeg alle
geschetste nadelen een oplossing biedt. Een van de voordelen is gelegen
in de lage kosten. De griffierechten voor buitengerechtelijke geschillen-
beslechting zouden eigenlijk hoog moeten zijn, immers de kosten van
de geschillenbeslechting zouden hieruit moeten worden voldaan. In de
praktijk worden deze kosten echter slechts ten dele door de strijdende
partijen gedragen(S). Zowel de overheid als de branche-organisaties en
de consumentenorganisaties plegen bij te springen(9). De kosten van
juridische bijstand kunnen laag zijn; anders dan bij de overheidsrechter
is deze bijstand immers niet verplicht en meestal ook niet echt nodig.
Wanneer de klacht wordt toegewezen, wordt de ondernemer gewoon-
lijk veroordeeld om de kosten aan de wederpartij te vergoeden. Een
dergelijke veroordeling vindt soms zelfs plaats wanneer de hoofdvorde-
ring wordt afgewezen. Dit is b.v. het geval als de ondernemer pas ter
zitting met een sluitend verweer komt. Bindend adviseurs zullen dan
aannemen dat de ondernemer het onnodig tot een geschil heeft laten
komen. Met de toewijzing van andere kostenposten plegen geschillen-
commissies zeer terughoudend te zijn. Het voordeel hiervan voor de
consument is dat hij, indien hij verliest, zelf ook geen groot risico loopt.
Ook op de overige punten scoort de buitengerechtelijke geschillenbe-
slechting vaak hoger dan de overheidsrechtspraak.
Er zijn echter ook principiële bedenkingen(lO). Hiertegen zou pleiten
dat de beslechting van geschillen grondwettelijk is opgedragen aan de
Staat (voorstanders van geschillencommissies wijzen erop dat be-
slechting van geschillen door de rechter slechts een gering percentage
van de klachtenpyramide bestrijkt). Voorts zou tegen pleiten dat er
niet voor alle terreinen geschillencommissies bestaan (dit is een reëel

(8) Dat varieert gewoonlijk van ƒ 27,50 (BF 550) (chemisch reinigen, natwas, textiel —: voor
leden van de Consumentenbond) tot ƒ 150 (BF 3 000) (auto's en woninginrichting van meer
dan ƒ l 000 (BF 20 000) — voor niet-leden van de Consumentenbond).
(9) Volgens het Jaarverslag 1993 van de Stichting Geschillencommissies voor Consumenten-
zaken, Den Haag 1994, blz. 19 ontving deze stichting in 1993 van de overheid ƒ l 468 727, van
participerende branche-organisaties ƒ 919 993 en aan klachtengelden van partijen ƒ 434 543.
(10) Zie B. DEMEULENAERE, De beslechting van consumentengeschillen naar Belgisch recht,
diss. Gent, Antwerpen 1986.
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bezwaar), dat niet alle ondernemers zijn aangesloten (de organisatie-
graad is voor de meeste branches echter vrij hoog) en dat de con-
sument in geval van niet-nakoming van het bindend advies door de
ondernemer toch nog naar de rechter moet gaan (in theorie is zulks
juist, maar in de praktijk geven de meeste branche-organisaties een
nakomingsgarantie). Op termijn zou ook de toenemende internatio-
nalisatie een bezwaar kunnen gaan worden tegen de geschil-
lencommissies, die veelal nationaal opereren(ll).
In Nederland draagt de overheid de geschillenbeslechting buiten
rechte een goed hart toe. Dit komt tot uitdrukking in de subsi-
diëring die geschillencommissies voor consumentenklachten van
de overheid ontvangen. Ten einde in aanmerking te komen voor
subsidiëring, dient te worden voldaan aan de eisen neergelegd in
de Erkenningsregeling geschillencommissie voor consumenten-
klachten van 18 januari 1990(12). Alle geschillencommissies die

(11) Geschillencommissies opereren veelal nog strikt nationaal. Met het wegvallen van de
Europese binnengrenzen, en ook los daarvan door het internationale verkeer, zijn er echter in
toenemende mate geschillen met een internationaal element. Indien de ondernemer in het
buitenland is gevestigd, zal het veelal de vraag zijn of hij is aangesloten bij de branche-
organisatie van welke de geschillenbeslechting uitgaat. Zo dit niet het geval is, dan is de
geschillencommissie niet bevoegd om van het geschil kennis te nemen. In theorie is het
denkbaar dat de Geschillencommissie dan toch bereid is het geschil in behandeling te nemen.
Hieraan worden echter dusdanige voorwaarden gesteld, dat dit in het geval van in het buiten-
land gevestigde ondernemers minder waarschijnlijk lijkt.
(12) Deze regeling bepaalt onder andere het volgende:
Artikel 3
1. De bij de geschillencommissie aangesloten ondernemers dienen tot dezelfde branche te

behoren.
2. De in het eerste lid bedoelde ondernemers dienen, voor zover het betreft de overeenkom-

sten die zij met consumenten sluiten, in hun branche naar het oordeel van de minister een
groep van voldoende betekenis te vormen.

3. De geschillencommissie dient open te staan voor aansluiting door iedere tot de branche
behorende ondernemer.

Artikel 4
1. De samenstelling van de geschillencommissie geschiedt met inachtneming van de

volgende voorschriften:
a. de geschillencommissie bestaat uit één lid, dan wel uit een oneven aantal leden;
b. indien de geschillencommissie uit één lid bestaat, dient deze de hoedanigheid van
meester in de rechten te bezitten;
c. indien de geschillencommissie uit meerdere leden bestaat, dient:
- de voorzitter onafhankelijk te zijn van de overige leden die in de commissie zijn
vertegenwoordigd;
- de voorzitter dan wel de secretaris de hoedanigheid van meester in de rechten te bezitten;
d. aan geen der bij het geschil betrokken partijen dient een bevoorrechte positie bij de
samenstelling van de geschillencommissie te worden toegekend;
e. de bij de benoeming van een lid van de geschillencommissie te volgen procedure dient
schriftelijk te zijn vastgelegd.

2. De bij de behandeling van geschillen te volgen procedure dient schriftelijk te zijn
vastgelegd en te bevatten:
a. een duidelijke omschrijving van de geschillen, die kunnen worden behandeld;
b. aanduiding van de wijze waarop een geschil moet worden aanhangig gemaakt en regels
omtrent de termijn binnen welke dit moet plaatsvinden;
c. regels omtrent de mogelijkheid.
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ressorteren onder de Stichting Geschillencommissies voor Con-
sumentenzaken voldoen aan de gestelde voorwaarden en zijn daar-
om erkend. Buiten deze geschillencommissie is het alleen die
van de Stichting Bontwaarborg welke door de overheid wordt er-
kend.

Een nadeel van geschillenbeslechting buiten rechte kan het gebrek
aan openbaarheid zijn. Hiermee wordt niet zozeer de niet-openbaar-
heid van de mondelinge behandeling bezorgd; — deze stelt in civiele
zaken voor de overheidsrechter, vanwege het schriftelijk karakter van
het grootste deel van de procedure, ook weinig voor. Het gaat veeleer
om de openbaarheid van de uitspraken. Indien deze niet (kunnen)
worden gepubliceerd, betekent dit dat het voor partijen en hun rechts-
bijstandverleners op het betrokken terrein lastig is om te kunnen voor-
spellen welke kant een procedure uit zal gaan. Voorts is een nadeel dat
door de gebrekkige bekendmaking sprake is van een leemte in de
rechtsvorming.

Nu biedt het voor partijen wel voordelen als niet teveel ruchtbaar-
heid wordt gegeven aan uitspraken in hun geschillen. Indien zij in
het ongelijk zijn gesteld, kan publikatie hun goodwill in gevaar
brengen. Zelfs indien een partij in het gelijk wordt gesteld, kan
publikatie van b.v. gevoelige gegevens voor haar onaangenaam zij-
n. Een ondernemer zal het niet aantrekkelijk vinden om gepubliceerd
te zien op welke gronden hij een voorschakel in het produktie-
proces van het leveren van inferieure kwaliteit beticht. Met name
bij automatiseringsgeschillen zijn vaak ook gevoelige bedrijfs-
gegevens betrokken. Gelukkig zijn er mogelijkheden om bij publi-
katie van bindende adviezen deze partijwensen op te vangen. Zo
kunnen namen van partijen worden geanonimiseerd. Ook kunnen
onderdelen van een bindend advies in geval van publikatie worden
weggelaten.

