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Voorwoord

Sommige onderzoeken zijn breed van opzet en beogen vooral de relaties tussen
verschillende problemen te belichten. Andere onderzoeken zijn strak begrensd
en beogen een bepaalde materie tot in detail te ontleden. In het onderzoek
waarvan in dit rapport verslag wordt gedaan, zijn beide benaderingen terug te
vinden. Een vraag om een specifieke interventie te evalueren waarmee een aantal
rechtbanken experimenteert, leidde, behalve tot de gevraagde evaluatie, tot een
breder onderzoek naar het probleem waarvoor die interventie een oplossing
diende te bieden: de trage procesgang in civiele procedures. Is in het verleden
het nodige geschreven over de mogelijke oorzaken van die traagheid, empirisch
onderzoek naar de precieze aard en omvang van het probleem is nauwelijks verricht.
Uit ons onderzoek blijkt dat het probleem er - althans ten dele - anders uitziet dan
veelal wordt verondersteld. Het betekent ook dat wanneer aan oplossingen wordt
gedacht, wij die voor een deel buiten de maatregelen zoeken die veelal worden
voorgesteld.
Het feit dat het te onderzoeken terrein nog nauwelijks in kaart was gebracht, is van
invloed geweest op de onderzoeksactiviteiten. In sommige gevallen moesten we er
met de bulldozer doorheen. Hier en daar is fijner spitwerk verricht en en passant
werden landmeetactiviteiten uitgevoerd. Het bereikte eindpunt kan ook als een
volgend vertrekpunt worden gezien: we zijn voldoende te weten gekomen om
aan te kunnen geven welke maatregelen nu van belang zijn. We weten ook welke
aspecten van het probleem nog onvoldoende in kaart zijn gebracht en nader
onderzoek vergen.
Aan het omvangrijke onderzoek hebben vele personen een bijdrage geleverd.
Albert Klijn was, als verantwoordelijke voor het WODC-onderzoeksprogramma
naar de civiele rechtspleging, in alle fasen van het onderzoek nauw betrokken.
Jo-Ann Wemmers verzette veel werk in de voorbereidende fase van het onderzoek.
Nicolette Dijkhoff en Ruud Kouwenberg ontwikkelden en beheerden enkele grote
databestanden. Petra Westerhout, Hester Scholten en Mariska van Es assisteerden
hen in de fase van dataverzameling en -invoer. Lilith Brouwer en Joan Pos hielden
interviews bij de rechtbanken. Zij spraken met de sectorvoorzitters, de sectorcoSrdinatoren, rechters en ondersteunend personeel. Roberto Aidala verzorgde
drie enquêtes die gedurende het onderzoek werden uitgezet en hield de interviews
met advocaten. Willem Berghuis deed observatie-onderzoek bij comparities en
Remco Bronsgeest verrichtte onderzoek naar de rolreglementen. Wij danken de
vele professionals, werkzaam bij rechtbanken en advocatenkantoren, voor hun
welwillende medewerking aan het onderzoek. Hun bijdragen zijn van essentieel
belang geweest voor het voor u liggende onderzoeksrapport.
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Samenvatting

Al sinds de invoering, anderhalve eeuw geleden, van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering wordt geklaagd over de traagheid van de civiele rechtsgang. Die
klacht is veelvuldig onderwerp van debat geweest en was regelmatig aanleiding
tot pogingen de civiele rechtsgang te versnellen. Soms leidden die pogingen tot
wetswijzigingen en/of tot duurzame veranderingen in de wijze van procesvoering.
Maar de klachten over traagheid zijn nooit verdwenen. Wellicht speelt daarbij een
rol dat de klachten nauwelijks cijfermatig werden onderbouwd. Landelijke cijfers
over de duur van civiele processen ontbreken en niemand weet precies hoeveel
zaken 'te lang' duren. En wanneer spreken we van 'te lang'? Het ontbreekt ook aan
een norm.
Dit onderzoek heeft de snelheid van procederen als onderwerp. De nadruk is gelegd
op het vaststellen van de feitelijke tijdsduur van de afhandeling van rechtszaken en
minder op de 'beleving' en waardering - snel, traag - die er onlosmakelijk mee
verbonden zijn. In het rapport wordt daarom niet zozeer over snelheid en traagheid
gesproken, maar wordt meestal de neutralere term 'doorlooptijd' gebruikt.
De directe aanleiding tot het onderzoek was een verzoek tot evaluatie van een recente poging om doorlooptijden te verkorten: het in 1996 gestarte versneld-regimeexperiment. Aan dit experiment nemen acht rechtbanken deel, en het is bedoeld
voor handelszaken - of meer-specifiek: dagvaardingsprocedures die in principe tot
een definitieve beslissing leiden. Jaarlijks worden een kleine 40.000 zaken van dit
type bij de Nederlandse rechtbanken aangebracht. De experimenterende rechtbanken bieden naast de gangbare procedure een nieuwe procedurevorm aan waarin
een aantal (bestaande) wettelijke mogelijkheden tot het snel afdoen van zaken in
combinatie wordt toegepast teneinde een optimaal resultaat te bereiken. Om correct
te evalueren dienden de resultaten die met het experiment worden behaald, te
worden vergeleken met die bij een normale afdoeningswijze en met die van andere
procedurele varianten die versnelling tot doel hebben. Daarmee werd de afdoening
van alle zaken van het genoemde type onderwerp van onderzoek. Ook zijn alle
negentien arrondissementsrechtbanken in het onderzoek betrokken. Een volgende
vraag is dan of uitsluitend van snelle procedurevormen versnelling kan worden
verwacht; zou snelheid ook niet een gevolg kunnen zijn van de wijze van werken
en van organisatorische keuzes? De maatregelen die rechtbanken nemen om doorlooptijden te verkorten zijn daarom in de volle breedte geïnventariseerd en in de
beschouwingen betrokken.
De nadruk in het onderzoek ligt op het meten van doorlooptijden en het vaststellen
in hoeverre enkele procedurele varianten tot versnelling leiden. Toch is daarmee
nog niet alles gezegd. Bij het onderzoek naar procedurele varianten - naast het
versneld regime zijn dat de verkorte-termijnprocedure en het comparitie-na-
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Rechtbanken, ingedeeld naar doorlooptijd in contradictoire zaken, afgedaan in
de jaren 1994 t/m 1996

gemiddelde doorlooptijd in
contradictoire zaken

rechtbanken

16 tot 18 maanden

Almelo, Breda, Den Haag, Middelburg, Roermond, Zutphen, Zwolle

18 tot 24 maanden

Assen, Den Bosch, Dordrecht, Groningen

24 tot 33 maanden

Alkmaar, Amsterdam, Arnhem, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht,
Rotterdam, Utrecht

antwoordmodel - hebben ook meer inhoudelijke vragen aandacht gekregen. Indien
de procedurele varianten tot versnelling leiden, waarom is dat dan zo, en wat leert
ons de praktijk over de geldigheid van de aan de varianten ten grondslag liggende
veronderstellingen? Ook is aandacht geschonken aan de wijze waarop doorlooptijdverkortend beleid tot stand komt en wordt geïmplementeerd. Het rapport laat
zich - tot op zekere hoogte - ook lezen als een studie naar de vorming en uitvoering
van doorlooptijdverkortend `beleid'.
In deze samenvatting wordt achtereenvolgens ingegaan op de feitelijke doorlooptijden in handelszaken, op de resultaten die met snelle procedurele varianten
worden bereikt en ten slotte op de aanbevelingen die de onderzoekers doen met
betrekking tot doorlooptijdverkortend beleid in de nabije toekomst.
De doorlooptijd in handelszaken
Van een goede cijfermatige onderbouwing van het probleem van de traagheid in
civiele procedures is in het verleden nauwelijks sprake geweest. Het ontbreken
van een adequate monitoring betekende dat een forse inspanning moest worden
geleverd om in cijfers te voorzien: aan de hand van rolkaarten zijn zo'n 17.000
zaken, afgedaan in de jaren 1994 tot en met 1996, in een bestand ingevoerd en
zijn vervolgens geanalyseerd.

