
De civiele
procedure
bij de
kanton-

134 rechter
Onderzoek en beleid Evaluatie van een vernieuwing

A. Klijn
C. Cozijn
G. Paulides

Justitie Wetenschappelijk

Onderzoek- en

Documentatiecentrum

Gouda Quint



CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG

Klijn, A.

De civiele procedure bij de kantonrechter: evaluatie van een vernieuwing / A. Klijn,
C. Cozijn, G. Paulides

Arnhem: Gouda Quint. - (Onderzoek en beleid/Wetenschappelijk Onderzoek- en

Documentatiecentrum, ISSN 0923-6414; 134)

Met lit. opg. - Met samenvatting in het Engels en Frans

ISBN 90-387-0290-6 NUGI 694

Trefw.: burgerlijk procesrecht; Nederland.

© 1994 WODC

Auteursrecht voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,

hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder

voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B

Auteurswet 1912 jo, het Besluit van 20 juni 1974, Stb. 351, zoals gewijzigd bij het Besluit van 23

augustus 1985, Stb. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk

verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 882, 1180 AW

Amstelveen). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers

en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever te

wenden.



Inhoud

1 Samenvatting 1

1 Inleiding 7
1.1 Aanleiding tot het onderzoek 7

1.2 Doelstelling en aard van de wetswijziging 8

1.3 Vraagstelling van het onderzoek 9

1.4 Opzet van het rapport 12

2 Opzet en uitvoering van het onderzoek 15

2.1 Plan van opzet 15

2.2 Uitvoering 16

2.2.1 Gesprekken met professioneel betrokkenen 16

2.2.2 Dossierstudie bij de zes kantongerechten 17

2.2.3 Telefonische enquête 17

3 Vereenvoudigde rechtsingang 21
3.1 De verwachtingen aangaande het dagvaardingsformulier 21

3.2 Het dagvaardingsformulier in de praktijk 25

3.2.1 Het gebruik globaal bezien 25

3.2.2 Gebruikers en gebruiksomstandigheden 28

3.3 Overwegingen achter het formuliergebruik 34

3.3.1 De habituele eisers 34

3.3.2 Incidentele eisers 36

3.3.3 Rechtshulpverleners 37

3.4 In vergelijking met het rechterlijk bevel tot betaling 38

3.4.1 Het betalingsbevel onderzocht 38

3.4.2 Is het formulier beter? 43

3.5 Bij wijze van eerste conclusie 46

4 Versnelde afhandeling 47

4.1 De verwachtingen aangaande procedurele versnelling 47

4.2 Feitelijk verloop van procedures 53

4.2.1 Devorderingsfase 53

4.2.2 De afhandelingsfase 55

4.2.3 De lengte van de procedure-arrangementen 56

4.3 Overwegingen achter het gebruik vanprocedure-arrangementen 62

4.3.1 De comparitie na antwoord 62

4.3.2 De spoedeisende afwikkeling 63

4.4 Terug in de tijd 64



4.4.1 Het verloop van de procedure in het algemeen 64

4.4.2 Het verloop van de procedures in koopzaken 67

4.5 Bij wijze van tweede conclusie 70

5 Ter afsluiting 73

5.1 De effecten per saldo 73

5.2 Oorzaken ter verklaring 75

5.3 Naar gelang de omstandigheden 78

Summary 81

Résumé 83

Literatuur 85

Bijlage 1: Samenstelling begeleidingscommissie 89

Bijlage 2: Parlementaire geschiedenis 91

Bijlage 3: Tabellen 93



Erratum, pagina 52

Figuur 2: Schematisch overzicht van de beoogde versnelling van procedures na wetswijziging

oud

v

nieuw

gewone verkorte voorlopige

termijn termijn voorziening

dagvaarding

dagvaarding dagvaarding

v v
eerste zitting i eerste zitting zitting

vonnis

dagvaarding

eerste zitting

v

v

v
eindvonnis

eindvonnis eindvonnis



Samenvatting

Op 30 december 1991 trad de Wet Wijziging van de civiele kantongerechtsproce-

dure (Wet van 31 januari 1991, Stb. 50) in werking. Het daartoe strekkende voor-

stel was in mei 1987 bij de Tweede Kamer ingediend.' Het centrale oogmerk van

de wet kan als volgt beknopt worden samengevat: harmonisering van het proces-

recht, vereenvoudiging van de rechtsingang en versnelling van de procedurele

afhandeling.

De wetswijziging valt te beschouwen als een pakket van nieuwe of vernieuwde

instrumenten waarmee de rechtspraak haar voordeel zou kunnen doen. Ten eerste

werd het eenvoudiger gemaakt om claims aan de rechter voor te leggen door de

introductie van een zelf in te vullen dagvaardingsformulier. Ten tweede werd het met

de vernieuwde regeling van de voorlopige voorziening (het zogenaamde kanton-

rechterlijk kort geding) mogelijk om sneller dan voorheen een antwoord van de kan-

tonrechter te krijgen. De derde belangrijke maatregel betrof de versnelling van de

gewone procedure: de kantonrechters moeten thans onmiddellijk na het antwoord

van de gedaagde beoordelen of de zaak geschikt is voor comparitie (comparitie na

antwoord met de mogelijkheid tot het aansluitend geven van vonnis). Harmonisatie

van het procesrecht werd bereikt door het vervangen van de diverse specifieke

procedures tot één dagvaardingsprocedure.

Met de inwerkingtreding van de wet kwam een, althans parlementair, einde aan een

discussie die ruim een halve eeuw omspant. Met opzet `parlementair', want bij de in-

werkingtreding was er van een feitelijke consensus in het `veld' bepaald geen sprake.

In tegendeel, men behoefde als buitenstaander slechts enige stappen in het veld te

zetten of men werd geconfronteerd met wat eenvoudigheidshalve hier maar aange-

duid wordt als: de polarisatie tussen `het veld' en `Den Haag'. Juist deze omstandig-

heid vormde de achtergrond van het verzoek van het directoraat-generaal Wetgeving

en het directoraat-generaal Rechtspleging - medio 1992 - aan het WODC tot het doen

van een evaluatiestudie. Van deze studie wordt hier verslag gedaan.

Het onderzoek diende ertoe antwoord te verschaffen op de navolgende drie vragen.

1 In welke frequentie en onder welke omstandigheden wordt thans gebruik gemaakt

van de nieuwe procesfaciliteiten?

2 In hoeverre kan men stellen dat de huidige praktijk voldoet aan dein het

vooruitzicht gestelde verwachtingen?

3 Welke factoren zijn ter verklaring van de gerealiseerde situatie aan te voeren?

Voor de beantwoording van deze vragen werden in het kader van het onderzoek

vraaggesprekken gevoerd met eisers, kantonrechters, deurwaarders en advocaten.

Daarnaast zijn in de maanden april, mei en juni 1993 bij de kantongerechten te

1 Bijlage 2 bevat een kort overzicht van de parlementaire geschiedenis van het wetsontwerp.
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Amsterdam, Groningen, Tilburg, Brielle, Groenlo en Terneuzen in totaal 3217 dos-

siers van in de maanden april dan wel mei 1992 aangebrachte zaken bestudeerd.

Het onderzoek werd begeleid door een begeleidingscommissie onder voorzitter-

schap van prof. mr. G.R. Rutgers.2 De bevindingen van het onderzoek laten zich als
volgt samenvatten.

De vereenvoudigde rechtsingang

Het gebruik van de nieuwe formulierdagvaarding blijkt - anderhalf jaar na invoe-

ring - aanmerkelijk achter te blijven bij de van de zijde van de wetgever gewekte

verwachtingen. Van de door ons bestudeerde dagvaardingen blijkt 4% via bedoeld

formulier aanhangig te zijn gemaakt. Voor zover er gebruikt van wordt gemaakt,

betreft het, conform de bedoeling, relatief meer individuele, particuliere eisers, zij

het dat een derde van hen daarbij wel een beroep gedaan heeft op professionele

deskundigen.

Voor zover wij kunnen zien, ligt een substantiële toename van het gebruik van het

formulier in de toekomst niet voor de hand. Dat hangt samen met verschillende

factoren. Allereerst de klaarblijkelijke moeilijkheidsgraad van correcte invulling.

Vervolgens blijkt een niet onaanzienlijk deel van de door de griffie aan de gedaagde

gezonden formulieren onbestelbaar; in ons onderzoek is dat 17%. Zeker niet het

minste probleem is het feit dat men in geval van spoedeisendheid niet van een

dergelijk formulier gebruik mag maken. Dat heeft er met name toe geleid dat vorde-

ringen ter zake van een doorlopende schuld (veelal in woonzaken) niet per formulier

geschieden.

Afgezien van deze problemen, die inherent zijn aan het formulier, vormt een van de

meest belangrijke factoren ter verklaring van het geringe gebruik het niet door de

wetgever onderkende feit van de in het veld bestaande werkverhoudingen met de

deurwaarders. Het zijn met name institutionele eisers die, indien hun interne

'minnelijke' vorderingsprocedure zonder succes blijft, gebruik blijven maken van

hun vaste deurwaarders. Ten eerste omdat ze over de resultaten daarvan tevreden

zijn en ze geen baat hebben bij het verstoren van goede relaties. Ten tweede omdat

de deurwaarders hen impliciet en expliciet te verstaan hebben gegeven dat zij,

wanneer de deurwaarder alleen zou worden ingeschakeld bij de executie van de

verkregen titel, op hogere kosten en lagere prioriteit moesten rekenen.

Met de invoering van de formulierdagvaarding is het verzoek tot het uitvaardigen

van een gerechtelijke bevel tot betaling afgeschaft. Dit was een procedure die eisers

de gelegenheid bood een geldvordering (van ten hoogste f 2500) voortkomend uit

overeenkomst zelfstandig aanhangig te maken. Het zou een onnodige doublure zijn

en de deurwaarders klaagden over de gebruikswaarde ervan, zo heette het. Nadere

bestudering van het voor handen zijnde materiaal levert geen concludente bevin-

2 De volledige samenstelling van deze commissie treft men aan in bijlage 1.
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dingen die deze klachten rechtvaardigen. Tevens moet, gelet op de geconstateerde

problemen bij het formuliergebruik, geconcludeerd worden dat het alternatief

laboreert aan dezelfde feilen.

De versnelde afhandeling

3

Hoewel op het eerste gezicht strijdig met het streven naar versnelling van de proce-

durele afwikkeling van zaken, zag de wetgever zich krachtens de wens tot harmoni-

satie gedwongen tot het verlengen van de minimumtermijn van dagvaarding tot

tenminste vier weken. Voorheen bedroeg die termijn vijf dagen. Per saldo zou deze

verlenging niet resulteren in een verlenging van de rechterlijke afdoening, zo werd

betoogd, gegeven de bij deze wet aan de kantonrechters opgelegde plicht alle zaken

na antwoord te beoordelen op hun geschiktheid voor comparitie. Onder aanname

van het feit dat een groot aantal geschillen inderdaad op die wijze snel afgewikkeld

kon worden, zou per saldo toch een versnelling gerealiseerd kunnen worden. Hoe is

de praktijk?

Op grond van de ons ter beschikking staande zaken moet worden geconcludeerd dat

thans met een dagvaardingstermijn van ongeveer 40 dagen rekening moet worden

gehouden. Daarbij zij aangetekend dat dit cijfer geflatteerd is ingeval men als eiser

per formulier gedagvaard heeft. In die situatie dient men bij het bovenstaande aantal

dagen nog eens drie weken op te tellen ten behoeve van de behandeling van het

formulier ter griffie. Ten dele komt deze verlenging op conto van de eiser (die eerst

moet voorzien in de betaling van het verschuldigde griffierecht), ten dele hangt deze

samen met de inrichting van de administratieve verwerkingsprocedure. Dat brengt

voor Amsterdam, het kanton waar de meeste formulieren gebruikt zijn, de termijn

van dagvaarding op een gemiddelde van 70 dagen.

Ten overvloede wellicht zij aangetekend dat in geval van spoedeisendheid, hetzij via

een verzoek tot een voorlopige voorziening hetzij via procederen op verkorte termijn

(bij algemene machtiging), de dagvaardingstermijn uiteraard korter blijkt: respec-

tievelijk 20 of 10 dagen.

Anders dan voorzien heeft echter de afdoeningsfase in het algemeen géén versnel-

ling te zien gegeven. Het daartoe door de wetgever aangereikte instrument, de com-

paritie na antwoord, blijkt nagenoeg niet aangewend te worden. Op het totaal van de

419 op tegenspraak gevoerde niet-spoedeisende zaken troffen we in 15 gevallen een

comparitie als hier bedoeld aan (4%). Uit andere bron weten we dat de overgrote

meerderheid van de kantonrechters zelfs niet toekomt aan de beantwoording var. de
vraag of de zaak geschikt is voor comparitie na antwoord. Maar zelfs als hij hier wel

aan toe zou komen, zal de kantonrechter, gelet op de kwaliteit van zowel eis als ant-

woord, in de meeste gevallen tot de conclusie moeten komen dat een comparitie als

bedoeld niet opportuun is. Een en ander betekent dat de wet op dit punt nagenoeg

volledig zonder effect is gebleven. Een gewone procedure bij de door ons onder-

zochte kantongerechten neemt thans gemiddeld 140 dagen in beslag.
Als een van de door de praktijk meest verwelkomde vernieuwingen werd beschouwd
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de introductie van een zelfstandige voorlopige voorziening (ex art. 116 Rv). Daar-

naast hebben kantonrechters op grote schaal, in reactie op de door de praktijk

gevreesde vertraging, zogenaamde `algemene machtigingen' tot het procederen op

verkorte termijn afgegeven (daarbij een in de wet voorziene uitzonderingsbepaling

tot regel verheffend). Van beide `snelrechtfaciliteiten' - die als functionele equiva-

lenten lijken te functioneren - wordt thans frequent gebruik gemaakt: in ons bestand

in ruim 20% van de gedingen.

Bekorting van de afdoening wordt echter niet door beide varianten in dezelfde mate

bewerkstelligd. Het procederen op verkorte termijn laat namelijk in de afdoenings-

fase de advocaten en rechters de vrije hand om hun bestaande routines te handha-

ven hetgeen resulteert in een aanmerkelijk langere duur van afdoening dan het geval

is in een voorlopige-voorzieningenprocedure (volgens het Amsterdamse model).

Het verschil in dagen uitgedrukt: duurt de voorlopige voorziening (in Amsterdam)

gemiddeld 13 dagen, procederen op verkorte termijn vergt (in Groningen en Tilburg)

gemiddeld 70 tot 73 dagen!

Hieraan toegevoegd zij de opmerking dat de variatie in het machtigingsbeleid van de

kantonrechters een onvoorziene bijdrage betekend heeft aan een verdere regionali-

sering van het procesrecht. Tegen de achtergrond van het harmoniseringsstreven is

dat een moeilijk positief te waarderen ontwikkeling.

Beantwoording van de vraag of de wetgeving al dan niet geslaagd is inzake het ver-

snellingsstreven, vergt een vergelijking van het heden met het verleden. Op grond

van ons ter beschikking staand materiaal was het mogelijk om voor het kanton-

gerecht Amsterdam de huidige afdoeningsnelheid van niet-spoedeisende per

exploot aanhangig gemaakte contentieuze geschillen te vergelijken met die in

de jaren 1972, 1977 en 1982.

Het feitelijk resultaat van de wetswijziging blijkt anders dan bedoeld; in plaats van

sneller duurt een `bodemprocedure' per saldo langer. Was in vergelijking met de

jaren zeventig in het begin van de jaren tachtig een vooruitgang in snelheid van

afdoening te bespeuren, thans zijn we weer terug op dat aanvankelijke niveau.

Duurde een procedure op tegenspraak gevoerd in 1972 om en nabij 209 dagen, thans

is dat 244 dagen. Neemt men de verstekzaken - die uiteraard een kortere afdoening

kennen, hoewel ook deze verlengd blijkt - in de berekeningen mee, dan gaat het om

een gemiddelde afdoeningsduur van 55 dagen in 1972 en 103 dagen anno 1992.

Beziet men de wetswijziging onder de invalshoek van de mate waarin voorzegde

effecten al dan niet gerealiseerd zijn, en de betekenis van deze effecten voor de

rechtspraktijk, dan resteert op grond van deze studie de navolgende conclusie. Uit-

drukkelijk voorzien en positief gewaardeerd is de invoering van de voorlopige voor-

ziening - het `kantonrechterlijk kort geding' - als zelfstandige procedure. Sprake is

van een groter aantal onvoorziene en overwegend negatief te waarderen gevolgen:

de opgetreden verlenging van de afdoening, de regionalisering van het procesrecht

en het gebruik van algemene machtigingen om op verkorte termijn te mogen dag-

vaarden. Daarnaast zijn er niet-ingeloste beloften: de eenvoudige rechtsingang voor
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de individuele rechtsconsument en de snelle afdoening van geschillen via compa-

ritie na antwoord. Per saldo lijkt de balans overwegend negatief.

Twee factoren lijken ons van belang ter verklaring van dit resultaat. Op de eerste

plaats lijkt er sprake van een geringe doorwerking van bestaande sociaal-weten-

schappelijke kennis in dezen. Niet alleen lijkt er, afgaande op de schriftelijke stuk-

ken, bijzonder weinig gebruik gemaakt te zijn van de resultaten van en inzichten uit

in het verleden verricht onderzoek. Belangrijker nog lijkt het gebrek aan bezinnin-

gen op de consequenties van die bevindingen voor hetgeen de wetgever voor ogen

stond bij de wetswijziging. Anders gezegd: achterwege lijkt te zijn gebleven een

reflexie op de situatie en organisatie van het veld waarin de nieuwe regels dienen

te functioneren.

In het verlengde hiervan valt het op dat er in het gehele proces van wetgeving weinig

aandacht lijkt te zijn geweest voor de organisatorische implementatie. Illustratief

daarvoor is wellicht dat pas na aanvaarding van het wetsvoorstel en op verzoek van

de Kring van Kantonrechters een tijdelijk landelijk steunpunt is opgericht ter onder-

steuning van de invoering. Ook met het ontwerpen van het formulier werd eerst na

de vaststelling van de wet een aanvang gemaakt.

De wijziging van de civiele kantongerechtsprocedure is door de wetgever van meet af

aan beschouwd als een etappe op de lange weg van de herziening van de rechterlijke

organisatie en de daarmee samenhangende herziening van het Wetboek van Burger-

lijke Rechtsvordering. Binnen dit perspectief kunnen negatieve ervaringen als opge-

daan met de onderhavige wetgeving in tweede instantie hun nut hebben wanneer

ze aanleiding geven tot nadere bezinning en onderzoek. Waar een van de centrale

opgaven van de procesrechtelijke herziening erin bestaat een cultuuromslag te

realiseren inzake de rechterlijke lijdelijkheid, wijst deze studie op het belang van

nader onderzoek naar de daartoe te realiseren voorwaarden onder het adagium:

wetgeven is bijsturen naar gelang der sociale omstandigheden.



1

Inleiding

1.1 Aanleiding tot het onderzoek

Op 30 december 1991 trad de Wet Wijziging van de civiele kantongerechtsprocedure

(Wet van 31 januari 1991, Stb. 50) in werking. Daarmee werden de bestaande proce-

dures - het 'ratjetoe aan dagvaardingsprocedures en oneigenlijke verzoekschriftpro-

cedures' (Van Son, 1991, p. 1692) - teruggebracht tot een bescheidener en overzich-

telijker aantal. Het centrale oogmerk van de wet kan als volgt worden samengevat:

1 harmonisering van het procesrecht;

2 vereenvoudiging van de procesingang;

3 versnelling van de procedurele afhandeling.

Het voorstel daartoe was op 19 mei 1987 bij de Tweede Kamer ingediend en werd

daar op 5 april 1991 aanvaard. Valt een termijn van 43 maanden voor een justitiewet

op zichzelf al fors te noemen3, de werkelijke lengte van de discussie is aanmerkelijk

langer. Meijknecht (1990, p. 30) lokaliseert het begin van de gedachtenvorming over

de vereenvoudiging in de jaren vijftig, daarbij verwijzend naar de indiening van een

wetsontwerp tot wijziging van de civiele kantongerechtsprocedures. De memorie

van toelichting bij het onderhavige wetsvoorstel rept echter over een halve eeuw en

lokaliseert de aanvang van het met tussenpozen gevoerde debat in 1935 refererend

aan de indiening van een ontwerp 'houdende maatregelen tot vergemakkelijking van

inning van onbetwiste geldvorderingen' (Handelingen Staten-Generaal, Bijlagen

1935-1936,174 1-4).

Toegegeven, de oogmerken van het hier besproken wetsvoorstel zijn mettertijd ver-

breed. Maar daarmee is de oorzaak van de lange duur van dit wetgevingsproces niet

verklaard. De belangrijkste oorzaak moet waarschijnlijk gezocht worden in de wijzi-

ging van de gedachten achter het wetsvoorstel. Illustratief daarvoor is dat tijdens de

parlementaire behandeling het wetsontwerp substantiële wijziging onderging. Wie

vervolgens mocht veronderstellen dat het ten lange leste aanvaarde voorstel op een

grote mate van consensus mocht rekenen, vergist zich. Juist het feit dat de uiteinde-

lijke wetswijziging nogal grote tegenstand opriep in het veld van de rechtspraktijk,

vormde de achtergrond van het verzoek van het directoraat-generaal Wetgeving en

het directoraat-generaal Rechtspleging medio 1992 aan het WODC tot het doen van

deze evaluatiestudie.

3 Uit de studie van Veerman (1986) blijkt dat een justitiewet gedurende de laatste 10 jaar gemiddeld 2,2 jaar

(810 dagen) vergt. Dat is al anderhalf à tweemaal zo lang als overige wetgeving.
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1.2 Doelstelling en aard van de wetswijziging

Afgezien van enkele aanpassingen van de relatieve competentie van de kantonrech-

ter (waaronder de invoering van het zogenaamde consumentenforum) 4 omvat de
wet de onderstaande wijzigingen.

1 De invoering van het dagvaardingsformulier als alternatief voor de rechtsingang

waarbij de dagvaarding wordt uitgebracht per deurwaardersexploot.5 Het for-

mulier moet worden ingediend bij de griffie van het kantongerecht. Deze draagt

zorg voor verzending ervan aan de gedaagde per aangetekende brief (art. 104 lid

2 Rv). Indien het formulier onbesteld retour komt, moet de eiser, indien hij als-

nog wil procederen, kiezen voor dagvaarding per deurwaardersexploot (art. 104

lid 3 Rv).

2 In verband met de duur van de postale afhandeling van de dagvaarding per for-

mulier is de gewone dagvaardingstermijn verlengd tot tenminste vier weken

(art. 7 lid 1 Rv). Voorheen was de termijn tenminste vijf dagen. In spoedeisende

gevallen kan worden verzocht de dagvaardingstermijn te verkorten (art. 7 lid 2

Rv) .

3 Nadat het antwoord is genomen, moet de kantonrechter de zaak beoordelen op

geschiktheid voor comparitie. Partijen worden in de gelegenheid gesteld elk nog

één schriftelijke toelichting te geven. Heeft de hiervoor bedoelde comparitie

plaatsgevonden, dan kan de kantonrechter onmiddellijk vonniswijzen zonder

nadere toelichting (art. 109 jo 141a Rv).

4 Een vernieuwde regeling inzake de vordering van voorlopige voorzieningen. In

spoedeisende gevallen kunnen nu voorlopige voorzieningen bij de kantonrech-

ter worden gevorderd voordat de hoofdzaak aanhangig is gemaakt (art. 116 Rv).

Voorheen kon dit slechts bij de kantonrechter nadat de hoofdzaak bij de kanton-

rechter aanhangig was gemaakt of anders in kort geding bij de president van de

arrondissementsrechtbank.6 Deze vernieuwing wordt doorgaans aangeduid als

de invoering van het `kantonrechterlijk kort geding'.

5 Met het oog op de harmonisering van procedures zijn de bepalingen voor enkele

bijzondere kantongerechtsprocedures vervallen. Hoofdregel is nu dat een zaak

door middel van een dagvaarding moet worden ingeleid. Slechts als de wet dat

4 Voor kantongerechtszaken geldt als hoofdregel dat een zaak moet worden aangebracht bij het gerecht

binnen welks rechtsgebied de gedaagde woont (art. 126 lid 1 jo art. 97 lid 2). In art. 98 Rv worden hierop

enkele uitzonderingen gemaakt. Het derde lid van dit artikel bepaalt dat in zaken betreffende overeen-

komsten tussen een partij die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een natuurlijke per-

soon die niet zodanig handelt, ook de kantonrechter in wiens rechtsgebied die natuurlijke persoon woont

bevoegd is. In deze zogenaamde consumentenzaken is dus altijd de kantonrechter van de woonplaats van

de consument bevoegd: indien de leverancier de zaak aanhangig maakt, is dat op grond van de hoofdregel

en indien de consument tot actie overgaat, is dat op grond van de uitzondering van art. 98 lid 3 Rv.

5 In het geval gedaagde geen bekende woonplaats in Nederland heeft, of in het geval van een verkorte dag-

vaardingstermijn moet de dagvaarding bij deurwaardersexploot worden uitgebracht (art. 104 lid 1 Rv).

6 Ook wanneer de kantonrechter over de hoofdzaak zou moeten oordelen, was een beroep op de kort-

gedingrechter mogelijk.
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uitdrukkelijk bepaalt, moet dat per verzoekschrift. Mede door enkele gelijktijdig

ingevoerde wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek moeten enkele procedures die

voorheen bij verzoekschrift werden ingeleid, thans door middel van dagvaar-

ding aanhangig worden gemaakt.

6 Vermelding verdient voorts de afschaffing van de verschijningsplicht. Tot de

invoering van de nieuwe kantongerechtsprocedure dienden partijen volgens art.

99 (oud) Rv in persoon of bij gemachtigde voor de kantonrechter te verschijnen.

Lieten ze dat na, dan had dat consequenties. Verscheen de eiser niet, dan verviel

de instantie (art. 75 Rv). Verscheen de gedaagde niet, dan werd de eis bij verstek

toegewezen (art. 76 Rv). Wanneer thans op het uiterlijke moment (d.w.z. op de

zitting) schriftelijk verweer gevoerd wordt, is de gedaagde wel verschenen en zal

dus geen verstek worden verleend (art. 105 lid 1 Rv en art. 106 Rv). Ook de eiser

hoeft niet meer in persoon of bij gemachtigde op de zitting te verschijnen.

1.3 Vraagstelling van het onderzoek

9

De hierboven kort omschreven maatregelen zijn te beschouwen als een pakket van

nieuwe of vernieuwde instrumenten waarmee de in de praktijk van de rechtspraak

betrokkenen (partijen, rechtsbijstandverleners en rechters) hun voordeel zouden

kunnen doen. Beoogd wordt het eisers eenvoudiger te maken om hun claims aan de

rechter voor te leggen door middel van een zelf in te vullen dagvaardingsformulier,

terwijl ze ook de gelegenheid krijgen om via de vernieuwde regeling van voorlopige

voorziening sneller dan voorheen antwoord op hun vraag te krijgen. Rechters krijgen

de mogelijkheid om de procedure sneller en meer direct dan het geval is bij de

gebruikelijke schriftelijke procedure af te handelen via comparitie na antwoord

(met de mogelijkheid tot het aansluitend geven van vonnis). Het harmoniseren

van diverse specifieke procesbepalingen, ten slotte, beoogt bij te dragen aan een

reductie van de complexiteit waarmee de rechtsbijstandsverleners (advocaten en

deurwaarders) van doen hebben.

Kortom, er is sprake van een uitbreiding van het gedragsinstrumentarium waarvan

de wetgever veronderstelt dat deze aantrekkelijk is voor de individuele actores en

tevens positieve effecten heeft ten aanzien van de rechtspleging in het algemeen.

Maar is dat ook zo? Zijn de nieuwe opties ook aantrekkelijk gebleken in de praktijk?

Leiden de verplichtende voorschriften ook tot beoogde veranderingen in het proces-

verloop? Dat is de meest simpele formulering van de vraag die zich aandient bij

evaluatie. Beantwoording van die vraag omvat het beantwoorden van een drietal

subvragen.

Ten eerste de vraag naar het feitelijk gebruik van de geboden mogelijkheden.

Hoe vaak en onder welke omstandigheden wordt door betrokken actores gebruik

gemaakt van de nieuwe procedure-arrangementen? Naarmate er minder frequent

gebruik van wordt gemaakt, mag geconcludeerd worden dat de wet minder feitelijke

betekenis heeft.
De tweede vraag betreft de waarneembare gevolgen van het gebruikspatroon. Is er,

voor zover er gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheden, sprake van veranderin-



Hoofdstuk 1 10

gen in de procespraktijk en zijn deze conform de gekoesterde verwachtingen? Wan-

neer zich geen veranderingen voordoen of deze anders blijken dan beoogd, moet de

wetswijziging primair beschouwd worden als oorzaak van onbedoelde, al dan niet

ongewenste, gevolgen.

Rest als derde de vraag naar het waarom van het geconstateerde gebruik en de daar-

uit voortvloeiende gevolgen. Moet men de oorzaak primair zoeken in een tekort-

schieten van de geboden middelen of moet men de oorzaak eerder zoeken in de

oogmerken van de wet? Anders gezegd: is het realistisch tegenvallende praktijken te

kenschetsen als `kinderziektes' die mettertijd zullen verdwijnen, of moet men zich

afvragen of er sprake is van structurele tekorten die nader ingrijpen vereisen?

Deze drie vragen verschillen onderling naar hun aard. De eerste is een beschrijvings-

vraag en behoeft als zodanig weinig toelichting. Beantwoording ervan vergt een

systematische beschrijving van de procespraktijk onder verschillende invalshoeken.

De tweede vraag is een beoordelingsvraag en vergt uit haar aard externe criteria aan

de hand waarvan men oordeelt. Tweeërlei criteria zijn in dit verband denkbaar. Men

kan allereerst de omvang van de veranderingen vaststellen door de praktijk na in-

voering van de wet te vergelijken met die voordien. Daarnaast kan men de verande-

ringen beoordelen naar hun aard door ze te plaatsen tegen de verwachtingen die

door de wetgever in het vooruitzicht zijn gesteld bij de introductie van de voor-

stellen.

De derde vraag is een verklaringsvraag, hetgeen erop neerkomt dat nagegaan wordt

of de specifieke bevindingen inzake deze wetswijziging in verband gebracht kunnen

worden met algemene inzichten uit de sociaal-wetenschappelijke literatuur inzake

het beroep op de rechter.

De hier in algemene bewoordingen geformuleerde evaluatievragen dienen uiteraard

toegespitst te worden op de hier relevante specifieke kwesties. De onderstaande

onderzoeksvragen dienen als zodanige toespitsingen te worden opgevat aan de hand

waarvan vervolgens ook het verslag is opgebouwd.

1 In welke frequentie en onder welke omstandigheden wordt thans gebruik gemaakt

van de nieuwe procesfaciliteiten?

1.1 Het dagvaardingsformulier

1.1.1 Wat is de frequentie waarmee vanhet nieuwe dagvaardingsformulier

gebruik gemaakt wordt?

1.1.2 Door welke eisers en in welke omstandigheden wordt het dagvaardings-

formulier gebruikt?

1.1.3 In welke mate leidt het gebruik van het formulier tot problemen (zowel

wat betreft de aanvangsfase van de procedure als wat betreft het verdere verloop

daarvan)?

1.2 De comparitie na antwoord

1.2.1 Hoe vaak beveelt de kantonrechter tot comparitie na antwoord?

1.2.2 Onder welke omstandigheden beveelt de kantonrechter een dergelijke

comparitie?

1.2.3 Hoe vaak wordt onmiddellijk vonnis gewezen na de comparitie?
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1.2.4 In welke zaken wordt onmiddellijk vonnis gewezen?

1.3 De spoedeisende afdoening

1.3.1 Hoe frequent wordt gebruik gemaakt van de voorlopige voorziening?

1.3.2 Onder welke omstandigheden wordt deze voorziening gebruikt?
1.3.3 Welke rol speelt de mogelijkheid tot dagvaarding op verkorte termijn?

2 In hoeverre kan men stellen dat de huidige praktijk voldoet aan de in het vooruit-

zicht gestelde verwachtingen?

2.1 Omvang van de geconstateerde veranderingen

2.1.1 In welke mate is er in vergelijking met voorheen sprake van een vergrote

toegang tot de kantonrechter?

2.1.2 In welke mate is er sprake van een versnelde procesafhandeling?

2.2 Aard van de geconstateerde veranderingen

2.2.1 In welke mate zijn beoogde gevolgen gerealiseerd?

2.2.2 In welke mate is er sprake van onbeoogde gevolgen?

2.2.3 Hoe kunnen de onbeoogde gevolgen gekwalificeerd worden?

3 Welke factoren zijn ter verklaring van de gerealiseerde situatie aan te voeren?

3.1 In welke mate sluiten de nieuw geboden procesopties aan bij de achter-

liggende overwegingen van procespartijen?

3.2 In welke mate sluiten de nieuw geboden procesopties aan bij de achter-

liggende overwegingen van professioneel betrokkenen?

Lezing van de bovenstaande vragen maakt duidelijk dat het onderzoek betrekking

heeft op twee van de drie oogmerken: de vereenvoudiging en de versnelling; buiten

beschouwing blijft het harmoniseringsdoel. Die keuze berust op twee overwegingen.

Ten eerste moet worden gesteld dat met de inwerkingtreding van de wet de harmoni-

sering per definitie een feit werd: vrijwel alle contentieuze zaken zullen nu volgens

de nieuwe dagvaardingsprocedure dienen te verlopen. Een tweede overweging

vormt het gegeven dat niemand zich verzet tegen een harmonisering en er derhalve

uit dien hoofde geen problemen (anders dan gewenningsperikelen) uit zullen voort-

vloeien.7

Toch valt tegen een dergelijke redenering de bedenking in te brengen dat de afwezig-

heid van bezwaren niet betekent dat de wijziging iets bijdraagt tot vereenvoudiging

van het werk van de professioneel betrokkenen.8 Het is in verband met die tegen-

werping dat we gemeend hebben niet geheel aan dat aspect voorbij te moeten gaan.

In de loop van dit verslag zal - zij het terloops - aan die vraag toch enige aandacht

worden besteed daar waar de mening van rechtshulpverleners is gevraagd over het

belang van de wetswijziging voor hun dagelijkse praktijk.

7 Een dergelijke overweging treft men ook aan in het onderzoek door het Steunpunt NKP verricht op ver-

zoek van de Kring van Kantonrechters. Daarin zijn geen vragen omtrent de harmonisering opgenomen.

'Niet gebleken is dat de harmonisatie van procedures tot noemenswaardige of structurele problemen bij

de kantongerechten heeft geleid', zo luidt de motivering in het eindverslag (Trema, 1993, p. 3).