Een tweede vraag is of publikatie in een toegankelijke vorm ge-
schiedt. Sommige branches publiceren de uitspraken van hun interne
colleges in „Overzichten interne rechtspraak" (Nederlandse Vereni-
ging van Makelaars NVM) en in hun periodieken („Vastgoed" in het
geval van de NVM). Een nadeel van deze uitspraken is dat zij verkort
worden weergegeven. Een integrale publikatie geschiedt in de finan-
ciële dienstverlening, waar het Uitsprakenblad een nuttige functie
vervult. Dit blad zal niet in brede kring worden gelezen en bovendien
is het voor de lezer niet steeds te doorgronden welke betekenis aan een
bepaalde uitspraak moet worden gehecht. Daarom is het goed dat er
ook geannoteerde uitspraken verschijnen, met name in het Tijdschrift
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voor Consumentenrecht^!3). Annotaties hebben ook voor de betrok-
ken colleges veel nut.

3. De rechtsfiguur bindend advies en de wettelijke regeling
daarvan

In Nederland doen de meeste geschillencommissies uitspraak in de
vorm van een bindend advies. Menig schrijver heeft al gewezen op het
wonderlijke van deze term: een advies dat bindend is. Een bindend
advies is een uitspraak gedaan door een derde met betrekking tot een
geschil tussen twee partijen. Het bindend advies lijkt op een arbitraal
vonnis. Het wijkt daarvan op een aantal punten af. Het belangrijkste
punt is het volgende: een bindend advies is geen vonnis en dus niet
vatbaar voor tenuitvoerlegging. Het berust op een (vaststellings)over-
eenkomst tussen partijen. Bij niet-nakoming van een bindend advies
zal de gewone rechter moeten worden ingeschakeld. Een arbitraal
vonnis, voorzien van een exequatur, levert daarentegen een executo-
riale titel op(14).
Het bindend advies is een typisch Nederlandse rechtsfiguur. Alleen in
België heeft het bindend advies enige ingang gevonden(15), terwijl
het arbitrato irrituale van het Italiaanse recht enigszins vergelijkbaar
is(16). Het bindend advies vindt zijn oorsprong in de bouw. In de
negentiende eeuw bepaalden de Administratieve Voorschriften voor
de uitvoering van (overheids)werken dat geschillen tussen de aan-
nemer en de overheid werden beslist door de directie en in hoger
beroep door de minister. Pas in 1892 werd hieraan toegevoegd dat de
aannemer die geen genoegen nam met de beslissing van de minister
vier bepaalde soorten geschillen kon voorleggen aan een Commissie
van advies, waarvan het advies voor beide partijen bindend zou

(13) Sinds 1993 publiceert het Tijdschrift voor Consumentenrecht regelmatig geïntegreerde
besprekingen van de gehele oogst aan bindende adviezen in een bepaalde sector, zoals het
bankwezen, de nutsbedrijven, reizen en verzekering.
(14) B.v. H.J. SNIJDERS, Arbitragerecht, tweede druk, blz. 25-31; Hugenholtz-Heemskerk
17e druk, blz. 248-250; P. SANDERS, Het nieuwe arbitragerecht, tweede druk, blz. 7-9;
P.A. STEIN, Comp., 9e druk, blz. 242-248.
(15) Zoals blijkt uit B. HUBEAU, S. PARMENTIER (red.), „De rechter buitenspel/Conflictenrege-
ling buiten de rechtbank om", Tegenspraak Cahier 10, Antwerpen (Kluwer) 1990 alsmede uit
diverse publikaties van M. STORME sr.
( 16) Zie voor deze figuur (buiten de Italiaanse handboeken over arbitrage): Martin HARTL, Das
Schiedsgutachten im italienischen Recht, diss. München 1992, München 1993, blz. 50-53.
(17) M.A. VAN WIJNGAARDEN, De nieuwe A.V., diss. VU, Deventer 1969, nr. 34.
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De dogmatische constructie die hieraan ten grondslag werd gelegd
was niet die van arbitrage, maar die van uitvoering van de overeen-
komst. De rechtsfiguur bindend advies bestond al lang, maar voor een
geheel ander doel, te weten de vaststelling van een koopprijs indien
partijen daarover geen overeenstemming kunnen bereiken. Nog steeds
komt men wel clausules tegen in b.v. huurcontracten waarbij aan
makelaars wordt opgedragen de huurprijs vast te stellen.
De figuur van het bindend advies werd in de eerste helft van deze
eeuw veel gebruikt in de bouw. Geleidelijk is zij daar evenwel
verdrongen door het arbitraal vonnis. Maar sinds de jaren zeventig
is er een nieuw toepassingsgebied gekomen: de consumentensec-
tor. Onder auspiciën van de Stichting Geschillencommissies voor
Consumentenzaken functioneren thans geschillencommissies voor:
auto, bankzaken, centrale antenne-inrichtingen, chemisch reinigen,
installerende bedrijven, keukens, natwas, openbaar vervoer, openbare
nutsbedrijven, optiek, parket, post en telecommunicatie, recreatie,
reizen, textiel, uitvaartwezen, verhuizen, waterrecreatie en woningin-
richting. Het aantal geschillencommissies dat onder auspiciën van de
Stichting functioneert is nog steeds groeiende. Enerzijds gaat het
hierbij om reeds eerder bestaande geschillencommissies die (auto,
waterrecreatie) onder het dak van de Stichting worden gebracht.
Anderzijds zijn ook nieuwe geschillencommissies in overweging,
zoals b.v. voor auto- en motorrijschoolhouders, de bouw, elektrotech-
niek, de gezondheidszorg, horeca, de postorderbedrijven, het schil-
ders-, afwerkings- en glaszetbedrijf en stads- en streekvervoer(lS).
Buiten de Stichting functioneren diverse andere geschillencommis-
sies, onder andere op het gebied van financiële dienstverlening en
makelarij in onroerende zaken(19).
De figuur van het bindend advies is geheel door de praktijk ontwik-
keld. De rechtspraak heeft er verder vorm aan gegeven. Aanvankelijk
waren de regels omtrent bindend advies dan ook vooral jurispru-
dentierecht. Het bindend advies heeft zich zo kunnen ontwikkelen,
omdat de rechtspraak weigerde de regels inzake arbitrage toe te
passen. Een van de redenen daarvoor was dat de arbitrageregeling
lange tijd zeer gebrekkig is geweest. Toen er net als in België een

(18) Zie het Jaarverslag 1993 van de Stichting, Den Haag 1994, blz. 12-13. De reglementen
van de geschillencommissies van de Stichting zijn opgenomen in de bundel Consument en
recht, welke onder redactie van R.A.A. DUK c.s. tegenwoordig wordt uitgegeven te Deventer
(van 1979-1993 te Alphen aan den Rijn).
(19) Een overzicht van bestaande geschillencommissies geeft de Wegwijzer bij Consu-
mentenklachten (zesde druk, Den Haag 1992), samengesteld door de Commissie voor Con-
sumentenaangelegenheden van de Sociaal-Economische Raad.
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nieuwe, gemoderniseerde regeling van de arbitrage werd ingevoerd,
deed zich een mogelijkheid voor om het bindend advies als wijze van
geschillenbeslechting af te schaffen en te vervangen door arbitrage.
Door sommigen is dit ook bepleit(20). De voorstanders van het
bindend advies hebben het pleit evenwel gewonnen. Dit blijkt met
name uit het feit dat de wetgever thans aan het bindend advies een
wettelijke basis heeft gegeven door de regeling van de vaststel-
lingsovereenkomst (art. 7:900-906 BW) ook op het bindend advies
van toepassing te verklaren.
De wettelijke regeling van de vaststellingsovereenkomst is zeer sum-
mier. Voor diverse vragen zal daarom moeten worden teruggevallen
op het algemeen deel van het vermogensrecht. Voor het bindend
advies is met name de regeling inzake algemene voorwaarden van
belang, een bindend-adviesbeding zal immers veelvuldig kunnen
worden aangemerkt als algemene voorwaarde in de zin van afd.
6.5.3 Nederlands BW. Dat brengt mee dat het beding onderworpen
is aan de toetsing door de rechter. Voor het bindend-adviesbeding kent
het BW een bijzondere bepaling(21). Deze bepaling ziet alleen op het
bindend advies bij wege van geschillenbeslechting, dus b.v. niet op
het bindend advies ter vaststelling van brandschade(22). Geldt een
bindend-adviesbeding ook voor nadere overeenkomsten? Vaststaat
dat dit kan worden afgesproken(23). Over de vraag of partijen dit
inderdaad hebben afgesproken, bestaat een omvangrijke recht-
spraak(24). Welke regels gelden indien een bindend-adviesreglement
is gewijzigd nadat het bindend-adviesbeding is overeengekomen?

