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Kleinbedrijfmijdt
‘tedure’ rechter

Richard Smit
Amsterdam

Veelkleineondernemerszienbij eenconflict
afvaneengangnaarderechter,omdatzedatte
duurentijdrovendvinden.Datblijktuitonder-
zoekdat vandaag verschijnt.Minister Sander
DekkervanRechtsbescherminggaatkijkenof
ermaatregelennodig zijnomde rechtspraak
toegankelijker temakenvoorhetmidden- en
kleinbedrijf.
Uit het rapport, dat onderzoekcentrum

WODC schreef voor hetministerie van Justi-
tieenVeiligheid,blijktdatookvoorkleinebe-
drijvenhetrisicoopeenconflictmeteenklant,
leverancier, werknemer of de overheid groot
is. Ruim een derde van de onderzochte 1700
kleine bedrijven kreeg in één jaar temaken
met éénofmeer conflicten.
Branchevereniging MKB-Nederland eist

maatregelen. ‘Deuitkomstenbevestigenvoor
eengrootdeelwatMKB-Nederlandookallang
constateert; de toegang tot het recht is voor
kleinere bedrijvenmoeilijk, kostbaar en tijd-
rovend’, reageertdeondernemersorganisatie.
‘Wehorennietvoornietsvanondernemersdat
ze de gang naar de rechter omdie reden niet
eensmaken. Endat is een slechte zaak, want
toegang tot de rechter is een fundamenteel
recht, dat nietmagworden belemmerd door
tehogekosten.’

OokMariekeMandersvanhetAmstelveen-
se advocatenkantoorMercator Legal, dat al
meer dan tien jaar een juridisch spreekuur
heeftvoormkb-ondernemers,merktdathoge
kosten ondernemers ontmoedigen. ‘Vooral
eenmanszaken en vennootschappen onder
firmahebben erg veelmoeitemet de kosten.
Bij eeneenvoudige zaakbij dekantonrechter
ben je, alleen al aan advocaatkosten, €2500
tot €3500 kwijt. Bij vorderingen onder €5000
raad ik ondernemers aan omheel goed na te
denkenof zewillenprocederen.’
MinisterDekker vanRechtsbescherming

(VVD),diemoetzorgenvooreengoedentoe-
gankelijk rechtsbestel, werkt al aan de ver-
eenvoudiging van de incassoprocedure bij
derechter.Ookwilhijdat iedereendie juridi-
schehulpzoektmakkelijkeradvieskankrij-
gen.Dekkerzaldeuitkomstenvanhetnieuwe
onderzoekhierinmeenemen,meldthij.Ook
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Duur, tijdrovend en
ingewikkeld
Vijf voornaamste redenen waarom mkb-
ondernemers bij conflict afzien van
juridische stappen, in % van antwoorden.

Juridische stappen vaak te kostbaar, aldus rapport

laat hij nagaanof er specifiekemaatregelen
voorhetmkbnodig zijn.

Eénmaatregel omde rechtstoegang te ver-
beterenheeft deminister in de zomer al aan-
gekondigd:degriffierechtenvoorkleinerevor-
deringen—tussende €500 en€5000—gaan
omlaag.Diehaddeoverheid in2011juist fors
verhoogd, waardoor ondernemers nietmeer
naar de rechter stapten. Sinds de kostenver-
hoging daalde het aantal dagvaardingen bij
de kantonrechtermet 40%. De verlaging van
degriffiekostenmoethetweerbetaalbaarma-
ken ombijvoorbeeld onbetaalde rekeningen
viade rechter te innen.

MKB-Nederland,datal jarenpleitvooreen
drastischeverlagingvandegriffierechtenbij
kleinevorderingen,vindtdetariefsverlaging
‘een stap in de goede richting’. ‘Voor zaken
van€500tot€2500loonthetnumeestalniet
omachter vorderingen aan te gaan endaar-
omzienwedatondernemersdievorderingen
massaal afboeken.’
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DevoorgesteldetariefsverlaginggaatMKB-Ne-
derlandechternietvergenoeg. ‘Wewilleneen
evaluatiemomentenonderzoeknaarverbete-
ringvandegriffierechtenenincassoprocedu-
res.Degriffierechtenvoorvorderingentussen
de€500en€1000zijnnogsteedsscheef:bijeen
vorderingvan€501benje€306aangriffierech-
ten kwijt. Verder kan digitalisering incasso-
procedures sneller, goedkoper en laagdrem-
peligermaken.’

Ookpleit deondernemersorganisatie voor
experimentenmeteenspeciale ‘mkb-rechter’,
die eengeschil sneller kanoplossendoorhet
combineren van een bodemproceduremet
een kort geding.Dat kan voorkomendat gro-
terebedrijven,dieeenveel langereademheb-
ben, rechtszaken traineren met juridische
trucs en batterijen advocaten, net zolang tot
dekleinere ondernemeropomvallen staat.

AdvocaatManderspleit juistvoorhet losla-
tenvandekoppelingtussendehoogtevaneen
vorderingendehoogtevanhetgriffierecht. ‘Als
jeeenvorderingkrijgtvanmeerdan€100.000
isdatvooreengedaagdeal€4030.Dezekosten
moeten vooraf betaald worden, of je nu ach-
teraf in het gelijk wordt gesteld of niet. Grif-
fierechtenkunnenzoals oneigenlijkpressie-
middel gebruiktworden.’
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Vooral geruzie over in- en
verkoop
Geschat aantal bedrijven dat afgelopen
jaar te maken heeft gehad met conflict,
naar conflictonderwerp (aantal x1000).
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