8 In dit verband is het overigens opmerkelijk hoezeer men in de stukken en in de commentaren op het

wetsontwerp al of niet expliciet de gedachte aantreft dat harmonisering een bijdrage vormt tot de begrij-

pelijkheid van het wetboek van rechtsvordering voor de niet juridisch geschoolde rechtzoekende, geper-

sonifieerd in 'Mien uit Assen' (Van Son, 1987, p. 379).
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1.4 Opzet van het rapport

12

Zoals te doen gebruikelijk ronden we - bij wijze van leeswijzer - dit inleidende

hoofdstuk af met een kort overzicht van de inrichting van dit rapport.

Hoofdstuk 2 biedt een overzicht van het oorspronkelijke plan van actie (paragraaf

2.1) gevolgd door de beschrijving van de feitelijk afgelegde route (paragraaf 2.2).

Voorzien was een drieluik: een enquête onder professioneel betrokkenen (kanton-

rechters, deurwaarders en advocaten), een dossierstudie bij zes kantongerechten en

een schriftelijke enquête onder eisers. Het eerste onderdeel is slechts in beperkte

mate gerealiseerd (althans wat betreft de deurwaarders en de advocaten). Het

tweede onderdeel is volledig uitgevoerd. De enquête onder eisers is qua opzet

gewijzigd en qua omvang uitgebreid, maar de realisering bleef, vooral waar het

individuele eisers betreft, achter bij de plannen.

Hoofdstuk 3 behandelt de vereenvoudigingsvraag hetgeen neerkomt op de evaluatie

van het gebruik van het nieuw ingevoerde dagvaardingsformulier. Nadat eerst het

palet aan - tegenstrijdige - verwachtingen omtrent het gebruik van dit middel wordt

geschetst (paragraaf 3.1), wordt het feitelijk gebruik beschreven in termen van om-

vang, aard en omstandigheden (paragraaf 3.2). Voorts worden de achter het beschre-

ven gebruikspatroon liggende overwegingen van eisers belicht (paragraaf 3.3). Om

het gebruik van de nieuwe rechtsingang te kunnen beoordelen, wordt vervolgens

(paragraaf 3.4) een reconstructie gegeven van het functioneren van het verzoek tot

rechterlijk bevel tot betaling (ex art. 125k Rv); dit omdat de formulierprocedure alge-

meen werd beschouwd als het substituut van deze per 30 december 1991 afgeschafte

mogelijkheid tot inning van (kleine) vorderingen. Afgerond wordt het hoofdstuk

(paragraaf 3.5) met een vergelijking van de praktijk van het betalingsbevel en het

dagvaardingsformulier.

Hoofdstuk 4 stelt de versnellingsvraag aan de orde. Daartoe wordt eerst een kader

geschetst waarbinnen de verschillende procedure-arrangementen die door de wet

mogelijk worden gemaakt, kunnen worden bezien op hun consequenties voor de

afhandeling. Met behulp van een driefasenmodel valt inzichtelijk te maken dat de

wet ten aanzien van verschillende fasen verschillende gevolgen beoogde. Zichtbaar

wordt gemaakt hoe getracht is tegenstrijdige gevolgen van het harmoniseringsstre-

ven en het versnellingsstreven met elkaar in evenwicht te brengen (paragraaf 4.1).

Aan de hand van het door ons verrichte dossieronderzoek wordt daarna de duur van

vier procedures (twee spoedeisende afdoeningsvormen en twee zich op gewone ter-

mijn voortgaande behandelwijzes) berekend voor de afzonderlijke fasen en voor de

afhandeling in haar geheel (paragraaf 4.2). De achter het gebruik van verschillende

procedures schuilgaande overwegingen worden aansluitend belicht (paragraaf 4.3).

Met deze kennis op zak krijgt vervolgens (in paragraaf 4.4) de kardinale vraag of de

wet geleid heeft tot versnelling van zaken beantwoording. Dat geschiedt door middel

van een vergelijking van de afhandeling van dagvaardingsprocedures op het kanton-

gerecht te Amsterdam in voorgaande jaren (1972, 1977 en 1982) met de afdoenings-

termijn thans (1992). Het hoofdstuk wordt met een korte conclusie afgerond (para-

graaf 4.5).
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Hoofdstuk 5 maakt de balans op wat betreft de al of niet gerealiseerde effecten en de

betekenis daarvan voor de rechtspraak (paragraaf 5.1). Dat beeld - helaas een balans

met een negatief saldo - verdient verklaring. Twee factoren worden in dat verband

gesignaleerd: de geringe doorwerking van de sociaal-wetenschappelijke invalshoek

bij het wetgevingsproces en de geringe aandacht voor de implementatie van proces-

rechtelijke vernieuwingen (paragraaf 5.2). Enkele aanbevelingen onzerzijds met

betrekking tot het wetgevingsproces (paragraaf 5.3) sluiten het verslag af.



2

Opzet en uitvoering van het onderzoek

2.1 Plan van opzet

Inzicht verkrijgen in de gevolgen van de wetswijziging veronderstelt dat men ten

aanzien van alle in principe relevante actores nagaat of, en zo ja op welke wijze, zij

in het onderzoek betrokken kunnen worden. In dit geval betekent het voorgaande

dat we van doen hebben met de bij de procedure betrokken partijen (eisers en ge-

daagden), de professioneel betrokkenen (rechters, advocaten en deurwaarders) en

de administratief betrokkenen (de griffiemedewerkers).

In overleg met de begeleidingscommissie is afgezien van het benaderen van twee

van de bovengenoemde actores: de gedaagden enerzijds en de administratief betrok-

kenen anderzijds. Wat de gedaagden betreft, werd vastgesteld dat hun rol in dezen

betrekkelijk marginaal is en dat relevant geachte informatie omtrent hen geput zou

kunnen worden uit de zaakdossiers, waarvan een analyse noodzakelijk was gezien de

vraag naar het verloop van de nieuwe procedures.

Ten aanzien van het niet betrekken van de griffiemedewerkers in het onderzoek gold

als overweging dat betrokkenen op dat moment al door twee afzonderlijke instanties

benaderd waren om informatie omtrent de door de wet veroorzaakte werkbelasting

en de gevolgen daarvan.

Allereerst is op initiatief van de Kring van Kantonrechters door het `Steunpunt NKP'

een schriftelijke enquête onder alle griffies uitgevoerd.9 In de loop van het najaar

van 1992 zijn alle kantonrechters-oudste-in-rang (van de nog zelfstandig functio-

nerende kantongerechten) via een schriftelijke enquête benaderd. Van de kant van

42 kantongerechten (80%) is antwoord ontvangen; hetgeen neerkomt op gegevens

van tezamen meer dan 130 kantonrechters. De resultaten van het onderzoek zijn

gepubliceerd in de Trema-special 'De nieuwe kantongerechtsprocedure' (Trema,

1993, nr. 1).10

Op de tweede plaats dient melding gemaakt te worden van het in februari 1993 door

de Consumentenbond gehouden schriftelijke onderzoek onder de kantongerechts-

griffies. Inmiddels is daarvan kort verslag gedaan in het artikel `Bereikbaarheid kan-

tonrechter niet verbeterd' (Consumentenbond, 1993); door Huyssoon (1993) is daar-

over later uitgebreid gerapporteerd.) l Kennisname van de beide enquêteformulieren

9 Bij de inwerkingtreding van de wet is in Amsterdam met het oog op de invoering een landelijk informatie-

punt nieuwe kantongerechtsprocedure opgericht (en inmiddels wederom opgeheven).

10 Hierbij onze dank aan de Kring van Kantonrechters die ons bij de voorbereiding van het onderzoek inzage

verleende in de concepttekst van haar rapport.

11 Ten behoeve van dit onderzoek werden 62 griffies benaderd; 51 daarvan verleenden hun medewerking.

Het onderzoek werd uitgevoerd door mevrouw Huyssoon in het kader van haar rechtenstudie aan de

Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij doet daarvan verslag in haar doctoraalscriptie `De deurwaarder de

deur uit?' (1993). Daarnaar wordt voortaan in het onderstaande verwezen.
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maakte ons duidelijk dat voor ons relevante gegevens reeds op deze wijze beschik-

baar zouden komen. Verdere benadering van de griffies leek dus overbodig.

Besloten is om het onderzoek te beperken tot een drietal deelprojecten: een inter-

viewronde met professioneel betrokkenen, een dossierstudie bij zes kantongerech-

ten en een enquête onder eisers. De uitvoering van genoemde deelstudies wordt

hieronder beschreven.

2.2 Uitvoering

2.2.1 Gesprekken met professioneel betrokkenen

16

Ter oriëntatie op het vraagstuk zijn in de maanden januari en februari 1993 gesprek-

ken gevoerd met professioneel betrokkenen: kantonrechters, advocaten en deur-

waarders. Gepland was om in elk van de in het voorgenomen dossieronderzoek

betrokken kantons gesprekken te voeren met in totaal tien vertegenwoordigers van

elk der genoemde geledingen.

Ten behoeve van de selectie van de kantonrechters hebben we ons schriftelijk ge-

richt tot de kantonrechter-oudste-in-rang met het verzoek om - voor zover mogelijk

binnen de setting van het kantongerecht ter plaatse - twee rechters bereid te vinden

met ons te spreken. Uitdrukkelijk verzochten we bij de selectie de mogelijke variatie

in opvatting over de wetgeving in het oog te houden zodat we pro en contra zouden

kunnen vernemen. Uiteindelijk is gesproken met tien kantonrechters: in Amsterdam,

Groningen en Tilburg en Brielle met twee kantonrechters, in Terneuzen en Groenlo

werd gesproken met één kantonrechter. Het waren open gesprekken, gestructureerd

aan de hand van een topiclijst, die doorgaans ruim twee uur in beslag namen. Met

uitzondering van het onderhoud met de kantonrechter te Groenlo zijn alle gesprek-

ken door de beide onderzoekers gevoerd.

Opzet was dat per kanton een zelfde aantal advocaten en deurwaarders voor een

soortgelijk gesprek zou worden benaderd. Voor de selectie van de betrokkenen is

contact opgenomen met de Buro's voor rechtshulp met de vraag tot wie we ons het

best konden richten.12 Daarbij gold als enig criterium: de veronderstelde grote erva-

ring met de kantonpraktijk. Uiteindelijk zijn slechts drie gesprekken met deurwaar-

ders gerealiseerd: in Groningen, Tilburg en Amsterdam. Met uitzondering van het

laatste zijn ook deze gesprekken door beide onderzoekers gezamenlijk gevoerd. Qua

opzet en duur zijn deze vergelijkbaar met de gesprekken met de rechters. De sterke

inhoudelijke gelijkenis van deze gesprekken gaf ons aanleiding tot het besluit om

van verdere gesprekken af te zien aannemende dat de meerwaarde daarvan niet zou

opwegen tegen de meerprijs.13 Ook zijn er minder gesprekken met advocaten gerea-

12 Van ons aanvankelijk voornemen om ook de Buro's voor rechtshulp in de ondervraging te betrekken, heb-

ben we afgezien nadat ons uit contacten met enkele coordinatoren bleek dat van die zijde geen substan-

tiële informatie te verwachten viel omdat de interne registratie van werkzaamheden daarin niet voorziet.

13 Het bleek namelijk niet steeds mogelijk om de gesprekken met rechters en deurwaarders op dezelfde dag

te realiseren. Een extra tijdsinvestering leek ons weinig zinvol.
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liseerd dan voorzien was. Drie gesprekken hebben plaatsgehad: met twee advocaten

te Amsterdam en één advocaat te Groningen.

2.2.2 Dossierstudie bij de zes kantongerechten

Bij de kantongerechten Amsterdam, Groningen, Tilburg, Brielle, Groenlo en Terneu-

zen is een dossierstudie verricht. De selectie van de kantons berustte op twee over-

wegingen. Allereerst is medio jaren tachtig in de kantons Amsterdam en Groningen

een dossierstudie verricht (Verwoerd e.a., 1987). Daarmee is van deze twee kantons

een beeld bekend van de situatie voor de wetswijziging. Door deze kantons ook in

het onderhavige onderzoek te betrekken, werd de mogelijkheid geschapen tot een

vergelijking van de situatie voor de wetswijziging met die na de wetswijziging. Om

een enigszins breder beeld te krijgen van de gevolgen van de wetgeving hebben we

twee middelgrote kantons toegevoegd, Tilburg en Brielle, en twee plattelandsgebie-

den (m.a.w. kantons met verhoudingsgewijs zeer weinig zaken): Terneuzen en

Groenlo.

Het lag in de bedoeling alle in de maand april 1992 aangebrachte dagvaardingszaken

(naar schatting ongeveer 2500) en verzoekschriften met een contentieus karakter

(naar schatting ongeveer 600) in de analyse te betrekken. Op die wijze zou ongeveer

10% van het totale aantal dat jaar aangebrachte zaken ter beschikking staan.14 De

keuze voor de maand april was gebaseerd op de veronderstelling dat we op die wijze

voldoende zaken zouden aantreffen die op het moment van coderen afgerond

zouden zijn. Tevens hoopten we dat tegen die tijd de meeste kinderziektes van de

nieuwe procesorde overwonnen zouden zijn.

De codering van de dossiers vond plaats in de maanden april, mei en juni 1993. Al

snel bleek dat een beperking tot de maand april 1992 ons veel minder zaken zou

opleveren dan verwacht. Besloten is vervolgens door te gaan met zaken aangebracht

in de maand mei 1992 tot in elk kanton 8% van de in 1992 aangebrachte zaken was.

gecodeerd. In totaal zijn 2794 dagvaardingszaken en 423 verzoekschriften gecodeerd

(tabel D.

2.2.3 Telefonische enquête

Het onderzoeksvoorstel voorzag in een raadpleging van eisers. Uit de via de dossier-

studie verzamelde zaken zou een selectie gemaakt worden van zowel 'habituele' als

'incidentele' eisers. is Dit onderscheid gaat terug op de door Galanter (1974) ver-

woorde tegenstelling tussen'one-shotters' en'repeat players'.16 Het verschil is

14 Daarbij was uitgegaan van het gegeven dat het totale aantal niet gelijkmatig over alle twaalf maanden

gespreid is; met name in de zomermaanden loopt het aantal zaken doorgaans ietwat terug.

15 Ten overvloede wellicht wordt vermeld dat, de schrijfwijze duidt daar al op, de term 'incidentele eiser'

hier niet in procesrechtelijke zin gehanteerd wordt.

16 Een Nederlandse bewerking van diens bijdrage treft men aan in de bundel 'Een kennismaking met de

rechtssociologie en rechtsantropologie' (Ars Aequi, 1992, pp. 653-693).
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Tabel 1: Aantal In het onderzoek betrokken zaken per kanton

kanton formulier-

dagvaardingen

exploot-

dagvaardingen

verzoek-

schriften

Amsterdam 56 1493 317

Groningen 9 401 32

Tilburg 28 399 43

Brielle 3 247 16

Terneuzen 4 74 7
Groenlo 4 76 8

totaal 104 2690 423

daarom relevant omdat het refereert aan verschillen in processtrategie als gevolg van

verschillen in specifieke deskundigheid, het potentieel aan zaken waaruit men als

eiser kan selecteren, en de variatie in middelen (tijd en geld) waarover men als eiser

kan beschikken.

Om een selectie te kunnen maken, is een onderscheid gemaakt tussen rechtsper-

sonen en natuurlijke personen. Hieraan lag de veronderstelling ten grondslag dat

rechtspersonen vrijwel altijd 'habituele' eisers zullen betreffen. De natuurlijke per-

sonen zijn vervolgens onderscheiden in eisers die een proces voerden in het kader

van het uitoefenen van een bedrijf (de kleine zelfstandigen) en particulieren (de

individuele burger). De individuele burgers zullen vrijwel altijd 'incidentele' eisers

zijn en van de eisers die een bedrijf hebben, zal een substantieel deel tot de 'habi-
tuele' eisers gerekend moeten worden.

De onderzoeksvraag geeft aan dat formulierdagvaardingen tegen gewone dagvaar-

dingen afgezet dienen te worden. De verkorte termijn en de voorlopige voorziening

zijn in deze vergelijking buiten beschouwing gebleven, omdat die moeilijk te ver-

gelijken zijn met de formulierdagvaardingen. Ten slotte is gekeken in hoeverre de

eisers die van een formulier gebruik maakten, al dan niet professionele rechtskun-

dige bijstand hebben gekregen in de procedure. Gebleken is dat zij, ondanks het

feit dat het formulier bedoeld was om de mogelijkheid te scheppen zonder rechts-

kundige hulp te procederen, in belangrijke mate steunen op deskundigheid van

professionele derden. In hoofdstuk 3 komen we daar nog op terug. Tabel 2 geeft een

overzicht van de op deze wijze onderscheiden zaken in het door ons verzamelde

bestand.

In de oorspronkelijke onderzoeksopzet werd gedacht vijf 'habituele' eisers te enquê-

teren en 175 'incidentele' eisers met een spreiding over formulierdagvaardingen en

gewone dagvaardingsprocedures. Gegeven de bevindingen van de dossierstudie leek

het ons van belang om een groter aantal 'habituele' (institutionele) eisers te benade-

ren om zo een breder zicht te krijgen op de variatie aan overwegingen ten aanzien

van het al dan niet gebruiken van de formulierdagvaarding. Daarbij was het ons

mede te doen om informatie omtrent hun toekomstig gedrag. Immers, zij zijn het die

als praktijkdeskundigen bij uitstek ons onderzoek, dat een momentopname is, een
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Tabel 2: Dagvaardingsprocedures onderverdeeld naar het wel of niet gebruik maken van het

dagvaardingsformuller per type eiser

type eiser formuliergebruikers gewone totaal

met zonder dagvaar-

rechtshulp rechtshulp dingen*

natuurlijke personen

- particulier belang 12 7 165 184

- bedrijfsbelang 17 2 129 148

rechtspersonen 47 19 1870 1936

totaal 76 28 2164 2268

* Exclusief voorlopige voorziening en verkorte termijn.

Tabel 3: Overzicht steekproef en respons op de telefonische enquête onder eisers

type eiser formuliergebruikers gewone

met zonder dagvaardingen

rechtshulp rechtshulp

stkprf resp stkprf resp stkprf resp

natuurlijke personen

- particulier belang 12 7 7 1 13 3

- bedrijfsbelang 12 2 2 2 12 9

rechtspersonen 4 3 3 3 9 9

totaal 28 12 12 6 34 21

meer longitudinaal karakter kunnen geven.

Uit de 1936 door rechtspersonen aangespannen zaken zijn zestien rechtspersonen

geselecteerd, die in ons bestand ieder meer dan een keer voorkwamen. De aanname

is dat dit allen habituele eisers zijn. Het betreft zeven formuliergebruikers en negen

eisers die van de gewone dagvaardingsprocedure gebruik maakten (zie tabel 3).

De 38 door natuurlijke personen via een dagvaardingsformulier aangespannen pro-

cedures (zie tabel 2) betroffen 33 afzonderlijke eisers (enkelen kwamen meermalen

in het bestand voor): hun is allen gevraagd aan de enquête deel te nemen. Uit de 294

door natuurlijke personen via een gewone dagvaarding aangespannen zaken zijn 25

eisers geselecteerd.

Van deze 58 (25+33) natuurlijke personen procedeerden er 26 in het kader van hun

bedrijfsuitoefening (tabel 3). Hiervan zou een deel habitueel eiser kunnen zijn, maar

welk deel dat was, kon pas na de enquête vastgesteld worden.

Begin augustus zijn de door ons geselecteerden aangeschreven. In het algemeen kan

gesteld worden dat het veel moeite kostte de natuurlijke personen te bereiken. Ge-

heime nummers, foutieve adressen, verhuizingen en het zich absoluut niet meer

kunnen herinneren ooit een zaak bij de hand gehad te hebben, vormden de belang-

rijkste oorzaken van de non-respons. Slechts een klein aantal benaderden weigerde
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medewerking. Tabel 3 geeft een overzicht van het aantal benaderde eisers en de

respons.

Ten slotte, niet voorzien in de oorspronkelijke opzet was de raadpleging van advoca-

ten in dit stadium. Om twee redenen hebben we toch besloten tot een telefonische

raadpleging van een betrekkelijk willekeurig aantal van hen. Ten eerste omdat bleek

dat advocaten - als professionele ('oneigenlijke') gebruikers - wel degelijk een rol

speelden in het gebruik. Ten tweede omdat zij, evenals de institutionele eisers, bij
uitstek als praktijkdeskundigen ons iets over de toekomst van het formulier èn die

van de andere nieuw geboden faciliteiten zouden kunnen zeggen.

In de maanden september en oktober 1993 zijn veertien advocaten benaderd. Be-

trokkenen waren willekeurig getrokken uit de namen van in de dossiers gecodeerde

raadsmannen van eisers. Van hen bleek er één niet meer de praktijk uit te oefenen;

van de resterende dertien heeft met acht een telefonisch onderhoud plaatsgevon-

den. De gesprekken duurden doorgaans tien tot vijftien minuten.



3

Vereenvoudigde rechtsingang

3.1 De verwachtingen aangaande het dagvaardingsformulier

`Eindelijk een rechtsgang voor consumentenklachten?' .Dat was de vraag die Ten

Berg-Kooien (1987, p. 1413) formuleerde naar aanleiding van de indiening van het

wetsontwerp. Deze titel boven haar betoog refereert naar een van de belangrijkste

wensen die de aanzet tot verandering van de bestaande civiele procespraktijk vorm-

de: de mogelijkheid te bieden aan de individuele 'rechtsconsument' (de term is van

ons) om op een eenvoudige manier zijn vordering, doorgaans voortvloeiend uit de

aankoop van goederen of het gebruik van diensten, door rechterlijke tussenkomst

toegewezen te krijgen.17 Ter beantwoording van die vraag vergelijkt zij de (anno

1987) geldende en de nieuw voorgestelde procedure met de procedures bij geschil-

lencommissies van de Stichting Consumentenklachten.

Ten aanzien van de bestaande kantongerechtsprocedure noteert ze 'dat de meeste

problemen zich voordoen bij het verkrijgen van toegang tot de rechter; eenmaal toe-

gelaten valt het mogelijk nog wel mee. De rechtzoekende doe-het-zelver moet in

ieder geval een deurwaarder inschakelen en daarnaast nog zoveel andere hindernis-

sen overwinnen, dat in dit verband niet gesproken kan worden van "drempels"; voor

de justitiabele, in casu de consument, zonder rechtsbijstand is de toegang tot de

rechter afgesloten en stevig gebarricadeerd' (Ten Berg-Koolen, 1987, p. 1415).18 De

genoemde geschillenprocedures lijken juist in een eenvoudige toegang te voorzien;

ze bieden 'een goedkope en snelle rechtsgang (...) waarin de partijen werkelijk zelf

hun belangen kunnen behartigen'. Een conclusie die echter gevolgd wordt door een

opmerkelijke kanttekening. 'Partijen blijken ook bij deze eenvoudige procesgang

tamelijk veel hulp nodig te hebben bij het procederen. Bij iedere stap krijgen zij

schriftelijke aanwijzingen; desalniettemin bellen zij vaak naar het secretariaat met

de vraag "wat ze nu moeten doen"' (Ten Berg-Koolen, 1987, p. 1415; cursivering toe-

gevoegd).19 De boodschap van de auteur lijkt voor geen misverstand vatbaar: wie de

17 Het was Ten Berg-Kooien in haar artikel heel specifiek om de `consumentenzaak' te doen. Daarbij gaat

het om procedures voortvloeiend uit de aanschaf van goederen of diensten door een natuurlijk persoon

die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf en wiens klacht niet beperkt blijft tot een zui-

vere geldvordering (vgl. ook art. 7:5 BW). Immers, de wens naar een vereenvoudiging van de toegang tot

de rechter heeft, zo blijkt uit de geschiedenis van de discussie, niet alleen betrekking op de consument

maar op het individu in tegenstelling tot de procederende rechtspersoon (die de toegang tot de rechter

altijd beter wist te vinden). Het was tenslotte ook de ontoegankelijkheid van het recht voor het individu

die het centrale thema vormde van de rechtshulpbeweging in ons land gedurende de jaren zeventig.

18 Als toegangsproblemen worden door haar gesignaleerd: de relatieve competentie en de veelal in geval van

een vordering op een rechtspersoon de bestaande onduidelijkheid wie nu precies in rechte aangesproken

dient te worden.

19 Ze weten, volgens de auteur, wel heel goed wat er aan de hand is en wat de oplossing moet zijn (in hun

ogen). Het probleem zit kennelijk in de weg ernaartoe.
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doe-het-zelver in de rechtszaal wil hebben, moet daartoe wel het een en ander aan

ondersteuning bieden (variërend van een uitgekiend formulier tot en met een

servicedienst).

Ten aanzien van de nieuw voorgestelde rechtsingang (de schriftelijke eis20) luidt

haar conclusie dat daardoor enige hindernissen zijn weggenomen. Niettemin tekent

ze ten aanzien van de schriftelijke eis aan dat 'het zelfstandig opstellen van een

schriftelijke eis (...) voor veel consumenten waarschijnlijk een te zware opgave [zal]

zijn' (Ten Berg-Koolen, 1987, p. 1417). Een oordeel dat direct de vraag opwerpt of de

nieuwe wet in de praktijk een substantiële vereenvoudiging zal betekenen, hetgeen

zich onder meer zou kunnen uiten in een aanmerkelijke toename van het zelfstandig

dagvaarden zonder inschakeling van de deurwaarder.21 Uit onderzoek was immers

bekend dat nagenoeg niemand als eiser zonder gemachtigde bij het kantongerecht

procedeert.22 Vandaar ook haar waarschuwing aan het adres van de wetgever zorg te

dragen voor een goed formulier.

Onder invloed van de vele kritiek in het Voorlopig Verslag onderging het wetsont-

werp drastische wijziging. Een van die wijzigingen betrof de transformatie van de

schriftelijke eis tot dagvaardingsformulier.23 Daartoe besloot de minister omdat bij

nader inzien de dagvaarding toch beter in het bestaande procesrecht paste en hand-

having in feite nog meer recht deed aan het harmoniseringsstreven (Tweede Kamer,
1988-1989, 19 967, nr. 5, pp. 6-7).24

Ten Berg-Kooien (1989) reageert ook op dit voorstel omstandig. Ze acht de terugkeer

naar de dagvaardingsprocedure in het geheel niet overtuigend beargumenteerd en

20 Die eis kon, naar believen van de aanlegger, via betekening dan wel via de griffie (dus zonder tussenkomst

van de deurwaarder) de gedaagde doen worden toegezonden.

21 Vandaar de angst van de deurwaarders. De minister stelt hen echter gerust blijkens de volgende passage

uit de memorie van toelichting. Hij wijst op de vele voordelen van de betekening aan de orde en conclu-

deert dat de praktijk geen grond biedt voor de verwachting dat men de deurwaarder meer en meer zal

mijden: 'Voor vrees tot grote verschuivingen in dit opzicht bestaat dus geen grond' (Tweede Kamer, 1986-

1987, 19 976, nr. 3 (MvT), p. 10). Die uitspraak is opmerkelijk omdat later in hetzelfde stuk, daar waar het

gaat over de werkdruk voor het justitiële apparaat, uitgegaan wordt van een betekeningspercentage van

50% van de schriftelijke eisen.

22 Ten Berg-Kooien verwijst naar de dissertatie van Wesseling-van Gent (1987a). Ten Berg-Kooien kon op

het moment van schrijven hoogstwaarschijnlijk nog niet beschikken over de in dezen meer uitgewerkte

verslaglegging van het onderzoek (waarop Wesseling-van Gent zich baseert) verricht door Verwoerd e.a.

(1987).

23 De formulierprocedure werd daarbij gebonden aan een bovengrens: de vordering mocht p 2500 niet te

boven gaan (tenzij het een arbeids- of agentuurzaak betrof). Uiteindelijk is deze beperking in de latere

mondelinge behandeling gesneuveld. Ook kon men geen gebruik maken van het formulier als de gedaag-

de geen bekende woonplaats in Nederland had.

24 De kritiek dat daarmee alle vereenvoudiging weer teniet gedaan werd, verwierp de minister. 'De terugkeer

tot het begrip dagvaarding Impliceert nog niet een terugkeer naar de thans geldende regeling. De op grote

schaal mogelijk gemaakte dagvaarding door middel van een formulier en zonder tussenkomst van een

deurwaarder (...) is naar mijn mening een fundamentele wijziging. Gebruik van het woord dagvaarding in

deze gevallen staat daaraan geenszins in de weg; het gaat niet om een woord maar om de inhoud die het

procesrecht daaraan geeft' (Tweede Kamer, 1988-1989, 19 967, nr. 10, p. 2).
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wat de formulierprocedure betreft, herhaalt ze haar twijfel aan een formulier dat

gebruikt moet worden om velerlei verschillende eisen te formuleren. De niet-jurist

dient men probleemspecifieke formulieren voor te leggen, zo leert haar de Geschil-

lencommissie-praktijk. En dan nog! `De idee, dat de justitiabele in het algemeen in

staat zou zijn het formulier correct in te vullen acht ik niet realistisch' (Ten Berg-

Koolen, 1989, p. 1580). Het uitgangspunt van de discussie (een specifieke procedure

voor de consument) is in de loop der tijd, zo constateert ze met spijt, in feite over-

boord gezet ten gunste van een algemene procedure. De betekenis van zo'n alge-

mene procedure moet volgens haar echter niet erg hoog worden aangeslagen.

Deze bijdrage is hier uitgebreid aan de orde gesteld omdat deze - overigens zonder

het als zodanig te formuleren - de aandacht richt op de omstandigheden waaronder

regels hun effecten krijgen, en niet zozeer die regels zelf. Het zijn juist die omstan-

digheden die in het parlementaire debat in kwestie buiten beschouwing lijken te zijn

gebleven. In plaats van de aandacht te richten op de vraag in welke mate de wets-

wijziging voorwaarden realiseert die het eisers aantrekkelijk zouden maken om op

andere wijze te gaan procederen dan tot dan gebruikelijk was, lijkt de wetgever

primair te argumenteren in termen van procesrechtelijke wenselijkheid van een

dergelijke rechtsingang waarbij de praktische betekenis (d.w.z. de gevolgen ervan

voor zowel de procespartijen als voor de rechtsverzorgers) op de achtergrond blijft.

Met opzet schrijven we `primair', want niet te loochenen valt dat op de achtergrond

de overtuiging speelt dat de eenvoudige rechtsingang in een behoefte zal voorzien.

Dat geeft de argumentatie een ietwat tweeslachtig karakter.25 Een illustratie daarvan

vormt de schildering van het verwachte gedrag van de eiser. Enerzijds wordt gerept

over de veronderstelde toegenomen mondigheid van de huidige burger; anderzijds

wordt gewezen op het financiële voordeel dat het omzeilen van de deurwaarder in

geval van relatief bescheiden geldvorderingen zou kunnen hebben. Naast het feit dat

geheel onduidelijk blijft in welke mate genoemde factoren de situatie van welke

eisers kenmerkt, blijft onbelicht in welke mate deze factoren in de praktijk van

gewicht zijn voor de beslissingen van eisers ter zake.

Deze situatie is daarom verbazingwekkend omdat de kwestie - de levensvatbaarheid

van een `deurwaarderloze rechtsingang' - bepaald geen novum was. Wie van de

beknopte beschrijving van die discussie kennis neemt (Rutgers, 1982), krijgt sterk de

indruk dat het huidige debat in hoge mate een reprise vormt van de beraadslagingen

omtrent het wetsontwerp van 1952 (Wet Wijziging van de civiele kantongerechts-

procedures, Bijlagen Handelingen II, 1951-1952, nrs. 1 en 2). De bezwaren tegen de

25 Zo treft men nergens in de stukken een expliciete schatting van het verwachte gebruik. Slechts zeer impli-

ciet komt een schatting aan de orde bij de beantwoording van de vraag naar de omvang van de kosten

welke zouden samenhangen met het formuliergebruik. Hier werd ervan uitgegaan dat in alle gevallen

waarin toen gebruik werd gemaakt van de betalingsbevelprocedure, en in de zaken die voorheen met een

verzoekschrift en na de wijziging met een dagvaarding moesten worden ingeleid, het formulier gebruikt

zou worden.
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situatie op dat moment waren: het geding duurt te lang, de procedure is zo inge-

wikkeld dat men een gemachtigde moet inschakelen, en de kosten zijn (te) hoog.

Het werd als bezwaarlijk ervaren dat in de praktijk het procederen bij het kanton-

gerecht hetzelfde verliep als bij de rechtbank. De nieuw voorgestelde regeling voor-

zag daarom in een mondeling geding, zo mogelijk geconcentreerd in één behande-

ling met onmiddellijke uitspraak. Het wetsontwerp wilde, anders gezegd, de praktijk
terugbuigen naar de letter van de wet. Maar de Vaste Commissie voor justitie was

daartegen gekant; men achtte het ideaal dat partijen zoveel mogelijk in staat moeten

worden gesteld hun kantongerechtszaken zelf te behandelen, onbereikbaar (Wesse-

ling-van Gent, 1987b, pp. 64 e.v.). Meer specifiek van belang in deze context is het

gegeven dat het wetsvoorstel bepaalde dat alle civiele procedures bij het kantonge-

recht zouden aanvangen met een verzoekschrift dat op de griffie werd ingediend en

de gedaagde per aangetekend schrijven zou bereiken.

Het ontwerp haalde het niet en werd in april 1963 ingetrokken met de indiening van

een nieuwe wetsontwerp (Bijlagen Handelingen II, 1962-1963, nr. 7172). Het lijkt

erop dat de wetgever lering uit het verleden had getrokken. Zo werd nu het stand-

punt verdedigd dat het in het algemeen niet wenselijk is de mondelinge behandeling

van zaken bij het kantongerecht als de meest aanbevelenswaardige te zien. `Voor het

overgrote deel der zaken is het bevorderlijk voor een goede proces-economie, dat

partijen hun geschil eerst schriftelijk uiteenzetten' (Wesseling-van Gent, 1987b,

p. 64).