(20) W.H. HEEMSKERK, Bindend advies en arbitrage, Haardt-bundel, blz. 225-238. Zie ook
W.H. HEEMSKERK, „Bindend advies of arbitrage", Tijdschrift voor Consumentenrecht 1986,
blz. 188-191, met reacties van A. BRACK, L. DOMMERING-VAN RONGEN en P.A.M. MEIJKNECHT,
blz. 191-196.
(21) Art. 6:236: Bij een overeenkomst tussen een gebruiker en een wederpartij, natuurlijk
persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, wordt als onredelijk
bezwarend aangemerkt een in de algemene voorwaarden voorkomend beding.
(...)
n. dat voorziet in de beslechting van een geschil door een ander dan hetzij de rechter die
volgens de wet bevoegd zou zijn, hetzij een of meer arbiters, tenzij het de wederpartij een
termijn gunt van tenminste een maand nadat de gebruiker zich schriftelijk jegens haar op het
beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde
rechter te kiezen.
(22) Zie voor toepassing van art. 6:236 onder (n) Verbintenissenrecht (HoNDius) art. 236 aant.
95.
(23) HR 20 november 1981, NJ 1982, 517 (CJHB) inzake HOLLEMAN/DE KLERK formuleert dit
aldus: „... niet kan worden aangenomen dat wanneer tussen twee ondernemingen voor het eerst
een vervoerscontract tot stand komt, niet mondeling overeengekomen kan worden dat op dit en
mogelijke volgende contracten de algemene voorwaarden van de vervoerder toepasselijk
zullen zijn."
(24) Zie de oude bundel Contractenrecht VII, nr. 61.
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Deze wijziging heeft in beginsel geen effect, indien de wederpartij
niet in de wijziging bewilligt. Een dergelijke bewilliging kan ook
vooraf worden afgesproken. Deze wijzigingsbevoegdheid moet dan
wel conform redelijkheid en billijkheid ten uitvoer worden ge-
legd(25).
Hoewel de wettelijke regeling van de arbitrage op het bindend advies
niet rechtstreeks van toepassing is, zal zij geregeld bij wege van
analogie kunnen worden toegepast. Buiten de wet en de rechtspraak
zijn voor het bindend advies ook de reglementen die door organisaties
zijn opgesteld van belang.

4. Actores

Bij de buitengerechtelijke geschillenbeslechting zijn verschillende
personen en instanties betrokken. De instanties zijn de Stichting
Geschillencommissies Consumentenzaken, de Consumentenbond en
de ondernemersorganisaties, alsmede de overheid. De personen zijn
de consument en zijn wederpartij, en voorts de bindend adviseurs. Om
een idee te geven van de eisen die aan bindend adviseurs worden
gesteld citeer ik art. 3 van het Reglement voor de beslechting van
geschillen van de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs:
„1. De leden en de plaatsvervangende leden van de raad worden op

voordracht van het bestuur voor de tijd van vijf jaar door de
algemene ledenvergadering benoemd.

2. Zij treden af volgens een door de algemene vergadering vastge-
steld rooster. De aftredenden zijn terstond herbenoembaar.

3. Aftreding, beëindiging als bedoeld in het zesde lid en benoeming
geschieden per de datum waarop de jaarlijkse algemene vergade-
ring wordt gehouden.

4. Aftredende leden die niet herbenoembaar zijn, blijven in functie
voor de afhandeling van zaken die op het moment van aftreden bij
hen in behandeling zijn.

5. Hij die benoemd is ter vervulling van een tussentijdse openge-
vallen plaats, treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens
plaats hij is benoemd, had moeten aftreden.

6. Het lidmaatschap van de raad eindigt in het jaar waarin de
betrokkene de leeftijd van 70 jaar bereikt".

(25) Zie de rechtspraak vermeld in de oude bundel Contractenrecht VII, nr. 248.
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De meeste reglementen voorzien in de aanwijzing van drie bindend
adviseurs. Door het aantal oneven te doen zijn wordt gewaarborgd dat
geen patstellingen ontstaan. De voorzitter is vaak een jurist. Art. 1026
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), dat voorschrijft dat
een scheidsgerecht een oneven aantal arbiters heeft, geldt niet voor
bindend advies(26). Het is echter onverstandig een even aantal bin-
dend adviseurs te benoemen, tenzij tevens een regeling wordt getrof-
fen voor het staken van de stemmen. De reglementen van sommige
geschillencommissies voorzien in de mogelijkheid van afdoening
door één bindend adviseur. In de praktijk wordt hier evenwel geen
gebruik van gemaakt — Jaarverslag 1993 Stichting Geschillen-
commissies voor Consumentenzaken, blz. 13. Een uitzondering moet
worden gemaakt voor de afdoening van zaken die duidelijk buiten de
bevoegdheid van een commissie vallen — hiervoor is vaak de voor-
zitter aangewezen.
Ook de secretaris van een Geschillencommissie is vaak een jurist. De
secretaris speelt een belangrijke rol bij het doorzenden van stukken,
het bewaken van termijnen, het marginaal beoordelen van de be-
voegdheid, het bepalen van de datum voor mondelinge behandeling
en het concipiëren en verzenden van het bindend advies. Vaak kan
men ook bij de secretaris terecht voor het inwinnen van inlichtingen,
b.v. over de vraag of bepaalde personen voor de zitting kunnen
worden opgeroepen. Soms is de secretaris in dienst bij de rechtsper-
soon waaronder de geschillencommissie ressorteert. Het kan echter
ook gebeuren dat het secretariaat in handen is van een advocaat (b.v.
Geschillencommissie Milieukeur) of een universitair medewerker
(b.v. Adviescommissie Voorwaarden en Tarieven NVM en Geschil-
lencommissie BKR).
De meeste reglementen voorzien in een mogelijkheid tot wraking(27).
Indien het reglement niet in deze mogelijkheid voorziet, zullen de art.
1033-1035 Rv vermoedelijk bij wege van analogie toepassing vinden.
Aan de benoeming van bindend adviseurs worden vaak kwaliteits-
eisen gesteld, b.v. dat zij een bepaalde deskundigheid dienen te
bezitten. Voorts wordt er veelal op toegezien dat een commissie
paritair is samengesteld, dat wil zeggen dat bij beoordeling door drie
bindend adviseurs een van de drie door een consumentenorganisatie is
voorgedragen en een door een ondernemersorganisatie.
De partijen bij een bindend-adviesprocedure zijn veelal een onder-

(26) HUGENHOLTZ-HEEMSKERK, 17e druk, blz. 250.
(27) Vergelijk b.v. art. 19 van het Reglement Geschillencommissie Reizen.
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nemer of vrije beroepsbeoefenaar enerzijds en een particulier/consu-
ment anderzijds. Drie soorten problemen doen zich geregeld voor.
Aan ondernemerszijde is dit dat de ondernemer niet blijkt aangesloten
bij de rechtspersoon die de geschillencommissie heeft ingesteld. Aan
de zijde van de klager is het de vraag of deze wel als (weder)partij is
aan te merken en zo ja, of deze al dan niet als consument optreedt.
In de praktijk gebeurt het wel dat degene die de klacht indient, geen
partij is bij de overeenkomst. Klager kan b.v. een testamentuitvoerder
zijn of iemand die zich de belangen van cliënt anderszins heeft
aangetrokken.
Zolang klager wettelijk vertegenwoordiger is van de rechthebbende, is
er geen probleem. Is hij dit niet, dan zal de rechthebbende hem moeten
machtigen. Indien de rechthebbende is overleden, is met name bij de
Geschillencommissie bankbedrijf enige casuïstiek te vinden. Deze
probeert het juiste midden te vinden tussen twee overwegingen. De
ene is dat de rechten van cliënt in geval van overlijden moeten kunnen
worden voortgezet. De andere overweging is dat banken zo min
mogelijk betrokken zouden moeten worden bij langdurige erfrecht-
kwesties.
Verschillende geschillencommissies zijn alleen bevoegd als de weder-
partij van de ondernemer consument is. Dit werpt de vraag op,
wanneer sprake is van een consument(28).
Het kan zijn dat de ondernemer met wie de consument een geschil
heeft, niet is aangesloten bij een ondernemersorganisatie die partij is
bij een geschillenregeling. De consument die een geschil met zo'n
ondernemer toch aan een geschillencommissie wil voorleggen, dient
zich tevoren van twee zaken te vergewissen: is de ondernemer bereid
zich aan de commissie te onderwerpen en is de commissie bereid om
het geschil te beslechten. Met betrekking tot dit laatste is art. 3 lid 3
van de Erkenningsregeling van belang. Blijkens het Jaarverslag 1993
van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken, blz.
14-15 stelt deze Stichting aan niet-deelnemers de eis dat zij zich
bereid hebben verklaard aan de volgende voorwaarden te hebben
voldaan:
(1) op alle transacties die deze ondernemers met consumenten afslui-
ten moeten voorwaarden van toepassing zijn die op alle onderdelen
tenminste gelijkwaardig zijn aan die van de participerende branche-
organisatie;