Bij de presentatie van doorlooptijdcijfers in dit rapport ligt de nadruk op die zaken
waarin daadwerkelijk wordt geprocedeerd. In een aanzienlijk deel van de jaarlijks
aangebrachte handelszaken is dat niet het geval: in meer dan 40% van de aangebrachte zaken reageert de gedaagde niet op de dagvaarding en wordt de zaak bij
verstek afgedaan. Dergelijke zaken - het betreft vaak incassoprocedures - worden
over het algemeen vlot afgedaan. Binnen drie maanden na aanbreng zijn de meeste
van de rol verwijderd. Anders ligt het in zaken waarin daadwerkelijk geprocedeerd
wordt. In die zaken (de zogenaamde contradictoire zaken) bedraagt de gemiddelde
doorlooptijd bijna twee jaar. Tweederde deel van die zaken wordt nog binnen de
twee jaar afgedaan, eenderde deel duurt langer dan twee jaar. Drie jaar na het
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moment van aanbreng is 82% van de zaken afgedaan, vijf jaar na aanbreng 94%
en na tien jaar resteert nog een half procent.
Meer inzicht in het probleem van de traagheid wordt verkregen door het vergelijken
van de doorlooptijden van individuele rechtbanken. Bij de snellere rechtbanken
is de gemiddelde doorlooptijd in contradictoire zaken minder dan anderhalf jaar.
Bij de tragere ligt de gemiddelde doorlooptijd tussen de twee en drie jaar. In schema
1 zijn de rechtbanken op basis van gemiddelde doorlooptijden gecategoriseerd.
Moet nu worden gesproken van een algemeen snelheidsprobleem, of van een
snelheidsprobleem bij een deel van de rechtbanken? Het antwoord is er natuurlijk
van afhankelijk of men ook de doorlooptijden van snelste arrondissementen als
problematisch beschouwt: dat is een kwestie van waardering en geen vraag om
door de wetenschap te worden beantwoord. Het schema maakt evenwel duidelijk
waar de meeste 'winst' valt te boeken. Voorzover men bij doorlooptijdverkorting,
prioriteiten zou willen stellen verdienen maatregelen bij de tragere rechtbanken
voorrang. Dat leidt bovendien tot opheffing van - naar nu blijkt - bestaande
ongelijkheid.
Wat is nu de oorzaak van de gevonden verschillen in doorlooptijd? Uit het onderzoek blijkt dat de lange doorlooptijden bij de betreffende groep rechtbanken niet
zonder meer een gevolg zijn van slechte procesbewaking of onvoldoende slagvaardig werken. De zogenaamde trage rechtbanken kampen met grote, vaak in
een ver verleden opgelopen, werkvoorraden. Met de normale personele capaciteit
- die (in grote lijnen) wordt genormeerd aan de hand van het aantal zaken dat
jaarlijks nieuw wordt aangebracht - kunnen die historisch gegroeide voorraden
slechts langzaam worden weggewerkt. Er is niet zozeer sprake van een probleem
van 'niet sneller willen' als wel van een probleem van 'niet sneller kunnen'.
Werkvoorraad en doorlooptijden kunnen als keerzijden van dezelfde medaille
worden beschouwd. Wie de werkvoorraad weet terug te brengen zal ook kortere
doorlooptijden realiseren.
Gezien de lange weg die er voor een aantal rechtbanken is te gaan, achten we
budgettaire maatregelen - of althans: een tijdelijke vergroting van de personele
capaciteit - geboden. Daarbij zij ook gewezen op de jurisprudentie van het Europese
Hof inzake 'de redelijke termijn' (artikel 6, EVRM). Het Hof acht het een taak van de
Staat in te grijpen wanneer sprake is van situaties van structurele achterstand bij
rechtbanken. Bij klachten over de trage rechtsgang kan de Staat tot een schadevergoeding aan partijen worden veroordeeld indien bij structurele achterstanden
niet, te laat, of niet effectief is ingegrepen.
Snelle procedurevormen
Naast het versneld-regime-experiment heeft het onderzoek zich gericht op twee
andere - in het Wetboek opgenomen - procedurele varianten die een snellere
afdoening van zaken beogen. De eerste is de verkorte-termijnprocedure volgens
artikel 145 Rv, waarin op verzoek van de eisende partij re- en dupliek niet worden
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toegestaan en waarbij veel rechtbanken kortere dan de gangbare termijnen hanteren. De tweede is het comparitie-na-antwoordmodel, waarin via een zitting in
een vroeg stadium van de procedure getracht wordt een snelle afdoening te
bewerkstelligen.
Uit het onderzoek blijkt dat elk van de snelle procedurevormen tot het ermee
beoogde resultaat leidt: zaken waarin ze worden toegepast, worden sneller afgedaan
dan zaken waarin dat niet het geval is. Van de drie onderzochte snelle procedurevormen sorteert de versneld-regimeprocedure het meeste effect. Vreemd is dat niet:
de belangrijkste ingrediënten van de verkorte-termijnprocedure en het comparitiena-antwoordmodel (die elk afzonderlijk ook tot snellere afdoeningen leiden) maken
deel uit van de versneld-regimeprocedure. Het toepassen van de versneld-regimeprocedure leidt tot een halvering van doorlooptijd ten opzichte van zaken in de
gewone procedure. Een belangrijke vernieuwing die de procedure brengt, is het feit
dat aan de dagvaarding meer inhoudelijke eisen worden gesteld dan gebruikelijk;
het gevolg is dat eerder duidelijk wordt wat de kern van de zaak is, in vroeg stadium
een schikking kan worden beproefd en/of kan worden bepaald welke stappen in de
procedure dienen te worden gezet. Doorlooptijden zouden erbij gebaat zijn indien
dergelijke eisen voor alle dagvaardingen zouden gelden.
Het feit dat de versneld-regimeprocedure recentelijk is ingevoerd, betekende dat
vergelijkingen konden worden gemaakt tussen de periode vóór en de periode na
invoering ervan; iets dat voor de verkorte-termijnprocedure en het comparitie-naantwoordmodel niet mogelijk was. Uit de vergelijking blijkt dat na invoering van het
versneld regime de deelnemende rechtbanken meer zaken snel afdeden, maar dat
de gemiddelde doorlooptijd over de totale hoeveelheid handelszaken onveranderd
bleef; dat impliceert dat er ook zaken trager dan voorheen werden afgedaan. Het
voorrangsbeleid voor versneld-regimezaken gaat blijkbaar ten koste van de
afdoening van andere zaken. Ten dele is dat effect tijdelijk; zo moet tijd worden
geïnvesteerd in de implementatie van de nieuwe werkwijze. Maar ook werden voor
de afhandeling van de - in principe eenvoudige - versneld-regimezaken over het
algemeen de ervarenere en snellere rechters ingezet, die hun tijd voorheen aan
de complexere zaken besteedden. Wat de efficiency betreft, wordt op termijn een
positief effect voorspeld: een gevolg van de afname in de per zaak geïnvesteerde
werktijd. Bij advocaten bestaat enige zorg over een mogelijk negatief effect op de
kwaliteit van de rechtspraak - een zorg die door de betrokken rechters overigens
niet wordt gedeeld.
De onderzoeksresultaten geven geen aanleiding tot het uitspreken van een duidelijke voorkeur voor één van de onderzochte opties, noch tot een aanbeveling ze in
(vrijwel) alle zaken te gaan toepassen. Die terughoudendheid volgt uit drie verschillende constateringen. In de eerste plaats blijkt dat met elk van de opties goede
resultaten worden bereikt wanneer rechtbanken er werkelijk achter staan; dat is
vooral het geval wanneer rechtbanken zelf, met meeweging van hun mogelijkheden
en voorkeuren, bepalen welke versnellingsoptie wordt gebruikt. Uit het onderzoek
zijn ook voorbeelden te halen van rechtbanken die schoorvoetend of met weinig
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animo tot toepassing van een bepaalde optie besloten; dat doet zich onmiddellijk
gelden in de populariteit van zo'n-variant en de resultaten die ermee worden
behaald. Van een min of meer gedwongen toepassing valt dan ook niet veel te
verwachten.
In de tweede plaats is de mate waarin snelle procedurevormen kunnen worden
gebruikt gelimiteerd. Dat komt doordat niet alle zaken zich daarvoor lenen en niet
alle geschilhebbers zich erbij gebaat voelen. Twee van drie snelle varianten worden
slechts toegepast op verzoek van een geschilhebber; slechts bij het comparitie-naantwoordmodel is de toepassing ervan een zelfstandige beslissing van de rechtbank.
Maar het gebruik van de snelle varianten wordt bovendien gelimiteerd door factoren
als de beschikbaarheid van deskundige rechters en de beschikbaarheid van zittingsruimte. De comparitie na antwoord, een belangrijk ingrediënt van twee van de
versnellingsopties, doet een beroep op kennis en vaardigheden waarover lang niet
elke rechter beschikt, en doet een grotere claim op de zittingsruimte dan de normale
- voor een belangrijk deel schriftelijke - afhandeling van civiele geschillen. Kortom,
de snelle afhandelingsvormen verdienen te worden toegepast in zoverre het type
geschillen en de praktische mogelijkheden van rechtbank dat toelaten. Een mate
van gebruik die uitstijgt boven 50% van de contradictoire zaken ligt niet in de lijn
der verwachting. Dat percentage werd in de periode 1994 tot en met 1996 door geen
enkele rechtbank gehaald; het maximum lag rond de 35%.
In de derde plaats blijkt een procedure als het versneld regime de tragere rechtbanken nauwelijks te bereiken. Constateerden we eerder dat die groep prioriteit zou
verdienen in een beleid gericht op verbetering van doorlooptijden, het versnellen
(van vooral het eerste deel) van procedures zou de problemen bij deze rechtbanken vergroten omdat het de werkvoorraad verder doet oplopen. Alleen aan het
comparitie-na-antwoordmodel, dat in tegenstelling tot de andere versnellingsopties
geen kortere termijnen kent, kleeft dit bezwaar niet. Maar ook de toepassing van dat
model biedt op de kortere termijn geen afdoende oplossing voor het probleem waar
de tragere rechtbanken mee kampen.
Uit deze kanttekeningen moet niet worden afgeleid dat aan snelle procedures weinig
belang moet worden gehecht; kortere termijnen, directere communicatie en het
minder bewandelen van zijwegen leiden tot snellere afdoeningen. Wat dat betreft,
spreken de resultaten die er door rechtbanken mee worden behaald voor zich.
We waarschuwen slechts voor overspannen verwachtingen: de mate waarin snelle
procedures kunnen worden toegepast, is beperkt en voor de echte probleemsituaties
bieden ze - althans op kortere termijn - geen oplossing.
Het meten van doorlooptijden
Het doorlooptijdverkortend beleid bij de Nederlandse rechtbanken wordt grotendeels lokaal vastgesteld. Voorzover maatregelen die een snelle afdoening van zaken
beogen, een plaats hebben gekregen in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, zijn de formuleringen zodanig dat ze als uitnodiging aan rechtbanken kunnen
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worden opgevat om zelf te bepalen in welke mate ze de regel zullen toepassen. In de
eigen rolreglementen hebben rechtbanken de lokaal geldende spelregels vastgelegd.
De (combinaties van) maatregelen waarmee rechtbanken hun doorlooptijden
trachten te verkorten, en de prioriteiten die daarbij gelden, vertonen dan ook een
ruime variatie.
Aan een dergelijke situatie kleeft als onmiddellijk nadeel de onoverzichtelijkheid
ervan. Een voordeel zou echter kunnen zijn dat veel innovatie op de `werkvloer' tot
stand kan komen. Dat blijkt ook in enige mate het geval. Maar de kracht die in die
lokale autonomie schuilt, kan maar beperkt worden benut. Het veronderstelt dat
genomen maatregelen worden geëvalueerd aan de hand van betrouwbare metingen.
Willen rechtbanken van elkaar iets kunnen leren, dan dienen die cijfers ook vergelijkbaar te zijn. In de huidige situatie ontbreekt het vooral aan betrouwbare (en in
mindere mate aan vergelijkbare) gegevens, hetgeen een gevolg is van keuzes die
gemaakt zijn bij de invoering van de geautomatiseerde informatiesystemen die de
rechtbanken gebruiken. De feitelijke situatie is zo dat rechtbanken hun maatregelen
in het gunstigste geval `op gevoel' evalueren en in het minder gunstige geval op basis
van inadequate cijfers.
Het beschikbaar maken van betrouwbare doorlooptijdcijfers - en bruikbare indicatoren voor doorlooptijdprestaties - verdient een hoge prioriteit. Het moet als een
essentiële randvoorwaarde worden gezien voor het terugdringen van doorlooptijden
- ongeacht de maatregelen die daartoe worden ingezet. Of anders gezegd: het
nemen van doorlooptijdverkortende maatregelen is weinig zinvol indien niet kan
worden vastgesteld waar die maatregelen toe leiden. De schrijnende situatie met
betrekking tot prestatiemetingen beperkt zich niet tot de doorlooptijdcijfers; ook
met betrekking tot de personele capaciteit en de werkvoorraden bleek het te ontbreken aan betrouwbare en vergelijkbare registraties.
Wat betreft de meting van doorlooptijden in het kader van dit onderzoek, had het
ontbreken van een adequate monitoring een forse extra onderzoeksinspanning tot
gevolg. Cijfers met betrekking tot personele capaciteit en werkvoorraden zijn in het
rapport niet opgenomen. De door ons bij de verschillende rechtbanken verzamelde
gegevens waren daarvoor onvoldoende vergelijkbaar.
De regie van de versnelling
Zoals reeds werd gesteld, berust de versnelling van de afdoening van zaken - we
spreken in het rapport van doorlooptijdverkorting - in de huidige situatie vooral op
lokaal gevoerd beleid. Rechtbanken zijn elk voor zich vrij te bepalen of versnelling
wordt nagestreefd, welke specifieke doelen worden nagestreefd indien dat het geval
is en op welke wijze men de afdoening van zaken wenst te bespoedigen. Wie niet wil
versnellen, hoeft dat ook niet. Wie wel wil, kan dat lang niet altijd: de budgetten zijn
niet altijd toereikend om de noodzakelijke maatregelen te nemen. Veel zicht op
verandering in de bestaande situatie - snelle rechtbanken naast tragere - is er onder
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die condities niet. Om er verandering in te brengen, is op zijn minst enige mate van
centrale regie noodzakelijk.
In de periode waarop het onderzoek betrekking heeft gold, in grote lijnen, dat de
rechterlijke macht verantwoordelijk was voor de kwaliteit van de rechtspraak en het
departement van Justitie voor het beheer. De doorlooptijd in zaken kan als kwaliteitsaspect, maar ook als een beheersmatig aspect worden opgevat. In het eerste
geval moet de doorlooptijd in aandacht concurreren met de inhoudelijke kwaliteit
van de rechtspraak, in het tweede met bijvoorbeeld de efficiency. Inmiddels is die
taakverdeling aan verandering onderhevig; het beheer is een taak geworden van de
rechterlijke macht en ten behoeve van (onder meer) de centrale regie is de instelling
van een Raad voor de Rechtspraak voorgesteld. Omdat nog moeilijk valt te overzien
hoe één en ander daadwerkelijk gestalte zal gaan krijgen, is daarop in het rapport
niet vooruitgelopen. Er wordt in het rapport gesproken van 'centrale taken' (naast
'lokale taken') - zonder deze al te strikt te koppelen aan bepaalde organen of
functionarissen.

Om de prestaties van de rechtbanken meer naar elkaar toe te laten groeien, lijkt een
landelijke (streef) norm voor doorlooptijden een eerste voorwaarde. Rechtbanken
kunnen vrij worden gelaten in de keuzes met betrekking tot de wijze waarop aan
eventueel wenselijke versnelling vorm wordt gegeven. In dat geval kunnen lokale
omstandigheden worden meegèwogen, hetgeen ten goede komt aan het draagvlak
dat maatregelen hebben, en de kans op succesvolle interventies vergroot. Voorts
wordt erop aangedrongen doorlooptijdnormen een eigen plaats te geven naast
efficiencynormen, zodat doorlooptijdverkorting niet per definitie ondergeschikt
wordt gemaakt aan het streven naar efficiency en situaties waarin doorlooptijdverbetering wordt bewerkstelligd door tijdelijk op de efficiency in te leveren, niet
bij voorbaat zijn uitgesloten. De doorlooptijden zouden moeten worden gemeten
en bewaakt volgens een vaste methodiek, zoals dat bijvoorbeeld ten aanzien van de
werklast gebeurt. Een punt van aandacht daarbij is de metingen een dusdanige vorm
te geven dat ze ook geschikt zijn ter evaluatie van lokaal genomen maatregelen.
Centraal zou de functie van kennisbeheer ten aanzien van doorlooptijdverkorting
vorm moeten krijgen, opdat de lering die uit door rechtbanken genomen maatregelen kan worden getrokken, ook door andere rechtbanken kan worden benut.
De gedachte daarbij is dat goed voorbeeld zal doen volgen. In essentie komt het
voorgestelde kader erop neer de positieve elementen van de huidige werkwijze
met betrekking tot doorlooptijdverkorting - bottom-up, met een hoge mate van
autonomie voor elke afzonderlijke rechtbank - te handhaven, maar tegelijk de
centrale regie te versterken. Daarmee wordt het onderwerp ook op het niveau
gelegd waar de in sommige gevallen noodzakelijke afweging tussen doorlooptijden
en financiële doelstellingen kan worden gemaakt.
Wat de rolreglementen betreft - de roep om een landelijk reglement is regelmatig
te horen - constateren de onderzoekers twee problemen. Het eerste is dat de
reglementen in opzet zo weinig eenvormig zijn dat het doorgronden van de verschillende reglementen uitgebreide studie vereist. Het tweede probleem is dat het
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in de rolreglementen gestelde balanceert tussen werkelijkheid en wenselijkheid.
Gegeven de geconstateerde verschillen in de snelheid waarmee rechtbanken
zaken afdoen, zou bij invoering van een landelijk reglement de kloof tussen
papier en werkelijkheid alleen maar worden vergroot. Gepleit wordt daarom
voor een vast 'format', dat wil zeggen dat in de reglementen gelijke termen
worden gebruikt en dat onderwerpen in een vaste volgorde worden behandeld.
Dat de ene rechtbank termijnen van vier weken hanteert waar dat er bij een
andere rechtbank zes zijn, lijkt dan minder bezwaarlijk: de benodigde informatie
is toegankelijk. Het rolreglement lijkt ons niet de aangewezen plaats om een
landelijke norm vast te leggen.
Met betrekking tot het lokaal gevoerde beleid worden in het rapport enkele
suggesties gedaan voor nieuw te bewandelen wegen; zowel via speciale procedures
van het onderzochte type als via organisatorische maatregelen in meer algemene
zin. Daarbij wordt, op basis van de ervaringen met versneld-regime-experiment,
het belang benadrukt van een zorgvuldige implementatie, de aandacht voor neveneffecten en de evaluatie van maatregelen. Voorts moet versnelling niet louter als een
'technische' kwestie worden gezien; ook kennis, vaardigheden en professionele
waardensystemen zijn in het geding. Wat dat betreft, is ook voor de opleidingsinstituten een rol weggelegd.
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Over het onderzoek

1.1

Het onderwerp van studie

Het onderwerp van dit rapport is de snelheid van procederen in civiele handelszaken, in het bijzonder in dagvaardingsprocedures die in principe tot een definitieve
beschikking leiden (zogenaamde bodemzaken). Jaarlijks worden een kleine 40.000
zaken van dit type bij de Nederlandse rechtbanken aangebracht. De doorlooptijd,
ofwel de tijdspanne van het moment waarop een dergelijke zaak bij de rechtbank op
de rol komt, tot het moment waarop een zaak wordt afgedaan, is volgens velen te
lang. Klachten over de lange duur van civiele procedures stammen al uit de vorige
eeuw. Van de vele, in de loop der jaren gedane voorstellen om het tempo van procederen te versnellen, hebben er maar weinig een plaats in het wetboek gekregen.
Meestal bleef het bij gedebatteer tussen voor- en tegenstanders van de voorgestelde
maatregelen.
Wat de kwestie er niet helderder op maakt, is dat de 'traagheid' van civiele procedure zelden met cijfers is onderbouwd. Evenmin hebben de klagers zich uitgelaten
over de wenselijke snelheid van procederen. Het ontbreekt dus aan een norm. Of
de traagheid die sommigen vandaag de dag tot wanhoop drijft, van eenzelfde orde
is als die waarover hun voorgangers in het begin van deze eeuw zich roerden, valt
niet te zeggen.
In dit onderzoek, dat sociaal-wetenschappelijk van aard is, worden de doorlooptijden in civiele procedures opgevat als een resultante van het gedrag van
verschillende actoren: de rechtzoekenden, hun advocaten, de rechters en het
rechtbankpersoneel. Het reguleren van het gedrag van deze partijen tot een doelmatig 'samenspel' is op voorhand lastig, bij gebrek aan gedeelde doelen of belangen.
In het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en rechtbankreglementen zijn
gedragsregels vastgelegd die een goede rechtsgang, maar ook een goede voortgang
in de procedure moeten bewerkstelligen. Die voortgang is daarmee echter nog niet
gegarandeerd. De vele mogelijkheden die de procedure kent tot het verkrijgen van
uitstel en het bewandelen van zijwegen, bedoeld om de goede rechtsgang te
waarborgen, staan tevens open als middel om een vlotte afdoening te frustreren.
Daar komt bij dat de rechtbank in civiele procedures traditioneel een 'lijdelijke
opstelling' kiest. In het conflict is de rechtbank dienstverlenend aan de private
partijen, en richt zich dus naar hun behoeften. De wijze waarop rechtbanken
en rechters het principe van de lijdelijkheid vertalen in concreet gedrag, varieert:
sommigen opteren voor een sturende, anderen voor een afwachtende houding.
Maar over het algemeen is de tendens in de afgelopen decennia er een geweest
naar een wat minder lijdelijke opstelling.
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Het lijdt weinig twijfel dat ook organisatorische onmacht van invloed is op de
doorlooptijden. Te veel zaken in bewerking en te weinig personeel zullen als direct
gevolg hebben dat er werk blijft liggen. Vertragen wordt dan, zowel voor rechtbanken als voor advocaten, een manier om de werkdruk binnen acceptabele
grenzen te houden. Voorzover face to face contacten tijdens de procedure nodig
zijn - veel bodemprocedures verlopen volledig schriftelijk - wordt het snel tot
zaken komen belemmerd door volle agenda's en een beperkte beschikbaarheid
van zittingsruimten.
Centraal in het onderzoek staat de vraag naar de mogelijkheden om de procedures
te versnellen. Het antwoord wordt niet gezocht via de theoretische weg, die ten
grondslag ligt aan het overgrote deel van de in het verleden voorgestelde oplossingen. In dit onderzoek ligt de nadruk op empirische studie, waarbij de werking
en de resultaten van enkele in de praktijk door rechtbanken gehanteerde sturingsvarianten worden vergeleken.
Drie van die varianten hebben een belangrijke plaats gekregen in het onderzoek. De
eerste is de VT-procedure (verkorte termijn), waarbij het aantal conclusiewisselingen
in de procedure worden beperkt en een strakkere tijdsbewaking plaatsvindt. De
tweede is het CnA-model (comparitie na antwoord); hierbij wordt op een zitting,
vroeg in de procedure, getracht snel tot zaken te komen. Een belangrijke plaats is
weggelegd voor de derde variant, de VR-procedure (versneld regime), die in 1996
door acht rechtbanken op experimentele basis werd ingevoerd. In deze sturingsvariant wordt een aantal versnellende elementen (zoals het beperken van conclusiewisselingen, het houden van een comparitie na antwoord, strakke tijdsbewaking) in
combinatie toegepast.
Alvorens in te gaan op de concrete aanleiding tot dit onderzoek en de wijze waarop
het onderzoek is verricht, wordt in paragraaf 1.2 eerst een kort overzicht gegeven
van de historie van traagheid en versnelling. Ten behoeve van lezers die weinig
bekend zijn met de civiele procesvoering, is als bijlage 2 van dit rapport een bondige
beschrijving van de civiele dagvaardingsprocedure opgenomen, waarin een aantal
belangrijke begrippen wordt toegelicht.
1.2

