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SUGGESTIES

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie juridische zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. verzoekt de Commissie tussen nu en eind 2011 een wetgevingsvoorstel in te dienen over 
alternatieve wijzen van geschillenbeslechting (Alternative Dispute Resolution, ADR) binnen 
de Unie en onderstreept dat het van belang is dat dit voorstel snel wordt aangenomen;

2. schaart zich achter de wens van de Commissie om snelle, doeltreffende en kosteneffectieve 
wijzen van alternatieve geschillenbeslechting aan te moedigen waarmee goede 
handelsrelaties tot stand kunnen worden gebracht;

3. is net als de Commissie van mening dat passende toegang tot schadeloosstelling op de 
interne markt gepaard moet gaan met de mogelijkheid eenvoudig een beroep te doen op 
ADR, maar ook met een doeltreffend systeem van collectief verhaal, aangezien deze twee 
zaken elkaar aanvullen;

4. wijst op de noodzaak om Europese consumenten voor nationale maar ook voor 
grensoverschrijdende geschillen toegang te bieden tot ADR-systemen, die tevens van 
toepassing zijn op online verkoop, die binnen de Unie sterk in opkomst is;

5. onderstreept dat het belangrijk het is de lacunes in de geografische afdekking van ADR-
mechanismen in Europa op te vullen; betreurt de grote sectorgebonden lacunes die nog altijd 
bestaan in de meeste lidstaten, terwijl een sectorale afdekking het nochtans mogelijk maakt 
bemiddelaars in te schakelen die weten hoe de sector functioneert;

6. stelt voor een Europees handvest op te stellen met daarin de volgende beginselen die door de 
in Europa ingevoerde ADR-systemen moeten worden geëerbiedigd:

- onafhankelijkheid, onpartijdigheid verscheidenheid: het aanwijzen van professionele 
bemiddelaars moet mogelijke belangenconflicten voorkomen; de onpartijdigheid van het 
mechanisme kan worden gewaarborgd door een paritaire deelname van vertegenwoordigers 
van consumentenorganisaties en van organisaties die de betrokken bedrijven 
vertegenwoordigen;

- bekwaamheid: de professionele bemiddelaars moeten beschikken over de capaciteiten, de 
opleiding en de ervaring om deze taak te vervullen; stelt voor een kwaliteitskeurmerk toe te 
kennen aan ISO 9001-gecertificeerde organen teneinde professionele bemiddelaars aan te 
wijzen en garanties ten aanzien van zorgvuldigheid en methode te verkrijgen; 

- doeltreffendheid en snelheid: de professionele bemiddelaars moeten beschikken over 
voldoende middelen (adequate menselijke, materiële en financiële hulpbronnen) en in staat 
zijn na voorlegging van een geschil op korte termijn een besluit te nemen;

- billijkheid tussen consumenten en beroepsbeoefenaren als het gaat om informatie, 
productontwerp en procedure, en hoor en wederhoor, dat wil zeggen de mogelijkheid voor 
elke partij om haar standpunt kenbaar te maken en kennis te nemen van de door de andere 
partij naar voren gebrachte meningen en feiten;
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kosteloosheid: het probleem van de kosten van ADR moet worden opgelost om een 
dergelijke wijze van geschillenbeslechting aantrekkelijk te maken voor de partijen; een voor 
de consument volledig kosteloos systeem moet worden overwogen;

- vrijheid en buitengerechtelijk karakter: de ADR-mechanismen moeten een facultatief 
karakter hebben, met inachtneming van de keuzevrijheid van de partijen gedurende het 
gehele proces, waarbij ze te allen tijde de mogelijkheid hebben hun geschil voor te leggen 
aan de rechter; ADR mag in geen geval een eerste verplichte stap zijn alvorens een 
gerechtelijke procedure te starten en de besluiten die eruit voortvloeien kunnen slechts 
bindend zijn als de partijen vooraf op de hoogte zijn gesteld van het bindende karakter en 
daarmee uitdrukkelijk hebben ingestemd;

- evenredigheid van de procedures, besluiten en kosten, om te voorkomen dat hun gevolgen 
het onderwerp en de inzet van het geschil overstijgen; om ervoor te zorgen dat ook kleine en 
middelgrote ondernemingen (KMO’s) gebruik kunnen maken van ADR, moeten de te 
betalen kosten worden afgestemd op de grootte van de onderneming;

- transparantie: behalve het aan de partijen beschikbaar stellen van algemene informatie 
(soorten geschillen, regels betreffende voorlegging, modaliteiten voor het nemen van 
besluiten, etc.), is iedereen die optreedt als bemiddelaar verplicht een jaarverslag te 
publiceren;

7. verzoekt de Commissie zich te buigen over de formulering "buitengerechtelijke 
geschillenbeslechting om geschillen inzake handelstransacties en -praktijken in de EU te 
beslechten", die moeilijk toegankelijk is in termen van doelmatige communicatie; adviseert 
de formulering te vereenvoudigen, een duidelijkere scheiding aan te brengen tussen deze 
fase en het aanspannen van een proces, en het feit toe te lichten dat dit type verhaal slechts 
consumentengeschillen betreft; stelt voor "buitengerechtelijke beslechting van 
consumentengeschillen", "minnelijke schikking van consumentengeschillen" of bemiddeling 
in consumentengeschillen";

8. moedigt de Commissie aan, voor grensoverschrijdende consumentengeschillen, een 
coördinatiestructuur op te zetten om de toegang tot en de coördinatie van nationale ADR-
mechanismen te vergemakkelijken; dringt daarnaast aan op de invoering van één enkel loket 
en/of één enkel Europees oproepnummer om de toegang van burgers tot bestaande ADR-
systemen in hun lidstaat of in andere lidstaten te vereenvoudigen, en hen duidelijke 
richtsnoeren omtrent het gebruik ervan aan te reiken;

9. stelt de Commissie voor een meertalig Europees internetportaal voor bemiddeling tot stand 
te brengen, waar elke consument zijn vragen kan stellen en inlichtingen kan inwinnen over 
de te volgen handelswijze bij bemiddeling, de implicaties ervan, en over zijn rechten en 
plichten;

10. benadrukt dat het cruciaal is de consument te attenderen op alternatieve 
geschillenbeslechting voordat zich een consumentengeschil aandient; stelt in verband 
hiermee voor in alle contractuele documenten te verwijzen naar de mogelijkheid een beroep 
te doen op ADR, met, voor consumenten en beroepsbeoefenaren die er gebruik van willen 
maken, contactgegevens en voorwaarden voor de aanwending van deze ADR-systemen; 
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11. stelt voor kamers van koophandel en andere beroepsorganisaties te verplichten 
ondernemingen te informeren over ADR, over de potentiële voordelen ervan, met name 
doordat ze rechtsgeschillen overbodig kunnen maken, het imago van de onderneming ten 
goede kunnen komen en de handelsrelatie tussen partijen kunnen herstellen, in tegenstelling 
tot een arbitragebesluit of een rechterlijke uitspraak;

12. adviseert, als mogelijke stimulans voor ondernemingen, de invoering op Europees niveau 
van een kwaliteitskeurmerk voor bemiddeling in consumentengeschillen, dat gekoppeld zou 
worden aan richtsnoeren inzake beste praktijken.