(28) Zie hieromtrent laatstelijk R.P.J.L. TJITTES, De hoedanigheid van contractspartijen, diss.
Groningen, Deventer 1994, blz. 13-14, die overigens liever van „particulier" spreekt.
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(2) zij moeten bereid zijn alle voorkomende geschillen door de be-
trokken geschillencommissie te laten behandelen;
(3) zij moeten bereid zijn de werkelijke behandelingskosten te be-
talen;
(4) zij dienen bereid te zijn te voorzien in een nakomingsgarantie.
Een probleem kan zich voordoen indien er aan ondernemerszijde twee
of meer mogelijke gedaagden zijn en een van hen is niet aangesloten
bij de geschillencommissie van de ander dan wel bij een andere
geschillencommissie — vergelijk art. 1046 Rv. Een voorbeeld uit
de bindend-adviessector (ook bij arbitrage, met name in de bouw, is
het probleem bekend) is de klacht over het chemisch reinigen van een
kledingstuk. Vaak blijkt de fout te liggen bij het behandelingsetiket.
Dat betekent dat de klacht eigenlijk zou moeten worden ingediend bij
de verkoper. Als die geen resultaat heeft, kan sinds kort de Geschillen-
commissie Textiel worden ingeschakeld. Daarbij zijn echter niet alle
verkopers van kleding aangesloten. Bovendien zal het nog een tijd
duren voordat stomerijen de consument de weg naar deze commissie
zullen weten te wijzen.

5. De bindend-adviesprocedure

De reglementen van geschillencommissies stellen gewoonlijk de
voorwaarde dat klager een formulier invult en inlevert. Het aantal
in te dienen exemplaren loopt uiteen van tweevoud(29) tot zelfs
zesvoud(30). De reglementen stellen voorts gewoonlijk de voor-
waarde dat klager de klacht eerst aan de ondernemer heeft voorgelegd.
Soms wordt zelfs geëist dat de klacht aan het hoofdkantoor (van de
betrokken bank) is voorgelegd.
Enkele reglementen eisen ook dat de klager wanneer hij de betrokken
dienst niet heeft betaald, een bedrag ter hoogte van het nog open-
staande factuurbedrag in depot stort bij de bindend adviseurs(31).
De reglementen van geschillencommissies voorzien gewoonlijk in
een tweetal — korte — termijnen die klager in acht dient te nemen.
In de eerste plaats dient de klacht te worden ingediend binnen een

(29) Art. 5.2 Reglement bindend advies Garantie-Instituut Woningbouw.
(30) Adviescommissie Voorwaarden en Tarieven van de Nederlandse Vereniging van Make-
laars in Onroerend Goed.
(31) In deze zin b.v. art. 8 van het Reglement Geschillencommissie Post en Telecommu-
nicatie.
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bepaalde tijd nadat de klacht is ontstaan. In de tweede plaats dient de
klacht te worden ingediend binnen een bepaalde tijd nadat de onder-
nemer de klacht definitief heeft afgewezen.
De diverse geschillencommissies plegen regelmatig zittingen te hou-
den. Zodra de uitwisseling van schriftelijke stukken voltooid is, zal de
secretaris een datum voor de zitting bepalen.
Veel geschillencommissies plegen op een centrale locatie in een van
de grote steden — Den Haag, Utrecht — bijeen te komen. Slechts
enkele geschillencommissies, zoals reizen en woninginrichting, krij-
gen jaarlijks zoveel zaken voorgelegd dat zij ook elders zitting houden
— te weten in Eindhoven en Zwolle. Voor de andere geschillencom-
missies is dit niet weggelegd. Indien b.v. de Geschillencommissie
Bankbedrijf zou wachten tot er zes Limburgse zaken zouden zijn,
welke op één zitting in Maastricht kunnen worden behandeld, zou dit
meebrengen dat de oudste zaak misschien al een jaar oud zou zijn
alvorens behandeling plaatsvindt.
De schriftelijke procedure loopt bij de diverse geschillencommissies
nogal uiteen. Gewoonlijk vangt de procedure aan met de binnenkomst
van een klaagschrift. Alvorens het klaagschrift door te zenden naar de
gedaagde, zal het secretariaat van de commissie naar gelang het
reglement soms iets anders doen: (a) nagaan of de consument eerst
bij de ondernemer heeft geklaagd; (b) nagaan of de consument eerst
bij het hoofdkantoor van gedaagde heeft geklaagd; (c) nagaan of
klager de hoedanigheid van consument heeft; (d) nagaan of de onder-
nemer lid is van een aangesloten organisatie; (e) nagaan of alle
termijnen in acht zijn genomen; (f) controleren of het klachtgeld
(griffierecht) is betaald.
Vervolgens krijgt de ondernemer een termijn voor het indienen van
een verweerschrift. Indien deze termijn niet in acht wordt genomen,
betekent dit niet zonder meer dat het verweerschrift als niet ingediend
wordt beschouwd.
Bij veel geschillencommissies heeft de consument ten slotte de moge-
lijkheid om nog schriftelijk op het verweerschrift van de ondernemer
in te gaan. Hierdoor is een onevenwichtigheid in de procedure voor
bindend adviseurs binnengeslopen: een partij heeft recht op een
conclusie, de andere op twee. Dit is alleen te rechtvaardigen indien
men bedenkt dat in vele procedures het geschrift waarbij het hoofd-
kantoor van de ondernemer de klacht afwijst in feite al als een
processtuk functioneert.
Een belangrijk onderdeel van de procedure bij geschillencommissies
is de mondelinge behandeling. Dit onderdeel is om verscheidene
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redenen belangrijk. In de eerste plaats biedt het de klager de gelegen-
heid om zijn grieven aan een college kwijt te kunnen. In de tweede
plaats biedt de mondelinge behandeling bindend adviseurs de gele-
genheid om zich nader op het geschil te oriënteren.
De gelegenheid om een grief naar voren te kunnen brengen is met
name uit psychologische overwegingen van belang. Vaak blijkt bij de
behandeling van een geschil dat de consument zich vooral door de
bejegening door de ondernemer gegriefd acht. De mondelinge be-
handeling biedt de mogelijkheid hiervoor gehoor te vinden.
De mogelijkheid voor bindend adviseurs om zich nader op het geschil
te oriënteren is om een aantal redenen van belang. Zo is het met name
in de consumentensector soms zo dat bij afwezigheid van rechts-
kundige bijstand de klacht niet erg duidelijk is geformuleerd. De
zitting biedt de mogelijkheid om naar nadere gegevens te vragen.
Hoe geschiedt de mondelinge behandeling? Laten wij eens een zitting
van een geschillencommissie op de voet volgen. Nadat de schriftelijke
procedure is voltooid ontvangen partijen een oproep voor de monde-
linge behandeling. Op de vraag hoe te handelen indien de opgegeven
tijd niet schikt ga ik dadelijk in. In de oproep is gewoonlijk aange-
geven wie in de zaak als bindend adviseurs zullen optreden. Uiteraard
is tevens opgegeven waar de zitting plaatsvindt. Het verdient aanbeve-
ling tijdig aanwezig te zijn. Op de risico's van het te laat zijn ga ik
straks in. Indien de mondelinge behandeling plaatsvindt in een
zalencentrum doet men er goed aan nauwkeurig te bekijken welke
zaal men moet hebben. Het is niet ongebruikelijk dat op hetzelfde
tijdstip verscheidene arbitrages en bindend-adviesprocedures plaats-
vinden en het zou niet de eerste keer zijn dat een procespartij als
afwezig wordt geregistreerd terwijl zij bij een andere zaal zit te
wachten. In sommige zalencentra is dit risico verkleind doordat
partijen kunnen worden omgeroepen.
Bij het binnentreden van de „behandelingskamer" worden gewoonlijk
evenmin als in de rechtszaal handen gegeven — „het recht heeft geen
handen". De voorzitter zal de bindend adviseurs en de secretaris
voorstellen en vervolgens naar de namen van partijen en hun gevolg
vragen. Veelal zal de voorzitter veinzen geen van beide partijen te
kennen; het zou immers voor een vertegenwoordiger van een onderne-
ming vervelend kunnen zijn als de wederpartij meteen denkt „deze
onderneming komt kennelijk vaker voor". Bovendien bestaat de kans
dat de consument de indruk krijgt dat „ons ons kent", hetgeen ook niet
aantrekkelijk is.
Vervolgens zal de voorzitter veelal controleren of partijen en bindend
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adviseurs over dezelfde stukken beschikken. Indien een stuk heel laat
is verzonden, zal de voorzitter aangeven of dit nog als produktie wordt
aanvaard.
Meestal geeft de voorzitter daarna een samenvatting van de feiten en
geeft hij aan wat precies de klacht is, zoals deze uit de stukken blijkt.
Dit is soms ook het tijdstip waarop een aantal nevenzaken aan de orde
komt — heeft de debiteur al betaald of moet dat nog gebeuren; wordt
ook wettelijke rente gevorderd, enz.
Indien een van de partijen wordt vergezeld van een advocaat, dient
deze te beseffen dat voor de mondelinge behandeling gewoonlijk
slechts een beperkte tijd is uitgetrokken. Dat betekent dat voor het
voordragen van een pleitnota vaak onvoldoende tijd is. Indien de
pleitnota niet geheel wordt voorgedragen, zal deze, voor wat het niet
voorgedragen gedeelte betreft, niet in de beschouwingen van bindend
adviseurs mogen worden betrokken: de wederpartij heeft immers niet
de gelegenheid gekregen zich hierover uit te spreken.
Indien slechts één der partijen pleitnotities overlegt, is het raadzaam in
het bindend advies, zo daarin aan deze pleitnotities wordt gerefereerd,
tevens te vermelden dat op het weerwoord van de wederpartij is acht
geslagen(32).
Bindend adviseurs kunnen getuigen horen, deskundigen raadplegen
en een zelfstandig onderzoek instellen(33). De wijze waarop bindend
adviseurs getuigen horen, zal gewoonlijk deze zijn dat alle getuigen
bij de behandeling aanwezig zijn. Deskundigen worden slechts zelden
geraadpleegd, omdat bindend adviseurs zelf juist vanwege hun ex-
pertise zijn aangetrokken.
Een beginsel van procesrecht houdt in dat een beroep op onbevoegd-
heid van de rechter voor de aanvang van de procedure moet worden
gedaan — vergelijk art. 1052 lid 2 Rv wat betreft arbitrage. Aldus
wordt voorkomen dat de wederpartij wellicht nodeloos kosten maakt.
In een procedure voor de gewone rechter worden de bevoegdheids-
vraag en de inhoudelijke vraag dan ook meestal afzonderlijk behan-
deld. Dit ligt anders bij bindend-adviesprocedures. Hier brengt de
proceseconomie mee dat per zaak bij voorkeur niet meer dan één
zitting wordt gehouden. Ook voor partijen zal dit uiteindelijk
aantrekkelijker zijn. Vaak zijn de bevoegdheid en de inhoud van het
geschil immers zozeer met elkaar verweven, dat men zich toch op
beide punten moet voorbereiden. Het prijskaartje is dat soms, nl als de

