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NAAR EEN NEDERLANDSE
SMALL CLAIMS PROCEDURE?

Prof. mr E.H. Hondius

Onder het Britse voorzitterschap van de EU wordt momenteel werk gemaakt van een
Europese small claims procedure. Het voorstel voor deze procedure noodt tot een
heroverweging van het Nederlandse beleid. Moet de small claims procedure in de plaats
van de geschillencommissies komen?
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Recht hebben is nog iets anders dan recht krijgen.

Deze alom bekende levenswijsheid li jkt in het bijzon-

der op te gaan voor consumentenzaken, die immers

vaak een gering financieel belang vertegenwoordigen.3

Het risico om bij verlies van het geding de kosten van

de wederpartij te moeten betalen staat er veelal aan in

de weg dat consumenten hun vordering in rechte gel-

dend maken. De afgelopen vijfentwintig jaar hebben

consumenten in ons land daarom in toenemende mate

hun heil gezocht in buitengerechtelijke geschillenbe-

slechting, waar dit risico niet - of in veel geringere

mate - bestaat. De overheid staat hier welwillend

tegenover. Een recent initiatief van de Europese Unie

noodt evenwel tot heroverweging. In deze bijdrage wil

ik argumenten vóór en tegen een eventuele beleidswij-
ziging schetsen. Daartoe is te meer aanleiding omdat
er recentelijk enkele interessante onderzoeksrappor-

Deze bijdrage werd voltooid in de zomer van 2005. Met nadien voorgevallen

ontwikkelingen, zoals de publicatie van het artikel van E. Bouw en R.C.

Hartendorp, 'Kantonrechter of geschillencommissie in consumentenzaken: de

feiten op een rij, NJB 2005, p. 2304-2308, kan geen rekening worden gehouden.

Met dank aan M. Freudenthal, l. Glesen en A. W. Jongbloed voor enige nuttige

aanwijzingen. Een meer uitvoerige versie van deze tekst, voorzien van een

bibliografie, Is te vinden op de website van het NJB.nl.

lanlka N. Tzankova heeft hiervoor In aansluiting op het Duitse recht de term

'strooischade'geïntroduceerd - zie haar Strooischade/Een verkennend

onderzoek naar een nieuw rechtsfenomeen, Den Haag: SDU 2005, 165 p.

B.C.J. van Velthoven, M.J. ter Voert, M. van Gammeren-Zoetewei], Geschtlbe-

slechtingsdelta 2003/Over verloop en afloop van (potentieel) juridische

problemen van burgers, Den Haag: Boom/WODC 2004 (www.wodc.nl), 241 p.

EIM, Afhandeling van collectieve consumentenklachten, april 2004.

NIPO, Klachtenafhandeling In de detailhandel en autobranche, april 2004.

Twtjnstra Gudde, Onderzoek naar afhandeling van Individuele consumenten-

klachten, april 2004.

ten over (consumenten)geschillen zijn verschenen.
Een en ander resulteert niet in een staatsbladklare op-
lossing, maar veeleer in enige gedachten die bij een
eventuele ombuiging een rol zouden kunnen spelen.
Achtereenvolgens zal ik aandacht besteden aan de
vraag hoe omvangrijk het verschijnsel consumenten-
klachten is, wat toegang tot het recht inhoudt, het Ne-
derlandse antwoord: de geschillencommissie, het
Britse alternatief: de oplossing binnen de geschillen-
beslechting door de overheidsrechter, de concept-Ver-
ordening van de Europese Commissie, een mogelijke
heroverweging en de daarmee gepaard gaande afbake-
ningsproblemen en het alternatief van de collective-
ring. Dit mondt uit in een - voorzichtige - conclusie.

l CONSUMENTENKLACHTEN
Een eerste vraag is wat de omvang van het verschijn-
sel consumentenklachten is. Hoe vaak is de Neder-
landse consument betrokken bij geschillen en hoe lost
hij deze geschillen op (of juist niet)? Hierover zijn ge-
gevens te vinden in het WODC-rapport Geschilbe-
slechtingsdelta 2003.4 Uitgangspunt van dit onderzoek
is de gedachte dat burgers met problemen in een goed
functionerende rechtsstaat voldoende toegang tot het
recht dienen te hebben. Wat zijn de bevindingen van de
onderzoekers? Allereerst dat ongeveer tweederde van
de burgers in de voorafgaande vijf jaar op zijn minst
één juridisch probleem heeft ondervonden. Voorts dat
de meeste problemen zien op de levering van goederen
en diensten (32%); pas daarna komen problemen op
het werk (30%), geldproblemen (22%), bezit van on-
roerend goed (20%), huur van woonruimte (12%) en
relatie- en familiezaken (10%) (p. 68). Dit is niet het
enige onderzoek over consumentenklachten dat re-
centelijk is uitgevoerd - er zijn verder publicaties van
het EIM5, NIPO6 en Twijnstra Gudde.7 Ook het Strate-
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gisch Actie Programma van het Ministerie van econo-

mische zaken van juni 2004 heeft hier op betrekking."