Het handhaven van de oorspronkelijk af te schaffen dagvaarding stoelde in dit

nieuwe wetsontwerp sterk op de inzichten van de Commissie-Dorhout Mees, die in

1948 rapporteerde over de herziening van het burgerlijk procesrecht en de rechter-

lijke organisatie. Natuurlijk, aldus de commissie, is het in strikt financiële zin goed-

koper te procederen via een verzoekschrift dan via een dagvaarding, maar het is

kortzichtig om slechts op deze vergelijking acht te slaan. Want `haar [is] "bij informa-

tie" gebleken, dat een groot deel van de kleine processen voorkomen wordt, omdat

de betekening van een dagvaarding voor veel schuldenaars het moment blijkt om

door betaling aan de deurwaarder verdere proceshandelingen te voorkomen. Zo

beschouwd is het van groter economisch belang de dagvaarding - juist voor kleine

vorderingen - te handhaven dan haar af te schaffen' (Rutgers, 1982, p. 23). Daaraan

wordt nog de overweging toegevoegd dat uit de praktijk van het Duitse Mahnver-

fah ren blijkt dat er nogal eens fouten sluipen in het rekest (met name met betrekking

tot de tenaamstelling van de executoriale titel) zodat bij toewijzing niet geëxecu-

teerd kan worden.26 In feite struikelt de afschaffing van de dagvaarding dus op de

26 Dit argument wijst erop dat de kostprijs van de procedure (met of zonder deurwaarder) slechts één

overweging vormt en dan ook alleen nog maar met betrekking tot de beginfase van een procedure. Voor

een eiser spelen, zo moet redelijkerwijs verondersteld worden, méér overwegingen: diens kennis van

zake, diens tijd om zelf de zaak te behandelen en niet te vergeten de verwachting omtrent het verdere

verloop en vooral de uiteindelijke afloop. Overigens valt het in verband met de door Rutgers gemelde

executieproblemen op dat Freudenthal (1992, pp. 1135 e.v.), schrijvend over het verloop van de praktijk

van het Duitse Mahnverfahren, daarover niet rept.
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overtuiging dat de leken doorgaans niet in staat geacht worden een gerechtelijke
procedure op hun eigen houtje te voeren.

Het wetsvoorstel bracht echter toch een eenvoudige rechtsingang, namelijk via de

toevoeging van een vierde afdeling aan Titel 2 van Boek 1 van het Wetboek van Bur-

gerlijke Rechtsvordering: van rechterlijke bevelen tot betaling.27 Het betrof hier een

specifieke situatie: een vordering van betrekkelijk geringe omvang (oorspronkelijk

ten hoogste f 500) voortvloeiend uit een overeenkomst: het rechterlijk bevel tot

betaling. We gaan hier niet gedetailleerd in op de vraag naar de betekenis van die

procedure - dat zal zijn beslag krijgen in paragraaf 3.4 - maar noteren slechts dat het

op zijn minst vreemd is te zien dat de twintigjarige ervaring met deze eenvoudige

procedure nauwelijks een rol heeft gespeeld in het debat. Met name die ervaring had

de toetssteen kunnen zijn voor de bij herhaling klinkende vermoedens omtrent het

te verwachten gebruik van de nieuwe procedure. Het lijkt meer aangewezen om eerst

de huidige praktijk van het gebruik van het dagvaardingsformulier te schetsen.

3.2 Het dagvaardingsformulier in de praktijk

3.2.1 Het gebruik globaal bezien

Al de allereerste berichten over het gebruik van het formulier in de kantonpraktijk

stonden getoonzet in mineur (althans voor zover het de resultaten betreft). De

enquête van het Steunpunt NKP meldt een totaal van 6800 formulierdagvaardingen

(ingediend in periode januari-september 1992). De rapporteurs tekenen daarbij aan

dat het gebruik veel minder is dan werd verwacht (Trema, 1993, p. 23).28 Peeters,

rapporterend over Amsterdam (1992, p. 6), merkt op dat het aldaar ingediende aantal

formulieren in het niet zinkt bij het aantal explootdagvaardingen. Accurater zijn de

gegevens uit de enquête van de Consumentenbond onder 51 griffies. Daaruit blijkt

dat circa 6% van de in 1992 aanhangig gemaakte dagvaardingszaken uit formulier-

dagvaardingen bestond (Consumentenbond, 1993, p. 531).

Onze bevinding stemt overeen met dat laatste cijfer. Van de in totaal 2794 door ons

gecodeerde dagvaardingsprocedures bleken er 104 aanhangig te zijn gemaakt door

middel van het dagvaardingsformulier: krap 4% derhalve.29 Dat onze steekproef de

27 Bij Wet 2 december 1965, Stb. 527, in werking getreden op 1 januari 1966, werden artt. 97 tot en met 100a

en art. 125 opnieuw vastgesteld. Toegevoegd werden de artt. 125k tot en met 125v tot wijziging van het

Bezettingsbesluit ter vergemakkelijking van Inning van kleine geldvorderingen.

28 Dat doet men op basis van de vergelijking van het gebruik dat er voordien gemaakt werd van het gerech-

telijk verzoek tot betaling. In 1989 werd een dergelijk verzoek 35.000 maal gedaan.

29 In enkele kantons werden binnengekomen dagvaardingsformulieren eerst in de administratie opgeno-

men wanneer het in orde was bevonden en/of nadat het griffierecht was betaald. Het is dus mogelijk dat

meer dan 104 personen in de onderzoeksperiode getracht hebben door middel van het dagvaardings-

formulier een procedure aanhangig te maken. Hoewel geen schatting gemaakt kan worden van het bij-

behorende aantal zal het, gelet op de aantallen elders, om een zeer beperkt aantal gaan. Wat betreft de

analyses met betrekking tot het verloop en de uitslag van de procedures, zal het echter niet van betekenis

zijn. Immers, er is in deze gevallen uiteindelijk geen zaak aanhangig gemaakt.
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Tabel 4: Frequentie van wijze van dagvaarding (medio 1992) naar kanton

kanton formulier exploot totaal

abs abs % abs %

Amsterdam 56 4 1493 96 1549 100

Brielle 3 1 247 99 250 100

Groenlo 4 5 76 95 80 100

Groningen 9 2 401 98 410 100

Terneuzen 4 5 74 95 78 100

Tilburg 28 7 399 93 427 100

totaal 104 4 2690 96 2794 100

werkelijkheid dicht benadert, blijkt uit de later ter beschikking gekomen cijfers om-

trent het totale aantal in 1992 via dagvaardingsformulier bij de kantonrechter aan-

hangig gemaakte zaken (11.900); dat is 5,4% van het totale aantal dat jaar aanhangig

gemaakte contentieuze zaken (CBS, 1993, p. 2).30

Bezien we het gebruik van het formulier per kanton, dan ontstaat het beeld van tabel

4. Hoewel het gebruik in alle kantons in absolute zin gering valt te noemen, blijken

er relatief gesproken toch forse verschillen getuige het verschil tussen het kanton

Tilburg en het kanton Brielle. De reden daarvan is ons niet duidelijk.31

Een aspect dat in dit kader ook de aandacht verdient, is de bestelling of meer pre-

cies: het onbesteld retour komen van het formulier. Zoals de toelichting bij het for-

mulier nog eens expliciet vermeldt, dient de eiser zich ervan te overtuigen dat de

naam en adresgegevens correct zijn.32 Op de problemen omtrent de adresverificatie

is - niet verbazingwekkend - vooral van de zijde van de deurwaarders gewezen;

beroepshalve heeft deze toegang tot de registers van de Burgerlijke Stand en andere

registers. `De justitiabele heeft deze toegang meestal niet' (De Gerechtsdeurwaarder,

1990, p. 9).33 Daartegenover werd van de zijde van de wetgever het argument van de

deurwaarder als `veredelde' (dus te dure) postbode gehanteerd (Rutgers, 1982, p. 31).

Dat komt erop neer dat een zeer groot deel der uitgebrachte dagvaardingen niet in

30 Buiten beschouwing zijn gebleven de 1400 aanhangig gemaakte verzetzaken.

31 Huyssoon (1993) vermeldt dat het gebruik van het formulier bij de (32) kleine kantons hoger is (6,7% van

het aantal aanhangig gemaakte zaken) dan bij de (15) middelgrote (5,5%) en de (4) grote kantons (4,8%).

Ook daar treft men geen vermoeden aan omtrent de achterliggende oorzaak.

32 'Eventueel kunt u daartoe een uittreksel uit het bevolkingsregister opvragen bij de gemeente waar de ge-

daagde woont', zo wordt daaraan toegevoegd. Een mededeling die veronderstelt dat particulieren desge-

vraagd ook toegang hebben tot bedoelde registers. Naar verluidt is dit echter sinds de invoering van de

Gemeentelijke Basisadministratie feitelijk lang niet altijd het geval voor particulieren. Daarmee ontbreekt

derhalve een niet onbelangrijke voorwaarde voor eventueel gebruik.

33 In aansluiting op de voorgaande voetnoot. Deze van de zijde der deurwaarders gedane mededeling had de

wetgever, gegeven haar oogmerk, dan ook eerder als een attendering tot actie dan als een fait accompli

dienen te verstaan. Quod non.
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persoon betekend wordt maar de gedaagde bereikt via de brievenbus.34 Gegeven dat

de postale bezorging ook accuraat is, lijkt er zijns inziens geen bezwaar te dagvaar-

den via aangetekend schrijven.

Ook deze discussie is niet nieuw. Rutgers zelf memoreert uitvoerig de discussie die

zich ontspon naar aanleiding van het in 1935 onder invloed van de bezuinigings-

noodzaak voorgestelde afschaffing van de betekening van dagvaardingen, oproe-

pingen, kennisgevingen en andere mededelingen in strafzaken. Terwille van de

financiën wilde de regering het grootste deel van de werkzaamheden van de deur-

waarder naar de postambtenaar overhevelen. Deze laatste zou, zo ging het argu-

ment, de wijk veelal beter kennen dan de vreemde deurwaarder. Zowel toen als nu

werd de oppositie van de deurwaarders veelal puur als een oratio pro domo werd

beschouwd.

Alvorens in te gaan op de vraag hoeveel problemen de formulierprocedure thans

oplevert, eerst een kanttekening bij de bovenstaande discussie onzerzijds. Men

behoeft, dunkt ons, het'pro-domo-argument' niet te betwisten om tevens aan te

tekenen dat die discussie de rol van de deurwaarder geheel laat samenvallen met

één aspect daarvan: de pure 'transportfunctie' (van de dagvaarding). Zelfs als postale

bezorging een goedkoper en functioneel equivalent alternatief vormt voor het trans-

port, is daarmee nog niets gezegd over de mogelijke relevantie van de deurwaarder

voor de communicatie tussen partijen onderling in de beginfase van het geding.

Aangenomen kan immers worden dat het de deurwaarder is die gedaagden verdere

informatie over het hoe en wat van de ophanden zijnde procedure kan en zal ver-

schaffen.35 Dat aspect, door de deurwaarders uiteraard ter tafel gebracht, lijkt ook

als 'preken voor eigen parochie' te zijn beschouwd, waarschijnlijk vooral ook omdat

elke empirische onderbouwing van de 'communicatieve functie' ontbrak.36

34 Rutgers wijst op de situaties -,te Amsterdam in meer dan 50% der gevallen -waarin de deurwaarder het

exploot noch aan gedaagde noch aan een huisgenoot kan laten en hij het de burgemeester ter hand moet

stellen. Bij gebrek aan wettelijke voorschriften hoe de laatste vervolgens dient te handelen, signaleert

Rutgers dat veel exploten of per aangetekend schrijven of per gewone brief de gedaagde bereiken. Hij

betoogt dat voor 1980 ruim 1,5 miljoen gulden gemoeid was met het uitbrengen van dagvaardingen in

zaken die vallen onder het bereik van de toen geldende wettelijke regeling inzake de gefinancierde

rechtsbij stand (WROM). Zou via een aangetekende brief te werk gegaan worden, dan zou het totaal aan

kosten lager zijn en niet op de justitiebegroting drukken (Rutgers, 1982, p. 32). Of zijn betoog van invloed

is geweest of niet, feit is dat de betreffende regeling - doorgaans aangeduid met de term'het burge-

meestertje' - sedert 1985 is afgeschaft.

35 Men kan stellen dat de deurwaarder, de argumentatie van Curran (1977, p. 174) toepassend, in zekere zin

beschouwd kan worden als een vertegenwoordiger van de 'tegenpartij' en dan moeilijk als een

onafhankelijk rechtshulpaanbod bezien kan worden. Van Manen heeft datzelfde argument ook geopperd

met betrekking tot Nederlands onderzoek (1978, pp. 177 e.v.). In welke mate dit empirisch ook het geval

is, zou nader onderzoek vergen (en verdienen).

36 Zo wordt in het commentaar op de uit 1980 daterende nota van het ministerie van Justitie met betrekking

tot een vereenvoudigde procedure voor kleine civiele zaken door de deurwaarders verwezen naar een

artikel van Dorhout Mees (uit 1952) waarin deze - op gezag van deurwaarders - meldt dat 30% tot 40%

van de zaken door de interventie van de deurwaarders direct buiten rechte wordt afgedaan (De Gerechts-

deurwaarder, 1981, p. 217). In een soortgelijk commentaar op het wetsontwerp van 1989 wijzen de deur-

waarders erop dat 15% buiten gerechtelijk wordt afgedaan (De Gerechtsdeurwaarder, 1990, p. 10). Waar
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Hoe dan ook, de praktijk zou wel niet zo problematisch zijn als werd voorzegd, zo

was de stilzwijgende verwachting. Ook hier klonken de eerste geluiden nogal onheil-

spellend. `Wie z'n proces wil winnen moet niet met het formulier beginnen.' Onder

die kop doet een Amsterdamse kantonrechter verslag van de bestellingsperikelen

aldaar (Peeters, 1992, p. 10). Hij rept over een onbestelbaar-retourpercentage van

40%, daarbij de informatie afkomstig uit de geautomatiseerde registratie - die

uitkwam op 13%a - terzijde schuivend.37 Toch lijkt dat laatste cijfer een meer valide

indicator dunkt ons, lettend op hetgeen andere bronnen melden. Zo vindt men bij

het onderzoek van de Consumentenbond een onbestelde terugkomst van 14%

(Huyssoon, 1993, p. 20) en meldt de NKP-enquête een terugkomst van 14% (Trema,

1993, p. 24). In ons bestand komt 17% (18 formulieren) onbesteld retour.

Of dit hoog is of niet, valt bij gebrek aan een meetlat niet te zeggen. Niettemin lijkt

het ons dat een startrisico in die orde van grootte geen aantrekkelijke omstandigheid

vormt voor eisers om de nieuwe procesoptie te proberen.

Ronden we af bij wijze van een tussentijdse conclusie. Het lijkt evident dat de nieuw

geboden optie kwantitatief weinig betekenis heeft gekregen (althans binnen het

tijdsbestek van een jaar) en het gebruik achter is gebleven bij de gewekte verwach-

tingen. Daarmee is echter nog niets gezegd over de minstens zo belangrijke vraag of

het feitelijk gebruik inhoudelijk gezien overeenstemt met de verwachtingen van de

wetgever. Uitsluitsel daarover kan men slechts verkrijgen door nader te bezien onder

welke omstandigheden voor het formulier gekozen wordt.

3.2.2 Gebruikers en gebruiksomstandigheden

Een van de gronden waarop de introductie van de formulierdagvaarding berust, is

het argument betreffende de door betere vorming en scholing toegenomen mondig-

heid van de rechtzoekenden. Dat woordgebruik is daarom interessant omdat het

ondubbelzinnig (hoewel impliciet) verwijst naar het specifieke referentiekader van

de wetgever: de natuurlijke persoon als incidentele eiser. Voor hem en voor haar zou

de drempel naar de kantonrechter verlaagd moeten worden via het formulier. Is het

inderdaad zo dat het geboden middel ook juist door de doelgroep gebruikt wordt?

Zo ja, is dat dan ook om de veronderstelde reden?

Kijken we eerst naar de gebruikers. Maakt men bij de eisers een onderscheid tussen

natuurlijke personen enerzijds en rechtspersonen anderzijds en brengt men dat in

dat gegeven vandaan komt, blijft in het ongewisse. De enige op onderzoek gebaseerde verwijzing ons

bekend, vindt men in het (zeer kleinschalige en daarom nogal voorzichtig te gebruiken) onderzoek van

Francken onder 85 gedaagde consumenten in het kanton Tilburg in 1981 (Francken, 1983). Daarin blijkt

dat van de gedaagden die verstek hebben laten gaan, één op de vijf contact had met de deurwaarder (van

de tegenpartij). Dat duidt erop dat de deurwaarder (naast andere ook in het onderzoek genoemde rechts-

hulpverleners) een rol speelt in het beslissingsproces en ertoe bijdraagt dat gedingen eenvoudig (want

zonder verweer) verlopen.

37 Voorde nauwkeurigheid: de 40%-score betrof de eerste maanden van 1992, eind oktober was dat gedaald

naar 30%.
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Tabel 5: Wijze van dagvaarding naar aard van de eiser
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eiser formulier exploot totaal

abs % abs % abs %

natuurlijk persoon 38 10 359 90 397 100

rechtspersoon 66 3 2331 97 2397 100

totaal 104 4 2690 96 2794 100

chi2=44 ,18; df=1

Bij de statistische toetsing wordt, tenzij anders vermeld, een significantieniveau van 5% gehanteerd. Dat houdt In

dat de kans dat de gevonden statistische samenhang op toeval berust, niet groter is dan 5%. Is de samenhang

zwakker (en bijgevolg die kans groter) dan worden ze hier als niet significant aangemerkt.

verband met het formuliergebruik, dan ontstaat het beeld van tabel 5.

Het blijkt dat natuurlijke personen ruim driemaal zo vaak gebruik maken van het

formulier als rechtspersonen.38 Het verschil is statistisch significant. Stemt de prak-

tijk in dit opzicht klaarblijkelijk overeen met de intenties, de vraag is of dat patroon

enige samenhang heeft met de in het debat zo sterk beklemtoonde factor: juridische

deskundigheid van eisers.

Juridische deskundigheid hebben wij in ons onderzoek niet rechtstreeks kunnen

meten. De vraag is dus slechts langs indirecte weg - d.w.z. met behulp van niet-

getoetste aanvullende veronderstellingen - te beantwoorden. Daartoe valt gebruik te

maken van het eerder toegelichte onderscheid binnen de categorie natuurlijke per-

sonen: eisers met een bedrijfsbelang ('de kleine ondernemer') en eisers met een

strikt particulier belang ('de individuele burger'). Gegeven de aanname dat de eerst-

genoemden over wat meer relevante juridische vaardigheid beschikken dan de laat-

sten, zou men twee verschillende redeneringen kunnen opstellen. Enerzijds zou

men kunnen veronderstellen dat kleine ondernemers (als repeat player op lager

niveau) eerder in staat zijn zelfstandig de procedure te starten dan de incidentele

burger; bij gevolg een hogere gebruiksfrequentie van het formulier bij deze catego-

rie. Anderzijds kan men stellen dat juist hun ervaring hen de beweerde voordelen

van de intermediaire deurwaarder heeft leren waarderen; bij gevolg een lager ge-

bruik van het formulier in vergelijking met `nietsvermoedende' leken. Hoewel deze

twee redeneringen leiden tot tegengestelde verwachtingen en het belang ervan op

het eerste gezicht daarom nogal twijfelachtig is, ligt hun betekenis daarin dat men

in elk geval op grond van verschillen van deskundigheid verschillen in gebruik ver-

onderstelt. De werkelijkheid (voor zover weerspiegeld in onze data) is echter anders:

38 Deze bevinding stemt overeen met de bevinding van de NKP-enquête. Het lijkt er echter op dat de

schrijvers van dat rapport het geringe gebruik door rechtspersonen kwalificeren als een aanwijzing

voor de mislukking ervan (Trema, 1993, p. 23). Niet duidelijk is echter waarop een dergelijk oordeel

berust. Immers, een gering gebruik door rechtspersonen illustreert waarschijnlijk primair de geringe

behoefte van die zijde aan deze variant. Het is, gegeven hun proceseconomie, niet erg waarschijnlijk

te achten dat alleen een financieel voordeel ter zake van de dagvaarding aanleiding zou zijn tot het

herstructureren van hun incassobeleid.



Hoofdstuk 3

Tabel 6: Wijze van dagvaarding naar inschakeling van professionele rechtsbijstand door

eiser
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rechtsbijstand formulier exploot totaal

abs % abs 0/o abs a/o

geen bijstand 27 64 15 36 42 100

advocaat 29 9 291 91 320 100

rechtskundig advies 48 6 774 94 822 100

deurwaarder 0 0 1603 100 1603 100

totaal 104 4 2683 96 2787 100

er blijkt geen statistisch interessant verschil tussen beide categorieën op het punt

van frequentie in formuliergebruik.

In dit verband is het overigens interessant te zien dat er een samenhang lijkt te

bestaan tussen het al dan niet inschakelen door eisers van externe deskundigen

en het gebruik van het formulier (tabel 6). Van de 2787 eisers heeft 1,5% bij de pro-

cedure geenberoep gedaan op professionele rechtsbijstandverzorgers; de overigen

wendden zich tot deurwaarders (58%), advocaten (11%) en overige rechtskundige

adviseurs (29%).

Ingeval de eiser een beroep doet op rechtsbijstandsverleners, wordt minder vaak

van het formulier gebruik gemaakt dan wanneer de eiser dat niet doet. Het meest

extreem is de situatie ingeval een deurwaarder werd ingeschakeld. Gelet op het door

de deurwaarders ingenomen standpunt omtrent de mogelijkheid tot formulierdag-

vaarding moge dit geen verbazing wekken. Bij andere professionele deskundigen is

het gebruik echter ook bijzonder laag. Dit gegeven zou een aanwijzing kunnen vor-

men voor het feit dat de zo vaak ter sprake gebrachte juridische mondigheid er wel

eens primair daarin zou kunnen bestaan dat men bij het ontwaren van een probleem

zich allereerst informeert bij deskundigen omtrent de vraag wat er juridisch gezien

aan de hand is.39 Geheel in lijn daarmee is de al eerder vermelde, niet onopmerke-

lijke bevinding dat van de formuliergebruikers een substantieel deel een beroep doet

op professionele rechtsbijstandverleners. In ons bestand betreft dat ruim drie kwart

van de formuliergebruikers.40 Anders gezegd: hier ziet men het verschil tussen het

beoogde (een `doe het-zelfvoorziening') en het gerealiseerde gevolg ('we doen het

samen') van een wetswijziging geïllustreerd.

39 Bekend wordt hier verondersteld de sterke groei in zowel de omvang als de aard van het eerstelijns- en

het tweedelijnsaanbod van professionele rechtsbijstand in ons land in de periode 1975-1985. Uit onder-

zoek is bekend dat van door burgers gesignaleerde problemen de helft ter kennis gebracht wordt bij deze

instanties (Klijn, 1991, pp. 95 e.v.).

40 Uit een nog niet gepubliceerd dossieronderzoek ter zake van gerechtelijke procedures met betrekking tot

geldvorderingen, waarbij onder meer de kantongerechten te Amsterdam, Utrecht en Zwolle betrokken

zijn, blijkt van de in totaal 2629 geschillen 5% (121) per dagvaardingsformulier ingeleid; daarbij Is in 65%

(79) een gemachtigde ingeschakeld (M. Freudenthal, persoonlijke communicatie). Op dit verschijnsel

komen we bij het beschrijven van de praktijk van het rechterlijk bevel tot betaling nog terug.
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Tabel 7: Wijze van dagvaarding naar partijconstellatie

partijconstellatie

nat.pers. vs nat.persoon

nat.pers. vs rechtspersoon

rechtspers. vs nat.persoon

rechtspers. vs rechtspers.

totaal

chi2=69,01; df=3
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formulier exploot totaal

abs % abs % abs %

19 7 238 93 257 100

19 14 121 86 140 100

52 2 2174 98 2226 100

14 8 157 92 171 100

104 4 2690 96 2794 100

Keren we terug naar de individuele eiser als primaire gebruiker van het formulier.

Het is een in onderzoek inmiddels goed gedocumenteerd feit dat er duidelijke proce-

deerpatronen zijn wat betreft partijconstellaties en de (daarmee samenhangende)

aard van het geding. Op grond hiervan mag verwacht worden dat het formulier-

gebruik gekenmerkt wordt door een specifiek patroon.

Die verwachting wordt bevestigd zowel voor de aard van het geding (d.w.z. het

onderwerp van het geschil) als voor de constellatie van procespartijen. De formulier-

dagvaarding wordt met name gebruikt in situaties waarin natuurlijke personen

rechtspersonen als tegenpartij dagen (tabel 7). In de tegenovergestelde situatie

- waar natuurlijke personen worden gedaagd door rechtspersonen - wordt het

formulier naar verhouding in zeer geringe mate gebruikt. Opvallend is daarbij dat

bij geen van de zaken waarin postorderbedrijven als eiser optraden, het formulier

gebruikt werd. Dat geldt overigens ook voor zaken waarin woningbouwcorporaties

als eiser optraden.

Een gedetailleerde schets van de samenhang tussen de partijconstellatie en de

aard van het geding in de kantongerechtspraktijk verschaft ons het onderzoek van
Verwoerd e.a. (1987). Uit hun rapportage blijkt dat in arbeidsrechtelijke gedingen

96% van de eisers een natuurlijk persoon is, terwijl bij de huur- en koopzaken41

91% van de eisers een rechtspersoon is; bij de overige zaken is de verhouding: 40%

natuurlijk persoon, 60% rechtspersoon. Deze situatie lijkt nagenoeg onveranderd als

we op onze steekproef mogen af gaan.

Kijkt men tegen deze achtergrond naar de frequentie van het formuliergebruik per

terrein (tabel 8) dan dienen drie kanttekeningen te worden gemaakt. Ten eerste

wordt naar verhouding in arbeidsrechtelijke zaken veel gebruik gemaakt van het for-

mulier. Het zijn vooral individuele eisers die hier het formulier bezigen. Daarentegen

wordt, dit ten tweede, het formulier in geschillen inzake woonproblemen geheel niet

gebezigd. Hier manifesteert zich het effect van het door de kantonrechters gevolgde

41 Bij wat hier samenvattend wordt aangeduid als 'koopzaken' gaat het inhoudelijk om geschillen betref-

fende overeenkomsten, behalve arbeidsovereenkomsten en huurovereenkomsten. Dus om kwesties als

koop, huurkoop, afbetaling, opdracht tot dienstverlening, aanneming, geldlening en de betaling van

contributies e.d. De zogenaamde consumentenzaken maken hier derhalve deel van uit.
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Tabel 8: Wijze van dagvaarding naar terrein van geschil

terrein formulier exploot totaal

abs % abs % abs 0/0

arbeid 9 9 90 91 99 100

wonen 0 0 851 100 851 100

koop 70 4 1658 96 1728 100

overig 3 3 91 97 94 100

totaal 82 3 2690 97 2772 100

chi2=46,12; df=3

machtigingsbeleid ter zake van het procederen op verkorte termijn met behulp van

het dagvaardingsexploot. We komen daar in hoofdstuk 4 nog op terug. Ten derde

verdient het feit de aandacht dat het gebruik van het formulier in koopgeschillen

- waaronder ook een gedeelte van de specifieke 'consumentenzaken' schuilgaat -

naar verhouding niet opvallend vaak wordt gebruikt.42

Het drempelverlagend karakter van de formulierdagvaarding werd, zo zagen we in

het voorgaande, vooral beargumenteerd op grond van het financiële voordeel dat

gebruikers zouden kunnen boeken bij geschillen met een relatief gering financieel

belang. Bij grotere financiële belangen drukken de deurwaarderskosten die verband

houden met het uitbrengen van de dagvaarding immers minder zwaar. Hoezeer deze

overweging op zichzelf gesproken juist is, daaruit de verwachting te postuleren dat

er derhalve in de eerstbedoelde gevallen sprake zou zijn van een frequenter formu-

liergebruik gaat voorbij aan een belangrijk gegeven. Immers, krachtens art. 56 Rv

(betreffende de proceskostenveroordeling) kan eiser onder omstandigheden de

kosten die hij in eerste instantie maakt, afwentelen op de in het ongelijk gestelde

partij.43 Dat gegeven leidt ertoe dat het voor de eiser van belang is zowel zekerheid

te hebben over de mate waarin zijn claim rechtens toewijsbaar is als ook over de

solvabiliteit van de schuldenaar.44 Aangezien er geen systematische samenhang

verondersteld kan worden te bestaan tussen de hoogte van de vordering en het al of

niet toegewezen krijgen ervan, gaat de financiële-voordeelregel derhalve niet op in

de veronderstelde mate. Daarbij komt nog de overweging dat de 'financiële factor'

geenszins de enige van belang zijnde factor geacht moet worden in dit verband.

42 Wel gebeurt dat vaker door individuele eisers. Van de 178 individuele eisers in koopzaken hebben er 16

(9%) gebruik gemaakt van het formulier; ruim tweemaal zo veel als het totaalcijfer voor dat terrein.

43 In welke mate de rechter deze veroordeling uitspreekt en in welke mate deze uitspraak feitelijk ook leidt

tot een restitutie van de kosten, daarover is ons geen statistisch materiaal bekend. Enig inzicht in de prak-

tijk biedt het onderzoek van Van Koppen en Malsch (1992). Dat laat zien dat slechts in een beperkt aantal

gevallen de toegewezen vordering ook zonder bijkomende kosten geïncasseerd wordt.

44 De beslissing tot procederen is in financiële termen gezien dan ook eerder te karakteriseren als een

investeringsvraag, waarvan men op termijn winst verwacht, dan als een consumptieve afweging, waarbij

de aantrekkelijkheid van het goed'recht' de belangrijkste overweging vormt (vgl. Van Tulder en Janssen,

1988, p. 30).
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Tabel 9: Wijze van dagvaarding naar hoogte van financieel belang van de vordering

omvang belang

totf 500

f 500 tot ƒ 1500

f 1500 tot f 2500

f 2500 tot f 5000

f 5000 en meer

totaal
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formulier exploot totaal

abs % abs % abs %

18 4 502 96 520 100

33 4 813 96 846 100

12 2 553 98 565 100

11 2 571 98 582 100

4 2 169 98 173 100

78 3 2608 97 2686 100

Hoewel procentueel gezien het formulier bij vorderingen tot f 1500 vaker gebruikt

wordt dan bij hogere bedragen (tabel 9), is dit verschil statistisch niet significant.

Ook een toets van het verschil tussen de hoogte van de gemiddelde bedragen - voor

het formulier f 2332 en voor het exploot f 2594 - levert geen significant verschil.

Ter afronding van deze paragraaf rest ons nog een opmerking in aansluiting op onze

relativering van het in de discussie wellicht overgewaardeerde belang van de kosten

voor de keuze tussen formulier of exploot. Aan ons betoog tot nu toe ligt - getuige de

opzet van de voorgaande tabellen - stilzwijgend de assumptie ten grondslag dat

eisers vrijelijk kunnen kiezen tussen deze twee vormen van rechtsingang. Dat is

echter een betrekkelijk grove vereenvoudiging van de situatie, want geheel buiten

beschouwing blijft de termijn waarop men als eiser in het bezit van de executoriale

titel wil zijn. Wanneer echter naar de mening van eiser sprake is van een spoed-

eisend belang en men om die reden de procedure wenst te bespoedigen, danstaat

slechts een keuze voor een dagvaarding op verkorte termijn of het verzoek tot een

voorlopige voorziening open. In beide gevallen zal de eiser volgens de wet bij

exploot moeten dagvaarden. Van een keuze in de zin als hierboven gesuggereerd, is

derhalve alleen sprake bij niet-spoedeisende zaken.45 Laat men de spoedeisende

zaken bij een vergelijking buiten beschouwing, dan worden alle gemelde statistische

verbanden zwakker (zie bijlage 3, tabellen 1-6).

Op grond van dit alles lijkt het gewettigd te concluderen dat de mogelijkheid om via

een formulier te dagvaarden, aangegrepen wordt door een in omvang beperkte maar

niet van de doorsnee individuele eiser afwijkende categorie rechtzoekenden.

45 Zoals te verwachten, vormen de spoedeisende zaken een zeer homogene categorie: de vorderingen ter

zake van achterstallige huur (veelal gecombineerd met de vordering tot ontruiming van het gehuurde dan

wel ontbinding van de, huurovereenkomst). Liefst 90% van alle spoedeisende zaken in ons bestand betreft

een woongeschil.
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Tabel 10: Geïnterviewde eisers naar wijze van dagvaarding
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formuliergebruikers gewone dagvaardingen

habituele eisers 9 15

incidentele eisers 9 6

3.3 Overwegingen achter het formuliergebruik

In het voorgaande hebben we ons beperkt tot het gebruik van het dagvaardingsfor-
mulier als alternatief voor de traditionele wijze van aanvang. Dat gebruik is daarbij

stilzwijgend gezien als een resultaat van achterliggende overwegingen aan de kant

van de eisers. In deze paragraaf staan we expliciet stil bij die overwegingen van de

eisers, de habituele zowel als de incidentele. Geïnteresseerd waren we in het ant-

woord op drie vragen: het waarom van het gebruik, het oordeel over de bruikbaar-

heid en het gebruik in de toekomst. Deze vragen zijn voorgelegd zowel aan de eisers

die gebruik maakten van het dagvaardingsformulier, als aan de eisers die zich bij de

explootprocedure hielden (zie tabel 10).

3.3.1 De habituele eisers

Onder de negen eisers die volgens onze informatie minstens eenmaal het dagvaar-

dingsformulier hadden gebruikt, bevinden zich zes rechtspersonen. De drie natuur-

lijke personen waren kleine zelfstandigen. Binnen de zes rechtspersonen valt weder-

om een duidelijke scheiding aan te brengen: drie grote institutionele eisers enerzijds

(bank, schadeverzekeringsmaatschappij, incassobureau) en drie kleinere BV's

anderzijds. De drie eerstgenoemden hebben elk naar schatting jaarlijks met (veel)

meer dan 500 dagvaardingszaken bij de kantonrechter van doen en zijn routiniers in

de meest letterlijke zin van het woord. De andere drie hebben slechts enkele zaken

(minder dan 10) om handen of wisten geen schatting te maken en deden het beroep

op de rechter af als incidenteel. Ze lijken slechts gradueel te verschillen van de drie

kleine zelfstandigen.

De vijftien `routiniers' die geen gebruik gemaakt hebben van het formulier, laten

zich ook volgens dit criterium indelen. Drie van hen blijken dan grootverbruikers

(een videoverhuurbedrijf, een postorderbedrijf en een woningbouwvereniging), de

overige twaalf kleinverbruikers (twee banken, een woningbouwvereniging, een

ziekenhuis, een artsenmaatschap, een filmverhuurbedrijf en zes kleine zelfstan-

digen). Van deze habituele eisers zijn met name de grootverbruikers interessant

voor de levensvatbaarheid van de nieuwe formulierprocedure; vandaar dat we hier

vooral aandacht besteden aan hun overwegingen ter zake al of niet gebruik van het

d agvaardings formulier.

