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Zet de juiste 
juridische stap

Haal je recht

Een probleem met een gekocht product 

of een afgenomen dienst is erg vervelend, 

zeker als je er niet uitkomt met het bedrijf. 

Dan maar zo laten of zijn er juridische 

stappen mogelijk om je recht te halen?

Tekst Ingrid Zuurmond en Marlies Feytens

Als Izabela Csontos haar bruids-
jurk bij de stomerij ophaalt, 
krijgt ze de schrik van haar le-

ven. De jurk van €5000 is fl ink gekrompen 
en aan de binnenkant beschadigd. De sto-
merij wuift haar klachten weg en stelt dat 
de jurk na één keer dragen toch maar €100 
waard is. Csontos laat het er niet bij zitten 
en schakelt haar rechtsbijstandsverzeke-
raar in, die een advocaat toewijst. 
Via bruidszaken met tweedehandskleding 
achterhaalt ze de verkoopwaarde van de 
jurk: €2000. Na ruim een jaar komt de zaak 
voor de rechter. De uitspraak volgt een de-
zer dagen. Gelukkig heeft Csontos een 
rechtsbijstandsverzekering, anders was ze 
nu alleen al zo’n €6000 aan advocaatkosten 
kwijt geweest.  
De meeste consumenten haken af  als ze 
er samen met een verkoper of  dienst-
verlener niet uitkomen. Maar wie het er 
niet bij wil laten zitten, kan een aantal 
juridische stappen zetten.

1. Advies vragen
Stel, je hebt een probleem met een 

product voorgelegd aan de verkoper, 
maar bent niet tevreden over de oplos-
sing of  krijgt geen reactie. Wat dan? Wie 
twijfelt of  hij in zijn recht staat of  niet 
weet welke verdere stappen hij moet zet-
ten, kan advies vragen aan bijvoorbeeld 
de Consumentenbond (voor leden), het 
Juridisch Loket of  een rechtsbijstands-
verzekering (zie onder 3). Het is ook mo-
gelijk een klacht online te melden bij het 
Klachtenkompas van de Consumenten-
bond (klachtenkompas.nl). Daarin zijn 
meer dan 700 bedrijven actief, die  direct 
een melding krijgen als er een klacht ge-
plaatst is. Het bedrijf  kan daarna online 
reageren en een oplossing aanbieden.

2. Naar de 
Geschillencommissie

Als het bedrijf  waarover je een klacht 
hebt, is aangesloten bij De Geschillen-

»

geld & recht
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CHECKLIST 

BIJ KLACHTEN

 Leg de klacht zo snel mogelijk 

(uiterlijk binnen een tot twee 

maanden) na het ontstaan ervan 

neer bij de verkoper.

 Geef aan wat het probleem is, 

 welke oplossing u verwacht en 

binnen welke termijn (twee tot 

drie weken) u een reactie wilt.

 Onderneem verdere (juri-

dische) stappen als de op-

lossing niet bevredigend 

is of de verkoper niet 

 reageert.

commissie, kun je die inschakelen. 
Er zijn geschillencommissies voor 
meer dan 50 sectoren, zoals reizen, 
energie en webwinkels. Na betaling 
van het klachtengeld, tussen de €25 en 
€130 (afhankelijk van de sector), wordt 
de klacht in behandeling genomen. De 
commissie vraagt de verkoper/dienstver-
lener om een reactie en schakelt zo nodig 
een deskundige in. Meestal is er een 
hoorzitting, waarbij beide partijen aan-
wezig kunnen zijn. Binnen vier tot zes 
weken na de hoorzitting volgt de schrifte-
lijke uitspraak. Deze is in principe bin-
dend. Wanneer de klager gelijk krijgt, 
ontvangt die het klachtengeld terug. Dit 
is dus een laagdrempelige en goedkope 
manier om tot een oplossing te komen. 
Koos Peters, campagneleider van onze 
actie ‘Haal je Recht!’: ‘Nadeel is wel dat 
bedrijven niet allemaal wettelijk ver-
plicht zijn zich aan te sluiten bij een ge-
schillencommissie. Consumenten kun-
nen daar dus niet altijd terecht.’ 
Bovendien is er nog niet voor elke bran-
che een geschillencommissie. Bijvoor-
beeld niet voor online dating, zonne- 
energie en eerstelijnszorg, zoals tand  -
artsen, huisartsen, apothekers en fysio-
therapeuten. Voor geschillen over fi nan-
ciële producten en diensten, zoals verze-
keringen en hypotheken, is er het Kifi d 
(Klachteninstituut Financiële Dienstver-
lening). Een klacht over een overheidsin-
stantie, bijvoorbeeld de gemeente of  het 
UWV, kun je bij de Nationale Ombuds-
man indienen.

3. Via de 
rechtsbijstandsverzekering

Wie een rechtsbijstandsverzekering 
heeft, kan daar een beroep op doen. In 
eerste instantie helpt een medewerker 
van de verzekeraar. Als de zaak voor de 
rechter of  geschillencommissie komt, 
kan een externe advocaat of  andere spe-
cialist ingeschakeld worden. De verzeke-
raar betaalt de kosten hiervoor, maar 
wel vaak tot een maximumbedrag. Dat 
varieert per verzekeraar van €12.500 tot 
€100.000. Overigens geldt er ook dikwijls 
een minimum schadebedrag of  een eigen 
risico. Wie niet tevreden is over de toege-
wezen advocaat kan niet op eigen houtje 
een andere kiezen. Dit mag doorgaans 
alleen in specifi eke gevallen én na toe-
stemming van de verzekeraar.
Rechtsbijstandsverzekeraars bieden ook 
regelmatig aan de zaak af  te kopen. 
Voordeel is dat je de schade vergoed 
krijgt, maar dan uit de zak van de verze-
keraar. Nadeel is, zeker bij een princi-
pekwestie, dat de verkoper er zo makke-
lijk mee wegkomt. 
Een rechtsbijstandsverzekering met dek-
king voor consumentenrecht, arbeid 
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en inkomen, verkeer en wonen kost tus-
sen de €150 en €300 per jaar voor twee 
volwassenen.