De conclusie is duidelijk: consumentenzaken zijn een

belangrijke, zo niet de belangrijkste bron van klach-

ten.

2 TOEGANG TOT HET RECHT
Ook de toegang tot het recht is kort geleden voorwerp

van bespiegeling geweest. Barendrecht en Kamminga

vragen zich in hun gelijknamige publicatie af wat toe-

gang tot het recht is.9 In welke situaties hebben men-

sen deze toegang nodig? Welke alternatieven zi jn er?

Hoe wordt in de vraag naar recht voorzien? Hoe kan de

toegang tot het recht worden verbeterd? De auteurs

komen tot de conclusie dat er in de eerste plaats infor-

matie over het materiële recht moet zijn: waar heeft
de ander zich aan te houden. Informatie over te volgen
procedures blijkt over het algemeen redelijk gemak-

8. Ministerie van Economische Zaken, Strategisch Actie Programma, lunl 2004.

9. J.M. Barendrecht, Ύ.Ρ. Kammlnga, Toegang tot het recht/De lasten van een

uitweg, Den Haag: Boom 2005, 95 p.

10. Informatiebulletin Stichting geschillencommissies voor consumentenzaken,

september 2005. Zie ook de brief d.d. 12 augustus 2005 'Stand van zaken

arbitrage en bindend advies' van de Minister van Justitie aan de Tweede Kamer.

11. Alex Brennlnkmeifer, Michael van EwIJk, Cornells van der Werf, Aard en omvang

van arbitrage en bindend advies In Nederland. Lelden: Metiers Instituut 2002.

12. E. Camous, Règlements non-Juridictionnels des litiges de la consommation,

Paris: Librairie générale 2002.

13. Zie Bianca Garrido Coure/, El acceso de los consumldores a la just/cia. La Ley

19 augustus 2002, p. 1-16: L.J.H. Molenberg, 'El sistema arbitral de consume',

TvC 2004, p. 84-99. In het boek van Maria Reyes Lopez (red.), Derecho de

consume, tweede druk, Valencia: Tirant lo Blanch 2002, behandelt Aballân

Tolosa op p. 366-440 de consumentenarbitrage.

14. Lars Weihe, Der Schutz der Verbraucher Im Recht der Schiedsgerichtsbarkeit,

dlss. Konstanz 2004, Frankfurt: Lang 2005, 352 p. Deze auteur besteedt geen

aandacht aan de situatie In Nederland, hoewel daar toch voldoende Duitstalige

literatuur over voorhanden Is - zie bijv. Dagmar von Hoyntngen-Huene,

Außergerichtliche Konfliktbehandlung In den Niederlanden und Deutschland,

dlss. Vü 2000, 300 p.

15. Deze benadering vindt men bl] ons wel ten aanzien van de bouwarbitrage - zie

C.B.E, van Bladel, Arbitrage In de praktllk/Een empirisch onderzoek naar

Institutionele arbitrage, met name bt] de Raad van Arbitrage voor de Bouw, dlss.

Utrecht, Den Haag: Boom 2002, 144 p. (wiens bevindingen niet geheel onbetwist

zl]n gebleven - zie onder meer K. Schuyt in Tijdschrift voor Arbitrage 2003,

p. 78-79).

kelijk te verkrijgen. De informatie zou beter moeten
aansluiten bij de behoefte van de eindgebruiker in
plaats van die van de professionele jurist. Naarmate
burgers betere toegang tot informatie over het recht
krijgen, zullen zij minder behoefte hebben aan bege-
leiding. De verplichte procesvertegenwoordiging kan
beter worden afgeschaft. De auteurs zouden bevor-
derd willen zien dat mensen met elkaar in gesprek ra-
ken over hun onderlinge tegenstellingen. Snelheid is
bijna overal een knelpunt.
Met de toegang tot het recht zit het voor consumenten
niet zo goed. De gewone rechterlijke procedure schiet
op een aantal punten tekort. Deze is traag, duur en
formeel, zo wil het (voor)oordeel. Weliswaar is de kan-
tongerechtprocedure per l december 1992 herzien,
maar veel heeft dat de consument niet gebaat. Daarom
wordt in ons land in toenemende mate een beroep ge-
daan op buitengerechtelijke geschillenbeslechting.