Het eerste wat opvalt bij de formuliergebruikers, is dat alle drie de instanties het

formulier bij wijze van proef zijn gaan hanteren. Gelet op de grote hoeveelheden
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procedures die ze jaarlijks voeren (de bank spreekt over 2000, de verzekerings-

maatschappij over 800 en het incassobureau over 500) is er sprake van bestaande

procedures en veelal van 'vaste' deurwaarders. Die krijgen de zaken pas nadat via het

'minnelijke traject' (de poging van de instantie zelf om de vordering `goedschiks' te

innen) de vordering niet te incasseren blijkt. Er wordt veel belang gehecht aan die

minnelijke weg; 'het zijn tenslotte onze klanten', zo zegt de woordvoerder van de

bank. De typering spreekt voor zich. Het 'recht' inroepen betekent immers veelal

de bezegeling van het eind van de relatie.

De komst van het formulier is aangegrepen om na te gaan of dit (gezien de schaal

waarop men procedeert) een efficiënt alternatief zou zijn. Het antwoord is bij alle

drie negatief. De proef krijgt (hoogstwaarschijnlijk) geen vervolg.

De drie belangrijkste overwegingen zijn in dit verband gemeld. Ten eerste vergt het

'zelf procederen' een interne administratieve begeleiding (termijnbewakingen enzo-

voort).46 De kosten daarvan wegen vooralsnog niet op tegen het uitbesteden. De

tweede overweging betreft het feit dat de formulieren voor een groot deel niet door

de gedaagden in ontvangst worden genomen en daarmee de eiser tot een tweede

poging gedwongen wordt.47 Dit wordt ervaren als het belonen van de schuldenaar;

bepaald niet een attractief kenmerk van de procedure. Ten slotte geldt ook nog de

overweging - samenhangend met de eerste - dat de bestaande relaties met deur-

waarders door het gebruik onder druk komen te staan. Ook hier geldt: men behoudt

liever de goede relaties, opgebouwd door een in de ogen van de opdrachtgevers

doorgaans snel en financieel gunstig resultaat. Bovendien heeft men hen voor de

lastige executie wederom nodig. En van de kant van de deurwaarders is ook te

verstaan gegeven dat alleen een beroep in 'laatste instantie' gevolgen (waaronder

financiële) heeft.
Het verhaal van de drie grote niet-formuliergebruikers is inhoudelijk niet anders.

Zo deelde het grote postorderbedrijf ons mee dat men van het bestaan van het for-

mulier niet wist.48 Gevraagd naar toekomstig gebruik was de reactie dat men het

gebruikspatroon maar eens wilde afwachten. Het zou wellicht financieel aantrekke-

lijk zijn als men van de gemeenten medewerking zou krijgen bij de adresverificatie,

die nu door de deurwaarder gedaan wordt en die men tamelijk kostbaar oordeelt.

Anderzijds werd onmiddellijk het argument geopperd dat men toch bij de executie

niet om de deurwaarder heen kan en het massale beroep nu op hem gedaan het

bedrijf ook een interessante 'quantumkorting' opleverde.

Dat financiële argument kwam heel expliciet ter sprake in het gesprek met een zeer

46 De term 'zelf procederen' is strikt gesproken te ruim: het zelf dagvaarden sluit immers niet uit dat men via

een gemachtigde procedeert. Dat is echter logica, geen praktijk, vandaar deze spreekwijze.

47 Hoe vaak men geconfronteerd is met zo'n retournering van het formulier - en hoe veel derhalve 'groot'

is - is niet gevraagd. Gegeven hetgeen we hierboven hebben opgemerkt, moeten we veronderstellen dat

men één op de vijf of zes zaken 'groot' en eigenlijk te groot vindt.

48 Gelet op het feit dat dit bedrijf opgaf 10.000 tot 12.000 procedures per jaar te voeren (en men er als

onderzoeker van uit mag gaan dat bij zulke aantallen de kostenbewaking toch wel een serieus punt van

aandacht zal zijn binnen het concern), vormt alleen al het feit dat men na ruim anderhalf jaar nog niet

op de hoogte zegt te zijn, een aanwijzing voor het betrekkelijke 'succes' van deze formule.
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groot incassobureau. 'De deurwaarders hebben laten weten dat ingeval we alleen

voor de executie aankloppen, het provisietarief 15% zou bedragen (normaal is dat

10%).' Overigens zou het een misvatting zijn te denken dat men slechts onder

invloed van deze factor besloten had het dagvaardingsformulier niet te hanteren.

Twee argumenten die zeker zo belangrijk in de overweging zijn, betreffen enerzijds

het feit dat men bij terugkomst van het formulier toch weer via de deurwaarder moet

dagvaarden en anderzijds dat de deurwaarder belangrijke informatie verschaft ter

zake van kansen op incassering van de vordering. Men zet bestaande relaties daarbij

niet graag op het spel.
Ten slotte aandacht voor de woningbouwvereniging. De vereniging die wij bena-

derden, liet weten dat men aan het begin van een overweging was inzake al of niet

gebruik.49 Zoekend naar een efficiëntere wijze van afhandeling van de vele huur-

achterstandzaken heeft men niet direct de aandacht gericht op de versnelling van de

procedure, maar zoekt men naar verbeteringen in het'interne voortraject' (preventie

dus ter voorkoming van gerechtelijke procedures). Eenmaal in dat stadium beland,

vreest men dat het zelf per formulier procederen nogal wat interne kosten met zich

zal brengen (inzake organisatorische bewaking en juridische know-how) waarvan de

opbrengst twijfelachtig is. De woordvoerster formuleerde het dilemma kernachtig:

'Het formulier is wellicht handig als je weinig zaken hebt, maar dan heb je hoogst-

waarschijnlijk de know-how niet; als je wel veel zaken hebt, is het waarschijnlijk te

kostbaar.'

Dat laatste voert ons weer terug naar het punt van de pure financiële afweging. Een

van de argumenten die grootgebruikers ervan afhouden om hun bestaande routines

te wijzigen, is simpel het feit dat men de kosten steeds op de schuldenaar weet af te

wentelen omdat men zich bij de beslissing al of niet tot gerechtelijke stappen over te

gaan, er zeer goed van vergewist dat men een 'keiharde' zaak heeft. Zo niet, tant pis;

dan begint men er niet aan.50

3.3.2 Incidentele eisers

Van de negen incidentele eisers die van het formulier gebruik maakten (een hout-

handelsbedrijf en acht particulieren) hadden zeven de bijstand ingeroepen van een

rechtshulpverlener (vijfmaal een advocaat en tweemaal een rechtskundig adviseur).

Slechts een van hen had, na overleg met de deskundige, zelf het formulier ingevuld;

de overige zes hadden het geheel aan de professional overgelaten. Desgevraagd

zouden er vijf zich bij een volgende gelegenheid zeker weer op een deskundige

verlaten; twee waren daar niet zeker van.

Welgeteld twee eisers hadden de procedure dus geheel zelfstandig gevoerd. Ze had-

den de benodigde informatie van het kantongerechtgekregen. Alle twee gaven ze te

49 Het is een vereniging buiten het kanton Amsterdam. Daar speelt deze afweging niet gegeven het daar

gecreëerde incasso-kortgeding. Daarover in hoofdstuk 4 meer.

50 Hoewel Huyssoon (1993, p. 20) niet uitgebreid aandachtbesteedt aande motiveringen vande habituele

eisers, komt ook zij bij navraag bij 15 instanties tot de conclusie dat hun praktijk zich niet gewijzigd heeft.
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kennen bij een volgende gelegenheid een advocaat in de arm te zullen nemen.

De zes incidentele eisers die geen gebruik maakten van het formulier, betroffen drie

bedrijven en drie zelfstandigen (tandarts, fotograaf en stratenmaker). Ze maakten

voor hun procedure allen gebruik van deskundigen eenvoudigweg omdat ze van het

bestaan van het formulier geen weet hadden. Van hen zouden vijf in een voorko-

mend geval weer een dergelijk beroep op deskundigen doen; één aarzelde, gegeven

de onvrede over de wijze waarop de zaak behandeld was.

3.3.3 Rechtshulpverleners

Wie meent dat men bij het schetsen van `cliëntenperspectief' kan volstaan met de

ervaring van de justitiabelen, is slachtoffer van het woordgebruik. Zoals onderzoek

aantoont, zijn het de professionele rechtshulpverleners die toegang tot en het zicht

op het recht bepalen. Vandaar dat hier de ervaring en de opvatting van de advoca-

tuur niet achterwege mag blijven.

Naar omvang gezien, is het aantal door ons benaderde advocaten uitermate gering

(zie hoofdstuk 2); van enige representativiteit kan derhalve geen sprake zijn. Het

beeld dat zij ons gaven van hun ervaring en opvattingen is echter zodanig robuust,

dat het ons nogal onwaarschijnlijk voorkomt dat vergroting van het aantal substan-

tiële meerwaarde zou hebben.

Van de acht (in het najaar 1993) telefonisch benaderde advocaten hadden drie het

formulier nooit gebruikt, vier een enkele maal, en één maakte er het afgelopen jaar

zeer veelvuldig gebruik van. In het laatste geval betrof het zuiver incasso's van

klaarblijkelijk tamelijk geringe bedragen (want naar eigen zeggen maakte hij bij

grote bedragen altijd gebruik van het exploot).51 Datzelfde gold ook voor degenen

die een enkele maal - `om eens te zien hoe het werkte' - het formulier hanteerden.52

Op de ene grootgebruiker na luidden alle meningen over het functioneren van het

formulier `uitgesproken tot enigszins aarzelend' slecht. Men acht het te riskant.

Tweemaal werd de vergelijking met het betalingsbevel gemaakt. Eenmaal vroeg de

advocaat zich af waarom dat afgeschaft was (het functioneerde zijns inziens beter),

de andere keer werd in dit verband als nadeel gemeld dat men vroeger bij het beta-

lingsbevelverzoek binnen 30 dagen veranderingen in het adres kon aanbrengen en

nu niet meer. Dat maakt het gebruik van het formulier lastiger.

Als een van de overwegingen waarom men het formulier doorgaans niet als een

toekomstige gebruiksmogelijkheid ziet, hoort men het argument van de bestaande

werkverhoudingen met de deurwaarders. Die wenst men niet op het spel te zetten en

het gebruik van het formulier is klaarblijkelijk, althans vanuit het gezichtspunt der

deurwaarders, wel een teken in die richting. En als - wellicht overbodig - dreigement

51 Uit andere gesprekken valt tentatief af te leiden dat de grens tussen klein en groot zo omen nabij ƒ 1000

wordt gelegd.

52 Een zo'n poging meldde een advocaat die zijn niet-betalende cliënt op eenvoudige wijze hoopte te strik-

ken. Helaas (althans voor de advocaat) kwam het formulier onbesteld retour. Het vervolg van het relaas

is ons onbekend.
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klinkt dan ook van hun kant de mededeling omtrent hogere kosten dan wel het niet
direct beschikbaar zijn bij alleen 'losse' executies.

Kortom, de conclusie lijkt gerechtvaardigd dat het niet te verwachten valt dat het

dagvaardingsformulier in de toekomst op een beduidend frequenter gebruik kan

rekenen. Voor de grootverbruikers is het in meerdere opzichten nog te kostbaar.

De individuele eiser weet veelal nog niet van het bestaan of is niet voldoende op

de hoogte van de hoed en de rand om het ook op zijn eentje aan te durven. De

opgedane negatieve ervaringen zullen via de rechtshulpverleners hun schaduwen

waarschijnlijk vooruitwerpen in dezen.

3.4 In vergelijking met het rechterlijk bevel tot betaling

Reeds enkele malen is het rechterlijk bevel tot betaling ter sprake gebracht. Met de

inwerkingtreding van de onderhavige wet is deze procedure - onder verwijzing naar

de noodzaak van harmonisering (Tweede Kamer, 1986-1987, 19 966, nr. 3, p. 6) -

komen te vervallen. Heel veel meer dan dat deze overbodig is gegeven de nieuwe

voorziening (de latere formulierdagvaarding), staat daar niet. Elders wordt meer

openheid van zaken gegeven omtrent de overwegingen die tot dit besluit hebben ge-

leid (Meijknecht, 1992, p. 269). Het betalingsbevel, zo leest men, voldeed niet meer,

althans er was veel kritiek op van de zijde van de deurwaarders en van de gerechten

zelf. De deurwaarders klaagden over de kwaliteit van de procedure daarbij vooral

wijzend op de executieproblemen. De andere bezwaren betroffen de beperkte reik-

wijdte van de voorziening (alleen geldvorderingen uit overeenkomst ter waarde van

maximaal f 2500)53, de bewerkelijkheid van de afwikkeling voor de griffie en het feit

dat de procedure een doublure zou zijn van de normale verstekrolprocedure.

Zo op het eerste gezicht een zwaarwichtig aantal tekorten die het niet anders dan

bijna vanzelfsprekend maken dat de procedure werd vervangen. Op het eerste

gezicht, want het feit dat het daartoe in het leven geroepen alternatief bij lange na

niet aantrekkelijker blijkt, doet de vraag rijzen wat er aan het medicijn schort. Die

vraag dwingt echter:op haar beurt aandacht te besteden aan de praktijk van het ver-

zoek tot rechterlijk betalingsbevel. Anders gezegd: op grond van welke aanwijzingen

berust het oordeel van de wetgever dat deze procedure beter vervangen kon worden?

Dit alles vergt een blik terug in de tijd.

3.4.1 Het betalingsbevel onderzocht

Zoals reeds vermeld in paragraaf 3.1, werd deze voorziening in het midden der jaren

zestig in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering opgenomen.54 Afgaande op de

53 Aanvankelijk bedroeg het maximumbedrag van de vordering f 500; per 1 januari 1978 is deze grens

opgehoogd naar f 1500 en per 1 augustus 1983 werd deze verschoven naar f 2500.

54 Een gedetailleerde beschrijving van de geschiedenis van deze voorziening, die teruggaat op de Duitse

bezetting, biedt de niet-gepubliceerde doctoraalscriptie van A.C.M. Raken en G.A.M. Otto, 'De incasso

van kleine geldvorderingen' (1987b), geschreven onder supervisie van E.R. Blankenburg. Daarvan wordt
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ter beschikking staande gegevens uit de gerechtelijke statistiek blijkt dat het gebruik

in grote trekken bezien in twee periodes uiteenvalt.55 Vanaf 1966 tot het eind van de

jaren zeventig is er sprake van een stijgend - zij het op sommige momenten sterk

terugvallend - gebruik: in absolute aantallen een groei van ongeveer 75.000 tot

90.000.56 Na een korte periode van stabiliteit doet zich in 1984 een opzienbarende

breuk voor; een terugval die niet anders verklaard kan worden dan door de dat jaar

van kracht geworden verhoging van de griffierechten.57 Het feit dat zich daarna,

ondanks de in 1983 opgetrokken grens, een constante lineaire daling (met gemid-

deld 4400 zaken per jaar) voordoet, wijst erop dat er nog andere factoren in het spel

zijn. Het onderzoek van Raken en Otto - een dossierstudie bij het kantongerecht te

Amsterdam betreffende de laatste kwartalen van 1983 en 1984 - biedt enig inzicht

daarin.58

Eerst aandacht voor het gebruikspatroon van de procedure. De verzoekers waren

nagenoeg allen rechtspersonen (97%); van de schuldenaars was 86% natuurlijk per-

soon. De partij constellatie weerspiegelt het eerder geschetste profiel van dit soort

geschillen. Het waren verzekeringsmaatschappijen en particuliere bedrijven (anders

dan postorderbedrijven en openbare nutsbedrijven) die samen ruim de helft van de

eisers vormden.59 Gegeven de op dat moment geldende limiet van f 1500, was het

financiële belang in het geding in zeer veel gevallen naar verhouding gering te

noemen: 64% van de verzoeken betroffen vorderingen beneden de f 500.60 In 1984,

na de verhoging van de griffierechten dus, verminderde het aandeel der kleine vor-

deringen: 37% ging f 500 niet te boven. Dit vond primair zijn oorzaak in het ver-

dwijnen van de vorderingen ter grootte van f 50. Maakten dergelijke vorderingen in

in het onderstaande gebruik gemaakt. De auteurs hebben later een samenvattend artikel gepubliceerd

(Raken en Otto, 1987a).

55 Tabel 7 in bijlage 3 geeft een overzicht van de absolute aantallen verzoeken en het aantal uitgevaardigde

bevelen (absoluut en als percentage van het aantal verzoeken).

56 Zo daalt het aantal verzoeken van 87.521 (1968) naar 73.178 (1969) om weer te stijgen tot 87.551 (1970).

Het aantal 79.925 (1977) steekt schril af bij dat van 86.336 (1974); het jaar 1978 laat echter weer 90.606

rekesten zien. Ten dele hangt dit patroon waarschijnlijk samen met de verruiming van de reikwijdte van

de procedure als gevolg van de verhoging van het maximumbedrag (zie voetnoot 53).

57 Het is juist dit voor de hand liggende vermoeden dat het uitgangspunt vormde voor het onderzoek van

Raken en Otto (1987b, p. 37). Is het alleen de verhoging van de kosten die het afnemend gebruik verklaart,

of zijn er ook nog andere factoren in het spel? Hun antwoord: het heeft zeker gevolg gehad voor de kleine

vorderingen, maar niet voor de grote! Uiteraard, zou men zeggen; niets anders zou men mogen verwach-

ten (ceteris paribus) en daarmee is het prijseffect derhalve aangetoond. Maar het prijseffect is niet het

enige, zo voegen ze daaraan toe.

58 Vermeldenswaard is ook de dossierstudie van Jettinghoff bij het kantongerecht te Rotterdam. Hij trok een

steekproef (elke derde zaak) uit de betalingsverzoeken gedaan in de periode november 1973 - oktober

1974 (n = 2351) (Jettinghoff, z.j.; zie ook: Jettinghoff en Langerwerf, 1982). Een studie die Raken en Otto

klaarblijkelijk ontgaan is, maar niettemin vermelding verdient.

59 Jettinghoff (z.j., p. 6) meldt over Rotterdam ruim 10 jaar eerder dat 93% van de eisers particuliere organi-

saties waren en dat 5% individuen als eiser optraden.

60 Ruim twee derde daarvan (44%) betrof zelfs vorderingen niet groter dan f 200. Jettinghoff (z.j., p. 8) meldt

over Rotterdam (toen de maximumgrens nog f 500 bedroeg) dat liefst 75% van de vorderingen f 150 niet

te boven ging. Iets minder dan de helft daarvan (37%) bleef onder de grens (van f 50) waarbij op dat

moment nog geen griffierecht verschuldigd was.
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1983 nog 16% van het totaal uit, in 1984 was dat 2% (Raken en Otto, 1987b, tabel 7,
pp. 44-45).

De tweede vraag betreft het verloop en de afloop van de procedure: hoe succesvol is

de eiser en op welke termijn? Het verzoek leidde in twee derde van de bestudeerde

gevallen inderdaad direct tot het gewenste bevel, aldus Raken en Otto. `Direct' wil

zeggen dat zonder verweer van de schuldenaar het verzoek resulteert in een gerech-

telijk bevel. Voert de schuldenaar verweer, dan verwijst de rechter de zaak naar de

gewone rolprocedure hetgeen zowel meer tijd en kosten als een groter risico (op

afwijzing) met zich brengt. De onderzoekers melden dat op het moment van onder-

zoek in Amsterdam ongeveer 8% van de verzoeken naar de rol werd verwezen en dat

6% van de verzoeken werd afgewezen.

Nu betreft het onderzoek te Amsterdam een momentopname; in principe biedt dat

geen representatief beeld van een ontwikkeling. Uit de beschikbare statistische gege-

vens blijkt evenwel dat in de periode 1966-1991 het aantal uitgevaardigde betalings-

bevelen afgezet tegen het aantal ingeschreven rekesten schommelde tussen 66% en

80%. Er was geen sprake van een trend in de richting van een afnemend `succes' (zie

figuur l). 61

Dit gegeven onderstreept naar onze mening niet de overgeleverde beeldvorming

van een afnemende bruikbaarheid van het verzoek tot gerechtelijk bevel. Evenmin

strookt daarmee de ontwikkeling in het aantal verzoeken dat in eerste. instantie

schipbreuk lijdt en op de rol belandt. Dat schijnt niet aan grote schommelingen

onderhevig te zijn geweest. Zo meldt Verwoerd voor 1970, 1975 en 1982 een nage-

noeg identiek percentage: 7%; alleen 1984 geeft een duidelijk groter aandeel (10%)

hetgeen primair veroorzaakt wordt door de daling van het absolute aantal zaken

(Verwoerd, 1988, p. 65). Jettinghoff (z.j., p. 16) laat zien dat in Rotterdam in 1973 en

1974 7% van de verzoeken naar de zitting werd verwezen; een zelfde percentage gold

ook voor het landelijk totaal in de jaren 1967 en 1969 terwijl dat in 1971 8% was. Al

met al lijkt van een weinig effectief middel, gedefinieerd in termen van doelbereik

van de eisers, niet overtuigend sprake. Maar daarover is - ook hier - het laatste

woord niet gezegd.

Een derde hier relevant aspect van de betalingsbevelprocedure betreft de rechts-

ingang. De eiser zendt het verzoek naar de griffie en die verzendt het aangetekend

naar de schuldenaar. Deze procedure komt overeen met die van het huidige dag-

vaardingsformulier. Gelet op de klachten over het percentage dat de gedaagde niet

bereikt, is het van belang te weten hoe dat bij het betalingsverzoek was. Het ant-

woord op die vraag stoelt op de gegevens uit de twee bekende bronnen. Jettinghoff

(z.j., pp. 9 en 16) vermeldt voor drie jaren het landelijk aantal afgewezen verzoeken:

18% in 1967 en 1969, en 20% in 1971. Naar zijn zeggen zou, afgaande op de situatie

61 De op de ontwikkeling van het percentage toegewezen verzoeken over de gehele periode uitgevoerde

regressie-analyse laat zien dat hier absoluut geen sprake is van een ontwikkeling. Het gaat dus om toe-

valsfluctuaties. De laagste percentages vindt men in jaren met een stormachtige groei van het aantal

ingeschreven verzoeken, de hoogste in jaren met een grote daling. De extremen lijken dan ook eerder

een gevolg van een naijleffect dan van lichtvaardig procederen.
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Figuur 1: Hoeveelheid verzoeken tot een betalingsbevel en uiteindelijk afgegeven

betalingsbevelen in de periode 1966 -1991
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Bron: Justitiële Statistieken; bewerking WODC.
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te Rotterdam, een derde daarvan (dus 6% tot 7%) zaken betreffen waarin de gedaag-

de nooit bereikt was. Raken en Otto melden dat 13% van de verzoeken te Amsterdam

in de jaren 1983 en 1984 de schuldenaar nooit bereikte. Op basis van deze impressies

zou gesteld kunnen worden dat het dagvaardingsformulier niet als een geslaagde

verbetering beschouwd kan worden op dit punt.

Ten slotte verdient ook het 'doe-het-zelfaspect' de aandacht. Ook op dit punt is zo-

wel het Rotterdamse als het Amsterdamse onderzoek instructief. Voor Rotterdam

noteert Jettinghoff (z.j., p. 7): `In ruim de helft van de zaken (blijkt) een beroep op

een - aan de organisatie externe - deskundige te zijn gedaan. Bovendien bleek, dat

enkele eisers (grote klanten) binnen de organisatie een eigen incasso-afdeling had-

den ontwikkeld. We kunnen dus veilig stellen dat het merendeel van de eisers be-

schikte over expertise.' Het beeld in Amsterdam is dat ongeveer twee derde van de

eisers het verzoek zonder beroep op professionele rechtsbijstandverleners deed;

ergo, één derde deed de eenvoudige procedure niet zelf (waarschijnlijk omdat men

het niet kan dan wel de risico's te groot vindt). Het zijn vooral advocaten (12%) en

incassobureaus (10%) die om bijstand verzocht worden; zelfs de deurwaarder heeft

in dezen een (kleine) rol (3%).

Om zicht te krijgen op de context waarbinnen de beslissing tot het al dan niet

gebruiken van het betalingsbevel functioneerde, hebben de beide onderzoekers
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zeventien schuldeisers en tien rechtshulpverleners mondeling geïnterviewd.62 Op

basis van hun indrukken zou men drie overwegingen kunnen onderscheiden die

voor schuldeisers van belang waren.63

1 De relatie met de klant. Op de achtergrond speelt de wens mee om gerechtelijke

procedures te vermijden. Ze merken op dat schuldeisers gewoonlijk veel waarde

hechten aan hun relatie met de klant/schuldenaar en het voeren van procedures

niet meer past in hun klantvriendelijk beleid.

2 De kans dat men de vordering ook betaald krijgt. De verwachting omtrent het

verhaal op de schuldenaar is bij velen van invloed op de keuze van de incasso-

maatregelen. Veel schuldeisers starten geen procedure tegen een schuldenaar

die een uitkering heeft of onvindbaar blijkt.

3 De afweging van kosten en baten. De hoogte van de vordering speelt uiteraard een

rol, gezien de kosten die het middel met zich brengt. Maar meer dan de strikt

financiële afweging geldt hier klaarblijkelijk ook de factor tijd. De procedure

wordt als te langdurig ervaren, dit onder invloed van het feit dat meer en meer

schuldenaars verweer gaan voeren en daarmee (althans als het inhoudelijk ver-

weer is) de kantonrechter dwingen de zaak naar de rol te verwijzen. Daarmee is

het potentiële voordeel van de snelheid van de baan.

Twee kanttekeningen onzerzijds bij deze overwegingen. De eerste overweging - de

relatie met de klant - is daarom interessant omdat deze, anders dan de common

sense 'juridische' invalshoek, waarbij de aandacht inzake de beslissing primair

uitgaat naar de eiser als primo movens in de procedure, de aandacht vestigt op

de maatschappelijke omstandigheden waarbinnen beslissingen vallen. Het is de

samenstelling van de categorie afnemers (klein en specifiek enerzijds versus groot

en heterogeen anderzijds) en de daarmee samenhangende mate ~'persoonlijke

aard' van de relatie tussen de contractpartners, die van doorslaggevend belang

blijken te zijn.64 Als gevolg van een meer marktgerichte oriëntatie, die ertoe zou

hebben geleid dat de leverancier meer waarde is gaan hechten aan de band met de

klant, lijkt het gebruik van een op zichzelf betrekkelijk eenvoudige en snelle proce-

dure aan gebruikswaarde te hebben ingeboet, zo moet uit dit onderzoek worden

afgeleid. Interessant is het daarbij het volgende dilemma te bedenken. Is de klan-

tenkring klein en gaat het om een specifiek goed (men denke aan de relatie tussen

tandartsen, specialisten e.d. en hun patiënten), dan is het voor de eiser eigenlijk vrij

eenvoudig de schuldenaar te bereiken. Maar de relatie vormt een rem op een beroep

op de rechter want men 'moet nog verder' met elkaar. Het ligt derhalve voor de hand

62 Ze tekenen daarbij aan dat ze het gesprek toegespitst hebben op de particuliere persoon als schuldenaar

die geconfronteerd wordt met betrekkelijk lage (althans gezien vanuit de eiser) vorderingen « j 2500).

63 Raken en Otto zelf (1987b, p. 49) noemen vier overwegingen; wij vatten de eerste en de laatste door hen

genoemde samen in de hier als derde genoemde overweging: de afweging van kosten en baten.

64 Hoewel de auteurs daarvan niet expliciet melding maken, gaan hun bevindingen en hun interpretatie

ervan terug op het klassieke gedachtengoed van de'non-contractual relationships in business' zoals ver-

woord door Macaulay (1963). Hij beschreef als een van de eersten het zo opmerkelijke feit dat niet alleen

veel 'zakelijke' relaties niet contractueel werden vastgelegd, maar ook dat, ingeval dit wel zo was, er bij

conflicten vaak niet overeenkomstig de letter via juridische weg tot afdwingbare oplossing werd besloten.
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dat betrekkelijk weinigen in die situaties uiteindelijk de stap zetten. Gaat het om een

relatie tussen een grootondernemer en de vele, anonieme niet-betalende klanten,

dan is de inzet van de rechter weliswaar minder bezwaarlijk, maar zonder hulp

van deurwaarders niet aantrekkelijk gegeven het risico van een niet executeerbaar

blijkend bevel. Dat beroep op de deurwaarder brengt kosten met zich (kosten die

moeten opwegen tegen de betrekkelijk lage vorderingen). Bijgevolg investeren

ondernemers meer en meer in het'buitenjuridische' incassotraject.

Onze tweede kanttekening betreft de kosten-batenafweging. De betalingsbevelpro-

cedure zou niet meer lonen in termen van snelheid. Wat daarvan te denken? Hoe dat

te verklaren gegeven de 70%-score die een indicatie vormt voor een resultaat op

korte termijn. Hier wreekt zich pijnlijk een gebrek aan onderzoeksbevindingen; ner-

gens wordt vermeld hoe lang het duurt voor eisers hun titel op zak hebben en nog

belangrijker: op welke termijn die dan ook verzilverd is.65 Wat betreft de termijn van

de titel: tegen die achtergrond treft de volgende door Verwoerd gedane uitspraak. Hij

stelt dat zelfs als er een betalingsbevel wordt uitgevaardigd (omdat de schuldenaar

geen verweer levert), 'dan duurt het tenminste enkele maanden voor het zover is; dit

vooral vanwege de grote werkbelasting van de - vaak weinig modern functionerende

- kantongriffies' (Verwoerd, 1988; p. 67). Met erkenning dat het gebrek aan enige

empirische onderbouwing tot grote voorzichtigheid noopt, werpt het gestelde een

interessant licht op de zaak. Deze richt de aandacht namelijk op een tot nu toe

buiten beschouwing gebleven aspect: de administratieve organisatie als mogelijke

bottle neck. Wat betreft de termijn van verzilvering van de titel: daarover is op basis

van onderzoek niets bekend. Of het betalingsbevel meer problemen oplevert, gege-

ven het ontbreken van het deskundige oog van de deurwaarder in het'voortraject',

dat is iets - we wezen daarop al eerder - dat men uit de mond van vele deurwaarders

kan vernemen.66 Daarin zou dan een verklaring kunnen worden gevonden voor het

afnemend gebruik.

3.4.2 Is het formulier beter?

Keren we na deze omzwerving terug naar de achterliggende vraag omtrent het func-

tioneren van de betalingsbevelprocedure. Die procedure heette slecht te functio-

neren; maar was dat goed beschouwd zo en waarom dan wel?

Op grond van onze verkenning valt dunkt ons niet een eenduidig antwoord - ten

gunste of ten nadele van de procedure - te geven. Het verrichte onderzoek schiet

65 Gegeven het feit dat de auteurs zelf constateren dat de lengte van de procedure een van de meestge-

noemde tekortkomingen vormt van de procedure is het onbegrijpelijk dat Raken en Otto over de feitelijke

duur niets in het rapport vermelden. Ook Jettinghoff heeft dit aspect niet in zijn onderzoek betrokken.

66 Te betreuren valt dat in dit opzicht elke aanwijzing afkomstig uit onderzoek ontbreekt. Dat is niet alleen

een gevolg van de kortzichtigheid van het rechtssociologisch onderzoek (dat wel aan de 'voorzijde' van de

procedure veel aandacht heeft besteed), het is het evenzeer omdat de beroepsgroep der deurwaarders een

witte vlek binnen de sociaal-juridische kaart vormt. Opvallend is tevens dat Freudenthal (1992) in haar

beschrijving van de Duitse en Oostenrijkse praktijk van het Mahnverfahren geen melding maakt van

dergelijke problemen.
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daartoe tekort. Dat op zichzelf vormt overigens een niet onbelangrijk feit dunkt ons.

Immers, is het zo onredelijk te verwachten dat een wetgever zich in situaties zoals

deze goed informeert omtrent de uitgangssituatie?67 We moeten, om de vraag te

beantwoorden, derhalve in de hypothetische zin spreken.

Laten we aannemen dat de procedure tekortschoot. Dan ligt het voor de hand te ver-

onderstellen dat de formulierprocedure, als een beoogde verbeterde release ervan,

een oplossing zou bieden voor de gesignaleerde mankementen. Laten we een aantal

aspecten vergelijkenderwijs op een rij zetten.

Het aantal niet-geslaagde `aanzeggingen' lijkt niet geringer. Dat is begrijpelijk gege-

ven het simpele feit dat de wijze van aanzegging identiek is.

Een tweede relevant aspect van de rechtsingang is het te gebruiken formulier. Aller-

wegen kan men vernemen dat het formulier ten behoeve van een betalingsverzoek

als zeer eenvoudig werd gekwalificeerd. Gegevens over het aantal in eerste instantie

foutieve verzoeken ontbreken. Ten aanzien van het dagvaardingsformulier beschik-

ken we over enkele - grove - indicatoren die erop wijzen dat incorrecte invulling een

betrekkelijk vaak gesignaleerd probleem vormt. Aan het materiaal van het griffie-

onderzoek door de Consumentenbond ontlenen we een overzicht met betrekking tot

aard en omvang van de door de griffies gerapporteerde fouten (tabel 11).

Men ziet dat in vier op de vijf griffies de tenaamstelling en de vordering problemen

opleveren; in drie op de vijf vormen de bijlagen een probleem. De combinatie van de

eerste twee feilen wordt liefst in 47 van de 51 griffies aangetroffen.68 Vergelijkender-

wijs gesproken: de problemen - en dan met name de eerste twee - moeten bij de

betalingsbevelprocedure wel substantieel frequenter zijn geweest om de huidige

situatie als een verbetering te kwalificeren. Dat is nogal onwaarschijnlijk en in dat

geval zou men toch verwachten daarover klachten te vernemen in de interviews bij

Raken en Otto. Uit het ontbreken ervan leiden wij voorzichtigheidshalve af dat er

van verbetering op dit punt bij de formulierdagvaarding geen sprake zal zijn.69 Het

feit dat de rapporteurs van het NKP-onderzoek stellen dat naar hun oordeel het for-

mulier sterk vereenvoudigd moet worden wil het aan de intentie tegemoetkomen

(Trema, 1993, p. 26), sterkt ons in ons vermoeden.70

67 Dat de aangetroffen situatie ook iets zegt over de geringe cumulatie in het onderzoek, is niet minder ver-

meldenswaardig. Hier vormt dit echter een afgeleid probleem.

68 Huyssoon zelf tekent hierbij aan dat uit de door haar gehouden interviews met professioneel betrokkenen

bleek dat met name de motivering en de omschrijving van de vordering het grootste probleem vormt voor

eisers. Overigens is het feit dat liefst 35 van de griffies desgevraagd meedelen dat ze het formulier (inclu-

sief toelichting) duidelijk vinden, wellicht een van de beste (zij het onbedoelde) aanwijzingen voor het

verschil in begrip tussen juridisch geschoolden en leken. Zo duidelijk volgens de opvatting van de eersten

en dan toch zoveel fouten gemaakt door de laatsten!

69 In het gesprek dat we met twee kantonrechters in Groningen hadden, kwam dit punt expliciet ter sprake.

Een van hen merkte daarbij op dat naar zijn indruk het percentage foutieve verzoekschriften toen niet

kleiner was dan thans bij de formulieren het geval is.

