
 

Een van dé onderscheidende kenmerken van de bindend adviesprocedure bij De 

Geschillencommissie is de laagdrempeligheid daarvan voor rechtzoekenden. Deze laagdrempeligheid 

kent vele facetten en loopt als een rode draad door de procedure. Van het eenvoudig indienen van 

stukken en het 24/7 online beschikbaar zijn van het dossier tot het vanachter je keukentafel 

deelnemen aan een zitting. Ook bij het sluitstuk van de procedure, het ‘bindend advies’ of de 
uitspraak van de commissie is laagdrempeligheid een randvoorwaarde. De werkgroep Uitspraak 

nieuwe stijl had tot doel te bezien hoe het huidige format van het bindend advies kan worden 

aangescherpt om zo de begrijpelijkheid en laagdrempeligheid daarvan te vergroten. Het nieuwe 

format bereikt dit doel in drie opzichten: 

 

Ten eerste, wat betreft het taalgebruik willen we zoveel mogelijk aansluiten bij de belevingswereld 

van partijen. Het is dus van belang dat de commissies hun bindend advies schrijven voor de juridische 

leek. Bovendien is het goed dat de uitspraken niet alleen voor partijen begrijpelijk zijn, maar ook voor 

iedere rechtzoekende of geïnteresseerde die gepubliceerde uitspraken online leest. Deze focus moet 

evenwel geen afbreuk doen aan de inhoudelijke kracht en juridische juistheid van het bindend 

advies. Juridisch jargon kan dus niet geheel worden vermeden. Het gaat hier om het vinden van een 

optimale balans tussen begrijpelijkheid en juistheid.  

  

Naast het zoveel mogelijk gebruiken van begrijpelijke taal, is het ook van belang de uitspraak op 

inzichtelijke wijze te structureren. Het nieuwe format heeft daarom ook een ietwat gewijzigde 

structuur. Zo wordt de uitkomst als eerste vermeld, in de vorm van een korte samenvatting van waar 

de zaak over gaat en hoe deze afloopt. 

  

Tot slot is het inhoudelijk van belang dat de motivering van de beslissing het mogelijk maakt dat 

partijen zich zoveel mogelijk herkennen in de feiten, standpunten, debatpunten, en de beoordeling. 

Daarnaast is het zaak dat het dictum in concrete termen uiteenzet welke opdracht de commissie een 

partij geeft en dus wat er van partijen verwacht wordt. Beide punten zijn van belang om de kans te 

verminderen dat geschillen zich voortzetten bij de overheidsrechter in vernietigingsprocedures. 

  

In het nieuwe format wordt kortom taalgebruik, structuur en inhoud nog beter op elkaar afgestemd, 

waardoor de boodschap van de commissie voor iedereen begrijpelijk is. En begrijpelijke uitspraken 

zijn voor De Geschillencommissie een essentiële voorwaarde in het streven iedere rechtzoekende 

een ‘voelbaar rechtvaardige’ toegangspoort tot het recht te bieden. 
  

Hartelijke groet, 
 