3 GESCHILLENCOMMISSIES
Het paradepaardje van de buitengerechtelijke geschil-
lenbeslechting wordt in Nederland gevormd door de
geschillencommissies. De meeste hiervan ressorteren
onder de Stichting geschillencommissies voor consu-
mentenzaken (SGC) te Den Haag. De overheid subsidi-
eert deze stichting mede vanuit de overweging dat zij
de overheidsrechter werk uit handen neemt. Of deze
redengeving juist is, valt te betwijfelen, want indien
men de dossiers van de Stichting bestudeert, krijgt
men de indruk dat veel van de door geschillencommis-
sies behandelde klachten onder de thans geldende
procesregels waarschijnlijk nimmer aan de overheids-
rechter zouden worden voorgelegd.
Nog altijd zit er groei in het aantal geschillencommis-
sies en de door hen behandelde klachten. In 2005 zijn
er tot dusver 20% meer klachten, vooral door verdub-
beling van het aantal geschillen bij de Geschillencom-
missie energie & water. Goed nieuws is dat de gemid-
delde behandelingsduur inmiddels is teruggebracht
van 6,1 tot 5,1 maanden. Per l september 2005 is er
een Geschillencommissie kinderopvang en per l janu-
ari 2006 komt er een Geschillencommissie makelaar-
dij. Ook met een aantal andere branches zijn gesprek-
ken over oprichting van nieuwe commissies gaande,
terwijl voorts hard wordt gewerkt aan digitalisering
van de klachtbehandeling en het toegankelijk maken
van jurisprudentie van de commissies.1" Al geruime
tijd is het jaarlijks aantal uitgebrachte bindende ad-
viezen (ca. 4000) het viervoudige van het aantal arbi-
trale vonnissen (ca. 1000)."
Buitengerechtelijke geschillenbeslechting treft men
ook buiten Nederland meer en meer aan. Min of meer
populair is deze thans in Frankrijk12, Italië, Portugal
en Spanje13. Maar hoe verschillend het uitgangspunt
is, blijkt uit een recente Duitse dissertatie.14 Daarin is
niet uitgangspunt hoe consumenten van buitengerech-
telijke geschillenbeslechting kunnen profiteren, maar
hoe zij zich tegen arbitrale bedingen in algemene
voorwaarden teweer kunnen te stellen.15 Voor ons in-
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teressant zijn de Scandinavische geschillencommis-
sies.16 In 2003 werd in Denemarken een nieuwe wet
op de consumentenklachten van kracht.17 De proce-
dure lijkt qua samenstelling (par. 12-13) sprekend op
onze - niet in de wet geregelde - geschillencommis-
sies van de Stichting consumentengeschillen. Een
sterk punt van de Deense wet is dat de verhouding tus-
sen geschillencommissie en gewone rechter uitdruk-
kelijk is geregeld (in par. 3). Een zwak punt is het ont-
breken van onze nakomingsgarantie afgegeven door
de betrokken brancheorganisatie: in Denemarken be-
paalt paragraaf 4 lid 2 in zo'n geval: 'In the event of
failure to comply with decisions or compromises
reached in conjunction with processing a complaint,
the Danish Consumer Agency may, at the request of
the consumer, bring the case before the courts on be-
half of the consumer.' Dat is alles; geen nakomingsga-
rantie dus.
Hoewel de geschillencommissies, zeker in ons land,
goed functioneren18, zijn er ook enkele nadelen te sig-
naleren. Dat is niet dat de commissies veelal uitspraak
doen bij wege van bindend advies. Dat levert welis-
waar geen executoriale titel op, maar dankzij de nako-
mingsgaranties die de aangesloten bedrijfsorganisa-
ties plegen af te geven, is dat geen echt nadeel.
Ernstiger is dat niet voor alle branches goede organi-
saties bestaan. De hete adem van de Nederlandse Me-
dedingingsautoriteit is er wellicht mede debet aan dat
verplichte aansluiting bij een brancheorganisatie -
buiten de wettelijke monopolies19 - eerder dan vroeger
als verdacht wordt aangemerkt.20 Hoe dan ook brengt
de groei van de interne markt mee dat er steeds meer
ondernemers uit het buitenland op de Nederlandse
markt opereren, ondernemers die allicht wat minder
affiniteit zullen hebben met onze Koninklijke Neder-
landse IJsverkopers Federatie (KNIJF).