De historie van traagheid en versnelling

Kritiek op de lange duur van civiele procedures en pogingen om hierin verbetering
te brengen, waren al direct na invoering van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, in 1838, aan de orde. Een opvallend punt in de historie van traagheid en
versnelling is dat de meeste voorstellen tot versnelling, vaak afkomstig van speciaal
geformeerde commissies, nooit tot wijzigingen in wetgeving hebben geleid. De
spaarzame wetswijzigingen die wel werden doorgevoerd, lijken nauwelijks relatie
te hebben gehad met de debatten van de commissies. Tekenend daarvoor is de
meest recente wetswijziging van 1989. In de periode 1966 t/m 1976 werden vijf
belangrijke adviezen uitgebracht, waarna het debat min of meer stilviel. Tot de
wetswijziging van 1989. Daarin werd de dertig jaar eerder in het veld geboren
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praktijk van de comparitie na antwoord geformaliseerd. De discussie die het
wetsvoorstel opriep, leidde niet tot de met het voorstel beoogde afschaffing van
de `brèf delai-' of `verkorte-termijnprocedure', maar tot het ontkoppelen van de
verkorte dagvaardingstermijn en het verbod op re- en dupliek, hetgeen de gebruiksmogelijkheden juist verruimde.
Uit het feit dat zo weinig van de in het verleden gedane voorstellen in wetgeving zijn
vertaald, kan niet worden afgeleid dat er helemaal niets mee is gedaan. Rechtbanken
hebben een aanzienlijke mate van vrijheid in het vaststellen van eigen beleid ter
verbetering van doorlooptijden. De in de loop van jaren gedane voorstellen zijn ook
zeker van invloed geweest op het handelen van rechters en rechtsbijstandsverleners.
Een zeer gevarieerde praktijk is het gevolg. Sommige rechtbanken benutten hun
beleidsvrijheid om de snelheid en/of efficiency in de afdoening te bevorderen;
andere houden vast aan een lijdelijke opstelling.
Om de lezer enig beeld te verschaffen, wordt in schema 2 een aantal initiatieven tot
versnelling getypeerd. De meeste worden hier niet nader behandeld; dat is door
anderen reeds grondig gedaan (zie o.a. Stein, 1995).
1.2.1

Het probleem

Bij de meeste voorstellen tot verandering die in het verleden zijn geformuleerd, was
snelheid niet het enige gesignaleerde probleem. Vrijwel altijd wordt ook efficiency of
doelmatigheid genoemd, in combinatie met een streven naar verbetering of behoud
van kwaliteit.
Waarom wordt de snelheid tot probleem gemaakt? Bij de verschillende formuleringen door de jaren heen staan de volgende elementen centraal.
- De directe kosten voor de maatschappij. Langdurige procedures vertalen zich in
hoge kosten. Die worden afgewend op de schatkist, ofwel de belastingbetaler.
Het in de hand houden van die kosten dient dus een algemeen maatschappelijk
belang.
- De toegang tot de rechtspraak. Wanneer aan de rechtspraak hoge kosten zijn
verbonden, betekent dat een belemmering om er gebruik van te maken. Dat de
rechtspraak voor iedereen toegankelijk moet zijn, is een belangrijk ideologisch
standpunt.
- De indirecte kosten voor de maatschappij. Conflict is schadelijk voor de maatschappelijke stabiliteit en leidt tot inertie. De schade is groter naarmate met het
beslechten van geschillen meer tijd is gemoeid.
- Geloofwaardigheid en legitimiteit. Indien de (uit algemene middelen gefinancierde) rechtspraak niet voldoet aan eisen van doelmatigheid en kwaliteit, leidt
dat tot aantasting van de geloofwaardigheid en de legitimiteit. De `klanten'
klagen!
- Europese regelgeving. In Europees verband is de norm van een (redelijk) vlotte
procesgang opgelegd. Behalve dat die norm daarom zal moeten worden na-
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Schema 2:

Voorstellen tot versnelling van bodemprocedures

1855

voorstel tot afschaffing 'gewone behandeling' (wetsontwerp, niet gehaald)

1865

idem, tevens voorstel tot toestaan re- en dupliek bij 'summiere behandeling' (wetsontwerp,
niet gehaald)

1877

voorstel tot afschaffing 'gewone behandeling' en procuraat (wetsontwerp, niet behandeld)

1893

de 'Lex Hartogh'; voorstel tot afschaffing 'gewone behandeling', verplichting tot
concentratie van verweer, mogelijkheid tot verkorte dagvaarding en re- en dupliek
(wetswijziging, goedgekeurd in 1896)

1907

pre-advies NJV; beperken uitstel- en vertragingsmogelijkheden, contact tussen rechter en
partijen verdiepen, aandeel van rechter in leiding van proces vergroten; te bereiken via
vaste wettelijke termijnen, beperking schriftelijke producties, plicht voor partijen in persoon
ter zitting te verschijnen, administratieve rol

1912

ontwerp VDB; verkorting procedure, verlaging van kosten; via beperken uitstel, korte
wettelijke termijnen, afschaffing rolzitting voor meervoudige kamer

1920

Commissie-Gratama; voorstel herziening WBR; afschaffen conclusie van eis, korte vaste
termijn voor conclusies, mondelinge behandeling voor meervoudige kamer, beperking
pleidooi (definitief ontwerp nooit verschenen)

1924

wijziging artikel 143a; rechter krijgt bevoegdheid termijn voor conclusies te stellen

1937

wetswijziging; afschaffing rolzitting meervoudige kamer, voortaan door 1 rechter

1949

pre-advies Wijckerheld Bisdom; beperking uitstel tot 1 termijn, verbod van nadere
conclusies

1949

Commissie-Dorhout Mees; afschaffing rolzitting en uitsteltermijnen voor conclusies, plicht
voor partijen in persoon ter zitting te verschijnen

1966

Grote Commissie; invoering versnelde procedure, korte termijnen, slechts bij uitzondering
voor meervoudige kamer

1968

Kleine Commissie; vastlegging termijnen op basis van afspraken tussen rechtbank en balie,
ambtshalve comparitie na antwoord

1974

Werkgroep Modernisering procesgang; comparitie na antwoord gekoppeld aan civiele
instructie

1976

pre-advies Bellaart; comparitie na antwoord, institutionalisering contact rechtbank-balie,
mentaliteitsverandering

1976

pre-advies Van der Grinten; uitsteltermijnen landelijk vaststellen, gestructureerd overleg
rechtbank-balie

1989

wetswijziging; systematische toepassing comparitie na antwoord, loskoppeling van verkorte
dagvaardingstermijn en verbod van re- en dupliek

1995

Gemengde Commissie; versneld regime voor eenvoudige zaken (ingevoerd als experiment)

1996

Commissie Doelmatigheid civiele procedures; het acht-weken procesmodel
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geleefd, dreigt bovendien het gevaar dat rechtzoekenden die niet vlot geholpen
worden, via het Europese Hof genoegdoening eisen.
Uit eerdere onderzoeken (Barendse-Hoornweg, 1992; Wemmers, 1995) zijn de
mediane doorlooptijden van vijf rechtbanken in zaken afgedaan in 1986 en 1994
bekend. In 1986 was de mediane doorlooptijd in contradictoire zaken, afgedaan
per vonnis, 497 dagen. In 1994 was dat 522 dagen. Voor zaken afgedaan met een
royement waren de doorlooptijden respectievelijk 380 en 392 dagen.

1.2.2

De oplossingsrichtingen

De oplossingsrichtingen, zoals die in de meer recente historie van traagheid en
versnelling zijn geformuleerd, zijn in enkele (ten dele overlappende) hoofdstromen
te categoriseren.
Een oplossingsrichting van een zeer algemeen karakter is de verschuiving van de rol
van rechter van een lijdelijke naar een meer leidende of sturende. Een eerste stap in
die richting werd gezet met een wetswijziging in 1932, waarbij de rechter het recht
kreeg termijnen op te leggen aan de partijen. Zoals eerder gesteld, vormt de lijdelijkheid nog altijd een punt van dispuut; uit een in 1990 gepubliceerd onderzoek bleek
dat er op dat moment nog altijd (rol)rechters waren die een actieve bemoeienis van
de rechter met de snelheid van procederen te ver vonden gaan (Boon en Van der
Wal, 1990). In samenhang met de door velen gewenste actievere rol van de rechter
zijn verschillende voorstellen gedaan die het mogelijk moeten maken meer'grip' te
krijgen op het procesgedrag.
Een veelgeformuleerde diagnose is dat de bodemprocedure te ingewikkeld is en
dat de termijnen te lang zijn of onvoldoende worden bewaakt. In het licht van de
eerstgenoemde diagnose zijn veelvuldig voorstellen gedaan tot vereenvoudiging
van de procedure, door het schrappen of 'slechts in hoge uitzondering toestaan' van
bepaalde stappen in de procedure. Voorbeelden zijn voorstellen tot het beperken of
afschaffen van re- en dupliek, van 'nadere conclusies' (ook wel 'tripliek' genoemd),
van het pleidooi en van mogelijkheden tot tussentijds beroep tegen tussenvonnissen. Ook bestaan er meer algemeen geformuleerde varianten, zoals een voorstel tot
het beperken van 'producties'.
Tal van voorstellen zijn gedaan om de lengte van termijnen te verkorten. Belangrijke
keuzes daarbij zijn die tussen een landelijk reglement en afzonderlijke reglementen
per arrondissement (de huidige situatie), de wijze waarop de lengte van de termijn
zou moeten worden bepaald (eenzijdig opleggen of in overleg tussen rechtbank
en balie) en de vraag hoe gehandeld dient te worden in situaties waarin de partijen
zelf kenbaar maken geen prijs te stellen op snelheid (hoe 'dwingend' moet een
reglement zijn?).
In nauwe relatie tot voorstellen tot verkorting van termijnen zijn voorstellen gedaan
die de nadruk leggen op het beperken van uitstelmogelijkheden. De huidige praktijk
bij de meeste rechtbanken is dat de gestelde termijn - vaak vier tot zes weken voor
conclusies - volgens de reglementen tweemaal met eenzelfde periode kan worden
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verlengd, waarna nog een 'peremptoir' of 'laatste uitstel' van enkele weken kan
volgen. Daarnaast wordt door sommige rechtbanken, indien beide partijen daarmee instemmen, zoveel uitstel gegeven als de partijen wenselijk achten. Er is in het
verleden al vaak op gewezen dat - meer nog dan de lengte van termijnen - het de
uitstelpraktijken zijn die ervoor zorgen dat procedures zo traag verlopen. Om op dit
punt het tij te keren, is onder meer voorgesteld het aantal uitsteltermijnen terug te
brengen, ook bij consensus van partijen geen uitstel meer toe te staan of om per
zaak - in overleg met partijen - termijnen vast te stellen waaraan men zich ook
werkelijk committeert.
Ook de methodiek waarmee de voortgang van de procedures wordt bewaakt is in
het verleden als probleem gediagnosticeerd. In 1937 werd een wetswijziging doorgevoerd waarbij de rolzitting voor de meervoudige kamer werd afschaft. Later is
onder meer voorgesteld de (mondelinge) rolzitting geheel af te schaffen en werd de
scheiding van taken tussen de rolrechter (als procesbewaker) en de rechter die zich
inhoudelijk met een zaak bezighoudt, ter discussie gesteld. Deze ingrepen moeten
zowel op efficiency als op doorlooptijden van invloed worden geacht; behalve het
directe effect dat het aantal personen afneemt dat zich met de zaak bezighoudt,
neemt daarmee ook de afstemmingsbehoefte af.
Behalve via de procedurele kant - procesbewaking, vereenvoudiging - wordt het
probleem van de gebrekkige communicatie vanaf de jaren zestig steeds vaker vanuit
een meer inhoudelijke invalshoek gediagnostiseerd. Veelal is daarbij de nadruk gelegd op het bevorderen van face to face contacten tussen rechter en geschilhebbers.
Bij dergelijke contacten is het mogelijk direct op elkaar te reageren, zonder het
tijdverlies dat automatisch kleeft aan het schriftelijk debat van conclusiewisselingen.
Zo is er in het verleden onder meer voor gepleit partijen de verplichting op te leggen
in persoon ter zitting te verschijnen. Met wetswijziging van 1989 is de - op dat moment reeds wijd verbreide - praktijk van de comparitie na antwoord geformaliseerd.
Het meer mondeling procederen levert overigens ook weer nieuwe problemen op;