70 Het is overigens de vraag of het eenvoudiger kan. Wellicht is het beter om, zoals Ten Berg-Koolen tevoren

opmerkte, te denken in termen van een grotere specificering. Maar dat kan moeilijk zonder de context

van de verschillende problemen in de operatie te betrekken. Daarmee gaat het dus niet meer om het for-

mulier alleen.



Vereenvoudigde rechtsingang 45

Tabel 11: Aard van door griffies gemelde fouten gemaakt bij invulling dagvaardingsformulier

aard fout aantal maal aantal maal als

genoemd' eerste probleem

naam eiser/gedaagde onjuistlonvolledig 42 20

(motivering) vordering onjuist/onvolledig 42 14

bijlagen ontbreken 36 11

verkeerde kanton 32 1

* Het hier genoemde aantal geeft het aantal griffies weer dat genoemde fout meldde.

Bron: Huyssoon, 1993. °

Een derde relevant vergelijkingspunt is de snelheid van behandeling. Wat het beta-

lingsverzoek aangaat: daar werd volgens de letter de gedaagde twee weken gegund

voor reactie vanaf het moment van verzending door de griffie. Zien we voorbij aan

het feit dat bij de huidige dagvaardingsprocedure so wie so een langere dagvaar-

dingstermijn geldt (daarover in het volgend hoofdstuk), dan gaat het hier om de

vraag of de formulierprocedure voor de griffie meer of minder belastend genoemd

kan worden. Kijkt men naar beide procedures vanuit het oogpunt van te verrichten

handelingen, dan lijkt - afgaande op de memorie van toelichting - een soepel

lopende formulierprocedure enig meerwerk met zich te brengen.71 Welnu, gegeven

de omvang van dat gebruik kan het meerwerk niet daaruit voortvloeien. Toch zou er

van een substantiële toename van werklast sprake zijn, afgaande op de bevindingen

van Huyssoon. Zij meldt dat 46 van 51 griffies de vraag naar de gevolgen van het

formulier op de werkdruk, beantwoorden met de mededeling dat deze toegenomen

is (waarvan voor 37 van hen geldt: `aanzienlijk toegenomen'). Nu is dat - gegeven het

klimaat van de discussie - te beschouwen als een sociaal wenselijk antwoord en om

die reden alleen al moet men er enigermate voorzichtig mee omgaan.72 Voor een

deel weerspiegelt deze beantwoording waarschijnlijk de inbreuk op bestaande rou-

tines; een onvermijdelijk gevolg van een verandering. Voor een ander deel reflecteert

de uitslag waarschijnlijk de onvrede van de `werkvloer' omtrent de naar hun mening

geringe luisterbereidheid van `Den Haag'.

Alles bij elkaar genomen, lijkt het vermoeden verantwoord dat de formulierproce-

dure niet een eclatante verbetering van de als tekortschietend ervaren betalings-

bevelprocedure kan worden genoemd.

71 Zo leest men dat bij een betekeningspercentage van 50% (van het toen nog als 'schriftelijke eis' aan-

geduide formulier) de griffier ongeveer 14.000 aangetekende brieven meer zou dienen te verzenden.

(Tweede Kamer, 1986-1987, 19 976, nr. 3, p. 17). Overigens wordt hier wel stilzwijgend een adequate

infrastructuur verondersteld. Daarvan was zeker op het moment van inwerkingtreding niet overal sprake.

Intrigerend is de daarop volgende mededeling: 'Dit aantal loopt op naarmate het percentage betekenin-

gen lager is. Indien het percentage betekeningen hoger zal uitkomen dan 50%, zal al gauw het punt

bereikt worden waarop minder (aangetekende) verzendingen dan thans behoeven plaats te vinden.'

72 Het feit dat 2 van de 32 kleine kantons lieten weten dat de werkdruk afgenomen was, vormtop zijn minst

een aanwijzing voor de noodzaak tot relativering, dunkt ons.
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Voor de hand ligt de vraag naar het waarom daarvan. Is dat voor een belangrijk deel

te wijten aan het gebrek aan onderzoek ter zake? Indien men daartoe zou neigen,

dient zich bij nader inzien nog een dieper gravende vraag aan. Immers, uitgangs-

punt van de tot nu toe gevolgde gedachtengang is het tekortschieten van de beta-

lingsbevelprocedure. Maar is dat goed beschouwd ook feitelijk het geval? Dat ver-

moeden berust tenslotte geheel op het geconstateerde afnemend aantal. Is dat feit
een voldoende indicator?

Wanneer Raken en Otto gelijk zouden hebben met hun opmerking dat door een

aantal maatschappelijke - ten aanzien van de gerechtelijke procedure: externe -

omstandigheden het gebruik ervan door habituele eisers afneemt, dan verklaart dat

de daling in absolute frequentie. Maar het wijst op nog iets meer. Het betekent ook

dat de procedure naar verhouding meer in de buurt komt van het oorspronkelijke

doel dat de wetgever bij het `legaliseren' van deze procedure in 1966 had: een facili-

teit voor de individuele eiser. En de praktijk wijst ons erop dat er maar betrekkelijk

weinig natuurlijke personen de kantonrechter voor dit soort zaken benaderen. Het

absolute niveau van gebruik, geïsoleerd bezien, vormt geen voldoende bewijs voor

de onbruikbaarheid van een faciliteit. De afschaffing ervan - bij de introductie van

het onderhavige regime - is in dat licht bezien wellicht ongelukkig te noemen. Dit

temeer als men vervolgens via de introductie van een sterk gelijkend alternatief een

substantieel hoger gebruik verwacht.

3.5 Bij wijze van eerste conclusie

Het lijkt evident dat de formulierprocedure als een nieuw geboden optie binnen het

tijdsbestek van ongeveer anderhalf jaar na invoering weinig betekenis heeft gekre-

gen. Het niveau van gebruik is achtergebleven bij de gewekte verwachtingen.

Op grond van de informatie ons verstrekt door eisers die frequent via de kanton-

rechter hun vordering trachten te incasseren, blijkt dat de formulieroptie geen

verbeteringen brengt in de hen ter beschikking staande middelen. Eerder brengt

gebruik hen op kosten zowel in strikt financiële (de interne bewaking van de pro-

cedure) als in niet-materiële zin (daar waar het de bestaande verhoudingen met

deurwáarders betreft). Gebruikers, en dan met name de natuurlijke personen onder

hen, blijken toch veel meer moeite te hebben met de procedure dan verondersteld

werd.

Een niet onbelangrijk gegeven vormt in dezen de kwestie van de lange duur. Dat

aspect is ten dele endemisch aan de opzet van de formulierprocedure (daar waar de

gedaagde niet te bereiken valt en men noodgedwongen opnieuw moet beginnen).

Ten dele hangt dit euvel samen met omstandigheden buiten deze procedure. Op

die omstandigheden werpt het navolgende hoofdstuk meer licht.
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Versnelde afhandeling

4.1 De verwachtingen aangaande procedurele versnelling

Zo sceptisch als de vernieuwde rechtsingang werd ontvangen, zo hoopvol was de

verwachting met betrekking tot de versnelde afwikkeling. Niet onwaarschijnlijk is

het dat hier de wens de vader van de gedachte vormde; unaniem is het oordeel van

alle beroepshalve betrokkenen dat de afhandelingsduur in civilibus thans onverant-

woord lang is geworden. Onverantwoord, in de zin dat het procedureverloop geken-

merkt wordt door wat Kist (1993, p. 158) treffend karakteriseert als `oneigenlijke

stiltes': stiltes die niet hun oorzaak vinden in de zaak zelf.73

Hoe lang is 'te lang' in werkelijkheid? Statistieken die ons een beeld zouden kunnen

geven van de ontwikkeling in tijd en plaats ontbreken; we zullen ons moeten behel-

pen met enkele impressies om een indruk te krijgen van de ernst van de klacht.74 Zo

heet het dat partijen bij grote rechtbanken na het fourneren van de stukken soms

langer dan zes maanden moeten wachten op de afronding van hun zaak via het

vonnis (Lindt, 1993, p. 169). Daarbij blijft dan de periode dat de partijen conclusies

aan het wisselen zijn, nog buiten beeld. Betrekt men die in de beschouwing, dan

wordt het beeld nog somberder. Ingelse, zelf rechter in Amsterdam, noteert (1993,

p. 164): 'gemiddeld genomen vergt een bodemprocedure (...) zonder bewijsvoering

naar schatting 1,5 jaar en met bewijsvoering al gauw 3 jaar.' Meer exact is het beeld

dat Kist op basis van een steekproef van in 1992 op tegenspraak gewezen vonnissen

presenteert. Daaruit blijkt dat in 15% van de contentieuze zaken binnen een jaar een

eerste vonnis komt, dat 50% beëindigd wordt binnen de twee jaar en dat voor 35% de

termijn meer dan twee jaar bedraagt (Kist, 1993, p. 158).75

De bijdrage van Kist is mede daarom een interessant aanknopingspunt voor ons

betoog omdat de auteur bij zijn analyse van het verloop onderscheid maakt in de

73 De klacht zelf dateert vanaf het midden der jaren tachtig; de afgelopen jaren gaven een verhevigde

belangstelling daarvoor te zien. Een voor de hand liggende aanleiding vormde het afscheid van

mr. B.J. Asscher als president van de rechtbank te Amsterdam. De bij diens afscheid aangeboden

afscheidsbundel legt getuigenis af van die unanimiteit; men leze de bijdragen van Kist, Ingelse en

Lindt (Bentinck e.a., 1993).

74 Cijfers over feitelijke duur van kantongerechtszaken zijn ons niet bekend. Vandaar - gegeven het

adagium: iets (een benadering) is beter dan niets - dat we het een trapje hoger zoeken: de afdoening

ter rechtbank.

75 Het betreft hier een onderzoek van ongeveer 10% van de in 1992 op tegenspraak gewezen vonnissen.

Terecht beperkt de auteur zich tot de contradictoire zaken, immers het in beschouwing betrekken van de

verstekken doet een geflatteerd beeld ontstaan. Een illustratie. Uit de analyse van de termijn van afdoe-

ning van'handelszaken' (op drie rechtbanken in 1983) inclusief de verstekken bleek dat 58% van alle ge-

schillen binnen drie maanden was afgedaan (Van Duyne, 1987, p. 79). Een analyse exclusief de verstek-

zaken toont dat slechts 3% binnen die termijn afgedaan werd. Een vergelijkbare analyse voor het jaar 1986

gaf aan dat slechts 1% van de zaken binnen die termijn was afgedaan (Barendse-Hoornweg, 1992, p. 24).
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fasen binnen de procedure: de fase van de conclusiewisseling (de fase waarin de

partijen verantwoordelijk zijn voor het verloop) en de fase van vonnisgeving (waar

de verantwoordelijkheid bij de rechtbank ligt). Ten behoeve van de beantwoording

van de vraag in welke mate en via welke manieren een versnelling in de afhandeling

van procedures gerealiseerd is, zullen ook wij een fasenmodel hanteren. Uitgangs-

punt van dat model is het verschil in tijdsperspectief dat de term'procedure' heeft

voor respectievelijk de justitiabelen (de recht-gebruikers) en de rechtbank (de vecht-

verschaffers).

Dat verschil is van belang voor de betekenis die het nieuwe procesrechtëlijke instru-

mentarium kan hebben. Door dit verschil te expliciteren, creëert men een verwach-

tingskader waartegen de feitelijke gevolgen van de wet kunnen worden afgezet.

Sprekend over 'de procedure' onderscheiden we drie fasen.

1 De vorderingsfase. Deze fase kan geacht worden te beginnen op het moment dat

er sprake is van een kenbaar gemaakte vordering van de eiser(s) op de gedaag-

de. De facto is dat het moment waarop de claim via dagvaarding (of verzoek-

schrift) wordt verwoord.76 De fase eindigt op het moment dat de rechtbank de

claim in behandeling neemt: de eerstdienende dag.

2 De afhandelingsfase. Deze fase loopt vanaf het moment van de eerste zitting tot

het moment waarop vonnis wordt gewezen dan wel de zaak geroyeerd wordt.

3 De executiefase. Eenmaal vonnis gewezen of de beschikking gegeven, vangt de fase

van de executie aan.

Vanuit een rechterlijk-organisatorisch perspectief bezien, beperkt de procedure zich

tot fase 2, de afhandeling. Versnelde afhandeling impliceert een bekorting van deze

fase, een kwestie die, indachtig Kists onderscheid, deels afhankelijk is van de proce-

derenden en deels van de rechtbank zelf. Deze rechtbankbemoeienis kan langs twee

verschillende wegen versneld worden. Enerzijds is er de weg van de verbetering van

de interne efficiëntie, anderzijds is er de mogelijkheid om verandering in de toeleve-

ring van de werklast (door justitiabelen en hun professionele zaakwaarnemers) te

bewerkstelligen zodat - overige omstandigheden gelijk houdend - de eigen taak

sneller kan worden volbracht. Welke mogelijkheden in welke mate door de rechtbank

gebruikt worden, is afhankelijk van de mate waarin versnelling een aantrekkelijk

doel is om te realiseren, en de mate waarin de daartoe relevante omstandigheden

gewijzigd kunnen worden.

Vanuit het gezichtspunt van de procespartijen (de justitiabelen en hun gemachtig-

den)77 omvat de procedure het geheel van de drie fasen. Versnelling ervan betreft

76 Deze afbakening is een pragmatische: een omwille van het empirisch onderzoek gedefinieerd moment

waarop het'beroep op het recht' een aanvang neemt. Zoals de ervaring leert, gaat aan het hier bedoelde

moment een fase vooraf waarin de vordering als het ware 'geconstrueerd' wordt. Voor nadere theore-

tische uitwerking van dit in de literatuur als 'litigation process' bekend staande gedachtengoed wordt

kortheidshalve verwezen naar Felstiner e.a. (1981).

77 Het is een veelvoorkomende misvatting het 'cliëntenperspectief uitsluitend te definiëren in termen van

de rechtzoekenden en de professionele rechtshulpverleners/gemachtigden buiten beschouwing te laten.

Onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat de eerste categorie bijna niet voorkomt los van de tweede. Het
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uiteindelijk de totale lengte, van ondergeschikt belang is de lengte van de afzonder-

lijke fasen. De lengte van de totaalprocedure is veelal onderdeel van de processtra-

tegie: de eiser zal doorgaans trachten elke fase daar waar mogelijk te bekorten, de

gedaagde heeft veelal baat bij vertraging.

De instrumentele betekenis van de wetswijziging valt vanuit beide perspectieven

nader te concretiseren in termen van aangeboden versnellingsmogelijkheden. Ge-

zien vanuit het rechterlijk-organisatorische perspectief - de bekorting van fase 2 -

reikt de wetswijziging als nieuw instrument aan: de `comparitie na antwoord' (art.

141a Rv). Dit biedt de rechter een mogelijkheid op de kortst mogelijke termijn te in-

terveniëren in een proces dat tot dan toe buiten zijn invloedssfeer lag. Versnelling in

termen van de gebruikers wordt nagestreefd via de creatie van de `voorlopige voor-

ziening' (het kantonrechterlijk kort geding, ex art. 116 Rv). Dat biedt de eiser een

mogelijkheid om een (rechts)vraag via een eerste toetsing - alvast voorlopig - beant-

woord te krijgen. Dit instrument heeft een tweeledige werking. Enerzijds stelt het de

eiser in staat fase 1, de vorderingsfase, die krachtens art. 7 lid 2 Rv verlenging had

ondergaan, te bekorten; ook perkt dit instrument de duur van de afhandelingsfase in

(fase 2), gegeven het feit dat de rechter zich bindt aan een uitspraak op korte termijn.

Met die verlenging van de dagvaardingstermijn - in onze terminologie: de vorde-

ringsfase - raken we aan een belangrijk punt dat nadere toelichting verdient. In

directe samenhang met de invoering van het dagvaardingsformulier werd - zoals

hierboven reeds aangestipt - bepaald dat voortaan de gewone dagvaardingstermijn

ten minste vier weken bedroeg. Voorheen was deze termijn ten minste vijf dagen.

Gegeven het feit dat de postale bezorging van het dagvaardingsformulier een langere

termijn vergde, achtte de wetgever, trouw aan diens harmoniseringsstreven, slechts

één uniforme en dus langere dagvaardingstermijn gewenst.

Op het eerste gezicht lijkt een dergelijke keuze strijdig met het streven naar versnel-

ling. Dat is het ook - vanuit het gezichtspunt van de eiser - als men veronderstelt dat

fase 2 in de praktijk géén wijziging zal ondergaan. Maar het was juist een van de

oogmerken van de wetgever om die fase te bekorten, deels via de comparitie na

antwoord, deels via de voorlopige voorziening.78 Men kan dus stellen dat de wet-

gever op deze manier trachtte te ontkomen aan twee mogelijke strijdigheden in

oogmerken. Enerzijds aan een strijdigheid van opties binnen het versnellingsstreven

(een situatie die zich zou voordoen als fase 1 verlengd en fase 2 niet bekort werd),

anderzijds aan een strijdigheid tussen vereisten voortvloeiend uit het versnellings-

streven en die voortvloeiend uit het streven naar harmonisering (het eerste streven

zou zich niet verzetten tegen een verschil in dagvaardingstermijn bij onderscheiden

veronachtzamen van dit gegeven leidt tot een vertekend beeld van belangrijke factoren in het `litigation

process'.

78 Daarnaast werd ook nog de mogelijkheid geboden (in art. 7 lid 2 Rv) tot het verzoek aan de kantonrechter

op verkorte termijn te mogen dagvaarden. Men kan opperen dat het hier - gezien het uitzonderingskarak-

ter van de bepaling - om een niet als zodanig beoogd gevolg (versnelling in afhandeling) gaat. Dat laat

overigens de feitelijke werkingsmogelijkheid onverlet.
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vormen van dagvaarding, het harmoniseringsstreven daarentegen wel met alle ver-
tragingsgevolgen van dien).

Hierbij dient onmiddellijk dit voorbehoud te worden gemaakt dat we spreken in ter-

men van beoogde gevolgen (de effecten van de wet naar de letter); hoe de situatie is

op het vlak van de gerealiseerde gevolgen (de effecten van de wet in de praktijk) is

juist het onderwerp van onderzoek. Immers, dit laatste hangt af van de omvang van

het gebruik van de verschillende door de wetswijziging geboden faciliteiten.

In de parlementaire stukken treft men ten aanzien van de vraag naar de feitelijke

gevolgen van de wetswijziging met betrekking tot de versnelde afhandeling een

interessant verschil van mening aan. In de Kamer leefde de overtuiging dat de ver-

lenging van de termijn van dagvaarding tot vier weken veel te lang was; schulden

zouden onnodig en onherstelbaar hoog gaan oplopen. De veel bekritiseerde lange

duur der gedingen zou er slechts door toenemen. Zelfs een procedure bij verstek zou

langer gaan duren dan voorheen.

Van de kant van de wetgever werden daar drie verschillende argumenten tegen in

het veld gebracht. Ten eerste dat een verlenging van fase 1 gevolgd wordt door een

bekorte fase 2; ofwel: per saldo zal de afhandeling niet langer duren. In het verlengde

hiervan ligt het tweede argument dat een langere fase 1 zelfs een versnelling van fase

2 begunstigt omdat de kwaliteit van het verweer van de gedaagde hoger zal zijn. Zo

zal er naar verwachting op termijn minder vaak sprake zijn van verzet na een ver-

stekvonnis en ook zal minder vaak uitstel nodig zijn.79 Wederom: wat de werkelijk-

heid in petto heeft, zal in het onderstaande blijken.

Tot nu toe is slechts toegelicht welke versnellingsinstrumenten de wet op papier

biedt los van het onderscheid in instrumentatie dat in de aanvang van ons betoog

(paragraaf 1.3) reeds gemaakt werd: 'verplichtende maatregelen' versus 'opties'.

Zoals de benaming al suggereert, het gaat hier om een onderscheid in de mate

waarin het procesgedrag van betrokkenen beïnvloed wordt door aanwending

ervan. Van 'verplichtende maatregelen' is sprake daar waar het procesrecht dwin-

gende voorschriften bevat omtrent de termijnstelling en de wijze van procederen;

voorschriften die men niet dan op straffe van nietigheid kan overtreden. De aard

van de werkzaamheden en de vorm waarin deze gestalte krijgen blijven, althans

als object van rechtstreekse beïnvloeding, buiten beschouwing. Wetsbepalingen van

deze aard hebben een direct - van het ene op het andere moment te constateren -

79 Een dergelijke veronderstelling berust op de gedachte dat uitstel gevraagd wordt op inhoudelijke gronden

(de zaak is te complex en is met uitstel gebaat). Geheel voorbij wordt gegaan aan het strategische element

van het procesgedrag van professioneel betrokkenen. Een opmerkelijk legalistische visie die weinig oog

heeft voor de mens onder de toga. Het vragen om en verlenen van uitstel: 'het is in feite één grote (magis-

trale) samenzwering van advocaten en rechters. Ik was ook advocaat en nu rechter. Ik spreek uit ervaring:

(...) Men stelt over en weer nauwelijks eisen aan het tempo, maar wel onevenredig hoge eisen aan het

geduld van de cliënt' (Ingelse, 1993, p. 167). Een van de kantonrechters te Terneuzen formuleerde het zo:

'Wie zelf procedeert, komt doorgaans direct op de zitting, wie procedeert met een gemachtigde begint

met uitstel te vragen. Zo werkt dat. Ik ben zelf jaren advocaat geweest, zo werkt dat.'
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gevolg. Het is de wetgever die hier, van buitenaf, de praktijkloop qua vorm dan wel

qua duur dwingend verandert.

Daarnaast zijn er bepalingen die aangeduid kunnen worden als het aanbieden van

gedragopties. Deze vormen een indirect fungerend instrument. Hier staat de wijze

van werken van betrokken actores als object van beïnvloeding centraal. Belangrijk

verschil met de voorgaande beïnvloedingsstrategie is het gegeven dat aanwending

van de geboden faciliteiten door een actor afhankelijk is van de andere bij het proces

betrokkenen. Aanwending is daarmee afhankelijk van de mate waarin de betrok-

kenen al of niet hun voordeel kunnen doen met voorgestelde instrumenten. Ietwat

polemisch en simpel gesteld, zijn het de bestaande verhoudingen - tussen de pro-

fessioneel betrokkenen - die het succes van de wetgever bepalen.

Het kost niet veel moeite om in het nieuw aangeboden pakket aan wijzigingsvoor-

stellen beide instrumenten te herkennen. De bepaling inzake de verlenging van de

dagvaardingstermijn is een zuiver voorbeeld van een verplichtend instrument80; de

comparitie na antwoord (eventueel annex vonnis) vormt een instrument van de

tweede soort. Uit het voorgaande volgt dat ten aanzien van de ingreep in de dagvaar-

dingstermijn direct constateerbare gevolgen mogen worden verwacht; geen van de

betrokkenen kan enige weerstand bieden aan het voorgeschrevene. Anders is dat in

het geval van de voorgeschreven rechterlijke toetsing van zaken op geschiktheid

voor comparitie (met de impliciete hoop dat die comparitie ook volgt). Het instru-

ment dient ertoe het geheel 'verschriftelijkte' en door veelvuldig uitstel gekenmerkte

procedureverloop waar de rechter lijdelijk op toeziet, te doorbreken.81 Deze typering

maakt hopelijk in één oogopslag duidelijk dat hier meerdere 'belangen' in het spel

zijn en dat het verandering brengen in het gedragspatroon bepaald niet een zaak van

korte termijn geacht kan worden.

Het bij deze wet 'opgefriste' instrument van de voorlopige voorziening (ex art. 116

Bv) kan in dit kader opgevat worden als een instrument dat beide beïnvloedings-

modaliteiten in zich bergt. In het niet vatbaar zijn voor hoger beroep en in de moge-

lijkheid voor de gedaagde om zich tegen de beschikking te verzetten (binnen een

termijn van 14 dagen) zit het dwingende element; of het aangewend wordt, is sterk

afhankelijk van de lokale cultuur - lees: het rechterlijk beleid - zo mag worden ver-

ondersteld. Een veronderstelling die teruggrijpt op het patroon in (de groei van) het

kort geding in de Nederlandse praktijk gedurende de afgelopen twee decennia

(Keijser en Tjoen-Tak-Sen, 1991).82

80 Dit ondanks de mogelijkheid om in spoedeisende gevallen de rechter om verkorting van de termijn te

verzoeken (art. 7 lid 2 Rv).

81 Overigens ziet de wetgever blijkens de memorie van toelichting wel enige problemen in de mate waarin

van deze optie gebruik gemaakt zal worden. Gedacht wordt daarbij aan het geringe belang van een vorde-

ring; dan staan de kosten van een comparitie al gauw niet meer in verhouding. Zonder aan dit bezwaar

iets af te doen, het feit dat dit als eerste of meest voor de hand liggende wordt genoemd, wijst in dezelfde

richting als gesignaleerd in voetnoot 79. De wetgever (en niet te vergeten de politiek) gaat voorbij aan het

krachtenveld van de betrokkenen zelf.

82 'Arrondissementen waarvan de rechtbankpresident een geestdriftig voorstander is van een ruimhartige

toepassing van het civiele snelrecht - zoals Amsterdam en Haarlem - kennen een florerende kort-geding-
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Figuur 2: Schematisch overzicht van de beoogde versnelling van procedures na wetswijziging
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Ter afsluiting van deze paragraaf presenteren we in een schematisch overzicht de

drie procedure-arrangementen die de nieuwe wet bracht (figuur 2). Daarnaast staat

- ter referentie - het oude arrangement. Met de `eerste zitting' als vast demarcatie-

punt (en daarom grafisch op dezelfde hoogte weergegeven) tussen de onderscheiden

fase 1 en fase 2, vormt dit stramien een aanknopingspunt voor de analyse van het

gerealiseerde verloop blijkens de door ons bestudeerde dossiers.

praktijk. Koestert de President daarentegen scepsis of overwegende reserve jegens deze methode voor het

oplossen van (rechts)conflicten - zoals de Utrechtse en de Rotterdamse - dan leidt het spoedrecht bij de

betrokkenen rechtbank een betrekkelijk kwijnend bestaan. Soms - met name in Den Bosch en Groningen

- volgt op het aantreden van een nieuwe President een (duurzame) opbloei van het kort geding ter

plaatse. Wanneer tenslotte een President met een voorkeur voor toepassing van snelrecht wisselt van

standplaats en zijn ambtsopvolger deelt deze voorkeur niet (in dezelfde mate), dan zien we dat de op-

leving van de kort-gedingpraktijk in het nieuwe arrondissement gepaard gaat met het inzakken daarvan

bij de rechtbank welke de eerstgenoemde rechter heeft verlaten' (Keijser en Tjoen-Tak-Sen, 1991, p. 74).
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4.2 Feitelijk verloop van procedures

4.2.1 De vorderingsfase

53

Conflicten kunnen zodanig geëscaleerd raken dat er sprake is van het dreigen met

gerechtelijke ingrepen. Gelukkig komt het na die dreiging niet altijd zo ver. Soms is

de aankondiging van de rechterlijke bemoeienis voldoende om tot afwikkeling van

zaken te komen: de zaak wordt voor de zitting ingetrokken. Soms laat de gedaagde

het erbij zitten, waarschijnlijk veelal in het besef dat er niet veel meer aan te doen

valt: de zaak wordt bij verstek afgedaan.83 Twee verschillende vormen van afdoening,

maar vanuit gerechtelijk oogpunt in één opzicht identiek: eenvoudig en snel. De

geschillen die resten, vormen in feite de werklast die onder invloed van de wets-

wijziging snellere afwikkeling zou dienen te krijgen.

Op basis van de in de dossiers aangetroffen informatie omtrent de wijze van afdoe-

ning kan inzicht verkregen worden in het patroon van bovengenoemde beslissingen

(uiteraard voor slechts die geschillen waarin de dreiging met de rechter geconcreti-

seerd is). Omwille van een gedetailleerd inzicht zijn de beslissingen omtrent het

verloop in samenhang gebracht met de door de eiser gekozen wijzen van inleiding,

gegroepeerd naar het al of niet spoedeisende karakter van de vordering (tabel 12, op

pagina 54). Men ziet dat in ongeveer 15% van de gevallen na dreiging van rechterlijke

tussenkomst aanvankelijke vorderingen worden ingetrokken. De specifieke vorm

waarin deze dreiging gestalte krijgt, heeft geen naspeurbare invloed. Een resultaat

dat, hoewel niet anders dan een bevestiging van wat men zou denken, niettemin

vermelding verdient.
Anders is het beeld waar het de afhandeling bij verstek betreft. In totaal wordt liefst

64% van de claims zonder substantieel verweer van de zijde van de gedaagde afge-

daan. Hier blijkt dat vooral in geval van het gebruik van het dagvaardingsformulier

naar verhouding weinig gedaagden verstek laten gaan. Dit wordt enerzijds verklaard

doordat in formulierzaken de zeeffunctie van de deurwaarder niet heeft kunnen

optreden. Anderzijds speelt ook de aard van het geschil een rol: huurzaken (die nooit

bij formulier werden aangebracht) vertonen over het geheel het hoogste percentage

verstek terwijl bij de koopzaken het verstekpercentage altijd al gering is. Resteert

voor de kantonrechter om en nabij een op de vijf van de aanvankelijke claims om

recht te doen in een betwiste vordering. Het is deze werklast die als uitgangspunt

moet dienen voor de beantwoording van de vraag in welke mate de wetswijziging

heeft bijgedragen tot een versnelling in afdoening.

Alvorens dat te doen, staan we nog even stil bij de omvang en de vorm van de spoed-

eisende vraag. In ons bestand heeft ongeveer 20% (526) van de gedingen een spoed-

eisend karakter afgaande op het feit dat het hier voorlopige voorzieningen of

verkorte-termijnprocedures betreft.

83 Uit het (kleinschalige) onderzoek van Francken (1983, p. 23) blijkt dat van degenen die `verstek laten

gaan', een op de drie dit doet omdat men zichzelf de schuld geeft, en een op de vier om reden dat er

niets meer aan te doen valt.
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Tabel 12: Wijze van procederen naar wijze van inleiding

gewone termijn spoedeisend

formulier exploot verkorte termijn voorlopige voorziening

abs % abs % abs % abs oPo

tegenspraak 32 39 435 20 42 22 75 22

verstek 34 41 1418 66 127 68 198 59

ingetrokken 16* 20 311 14 19 10 65 19

totaal 82 100 2164 100 188 100 338 100

* Exclusief de 22 formulieren die onbesteld retour kwamen dan wel vanwege het niet betalen van griffiegeld niet tot een procedure geleid hebben

Tabel 13: Frequentie van bevolen `comparitie na antwoord' naar wijze van inleiding

gewone termijn spoedeisend

formulier exploot verkorte termijn voorlopige voorziening

abs % abs % abs % abs %

totaal

abs oPo

584

1777

411

21

64

15

2772 100

totaal

abs

comp. na antwoord 2 7 11 3 2 7 - - 15 4

andere comparities 3 11 28 8 2 7 - - 33 8

geen comparitie 23 82 321 89 27 86 - - 371 88

totaal 28 100 360 100 31 100 - - 419 100
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Een eerste vraag die altijd oprijst, is die naar de mate waarin het aangetroffen

gebruik overeenkomt met de verwachting (de door de wetgever veronderstelde

behoefte aan een dergelijke voorziening). Ook hier geldt, goed bezien, dat er geen

eenduidige (kwantitatieve) norm was geformuleerd. Dat er wel behoefte aan zou

zijn, zeker gegeven de verlenging van de dagvaardingstermijn, was wel haast

vanzelfsprekend.

Vergelijking met het uitermate geringe gebruik van de voorlopige voorziening onder

het oude regime - Van Ardenne (1983, p. 1360) meldt dat van de om en nabij 9000

rolprocedures in de beide kantons in het arrondissement Utrecht anno 1981 welge-

teld acht voorlopige voorzieningen waren - is niet goed mogelijk omdat toentertijd

deze voorziening een incident was binnen een bodemprocedure.84 Maar juist het

feit dat de auteur heeft nagegaan dat in ruim een kwart (28%) van de dat jaar bij de

president van de rechtbank te Utrecht aanhangig gemaakte korte gedingen de kan-

tonrechter competent zou zijn geweest, vormt een aanwijzing voor de behoefte aan

een zelfstandige voorziening.

Tenslotte nog een afrondende opmerking inzake de vorm waarin de spoedeisend-

heid procesrechtelijk gestalte krijgt. In het verslag van de NKP-enquête treft men bij

de behandeling van de voorlopige voorziening namelijk de opmerking aan dat er

`wellicht (...) een relatie (bestaat) tussen het beleid dat een kantongerecht voert bij

het verlenen van toestemming om op verkorte termijn te mogen dagvaarden en de

termijn waarop een vordering voorlopige voorziening wordt behandeld' (Trema,

1993, p. 11). Afgaand op onze cijfers zou men inderdaad tot een dergelijk vermoeden

komen. Het kanton Amsterdam kent nagenoeg alleen de voorlopige voorziening,

terwijl in Groningen, Tilburg en Terneuzen de weg van de verkorte termijn open

blijkt te staan.85 Hier manifesteert zich de invloed van het lokale beleid als belang-

rijkste factor ter verklaring van de frequentie van gebruik van procedurele voor-

zieningen.
Ten overvloede wellicht, met dit alles is nog niets gezegd over de feitelijke snelheid

in het geding; daarover handelt paragraaf 4.2.3.

4.2.2 De afhandelingsfase

`De comparitie na antwoord is bij uitstek geschikt om de persoonlijke deelname en

de betrokkenheid van partijen bij het geding te bevorderen. De basisfilosofie van die

comparitie was en is dat het persoonlijk contact tussen de rechter en partijen bevor-

derlijk is voor de kwaliteit en het tempo van de geschillenbeslechting' (Meijknecht,

84 Dit feit had overigens, zo meldt Van Ardenne, ondermeer tot gevolg dat het niet extra gefinancierd werd

binnen het kader van de gefinancierde rechtsbijstand. Op grond van het Moduulbesluit kon de

vergoeding ten hoogste met 25% van de in de hoofdzaak geldende grondslag worden verhoogd. Datzelfde

besluit maakte het financieel gesproken voor advocaten aantrekkelijker om naar de president te gaan

(VanArdenne, 1983, p. 1361).

85 Ter toelichting hierbij de verhoudingen (in absolute aantallen) tussen het aantal voorlopige voorzienin-

gen / verkorte termijn voor de onderhavige kantons. Amsterdam: 330/6; Groningen: 0/67; Tilburg: 5/93

en Terneuzen:1/21.