4 SMALL CLAIMS PROCEDURES
Een theoretisch geheel andere oplossing van het pro-
bleem van de geschillenbeslechting is de inrichting
van een specifieke procedure binnen het justitieel ap-
paraat. De Engelse small claims procedures bestaan
al ruim dertig jaar en voorzien in een behoefte: ruim
87% van alle zaken wordt volgens Baldwin op deze
wijze afgedaan. Het is deze procedure die het Britse
EU-voorzitterschap ook voor het vasteland wil propa-
geren. Een goede, maar al wat oudere studie van deze
procedures in een aantal common law jurisdicties als-
mede Duitsland en Japan, is te lezen bij Whelan.21 In
een recent opstel van bovengenoemde Baldwin wordt
de small claims procedure bekritiseerd. De auteur
wijst op een aantal merkwaardigheden. Zo is de bo-
vengrens van de small claim de laatste tijd vervijfvou-
digd, zonder dat het aantal aangebrachte zaken is
toegenomen. Baldwin wijst er op dat de rechter zich in
small claims procedures pro-actief is gaan opstellen
en hij vraagt zich af of deze opstelling niet te ver door-
slaat.22 Ten slotte blijkt deze procedure een groot be-
zwaar te hebben: slechts een minderheid van de ver-

kregen vonnissen wordt door de betrokken ondernemers
nagekomen. Dat lijkt mij inderdaad een vrij dodelijke
conclusie voor deze procesgang, die niettemin sympa-
thiek oogt en een nadere studie waard is.

5 EEN ONTWERP-VERORDEÏNING
In 2002 produceerde de Europese Commissie een
Groenboek inzake betalingsbevel en een small claims
procedure.23 Nadat de Europese Commissie eerder een
voorstel voor een Europese betalingsbevelprocedure
had ingediend, is zi] op 15 maart jongstleden met een
voorstel voor een verordening inzake een Europese
small claims procedure gekomen, welke naast de nati-
onale procedure een plaats zou moeten krijgen.24 De
procedure geldt zowel voor interne als voor grensover-
schrijdende klachten (art. 1) beneden de € 2000 (art.
2) en heeft voor de consument het voordeel dat hij bi]
verlies van de procedure niet in de kosten van de we-

16. 1 Zie over de achtergrond hiervan Jens M. Scherpe, Außergerichtliche

Streltbellegung In Verbrauchersachen, Tübingen: Mohr 2002, 328 p.

17. 1 Vorig jaar is een Engelse vertaling van deze wet verschenen - Consumer

complaints act 2003 (Denmark), (2004) Commercial Laws of Europe 1-8).

18. De geschillenbeslechting van de Stichting Geschillencommissie voor Consumen-

tenzaken krijgt een goede beoordeling In een onderzoek dat in 1995 is

uitgevoerd door SWOKA. In het rapport 'Het maatschappeliik belang van

geschillencommissies' komt naar voren dat geschillencommissies een redelijke

bekendheid genieten bl] consumenten (p. 75). De meeste consumenten vinden

de hoogte van het klachtengeld redelijk en vinden het niet moeilijk om aan

Informatie over geschillencommissies te komen (p. 76). Hel rapport concludeert

dat de geschillencommissies in de ogen van de consument een goedkope en

eenvoudige vorm van geschillenbeslechting bieden. De duur van de procedure

laat echter volgens de consumenten nog wel te wensen over (p. 77). Verreweg

de meeste ondernemers onderschrijven dat geschillencommissies een

belangrijke rol spelen in hun bedrijf en In hun branche (p. 80). In 2002 werd een

vervolgonderzoek uitgevoerd onder auspiciën van het WODC: Legal Vision,

Evaluatie geschilbeslechting consumentenzaken, Rotterdam 2002, 95 p. Dit

onderzoeksrapport doet een aantal aanbevelingen voor verbetering. Zo kan de

bejegening van consumenten beter, evenals de terugkoppeling van uitspraken

naar brancheorganisaties. Zie voor de Geschillencommissie ziekenhuizen:

N. Doornbos, P.P.M, van Kel/sen, De Geschillencommissie Ziekenhuizen.

Den Haag: Vermande 2000.

19. Zie daarover I.S.J. Houben, Contractdwang, diss. Leiden, Deventer: Kluwer

2005, 384 p.

20. Katalin Judlt Cseres, Competition law and consumer protection, diss. Utrecht

2004, Den Haag: Kluwer 2005, 450 p.

21. Christopher J. Whelan (red.). Small claims courts/A comparative study, Oxford:

Clarendon 1990, 253 p.

22. 1 John Baldwin, 'Is there a limit to the expansion of small claims?', in: M.D.A.

Freeman (red.). Current legal problems, deel 56, Oxford: University Press 2004,

p. 313-343.

23. Groenboek betreffende een Europese procedure inzake hetallngsbevel en

maatregelen ter vereenvoudiging en bespoediging van de procesvoering over

geringe vorderingen, COM(2002) 746def.

24. Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council

establishing a European Small Claims Pmcedure, SEC(2005) 351-352. Bil het

schrijven van dit opstel had Ik nog niet de beschikking over de Nederlandse

tekst.
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derpartij wordt veroordeeld (art. 14 lid 2). De concept-
verordening schrijft het gebruik van een daartoe vast-
gesteld formulier voor (art. 3). De procedure wordt
ingeleid bij aangetekend schrijven (art. 11) en Is
schriftelijk, tenzij rechter of arbiter een mondelinge
hoorzitting wenselijk acht (art. 4). Binnen zes maan-
den moet het tot een eindoordeel komen (art. 10), dat

25. Zie hierover Georg Haibach. 'The Commission Proposal for a Regulation

establishing a European small claims procedure: an analysis', European Review

of Private Law 2006 (te verschonen).

26. Zie het instructieve overzicht hij Paulien N.M. van der Grinten, kroniek Europese

ontwikkelingen, Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging 2005, p. 79, 86-88, die

aangeeft dat het voorstel volgens de Juridische dienst van de Europese

Commissie niet op het EG-verdrag kan worden gebaseerd.

27. In Nederlandse stukken wordt steeds van 'geringe vorderingen' gesproken:

vanwege, de naamsbekendheid van small claims houd Ik het daar voorlopig op.

23. Sinds enige jaren kennen de EU-lldstaten een consumententnformatiepunt (ECC-

net; aanvankelijk: Europees extrajudicleel netwerk & Euroguichet), dat bij ons is

ondergebracht hij de Stichting geschillencommissies consumentenklachten. Bij

deze informatiepunten zou kunnen worden geïnformeerd naar de aantallen

meldingen.

29. Zie reeds G.R. Rutgers. Over dagvaardingen, deurwaarders en wat verder ter

sprake komt, inaugurele rede Groningen, Deventer: Kluwer 1982, 36 p.

30. In geografisch uitgestrekte landen als Zweden ligt dit vanwege de grote

reisafstanden anders.

31. / Van der Grinten, o.e., p. 87.

32. l Wetsvoorstel handhaving consumentenbescherming.

33. l Te betreuren valt dat de bevoegdheid van de nieuwe toezichthouder beperkt

blijft tot zaken die In Europese richtlijnen en verordeningen zijn geregeld. Veel

gewone consumentenproblemen blijven daardoor aan kennisneming van de

nieuwe functionaris onttrokken. De titel Consumentenautoriteit is dan ook licht

misleidend.

een executoriale titel oplevert (art. 13).25 Over de ver-
schillende onderdelen van het voorstel wordt momen-
teel druk overleg gevoerd in Brussel.26 Het Britse voor-
zitterschap van de Europese Unie is er veel aan
gelegen de small claims procedure naar Brits model
Europa-wijd ingang te doen vinden.27

Of Europees ingrijpen voor het nationale procesrecht
werkelijk nodig is, is betwistbaar: dit lijkt in strijd met
het subsidiariteits-beginsel. Anderzijds kan men zich
afvragen of een small claims procedure voor alleen
grensoverschrijdende geschillen wel nodig is.28 Indien
zij er al zou komen, kan men ook opwerpen dat par-
tijen bij een niet-grensoverschrijdende transactie toch
ook van deze procedure zouden moeten kunnen profi-
teren. Er zijn meer vragen bij de ontwerp-tekst te
plaatsen: € 2000 is voor Nederlandse verhoudingen
een (veel) te lage bovengrens - die zou op zijn minst
naar € 5000 moeten. Met een procesformulier zijn in
ons land niet zo goede ervaringen opgedaan; zelf zie ik
er bij de buitengerechtelijke geschillenbeslechting wel
degelijk de positieve kanten van. Het aangetekend
schrijven in plaats van een deurwaardersexploit zal
behalve van de Koninklijke Beroepsorganisatie van
Gerechtsdeurwaarders op weinig serieuze tegenstand
kunnen rekenen.20 Dat de procedure in beginsel schrif-
telijk is, zou ik voor ons land30 een gemiste kans vin-
den: juist bij consumentengeschillen is een belangrijk
deel van de klachten gericht op de bejegening door de
ondernemer en daar valt in een schriftelijke procedure
niet veel aan te doen. De taalkwestie Is evenmin goed
opgelost/" Het belangrijkst is evenwel dat het proces-
risico aanzienlijk wordt beperkt.