zo kost het vaststellen van data de nodige tijd en is voor rechtbanken de schaarse
zittingsruimte een probleem. Ook voor het schriftelijke debat zijn voorstellen
gedaan tot inhoudelijke verbetering. Zo tracht men via het stellen van nieuwe
inhoudelijke eisen aan de dagvaarding onder het 'versneld regime' de strategie van
'het kruit drooghouden' te ondermijnen (Gemengde Commissie, 1995).
Eveneens uit de recentere geschiedenis zijn de diagnoses die nadruk leggen op de
attitudes van de professionals die met de procedures werken. In samenhang met de
gesignaleerde noodzaak tot verbetering van de communicatie wordt in de jaren
zeventig de noodzaak van 'mentaliteitsverandering' gesignaleerd. In de jaren tachtig
maakt die formulering plaats voor 'cultuurverandering'.
Tot slot is de relatie met andere procedures vermeldenswaardig, waaraan door
sommige critici aandacht is besteed. Zo is wel gewezen op het feit dat de bodemzaken, juist vanwege de ruime uitstelmogelijkheden, een welkome 'werkvoorraad'
vormen voor advocaten. In tal van andere procedures dienen zij telkens op korte
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termijn hun prestaties te leveren; die procedures bepalen dan ook de agenda van de
advocaat. De ongewisse planning die ontstaat door veel korte-termijnwerk maakt
dat regelmatig gaten vallen in de agenda; die kunnen gevuld worden met werk aan
de bodemprocedures. Een andere strategie om versnelling te bewerkstelligen, richt
zich niet zozeer op het versnellen van die bodemprocedures zelf, alswel op het in het
leven roepen van een soort spoed-bodemprocedure, naast cie gewone procedure.
Voorbeelden daarvan zijn de VT-procedure en de nieuwe VR-procedure. Een van
gedachten achter dit soort procedures is dat versnelling in de standaardprocedure,
gezien de belangentegenstellingen, moeilijk is te bereiken.
Ook de (interne) organisatie van de rechtbank is in de loop der jaren geregeld als een
oorzaak van lange doorlooptijden aangewezen. Advocaten hebben er regelmatig op
gewezen dat ze soms `eindeloos' op een vonnis moeten wachten. Rechters wijzen op
de werkdruk. Een van de oplossingsrichtingen die de rechtbanken in de afgelopen
jaren hebben gekozen, is het meer delegeren van werk aan de ondersteunende
afdeling, waar in toenemende mate juristen worden aangenomen in functies als
stafjurist, schrijfjurist, 'delegatiejurist' en secretaris.
1.3

De aanleiding tot het onderzoek

De concrete aanleiding tot dit onderzoek was een verzoek van de commissie die de
VR-procedure heeft ontworpen, om het experiment met die procedure te evalueren.
Om verschillende redenen werd dat interessant geacht. Niet alleen was er sprake
van een groeiende aandacht voor de doelmatigheid van de rechtspraak in Nederland (een belangrijk item in de justitiebegroting van 1994), ook de internationale
context speelde een rol. Met het ratificeren van de Europese Verklaring voor de
Rechten van de Mens (EVRM) heeft Nederland de verplichting op zich genomen
het rechterlijk apparaat zo te organiseren dat aan de vereiste van een redelijke
termijn (artikel 6 EVRM) wordt voldaan. Uit een onderzoek naar de Europese jurisprudentie bleek dat het Europese Hof van de rechter een actieve houding verwacht
met betrekking tot het bewaken van de duur van een procedure (Wesseling-van Gent
en Van der Helm, 1995). In het kader van artikel 6 zijn ook door Nederlanders zaken
aanhangig gemaakt bij het Europese Hof, omdat niet aan de redelijke termijn zou
zijn voldaan.
De VR-procedure is ontworpen door een commissie samengesteld uit leden van
de rechterlijke macht en van de advocatuur. De procedure beoogt een verkorting
van de doorlooptijd in eenvoudige handelszaken tot maximaal acht maanden.
Interessant aan cie procedure is onder meer dat, meer dan in andere versnellingsinitiatieven, rekening wordt gehouden met de interorganisationele context van de
doorlooptijdenproblematiek. Zo tracht de procedure alle betrokken partijen te
committeren aan het vlot procederen en zijn verschillende maatregelen die deel
uitmaken van de procedure, erop gericht de communicatie tussen de betrokkenen
te optimaliseren.
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Het VR-experiment was niet het enige recente initiatief om doorlooptijden te verkorten. Bij een wetswijziging in 1989 had het CnA-model een plaats in het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering gekregen. Bij diezelfde wetswijziging werd bovendien
een al langer bestaande procedure, de 'brèf delai' of vT-procedure, gewijzigd. In
1995 presenteerde ook de door het departement van Justitie ingestelde Commissie
Doelmatigheid Civiele Procedures een voorstel, het acht-weken-procesmodel
(Ministerie van justitie, 1996a).

Het werd daarom niet wenselijk geacht het onderzoek strikt tot het VR-experiment te
beperken. Een in deze context van concurrerende oplossingen relevant onderzoek
zou antwoord moeten geven op de achterliggende beleidsvraag welke oplossingsrichting(en) voor de nabije toekomst de meest bruikbare zou(den) zijn. En behalve
het vaststellen van de resultaten in enge zin zou het onderzoek inzicht moeten
geven in de werking van de verschillende maatregelen.
Het centrale onderzoeksthema is zodoende niet beperkt tot één specifieke interventie die doorlooptijden beoogt te verkorten, maar verbreed tot de mogelijkheden tot
verkorting van doorlooptijden in meer algemene zin. Ongeacht de vraag naar de
mate van succes van het experiment dat aanleiding was tot het onderzoek, dient het
onderzoek inzicht te verschaffen in de feitelijke doorlooptijden bij de verschillende
rechtbanken, in de wijze waarop die rechtbanken de doorlooptijden trachten te
verbeteren, en in de beleidstheoriën die achter de verschillende sturingsopties
schuilgaan. De ambitie is, kort en goed, het veld te voorzien van die gegevens en
inzichten die het mogelijk maken lering te trekken uit de huidige praktijk, en
onderbouwde beslissingen te nemen voor doorlooptijdverkortend beleid in de
nabije toekomst.
1.4

Sturingsopties

In de afgelopen jaren waren er bij de Nederlandse rechtbanken drie (op versnelling
gerichte) varianten van de gewone procedure in gebruik. Het zijn het CnA-model,
de VT-procedure en de VR-procedure. In het onderzoek worden ze aangeduid als
sturingsopties of versnellingsopties; een benaming waarmee we recht menen te
doen aan het feit dat de mate waarin van deze procedurele varianten gebruik wordt
gemaakt, in hoge mate bepaald wordt door de rechtbanken zelf.
1.4.1

Het comparitie-na-antwoordmodel

Het CnA-model is een procedurele variant die in de jaren zestig in het arrondissement Rotterdam is ontstaan. Eind jaren tachtig heeft deze variant een volwaardige
plaats gekregen in het procesrecht. Onder deze variant vindt in een vroeg stadium
van de procedure face to face contact plaats tussen rechter en de procespartijen. De
comparitie heeft verschillende functies: het inwinnen van informatie, het beproeven
van een schikking en het structureren van het verdere procesverloop. Elk van deze
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functies kan aanleiding geven tot het sneller afdoen van zaken, zeker wanneer de
comparitie in een vroeg stadium plaatsvindt. Gegeven de achtergrond van de
`normale' procedure met langdurige uitwisseling van schriftelijke stukken kan
een zitting in een vroeg stadium, dankzij de directe interactie tussen partijen, de
inwinning van informatie aanzienlijk te versnellen. Concreet: datgene wat normaal
schriftelijk wordt uitgewisseld, kan mondeling worden medegedeeld, waarbij bovendien direct kan worden doorgevraagd en op standpunten kan worden gereageerd.
Dit betekent ook dat, eerder dan bij de traditionele vorm van procederen, duidelijk
wordt welke gewenste informatie nog moet worden ingewonnen; naar aanleiding
daarvan kunnen ook de volgende stappen in de procedure worden uitgezet. Tot slot
kan op de zitting worden nagegaan of er ruimte is om tot een schikking te komen.
Lukt dat, dan kan de zaak direct worden afgedaan en heeft men zich een hoop werk
bespaard.
In de wet is bepaald dat zaken na de conclusie van antwoord dienen te worden
beoordeeld op geschiktheid voor het houden van een comparitie na antwoord. De
beslissing van de rechter dient uiterlijk veertien dagen na de rolzitting waarin de
conclusie van antwoord is genomen (of de conclusie van eis in een verzetzaak) via
een tussenvonnis of rolbeschikking aan de partijen kenbaar te worden gemaakt.
Een termijn waarop de comparitie zelf dient te worden gehouden is niet vastgelegd.
Wanneer moet een zaak geschikt worden geacht voor comparitie na antwoord?
Op die vraag geeft de wet geen ander antwoord dan dat een zaak geschikt is
wanneer de rechter die geschikt acht. Nivard (1968) acht het eenvoudiger aan te
geven wanneer een comparitie na antwoord geen zin heeft, dan wanneer dat wel
zin heeft. Uiteraard worden in de praktijk wel vuistregels gehanteerd. Zo noemt
Stein (1995) het (financiële) belang van de zaak, de aard van het geschil, de omvang
en de gecompliceerdheid van het geschil, een eventueel bijzonder belang bij snelle
bewijslevering (zoals bij bederfelijke waar of snel verouderende apparatuur) en het
gehalte van de zaak (lijken eis of verweer op het eerste gezicht volstrekt onhoudbaar). Grofweg lijkt het te gaan om zaken waarin niet verwacht wordt dat de zaak
hoog zal worden opgespeeld en waarin een snelle afdoening haalbaar en wenselijk
lijkt. Het betekent dat niet alle zaken in aanmerking komen voor toepassing van de
comparitie na antwoord.
Met betrekking tot de mate van gebruik zijn verschillende getallen in omloop. Rond
het midden van de jaren tachtig, dus nog voor de wetswijziging, zou in ongeveer 40%
van de handelszaken een comparitie na antwoord zijn gehouden, waarbij de helft
van de zaken werd geschikt (Snijders e.a., 1997). Bij de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer werd voor 1986 een totaal van 3.136 en voor 1987 een
totaal van 3.467 comparities na antwoord genoemd (Kamerstukken II, 1987-1988).
Daarmee zou het gebruik in die jaren iets boven de 10% van de zaken uitkomen.
Meer recent stelde de rechtbank in Roermond de comparitie na antwoord toe te
passen in de helft van de contradictoire zaken (Recht Vooruit, 1996b).
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Over de mate van gebruik van de comparitie na antwoord valt op basis van de
beschikbare gegevens geen eenduidig beeld op te maken. Met betrekking tot
het gebruik in de periode voor de wetswijziging spreken de cijfers elkaar tegen.
Hoewel vrij algemeen wordt aangenomen dat de comparitie na antwoord tot
snellere afdoeningen leidt, ontbreekt het aan een goede cijfermatige onderbouwing
(Sterk, 1979).
Niet iedereen is even gecharmeerd van het CnA-model. Zo is gesteld dat het verloop
van comparities te onvoorspelbaar is en advocaten voor onprettige verrassingen
komen te staan. Ook spreekt men van 'schikkingsdwang'; men wordt onder druk
gezet om tot een schikking over te gaan die men eigenlijk niet wenst (Stein, 1987).
1.4.2

De verkorte-termijnprocedure

Reeds in de vorige eeuw is in de wet een 'alternatieve procedure' voor de spoedeisende zaken vastgelegd. Het was geïnspireerd op een artikel uit het Franse wetboek van burgerlijke rechtspleging en dankte daaraan de oorspronkelijke benaming
'brèf délai'. Het artikel is in 1989 voor het laatst gewijzigd en staat tegenwoordigd
bekend als de 'verkorte-termijnprocedure'.1 In VT-zaken staat de rechtbank, na een
verzoek van de eiser, een conclusie van re- en dupliek niet toe. Voorts gelden op
basis van verschillende rolreglementen voor alle stappen in de procedure korte
termijnen, die strak worden bewaakt.
Een verzoek tot toepassing van artikel 145 Rv wordt alleen gehonoreerd indien er
sprake is van een spoedeisende zaak. Welke zaken als 'spoedeisend' moeten worden
beschouwd vertelt de wet ons niet. In praktijk betekent dit dat zaken in aanmerking
komen wanneer de rechtbank ze spoedeisend acht.
Over de mate van gebruik van de VT-procedure is weinig meer bekend dan dat de
procedure weinig populair is. Een belangrijk punt van kritiek op de procedure is dat
het vervallen van re- en dupliek ertoe leidt dat vaak pleidooi wordt gevraagd - om
alsnog de stellingen toe te lichten - hetgeen uiteindelijk tot vertraging leidt.
1.4.3

De versneld-regimeprocedure

De VR-procedure is een 'alternatieve' procedure die in 1996 in acht arrondissementen op experimentele basis is ingevoerd. De procedure bestaat uit een aantal
maatregelen, waarvan enkele overlappen met de in de voorgaande paragrafen
besproken opties. Als algemene doelstelling van de procedure is geformuleerd de

1

Feitelijk is 'verkorte-termijnprocedure' een verwarrende term, waar niet bij elke rechtbank hetzelfde
onder wordt verstaan. Sommige rechtbanken reserveren de term voor een procedure volgens artikel 7
Rv (verkorte dagvaarding), andere voor artikel 145 (verbod van re- en dupliek) of spreken slechts van
een verkorte-termijnzaak wanneer zowel artikel 7 als artikel 145 wordt toegepast. Omdat de dagvaardingstermijn buiten de in dit onderzoek gebruikte operationalisatie van doorlooptijd valt, is
voor ons slechts artikel 145 van belang.
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verbetering van de efficiency van civiele procedures.2 Ondanks die formulering zijn
de maatregelen die deel uitmaken van de procedure meer op snelheid gericht dan
op efficiency. Niet alleen uit de naamgeving komt dat naar voren, ook de centrale
doelstelling is in termen van doorlooptijd en niet in termen van efficiency geformuleerd: de procedure moet leiden tot een afdoening van zaken binnen zes tot acht
maanden.
De procedure is bedoeld voor eenvoudige zaken3 en wordt toegepast op initiatief
van een van de procespartijen. Er worden bijzondere eisen gesteld aan de dagvaarding (indien de eiser om versneld regime verzoekt) of aan de conclusie van
antwoord (indien het initiatief van de kant van de gedaagde komt): daarin dient te
worden aangegeven wat de kern van het geschil is, dient te worden ingegaan op het
standpunt van de wederpartij (indien dit bekend is) en welke bewijsmiddelen en
getuigen men wil gebruiken. Het 'versnelde regime' voor een dergelijke zaak geldt
houdt verder in dat voor alle proceshandelingen een vaste termijn van zes weken
geldt (uitstel slechts bij uitzondering), dat de eiser afziet van repliek (waarmee ook
dupliek komt te vervallen), dat (in principe) een comparitie na antwoord wordt
gehouden (en dan de mogelijkheid tot pleidooi komt te vervallen), dat wordt
afgezien van nadere conclusies en van beroep tegen tussenvonnissen (anders dan
tegelijk met een beroep tegen het eindvonnis) en dat de rechtbank op een termijn
van zes weken vonnis wijst. De procedure combineert dus elementen uit het CnAmodel en de vT-procedure, onder toevoeging van enkele nieuwe ingrediënten. Dat
laatste betreft vooral de vaste termijnen en de inhoudelijke eisen die gesteld worden
aan de dagvaarding.
De kritiek die op het versneld regime is geuit, betreft onder meer de vaste termijnen
en de toch nog aanzienlijke lengte van die termijnen (Barendrecht, 1995). Voorts
zou bij het aanbrengen van een zaak door de gedaagde partij de eiser kunnen
worden benadeeld, omdat die in dat geval geen gelegenheid heeft tot het geven
van een uitgebreide schriftelijke weergave van zijn standpunt (Recht Vooruit,
1996b). Over de uitgebreide dagvaarding is opgemerkt dat wat het zwaartepunt
is in een procedure, geen objectief gegeven is en dat men daarvan gebruik zal
maken door het standpunt van de wederpartij doelbewust onjuist weer te geven
(Ingelse, 1995; reactie van Van Veggel, 1996). Voorts is de definitie van 'eenvoudige'
zaken onderwerp van discussie geweest, evenals het feit dat een speciale procedure
is ontworpen - in plaats van versnelling van alle zaken te bewerkstelligen (Mollema,
1995).

