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STELLINGEN

behorend bij het proerschrift van Alex Jcttinghoff,

HET KOMT ZELDEN VOOR:

BEHEERSING VAN KLACHTEN EN GESCH1LLEN IN RELVTIES

TUSSEN BEDRIJVEN

1. Aan een groot deel van de rechtssociologische 'geschilliteratuur' ligt een tc be-
perkte en soms ook eenzijdige voorsccüing ten grondslag van de belangen die
rechcspraak dient.

2. Wie bcscft welk een beängstigende hoeveelheid informatie door bedrijven
over hun klanten en mogelijke klanten wordt vergaard, kan niet anders dan
met huiver kennisnemen van een voorstel voor een wettclijke regeling "voor
hct vorderen van gegevens bij bedrijven door opsporingsinstantics".

3. Het doorvoeren van een kwaliteitssysteem door bedrijven bevordert de bu-
reaucratiscring van het ondcrling vertrouwen.

4. De hierarchische coneeptie van contractuele relaties, zoals die door Kawashi-
ma voor Japan is beschreven, Staat vaak dichter bij de realiteit van zakelijke
verhoudingen van verschillendc bedrijfssectoren die in dit onderzoek naar vo-
ren komen, dan de egalitaire terminologie van 'partnerschap' die het bedrijfs-
levcn zelf hanteert.

5. De mogelijkheden om klachten en geschillen in zakelijke relaties te voorko-
men zijn medc afhankclijk van de technische kenmerken van het product en
(of) hct produetieproecs.



6. Spelers kunnen alleen het resultaat van cen'spei'bepalen, wanneer hun speel-
sterkte groter is dan die van de andere spelers en ze ook de omstandigheden
waaronder het 'spel' gespceld wordt kunnen beheersen. [naar Norbert Elias]

7. De invloed van contingentie bij socialc verandering wordt in de sociologie on-
voldoende onderkend.

8. Meer kijken over de diseiplinaire heg naar wat politieke en economische soci-
ologie te bieden hebben, zou dc rechtssociologie ten goede komen.

9. Het is moeilijk voorstclbaar dat de volstrekt fantasieloze architectuur die de
huidige industrieterreinen te zien gcven, over een aantal generaties voorwerp
zal worden van monumentenzorg of industriele archeologie.

10. De tijd is niet ver mcer dat onze Studenten zieh bij de term 'kantongerecht'
weinig anders kunnen voorstellen dan Chinees eten.

Universiteit Maastricht, 26 September 2001