6 [VAAR EEN HEROVERWEGING?
Dezer dagen valt de indiening van een wetsvoorstel tot
instelling van een toezichthouder voor consumenten-
zaken te verwachten.32 Na de Autoriteit Financiële
Markten, de Nederlandse Mededingingsautoriteit, de
OPTA en nog een half dozijn toezichthouders krijgen
wij nu ook een consumentenautoriteit. Aanleiding is
een Europese verordening, die nationale consumen-
tenautoriteiten verplicht tot samenwerking. De hoog-
ste tijd om er dan meteen maar een in Nederland op te
richten, besloot staatssecretaris Van Gennip. Het was
nog wel even zoeken naar een goede taakafbakening
met andere toezichthouders. Maar die is nu gevonden
en het resultaat is neergelegd in het wetsvoorstel dat
binnenkort aan de Tweede Kamer zal worden aangebo-

Hoewel de geschillen-
commissies, zeker in ons
land, goed functioneren,

zijn er ook enkele
nadelen te signaleren.
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den.33 De vraag kan nu worden opgeworpen of naar
analogie van de Verordening inzake samenwerking van
consumentenautoriteiten - en de spillover in de vorm
van een puur nationale toezichthouder - ook de con-
cept-Verordening op de small claims procedure als een
katalysator kan dienen om deze procedure in ons land
te introduceren.
Op drie punten moet de gewone rechtspraak het tegen
de geschillencommissies afleggen, zo zagen we hier-
boven. Maar op twee punten lijkt de Verordening de
bezwaren op te heffen. De financiële risico's van de
veroordeling in de proceskosten van de wederpartij
worden in het voorstel weggenomen, terwijl ook
rechtsbijstand niet nodig is.34 Voorts schrijft de Veror-
dening een maximum behandelingsduur van zes maan-
den voor. Nu al lijkt de procesduur van gerechtelijke
procedures door een aantal maatregelen35 terug te lo-
pen.36 Daar staat tegenover dat de behandelingsduur
bij de geschillencommissies al enige jaren rond de zes
maanden bedraagt en alleen de laatste tijd sprake is
van een duidelijke bekorting tot vijf maanden.37 Blijft
over het informele karakter van de geschillencommis-
sie, maar als dat alles is ... De gedachte om tot een
heroverweging te komen, is niet nieuw. Zo overweegt
de bezinningscommissie (voluit: de Commissie Funda-
mentele herbezinning Nederlands burgerlijk proces-
recht) in haar interim-rapport of voor de afhandeling
van small claims een afzonderlijke procedure nodig
is38 dan wel of dergelijke zaken in beginsel niet beter
door rechtsbijstandverzekeraars kunnen worden be-
handeld.39

Het behoeft ook geen óf óf te zijn: denkbaar is dat
beide procedures naast bestaan en in gezonde compe-
titie justitiabelen proberen te trekken. Niet uitgesloten
is voorts dat bestaande geschillencommissie naar
Scandinavisch model in het justitieel apparaat worden
opgenomen.

7 TOEPASSINGSSFEER
Indien al een small claims procedure in het leven
wordt geroepen, rijzen enige afbakeningsproblemen.
In de eerste plaats is er de vraag of wat goed is voor
consumenten niet tevens goed is voor justitiabelen in
het algemeen. Een positieve beantwoording van de
vraag ligt voor de hand, maar de vervolgvraag is hoe
het dan moet met de specifieke kenmerken van de
voorgestelde procedure, zoals de afschaffing van de
verplichting voor de consument om in geval van verlies
de kosten van de professionele wederpartij te betalen.
Het lijkt wat veel gevraagd om deze regel van proces-
recht tevens af te schaffen voor geschillen tussen par-
ticulieren onderling en tussen ondernemers onderling.
Bovendien zal er in zo'n geval een tendens bestaan om
procesrechtelijke verworvenheden - zoals die van
appèl - zoveel mogelijk te ontzien. Een tweede vraag
is of de procedure alleen open moet staan voor de con-
sument of ook voor de wederpartij. Indien dit laatste
geschiedt, dreigt de procedure uit te lopen op een in-
cassoprocedure. Vaak wordt hiertegen aangevoerd dat

De hete adem van de Nederlandse
Mededingingsautoriteit is er debet

aan dat verplichte aansluiting bij
een brancheorganisatie eerder
dan vroeger als verdacht wordt

aangemerkt.

dit niet de bedoeling kan zijn geweest. Zelf heb ik daar
minder bezwaar tegen, immers ook voor kleine incas-
so's is een adequate procedure gewenst.40

8 COLLECTIVERING
Er is nog een ander alternatief voor een Individuele
small claims procedure. Dat is de collectivering via
groepsacties en class actions. Over een groepsactie
beschikken wij reeds. De algemene groepsactie is
neergelegd in artiklel 3:305a/305b BW; die voor onre-
delijk bezwarende algemene voorwaarden in artikel
6:240 BW. Hoewel belde regelingen groepsacties op
ruime schaal mogelijk lijken te maken, wordt er in
consumentenzaken weinig gebruik van gemaakt. Dat
heeft twee oorzaken: een juridische en een financiële.
De financiële oorzaak is gelegen in de kosten van pro-
cederen. Voor een consumentenorganisatie is een pro-

I 34. 1 Momenteel Is meer In het algemeen In ons land onderzoek gaande naar de

vraag of de verplichte procureursbljstand kan worden afgeschaft - zie de brief

van minister Donner d.d. 17 mei 2005 hierover aan de Tweede Kamer.