(32) Zie Hof Arnhem 19 februari 1991, NJ 1992, 221.
(33) Zie hieromtrent b.v. art. 10 Reglement Geschillencommissie Bankzaken.
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commissie zich uiteindelijk onbevoegd verklaart, ter zitting — naar
achteraf blijkt — voor niets op de inhoudelijke kant van de zaak wordt
ingegaan.
Indirect kan een partij soms bereiken dat een geschillencommissie een
klacht wegens onbevoegdheid niet in behandeling neemt. De meeste
geschillencommissies bepalen eerst of zij een geschil al dan niet in
behandeling nemen. Een van de factoren die daarbij een rol spelen is
of klager zich tevoren tot de wederpartij heeft gewend. Veelal zal dit
blijken uit het schriftelijk antwoord dat klager van de wederpartij op
zijn klacht heeft ontvangen. Indien dit antwoord reeds inhoudt dat de
geschillencommissie onbevoegd is, kan de commissie met deze stel-
lingname rekening houden.
Bindend adviseurs plegen zich vrij gemakkelijk op te stellen tegen-
over wijzigingen van eis. Wel stellen zij gewoonlijk de eis dat de
wederpartij door de wijziging van de eis niet in haar verweer mag zijn
geschaad. Indien zij deze eis niet zouden stellen, zouden zij in strijd
handelen met het beginsel van hoor en wederhoor. Dit zou hun
bindend advies aantastbaar maken.
Bij de geschillencommissies voor consumentenzaken moet men erop
bedacht zijn dat een tegeneis veelal slechts in beperkte mate mogelijk
is. Evenmin als arbiters zijn bindend adviseurs gehouden aan de
wettelijke bewijsregels. Wel zijn zij gebonden aan hetgeen partijen
hierover hebben afgesproken. Indien het een „afspraak" in de vorm
van algemene voorwaarden betreft, dient te worden gecheckt of de
betrokken clausule niet op de zwarte of grijze lijst van afdeling 6.5.3
Nederlands BW staat.
In met name de eenvoudige bindend-adviesprocedures worden
procesrechtelijke incidenten zoveel mogelijk vermeden. Een prakti-
sche grond hiervoor is dat geschillencommissies vaak op opeenvol-
gende zittingen een verschillende samenstelling hebben.
Voeging en tussenkomst komen zelden voor. Ook formele getuigen-
verhoren zijn een uitzondering. Wat wel regelmatig voorkomt, is dat
partijen zich door derden laten vergezellen naar een zitting. De door
deze derden afgelegde verklaringen zullen soms bijdragen aan het
aannemelijk — of onaannemelijk — maken van de stellingen van
klager.
Deskundigenbericht wordt zelden bevolen. Bindend adviseurs zijn
ofwel zelf voldoende deskundig, ofwel heeft een technisch onderzoek
reeds in het voortraject plaatsgevonden. Niettemin geschiedt het wel
dat b.v. op kosten van ongelijk een grafologisch onderzoek wordt
bevolen om de (on)echtheid van een handtekening te onderzoeken.
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Indien een van de partijen meedeelt op de dag van de zitting verhin-
derd te zijn, rijst de vraag of dit tot uitstel van de behandeling dient te
leiden. Tegen uitstel pleit (a) dat de andere partij op extra kosten
wordt gejaagd, (b) het gat dat daardoor in de agenda van de betrokken
bindend adviseurs valt. Naar analogie van art. 1040 lid 2 Rv (arbi-
trage) kan worden gesteld dat bindend adviseurs uitspraak kunnen
doen, indien de betrokken partij „ofschoon daartoe behoorlijk in de
gelegenheid gesteld" in gebreke blijft verweer te voeren.
Het gebeurt net als bij arbitrages wel dat een mondelinge behandeling
door bindend adviseurs op een schikking uitloopt(34). In geval van
verschrijvingen kan art. 1061 Rv bij wege van analogie worden
toegepast.
Bindend adviesreglementen voorzien soms in een bijzondere spoed-
procedure(35). Enkele reglementen voorzien alleen in spoedprocedu-
res voor met name genoemde gevallen(36). Ook indien een reglement
niet in een spoedprocedure voorziet, kunnen partijen die hierbij be-
lang hebben, het secretariaat van een geschillencommissie verzoeken
hun geschil, gelet op de spoedeisendheid, een voorkeursbehandeling
te geven. Deze voorkeursbehandeling kan inhouden dat het geschil
eerder dan gepland op een zitting wordt behandeld of dat de uitspraak
sneller dan gewoonlijk aan partijen wordt toegezonden.
Een dergelijk verzoek zal veelal niet worden gehonoreerd op de
enkele grond dat de overheidsrechter een geschil tussen dezelfde
partijen met het oog op het uit te brengen bindend advies heeft
aangehouden tot een bepaalde datum en deze datum dreigt te ver-
strijken zonder dat het bindend advies dan aan partijen is toegezon-
den. De rechter pleegt in een dergelijk geval immers het geschil voor
een nieuwe periode aan te houden en secretariaten van geschil-
lencommissies weten dit.