2
3

De voorstellen van de gemengde commissie zijn gepubliceerd onder de titel 'Voorstellen om te komen
tot meer efficiency in civiele procedures' (Gemengde Commissie, 1995).
Een precieze omschrijving van wat een eenvoudige zaak is, werd door de commissie niet gegeven. Wel
werd verwezen naar'zaken die thans voor comparitie na antwoord worden geselecteerd'.
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1.5

Probleemstelling en onderzoeksvragen

Het onderwerp van onderzoek is de doorlooptijd in bodemzaken en de mogelijkheden om die doorlooptijd te verkorten. De constatering dat een bepaald beleid
gepaard gaat met kortere doorlooptijden en ander beleid met langere, is niet
voldoende; het onderzoek moet tevens duidelijk maken waarom bepaalde opties
beter en andere minder goed werken en welke condities daarbij van belang zijn.
De probleemstelling luidt: 'Welke maatregelen zijn, op basis van in de praktijk
bewezen resultaten en inzicht in de wijze waarop deze maatregelen tot die resultaten leiden, het meest geschikt om doorlooptijdverkorting te bewerkstelligen?'
1.5.1

Vier algemene vragen

Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van vier algemene vragen.
1 Tot welke resultaten leidt de introductie van het versneld regime in de betrokken
arrondissementen?
2 Hoe verhouden zich die resultaten tot de resultaten die met het gewone rolbeleid
en met ander doorlooptijdverkortend beleid worden bereikt?
3

Welke elementen uit de bestudeerde sturingsvarianten dragen het meest bij aan
het verbeteren van doorlooptijden in civiele procedures en waarom is dat zo?

4

Welke lessen vallen uit het onderzoek te leren met betrekking tot het in de nabije
toekomst te voeren versnellingsbeleid?
De eerste twee vragen zijn gericht op het vaststellen van resultaten. Onder die
resultaten zal niet alleen 'snelheid' worden verstaan. Het hoort tot de regelen der
kunst van het evalueren om niet uitsluitend naar beoogd resultaat te kijken, maar
ook oog te hebben voor andere effecten - die immers de aantrekkelijkheid of
wenselijkheid van maatregelen aanzienlijk kunnen beïnvloeden. Zo kan men zich de
vraag stellen of meer snelheid niet ten koste zal gaan van bijvoorbeeld de efficiency
of de kwaliteit van de rechtspraak. Ook eventuele effecten op de werkdruk - in de
afgelopen jaren een belangrijk thema in discussies over de rechterlijke macht verdienen aandacht.
Voorts is bij deze vragen de keuze van systeemniveau waarop evaluatie plaatsvindt
van belang. Omdat het onderzoek zich richt op afdoeningsmodaliteiten met
betrekking tot handelszaken met een definitieve voorziening4 zal het onderzoek
zich richten op het systeem dat met de afdoening van deze zaken is belast. Dat
betekent dat met betrekking tot doorlooptijden, efficiency of werkdruk de balans
wordt opgemaakt voor een groter geheel dan uitsluitend die mensen en middelen

4

Handelszaken kunnen ook onderwerp zijn van een kort geding, waarbij het' eindproduct' geen
definitieve, maar een voorlopige voorziening is. Deze zaken - die bij een deel van de rechtbanken
zijn ondergebracht in de sector die ook zaken met een definitieve voorziening afdoet - vallen buiten
de afbakening van het onderzoek.
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die worden ingezet voor bijvoorbeeld de afdoening van VR-zaken; we zijn geïnteresseerd in de effecten op het gehele systeem dat aan de afdoening van handelszaken
eindigend in een definitieve voorziening ten dienste staat. Er zijn echter ook aspecten die buiten beeld blijven; zo zou men kunnen veronderstellen dat de mate waarin
van snelle afdoeningsmodaliteiten gebruik wordt gemaakt, van invloed is op de mate
van gebruik van het kort geding. Behalve via de gekozen systeemgrenzen is tevens
sprake van een afbakening in tijd. Het onderzoek richt zich op het jaar 1996 (waarin
versneld regime werd geïntroduceerd); een deel van de gegevens was pas in het
najaar van 1997 beschikbaar (althans: of VR-zaken uit 1996 binnen de beoogde acht
maanden werden afgedaan, kon pas in 1997 worden vastgesteld). Daarnaast werd,
om zinnige vergelijkingen te kunnen maken, ook cijfermateriaal uit de aan 1996
voorafgaande jaren (1994 en 1995) verzameld.

De derde vraag heeft minder het karakter van een meting en meer dat van een
inzichtsvraag. Achter de verschillende versnellingsopties gaan - al dan niet geëxpliciteerde - veronderstellingen schuil over de samenhang tussen bepaalde handelwijzen en de effecten daarvan. Het onderzoek dient die theorieën te verduidelijken,
maar vooral ook inzichtelijk te maken waarom ze al dan niet werken. Voor de
beantwoording van de derde vraag kon niet met uitsluitend onderzoek binnen de
rechtbanken worden volstaan. Immers, de onderzochte sturingsopties worden
geacht het gedrag van procespartijen te beïnvloeden, die in geval van de VR- en de
VT-procedure zelf kiezen voor toepassing van de sturingsoptie. Er is dus sprake van
'ruimere systeemgrenzen' dan bij de eerste twee vragen het geval was. Doel van de
derde vraag is vast te stellen waarom sommige maatregelen beter werken dan
andere en welke omstandigheden daarbij van invloed zijn.
De vierde vraag is de vraag waar het uiteindelijk allemaal om draait: wat valt er uit
het onderzoek af te leiden met betrekking tot in de nabije toekomst te voeren
versnellingbeleid?
1.5.2

Detailvragen

In het voorgaande werden vier algemene vragen behandeld, aan de hand waarvan
het onderzoek is opgezet. Voor onderdelen zijn meer gedetailleerde vragen
geformuleerd. Ten behoeve van het onderzoek naar de sturingsvarianten gaat het
om de volgende vragen.
- Welke resultaten worden met de bedoelde varianten behaald, in termen van
doorlooptijd?
- Tot welke gevolgen of effecten leiden de bedoelde varianten nog meer?
- Wat zijn de (impliciete of expliciete) veronderstellingen achter de aangetroffen
varianten; waarom zouden ze tot versnelling leiden? Wat leren ons de resultaten
over de geldigheid van die veronderstellingen?
- In welke mate wordt gebruikgemaakt van de varianten? Welke factoren of
condities zijn op dat gebruik van invloed?
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Van het onderzoek naar de drie sturingsvarianten is dat naar het versneld regime
het meest diepgravend geweest. Omdat het - in tegenstelling tot VT en CnA - een
nieuwe variant betrof, kon gebruik worden gemaakt van een quasi-experimenteel
onderzoeksdesign, met voor- en nameting. Met betrekking tot het versneld regime is
een aantal meer gedetailleerde onderzoeksvragen geformuleerd, die zijn opgenomen
in hoofdstuk 4.
Het onderzoek naar de beide andere sturingsvarianten is minder diepgravend.
Desalniettemin is, via interviews, enquêtes en analyse van databestanden voldoende
materiaal verzameld om de sturingsvarianten op hoofdlijnen te kunnen vergelijken.
Een quasi-experimenteel design met voor- en nameting was voor deze sturingsvarianten niet mogelijk, daar de varianten al langere tijd worden gebruikt. Met
betrekking tot comparities is een observatie-onderzoek uitgevoerd.
Ook ten behoeve van de vergelijking van de verschillende sturingsvarianten (en
de daarmee behaalde resultaten) werd een aantal meer gedetailleerde vragen
geformuleerd.
- Hoe verhouden de resultaten die onder de verschillende sturingsopties worden
bereikt, zich tot elkaar? Met welke optie(s) valt (de meeste) snelheid te winnen?
- Hoe verhouden zich de verschillende sturingsopties tot elkaar wat betreft de

schaal waarop ze kunnen worden ingezet of kunnen worden gebruikt?
- Welke zijn de belangrijkste verschillen en overeenkomsten tussen de sturingsopties?
De sturingsvarianten zijn vergeleken door de met verschillende opties bereikte
resultaten binnen arrondissementen en (in mindere mate) tussen arrondissementen
te vergelijken. Het systematisch vergelijken van groepen van arrondissementen die
bepaalde opties veel gebruikten - hetgeen oorspronkelijk de idee was - strandde op
een te groot aantal relevante variabelen in een kleine groep arrondissementen; de
aanname dat verschillen in contextfactoren bij een dergelijke vergelijking tegen
elkaar zouden wegvallen, bleek bovendien weinig aannemelijk.
Nog niet genoemd is het inventariserende onderzoek dat is verricht. Dit betrof onder
meer het verzamelen van cijfermateriaal dat aan bestaande gegevensbestanden kon
worden ontleend en het vaststellen wat de negentien rechtbanken in de periode
1994 t/m 1996 aan maatregelen gebruikten om doorlooptijden te verkorten.
1.6

Onderzoeksmethoden

Voor het onderzoek naar het versneld regime is gebruikgemaakt van een quasiexperimenteel design met voor- en nameting (voor de primair te beïnvloeden
variabelen). Ten behoeve van die voor- en nameting zijn over de periode 1994 tot
en met 1996 (halfjaarlijkse) cijfers berekend.
De berekening van doorlooptijdcijfers vond plaats aan de hand van een steekproef
uit de rolkaarten van elke halfjaarlijkse periode. De werkwijze is in meer detail
beschreven in bijlage 3.
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De voor de berekening van de output per fte5 benodigde gegevens werden verzameld door middel van interviews bij de rechtbanken. Hiertoe werd telkens de
personele capaciteit vastgesteld van de sectie van de rechtbank die belast was met
handelszaken, en werden halfjaarlijkse cijfers berekend, gecorrigeerd voor langdurig
verzuim en tijdelijke extra capaciteit. Daarnaast werd de rechtbanken gevraagd om
een opgave van het aantal afgedane zaken per halfjaar. De uiteindelijke cijfers met
betrekking tot output per capita staan vergelijkingen toe van verschillende periodes
binnen dezelfde rechtbank. Voor vergelijkingen tussen rechtbanken zijn ze echter
niet geschikt omdat niet telkens dezelfde rekenmethode kon worden toegepast;
dit is een gevolg van de verschillen die per rechtbank bestaan in de wijze waarop
de secties zijn georganiseerd en de wijze waarop en nauwkeurigheid waarmee de
benodigde capaciteitsgegevens worden geregistreerd en bewaard.
Ten behoeve van de analyse van VR-zaken is een bestand opgebouwd waarin alle
VR-zaken uit 1996 tot in detail zijn geregistreerd. Aan de hand van dit bestand
kon bijvoorbeeld worden nagegaan in welke fasen van de procedure vertraging
werd opgelopen, in welke mate specifieke proceshandelingen (zoals enquêtes)
voorkomen in VR-zaken en welke relaties bestaan tussen bepaalde proceshandelingen en vertraging in de procedure. In bijlage 4 is de werkwijze in meer detail
beschreven.
Onder rechters en advocaten met ervaring in VR-zaken is een enquête gehouden,
waarin de nadruk lag op de praktische consequenties van het procederen onder dat
model voor het werk van deze professionals. Over hetzelfde onderwerp is ook een
aantal interviews gehouden met leden van de beide beroepsgroepen. De enquêtes
zijn beschreven in bijlage 5, de interviews in de bijlagen 7 (rechtbanken) en 8
(advocatuur).
Bij de rechtbanken zijn telkens twee tot vier interviews gehouden met leden van de
zittende magistratuur en van de dienst Gerechtelijke Ondersteuning.6 In de interviews werd de doorlooptijdenproblematiek in algemene zin aan de orde gesteld en
werd de betrokkenen gevraagd naar in de afgelopen jaren getroffen maatregelen.
Vervolgens werd dan dieper ingegaan op de theorie achter de maatregelen, de wijze
van implementatie en de ervaringen ermee. In een aantal gevallen werd ook schriftelijk materiaal verzameld waarin de maatregelen, of de resultaten ervan, werden
toegelicht.
In een enquête werd advocaten gevraagd hun keuze-overwegingen kenbaar te
maken in concrete zaken; waarom werd gekozen voor de gewone bodemprocedure,
de VR- of de VT-procedure? Deze vragenlijst werd gedurende twee maanden toe-

5
6

Fulltime-equivalent; een fte staat gelijk aan het aantal werkuren van iemand in fulltime dienstverband.
De meting wordt nader toegelicht in paragraaf 2.2.2.
Twee rechtbanken waren (wegens drukte) niet tot medewerking aan de interviews bereid; één daarvan
stemde uiteindelijk toch in met één interview, de andere gaf een korte schriftelijke reactie naar aanleiding van een vragenlijst. Het betrof rechtbanken die geen expliciet op doorlooptijdverkorting gericht
beleid voerden.
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gezonden aan elke advocaat die bij een van de acht VR-rechtbanken een nieuwe
bodemzaak aanbracht. Een beschrijving van deze enquête is opgenomen als
bijlage 6.
Op twee punten werden gedurende het onderzoek extra onderzoeksactiviteiten
gestart. In de eerste plaats werd observatie-onderzoek gedaan naar de comparitie
na antwoord. Doel hiervan was een kwalitatief beeld te verkrijgen van de praktijk
van deze comparities. In de tweede plaats werd aandacht geschonken aan de rolreglementen van de rechtbanken. Doel hiervan was na te gaan in hoeverre deze
reglementen een voorspeller waren van de feitelijk door de rechtbanken gerealiseerde doorlooptijden. Beschrijvingen van deze extra onderzoeksactiviteiten zijn
opgenomen in de bijlagen 9 en 10.
1.7

De opbouw van het rapport

Alvorens op de onderzoeksresultaten in te gaan, wordt in hoofdstuk 2 een toelichting gegeven op de centrale begrippen in het onderzoek, de wijze waarop deze zijn
geoperationaliseerd en de theoretische achtergronden daarbij.
In de hoofdstukken 3, 4 en 5 komen de resultaten van het onderzoek aan de orde.
In hoofdstuk 3 ligt de nadruk op de inventarisatie van het do.orlooptijdverkortend
beleid van de rechtbanken en worden de doorlooptijdcijfers.uit de jaren 1994 t/m
1996 gepresenteerd. Hoofdstuk 4 is gewijd aan het VR-experiment, hoofdstuk 5 aan
de vergelijking met andere sturingsopties.
In hoofdstuk 6 worden de belangrijkste leerpunten van het onderzoek geformuleerd,
in het licht van de achterliggende beleidsvraag: 'Welk beleid leent zich het meest
voor het verkorten van de doorlooptijden in civiele bodemprocedures?'