Hoofdstuk 4 56

1992, p. 271). Dit arrangement neemt een centrale plaats in het wetsvoorstel. Uit de

hier gemaakte koppeling tussen kwaliteit en tempo mag het belang van de versnel-

ling worden afgeleid. Dat belang werd al van meet af aan door de minister uitdrukke-

lijk verwoord: dit was een van de hoofdpeilers van het NKP-project (Tweede Kamer,

1988-1989, nr. 3 (MvT), p. 18). Het woord was nu aan de kantonrechters om al toet-

send in de praktijk criteria te ontwikkelen die behulpzaam zouden zijn bij het beant-

woorden van de vraag wanneer een snelle afwikkeling gewenst en mogelijk was en

wanneer niet.

De resultaten van de NKP-enquête deden de hoop op een succes op korte termijn de

bodem inslaan. Van di 42 kantongerechten kwam van 21 het antwoord dat de rechter

aldaar als regel niet toetste op geschiktheid voor comparitie. 86 De 50 rechters die wel

zeggen te toetsen (conform art. 141a Rv) besluiten overigens ook tamelijk sporadisch

tot de beoogde aanpak. 'Op de veelheid van zaken kan dit geen getal van betekenis

worden geacht' (Trema, 1993, p. 19).

Tot een zelfde constatering dwingt ook de bevinding uit onze dossierstudie. Niet

af er getoetst is weten we, wel dat er op het totaal van de op tegenspraak gevoerde

gedingen (exclusief de voorlopige voorzieningen) uiteindelijk slechts 15 van de hier

bedoelde 'nieuwe' comparities werden aangetroffen: een score van 4% (tabel 13 op

pagina 54).87 Dit betekent dat aande beoogde versnelling in gerechtelijke afdoening

dit arrangement zo goed als niets kan hebben bijgedragen.

Deze laatste constatering doet twee vragen rijzen: ten eerste de vraag naar de hui-

dige lengte van de verschillende procedures en ten tweede de vraag hoe de huidige

situatie zich verhoudt tot de situatie vóór 1992. Op de eerste vraag gaat de aanslui-

tende paragraaf in.

4.2.3 De lengte van de procedure-arrangementen

Gegeven de schematisch weergegeven verwachtingen ten aanzien van de verschil-

lende arrangementen verdienen twee kwesties hier de aandacht. Enerzijds dient de

totale lengte van de procedure vanaf het moment van aanbreng van de eis bij het

gerecht tot het moment van (eind)vonnis te worden bepaald. Anderzijds moet

inzicht verkregen worden in de (verhouding tussen de) lengte van de twee eerder

onderscheiden fases. Voorafgaand aan de presentatie van de bevindingen maken we

twee opmerkingen aangaande bij de berekening gehanteerde uitgangspunten.

Ten eerste zij vermeld dat er bij de dagvaardingsprocedures verschillende momenten

als aanvangsmoment (van fase 1) dienst doen. Bij dagvaarding per exploot vangt

deze fase (de dagvaardingstermijn) aan met de dag van betekening van dat exploot

(art. 8 Rv). Bij de formulierdagvaarding geldt niet de datum van binnenkomst op de

griffie maar de dag van verzending door de griffie (art. 104 lid 3 Rv).

Ten tweede, wellicht ten overvloede, wordt erop gewezen dat voor een juiste verge-

86 Het betrof hier de vier grote kantons en een aantal middelgrote en kleinere met in totaal85 kantonrech-

ters (d.w.z. twee derde van de 130 responderende rechters).

87 Daarnaast was er in ruim tweemaal zoveel gevallen (33) sprake vaneen comparitie later in de procedure.
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lijking de afdoening bij verstek afzonderlijk van die op tegenspraak moet worden
bezien.
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Hier beperken we ons tot de laatstbedoelde geschillenafhandeling. De tabellen 14,

15 en 16 (op pagina's 58 en 60) bevatten de analyseresultaten met betrekking tot de

duur van respectievelijk de vorderingsfase (fase 1), de afhandelingsfase (fase 2) en de
totale procedure (fase 1 plus fase 2).

Tabel 14 laat allereerst - geheel conform de verwachting - zien dat de vorderingsfase

van de beide niet-spoedeisende dagvaardingsprocedures afwijkt van die van de

spoedeisende. Neemt de gewone termijn ongeveer 40 dagen, in geval van spoed

kan de vorderingsfase onder omstandigheden worden teruggebracht tot de helft

(Amsterdam) of een vierde (Groningen, Tilburg); 10 dagen in geval van het arrange-

ment `verkorte termijn' (Groningen en Tilburg) en 18 dagen voor het arrangement

`voorlopige voorzieningen' (Amsterdam). 88

Wat uit deze tabel niet mag worden afgeleid, is dat de vorderingstermijn voor beide

dagvaardingsprocedures identiek is. De hier vermelde termijnen zijn - zoals opge-

merkt - namelijk berekend conform de wettelijke bepalingen. Dat in beide gevallen

bij de appointering de wettelijke termijn wordt aangehouden, zal weinigen ver-

bazen. Is er dus vanuit gerechtelijk perspectief geen verschil, vanuit het gezichts-

punt van de eiser is dat er hoogstwaarschijnlijk wel. Dat verschil zit in het verschil in

snelheid waarmee een deurwaarder de claim van de eiser bij de gedaagde bekend

maakt enerzijds en de tijd die verstrijkt tussen binnenkomst van het formulier ter

griffie en de datum van verzending ervan door de griffie naar de gedaagde ander-

zijds. Juist op de vertraging van deze laatste periode is door critici van de formulier-

procedure gewezen (Peeters, 1992).89 Over de snelheid van de deurwaarder kunnen

we niets op grond van onderzoeksgegevens vermelden. Redelijkerwijs mag men

vermoeden dat de wettelijke termijn een vrij nauwkeurige benadering (op een of

twee dagen) van de feitelijke termijn vormt. Dat is niet het geval bij de formulier-

procedure.

Op basis van het ons ter beschikking staande materiaal valt te berekenen dat de

afhandeling ter griffie gemiddeld gesproken 24 dagen in beslag neemt.90 Gelet

op het aantal ter beschikking staande formulieren per kanton kan slechts voor

88 Het verschil in lengte van fase 1 tussen de beide spoedeisende procedures kan wijzen op een verschil in

lokaal beleid. Zo is in Amsterdam de regel dat bij de voorlopige voorziening een datum voor behandeling

wordt aangevraagd en dat binnen twee weken de behandeling plaatsvindt op vaste dagen al naar gelang

de aard van het geding: de incasso's op maandag en de overige zaken op dinsdag, woensdag en donder-

dag (Ellerbroek, 1993, p. 1201). Telt men daar de weekenddagen bij en men heeft het gemiddelde. Overi-

gens moet men zich daarbij realiseren dat verschillen in gemiddelden weinig realiteitsgehalte hebben als

het aantal waarop het gemiddelde berekend wordt aan de kleine kant is. De spreiding (de standaard-

deviatie) is doorgaans zo groot dat een verschil van enkele dagen in het geheel geen betekenis heeft.

89 De oorzaken van die vertraging zijn deels te lokaliseren aan de kant van de eiser (foutieve invulling,

onvolledigheid van stukken, trage betaling van het verschuldigde griffierecht), deels aan de kant van

de griffie (administratieve traagheid, gebrek aan capaciteit).

90 We baseren ons hier op de 100 formulieren waarvan de datum van binnenkomst bekend is.



Tabel 14: Gemiddelde lengte van de dagvaardingstermijn fase 1 in dagen naar kanton (op tegenspraak)`

kanton gewone termijn spoedeisend totaal

formulier exploot verkorte termijn voorlopige voorziening

duur n duur n duur n duur n duur n

Amsterdam 39 19 38 248 4 19 70 34 341

Groningen 3 36 58 9 12 - - 31 73

Tilburg 33 7 38 63 9 22 4 29 96

Brielle - - 37 45 - - 1 36 46

Groenlo 2 36 11 - - - - 37 13

Terneuzen 1 37 10 4 - - 31 15

totaal 37 32 38 435 10 42 18 75 33 584

` 'n' betreft het aantal zaken waarop de lengte berekend is. Wanneer er minder dan 5 procedures ter beschikking stonden, is het gemiddelde niet door ons berekend. Het

ontbreken van zaken wordt aangegeven door middel van '-'.

Tabel 15: Gemiddelde lengte van de afhandelingstermijn (fase 2) in dagen naar kanton (op tegenspraak)

kanton gewone termijn spoedeisend totaal

formulier exploot verkorte termijn voorlopige voorziening

duur n duur n duur n duur n duur n

Amsterdam 146 17 147 192 3 14 70 115 282

Groningen 2 180 37 70 10 - - 158 49

Tilburg 86 139 62 73 19 4 117 91

Brielle 1 95 41 - - 1 92 42

Groenlo 2 127 10 - - - - 124 11

Terneuzen 1 193 5 4 - - 130 10

totaal 138 27 143 347 81 36 13 75 118 485
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twee kantons een gemiddelde 'wachttijd' worden berekend: Amsterdam scoort 34

dagen (met een spreiding van liefst 35), Tilburg scoort 5 dagen (met een spreiding

van 3). In geval van Amsterdam heeft dit cijfer realiteitswaarde omdat de datum

van binnenkomst de feitelijke eerste datum van binnenkomst is. De vorderings-

termijn aldaar is dus doorgaans gemiddeld om en nabij de 70 dagen.91 Daarentegen

betekent de lage score in Tilburg niet dat de feitelijke termijn ook korter is. Het is

in Tilburg namelijk beleid om een formulier slechts in te schrijven op het moment

dat aan alle voorwaarden voldaan is. Vanaf dat moment berekend duurt het krap

een week (met een kleine speling gezien de spreiding van drie dagen) of het formu-

lier is weg.

De afhandelingsfase, weergegeven in tabel 15, laat een grote variatie in lengte zien.

Ook dat is overeenkomstig de verwachtingen. De `gewone termijn' vergt gemiddeld

138 (in geval van een formulierdagvaarding) tot 143 dagen (bij een exploot per deur-

waarder). De `verkorte termijn' neemt gemiddeld 81 dagen en de `voorlopige voor-

ziening' gemiddeld slechts 13. Dat laatste wordt uiteraard veroorzaakt door de ook

de rechter dwingende eis tot snelle uitspraak (binnen twee weken). De verkorte-

termijnprocedure brengt de eiser, zo zou men kunnen stellen, slechts winst in eerste

termijn maar laat vervolgens de professioneel betrokkenen alle ruimte zich te gedra-

gen zoals ze gewoon zijn te doen getuige het uitstelvragen (door advocaten) en het

klaarblijkelijke soepele conclusiebeleid (van de kantonrechter). Vrijheid, blijheid

(om Ingelse te variëren) met als uiteindelijk resultaat: een afdoeningstermijn die

gemiddeld zesmaal zo lang is.
Dit laatste is daarom vermeldenswaardig omdat het `verkorte-termijnarrangement'

het resultaat is van het eendrachtig verzet van kantonrechters en deurwaarders

tegen in hun ogen onwerkbare Haagse experimenten. 92 Het gevolg was het syste-

matisch gebruik van een als uitzondering bedoeld arrangement bij wijze van legaal

protest; `een trap van de rechterlijke macht tegen het achterste van de minister',

aldus een van de Groningse kantonrechters. Bosch-Boesjes (1993, pp. 1203 e.v.) heeft

91 Dit getal vindt bevestiging in de bevindingen van Freudenthal en Klijn (in voorbereiding). In een dossier-

studie (betrekking hebbend op geldvorderingen aanhangig gemaakt in de periode tussen 1 januari en

1 februari 1993) te Amsterdam, Utrecht en Zwolle, komen zij voor Amsterdam tot een gemiddelde van

88 dagen. Gezien de spreiding is dit bepaald geen afwijking van enige betekenis. Zwolle scoort navenant

met een gemiddelde van 79. Utrecht is interessant; met de score van 37 dagen zit dit kanton precies op

de wettelijke termijn. Dat vindt zijn oorzaak in het feit dat het Utrechtse beleid was: direct bij binnen-

komst doorzenden (ongeacht de fouten of het nog niet betaalde griffierecht). Dat beleid is hen, zo wist

Freudenthal ons te melden, slecht bekomen en bijgevolg is het beleid verlaten. Ook daar dus nu een

'wachttijd'.

92 Dat klinkt zeer onvriendelijk en voor terzijde staande onderzoekers ongepast. Toch zijn onze bewoordin-

gen een onderkoelde weergave van in het veld levende opvattingen door Peters (1992, p. 9) onverbloemd

verwoord. Hij kwalificeert de wetgevers als 'laboratoriumdeskundigen' die tot in den treure op de prak-

tische bezwaren van hun voorstellen zijn gewezen maar zich daarvoor doof hielden. Hetzelfde, maar dan

veel diplomatieker, leest men in het verslag van de NKP-enquéte. Daar heet het dat een meerderheid van

de kantonrechters niet bereid was de consequentie van de verlengde dagvaardingstermijn voor alle zaken

te aanvaarden en bereid waren om op ruime schaal gebruik te maken van de bevoegdheid de termijn te

verkorten (Trema, 1993, p. 16).



x
Tabel 16: Gemiddelde lengte van totale procedure (fase 1 en 2) in dagen naar kanton (op tegenspraak) $

kanton gewone termijn spoedeisend totaal

formulier exploot verkorte termijn voorlopige voorziening

duur n duur n duur n duur n duur n

Amsterdam 183 17 186 192 3 32 70 149 282

Groningen 2 217 37 79 10 - - 189 49

Tilburg 119 6 176 62 81 19 4 146 91

Brielle - - 132 41 - - 1 129- 42

Groenlo 1 163 10 - - - - 161 11

Terneuzen 1 232 5 4 - - 160 10

totaal 175 27 181 347 91 36 32 75 151 485
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door haar informatieve onderzoek onder alle kantons zicht gegeven op de praktijk
van `de algemene machtiging'.

Twee kanttekeningen onzerzijds zijn in dit verband wellicht van belang. Gegeven

haar bevinding dat in nagenoeg de helft van de kantons bedoelde machtigingen

fungeren, zou de indruk kunnen ontstaan dat daarmee het kwaad - de gevreesde

lange duur - ook krachtdadig bestreden wordt. Afgaande op ons onderzoek valt

echter te vermoeden dat dit beoogde gevolg maar ten dele gerealiseerd wordt.

Daarnaast is er ook sprake van een niet-beoogd gevolg: de regionalisering van het

procesrecht! De auteur wijst daarop als zij spreekt over `het creatief omgaan' van de

kantonrechters met hun bevoegdheden. Daardoor ontstaan er in de praktijk vele

verschillende termijnen; verschillen die onduidelijkheid brengen en zelfs naar

rechtsongelijkheid tenderen (Bosch-Boesjes, 1993, p. 1206). Of en in welke mate

van rechtsongelijkheid ook feitelijk sprake is, kan hier terzijde blijven (daar `gaan

wij niet over'); relevant voor ons is het signaleren van een voor het fungeren van de

rechtspraak hoogstwaarschijnlijk storend gevolg.

Concluderend ronden we deze paragraaf af met een totaaloverzicht (tabel 16) en een

blik terzijde: naar de verstekafdoening. Beide geven ze ons zicht op de betekenis van

het (verschil in) kantongerechtelijk beleid.

Een procedure bij het kantongerecht op gewone termijn en afgedaan op tegenspraak

kost de eiser thans gemiddeld zo'n zes maanden (tussen de 175 en 181 dagen); inge-

val men van het formulier gebruik maakt, betekent dit dat men daar een maand bij

dient op te tellen. Een spoedeisend geding in de vorm van een procedure op verkorte

termijn duurt gemiddeld half zo lang: drie maanden, en Amsterdam zou Amsterdam

niet zijn als daar niet de spoedeisendheid nog spoediger behandeling kreeg: via de

voorlopige voorziening: gemiddeld in één maand uit en thuis.

Ook het verschil in snelheid van afwikkeling in geval van verstek is vanuit beleids-

oogpunt interessant. Een overzicht van de lengte van de verschillende fases analoog

aan dat zoals hierboven ten aanzien van de op tegenspraak afgedane zaken, treft

men aan in bijlage 3 (tabellen 11-13). Kort samengevat blijkt dat de vorderingsfase

(fase 1) in gemiddelde lengte niet afwijkt van die in op tegenspraak afgedane geschil-

len; een uitkomst die het gezonde verstand niet tegenspreekt. Dat ook de kantons

ten aanzien van elkaar niet noemenswaardig verschillen, is evenzeer een verwachte

vondst. Per definitie laat een vergelijking met de tegenspraakzaken wel grote ver-

schillen zien ten aanzien van de lengte van fase 2: de afhandeling. Daarbij valt op dat

het kantongerecht in Amsterdam bijzonder lang doet over de afwikkeling van een

verstek in geval van een formulierdagvaarding (liefst 34 dagen!) in vergelijking met

de 21 dagen te Tilburg of de 18 dagen door hetzelfde Amsterdamse kantongerecht

ingeval de dagvaarding bij exploot geschiedt.
De verklaring van dit verschil dient gezocht te worden in het feit dat men in Amster-

dam, nadat enkele malen het dagvaardingsformulier onbesteld terugkwam na een

reeds gewezen verstekvonnis, besloten heeft geen verstekvonnissen meer ter

terechtzitting te verlenen, maar na verstekverlening de uitspraak ervan op 14 dagen

te bepalen (Peeters, 1992, p. 3). Daarmee ziet men overigens hoe een probleem met
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betrekking tot een specifieke procedure (de formulierprocedure) algemene (voor
elke procedure geldende) effecten kan krijgen.

4.3 Overwegingen achter het gebruik van procedure-arrangementen

4.3.1 De comparitie na antwoord

Waarom wordt de comparitie na antwoord, het instrument bij uitstek ter versnelling

van de gerechtelijke afdoening, zo weinig aangewend? Het was toch, blijkens de

woorden van de memorie van toelichting, zo'n frequent en succesvol aangewend

middel bij de rechtbank? Helaas, ook met betrekking tot de voor de hand liggende

vraag inzake het feitelijk gebruik van deze faciliteit laten de parlementaire stukken

ons in de steek. Navraag (bij de directie Rechtspleging) leert ons dat thans in om en

nabij 11% van de afgedane handelszaken een comparitie na antwoord plaats heeft.93

Gelet op het moment van `invoering' ligt het onzes inziens niet in de rede te ver-

onderstellen dat dit cijfer nog grote schommelingen te zien zal geven.94 Tegen deze

achtergrond bezien is de aangetroffen frequentie in de kantonpraktijk in elk geval
bijzonder gering. Terecht is dus de vraag: waarom?

Uit het NKP-rapport weten we dat in de helft van de betrokken kantons de zaken bij

aanvang niet onmiddellijk systematisch wordt getoetst op geschiktheid voor compa-

ritie. De reden: tijdgebrek heet het, maar als nog belangrijker overweging geldt dat

schriftelijke toetsing meer inzicht biedt en daardoor efficiënter is in de ogen van de

kantonrechters. `In feite komt het beeld naar voren dat de argumentatie die de kan-

tonrechters, die wel alle zaken op hun geschiktheid voor comparitie na antwoord

bekijken, feitelijk doet besluiten een dergelijke comparitie niet te houden, door de

overige kantonrechters wordt gebruikt om ook de afweging niet, althans niet sys-

tematisch te maken, aangezien ze evenmin hoge verwachtingen hebben van het

rendement in relatie tot de te investeren tijd' (Trema, 1993, p. 20).

In onze kleinschalige enquête aan kantonrechters waren beide meningen vertegen-

woordigd. Enerzijds het mordicus tegen zijn omdat het te veel tijd kost om elke zaak

te bezien (de rol staat het eenvoudig niet toe). Vanuit die invalshoek bezien, komt

een kantonrechter te Terneuzen tot de constatering dat wetswijziging niet nodig was

omdat de oude wetgeving het comparitiemodel niet in de weg stond. Dat het niet

gebeurde, was simpel een gevolg van gebrek aan rechtsgeleerd personeel. Daaraan

doet de nieuwe wetgeving niets. Ergo ...

Anderzijds repte men tegenover ons over de bij poging tot naleving van de wet opge-

dane ervaring dat de comparitie na antwoord veelal te vroeg komt. Een ervaring die

ingebed ligt - dat zegt men zelf vaak expliciet - in de nu eenmaal ingesleten routine

93 Het betreft hier alle civiele zaken exclusief de familiezaken. Voor een landelijk overzicht per rechtbank

voor het jaar 1992 en de eerste helft van 1993 wordt verwezen naar tabel 14 in bijlage 3.

94 Uiteraard is niet bekend of dit betekent dat ook slechts 11% van de handelszaken beoordeeld is op

geschiktheid voor comparitie. Ook hier geldt dat we geen zicht hebben op het beoordelingsgedrag van

de rechters in de praktijk.
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van de civiele-procescultuur waarvan de hoofdregel lijkt te luiden: bewaar je kruit

tot in tweede (of derde) instantie. Een 'anderswillende' rechter lijkt tegen die kracht

niet opgewassen, zo kan men deze redengeving verstaan. Een onderstreping daarvan

leest men in het stuk dat door het kantongerecht en rechtbank opgesteld was ter

'instructie' van de professioneel betrokkenen in het veld. Daarin wordt opgemerkt:

Art. 109 Bv lijkt erop te wijzen dat die nadere conclusies (die de rechter kan toe-

laten) de gebruikelijke gang van zaken zullen zijn en dat het bevelen van een com-

paritie na antwoord uitzondering zal blijven. De wetgever heeft immers nagelaten

eiser te verplichten reeds bij dagvaarding alle relevante feiten te stellen' (cursivering

toegevoegd).

Desgevraagd lieten de advocaten die we telefonisch daarover benaderden, weten

dat ze weinig of geen ervaring hadden met de comparitie na antwoord. Die bevin-

ding liet zich raden. Gevraagd naar de oorzaak van de geringe aanwending van dit

instrument gaven ze vaak te kennen dat zij weinig of geen invloed op die frequentie

hebben. Het is staand beleid en daar passen zij zich bij aan, zo heet het.

4.3.2 De spoedeisende afwikkeling

Het meningsverschil over de juridische reikwijdte van de voorlopige voorziening

- de vraag of declaratoire en constitutieve uitspraken tot de mogelijkheid behoren -

kwam ook in onze gesprekken met kantonrechters openlijk ter tafel als belangrijkste

achterliggend motief ten verklaring van de mate van gebruik van dit arrangement.

Dat meningsverschil is inmiddels in de literatuur uitgebreid aan de orde gesteld

(Keijser en Tjoen-Tak-Sen, 1993, p. 208) en ook in de ~-rapportage is het feno-

meen gesignaleerd (Trema, 1993, p. 12). Wij hebben daaraan op grond van ons

onderzoek slechts de bevinding toe te voegen dat die opvattingen niet onverander-

lijk zijn.95 De praktijk kan zich, ten gevolge van een op termijn toenemende eenheid

in opvatting, wijzigen.

Het duidelijkste voorbeeld van de betekenis van lokaal beleid ter invulling van de

door wet geboden ruimte vormt het Amsterdamse kort-gedingmodel, waarvan de

genesis inmiddels uitgebreid verwoord is (Brada, 1993; Ellerbroek, 1993). Binnen

het kader van ons onderzoek is het relevant met nadruk te wijzen op twee aspecten

van de door de initiatoren gevolgde handelwijze. Ten eerste de expliciete inschake-

ling van de 'externe partners' waarvan men als rechtbank/kantongerecht afhankelijk

is. Men heeft deurwaarders en advocaten bijeengeroepen en hun als het ware de

spelregels voorgesteld. 96 Ten tweede heeft men een afhandelingswijze in concreto

95 Zo warende Groningse kantonrechters heel expliciet in hun aanvankelijke 'strikte' opvatting dat het

hier slechts om voorlopige voorzieningen mocht gaan, maar onder invloed van de discussie was men

'omgegaan'. De praktijk echter leek nog na te hinken want zowel de rechters als de advocaat aldaar

melden dat de voorlopige voorziening daar niet gehanteerd werd.

96 Zo is onder meer voorgesteld om voor huur- en arbeidszaken niet langer in kort geding naar de president

te gaan maar via de voorlopige voorziening ex art. 116 Rv de kantonrechter te benaderen. Ook is verzocht

om te blijven procederen met behulp van een rolwaarnemer conform de staande praktijk.
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- zowel in praktisch-organisatorische als in procesrechtelijke termen - uitgewerkt en

aangeboden. Zo is bepaald welk soort geschillen op welk tijdstip behandeld worden,

hoe de oproeping dient te geschieden,97 op welke voorwaarden de mondelinge

behandeling kan plaatsvinden en op welke termijn het vonnis gegeven wordt dan

wel beschikbaar is. De benodigde rechtsgeleerde en administratieve capaciteit is

vastgesteld en vrijgemaakt en, last but not least, voorzien is in een procedure waar-

door de betrokken rechters onderling op de hoogte van ontwikkelingen blijven; dit

ter bevordering van de eenheid in de rechtspraak (Ellerbroek, 1993, p. 1201).

Het gevolg daarvan is inmiddels bekend. Grote aantallen snel afgehandelde korte

gedingen, die ondanks de aan de gedaagde geboden mogelijkheid om binnen veer-

tien dagen via een verklaring (ex art. 116 lid 3 Rv) protest aan te tekenen, in letterlijk

99,9% van de gevallen een definitieve voorziening worden. 98

4.4 Terug in de tijd

4.4.1 Het verloop van de procedure in het algemeen

Resteert ten slotte de beantwoording van de kardinale vraag, op het einde van para-

graaf 4.2.2 reeds aangekondigd, of de wetswijziging de beoogde versnelling in afhan-

deling heeft bewerkstelligd. Het antwoord op die vraag vergt een vergelijking tussen

de thans gerealiseerde `termijnen' en die in de dagen van weleer.

Gelukkigerwijs beschikt het WODC over het gegevensbestand van een in de periode

1984-1986 gehouden dossieronderzoek bij de arrondissementsrechtbanken en de

kantongerechten te Amsterdam en Groningen.99 Object van onderzoek vormden de

civiele contentieuze zaken die gedurende het laatste kwartaal van 1972, 1977 en 1982

aldaar aanhangig gemaakt waren. Daarover is in verschillende publikaties verslag

gedaan.'°° Voor ons doel is dit bestand uitermate geschikt omdat het voorziet in drie

voormetingen en ons daarmee dus ruim zicht biedt op de situatie waartegen de

wetswijziging beoordeeld moet worden.

Onze vergelijking beperkt zich tot het kantongerecht te Amsterdam. De enige reden

daarvoor is het simpele feit dat we hier over voldoende zaken beschikken om een

volledige vergelijking te maken. Uit een oogpunt van generaliseerbaarheid naar de

landelijke situatie is dat uiteraard een beperking. Daarbij zij slechts aangetekend dat

de gerapporteerde bevindingen van het eerder genoemde project ons geen aanlei-

97 Waarbij bepaald is dat niet de voor de gewone dagvaarding voorgeschreven vermelding van de mogelijk-

heid tot schriftelijk antwoord mag worden opgenomen.

98 De reactie van advocaten te Amsterdam lijkt overwegend positief. Wel viel het in het gesprek met twee

van hen op dat ze positief waren over de voorziening waar het onderhoudsgeschillen betrof (waarin hun

cliënt eiser is) maar negatief oordeelden over de incasso-kortgedingen (waar hun cliënt gedaagde is).

99 Dit onderzoek is verricht binnen een samenwerkingsverband van de Juridische Faculteit van de Vrije

Universiteit (E.R. Blankenburg), de juridische Faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen (G.R. Rutgers)

en het WODC (J.R.A. Verwoerd).

100 Zie: Blankenburg en Verwoerd (1987), Rutgers en Verwoerd (1987), Verwoerd e.a. (1987), Verwoerd (1988)

en de in ons land ten onrechte onbekend gebleven rechtsvergelijkende studie van Blankenburg (1989).
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Tabel 17: Duur in dagen van bij verstek afgedane zaken, aangespannen via de `gewone'

dagvaardingsprocedure bij het kantongerecht in Amsterdam in de jaren 1972,
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1977, 1982 en 1992

jaar fase 1

dagvaarding

fase 2

afdoening

totaal

procedure

1972 (N=1614) 18 4 22

1977 (N=1713) 18 2 20

1982 (N=2068) 17 2 19

1992 (N=749) 38 18 56

Tabel 18: Duur in dagen van op tegenspraak gevoerde zaken, aangespannen via de `gewone'

dagvaardingsprocedure bij het kantongerecht in Amsterdam in de jaren 1972,

1977, 1982 en 1992

jaar fase 1

dagvaarding

fase 2

afdoening

totaal

procedure

1972 (N=347) 15 194 209

1977 (N=404) 18 219 237

1982 (N=748) 18 139 157

1992 (N=192) 38 147 186

1992* (N=248) 38 206 244

* Hier is voor de op het moment van inzage van de dossiers nog niet beëindigde zaken de einddatum fictief op

1-6-1993 gesteld. Dit levert voor de schatting van de gemiddelde duur van fase 2 een reële ondergrens op.

ding geven te twijfelen aan de bruikbaarheid hier.

Indachtig het schematisch overzicht gaat het bij de vergelijking van de duur van de

procedures om zowel de totale duur (fase 1 en fase 2) als die van de fasen afzonder-

lijk. De bedoelde vergelijking is gemaakt voor de verstekzaken (tabel 17), de op

tegenspraak gevoerde procedures (tabel 18) en ten slotte voor alle procedures

gezamenlijk (tabel 19). Uit oogpunt van vergelijkbaarheid zijn voor 1992 alleen de

explootdagvaardingen in niet-spoedeisende gedingen in de vergelijking betrokken.

Inderdaad blijkt de vrees bewaarheid dat de afhandeling van verstekzaken per saldo

langer is gaan duren. Nam een dergelijke afdoening in de jaren 1972-1982 in Amster-

dam gemiddeld ongeveer drie weken, nu duurt deze gemiddeld acht weken. Dat

vindt deels zijn oorzaak in de verlenging van fase 1 (de voorgerechtelijke fase) die

tweemaal zo lang duurt, deels - en in een naar verhouding veel sterkere mate - in

verlenging van fase 2 (de gerechtelijke fase) van gemiddeld twee naar gemiddeld

achttien dagen.101 De eerste verlening was beoogd, de tweede niet. We kennen thans

101 Uitdrukkelijk wordt hier steeds gesproken over gemiddelde duur. Het werken daarmee verklaart - zie

opmerking in voetnoot 88 - dat in de drie tabellen de duur van fase 1 (die logischerwijze voor dezelfde

jaren steeds hetzelfde zou moeten zijn) toch wat varieert in dagen. Dat heeft feitelijk geen betekenis.
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Tabel 19: Duur in dagen van de `gewone' dagvaardingsprocedure (versteken tegenspraak

exclusief ingetrokken zaken) bij het kantongerecht in Amsterdam in de jaren 1972,

1977, 1982 en 1992

jaar fase 1

dagvaarding

fase 2

afdoening

totaal

procedure

1972 (N=1961) 17 37 55

1977 (N=2117) 18 43 61

1982 (N=2816) 17 39 56

1992 (N=941) 38 44 83

1992* (N=997) 38 65 103

` Hier is voor de op het moment van inzage van de dossiers nog niet beëindigde zaken de einddatum fictief op

1-6-1993 gesteld. Dit levert voor de schatting van de gemiddelde duur van fase 2 een reële ondergrens op.

de oorzaak daarvan (zie paragraaf 4.2.3). Overigens zij aangetekend dat deze verlen-

ging voor het kantongerecht geen nadelige gevolgen heeft in termen van werklast.

Voor de eiser is de verlenging echter nadelig - want meer tijd en kosten - te noemen.

Kijkt men naar de gang van zaken bij de op tegenspraak afgedane zaken (tabel 18),

dan is het beeld in grote lijnen hetzelfde. Ook hier ziet men dat de gerechtelijke

fase vertragingen oplevert in vergelijking met de stand van zaken in 1982. Goed be-

schouwd brengt de duur van gerechtelijke afdoening ons terug naar de situatie van

de jaren zeventig (ongeveer 200 dagen), terwijl het totale proces aanmerkelijk langer

duurt dan toen het geval was. Van een versnelling per saldo - zelfs van een in duur

gelijkblijvende afdoening - is geen sprake.

Het overall beeld van de resultaten van de wetswijziging laat zich kernachtig samen-

vatten. De totale duur van de civiele kantonprocedures is met ongeveer twee derde

toegenomen; van om en nabij 60 dagen in de periode 1972-1982 tot ongeveer 100

dagen thans (tabel 19).

Voor dit onvoorziene gevolg, met name de toename van drie weken voor fase 2

(gerechtelijke fase) valt geen sluitende verklaring te geven. Immers, de nieuwe wet-

telijke regeling heeft geen veranderingen met zich meegebracht die ertoe kunnen

leiden dat fase 2 langer zou gaan duren. Schematisch gesproken zijn er twee soorten

oorzakelijke factoren denkbaar: organisatorische dan wel zaak-inhoudelijke. Voor

de verstekzaken is het duidelijk dat de oorzaak gezocht moet worden in de organi-

satorische sfeer. Wanneer het bij de op tegenspraak gevoerde zaken niet a priori

aannemelijk is te denken aan een plotseling toegenomen materiële complexiteit van

de zaken, dan zou ook daar de oorzaak primair in de organisatie gezocht dienen te

worden. Te denken valt dan aan het toegenomen beslag op de rechterlijke capaciteit

voor de afdoening van spoedeisende zaken ten koste van de afdoening van overige

zaken. Het blijft gissen; maar indien relevant dan ziet men ook hier een illustratie

van het leerstuk der onvoorziene gevolgen.
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4.4.2 Het verloop van de procedures in koopzaken
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De bovenstaande ontwikkeling is te typeren als een globale. Op een tweetal punten

valt een bedenking te formuleren die uitnodigt tot een nadere specificatie.

Ten eerste kan men wijzen op de door ons stilzwijgend aangenomen veronderstel-

ling dat de geschillen naar aard niet substantieel veranderd zijn gedurende de perio-

de van vergelijking. Voor de hand liggend is een redenering in de trant van: als de ge-

schillen in kwestie om inhoudelijke redenen anders - in dit geval zwaarder - zijn ge-

worden, is het uitblijven van versnelling niet als een aanwijzing voor het gebrek aan

werking van bedoelde wetswijziging op te vatten. Zelfs een optredende vertraging

kan onder die omstandigheden logischerwijs nog niet als zodanig worden gekwalifi-

ceerd. In reactie daarop valt te stellen dat de tegenwerping, gezien het patroon van

verandering, zeer onwaarschijnlijk mag heten. Dat laat onverlet dat het er bij empi-

risch onderzoek om gaat met aanwijzingen voor en tegen te komen. Vandaar dat het

wenselijk is de aanname - dat de eventuele veranderingen in de aard van de geschil-

len niet een zodanig patroon hebben dat ze de gesignaleerde verlenging in afdoe-

ning kunnen verklaren - te toetsen op haar werkelijkheidswaarde.102

Een tweede aantekening betreft het feit dat bovenstaande vergelijking niet specifi-

ceert naar de aard van de geschillen. Er is hier voor gekozen de koopgeschillen apart

in beeld te brengen omdat hieronder een belangrijk gedeelte van de specifieke con-

sumentenzaken schuilgaat. Op die manier wordt zichtbaar of en in hoeverre de

toegang van de individuele rechtsconsument gerealiseerd wordt. Daarbij beperken

we ons, gezien de voorhanden gegevens, tot Amsterdam.