6. De uitspraak

In Nederland wordt een bindend advies zonder uitzondering in een
schriftelijk stuk neergelegd. Voor arbitrage is dit in art. 1057 Rv zelfs
wettelijk voorgeschreven. Een dergelijk stuk zal veelal de navolgende
elementen bevatten: personalia, processtukken, de eis, het verloop van

(34) Zie hieromtrent art. 1069 Rv.
(35) Zie b.v. art. 10.1 Reglement Bindend Advies van het Garantie-Instituut Woningbouw.
(36) Zie b.v. art. 24 lid l Reglement Geschillencommissies Openbare Nutsbedrijven.
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het geding, de feiten, de stellingen van partijen, de overwegingen van
bindend adviseurs, de beslissing en de dagtekening.
Een bindend advies bevat in de eerste plaats enige gegevens over de
partijen bij het geschil: hun naam en adres, soms ook de mededeling
dat een van hen lid is van een aangesloten beroepsorganisatie. Ook de
namen van de raadslieden van partijen, indien deze aanwezig zijn,
worden vermeld(37). Vaak worden partijen in het vervolg van het
bindend advies aangeduid met hun hoedanigheid, zoals „verzoeker"
en „verweerder", of „de consument" en „de ondernemer". Dit be-
spaart plaatsruimte en maakt het mogelijk om het bindend advies
zonder schutblad in geanonimiseerde vorm te publiceren. Ten slotte
pleegt het voorblad te vermelden welk college de uitspraak heeft
gedaan, hoe het college was samengesteld, wie als griffier optrad en
waar en wanneer de betrokken zitting heeft plaatsgehad.
Teneinde recht te doen aan het beginsel van hoor en wederhoor, is het
aan te bevelen om zo mogelijk alle processtukken, waarop een bin-
dend advies is gebaseerd, in het advies te vermelden. Een belangrijk
stuk dat daarbij niet mag ontbreken, is de verklaring waarbij de
wederpartij de beslissing van het geschil opdraagt aan bindend advi-
seurs en verklaart zich ernaar te zullen gedragen.
Het is raadzaam om in het begin van het bindend advies nauwkeurig te
formuleren wat eiser precies van bindend adviseurs vraagt. Ook een
mogelijke tegenvordering — zo deze is toegelaten — dient hier te
worden vermeld. Voorts pleegt te worden aangegeven welke andere
personen — raadslieden, familie, getuigen — de zitting hebben bij-
gewoond. Het is aan te bevelen om een overzicht te geven van hetgeen
tussen partijen is komen vast te staan.
Een bindend advies pleegt een uitvoerige weergave te bevatten van de
stellingen van partijen. Hiermee wordt aan partijen duidelijk gemaakt
dat met hun standpunt rekening is gehouden. Bij de weergave kan de
formulering van partijen zelf worden gebruikt, maar in dat geval dient
dit wel te worden vermeld.
Bindend adviseurs moeten een beredeneerd advies uitbrengen. Een
bindend advies zal op alle onderdelen van de eis moeten ingaan.
Voorts is het verstandig om zoveel mogelijk in te gaan op de stel-
lingen van partijen. Het is toegelaten om in het bindend advies met
terugwerkende kracht een vaststelling te doen en daaraan met terug-
werkende kracht een (terug)betalingsverplichting te verbinden(38).

(37) Zie in deze zin ook art. 1057 lid 4 Rv.
(38) HR 18 juni 1993, NJ 1993,615.
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Ten slotte dienen bindend adviseurs zich af te vragen, ook indien dit
door partijen niet is gevraagd, of het betrokken reglement voorziet in
veroordeling in de kosten van rechtsbijstand van de andere partij en in
betaling van de wettelijke rente.
Een bindend advies wordt gewoonlijk ondertekend door de voorzitter
en de secretaris en vervolgens toegezonden aan de partijen bij het
geding. Sommige reglementen schrijven ondertekening door alle
leden van het college van bindend adviseurs voor. Een dergelijke
regeling is niet aan te bevelen: indien een van de bindend adviseurs
b.v. vanwege vakantie afwezig is, kan het doorzenden gemakkelijk tot
een flink uitstel leiden.
Met betrekking tot de dagtekening pleegt te worden aangehouden
ofwel de dag waarop het bindend advies daadwerkelijk tot stand is
gekomen, te weten het tijdstip waarop bindend adviseurs hebben laten
weten dat zij geen aanmerkingen hebben op het concept van voorzitter
of secretaris, ofwel de dag van verzending van de uitspraak aan
partijen. Voor partijen is het met het oog op eventuele termijnen
van belang dat inderdaad deze dag, en niet b.v. de dag van de zitting,
wordt aangehouden.
Indien een handtekening ontbreekt of een verkeerde datum is inge-
vuld, zal dit gewoonlijk niet een grond voor aantasting van het
bindend advies zijn(39).
,,Over bindende adviezen wordt niet gecorrespondeerd". Zo ongeveer
is de standaardformulering die elke voorzitter of secretaris gebruikt bij
de afdoening van reacties die hem na verzending van de uitspraak
bereikt. Niettemin kan er aanleiding zijn om naar analogie van art.
1060 Rv in te gaan op het verzoek van een der partijen om hetzij een
evidente misslag te verbeteren hetzij een deel van de klacht die ten
onrechte buiten beschouwing is gelaten alsnog af te doen.

7. Aantasting, nakoming, tenuitvoerlegging

Een bindend advies levert — anders dan een arbitraal vonnis — geen
executoriale titel op. Komt de in het ongelijk gestelde partij het
bindend advies niet na, dan zit er niets anders op dan voor de over-
heidsrechter nakoming van het bindend advies te vorderen. Deze zal

Œ9) Zie Ktg. Gouda, l maart 1979, Praktijkgids, 1980 nr. 1475 en de rechtspraak vermeld in
lijdschrift voor Consumentenrecht, 1986, blz. 250.
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de vordering gewoonlijk toewijzen. Dat is slechts anders indien het
bindend advies terzijde gesteld dient te worden.
In de praktijk is het feit dat een bindend advies geen executoriale titel
oplevert een minder groot probleem dan men zou verwachten. In de
eerste plaats zullen de meeste partijen nu eenmaal geneigd zijn zich
aan het bindend advies te houden, nu zij zich daartoe immers hebben
verbonden. In de tweede plaats geldt voor niet-nakoming door de
ondernemer dat inmiddels de meeste branche-organisaties een garan-
tie van nakoming door hun leden hebben afgegeven. Soms ziet deze
garantie alleen toe op niet-nakoming uit onwil, soms echter ook op
niet-nakoming vanwege betalingsproblemen. In de derde plaats kan
niet-nakoming door de consument worden voorkomen door een depot
of borgstelling te verlangen.
Een bindend advies kan op tweeërlei wijze terzijde worden gesteld. In
de eerste plaats kan de in het ongelijk gestelde partij hiertoe het
initiatief nemen en bij de rechter vernietiging vragen. In de tweede
plaats kan de in het ongelijk gestelde partij weigeren aan het bindend
advies te voldoen en wanneer de wederpartij vervolgens bij de rechter
nakoming van het bindend advies vraagt, daartegen verweer voeren.
In beide gevallen zal de rechter aan dezelfde norm toetsen, te weten of
gebondenheid aan het bindend advies in verband met inhoud of wijze
van totstandkoming daarvan in de gegeven omstandigheden naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn
— art. 7:904 BW. Dit is een codificatie van de klassieke norm van het
Huize Lydia-arrest(40). In zijn arrest van 25 maart 1994, RvdW 1994,
83 inzake Grond- en Exploitatiemaatschappij Midden Gelderland/
Lukkien Foto & Design heeft de Hoge Raad deze norm aldus gefor-
muleerd^ l ):
,,(...) moet worden vooropgesteld dat een partij bij een bindend advies
niet elke onjuistheid in het advies kan inroepen teneinde de bindende
kracht daarvan te bestrijden doch die bestrijding slechts hierop kan
gronden dat het advies uit hoofde van zijn inhoud of wijze van
totstandkoming zo zeer indruist tegen redelijkheid en billijkheid dat
het naar de uit redelijkheid en billijkheid voortvloeiende maatstaven
onaanvaardbaar zou zijn dat zij aan dit advies zou kunnen worden
gehouden" (42).