2
Begrippen

2.1

Centrale begrippen

2.1.1

Beleid en sturing

In hoofdstuk 1 zijn de pogingen om tot een versnelde afdoening van geschillen te
komen, geschetst in termen van 'beleid' en 'sturing'. 'Beleid' wordt in het onderzoek
breed opgevat: het omvat het stellen van doelen en prioriteiten en het nemen van
maatregelen om die doelen te bereiken. In dit onderzoek zijn we vooral geïnteresseerd in beleid dat zich richt op verkorting van doorlooptijden. De term 'sturingsopties' of 'sturingsvarianten' wordt gebruikt voor de specifieke procedures die centraal staan in het onderzoek: de VR-procedure, de VT-procedure en het CnA-model.
Het gaat dus om enkele specifieke maatregelen en handelwijzen die gericht zijn op
het bereiken van de gestelde doelen.
De vorming van het beleid vindt plaats op diverse niveaus en hetzelfde geldt voor
sturing. Er kan onderscheid worden gemaakt tussen centrale sturing (vanuit het
departement), lokale sturing (door rechtbanken) en sturing op individueel of
zaaksniveau (door rechters).
In ons onderzoek is sturing op lokaal niveau de belangrijkste invalshoek. Het is het
niveau waarop het rolbeleid van de rechtbanken is vastgelegd en de genoemde
sturingsvarianten zijn verankerd. Onder de lokale sturing kan ook de sturing worden
begrepen die binnen de rechtbankorganisatie plaatsvindt bij de uitvoering van werk;
dit omvat de wijze waarop doorlooptijden (en andere productieresultaten) onder de
aandacht worden gebracht, en de wijze waarop werknemers geprikkeld worden hun
prestaties op dat vlak te verbeteren.
Ook het centrale sturingsniveau is van belang. Zeker op beheersmatige aspecten
,wordt op dit niveau beleid gevoerd en vindt sturing plaats. Omdat geen sprake is
van een centraal gezag of bevelsrelatie, gebeurt dat in belangrijke mate door het
stimuleren en faciliteren van wenselijk geachte ontwikkelingen. Een punt van
aandacht in het onderzoek is de wijze waarop en de mate waarin vanuit dit niveau
randvoorwaarden worden gecreëerd die meer of minder gunstig zijn voor het
verkorten van doorlooptijden.
Sturing op individueel of zaaksniveau zal, althans voorzover het rechters betreft, in
het onderzoek slechts zijdelings aan de orde komen. De individuele invalshoek is
meer terug te vinden in de wijze waarop het optreden van rechtsbijstandsverleners
is onderzocht; de balie kan namelijk minder dan de rechtbanken als 'eenheid van
beleid' worden opgevat.
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Doorlooptijd, efficiency en kwaliteit

Zijn doorlooptijden het onderwerp van dit rapport, in het onderzoek zijn ze
steeds beschouwd in relatie tot twee andere belangrijke resultaatgebieden: de
kwaliteit en de efficiency. Maatregelen die invloed hebben op doorlooptijden,
zullen in veel gevallen ook effect hebben op kwaliteit of efficiency. Een eenzijdige
optimalisatie van een systeem naar hetzij doorlooptijd, hetzij kwaliteit, hetzij
efficiency, zal gepaard gaan met 'verlies' ten aanzien van de beide andere
resultaatgebieden.
Omdat aan de genoemde begrippen in de 'common sense' en in de wetenschap
verschillende betekenissen worden verleend en de wijze waarop begrippen in wetenschappelijk onderzoek worden gemeten zelden één-op-één is met de conceptuele
betekenis ervan, wordt in dit hoofdstuk stilgestaan bij de wijze waarop de genoemde
begrippen in dit rapport worden gebruikt, hoe ze zijn gemeten en welke betekenis
men er aldus aan kan verlenen. In deze paragraaf gebeurt dat op een vrij algemeen
niveau, waarbij de aandacht uitgaat naar de begrippen zelf en de wijze waarop ze
met elkaar samenhangen. In paragraaf 2.2 wordt in meer detail ingegaan op de
feitelijke meting van de begrippen en de daarbij gemaakte keuzes.
In de literatuur over (de organisatie van) de civiele rechtspleging worden kwaliteit,
doorlooptijd en efficiency niet altijd zo sterk gescheiden als dat in deze studie gebeurt. Zo wordt met de vaak gebruikte term 'doelmatigheid' op zowel doorlooptijd
als efficiency gedoeld, terwijl doorlooptijd ook vaak als een van de aspecten van
'kwaliteit' wordt opgevat. In dit rapport gaat het echter om duidelijk onderscheiden
begrippen. Aan de cijfers met betrekking tot doorlooptijden en efficiency kunnen
geen uitspraken worden verbonden over de mate waarin 'hard', 'goed' of 'ijverig'
wordt gewerkt. De doorlooptijd in zaken, uitgedrukt in een aantal dagen, is niet
meer dan een koele constatering van de lengte van de periode van de eerste rolzitting tot het moment waarop de zaak wordt afgedaan, en staat los van een daar
eventueel aan te koppelen waardering of diagnose. Op dezelfde wijze is de efficiency
niets meer of minder dan het aantal over een bepaalde periode afgedane zaken,
gedeeld door het aantal fte's dat in die periode voor die taak werd ingezet. De
meting beperkt zich tot wat als de kerntaak van de rechtbank wordt opgevat (het
oplossen van geschillen) waarbij een afgedane zaak als een opgelost geschil wordt
gezien. Daarmee is overigens niet gezegd dat door rechtbanken geen ander nuttig
werk wordt verricht. De voor de uitvoering van die taak ingezette menskracht wordt
als belangrijkste 'productiemiddel' gezien - waarmee evenmin is gezegd dat geen
andere middelen (huisvesting, energie, apparatuur) worden gebruikt.
Wat het begrip 'kwaliteit' betreft, is geen exacte definitie gegeven. In enquêtes en
interviews zijn enkele vragen gesteld met betrekking tot de zorgvuldigheid waarmee
de rechter zijn werk doet en op de algemene 'kwaliteit van de rechtspraak'; deze
vragen waren bedoeld om meningen te peilen met betrekking tot de vraag of de
-'inhoudelijke'- kwaliteit te lijden had onder snel procederen. Dat met betrekking
tot dit aspect voor een dergelijke subjectieve invulling werd gekozen, had vooral een
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praktische reden: het was binnen de kaders van het onderzoek niet mogelijk een
meer exact onderzoek te doen naar de inhoudelijke kwaliteit van de rechtspraak met alle definities en meetproblemen die een dergelijk onderzoek zouden oproepen.
De betekenis van de onderzoeksresultaten met betrekking tot de kwaliteit is niet
meer - of minder - dan de constatering dat de betrokken professionals (rechters en
advocaten) op dit vlak problemen zien, of niet.
In de vakliteratuur kunnen regelmatig bijdragen worden aangetroffen waarin de
zorg wordt geuit dat de kwaliteit van de rechtspraak te lijden zal hebben onder de
toenemende nadruk die wordt gelegd op snelheid en efficiency. Een zorg die niet
onterecht lijkt; wanneer een groep mensen voor hun taken minder tijd krijgt - maar
nog wel dezelfde werkzaamheden moet verrichten om die taken te volbrengen kan men verwachten dat een verschil in het eindresultaat optreedt. Toch hoeft dat
niet zo te zijn. Zeker in civiele procedures is er een verschil tussen de doorlooptijd
en de geïnvesteerde werktijd. Van de totale doorlooptijd wordt slechts een fractie
gebruikt voor het verrichten van werkzaamheden aan de zaak; het merendeel
bestaat uit wachttijd. Indien die wachttijd wordt teruggebracht, hoeft dat niet ten
koste te gaan van de hoeveelheid tijd die aan een zaak wordt besteed. Ook is het
denkbaar dat men tot een (kwalitatief) gelijk resultaat komt door het werk slimmer
aan te pakken en/of een groter deel van de beschikbare werktijd voor de primaire
taak te benutten.
Welke invloed mag men verwachten dat efficiencymaatregelen op doorlooptijden
hebben, en vice versa? Hoewel deze begrippen nogal eens in één adem worden
genoemd, is er geen reden te veronderstellen dat ze elkaar niet kunnen bijten. In
veel doorlooptijdgevoelige markten worden bedrijfsprocessen naar snelheid geoptimaliseerd, ten koste van efficiency. Men denke bijvoorbeeld aan de wijze waarop
koeriersdiensten en de normale postbezorging hun processen inrichten. In de
normale postbezorging worden grote tussenvoorraden (dus wachttijd) gecreëerd,
zodat de post met posttassen en wagonladingen tegelijk kan worden verplaatst en
de handelingskosten per item afnemen. Koeriersdiensten komen tot veel gunstiger
doorlooptijden ten koste van de efficiency en met aanzienlijk hogere handelingskosten per item. Productiebedrijven in doorlooptijdgevoelige markten richt men
bijvoorbeeld zo in dat bij opeenvolgende schakels in het productieproces elke
schakel een grotere verwerkingscapaciteit heeft dan de vorige; op die wijze is een
volgende schakel altijd gereed het product van een vorige schakel in bewerking te
nemen en wordt liet ontstaan van tussenvoorraad voorkomen en een korte (totale)
doorlooptijd gegarandeerd. Beide voorbeelden illustreren een bekende leerstelling
uit de logistiek: doorlooptijden en tussenvoorraad zijn de keerzijden van een
medaille. Ook tonen ze aan dat aan verkorting van doorlooptijden vaak een prijskaartje kleeft. Initiatieven in het kader van doorlooptijdverbetering bij de Nederlandse rechtbanken blijven overigens - voorzover ons bekend - binnen de grenzen
van vastliggende budgetten; aan echte prioriteitsdiscussies met betrekking tot
doorlooptijd en efficiency lijkt men zich nog niet te wagen.
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Aan de huidige aandacht van organisaties voor doorlooptijden liggen twee problemen ten grondslag: klantgerichtheid en procesbeheersing. Doorlooptijden geven
aan hoe snel klanten kunnen worden bediend, maar worden tevens gebruikt als
indicatie voor de mate waarin een organisatie haar processen onder controle heeft.?
In de juridische literatuur ligt de nadruk op de eerste invalshoek: de vlotte afhandeling van geschillen is in het belang van de rechtzoekenden en tevens een maatschappelijk belang. Dat is ook het uitgangspunt in dit onderzoek.
Desondanks sluit de wijze waarop doorlooptijd in dit onderzoek is gedefinieerd niet
volledig aan bij het perspectief van de rechtzoekende: het traject dat wordt afgelegd
voordat een zaak bij de rechtbank komt, blijft buiten beschouwing, evenals hetgeen
gebeurt nadat een zaak door de rechtbank is afgedaan. De meer principiële reden
daarvoor is dat we geïnteresseerd zijn in hetgeen de rechtbank doet om een snelle
afdoening van zaken te bewerkstelligen; het voor- en natraject van een geschil is
voor de rechtbank onzichtbaar en niet beïnvloedbaar. De meer praktische reden
is dat, om grootschalig onderzoek naar doorlooptijden uitvoerbaar te maken, de
meting van die doorlooptijden diende te worden uitgevoerd aan de hand van een
bestaande en (in principe) landelijk uniforme registratie: in dit geval de rolkaarten.
De doorlooptijd waarover in het onderzoek wordt gerapporteerd, omvat de periode
van de op de rolkaarten vermelde datum van de eerste (rol)zitting tot de op de
rolkaarten vermelde datum van afdoening.
Meting en presentatie van doorlooptijdgegevens
Doorlooptijden worden in dit rapport, in navolging van de gebruikelijke praktijk
bij de rechtbanken, in dagen weergegeven, waarbij ook de niet-werkdagen worden
meegerekend. De cijfers worden gepresenteerd in de vorm van gemiddelden,
medianen en percentielscores. Elk daarvan heeft zijn eigen 'zin', maar onttrekt ook
een deel van de werkelijkheid aan het blikveld; de presentatie van de verschillende
cijfers naast elkaar geeft echter een goed beeld. De mediaan geeft de afdoening van
'de snelste helft van de zaken' weer; deze maat kan worden gelezen als '50% van de
zaken wordt binnen X dagen afgedaan'. Een tachtigste- of negentigste-percentielscore (de laatste wordt in de internationale literatuur gebruikt, en daarom ook in dit
onderzoek) geeft weer binnen welke periode 'de bulk van de zaken' wordt afgedaan;
deze maat kan men lezen als '90% van de zaken worden binnen X dagen afgedaan' of
'de tien procent meest langdurige zaken duurt X dagen en langer'. De gemiddelde
doorlooptijd geeft - als enige - een representatie van het totaal van zaken, waarbij
de snelle en de trage afdoeningen in gelijke mate worden meegewogen.
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In het laatste geval is de aandacht vooral gericht op de doorlooptijdbetrouwbaarheid.
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De meting van doorlooptijden in VR-zaken heeft plaatsgevonden op basis van alle
zaken die in 1996 als zodanig werden aangebracht. De meting van doorlooptijden in
VT-zaken, zaken die volgens het CnA-model verliepen en de overige 'gewone' procedures vond plaats op basis van steekproeven uit in 1994 tot en met 1996 afgedane
zaken. Een voordeel van het laatstgenoemde type meting is dat geen schattingen
behoefden te worden gedaan.8 Het nadeel is dat bij bepaalde subcategorieën zaken
(bijvoorbeeld: contradictoire VT-zaken in arrondissement X) de steekproefaantallen
te klein zijn om tot verantwoorde uitspraken te komen.
Om verandering in doorlooptijden te meten, worden in het rapport ook periodieke
doorlooptijdcijfers gepresenteerd. Daarbij dient rekening te worden gehouden
met het feit dat de in een bepaalde periode afgedane zaken slechts voor een klein
deel zaken zijn die ook in die periode zijn aangebracht. In termen van 'prestatie'
representeren die doorlooptijden de prestaties over een langere periode. Het
betekent ook dat het succes van interventies die gericht zijn op verbeteren van
doorlooptijden, pas na wat langere tijd uit de cijfers zal blijken (tenzij de interventies gericht zijn op het snel afdoen van verstekzaken). Bij de evaluatie van het
VR-experiment is gebruikgemaakt van periodieke cijfers. Uitgaande van de voor de
afdoening van die zaken gestelde norm van acht maanden, is een periodieke meting
gedaan in de tweeëntwintigste maand na de start van dat experiment; alle zaken die
in het eerste jaar werden aangebracht, zouden op dat moment - met inachtneming
van een 'uitloop' van twee maanden - moeten zijn afgedaan. Indien dat niet het
geval was, is een uiteindelijke doorlooptijd geschat; op die wijze werd een positieve
vertekening van de cijfers (doordat juist de langdurige zaken niet zouden worden
meegerekend) voorkomen.
De nadruk in het onderzoek ligt op de doorlooptijden in zaken waarin echt geprocedeerd wordt: de contradictoire zaken. Ingetrokken en verstekzaken worden met
mate genoemd, voornamelijk ter completering van het beeld. Refertezaken, die
naar procesverloop sterk op verstekzaken lijken, zijn in de analyses niet als aparte
categorie onderscheiden (het betreft minder dan een procent van de zaken); op
basis van het juridische argument dat geen sprake is van verstek, zijn ze als contradictoire zaken beschouwd.
Bij twee van de onderzochte sturingsopties, de VR-procedure en de VT-procedure,
wordt de keuze voor de procedure gemaakt door de advocaat. Deze zaken kunnen,
nadat ze tot de procedure zijn toegelaten, door de rechtbank worden verwijderd. De
doorlooptijden voor deze procedures, zoals die in het rapport aan de orde komen,
zijn inclusief die verwijderde zaken. Het belangrijkste argument hiervoor is dat in
een correcte evaluatie ook zaken waarin de aanpak volgens het versneld regime
of de VT-procedure niet blijkt te werken (toch uitstel en/of lange doorlooptijden)