4.Naar de rechter
Is het bedrijf  niet aangesloten bij 

een geschillencommissie, dan rest alleen 
de weg naar de rechter. En dat kost tijd 
en geld. Als het gaat om een aankoop, 
bijvoorbeeld van een keuken, een vorde-
ring tot €25.000, zoals een confl ict met 
een aannemer, of  een geschil over een 
 lening tot €45.000, behandelt de kanton-
rechter de zaak. Alle andere geschillen 
komen bij de rechtbank.
Bij de kantonrechter is het niet verplicht 
een advocaat te nemen. Dat bespaart 
kosten, maar je moet wel alles zelf  doen, 
te beginnen met het dagvaarden van de 
tegenpartij. Dit kan alleen via een ge-
rechtsdeurwaarder en kost maximaal 
€67. De deurwaarder laat de tegenpartij 

en de rechter weten dat er een rechts-
zaak begint. Na de reactie van de tegen-
partij beslist de rechter over de vervolg-
procedure: een schriftelijke ronde, een 
hoorzitting of  hij doet meteen een uit-
spraak. Bij de kantonrechter betaalt de-
gene die naar de rechter stapt de griffi e-
rechten. Bij een vordering tot €500 of  
van onbepaalde waarde bedragen die 
€75, tussen de €500 en €12.500 gaat het 
om €213 en boven de €12.500 ben je €448 
kwijt. Een procedure duurt al snel een 
jaar. Gemaakte kosten worden niet altijd 
vergoed, ook niet als je in het gelijk bent 
gesteld. Wie het niet eens is met de uit-
spraak en in beroep wil, moet alsnog een 
advocaat in de arm nemen.
Bij een laag inkomen (voor een gehuwd 
stel maximaal €35.000) is het mogelijk 
subsidie te krijgen voor rechtsbijstand. 
Dan betaal je een eigen bijdrage voor de 
kosten van bijvoorbeeld een advocaat. 

CheapTickets gaf niet thuis
Tijdens een autovakantie in Amerika krijgen Chiel Peele (foto) en zijn vrouw van 
CheapTickets te horen dat de terugvlucht een dag eerder is. Ze hebben dus een  
hotelovernachting en een dag autohuur te veel betaald én draaien op voor om-
boekingskosten die de luchtvaartmaatschappij rekent voor nieuwe tickets. Na aan-
dringen krijgen ze een groot deel terug via het hotel en de luchtvaartmaatschap-
pij. De resterende 149 dollar wil Peele verhalen op de boekingssite, maar die geeft 
niet thuis. Peele:  ‘Het kleine bedrag was waarschijnlijk voor CheapTickets reden 
niets te doen.’ Gelukkig is de boekingssite aangesloten bij de Geschillencommissie 
Reizen, die Peele na het indienen van een klacht gelijk geeft. CheapTickets moet 
het klachtengeld, alle onkosten én €200 vergoeden voor gederfde vakantiepret.

Er zijn echter plannen om deze gesubsi-
dieerde rechtsbijstand bij consumenten-
zaken af  te schaffen. Campagneleider 
Koos Peters: ‘Heel onrechtvaardig. Ieder-
een moet toegang tot de rechter hebben. 
Zeker zolang bedrijven niet verplicht 
zijn zich aan te sluiten bij een geschillen-
commissie. Bovendien worden de griffi e-
rechten verhoogd en is de drempel dan 
nog hoger.’ 

5. Andere mogelijkheden
Er zijn ook klachtencommissies 

die opgericht zijn door de overheid, zoals 
de Huurcommissie, of  door een branche 
of  beroepsgroep, bijvoorbeeld het Tucht-
college Gezondheidszorg. Die laatste ca-
tegorie kan een tik op de vingers of  een 
andere disciplinaire straf  uitdelen. Voor 
een schadevergoeding kun je er niet  te  -
recht en moet je alsnog naar de rechter. 
Nog een mogelijkheid is meedoen aan 
een collectieve actie. De Consumenten-
bond heeft al enkele collectieve acties ge-
voerd, maar kan nog geen schadevergoe-
ding in geld vorderen. Koos Peters: 
‘Meer individuele zaken tegelijk behan-
delen scheelt veel tijd, geld en moeite. 
Dit is dus een betere manier om te bezui-
nigen dan het afschaffen van gesubsidi-
eerde rechtsbijstand.’
Voor familiezaken, arbeidsconfl icten en 
geschillen met de overheid kan media-
tion een oplossing zijn, zie de Consumen-
tengids van vorige maand.

De Consumentenbond strijdt met de campagne Haal je recht (consu-
mentenbond.nl/haaljerecht) voor een betere rechtspositie van de  con  -
sument. Bijvoorbeeld voor een aansluitplicht voor bedrijven bij een 
geschillencommissie en digitale toegang tot de rechter. Maar 
we helpen ook met praktische informatie via deze sites:

 Consumentenbond.nl/garantiechecker
 Consumentenbond.nl/juridisch-advies
 Klachtenkompas.nl

BETERE RECHTSPOSITIE
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