(40) HR 29 januari 1931, NJ, 1931, 1317 (EMM).
(41) HR 25 maart 1994, RvdW, 1994, 83 inzake Grond- en Exploitatiemaatschappij Midden
Gelderland/Lukkien Foto & Design.
(42) In deze zin ook HR 18 juni 1993, NJ, 1993, 615 inzake Gruythuysen/Centraal Zieken-
fonds.
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Het belangrijkste punt waarop bij de totstandkoming van een bindend
advies moet worden gelet, is het beginsel van hoor en wederhoor. Het
recht op hoor en wederhoor is het meest fundamentele beginsel van
burgerlijk procesrecht. Onder het oude recht werd reeds aangenomen
dat schending van dit beginsel tot gevolg heeft dat op het aldus
totstandgekomen bindend advies te goeder trouw geen beroep kan
worden gedaan. Schending van het beginsel wordt onder meer aan-
genomen in de navolgende gevallen:
a) Partijen zijn niet of onvoldoende in de gelegenheid gesteld hun
standpunt kenbaar te maken. Zo werd het recht op hoor en wederhoor
geschonden geacht toen bindend adviseurs hun advies definitief had-
den vastgesteld zonder partijen in de gelegenheid te hebben gesteld
zich uit te laten over hun voornemen de erfpachtscanon drastisch, met
46%, te verlagen(43). Hetzelfde werd aangenomen toen de geschil-
lencommissie in antwoord op een verzoek van een reisorganisator tot
behandeling met politiebescherming wegens bedreigingen van de kant
van de reiziger volstond met de mededeling dat na de zitting nog wel
contact met de reisorganisator zou worden opgenomen(44).
b) De gegevens waarop het advies berust, zijn niet ter kennis van
beide partijen gekomen. Zo werd het recht op hoor en wederhoor
geschonden geacht toen (in dit geval niet bindend adviseurs, maar:)
arbiters hun beslissing mede hadden doen steunen op een door één
hunner met de accountants van partijen gevoerd informeel gesprek en
het door de arbiter van dit gesprek gemaakte verslag, zonder dat zij,
alvorens uitspraak te doen, dit verslag aan partijen ter beschikking
hebben gesteld en deze de gelegenheid hebben gegeven zich over de
inhoud van het verslag uit te laten(45).
Indien slechts één der partijen pleitnotities overlegt, is het raadzaam in
het bindend advies, zo daarin aan deze pleitnotities wordt gerefereerd,
tevens te vermelden dat op het weerwoord van de wederpartij is acht
geslagen(46)
c) Getuigen zijn gehoord buiten een der partijen om. Een beroep
op het niet in acht nemen van het recht op wederhoor werd ver-
worpen toen betrokkene zelf geen gebruik had gemaakt van een
latere gelegenheid om een nieuwe mondelinge behandeling te vra-

(43) Hof Amsterdam, 7 november 1991, NJ, 1992, 822.
(44) Rb. Rotterdam, 20 september 1991, Tijdschrift voor Consumentenrecht, 1993, blz. 187,
noot J.G.J. RINKEs.
(45) HR 18 juni 1993, RvdW, 1993, 137 inzake Van der Lely/VDH Holding.
(46) Zie Hof Arnhem, 19 februari 1991, NJ, 1992, 221.
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gen(47) en toen de fout in hoger beroep bij een ander college van
bindend adviseurs was hersteld(48).
De tweede grond voor vernietiging van een bindend advies is inge-
volge art. 7:904 een gebrek in de inhoud. Indien een bindend advies
een beslissing inhoudt die geen redelijk bindend adviseur had kunnen
geven of indien de bindend adviseur van een ten enen male onhoud-
baar standpunt is uitgegaan, werd reeds onder het oude recht aange-
nomen dat de partij die de wederpartij aan dit advies gebonden wil
houden, in strijd handelde met redelijkheid en billijkheid. Deze mar-
ginale toetsing brengt mee dat de rechter een bindend advies in
beginsel in stand zal houden.
Dit zal ook het geval zijn, indien de uitleg van de overeenkomst de
gevolgen doet afwijken van wat een bepaalde regel in het algemeen
meebrengt(49). Het ging in deze kwestie in feite om een verschil van
mening tussen de Geschillencommissie openbare nutsbedrijven ener-
zijds en de gewone rechter anderzijds.
Niet op juridische punten, maar op een feitelijke vaststelling gingen
bindend adviseurs in het zojuist geciteerde geval onderuit. In het
onderhavige geval zou de afsluiting gerechtvaardigd zijn, ware het
niet onder meer dat de aangeslotene een redelijk afbetalingsvoorstel
had gedaan. Dit nu, zo overwoog de rechtbank, was feitelijk onjuist,
immers op het moment dat de aangeslotene het voorstel deed, was de
afsluiting reeds een feit.
De enkele omstandigheid dat verschillende benaderingen mogelijk
zijn, brengt nog niet mee dat het bindend advies in strijd met rede-
lijkheid en billijkheid is(50). Ook indien een bindend advies niet of

(47) Hof Arnhem, 19 februari 1991, NJ, 1992, 221.
(48) Rb. Maastricht, 18 april 1968, BR, 1968, 112.
(49) Hof Arnhem, 24 januari 1989, NJ, 1989, 892.
(50) Hof Arnhem, 19 februari 1991, NJ, 1992, 221. Aantasting van een bindend advies werd
op bovengenoemde gronden verworpen ten aanzien van ontbinding van een maatschap van
dierenartsen: Hof Arnhem, 19 februari 1991, NJ, 1992, 221. Daarentegen werd een beroep op
het bindend advies strijdig met de redelijkheid en billijkheid verklaard in geval van:
- taxatie van waarde van landbouwgronden (geen rekening gehouden met verwachtingswaar-

de): Hof Arnhem, 26 november 1951, NJ 1952, 552;
- ontbinding van een overeenkomst met betrekking tot een bankstel (de Geschillencom-

missie Woninginrichting had geen rekening gehouden met de schenking van een secrétaire
bij aankoop van het bankstel): Ktg. Roermond, 10 februari 1981, Tijdschrift voor
Consumentenrecht 1986, blz. 251;

- teruggave van provisie wegens ontbreken van schriftelijk provisiebeding (Geschillen-
commissie Recreatie hield hier — volgens de rechter ten onrechte — aan vast): Ktg. Alphen
aan den Rijn, 30 april 1984, Tijdschrift voor Consumentenrecht, 1986, blz. 251;

- diverse onvolkomenheden in een bindend avies met betrekking tot de bouw: RvA
Bouwbedrijven, 15 maart 1985, Tijdschrift voor Arbitrage, 1985, blz. 134.
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onvoldoende is gemotiveerd, zal een beroep op de uitspraak bij de
gewone rechter stranden(51). Indien een bindend advies in strijd is
met art. 7:904 is, is het vernietigbaar.
Indien de rechter een bindend advies vernietigt, rijst de vraag wat
dient te gebeuren: moet hij nu zelf uitspraak doen, of gaat het geschil
terug naar bindend adviseurs? Art. 7:904 lid 2 bepaalt hieromtrent dat
de rechter dan een beslissing neemt, tenzij uit de oorspronkelijke
overeenkomst of de aard van het bindend advies voortvloeit dat zij
op andere wijze moet worden vervangen(52).

8. Conclusie

Een van de grootste problemen in het recht is dat de toegang tot het
recht niet voor iedereen is gewaarborgd. In het bijzonder in het
consumentenrecht is dit een brandende kwestie. Een van de mogelijk-
heden om aan deze kwestie iets te doen, is de instelling van particu-
liere geschillencommissies die per branche zijn opgezet. Uit de Ne-
derlandse ervaringen blijkt dat hier een toenemend gebruik van wordt
gemaakt. In deze bijdrage is aangegeven hoe de praktijk van de
buitengerechtelijke geschillenbeslechting in Nederland werkt. De
vorm waarin de geschillenbeslechters hun uitspraak doen is die van
het bindend advies. Voor het overige lijkt de praktische regeling voor
overname in het buitenland vatbaar. In het bijzonder moet hierbij

(51) Rb. Utrecht, 18 april 1951, NJ, 1952, 395: geschil over een rekening (bindend adviseurs
hadden moeten aangeven welke posten te hoog waren en tot welke bedragen); Hof 's-Herto-
genbosch, 23 november 1961, NJ ,1962, 109: ingewikkelde berekening (zonder inlichtingen
daaromtrent); Hof ,,'s-Hertogenbosch, 26 februari 1974, NJ, 1974, 297: niet gespecificeerde
eindcijfers; Ktg. Groningen, 12 november 1981, Tijdschrift voor Consumentenrecht, 1986,
blz. 250: nakoming bindend advies Geschillencommissie Woninginrichting afgewezen (com-
niissie heeft geen woord gewijd aan het verweer van de woninginrichter); Hof Amsterdam,

november 1991, NJ, 1992, 822): motivering van bindend advies inzake erfpachtscanon is
?Qft°'C'OenC'e> nu ^eze een reeks vragen openlaat. In andere zin slechts Rb. Amsterdam, 18 juniIy68, NJ, 1969 368 (verwijzing naar niet nader aangeduide stukken en personen).
(52) Zie voor een beslissing naar oud recht Hof Amsterdam, 7 november 1991, NJ, 1992, 822:
"REMERBERG c.s. hebben gesteld dat bij vernietiging van het bindend advies de zaak dient te
worden terugverwezen naar bindend adviseurs omdat anders voorbij zou worden gegaan aan de
inhoud en strekking van de marginale toetsing en het in strijd zou zijn met het systeem van de
wet indien de hele zaak aan de gewone rechter zou worden voorgelegd. Dit verweer verliest uit
net oog, dat de door BREMERBERG c.s. bedoelde marginale toetsing slechts betrekking heeft op
een tot stand gekomen bindend advies, doch niet op de vraag wat er dient te gebeuren wanneer
en eenmaal tot stand gekomen bindend advies door de rechter onverbindend is verklaard. De
echter dient dan afhankelijk van de omstandigheden van het geval te beslissen op welke wijze

moet worden voorzien in de door het wegvallen van het desbetreffende bindend advies in de
ecntsverhouding tussen partijen ontstane lacune. (Hof beslist vervolgens zelf).
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worden gedacht aan de erkenning en subsidiëring van geschillencom-
missies door de overheid en aan de mogelijkheid die dit biedt om
kwaliteitseisen op te leggen. Meer in het algemeen lijkt de buiten-
gerechtelijke geschillenbeslechting vanuit Europees perspectief een
aantrekkelijke optie(53).
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SOMMAIRE