35. 1 M.B. Beekhoven van den Boezem en anderen, 'Geschillenbeslechting door een

nlet-overheldsrechter: een gewenste ontwikkeling?', In: L.C. Winkel en anderen

(red.), Privatisering van veiligheid, Den Haag: Boom 2005, p. i 95-213: A. W.

Jongbloed (red.), Beschouwingen over het nieuwe procesrecht, Den Haag: Boom

2001, 107 p.

36. 1 Roland Eshuis, 'Sneller procederen: empirisch onderzoek naar de afdoening

van civiele bodemprocedures', Rechtstreeks 2005/2, p. 7-68: A.D. Relling,

'Rechtspraak In de digitale delta', NJB 2003, p. 2286-2291.

37. Nr 3 hierboven.

38. W.D.H. Asser, H.A. Groen, J.B.M. Vranken, I.N. Tzankova, Een nieuwe balans/

Interimrapport Fundamentele herbezinning Nederlands burgerlllk procesrecht,

Den Haag: Boom 2003, p. 263-268.

39. Op dit laatste punt Is veel kritiek gekomen en het is Inmiddels door de

Commissie teruggenomen.

40. Dat is ook het oordeel van de Europese Commissie die in maart 2004 een

hiertoe strekkend voorstel voor een Europese betalingsbevelprocedure heeft

gedaan - ne Mirjam Freudenthal, 'Europese betalingsbevelprocedure: op weg

naar een Europees burgerlijk procesrecht'. Tijdschrift voor Procesrecht en

Bewljsrecht 2004, p. 225-237, met verwijzingen naar eerder verschenen

commentaren, alsmede voor de gang van zaken In Brussel, Van der Grinten,

p. 82-85.

41. Hof's-Gravenhage22maart2005, TvC2005, p. 150 (notenM.Y. Schauben

M.B.M. Loos).
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ces gewoon te kostbaar om vaker dan eens in de zo-

veel jaar te entameren. Toen de Hobby Computer Club

(HCC) onlangs een actie tegen een computerfirma

won41, waren er In het arrest van het hof enkele punten

waartegen HCC bezwaar had. Cassatie bleek financi-

eel evenwel uitgesloten.42 Een juridisch bezwaar is dat

schadevergoeding thans nog ongeregeld is gebleven.43

Op dit laatste punt gloort hoop in de nieuwe wettelijke

regeling van massaschade. Deze regeling maakt het

mogelijk om in collectieve acties ook schadevergoe-

ding te claimen. Mogelijke toepassingen hiervan zijn

kort geleden gepropageerd voor de DES-zaak44 en de

Legiolease-affaire.45

Hoe met massaschade om te gaan, is iets wat wij nog

moeten leren. Vroeger placht een bedrijf dat hiervoor

verantwoordelijk was, een commissie van wijze man-

nen te benoemen, die er veelal in slaagden de zaak op

te lossen. Een goed voorbeeld is de wijze waarop Uni-

lever indertijd de Planta-affaire aanpakte; een drie-

manschap wist vakkundig alle claims buiten rechte te

schikken. Wellicht is dat iets van het verleden. Een

toch niet van deskundigheid gespeende commissie,

samengesteld uit Oosting (voorzitter), Du Perron en

Sorgdrager, slaagde er niet in de Dexia-affaire op te

De enige optie is dan cassatie In het belang der wet - en dat heen HCC ook

verzocht - maar het probleem daarbij Is dat slechts 1-2% der verzoeken in

behandeling kan worden genomen.

Niels Frenk, Kollcktieve akties in het privaatrecht, Deventer: Kluwer 1994,

383 p.

Zie P.N. van Kcgtorcn Aliéna, 'De collectieve afwikkeling van de DES-zaak in

Nederland', in: A.l.M. van Mierlo en anderen, Het wetsvoorstel collectieve

afwikkeling massaschade, Den Haag: Boom 2005, p. 27-35.

N. Frenk, 'De wet collectieve afwikkeling massaschade en de aandelenlease-

affalre', WPNR 2005, nr 6630: dezelfde, 'Vie d'Or, aandelenlease en de

reikwijdte van het collectief actlerecht', NTBK 2005, p. 296-300.