8

Ter vergelijking: de doorlooptijden in VR-zaken zijn berekend op basis van alle aangebrachte zaken;
omdat op het moment dat werd gemeten nog niet al die zaken waren afgedaan, moest in die gevallen
een afloopdatum worden geschat.
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dienen te worden meegewogen. Bovendien wordt de rechtsconsument slechts op die
wijze een realistisch beeld voorgeschoteld van wat er bij keuze voor een bepaalde
procedure kan worden verwacht.
2.2.2

Efficiency

Het begrip 'efficiency' is een maat voor de verhouding tussen input en output,
zoals de verhouding tussen inspanning en resultaat of uitgaven en inkomsten.
Om efficiency te verbeteren, liggen globaal twee wegen open: het zuiniger omgaan
met input bij gelijke output (bijvoorbeeld door kostenbesparing) of het verhogen
van de output bij gelijke input (productiviteitsverbetering). Om twee redenen
heeft de efficiency een plaats gekregen in dit onderzoek. In de eerste plaats
beogen de onderzochte sturingsvarianten, althans het versneld regime en het
CnA-model, ook de efficiency te vergroten. In de tweede plaats staat verbetering
van efficiency op gespannen voet met verbetering van doorlooptijden; een eenzijdige optimalisatie van een systeem naar hetzij efficiency, hetzij doorlooptijden,
hetzij kwaliteit gaat gepaard met 'verlies' ten aanzien van de andere aspecten; er
moet dus rekening worden gehouden met het mogelijk optreden van onbedoelde
neveneffecten.

Het systeemniveau waarop efficiency in het onderzoek wordt gemeten, is dat van de
civiele sectoren (rechterlijke macht en ondersteuning), of dat deel ervan dat belast
is met de afhandeling van civiele dagvaardingsprocedures in handelszaken. Output
van dit systeem zijn afgedane dagvaardingsprocedures, de in beschouwing te nemen
input beperkt zich tot de menskracht. Andere input (bijvoorbeeld huisvestingskosten, energiegebruik en apparatuur) is bewust buiten beschouwing gelaten;
menskracht is de enige input die men met de verschillende onderzochte interventies
tracht te beïnvloeden en de kans op onbedoelde neveneffecten op andere input
werd te gering geacht om een uitgebreidere onderzoeksinspanning op dit punt te
rechtvaardigen.
De personele capaciteit is berekend door de fte's op te tellen die per rechtbank
over de betreffende periode werden ingezet voor de genoemde categorie van
handelszaken (rechterlijke macht en ondersteuning, zowel directe als indirecte
werkzaamheden). Voor personeel dat ook taken buiten de handelszaken had, werd
het percentage van de werktijd geschat dat daadwerkelijk aan handelszaken was
toe te schrijven; tevens werden de cijfers gecorrigeerd voor verlof en verzuim. De
gebruikte outputcijfers werden ontleend aan de werklastmeting van de directie
Rechtspleging (Ministerie van justitie, 1995, 1996b, 1997).
Om eventuele veranderingen in efficiency te kunnen meten, is de output per fte in
het onderzoek per halfjaar berekend over de jaren 1994 tot en met 1996. Daarbij
geldt een soortgelijke kanttekening als werd gemaakt ten aanzien van de periodieke
doorlooptijdcijfers: het totale aantal zaken dat in een bepaalde periode wordt
afgedaan is niet louter resultaat van in diezelfde periode geleverde inspanningen,
maar is het resultaat van over een langere periode geleverde inspanningen. Voor het
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leeuwendeel van de contradictoire zaken die in een bepaalde halfjaarlijkse periode
wordt afgedaan, geldt immers dat ze voor de aanvang van dat halfjaar zijn aangebracht. Wel wordt in het halfjaar waarin ze worden afgedaan, door de rechtbank
een belangrijk deel van de totale inspanning aan die zaak verricht; hetzij door het
schrijven van het eindvonnis, hetzij door het beproeven van een schikking. Met
nadruk zij gesteld dat deze cijfers beslist niet representeren hoe hard er in een
bepaalde periode is gewerkt.
2.2.3

Kwaliteit

Bij de onderzochte initiatieven om doorlooptijden en efficiency te verbeteren, geldt
- impliciet of expliciet - dat de kwaliteit van de rechtsgang gelijk blijft. Toch klinkt
in de kritiek op dergelijke interventies vaak de zorg door dat die kwaliteit zal lijden
onder grotere snelheid of kostenbesparing.
In het onderzoek wordt het begrip 'kwaliteit' inhoudelijk opgevat: het gaat bijvoorbeeld om de zorgvuldigheid die een rechter betracht bij het trekken van conclusies.
Deze invulling is 'enger' dan die men in andere literatuur wel tegenkomt. Op zich
is een opvatting waarbij snelheid als kwaliteitsaspect van de rechtspraak wordt
gezien (bijvoorbeeld Donner, 1995) zeker zo legitiem, maar voor ons doel minder
geschikt omdat in dit onderzoek snelheid reeds een kernvariabele is.
Het volledig operationaliseren en meetbaar maken van het begrip 'kwaliteit van de
rechtspraak' werd binnen de kaders van het onderzoek niet haalbaar geacht. Er is
daarom voor een praktische oplossing gekozen: aan de bij de interventies betrokken
professionals (rechters, advocaten) is gevraagd of in hun ogen de interventies effect
hadden op de kwaliteit van de rechtspraak. Deze werkwijze stelt grenzen aan de
mogelijke conclusies die aan dit deel van het onderzoek kunnen worden verbonden.
Mocht het zo zijn dat de betrokken professionals menen dat de kwaliteit van de
rechtspraak serieus in het gedrang komt, dan zal nader onderzoek moeten worden
gedaan. Mocht de kwaliteit van de rechtspraak in de ogen van deze professionals
voldoende zijn gewaarborgd, dan is er geen reden om de aanname dat de kwaliteit
van de rechtsgang gelijk blijft, in twijfel te trekken.
Naast de genoemde operationalisering van 'kwaliteit' is ook overwogen kwaliteit te
meten aan de hand van de mate waarin tegen vonnissen in beroep wordt gegaan.
Hiervan is uiteindelijk afgezien omdat bij die methode de royementen (een met
verschillende sturingsvarianten nagestreefde uitkomst) buiten beschouwing zouden
blijven en bovendien de relatie tussen de kwaliteit van de rechtsgang en het aantekenen van beroep onvoldoende eenduidig is.9 Ook zou het moment van meting
in de tijd naar achter schuiven, daar het verstrijken van de termijn voor beroep zou
moeten worden afgewacht.

9

'Cassatiebestendigheid' zou wellicht een betere maat zijn.
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Organisatietheoretische invalshoeken

In het onderzoek is - zoals kan worden afgeleid uit het soort vragen en de gebruikte
begrippen - van verschillende organisatietheoretische invalshoeken gebruikgemaakt. Duidelijk herkenbaar is de vanuit de systeemtheorie afkomstige gedachte
dat organisaties moeten worden begrepen vanuit de functie die ze vervullen in hun
omgeving en dat de ontwerp- of inrichtingseisen uit die functie zijn af te leiden
(zie Lawrence en Lorsch, 1967). Een denkkader dat inmiddels zo goed als tot
'common sense' opvatting is verworden. Voor de rechtbank doet die omgeving
zich op verschillende manieren gelden.
In de eerste plaats kan worden gewezen op de taakstructuur de hoeveelheid en
aard van de zaken die een rechtbank krijgt te verwerken, en de mate waarin deze
fluctueren. Voor het onderzoek is dat relevant bij het maken van vergelijkingen
tussen rechtbanken; verschillen in taakstructuur weerspiegelen zich bijvoorbeeld in
de grootte van de rechtbank (in termen van personeel), in de organisatiestructuur,
de taakverdeling en de mate van specialisatie.
Ook komen we de omgeving tegen als regelgever, zowel wat betreft de spelregels
waaraan de rechtbank zich dient te houden, als voor de maatschappelijke spelregels
die de rechtbank vanuit haar functie dient te bewaken. Vanuit deze rol legt de omgeving de rechtbank beperkingen op in de wijze waarop bijvoorbeeld versnelling tot
stand kan worden gebracht, en is ze tevens van invloed op de vraagzijde (bijvoorbeeld ten gevolge van nieuwe wetgeving).
De omgeving speelt ook de rol van financier het departement van justitie heeft
beheersverantwoordelijkheid ten aanzien van de rechtbanken en voorziet in de
middelen van bestaan en ontleent daaraan een speciale positie.10
Tot slot kan worden gewezen op het klantsysteem als relevante omgeving. In diverse
rapporten wordt bijvoorbeeld de noodzaak tot versnelling in belangrijke mate als
wens van de klanten gepresenteerd (Ministerie van justitie, 1996a, 1998). Bij het
ontwerpen van snelle procedures is het klantsysteem relevant, voorzover deze
procedures (ook) het gedrag van die klanten trachten te beïnvloeden.
Logistiek
Organiseren kan men opvatten als het coordineren en afstemmen van activiteiten
en individuen. Het op elkaar afstemmen van activiteiten is vooral onderwerp van de
meer technisch georiënteerde stromingen binnen de organisatietheorie. Voor ons
onderwerp is daarbij vooral de logistiek van belang - de discipline die zich bij uitstek
bezighoudt met doorlooptijden, voorraden en transport. Een belangrijk uitgangs-

10

Hierbij zij gewezen op de darwinistische parallel die omgevingstheorieën leggen tussen organisaties
en levende organismen: overleven, groeien en ontwikkelen vergt aanpassing aan de omgeving. Rechtbanken hebben slechts in zeer beperkte mate met concurrentie te maken en klanten kunnen voor
dezelfde diensten niet elders aankloppen. Op overlevingskansen, groei en ontwikkelen is vooral het
departement direct van invloed en is de rol van de klanten hoogstens een indirecte.
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punt van de logistiek is in paragraaf 2.1.2 al aan de orde geweest: tussenvoorraden
zijn een teken van stagnatie en hebben een negatieve invloed op doorlooptijden.
Korte doorlooptijden kan men bijvoorbeeld realiseren door in een productieketen
een oplopende overcapaciteit te creëren, door transportbewegingen te minimaliseren of door instel- en omsteltijden te verkorten. We mogen dus verwachten dat
rechtbanken met veel werkvoorraad lange doorlooptijden hebben. Maar ook de
routing die stukken afleggen tussen rolrechter, instructierechter, secretariaat en
administratie en zelfs de fysieke afstanden die daarbij moeten worden afgelegd,
zouden aanknopingspunten kunnen bieden voor doorlooptijdverbetering.
Co6rdinatiemechanismen
Een bekende theorie over de coordinatie van individuen in organisaties is die van
Mintzberg (1983). De keuzes die worden gemaakt ten aanzien van de verdeling van
taken en bevoegdheden (centraal versus decentraal), de keuzes ten aanzien van
specialistische dan wel meer generale taakstellingen, en de wijze waarop leiderschap
en controle gestalte krijgen, zijn in hoge mate bepalend voor de effectiviteit van de
samenwerking en daarmee voor de bereikte resultaten.
Mintzberg onderscheidt vijf basistypen van organisaties, die gebaseerd zijn op
een aantal samenhangende keuzes met betrekking tot de bovengenoemde items.
Rechtbanken zijn in die typologie op te vatten als 'professionele bureaucratieën';
kenmerkend is dat het belangrijkste mechanisme achter de samenwerking en
coordinatie het gezamenlijk referentiekader is dat de werknemers in hun opleiding
meekrijgen. Een dergelijk codrdinatiemechanisme treft men ook aan bij bijvoorbeeld universiteiten en ziekenhuizen. Onderscheidend voor deze organisaties
is een hoge mate van discretionaire bevoegdheden in de uitvoerende taken, die
worden uitgevoerd door hoog opgeleide specialisten. Het werk heeft een sterk
individualistisch karakter. De 'macht' in deze organisaties ligt op de werkvloer
en wordt ontleend aan expertise.
Tot de problemen van dit type organisatie rekent Mintzberg de onmacht tot het
voeren van beleid (dat is feitelijk de som van door de individuele professionals
gevoerde strategieën) en dat de hoge mate van discretionaire bevoegdheden de
responsiviteit van professionals ten aanzien van behoeften van organisatie en
omgeving niet ten goede komt. De buitenwereld (klanten, maatschappij, politiek)
beschouwt de problemen in de professionele bureaucratie over het algemeen als
problemen van gebrek aan externe controle en reageert er dan ook op met pogingen
de greep te verstevigen - hetgeen slechts frustratie en verzet tot gevolg heeft. De
meer effectieve weg tot verandering is er in de ogen van Mintzberg een via het
mechanisme dat de organisaties cotirdineert: opleiding en training.
Naast de professionele bureaucratie onderscheidt Mintzberg nog een basistype dat
- enigszins - op rechtbanken van toepassing kan worden geacht: de divisiestructuur.
Zoals de professionele bureaucratie bestaat uit tamelijk autonoom opererende
individuen, bestaat de divisiestructuur uit een aantal tamelijk autonoom opererende
organisaties, waarbij de standaardisatie van output het belangrijkste coSrdinatie-
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mechanisme is. Zowel de tamelijk autonoom opererende organisaties als het streven
naar standaardisatie van output - in het belang van rechtsgelijkheid - zijn bij rechtbanken terug te vinden. Het basistype van de divisiestructuur kent een centraal
'hoofdkwartier' van waaruit de output wordt gevolgd, het strategisch beleid wordt
vastgesteld en de allocatie van financiële middelen plaatsvindt. Voorts speelt het
hoofdkwartier een rol in het personeelsbeleid - vooral voor leidinggevende functies
- en verzorgt het ondersteunende diensten aan de divisies. Mintzberg beschouwt
deze organisatievorm als ideaaltypisch, maar minder als na te streven ideaal.
Overheidsorganisaties met een divisiestructuur kampen met het probleem dat
de output moeilijk is te meten en dat geen goede grenzen zijn te trekken tussen
centrale en lokale discretionaire bevoegdheden.
Organisatiecultuur
Theorieën over organisatiecultuur houden zich eveneens bezig met de interactie
van mensen in organisaties. Sinds de jaren tachtig wordt met regelmaat gewezen
op de cultuur van het juridische apparaat als belemmering voor de verbetering van
prestaties en als belemmering van verandering in het algemeen. Zo stelde Donner
(1994) in zijn rapport over het Openbaar Ministerie: 'De huidige inrichting en het
functioneren van de rechtshandhaving vinden hun bestaansgrond en rechtvaardiging niet in de resultaten en geboden kwaliteit, maar in historie, traditie, uiteenlopende concepten, verschillende verbanden en prioriteiten waartussen geen
rangorde bestaat, de behoefte aan tegenwichten en evenwichten, en een inflatie
van noties van professionaliteit en onafhankelijkheid.' De inrichting van de rechtshandhaving is volgens deze visie niet gebaseerd op een 'rationele' vertaling van
omgevingseisen in structuren en processen, maar op het vasthouden aan oude
waarden en gedragspatronen, het loslaten van andere waarden en een gebrek aan
richting. Ook met betrekking tot de trage civiele procedures is de cultuur regelmatig
als een achterliggend probleem aangewezen. 11
Schein (1991) stelt dat organisatieculturen hun oorsprong vinden in succesvolle
oplossingen voor problemen. Gedrag dat ooit succesvol is gebleken, wordt steeds
geïmiteerd en overgedragen op nieuwkomers. Het gedrag wordt op verschillende
manieren bekrachtigd. In de eerste plaats via beloningen (hoewel niet noodzakelijk
via formele criteria in beloningssystemen). Ook krijgt het een plaats in 'mythes'
(oude succesverhalen die telkens weer worden aangehaald) of in formele statements
over de missie van de organisatie.
Cultuur kan in essentie worden beschouwd als een paradigma, een groep onderling
afhankelijke assumpties over hoe de wereld en de mens in elkaar zitten. Het zijn
assumpties waarvan men zich nauwelijks bewust is, en voor wie onderdeel uitmaakt
van een cultuur als min of meer vanzelfsprekend gelden; het betreft bijvoorbeeld het