Laten we eerst kijken naar het aandeel van de koopzaken binnen het totaal aan

geschillen. Uit tabel 20 blijkt dat dit terrein constant verreweg het grootste is

geweest; het betreft de helft tot twee derde van het aantal aanhangig gemaakte

geschillen.

Een karakterisering van de koopgeschillen kan geschieden aan de hand van de

grootte van het financieel in het geding zijnde belang enerzijds en de partijconstel-

latie anderzijds. Bij een longitudinale vergelijking van het financiële belang moet

rekening gehouden worden met de in de loop der tijd verhoogde competentie-

grens.103 Men moet dus per meetmoment op een of andere wijze de koopzaken in

dit opzicht afzetten tegen alle zaken om vervolgens het patroon van de verhoudin-

gen te bezien. Hier is gekozen voor het aandeel van de zaken met een in absolute zin

betrekkelijk gering belang (c.q. f 500 ) binnen de koopzaken en binnen de totale

geschillen.104 Tabel21 geeft hiervan een overzicht.

102 Onze toetsing is een partiële; we kunnen slechts een aantal zaakkenmerken in ogenschouw nemen.

Mooier zou het zijn om ook de omgevingsverschillen (omvang en samenstelling van het personeels-

bestand e.d.) in de vergelijking te betrekken. Dat vergt echter meer dan we binnen dit kader kunnen

uitvoeren.

103 Tot 1 december 1970 bedroeg de competentiegrens in burgerlijke zaken f 500. Vanaf dat moment tot en

met 31 december 1978 was deze grens f 3000 en vanaf 1 augustus 1983 bedraagt de grens f 5000.

104 Hier speelt overigens ook het probleem van de inflatie een complicerende rol. Gezien het betrekkelijk

illustratieve karakter van het betoog enerzijds en de met een adequate behandeling van het materiaal



Hoofdstuk 4

Tabel 20: Aard van contentieuze geschillen (in percentages) aangebracht bij de kanton-

rechtbank Amsterdam in de jaren 1972, 1977, 1982 en 1992
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aard van geschil 1972 1977 1982 1992

(N=2184) (N=2379) (N=3053) (N=1549)

arbeid 0 1 3 4

wonen 29 42 45 34

koop 61 52 52 60

overig 10 5 2 3

totaal 100 100 100 100

Bronnen: voor cijfers 1972, 1977 en 1982: dossieronderzoek Verwoerd e.a. (1987); voor 1992: WODC-dossieronder-

zoek.

Tabel 21: Aandeel van geschillen met gering financieel belang binnen alle geschillen en

binnen de koopzaken aangebracht bij de kantonrechtbank Amsterdam op 1972,

1977, 1982 en 1992, in %

aandeel categorie f 500 1972 1977 1982 1992

bij alle geschillen 53 27 16 14

bij koopzaken 62 40 26 19

Het beeld valt, gelet op de competentiegrenzen, in tweeën uiteen: de eerste twee

meetmomenten versus de laatste twee. In beide helften ziet men een vergelijkbaar

fenomeen: bij de koopzaken is het aandeel van de `kleine' zaken groter. Het gaat
derhalve daar vaker om naar verhouding geringere vorderingen. 105

Dergelijke vorderingen worden altijd in overgrote mate aangebracht door (parti-

culiere) rechtspersonen tegen individuele 'wanbetalers'.106 De verhouding kan

geïllustreerd worden op een vergelijkbare wijze als gedaan is met het financieel be-

lang: een vergelijking van de situatie op het terrein van de consumentenproblema-

tiek met die in het totaal der geschillen. Het meest interessante in dit verband is de

gemoeid zijnde technische complexiteit, hebben we afgezien van het aanpassen van het financiële

belang van de vorderingen in de loop der jaren.

105 Met uitzondering van het jaar 1977 wordende koopzaken altijd gekenmerkt door het hoogste aandeel

van deze 'gering-belangcategorie'. En die uitzondering is goed beschouwd nauwelijks serieus te nemen.

In 1977 scoorde de arbeidsgeschillen weliswaar hoger (68%) maar het percentage zegt niet veel bij een

absoluut totaal van 19 geschillen (in vergelijking met de 1229 koopgeschillen).

106 Dat 'wanbetalers' moet met enige korrels zout opgevat worden. Jettinghoff (z.j.) wijst er in zijn analyse

van de situatie te Rotterdam op dat een belangrijke oorzaak van de betalingsperikelen ligt in de veel

minder goede klachtenadministratie (en bijgevolg een minder punctuele afhandeling daarvan) bij de

bedrijven dan de betalingsadministratie. En het niet betalen als reactie op achterwege blijven van ant-

woord op klachten is tenslotte heel wat anders dan zonder meer niet betalen voor geleverde diensten of

goederen.
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Tabel 22: Frequentie van twee partijconstellaties bij totaal van geschillen en bij koopzaken

voor de kantonrechtbank Amsterdam in 1972, 1977, 1982 en 1992

partijconstellatie

rechtspers. vs nat.persoon

- aandeel in totaal

- aandeel bij koopzaken

nat.pers. vs rechtspersoon

- aandeel in totaal

- aandeel bij koopzaken

1972 1977 1982 1992`

abs % abs abs % abs %

1578 76 1669 75 2201 76 1240 81

1053 76 947 81 1164 81 748 82

24 1 38 2 38 1 76 5

10 1 16 1 22 1 20 2

* Inclusief de nog niet beëindigde zaken.

ontwikkeling tussen de twee contraire partijconstellaties. Enerzijds de zaak waar de

institutionele eiser een individu adieert (doorgaans een incassozaak) en anderzijds

de `echte' consumentenzaak: daar waar een individuele koper het bedrijf in gebreke

stelt. In tabel 22 wordt de ontwikkeling te Amsterdam geschetst.

Hieruit blijkt hoezeer het terrein van de koopgeschillen gedomineerd is en blijft door

de institutionele eisers: bij koopzaken is het aandeel van de `incassoconstellatie'

gelijk of groter dan bij het totaal aantal geschillen.107 Onomstotelijk valt te zien in

welke geringe mate de consument zijn heil zoekt bij de kantonrechter; een praktijk

die bepaald niet van vandaag of gisteren is. Het is letterlijk een paar procent van de

rechterlijke werklast.

Kijkt men vervolgens (tabel 23) naar de uitkomst - het percentage toegewezen

vorderingen - voor de twee^contraire partijconstellaties in een koopzaak. Dat leert

iets over de vraag hoe rationeel het voor consumenten is om zo hoog in de. boom te

klimmen. Consumenten blijken vaker met `zwakkere' zaken naar de kantonrechter te

stappen, met als gevolg dat de kans op juridisch succes voor de individuele consu-

ment beduidend achterblijft bij die van de institutionele. Het is juist hier dat zich

het leerstuk van de sociale ongelijkheid (weerspiegeld in de habituele versus de

incidentele eiser) wederom manifesteert.

Alles tezamen gezien, valt er aan dit beeld geen argument te ontlenen dat steun geeft

aan de bewering dat de kantonpraktijk in de loop der tijd zodanig veranderd is dat

daarin een factor gelegen kan zijn die de via wetswijziging nagestreefde versnelde

afdoening belemmert. Met de nodige voorzichtigheid die bij deze vergelijking past:

de praktijk heeft, voor zover wij kunnen nagaan, inhoudelijk nauwelijks verandering

ondergaan. Tegen die achtergrond moet tabel 24 bezien worden. Daarin wordt de

duur van koopprocedures (afzonderlijk per fase en in totaal) weergegeven voor de

twee relevante partijconstellaties.

107 Het feit dat koopzaken de overweldigende meerderheid uitmaken van alle geschillen leidt er uiteraard

toe dat het patroon van het totaal zeer grote overeenkomst vertoont met het patroon van de koopzaken.

Alleen opwaartse afwijkingen van de koopzaken ten aanzien van het totaal vallen derhalve te verwachten.
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Tabel 23: Aantal toegewezen vorderingen aan institutionele en individuele eisers in koop-

zaken afgedaan door de kantonrechtbank Amsterdam in 1972, 1977, 1982 en 1992

partijconstellatie 1972 1977 1982 1992*

abs % abs % abs % abs %

rechtspers. vs nat.persoon 1010 96 915 97 1124 97 576 91

nat.pers. vs rechtspersoon 7 70 15 94 12 55 6 55

' Exclusief de op het moment van inzage van de dossiers nog niet beëindigde zaken, omdat daar de uitslag nog niet

van bekend Is.

Zichtbaar is dat het verschil in partijconstellatie niet van invloed is op de duur van

de vorderingsfase. Verschil in lengte van die fase is er slechts voor zover veroorzaakt

door de onderhavige wetswijziging. Dit is anders voor de afdoeningsfase. Daarin ziet
men dat de habituele eiser zijn titel altijd sneller weet te bemachtigen dan de inci-

dentele. Daarin is - uiteraard - geen verandering gekomen.

4.5 Bij wijze van tweede conclusie

De versnelde afhandeling van geschillen vormde een van de twee centrale oogmer-

ken van de bestudeerde wetswijziging. Dit doel is nagestreefd door aanbieding van

een pakket aan procedurele maatregelen, deels verplicht, deels facultatief van aard.

In het voorgaande is nagegaan welke gevolgen deze maatregelen voor de praktijk

ongeveer anderhalf jaar na invoering hebben gehad.

De wettelijke verlenging van de dagvaardingstermijn heeft ertoe geleid dat thans met

een termijn van ongeveer 40 dagen rekening moet worden gehouden. In geval van

spoedeisendheid, hetzij via een verzoek tot een voorlopige voorziening hetzij via

procederen op verkorte termijn (bij algemene machtiging), is die termijn (uiteraard)

korter: maximaal respectievelijk 20 of 10 dagen.

Anders dan voorzien heeft de afdoeningsfase in het algemeen geen versnelling te

zien gegeven. Het daartoe door de wetgever aangereikte instrument - de comparitie

na antwoord (annex vonnis) - blijkt nagenoeg niet aangewend te worden. Wel wordt

frequent (in ons bestand in 20% der gedingen) gebruik gemaakt van de bovenge-

noemde snelrechtfaciliteiten. Bekorting van de afdoeningstermijn wordt echter niet

door beide varianten in dezelfde mate bewerkstelligd. Het procederen op verkorte

termijn laat namelijk in de afdoeningsfase de advocaten en rechters de vrije hand

om hun bestaande routines te handhaven hetgeen resulteert in een aanmerkelijk

langere duur van afdoening dan het geval is in een voorlopige-voorzieningenproce-

dure (volgens het Amsterdamse model).

Amsterdam is het enige kanton waarbij we de mogelijkheid hadden de resultaten

van de wet in historisch perspectief te zien. Voor zover we konden nagaan aan de

hand van de samenstelling van de aanhangig gemaakte zaken in 1972, 1977 en 1982

is er bepaald geen sprake van veranderingen die een vergelijking met de door ons

gemaakte inventarisatie anno 1992 in de weg staan. Bezien vanuit het gezichtspunt
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Tabel 24: Duur in dagen van op tegenspraak gevoerde koopzaken bij de kantonrechtbank

Amsterdam naar partijconstellatie voor de jaren 1972, 1977, 1982 en 1992

71

partijconstellatie fase 1

dagvaarding

fase 2

afdoening

totaal

procedure

rechtspers. vs nat.persoon

1972 (N=91) 16 196 212

1977 (N=93) 24 133 157

1982 (N=188) 18 110 128

1992" (N=108) 38 161 201

nat.pers. vs rechtspersoon

1972 (N=12) 12 351 363

1977 (N=16) 16 298 314

1982 (N=25) 25 172 197

1992` (N=9) 38 276 314

* Inclusief de nog niet beëindigde zaken. waarvoor de einddatum fictief op 1-6-1993 is gesteld.

van de duur van de afdoening, is het resultaat van de wetswijziging anders dan ver-

wacht; in plaats van korter duurt een `bodemprocedure' per saldo langer. Was in het

begin van de jaren tachtig, in vergelijking met de jaren zeventig, een vooruitgang in

snelheid van afdoening te bespeuren, thans zijn we weer terug op dat aanvankelijke

niveau.



5

Ter afsluiting

5.1 De effecten per saldo

Met de onderhavige wetgeving is een lange discussie tot een (althans parlementair)

einde gekomen. Het is nauwelijks voorstelbaar hoeveel energie in deze operatie tot

verbetering van het procesrecht gestoken is. Wat heeft die inspanning per saldo

opgeleverd? In het voorgaande is die vraag beantwoord voor zover het twee centrale

doelstellingen betreft: vereenvoudiging van de toegang tot de rechter en versnelling

in afdoening van geschillen door de rechter. Tegen de achtergrond van die doelstel-

lingen is nagegaan hoe er in de praktijk gereageerd is op de nieuwe voorschriften en

tot welke effecten dat heeft geleid in termen van gebruik van de eenvoudige proce-

dure-optie (het dagvaardingsformulier) enerzijds en'verkorting van de duur van pro-

cedures anderzijds. Het is hier de plaats voor een afrondende balans.

Een handzaam instrument daartoe vormt het onderscheid dat in het voorgaande

terloops is gehanteerd: dat tussen beoogde en gerealiseerde gevolgen. Het is het

verschil tussen het doen van beloften (omtrent verbetering van een situatie) en het

al of niet inlossen ervan. Daartussen staan, met een variant op de veel geciteerde

Elsschot, gedragswetten en organisatorische bezwaren die er de oorzaak van zijn

dat geboden faciliteiten niet gebruikt worden en voorschriften niet of nauwelijks

worden uitgevoerd. Daarnaast kunnen de gevolgen daarvan anders zijn dan voor-

zien: bedoeld of niet-bedoeld. Zijn ze gunstig voor het functioneren van de recht-

spraak, doen ze daaraan in een of ander opzicht afbreuk of maakt het - verrassen-

derwijs wellicht - niet veel uit in vergelijking tot de gegeven situatie.

Als een ingeloste belofte die allerwegen als een verbetering van de rechtspraak

wordt beschouwd, geldt het arrangement van het kantonrechterlijk kort geding

(ex art. 116 Rv). In de schaduw van de (gedachten) ontwikkeling van het kort geding

bij de president heeft de creatie van de zelfstandige voorlopige voorziening bij de

kantonrechter geleid tot een thans reeds bloeiende snelrechtpraktijk. `Bloeiend' niet

alleen in kwantitatieve zin. Wat zeker net zo telt, al wordt het door de deelnemers

zelf nooit expliciet naar voren gebracht, is het feit dat via de discussie over de reik-

wijdte van dat specifieke middel (de vraag of men al dan niet constitutieve vonnis-

sen mag wijzen; vgl. Keijser en Tjoen-Tak-Sen, 1993, p. 208) èn die over de verhou-

ding tussen het snelrecht en de inrichting van een bodemprocedure (Van Breda,

1993), in feite de kwaliteit van de rechtspraak weer ter sprake wordt gebracht. Waar

de onderlinge communicatie tussen de professioneel betrokkenen een elementaire

voorwaarde voor een `levende' rechtspraak vormt, lijkt een dergelijke impuls slechts

als een winstpunt te kwalificeren.
Overwogen zou kunnen worden om de verlenging van de dagvaardingstermijn ook

als een ingeloste belofte te kwalificeren omdat het de kwaliteit van de rechtspraak
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ten goede zou komen. Het lijkt ons echter niet juist die verlenging als zelfstandig

doel te beschouwen. Zoals in hoofdstuk 4 werd vermeld, was het noodzakelijk om

complicaties te vermijden. Het is dunkt ons derhalve beter de verlenging van fase 1

in samenhang te zien met de voorgenomen bekorting van fase 2 en per saldo met de

totale duur van afdoening. Dit versnellingsstreven valt, zoals uitvoerig aangetoond,

als een grotendeels niet ingeloste belofte te kwalificeren. Feitelijk gevolg is een ver-

lenging van de duur van de bodemprocedure; een onvoorzien en negatief te beoor-
delen gevolg. Dat laatste vloeit voort uit het feit dat er - voor zover wij kunnen zien -

voor geen van de bij de rechtspraak betrokkenen voordeel valt te ontdekken. Het

mogelijke strategische voordeel van deze vertraging voor de gedaagde kan men

immers moeilijk als een beoogd en positief gevolg aanmerken.

Een effect dat evenmin voorzien was, vormt de praktijk van het (bij algemene mach-

tiging) procederen op verkorte termijn. Het is een min of meer `spontane' reactie

van professioneel betrokkenen ter voorkoming (of reductie) van door hen negatief

gewaardeerde gevolgen van loyale uitvoering van de regelgeving. Dat daarmee de

verlenging van de afdoeningsduur voor een deel is voorkomen, kan men positief

achten. Het is in dezen echter niet alleen rozegeur. De met deze praktijk gepaard

gaande regionalisering van het procesrecht vormt bij nader inzien geen bijdrage aan

een efficiënte rechtspraak. Tevens dient men niet blind te zijn voor de mogelijk

negatieve uitstraling van deze `kantonrechterlijke ongehoorzaamheid' gegeven het

feit dat de rechter zich dient te onthouden van het stellen van algemene regelgeving

(Bosch-Boesjes, 1993, p. 1206).108

Als niet-ingeloste beloften prijken hier de aanwending van het dagvaardingsformu-

lier en het gebruik van de comparitie na antwoord. Men kan twisten over het feit hoe

hoog nu wel de verwachtingen omtrent het gebruik van deze faciliteiten van de zijde

der wetgever waren - en alleen al de felheid van deze twist verraadt de in de loop van

het proces ontstane polarisatie - feit is dat de praktijk tot op het moment van onder-

zoek een minimale belangstelling daarvoor heeft getoond. Het is het gespannen

discussieklimaat dat licht kan verleiden tot een sterk negatief oordeel over de bete-

kenis van dit negeren. Dat lijkt ons, empirisch bezien, ten onrechte. De voordien

gangbare praktijk is eenvoudigweg nagenoeg onaangetast gebleven.

Over dat discussieklimaat willen we ten slotte nog het volgende opmerken. Men

behoeft als buitenstaander maar enkele stappen in het veld te zetten of men wordt

geconfronteerd met wat eenvoudigheidshalve hier maar aangeduid wordt als: de

polarisatie tussen `het veld' en `Den Haag'. Het ligt gegeven het verschil in positie en

de daarmee samenhangende vrijheid die vertegenwoordigers van beide `partijen'

hebben om zich vrijelijk over de ander uit te spreken, nogal voor, de hand dat met

name vanuit `het veld' richting `Den Haag' opmerkingen worden geventileerd. In

het voorgaande is daar gewag van gemaakt. Daardoor moet men zich niet laten

verblinden. Een situatie als deze is het resultaat van een lang proces en is mede

108 De auteur wijst hier op een mogelijke strijdigheid vanhet verlenen van algemene machtiging met art. 12

Wet Algemene Bepalingen. Zij meent dat een soort pseudo-wetgeving die de vastgestelde dagvaardings-

termijn in kantongerechtszaken ondergraaft, voorkomen dient te worden.
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beïnvloed door andere ontwikkelingen.109 Omstandigheden die tezamen geleid heb-

ben tot een haperende communicatie waaraan beide betrokkenen bijdragen. Zoeken

naar de oorzaak is minder interessant dan het constateren van het schadelijke effect

van de situatie zowel met betrekking tot de gevolgen van deze wetgevingsoperatie als

met betrekking tot in voorbereiding zijnde volgende projecten. Wetgeving is een

'door en door sociaalproces' waarin de zich vooruitwerpende schaduw van het

verleden niet rationeel weggecijferd dient te worden.ll0 Eerder signaleerden we de

betekenis van de gedachtenontwikkeling binnen de beroepsgremia ter zake van het

snelrecht; hier signaleren we de negatieve pendant. Toegegeven, de ernst van een

dergelijk erosieproces valt niet door ons te kwantificeren; toch lijkt de signalering

ervan niet zonder betekenis.

Het geheel van gevolgen laat zich op eenvoudige en daardoor overzichtelijke wijze

samenvatten in figuur 3. De kwalificatie van elk gevolg (positief, negatief of neutraal)

wordt daarin weergegeven door het voor zichzelf sprekend teken tussen haakjes.111

Dit overzicht dwingt tot de conclusie dat het merendeel van de thans gesignaleerde

gevolgen niet-bedoeld, en dan nog voornamelijk negatief van aard, is (cel rechts-

boven) en dat tevens sprake is van niet-ingeloste beloften (cel linksonder). 112 Dat

stemt niet tot tevredenheid.

5.2 Oorzaken ter verklaring

'Hoe komt het nu dat de nieuwe kantongerechtsprocedure in de praktijk zo anders

uitpakt dan bedoeld?', zo vroeg Ten Berg-Koolen zich bij het begin van dit onderzoek

af. Het antwoord dat zij aansluitend formuleerde, luidde dat de wetgever zich had

verkeken op de organisatie van het veld. 'Dat organisatie-aspect maakt proceswetge-

ving extra moeilijk. Het verloop van verschillende procedures is deels al eeuwen oud

109 Hoewel moeilijk aantoonbaar: wellicht vormde het formulier (en alles wat daarmee samenhing) een

katalysator in de meer en meer gespannen geraakte verhouding tussen wetgever en kantonrechters met

in het achterhoofd de voorziene opheffing van het zelfstandige kantongerecht. Een opgelegde kans dus

voor 'de jongens van de vlakte' - een typering van Van Son (1987) - om hun frustratie te manifesteren.

110 Ter illustratie: 'Naar verluidt, overweegt het Ministerie van justitie een speciale incassoprocedure in het

leven te roepen. Gezien de zeer slechte ervaringen met de nieuwe kantongerechtsprocedure, een studeer-

kamer regeling vol onnodige rompslomp waarbij hoegenaamd niet aan de praktijk is gedacht, wachten

wij deze plannen met enige huiver af (Ellerbroek, 1993, p. 1202). Zo'n geluid indiceert het wegkwijnen

van een elementaire voorwaarde voor het wetgevingsproces.

111 Logischerwijs gesproken bevat een typologie geconstrueerd door twee dimensies/criteria minstens vier

cellen. Dat betekent natuurlijk niet dat alle cellen empirisch waarneembaar zijn. In ons geval ontbreekt

de cel (rechtsonder) niet-bedoelde en niet-gerealiseerde effecten.

112 Dat een aantal niet-ingeloste beloften geen aperte schade heeft veroorzaakt, is nog geen reden om ze aan

de kredietzijde te plaatsen. Zo iets lijkt Jongbloed overigens te doen wanneer hij, in zijn conclusie, stelt

dat de wet geen nieuwe Consumentenprocedure heeft gebracht, maar dat de thans aangebrachte vereen-

voudigingen - de heldere formulering en de systematische opbouw - de consument toch veel voordeel

verschaft. En alsof dit niet genoeg is: 'De nieuwe kantongerechtsprocedure heeft de doorsnee burger

iets gebracht waarmee hij in de praktijk zelf weinig kan. Dit dient voor ogen te worden gehouden. De

verwachtingen mogen niet te hoog gespannen zijn' (Jongbloed, 1992, p. 125).



Hoofdstuk 5

Figuur 3: Schematische classificatie van feitelijke gevolgen van wetswijziging en hun

betekenis voor de rechtspraktijk

bedoeld effect niet-bedoeld effect
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gerealiseerd voorlopige voorziening (+) verkorte termijn (+)
effect regionalisering procesrecht (-)

verlenging gewone termijn (-)
niet-gerealiseerd dagvaardingsformulier (0)

effect comparitie na antwoord (0)

en heeft zich in belangrijke mate in de praktijk ontwikkeld waarbij veel onderdelen

zodanig met elkaar samenhangen dat wijziging van het een al gauw tot onvoorziene

gevolgen voor het ander leidt. Bij de nieuwe kantongerechtsprocedure is zeer veel

overhoop gehaald en ik kan niet anders concluderen dat dan dat er zoveel weerstand

is gewekt, dat er bij diverse betrokkenen weinig bereidheid bestaat de nieuwe rege-

lingen loyaal uit te voeren' (Ten Berg-Koolen, 1992, p. 1533).

Terugkijkend na afloop van dit onderzoek, kost het weinig moeite dat vermoedelijke

antwoord op de waarom-vraag te bevestigen. De twee onzes inziens cruciale facto-

ren in dat antwoord besloten liggend zijn, op een meer geabstraheerd niveau gefor-

muleerd: de gebrekkige doorwerking van sociaal-wetenschappelijk kennis waar het

de analyse betreft van de situatie waarin regels komen te functioneren enerzijds en

de geringe aandacht voor de implementatie van regelgeving anderzijds. Alsof het

veranderen van het burgerlijk procesrecht primair een kwestie van verandering van

regels zou zijn die, naarmate in aantal verminderd en in formulering verhelderd,

ook tot een navenante praktijk zouden leiden. Beide tekorten worden hieronder

toegelicht.

Naar aanleiding van de onderhavige wetgeving pleit Jongbloed ervoor (1992, p. 127)

dat in de toekomst ad hoc deskundigen - mensen die met de regelingen moeten

werken - bij het proces worden ingeschakeld. Dit suggereert dat het daaraan bij dit

proces heeft ontbroken. Dat is op het eerste gezicht een nogal vreemde constatering

gegeven de hoeveelheid beschouwingen en bijdragen van velerlei in de praktijk

werkzamen aan het zo langdurige proces als het onderhavige. Eerder dan te weinig,

krijgt men (zelfs als buitenstaander) al snel bij lezing ervan de indruk van een groot-

schalige herhaling van overwegingen en argumenten. Waar het aan schort, lijkt een

bezinning op de vraag of er soms aspecten over het hoofd werden gezien. Achteraf

gezien, zo blijkt uit het voorgaande, zijn die lacunes er wel degelijk.

Moet wellicht het argument van de auteur begrepen worden als een gebrek aan

kennis over de feitelijke kantongerechtspraktijk? Ook dan is het bij nader inzien

van twijfelachtig gehalte. Zeker, als men daaronder verstaat kennis voortkomend

uit empirisch onderzoek naar de feitelijke gang van zaken bij het tot stand komen

van een `claim' en vervolgens de weg naar het (kantonge)recht, dan valt sedert het

begin van de jaren tachtig een ware vloed aan gegevens te signaleren. Daarbij dient
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met name gerefereerd te worden aan het reeds in het voorgaande veelvuldig

genoemde rechtsvergelijkende onderzoeksproject van Blankenburg, Verwoerd en

Rutgers. Wanneer men zich daarbij realiseert dat bij de ontwikkeling en begeleiding

van dit project de betrokken wetgevingsafdeling zeer nauw betrokken was, dan

wordt duidelijk dat het bij 'doorwerking' van onderzoeksgegevens om meer gaat

dan de kennisname van de beschrijving van het veld.

Wat lijkt te ontbreken is 'analyse' in de zin van: een doordenking van de empirische

bevindingen in termen van gedragssituatie van betrokkenen. 113 Na kennis genomen

te hebben van tal van bevindingen - betreffende het aantal personen dat de kanton-

rechter benadert, langs welke wegen ze gaan, welke claims ze hebben, op welke pro-

fessionele intermediairs ze een beroep doen enzovoort - rijst de voor een wetgever

klemmende vraag: wat zegt ons dat over het te verwachten gevolg van voorgenomen

maatregelen (die immers de huidige omstandigheden zullen wijzigen)?

Een dergelijk vertaalproces is niet het automatische resultaat van inschakeling van

praktijkdeskundigen, gegeven het feit dat zij doorgaans vanuit hun eigen rol een par-

tieel perspectief werpen op het proces. Het belang ervan is onmiskenbaar - immers

het wijst de wetgever op de vele praktische aspecten - maar daarmee is nog niet de

'afstand' gegeven die voor de hier bedoelde vertaling noodzakelijk is. 114 Dat proces

vergt de beschikking over een conceptueel kader waarbinnen de praktische feiten

hun relevantie voor de vraag naar de 'sociale werking' van wetten. Met opzet wordt

hier gesproken over 'sociale werking'; daarmee refereren we aan een in de sociaal-

wetenschappelijke literatuur bestaande notie aangaande dit aspect. 115 Centraal

daarin staat de aandacht voor de binnen een relevant sociaal veld bestaande organi-

satie en de wijze van reageren op van buiten komende invloeden.116 Het is juist op

dit punt dat expliciete reflectie ontoereikend lijkt te zijn geweest.

Een tweede oorzaak voor de geringe effectiviteit van de nieuwe wetgeving ligt ver-

moedelijk in het ontbreken van wat in het huidige jargon heet: een projectmatige

aanpak van het wetgevingsproces op zichzelf als van de implementatie ervan. Van

113 Vergelijk het commentaar van de Koninklijke Vereniging van Gerechtsdeurwaarders op het in 1989 inge-

diende gewijzigd voorstel. De kop luidt: 'Geen onderzoek, geen analyse' (De Gerechtsdeurwaarder, 1991,

pp. 2 e.v.).

114 Een 'bewijs' voor deze stelling vormt het gegeven dat veel praktijkdeskundigen zich ten aanzien van de

gevolgen van de wet behoorlijk vergist hebben. De vrees van de deurwaarders voor het formulier - als zou

dat een gevoelige aderlating zijn wat betreft hun inkomen - bleek volkomen ten onrechte. Dat kan moei-

lijk aan hun kennis van zaken toegeschreven worden. Waarom vreesden vele kantonrechters de intocht

van de doe-het-zelver in de rechtszaal? Waarom gingen vele rechtsgeleerden bij hun commentaar nog

steeds uit van de kantongerechtspraktijk als een consumentenpraktijk?

115 Met name Griffiths heeft dit gedachtengoed - dat zoals zoveel sociaal-wetenschappelijke reflecties al van

oudere datum is - met enige regelmaat verwoord, daarbij teruggrijpend op Moore (1973; voor een Neder-

landse vertaling: Ars Aequi, 1992, pp. 309 e.v.)

116 De vraag die een wetgever zich vanuit deze invalshoek ten aanzien van de effectiviteit van nieuwe regel-

geving dient te stellen, luidt eenvoudig gezegd: wat maakt het geven van nieuwe regels (c.q. het afschaffen

van bestaande) uit voor de gang van zaken aldaar, gegeven de wijze waarop dat veld georganiseerd is

enerzijds en de manier waarop de regels het veld bereiken anderzijds (vgl. Griffiths, 1990).
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alle kanten - in het veld uiteraard - zijn geluiden waarneembaar betreffende de

ontoereikende middelen zowel in materiële als in personele zin. De verwerking van

de naar verhouding kleine aantallen formulieren gaf problemen die, gegeven de

context van het debat, gemakkelijk aanleiding gaven tot vergroting van de weerstand
ertegen. Het gebrek aan tijd voor de verplichte beoordeling van zaken voor compa-

ritie werd door alle kantonrechters die we spraken, onderstreept. Zelfs als het zo zou

zijn dat het feitelijk gezien een bezwaar is dat slechts tijdelijke gelding zou hebben,

dan nog blijft staan dat bij de voorbereiding van de wetgeving (althans voor zover wij

weten) geen uitdrukkelijke wegen zijn uitgezet om dit euvel te overkomen. Gechar-

geerd gesteld: er is een uiterst lange discussie geweest over de doelen en de wette-
lijke instrumenten; voor de omstandigheden waarin die middelen zouden komen te

functioneren, lijkt nauwelijks aandacht te zijn geweest.

Misschien kan men het ook anders benaderen. Het lijkt alsof een van buitenaf .

geformuleerd - niet door de rechterlijke macht gedeelde - doelmatigheidsconcept

op de bestaande praktijk werd gedrukt. De kortsluiting die vanuit het veld vooral in

materiële termen wordt geventileerd, gaat echter dieper. Eenvoudigweg daarom

omdat de wijziging van het procesrecht uiteindelijk neerkomt op een fundamentele

heroriëntatie van de rechterlijke rol: van lijdelijk naar sturend. Daarover in het

onderstaande meer.

5.3 Naar gelang de omstandigheden

Terugblikkend op dit wetgevingsproces dient zich de vraag aan welke lessen er uit de

opgedane ervaring te trekken zijn met het oog op de toekomst. Die toekomst vormt

hier allesbehalve een `open einde'. Immers, in het nabije verschiet staat de aanpas-

sing van het huidige Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in het kader van de

integratie van de kantongerechten en de rechtbanken als tweede fase van de reorga-

nisatie van de rechterlijke macht. De omineuze waarschuwing van Rutgers in 1982

uitgesproken `dat een algehele herziening van het burgerlijk procesrecht tot nu toe

nimmer gelukt is' (Rutgers, 1982, p. 27) is niet bedoeld als een zichzelf waarmakende

voorspelling. Naast de noodzakelijke voorwaarde voor succes die de auteur zelf al

vermeldt -'en grote mate van beleidscoërdinatie' - valt daaraan toe te voegen: het

weloverwogen rekening houden met de feitelijke omstandigheden van de betrok-

kenen.
In hoeverre de wetgever voordeel kan doen met de hier opgedane ervaring, valt

te bezien. In dat verband dienen de twee navolgende overwegingen onzerzijds te
worden beschouwd. In de kern komen ze neer op een pleidooi voor een sterkere

integratie van de sociaal-wetenschappelijke en de procesrechtelijke invalshoeken

bij de herinrichting van het procesrecht.

De eerste overweging knoopt aan bij de thans geldende dagvaardingstermijn bij het

kantongerecht en de wijziging daarvan binnen het kader van het nieuwe procesrecht

bij het gerecht van eerste aanleg. Zoals eerder door Bosch-Boesjes ook al is vermeld
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(1993, p. 1206), wordt in het voorontwerp van wet tot wijziging van het Wetboek van

Burgerlijke Rechtsvordering de lengte van de minimumtermijn van dagvaarding bij

het voorziene gerecht afhankelijk gesteld van de wijze van dagvaarden. In geval van

het gebruik van een dagvaardingsformulier blijft deze termijn zoals thans (op een

maand) gehandhaafd. 117 In geval van een dagvaarding per exploot wordt de termijn

verkort naar acht dagen. Gezien tegen de achtergrond van het voorgaande kan dit

voorstel, materieel gesproken, niet anders gekarakteriseerd worden dan als een stap

voorwaarts. Want niet alleen wordt daarmee de oorzaak van de opgetreden verlen-

ging van de procedure in de kern bestreden, ook de negatieve gevolgen van de regio-

nalisering van het procesrecht worden al doende weggewerkt.118 Waar in het verle-

den het harmoniseringsstreven de prioriteit kreeg, wordt dat nu op grond van prak-

tische overwegingen ondergeschikt gemaakt aan het versnellingsstreven.