N.J.H. Huls, 'Is de Duisenberg-regellng royaal genoeg voor alle legitieme

Dexlaclaims?', NJB 2005, p. 1386-1390.

Net als Frenk In zijn zojuist aangehaald WPNR-artlkel. Overigens lijken de

laatste berichten weer In andere richting te wijzen - zie Erica Verdegaal,

'Leasebelegger slijpt messen/Alternatief om "magere" Dulsenberg-regeling aan

te vechten', NKC Handelsblad 18 september2005.

Rachael Mulheron. The class action/in common law legal systems - A compara-

tive perspective, Oxford: Hart 2004, 535 p.

Per Henrik Llndblom, 'Lagen om grupprältegang - bakgrund och frantld', Svensk

Jurlsttldning 2005, p. 129-191.

Naar aanleiding hiervan is op 27 juni 2005 in Wenen een Tagung 'Massenverfah-

rcn/Reformbedarf für die ZPO?'gehouden.

Le site français des actions collectives, http://www.classactlon.tr/.

OECD, Workshop on consumer dispute resolution and redress In the global

marketspace, http:www. oecd. org/dataoecd/59/21/34699496.pdf.

Hans W. Mlcklltz, Astrid Stadier, Das Verbandsklagerecht In der Informatlons-

und Dienstleistungsgesellschaft, Schriftenreihe des Bundesministeriums für

Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft, Münster: Landwirtschafts-

verlag, 2005, 1488 p. Het rapport bevat niet alleen een analyse van de toestand

In Duitsland, maar ook nationale berichten van Holger Beuchter (Frankrijk,

Griekenland, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten), Andreas Mom (Nederland,
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lossen. Of de nadien ingeschakelde Duisenberg - het
zou zijn laatste klus worden - het wel tot een goed
einde heeft gebracht, moet nog blijken. Huls is er niet
gerust op.46 Uit een van de overlijdensadvertenties d.d.
3 augustus 2005 bij gelegenheid van het overlijden
van Duisenberg leid Ik af dat veel gedupeerden daar
anders over denken.47

Met de wettelijke regeling van de massaschade komen
wij in de buurt van de class action. Dat is een ver-
schijnsel dat we niet alleen in de Verenigde Staten
aantreffen, ook in andere common law landen is dat
het geval. Een voortreffelijke studie van de regeling
hiervan in een drietal jurisdicties, is die van Rachael
Mulheron.4" Ook buiten de common law \anuen neemt
de belangstelling voor de class action toe. Finland en
Zweden kennen als eerste Europees-continentale sta-
ten een class action. In Zweden wijst de pionier van
deze wetgeving, Per Henrik Lindblom, op de ervarin-
gen die gedurende de eerste twee jaar met de wette-
lijke regeling van de grupptalan zijn opgedaan.49 In het
geheel zijn er niet meer dan vijf van dergelijke acties
ingesteld, zodat het floodgates argument niet bepaald
lijkt op te gaan. Van de vijf acties waren er vier van
particulieren en een van de Konsumentombudsman
(net als bij ons over energievoorziening). In Finland
heeft de consumentombudsman op Internet een dos-
sier gepubliceerd. In Oostenrijk heeft het parlement
'Die Bundesministerin für Justiz (...) ersucht, gesetz-
liche Möglichkeiten zur ökonomischen und sachge-
rechten Bewältigung von Massenklagen zu prüfen'.50

En in Frankrijk worden reeds class actions voorbereid,
zo laat le site français des actions collectives ons we-
ten.51 Dit alles is in overeenstemming met de tendens
die wordt gesignaleerd in een - via het Internet te ver-
krijgen - OESO-rapport over consumer dispute resolu-
tion and redress in the global marketspace.52 Een ver-
gelijkend overzicht van de verschillende groepsacties,
met voorstellen voor de toekomst, is onlangs in Duits-
land door Micklitz en Stadier uitgebracht.53

9 CONCLUSIE
Het recente voorstel van de Europese Commissie voor
een small claims procedure noodt tot een heroverwe-
ging van het Nederlandse beleid om voor de beslech-
ting van consumentengeschillen alles op de kaart van
de geschillencommissies te zetten. Invoering van een
small claims procedure voor consumentenklachten
kan het hoofd bieden aan verschillende inconveniën-
ten die thans aan de geschillencommissies zijn ver-
bonden. Bij de vormgeving is het verstandig deze pro-
cedure niet meteen als een katalysator voor een
fundamentele herbezinning te zien. Veeleer is het juist
de werkingssfeer nauw af te bakenen. Denkbaar is ook
met een proef in enige arrondissementen te beginnen.
De small claims procedure dient niet in de plaats van
de geschillencommissies te komen. Een gezonde con-
currentiestrijd kan geen kwaad, l