L'ACCÈS AU DROIT POUR LE CONSOMMATEUR

L'un des problèmes majeurs du droit est que son accessibilité n'est pas garantie à
chacun. Il y a là une question brûlante en particulier dans le droit de la consomma-
tion. En 1982 s'est déroulé à Gand, sous la direction du Professeur Marcel Storme, un
symposium sur l'accès au droit pour le consommateur. Ce n'était là ni le premier ni le
dernier symposium consacré à ce thème, mais il n'en a pas moins marqué un tournant
dans l'évolution conduisant d'un sujet d'étude à des initiatives concrètes et réelles.
En fin d'analyse, cette évolution a conduit à la publication, fin 1993, d'un Livre Vert
de la Commission Européenne sur l'accès au droit pour le consommateur. Une des
solutions préconisées dans ce Livre Vert consiste à créer et développer des commis-
sions privées de règlement de litiges qui rendent le droit (de la consommation) plus
accessible. De telles commissions existent déjà aux Pays-Bas et font l'objet d'un plus
ample examen dans ce présent article.

Aux Pays-Bas, il est fait un usage croissant du règlement de litiges par des commis-
sions instituées par secteur d'activité. Une telle forme de règlement des litiges offre,
a côté de certains inconvénients, également plusieurs avantages. En fait, il n'y a
souvent aucune alternative: en l'absence d'une commission de règlement de litiges,
le consommateur ne portera habituellement pas son litige devant le juge ordinaire. La
forme dans laquelle les litiges y sont tranchés est une forme typique propre aux Pays-
Bas, celle de l'avis obligatoire (bindend advies). Pour le surplus, le régime pratique
semble susceptible d'être à l'étranger. En particulier, il y a lieu de songer ici à
l'agrément et au subventionnement par les autorités des commissions de règlement
de litiges et à la possibilité ainsi offerte de leur imposer des exigences de qualité.
D'une façon générale, le mode extrajudiciaire de règlement des litiges semble une
option attrayante dans le cadre d'une perspective européenne.

ZUSAMMENFASSUNG

RECHTSZUGANG FÜR DEN KONSUMENTEN

Eines der größten Probleme im Recht bildet die Tatsache, daß nicht jedem der
Rechtszugang gewährleistet werden kann. Besonders im Konsumentenrecht ist dies
eine heikle Frage.

Im Jahre 1982 fand unter der Führung von Prof. Dr. Marcel STORME in Gent ein
Symposium statt, das den Rechtszugang des europäischen Konsumenten zum Thema
hatte. Diese Tagung war zwar nicht die erste in diesem Bereich un gewiß auch nicht
die letzte, aber sie markierte dennoch einen Wendpunt in der Entwicklung der
Verhaltenweise von reiner Studie zu tatsächlichen Initiativen. Letzten Endes hat
diese Entwicklung zu der Veröffentlichung Ende 1993 eines Grünbuchs der Euro-
paischen Kommission zum Thema Rechtszugang für den Konsumenten geführt. Eine
der im Grünbuch vorgeschlagenen Lösungen ist die Gründung und Förderung
privater Konfliktkommissionen die das (Konsumenten)recht zugänglicher machen
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sollen. In diesem Beitrag werden solche in den Niederlanden schon existierenden
Kommissionen untersucht.

In den Niederlanden erfolgt in zunehmendem Maße die Konfliktschlichtung durch
brancheninterne Konfliktkommissionen. Letztere Form der Konfliktschlichtung hat
gegenüber einigen Nachteilen auch verschiedene Vorteile. Meistens gibt es
tatsächlich keine Alternativen: Wenn eine Konfliktkommission nicht vorhanden
ist, wird sich der Konsument in der Regel mit seinem Konflikt nicht an den Richter
wenden.

Die Form in der die Konfliktschlichter urteilen ist typisch niederländisch: der rechts-
verbindliche Rat. Für alles übrige scheint die praktische Reglung auch für eine
Übernahme im Ausland brauchbar. Dabei sind vor allem die Anerkennung und die
Subventionierung der Konfliktkommissionen durch die Obrigkeit und die gebotene
Möglichkeit zur Auferlegung von Qualitätsnormen mehr als überlegenswert. Ins-
gesamt betrachtet dürfte die außerrichterliche Konfliktschlichtung aus europäischer
Sicht eine attraktive Lösung darstellen.

SUMMARY

ACCESS TO THE LAW BY THE CONSUMER

One of the most serious problems concerning the law is the fact that not everybody is
guaranteed access to it. This is a particulary burning issue in the area of consumer
law. In 1982, there took place in Ghent, under the leadership of Professor Marcel
STORME, a symposium on access to the law by the European consumer. This
sympsosium was not the first to be organised on this topic, and will certainly not
be the last. However, it did constitute a turning point in the trend away from merely
studying this subject towards the taking of actual initiatives. This trend ultimately
culminated in the publication, at the end of 1993, of a Green Paper of the European
Commission on access to the law by the consumer. One of the solutions which is
proposed in this Green Paper is the establishment of, and support given to, specific
disputes committees which should make the law — including consumer law — more
accessible. These disputes committees already exist in the Netherlands. In this
contribution, an examination is made of these Committees.

In the Netherlands, increasing use is being made of the settling of disputes by means
of disputes committees established for each sector. This type of dispute settlement
has various advantages as well as presenting certain defects. In some cases there is
actually no alternative to it: where there is no disputes committee, the consumer will
normally refrain from taking this dispute to the ordinary courts.

The form assumed by the decision made by the dispute settlement assessors is
specific to the Netherlands, i.e. that of the „binding opinion". Apart from this aspect,
this pratical system appears to be capable of adoption abroad. Particular attention
must be given in this context to the recognition and subsiding of the disputes
committees by the authorities, and to the opportunity which this provides for laying
down quality standards. On a more general level, this extra-judicial method of
dispute settlement appears to be an attractive option in a European context.
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RESUMEN

ACCESO AL DERECHO PARA EL CONSUMIDOR

Uno de los mayores problemas en el mundo del derecho es que el acceso al derecho
no esta garantizado para todos por igual. En el derecho del consumidor en particular,
es ésta una cuestión espinosa. En el ano 1982, bajo la dirección del profesor Marcel
STORME, se organizó, en Gante, un simposio sobre el acceso al derecho para el
consumidor europeo. Ese simposio no fue el primero ni tampoco el ultimo sobre este
tema, aunque fue un punto crucial en la evolución de una situación en que solo se
estudiaba el tema a una situación de toma de iniciativas concretas. Finalmente, esa
evolucidn résulté en la publicacion, a finales del ano 1993, de un Libro Verde de la
Comisión Europea sobre el acceso al derecho para consumidores. Una de las
soluciones que se presentan en ese Libro Verde es la creación y el apoyo de
comisiones privadas de conflictos que hagan el derecho (del consumidor) mas
accesible. Ya existen similares comisiones de conflictos en los Raises Bajos. Estas
comisiones se someten a investigación en este articulo.
En los Paises Bajos, se recurre cada vez mas a la solución de conflictos a través de
comisiones de conflictos creadas por ramos. Si bien tal forma de solución de
conflictos tiene algunas desventajas, también présenta importantes ventajas. En
realidad, muchas veces no hay alternativa: si falta una comisión de conflictos, el
consumidor, por régla general, no sometera su conflicto al juez ordinario.
La forma en la cual las instancias de solución de conflictos emiten su dictamen es una
forma especificamente holandesa — la del dictamen imperative. Por lo demâs, el
sistema prâctico de recepción en el extranjero parece ser realizable. Cabe pensar,
particularmente, en el reconocimiento y la subvención de comisiones de conflictos
por las autoridades y en la posibilidad que esto ofrece para imponer exigencias de
calidad. Mas en general, la solución extrajudicial de conflictos parece ser una opción
atractiva desde una perspectiva europea.
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