
 

Schriftelijke vragen (art. 42 RvO) 
 
aan de voorzitter van Provinciale Staten van Gelderland 
 
datum : 18 januari 2018 

van : Karin Jeurink en Yvonne de Jager 

onderwerp :  E-Court alternatief voor rechtspraak bij Vitens 

 
 
Inleiding 
De fractie van de PvdA heeft met verbazing en afschuw de rapportage van Nieuwsuur van 17 januari 
en het onderliggende artikel in de Groene Amsterdammer gelezen over een nieuwe wijze van 
arbitrage via de digitale weg E-Court.  
Uit de rapportage blijkt dat dit niet zo zorgvuldig gebeurt. Veel deskundigen zetten vraagtekens bij de 
rechtsgeldigheid van de uitkomsten en het bedrijf E-Court is niet transparant over de uitkomsten van 
hun procedures en welke ‘rechters’ de zaken beoordelen. Deze wijze van arbitrage is in strijd met het 
Europese consumentenrecht en het Europees Verdrag voor de rechten van de mens.  
Veel mensen die in aanraking komen met E-Court raken verstrikt in de juridische taal en weten niet 
waar ze mee te maken hebben. Daarnaast moeten mensen toegang hebben tot een computer, 
scanner, mailadres en deze ook kunnen gebruiken om van de mogelijkheden van E-Court gebruik te 
kunnen maken. Dit is niet voor iedereen bereikbaar. Uit de rapportage blijkt dat E-Court hier weinig 
oog voor heeft.  
In het artikel is aangegeven dat Waterbedrijven gebruik maken en een aantal gebruik gaan maken van 
E-Court.  
 
 
000o0Vragen 

1. Is het College op de hoogte van de reportage van nieuwsuur en het artikel in De Groene 
Amsterdammer over E-Court?  

2. Vindt het College ook dat deze wijze van arbitrage te weinig transparant is om op grote schaal 
in te zetten bij nutsvoorzieningen?  

3. Als aandeelhouder van Vitens vragen wij u of Vitens ook gebruik maakt van E-Court of een 
andere wijze van digitale arbitrage.  

4. Vraagt u als aandeelhouder aan Vitens om geen gebruik te maken van E-Court zolang hun 
procedures in strijd zijn met het Europese consumentenrecht, het Europese Verdrag voor de 
rechten van de mens en niet transparant zijn?   

 
 
 
 
 
 