Aandacht verdient echter de motivering. Anders dan men zou verwachten, wordt

niet gesteld - als ware het een schande - dat de ervaring opgedaan met de onder-

havige wet heeft geleerd dat feitelijk te constateren verschillen in processtrategie

(die samenhangen met de verschillen in aard en partijconstellatie in gedingen) een

adequate basis vormen om het procesrecht op af te stemmen.119 In plaats daarvan

wordt gewezen op het verschil in termijnen bij het kantongerecht en de recht-

bank.120 Aangenomen dat de wijze van spreken ook iets zegt over de wijze van

benadering, lijkt de wetgever aldus maar de helft van het leergeld te verzilveren.

De tweede overweging zoekt aansluiting bij de eerder in dit rapport gesignaleerde

opleving van de gedachtenontwikkeling op het punt van de herinrichting van de

`gewone' procedure en daarmee onlosmakelijk verbonden de rol van rechter in het

civiele geding. In zekere zin vormen de ervaringen opgedaan met de wijziging van

de kantongerechtsprocedure een waardevol bezit. Immers, het ligt niet in de lijn van

de verwachtingen dat een cultuuromslag besloten liggend in de overgang van de

lijdelijke naar de actieve rechter, zich zonder vergelijkbare problemen zal laten

realiseren. Tenzij men lering trekt uit dit kantonexperiment.

Het is in dit opzicht van belang kennis te nemen van een tot nadenken stemmende

beoordeling van het thans voorliggende Voorontwerp van de wet Aanpassing van

het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering in verband met de herziening van de

117 Althans in de geest. Naar de letter wordt de termijn verlengd van vier weken naar een maand omdat in het

voorstel van wet elders ook de termijn van een maand gehanteerd wordt.

118 Overigens zijn we dan niet van het regionalisme af, want het fenomeen dateert van voor de onderhavige

wetswijziging. Het manifesteert zich in de grote diversiteit van het rolbeleid op de onderscheiden gerech-

ten en het is op dat punt dat er nog het nodige werk te wachten ligt (vgl. Boon en Van der Wal, 1990).

119 Volstaan wordt met: `De ervaringen met de nieuwe kantongerechtsprocedure in dit opzicht lijken er op te

wijzen dat de betrokkenen de lange dagvaardingstermijn als minder wenselijk ervaren.' Een formulering

die onzes inziens ten onrechte de suggestie bevat dat enkel en alleen de wensen van bepaalde partijen

een relevant criterium voor de wetgever zou kunnen zijn.

120 Alsof dat gevolg niet bij aanvang van de wet voorzienbaar was. Hier lijkt nu juist weer sprake van het ge-

brek aan de door Rutgers bepleitte coordinatie. Hetzelfde geldt ten aanzien van de nu als bezwaar tegen

een keuze voor een dagvaardingstermijn van een maand aangevoerde overweging dat ons land wel erg uit

de Europese pas zou lopen. Ook dat lijkt iets wat eerder in overweging had kunnen worden genomen.
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rechterlijke organisatie door Bosch-Boesjes (1994). Zij vraagt zich af of de wet de

rechter voldoende instrumenten verschaft om effectief gestalte te geven aan de

hem/haar toegedachte verantwoordelijkheid voor een efficiënte procesvoering in

civilibus. Waarom is dit betoog zo interessant? Het laat zien dat, hoewel de profes-

sioneel betrokkenen nu reeds beschikken over procesrechtelijke middelen om de

vaart erin te houden, thans gediscussieerd wordt over de vraag hoe de vaart erin te

krijgen. `Externe' sancties in de zin van wettelijk vastgelegde termijnen en uniforme

sancties (ter bestrijding van het regionalisme) worden door haar bepleit als een

noodzakelijke inperking van de te grote discretionaire bevoegdheden thans. Maar

ook zij ziet in dat dit het halve werk is; de instrumenten dienen gebruikt te worden

en dat gebruik hangt af van het draagvlak van de letter.

In aansluiting hierop is het een hoopvol teken dat vanuit het departement expli-

ciet gevraagd wordt om onderzoek naar de opvattingen van de rechterlijke macht

in dezen, naar de ontwikkeling van de comparitie na antwoord (!) als bestaand

instrument ter bespoediging van de procedure en de belemmeringen bij de

aanwending ervan. Anders gezegd: aandacht voor de sociale omstandigheden

van de regelgeving.
Veel aandacht heeft de rechtspraak de afgelopen jaren gekregen in termen van

financieel-organisatorische doelmatigheidsbevordering; dat wil zeggen vanuit een

extern doelmatigheidsperspectief. De hierboven gereleveerde vraag kan gelezen

worden als een erkenning van de noodzaak van een onderzoeksinspanning vanuit

een intern doelmatigheidsperspectief.
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Civil procedure in County Courts
Evaluation of an innovation

On December 30, 1991 a new law took effect which reformed the law regarding civil

procedure in County Courtst (kantongerechten) in the Netherlands. The purposes of

the reform were threefold: harmonization of procedures with those of the superior

courts, simplification of the procedure for initiating an action and speeding up the

handling of cases.

Harmonization was reached by reducing the wide variety of specific procedures.

Only two procedures remained. The most characteristic distinction between theet

concerns the way in which a case is initiated: in general the plaintiff must serve

process on the other party (summons procedure), but if explicitly prescribed by law

the claim must be lodged by request (request procedure).

Simplifying the summons procedure was to be accomplished by the introduction

of a new possibility, namely summoning by registered letter. Up until now,

summoning was by a writ of summons served by a bailiff. Plaintiffs may now

choose to forego service by the bailiff. However, under some specified conditions

and especially in matters of special urgency, summonses still have to be served by

bailiff.
The introduction of summons by registered letter made it necessary to lengthen

the time allowed for responding to the summons from five days to four weeks. This

is evidently in conflict with the aim of speeding up procedures. Nevertheless, the

legislator apparently believed there was sufficient compensation for this loss by

limiting the number of pleadings. Furthermore, immediately after the defendant's

plea, the judge must consider whether the case is ready for a hearing, and if so,

to render judgement after the hearing without any further pleadings. On the

other hand, in matters of special urgency, one can ask the judge for consent to

summon with a shortened term for response or one can summon for a summary

procedure.

The evaluation study in six county courts revealed that hardly anyone made use

of the new possibility to summon by registered letter. Empirically spoken, the

simplification of the summoning process is apparently a failure. Three major

causes appear to account for this poor result. First of all, bailiffs, fearing loss of

income, have managed to deter parties from summoning by registered letter.

Secondly, it must be kept in mind that many bailiffs serve as debt-collectors.

`Repeat players' believe that they will jeopardize their relations with the bailiffs if

they use the mail procedure, since they still depend on bailiffs in cases to be tried

1 In the US: Courts of Justice.
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at Crown Courts2 (arrondissementsrechtbanken). Finally, judges at the county

courts themselves play an important part. They have declared some sorts of

claims, especially those regarding back rent, to be inherently of special urgency.

As mentioned before, in matters of special urgency the summons stilt must be

served by bailiff.

Attempts to speed up the handling of cases partly turned out to be successful.

Hardly any appearances were ordered immediately after the defendant's plea. The

explanation is that judges do not want to take the time needed to consider whether

the case is ready for appearance. In fact, in cases with contested claims, procedures

now take longer than before.

In contrast with the poor results of the reforms mentioned so far, the introduction

of summary procedures at the courts undeniably appear to have met a demand.

2 In the US: County Courts.
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La procédure civile devant Ie juge

d'instance

Évaluation d'une innovation

Le 30 décembre 1991 est entrée en vigueur une lol gráce à laquelle la procédure

civile devant le tribunal d'instance se voyait profondément modifiée. Les modi-

fications visaient trois objectifs, à savoir: l'harmonisation, l'accessibilité et

l'accélération de la procédure.

En vue de I'harmonisation, le grand nombre de procédures spécifiques fut ramené à

deux, à savoir la procédure d'assignation et la procédure de requête (uniquement

admise si la lol le prescrit expressément). Gráce à I'introduction d'un formulaire

d'assignation à remplir par le demandeur même, en conséquence de quoi 1'interven-

tion jusque là obligatoire d'un huissier pour délivrer I'assignation devint en grande

partie caduque, il devint pour le demandeur plus aisé de porter le Iitige devant le

juge d'instance. Par ailleurs, il demeura possible de faire délivrer l'assignation par

exploit d'huissier; cela demeura même obligatoire pour les affaires requérant

célérité.
En ce qui concerne l'accélération de la procédure, deux voies furent choisies. II fut,

d'une part, déterminé que dans les procédures d'assignation ordinaires, les parties

ne peuvent échanger des conclusions qu'une seule et unique fois après que Ie

défendeur a répondu et que Ie juge d'instance doft examiner, immédiatement après

que Ie défendeur a répondu, si !'affaire est recevable pour comparution. En cas de

comparution, le juge d'instance peut alors directement rendre un jugement, donc

sans autres développements. D'autre part, il devint également possible d'engager

une procédure en référé devant le juge d'instance.

L'introduction du formulaire d'assignation rendit nécessaire l'extension du délai

d'assignation de cinq jours minimum à quatre semaines minimum. Selon le législa-

teur, les conséquences de cette extension devaient cependant être amplement

compensées par I'effet des autres mesures.

Les modifications de la procédure civile devant les tribunaux d'instance ne furent

pas entièrement accueillies de manière favorable, comme i1 apparut durant

!'examen de la proposition de lol. C'est en partie pour cette raison qu'il a été

demandé au Centre de documentation et de recherche scientifique du ministère de

la Justice (WODC) d'étudier les effets des nouvelles dispositions.

De l'étude réalisée à cette fin auprès de six tribunaux d'instance, il est ressorti que

l'introduction du formulaire d'assignation n'a guère contribué à une meilleure

accessibilité, celui-ci ayant été peu utilisé. Une première explication de la raison

pour laquelle ce formulaire est à peine utilisé, a été trouvée dans la politique des

juges d'instance. Du fait qu'ils accordent, à grande échelle, l'autorisation d'assigner
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à délai réduit, l'utilisation du formulaire est pratiquement impossible dans ces

affaires. Une deuxième explication fut trouvée chez les demandeurs institutionnels

qui n'ont aucun intérêt à nuire à leurs bonnes relations avec les huissiers.
Enfin, la troisième explication se trouvait dans l'opposition manifestée par les

huissiers.

En ce qui concerne 1'objectif d'accélération, il a déjà été remarqué que l'extension

du délai minimal d'assignation à 4 semaines va à l'encontre de cet objectif. La

réduction du nombre des conclusions et l'examen obligatoire de recevabilité pour

comparution après réponse du défendeur n'ont pas, cependant, compensé ce délai,

car les juges d'instance ne prennent pas le temps d'examiner, immédiatement après

réponse du défendeur, si toutes les affaires sont recevables pour comparution. D'une

comparaison avec le tribunal d'instance d'Amsterdam, il est même ressorti que le

délai des procédures contradictoires ordinaires est maintenant beaucoup plus long

qu'auparavant.
L'introduction de la procédure en référé devant le juge d'instance a clairement eu

l'effet visé.



Literatuur

Ars Aequi

Een kennismaking met de rechtssociologie

en rechtsantropologie

Vakgroep Rechtsfilosofie, rechtssociologie

en rechtsinformatica, Rijksuniversiteit

Groningen

Nijmegen, Ars Aequi, 1992

Ardenne, Th.L.B. van

Voorlopige voorzieningen bij de kanton-

rechter

Nederlands Juristenblad, jrg. 58, nr. 34,

1983, pp. 1357-1361

Barendse-Hoornweg, E.J.M.

Hoe worden civiele zaken afgehandeld? Een

indruk van de praktijk in 1983 en 1986 op

vijf rechtbanken

Den Haag, Ministerie van Justitie, 1992

WODC, nr. K22

Bentinck, U.W., M.M. Beins, A.H. Kist,

Th.H. Lindt (red.)

Kabaal in Holland

Arnhem, Gouda Quint, 1993

Berg-Kooien, J. ten

Eindelijk een rechtsgang voor consu-

mentenklachten? Het wetsontwerp vereen-

voudigde kantongerechtsprocedure

Nederlands Juristenblad, jrg. 62, nr. 44,

1987, pp. 1413-1418

Berg-Kooien, J. ten

Civiele kantongerechtsprocedure - Het

drastisch gewijzigde wetsontwerp

Nederlands Juristenblad, jrg. 64, nr. 44,

1989, pp. 1578-1586

Berg-Kooien, J. ten

Weerstand tegen vernieuwing van het

burgerlijk procesrecht

Nederlands Juristenblad, jrg. 67, 1992,

n r. 45/46, pp. 1553-1554

Blankenburg, E.R. (red.)

Prozessflut? Studien zur Prozesstëtigkeit

europ^ischer Gerichte in historischen

Zeitreihen und im Rechtsvergleich

Bonn, Bundesanzeiger, 1989

Blankenburg, E.R. J.R.A. Verwoerd

Vermijden en benutten van civielrechtelijke

procedures in Nederland en omringende

landen

Justitiële verkenningen, jrg. 13, nr. 2, 1987,

pp. 20-36

Boon, G.J., F.S.P. van der Wal

De rol (van de) rechter

Deventer, Kluwer, 1990

Bosch-Boesjes, J.E.

De nieuwe kantongerechtsprocedure en

creatieve toepassing van de wet -

Verkorting van de dagvaardingstermijn bij

algemene machtiging

Nederlands Juristenblad, jrg. 68, nr. 34,

1993, pp. 1203-1206

Bosch-Boesjes, J.E.

Cave canem of is de rechter een ongevaar-

lijke waakhond? Enige beschouwingen

over de rol van de rechter met betrekking

tot de duur van het civiele geding. In: T.

Hartlief, A.H.T. Heisterkamp, W.H.M.

Reehuis, CJHB-Brunnerbundel

Deventer, Kluwer, 1994

Brada, J.A.L.

Het Amsterdams kantonrechterlijk kort

geding. In: E.J.A. Keijser, KG. Tjoen-Tak-

Sen (red.), Mogelijkheden en grenzen van

het civiele spoedrecht

Leiden, Nederlandse Uitgeversmij, 1993

Breda, H. van

Het kort geding als donor voor de

bodemprocedure nieuwe stijl?



Literatuur

Nederlands Juristenblad, jrg. 68, nr. 34,

1993, pp. 1197-1199

CBS (Centraal Bureau voor de

Statistiek)

Kwartaalbericht Rechtsbescherming en

veiligheid, jrg. 6, nr. 2, 1993

Consumentenbond

Bereikbaarheid van de kantonrechter niet

verbeterd

Consumentengids, nr. 8, 1993, pp. 530-532

Curran, B.A.

The Legal Needs of the Public - The knal

report of a national survey

Chicago, American Bar Foundation, 1977

Duyne, P.C. van

Handel en wandel in civilibus

Justitiële verkenningen, jrg. 13, nr. 2, 1987,

pp. 69-89

Ellerbroek, S.G.

Voorlopige voorzieningen bij het Kanton-

gerecht te Amsterdam

Nederlands Juristenblad, jrg. 68, nr. 34,

1993, pp. 1200-1202

Felstiner, W.L.F, R. Abel, A. Sarat

The emergence and transformation of

disputes: naming, blaming, claiming

Law & Society Review, jrg. 15, nr. 3/4, 1981,

pp. 631-654

Francken, D.A.

Consumentenzaken voor het kantongerecht

Den Haag, SWOKA, 1983

SWOKA Onderzoeksrapporten, nr. 20

Freudenthal, M.

Het'Mahnverfahren': voorbeeld van een

incassoprocedure

Nederlands Juristenblad, jrg. 67, nr. 35,

1992, pp. 1133-1137

Freudenthal, M., A. Klijn

De snelheid van recht

Trema (artikel in voorbereiding)

Galanter, M.

Why the 'haves' come out ahead: specula-

tion on the limits of legal change

86

Law & Society Review, jrg. 9, nr. 1, 1974,

pp. 95-160

Gerechtsdeurwaarder, De

Commentaar van de Koninklijke Vereni-

ging van Gerechtsdeurwaarders op de

nota van het Ministerie van Justitie inzake

een vereenvoudigde procedure voor de

kleine civiele zaken

De Gerechtsdeurwaarder, 1981, pp. 211-228

Gerechtsdeurwaarder, De

Commentaar van de Koninklijke Vereni-

ging van Gerechtsdeurwaarders op

Wetsontwerp 19 976

De Gerechtsdeurwaarder, 1990, pp. 2-19

Griffiths, J.

De sociale werking van rechtsregels en

het emancipatoire potentieel van de

wetgeving. In: T. Havinga, B. Sloot (red.),

Recht, bondgenoot of barrière bij

Emancipatie
Den Haag, VUGA, 1990, pp. 27-46

Huyssoon, G.

De deurwaarder de deur uit?

Rotterdam, Erasmus Universiteit, 1993

(doctoraalscriptie, niet gepubliceerd)

Ingelse, P.

Een magistrale samenzwering. In: U.W.

Bentinck, M.M. Beins, A.H. Kist, Th.H. Lindt

(red.), Kabaal in Holland

Arnhem, Gouda Quint, 1993, pp. 165-168

Jettinghof, A.

Sociale ongelijkheid in de burgerlijke

rechtspraak: organisatie vs individu in de

betalingsbevelprocedure

z.j.

Jettinghof, A., E. Langerwerf

Over rechters en rechtbanken. In: A.J.

Hoekema, J. van Houtte (red.), De

rechtssociologische werkkamer

Deventer, Kluwer, 1982, pp. 15-40

Jongbloed, A.W.

De nieuwe civiele kantongerechtsprocedure

Deventer, Kluwer, 1992



Literatuur

Keijser, E.J.A., K.G. Tjoen-Tak-Sen

De grillige groei van het korte geding

Arnhem, Gouda Quint, 1991

Keijser, E.J.A., K.G. Tjoen-Tak-Sen

Twee tendensen. In: E.J.A. Keijser,

K.G. Tjoen-Tak-Sen (red.), Mogelijkheden

en grenzen van het civiele spoedrecht

Leiden, Nederlandse Uitgeversmij, 1993

Kist, A.H.

Over de achterstand in de civiele sector.

In: U.W. Bentinck, M.M. Beins, A.H. Kist,

Th.H. Lindt (red.), Kabaal in Holland

Arnhem, Gouda Quint, 1993, pp. 157-161

Klijn, A.

Rechtshulp onderzocht en overdacht; theo-

retische reflectie en empirisch onderzoek

omtrent rechtshulp in Nederland 1979-1989

Arnhem, Gouda Quint, 1991

Koppen, P.J. van, M. Malisch

Hoe de verliezer wint: executie van civiele

vonnissen

Nederlands Juristenblad, jrg. 67, nr. 34,

1992, pp. 1101-1104

Lindt, Th.H.

Wat staat te doen? In: U.W. Bentinck,

M.M. Beins, A.H. Kist, Th.H. Lindt (red.),

Kabaal in Holland

Arnhem, Gouda Quint, 1993, pp. 169-170

Macaulay, S.

Non-contractual relations in business: a

preliminary study

American Sociological Review, jrg. 28,

1963, pp. 55-67

Manen, N.F. van

De rechtshulpverleners

Deventer, Kluwer, 1978

Meijknecht, P.A.M.

De nieuwe kantongerechtsprocedure; zelf

procederen in 1992 gemakkelijker?

BW-jaarboek

Arnhem, Gouda Quint, 1990, pp. 29-42

Meijknecht, P.A.M.

De nieuwe kantongerechtsprocedure

87

Ars Aequi, jrg. 41, nr. 5, 1992, pp. 266-272

Moore, S.F.

Law and social change: the semi-autono-

mous field as an apropriate subject of study

Law & Society Review, jrg. 7, nr. 4, 1973,
pp. 719-746

Peeters, J.A.J.

De civiele kantongerechtsprocedure

Rechtshulp, 1992, nr. 11, pp. 3-10

Raken, A.C.M., G.A.M. Otto

De betalingsbevelprocedure in Amster-

dam: een rechtssociologisch onderzoek

Justitiële verkenningen, jrg. 13, nr. 2, 1987a,

pp. 36-55

Raken, A.C.M., G.A.M. Otto

De incasso van kleine geldvorderingen

Amsterdam, Vrije Universiteit, Juridische

Faculteit, 1987b (doctoraalscriptie, niet

gepubliceerd)

Rutgers G.R.

Over dagvaardingen, deurwaarders en wat

verder ter sprake komt

Deventer, Kluwer, 1982

Rutgers, G.R., J.R.A. Verwoerd

Appel bij het gerechtshof in civiele zaken

(1972-1982)

Justitiële verkenningen, jrg. 13, nr. 2, 1987,

pp. 90-106

Son, H. van

Voor Mien van Frits - De nieuwe civiele

kantongerechtsprocedure

Advocatenblad, jrg. 67, nr. 15, 1987,

pp. 379-381

Son, H. van

De nieuwe civiele kantongerechts-

procedure

Nederlands Juristenblad, jrg. 66, nr. 42,

1991, pp. 1692-1695

Trema

De nieuwe kantongerechtsprocedure -

Een enquête naar de ontwikkelingen rond

de nieuwe kantongerechtsprocedure

Trema-special, 1993, nr. 1



Literatuur

Tulder, F.P. van, S. Janssen

De prijs van de weg naar het recht

Rijswijk, Sociaal en Cultureel Planbureau,

1988

Veerman, G.J.

De lengte van de wetgevingsprocedure
Den Haag, Staatsuitgeverij, 1986

Onderzoek en beleid, nr. 70

Verwoerd, J.R.A.

Beroep op de rechter als laatste remedie?

Arnhem, Gouda Quint, 1988

Verwoerd, J.R.A., E.R. Blankenburg,

G.R. Rutgers, L.Th.L.G. Pellis

Recht doen door de kantonrechter:

confectie of maatwerk?

Rechtsgeleerd magazijn Themis, 1987, nr. 7,

pp. 383-405

Wesseling-van Gent, E.M.

Het civiele geding in de toekomst
Groningen, Wolters Noordhoff, 1987a

(proefschrift)

Wesseling-van Gent, E.M.

Processuele gevolgen van integratie van

kantongerecht en rechtbank

Justitiële verkenningen, jrg. 13, nr. 2, 1987b,

pp. 56-68

88



Bijlage 1

Samenstelling begeleidingscommissie

Begeleidingscommissie onderzoek Incassoprocedure en onderzoek

Nieuwe Kantongerechtsprocedure

Voorzitter

prof. mr. G.R. Rutgers, Rijksuniversiteit Groningen

Leden

mr. J.E.A.A. ten Berg-Kooien, rechter arrondissementsrechtbank Amsterdam

D. Goudart, Ministerie van Justitie, Directie Rechterlijke Organisatie

mr. M.C.C. Hueber, Ministerie van Justitie, Directoraat-generaal Wetgeving

drs. M.G.J. Kockelkoren, Ministerie van Justitie, Centrale directie Wetenschapsbeleid en

Ontwikkeling

dr. M.M. Kommer, Ministerie van Justitie, Wetenschappelijk Onderzoek- en

Documentatiecentrum

F.C.H. Krieger, Arrondissementsrechtbank Amsterdam, Unit Kort Gedingen

mr. K.E. Mollema, kantonrechter Harderwijk

mr. W. Stemker Koster, Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak

mr. J.N.M. van Trigt, advocaat te Amsterdam

mr. A. Flanderijn, Koninklijke Vereniging van Gerechtsdeurwaarders



Bijlage 2

Parlementaire geschiedenis

Nummer

Publikatieblad

Titel

Datum

Departement

Commissie

19 976

Stb. 1991, 0050

Wijziging van de civiele kantongerechtsprocedure

1987.05.19

Minister van Justitie

F. Korthals Altes, VVD

Vaste Commissie voor Justitie

Raad van State

04 februari 1987

11 mei 1987

Advies

nader rapport

Tweede Kamer

19 mei 1987

21 januari 1988

28 februari 1989

28 februari 1989

14 maart 1989

14 maart 1989

22 mei 1989

14 juli 1989

13 februari 1990

08 maart 1990

13 maart 1990

13 maart 1990

14 maart 1990

14 maart 1990

22 maart 1990

02 april 1990

04 april 1990

Stemmingen

Uitslag

Voor

Datum

koninklijke boodschap

voorstel van wet

memorie van toelichting

voorlopig verslag

memorie van antwoord

nota van wijziging

nota van verbetering

gewijzigd voorstel van wet

eindverslag

nota n.a.v. het eindverslag

tweede nota van wijziging

nader gewijzigd voorstel van

amendement van het lid Van

amendement van het lid Van

wet

de Camp

de Camp

amendement van het lid Van de Camp

amendementen van het lid Van de Camp

gewijzigd amendement van het lid Van de Camp

amendementen van het lid Wolffensperger

amendementen van het lid Korthals

Artikelsgewijze behandeling, p. 3330

Aangenomen met algemene stemmen, p. 3330

CDA, PvdA, VVD, D'66, GL, SGP, GPV, RPF, CD

1990.03.14



Bijlage 2

Bron Handelingen II, 1989-1990, nr. 020, pp. 2860-2874, 2921-2935

Handelingen II, 1989-1990, nr. 023, pp. 3245-3249, 3330

Eerste Kamer

12 april 1990 tweede nader gewijzigd voorstel van wet
18 september 1990 voorlopig verslag van de vaste commissie voor justitie

7 december 1990 memorie van antwoord

18 december 1990 eindverslag van de vaste commissie voor justitie

Uitslag Aangenomen zonder stemming, p. 314

Datum 1991.01.29

Bron Handelingen I, 1990-1991, nr. 013, pp. 302-314

Departement Staatssecretaris van Justitie

A. Kosto, PvdA

Sprekers W. v.d. Camp, CDA

G.J. Wolffensperger, D'66

G.J. Schutte, GPV

R.M. Haas-Berger, PvdA

J.T. v.d. Berg, SGP

A.H. Korthals, VVD

M. Leerling, RPF

Kamer Tweede, plenair
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Bijlage 3

Tabellen

Tabel 1: Wijze van dagvaarding naar kanton (niet-spoedeisende zaken)

kanton

Amsterdam

Brielle

Groenlo

Groningen

Terneuzen

Tilburg

totaal

formulier exploot totaal
abs oPo abs % abs

56 5 1157 95 1213

3 1 245 99 248

4 5 75 95 79

9 3 334 97 343

4 7 52 93 56

28 8 301 92 329

104 5 2164 95 2268

Tabel 2: Wijze van dagvaarden naar aard van de eiser (niet-spoedeisende zaken)

eiser formulier exploot totaal

abs % abs % abs

natuurlijk persoon 38 11 294 89 332

rechtspersoon 66 3 1870 97 1936

totaal 104 5 2164 95 2268

chi2=41,84; df=1

Tabel 3: Wijze van dagvaarding naar inschakeling van professionele rechtsbijstand door eiser

(niet-spoedeisende zaken)

rechtsbijstand formulier exploot totaal

abs % abs % abs

geen bijstand 27 64 15 36 42

advocaat 29 10 254 90 283

rechtskundig advies 48 6 716 93 764

deurwaarder - - 1172 100 1172

totaal 104 5 2157 95 2261

chi2=422,98; df=3



Bijlage 3

Tabel 4: Wijze van dagvaarding naar partijconstellatie (niet-spoedeisende zaken)

partijconstellatie

94

formulier exploot totaal
abs % abs % abs

nat.pers. vs nat.persoon 19 9 191 91 210

nat.pers. vs rechtspersoon 19 16 103 84 122

rechtspers. vs nat.persoon 52 3 1722 97 1774

rechtspers. vs rechtspersoon 14 9 148 91 162

totaal 104 5 2164 95

chi2=60,41; df=3

Tabel 5: Wijze van dagvaarding naar terrein van geschil (niet-spoedeisende zaken)

terrein formulier exploot

abs ok abs %

werk 9 12 69 88

wonen - - 374 100

contract 70 4 1630 96

overig 3 3 91 97

totaal 82 4 2164 96

chi2=29,08; df=3

Tabel 6: Wijze van dagvaarding naar financieel belang (niet-spoedeisende zaken)

omvang belang

tot f 500

f 500 tot f 1500

f 1500 tot f 2500

f 2500 tot f 5000

f 5000 en meer

totaal

2268

totaal

abs

78

374

1700

94

2246

formulier exploot totaal

abs % abs % abs

18 4 496 96 514

33 5 695 95 728

12 3 369 97 381

11 3 421 97 432

4 3 128 97 132

78 4 2109 96 2187

chi2=3,59; df=4



Tabellen

Tabel 7: Overzicht betalingsbevelprocedures 1966-1991

95

jaar ingediende

verzoeken

uitgevaardigde bevelen

abs abs %

1966 74.065 52.755 71

1967 85.099 64.451 76

1968 87.521 65.897 75

1969 73.178 54.601 75

1970 87.551 63.227 72

1971 91.907 62.404 68

1972 89.001 64.636 73

1973 87.090 62.762 72

1974 86.336 63.737 74

1975 79.408 55.916 70

1976 83.337 59.326 71

1977 79.925 54.876 69

1978 90.606 63.735 70

1979 92.570 65.119 70

1980 95.044 62.922 66

1981 102.887 68.179 66

1982 102.348 71.113 69

1983 101.692 71.438 70

1984 61.865 49.306 80

1985 56.130 39.496 70

1986 47.772 35.940 75

1987 40.194 28.633 71

1988 37.205 27.100 73

1989 35.001 25.034 72

1990 36.207 27.361 76

1991 29.572 21.317 72



Tabel 8: Gemiddelde dagvaardingstermijn in dagen per kanton (alle zaken)

kanton gewone termijn spoedeisend totaal

formulier exploot verkorte termijn voorlopige voorziening

duur n duur n duur n duur n duur n

Amsterdam 37 44 38 1157 15 6 20 330 34 1537

Groningen 30 7 37 334 10 67 - - 32 408

Tilburg 34 24 40 301 9 93 4 5 32 423

Brielle 2 38 245 - - 2 37 249

Groenlo 3 37 75 1 - - 37 79

Terneuzen 2 38 52 12 21 1 30 76

totaal 37 82 38 2164 10 188 20 338 34 2772

Tabel 9: Gemiddelde afhandelingsduur van eerste zitting tot eindbeslissing in dagen per kanton (alle zaken)

kanton gewone termijn spoedeisend totaal

formulier exploot verkorte termijn voorlopige voorziening

duur n duur n duur n duur n duur n

Amsterdam 92 33 44 941 162 5 13 266 39 1245

Groningen 64 6 25 270 23 59 - 25 335

Tilburg 44 17 56 238 32 80 4 49 339

Brielle 1 19 218 - - 2 19 221

Groenlo 2 36 57 - - - - 37 59

Terneuzen 1 26 37 4 19 1 23 58

totaal 75 60 39 1761 29 163 13 273 36 2257



Tabel 10: Gemiddelde totale duur van dagvaarding tot eindbeslissing in dagen per kanton (alle zaken)

kanton gewone termijn spoedeisend totaal

formulier exploot verkorte termijn voorlopige voorziening

duur n duur n duur n duur n duur n

Amsterdam 131 33 83 941 175 5 33 266 74 1245

Groningen 95 6 62 270 33 59 - - 57 335

Tilburg 77 17 96 238 41 80 4 81 339

Brielle 1 56 218 - - 2 56 221

Groenlo 2 72 57 - - - - 73 59

Terneuzen 1 64 37 17 19 1 52 58

totaal 112 60 77 1761 39 163 33 273 70 2257

Tabel 11: Gemiddelde dagvaardingstermijn in dagen per kanton (verstekzaken)

kanton gewone termijn spoedeisend totaal

formulier exploot verkorte termijn voorlopige voorziening

duur n duur n duur n duur n duur n

Amsterdam 40 17 38 752 2 20 196 35 967

Groningen 4 37 233 10 49 - - 32 286

Tilburg 34 11 41 177 9 61 - - 32 249

Brielle 1 37 177 - - 1 37 179

Groenlo 1 36 47 - - - - 36 48,

Terneuzen - - 36, 32 12 15 1 29 48

totaal 37 . 34 38 1418 10 127 20 198 34 1777



Tabel 12: Gemiddelde afhandelingsduur van eerste zitting tot eindbeslissing in dagen per kanton (verstekzaken)

kanton gewone termijn spoedeisend totaal

formulier exploot verkorte termijn voorlopige voorziening

duur n duur n duur n duur n duur n

Amsterdam 34 16 18 749 2 13 196 17 963

Groningen 4 0 233 13 49 - - 3 286

Tilburg 21 11 27 176 19 61 - - 25 248

Brielle 1 1 177 - - 1 1 179

Groenlo 1 17 47 - - - - 17 48
Terneuzen - - 0 32 0 15 1 0 48

totaal 24 33 14 1414 14 127 13 198 14 1772

Tabel 13: Gemiddelde totale duur van dagvaarding tot eindbeslissing in dagen per kanton (verstekzaken)

kanton gewone termijn spoedeisend totaal

formulier exploot verkorte termijn voorlopige voorziening

duur n duur n duur n duur n duur n

Amsterdam 75 16 56 749 2 33 196 52 963

Groningen 4 37 233 24 49 - - 35 286

Tilburg 55 11 67 176 28 61 - - 57 248

Brielle 1 39 177 - - 1 39 179

Groenlo 1 53 47 - - - - 53 48

Terneuzen - - 38 32 12 15 1 29 48

totaal 61 33 52 1414 25 127 33 198 48 1772



Tabellen 99

Tabel 14: Comparities na antwoord in handelszaken bij de verschillende rechtbanken in

1992 (hele jaar) en 1993 (eerste halfjaar) absoluut en in % van het aantal geïntro-

duceerde zaken

rechtbank 1992

abs

1993

abs

Den Bosch 260 9 205 16

Breda 407 19 194 19

Maastricht 226 18 109 13

Roermond 216 25 82 17

Arnhem 254 11 127 11

Zutphen 198 22 120 29

Zwolle 145 11 62 8

Almelo 166 17 64 12

Den Haag 500 14 287 17

Rotterdam 143 4 73 4

Dordrecht 51 5 73 14

Middelburg 96 13 54 15

Amsterdam 252 7 155 8

Alkmaar - - - -

Haarlem 152 10 86 10

Utrecht 198 8 98 8

Leeuwarden 52 7 28 7

Groningen 81 8 51 10

Assen 132 19 104 18

Nederland* 3.529 11 . 1.972 11

* Het aantal geïntroduceerde handelszaken (100%) is voor 1992: 33.325, en voor 1993 (eerste halfjaar) 17.344.
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