11

De gemengde commissie die het versneld regime ontwierp, wijst bijvoorbeeld op de 'aardigheidscultuur' bij het verlenen van uitstel.
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tijdsbesef en de relatie van de mens tot de natuur. De assumpties worden zichtbaar
(en meer bewust) in de normen en waarden die in een cultuur gelden; hoe behoort
men te handelen, wat is (on)rechtvaardig? Overigens waarschuwt Schein voor het
feit dat nogal wat 'waarden' louter met de mond worden beleden (of schriftelijk in
bijvoorbeeld 'mission statements'), maar nooit vertaald worden in gedrag; dat zijn
niet de 'echte' waarden. De assumpties en waarden reflecteren zich ten slotte in
allerlei direct waarneembare zaken, zoals de fysieke inrichting, het taalgebruik en
de kleding.
Een reden waarom cultuur zo moeilijk valt te veranderen, is dat die diep wortelt:
voor diegenen die deel uitmaken van een cultuur, worden de aannames waarop
de cultuur gebaseerd is, als onbetwistbare waarheden ervaren en gedrag dat met
die waarden in strijd is als op zijn minst een teken van slechte smaak. Organisatieculturen handhaven zichzelf mede doordat ook bij het aannemen van nieuw
personeel de bestaande cultuur de norm is. Met betrekking tot veranderingsprocessen in organisaties is Schein van mening dat ze meer weerstand opleveren
(en moeilijker tot een goed eind te brengen zijn) naarmate ze meer aspecten
bevatten die indruisen tegen de heersende cultuur. Het verwezenlijken van echte
cultuurverandering acht hij slechts weggelegd voor tamelijk unieke - visionaire en
inspirerende - leiders.
Zijn de uitingen van organisatiecultuur deels nog aan de oppervlakte waarneembaar, interpretatie ervan vergt uiterst diepgravend en tijdrovend onderzoek. Om die
reden is 'cultuur' niet als onderwerp van dit onderzoek benoemd. Dat neemt niet
weg dat in de rapportage de nodige aspecten aan de orde komen die men naar
believen ook als kenmerken en uitingen van organisatiecultuur kan opvatten.
Regelcapaciteit en speelruimte
Mintzberg en Schein benaderen de professionele cultuur vanuit verschillende
invalshoeken. Hun visies zijn in die zin te verzoenen dat professionals een belangrijk
deel van hun cultuur - in de vorm van gedeelde opvattingen over de werkelijkheid al tijdens hun opleiding meekrijgen; voor een ander deel zal ze worden gevormd
binnen de organisaties waar ze werkzaam zijn. De Sitter (1982) ziet enkele kenmerken van de cultuur van professionals als een voorbeeld voor álle kantoren en
fabrieken. Een hoge mate van discretionaire bevoegdheden op de werkvloer is in
zijn ogen het middel tegen stagnerende productieprocessen en productiestress.
In de moderne sociotechnische benadering, waarvan De Sitter een representant is,
zijn 'regelcapaciteit' en 'speelruimte' kernbegrippen waar het gaat om de inrichting
van werkprocessen. Beide begrippen hebben betrekking op het vermogen van
werknemers de productieprocessen waarin zij zijn betrokken, zelf te regelen en bij
te sturen; dat veronderstelt dat zij over de kennis, vaardigheden en hulpmiddelen
beschikken om dat te doen (regelcapaciteit), alsmede over de bevoegdheden en
praktische mogelijkheden om regelcapaciteit aan te benutten (speelruimte). Door de
mate van regelcapaciteit en speelruimte te verhogen, zullen kwaliteit en kwantiteit
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Schema 3:

De relatie tussen werkdruk en regelcapaciteit
lage werkdruk

hoge werkdruk

veel regelcapaciteit

het zinloze werk

het interessante werk;
biedt mogelijkheden
tot leren en ontplooien

weinig regelcapaciteit

het saaie werk

het slopende werk

Bron: De Sitter, 1982

van de output groeien en doorlooptijden verbeteren, zonder dat dit tot negatieve
consequenties hoeft te leiden voor het welbevinden van werknemers. In schema 3
is dit op eenvoudige wijze samengevat.
Zoals gesteld in hoofdstuk 1, zal het streven naar meer snelheid gemakkelijk tot
een hogere werkdruk leiden. De gevolgen daarvan hoeven, op basis van het bovenstaande, echter niet noodzakelijk negatief van aard te zijn. Voorzover rechters zich
actiever gaan opstellen ten aanzien van de procesgang, ligt voor de hand dat zij
zich meer discretionaire bevoegdheden (speelruimte en regelcapaciteit) gaan
toe-eigenen, en er meer gebruik van gaan maken. In het onderzoek zullen deze
elementen dan ook in onderling verband worden beschouwd.

3

Rechtbanken en doorlooptijden

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het beleid van de negentien rechtbanken, voorzover dit gericht is of van directe invloed is op de snelheid waarmee zaken worden
afgedaan. In paragraaf 3.1 wordt ingegaan op de strategieën die de verschillende
rechtbanken voeren om doorlooptijden te verkorten. Paragraaf 3.2 is gewijd aan de
feitelijke doorlooptijden van de rechtbanken over de in de jaren 1994 tot en met
1996 afgedane zaken. In paragraaf 3.3 wordt ingegaan op de verschillen in taakstructuur en organisatie, in paragraaf 3.4 op de procedurele aspecten zoals die
zijn vastgelegd in de rolreglementen, en de relatie daarvan met doorlooptijden.
3.1

Wat rechtbanken doen aan doorlooptijdverkorting

In deze eerste paragraaf staan de maatregelen centraal die de rechtbanken in de
jaren 1994 tot en met 1996 namen om doorlooptijden in handelszaken te verkorten.
In paragraaf 3.1.1 wordt per rechtbank ingegaan op het gebruik van de sturingsvarianten versneld regime, verkorte termijn, comparitie na antwoord. De gegevens
zijn ontleend aan interviews (zie bijlage 7) en aan het doorlooptijdenbestand (zie
bijlage 3). In paragraaf 3.1.2 wordt ingegaan op andere maatregelen die de rechtbanken in dezelfde periode namen, waarvan verondersteld wordt dat ze van invloed
zijn op de doorlooptijden.
3.1.1

Het gebruik van de drie sturingsopties

In schema 4 is weergegeven welke van de sturingsopties door de verschillende rechtbanken op enige schaal worden gebruikt. Met betrekking tot het versneld regime zijn
alle aan het experiment deelnemende rechtbanken als gebruiker beschouwd; in
hoeverre er ook daadwerkelijk gebruik van wordt gemaakt, komt in hoofdstuk 4 aan
de orde. De vT-procedure en de comparitie na antwoord zijn wettelijk vastgelegde
opties die bij elke rechtbank kunnen worden toegepast. Het feitelijk gebruik ervan
varieert echter sterk per rechtbank, daar rechtbanken hun beleidsvrijheid benutten
om het gebruik van deze opties te stimuleren of af te remmen. Voor deze opties is
dan ook gelet op de mate van gebruik, waarbij een ondergrens is gesteld om rechtbanken die er relatief veel gebruik van maken, te onderscheiden van de minder
frequente gebruikers. Voor de VT-procedure zijn in het schema alleen rechtbanken
opgenomen waar minimaal 3% van de zaken volgens die procedure verloopt. Voor
het CnA-model is een ondergrens van 20% van de contradictoire zaken gebruikt.12

12

De grenzen zijn niet willekeurig gekozen, maar zo dat ze werkelijk onderscheidend zijn tussen 'actieve
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Schema 4: Het gebruik van de drie sturingsopties door de rechtbanken
rechtbank

Alkmaar
Almelo

versneld
regime

verkorte

comp. na

termijn*

antwoord"

x

x

x

x

Haarlem
Leeuwarden
Maastricht

Amsterdam
Arnhem
Assen

'

versneld
regime

verkorte
termijn'

comp. na
antwoord"

x

Middelburg

Breda
Den Bosch
Den Haag
Dordrecht
Groningen

rechtbank

Roermond
x

x
x
x

x

Rotterdam
Utrecht
Zutphen
Zwolle

x

x

x
x
x

x

In meer dan 3% van de zaken.

" In meer dan 20% van de contradictoire zaken.

De VT-procedure blijkt weinig te worden gebruikt. Slechts in Almelo (7% van de
zaken) en Assen (6%) wordt de procedure in meer dan 3% van de zaken gebruikt.13
Zes arrondissementen onderscheiden zich door ruime toepassing van het CnAmodel. Landelijk gezien nam het gebruik van de comparitie na antwoord tussen
1994 en 1996 toe en een verdere stijging ligt in de lijn der verwachting.14
Vijf van de acht VR-arrondissementen hebben gedurende de onderzochte periode
ook een bovengemiddeld gebruik gemaakt van de VT-procedure of het CnA-model.
Dat gegeven is van belang met het oog op de evaluatie van de verschillende opties.
Omdat elk van de opties bedoeld is om zaken sneller af te doen, zou enige mate van
'concurrentie' tussen de opties kunnen optreden. Zo zou de introductie van het
versneld regime kunnen leiden tot afname van het aantal zaken dat als VT-procedure
wordt aangebracht. Ook moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat
in een arrondissement waar veelvuldig (en succesvol) de comparitie na antwoord

gebruikers' en de minder actieven. De VT-procedure wordt bij de in het schema vermelde rechtbanken
ruim tweemaal zoveel gebruikt als door de meest frequente gebruiker onder de niet vermelde rechtbanken. De comparitie na antwoord werd door de meest frequente gebruiker onder de niet in het
13

schema genoemde rechtbanken in 16% van de contradictoire zaken toegepast.
Hierbij dient te worden aangetekend dat het gebruik van de VT-procedure en van de comparitie na
antwoord moest worden afgeleid van de rolkaarten; we waren dan ook afhankelijk van de mate waarin
rechtbanken consequent op de rolkaarten aangeven dat sprake is van een VT-zaak (artikel 145 Rv)
en de mate waarin wordt geregistreerd of een comparitie daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Of dit
consequent gebeurd is, is onzeker. Zie ook de methodologische kanttekeningen in bijlage 3.

14

Op basis van de cijfers van 1996 zou ook het arrondissement Assen als actief gebruiker moeten worden
gekwalificeerd. Uit de interviews bleek bovendien dat vier arrondissementen (Alkmaar, Arnhem,
Haarlem en Leeuwarden) concrete plannen hadden om het gebruik van de comparitie na antwoord
te bevorderen of daar reeds mee waren gestart.
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wordt ingezet, de aantrekkelijkheid van het versneld regime minder is dan in een
arrondissement waar relatief weinig comparities na antwoord worden gehouden,
of het versnellend effect van die comparities gering is.
Uit de interviews met de rechtbanken is duidelijk geworden dat bij de aanbieders
van meer opties soms aan één ervan een duidelijke prioriteit wordt gegeven. Zo
heeft voor Almelo de vT-procedure duidelijk prioriteit boven de VR-procedure,
terwijl Den Haag de comparitie na antwoord als speerpunt van het versnellingsbeleid ziet en niet het versneld regime. Assen heeft haar kaarten (vooral na 1996)
op het versneld regime en de comparitie na antwoord gezet; het gebruik van de
VT-procedure wordt niet (meer) gestimuleerd. Concreet betekent dat bijvoorbeeld
dat wanneer een advocaat om toestemming vraagt voor het toepassen van de
VT-procedure, de rechtbank de mogelijkheid van een VR-procedure onder de
aandacht brengt.
3.1.2

Andere doorlooptijdverkortende maatregelen

Naast de zojuist behandelde versnellingsopties hebben de rechtbanken in het
recente verleden ook andere maatregelen genomen die geacht moeten worden van
invloed te zijn op doorlooptijden. Overigens is versnelling lang niet altijd als het
hoofddoel geformuleerd: in veel gevallen zeggen rechtbanken primair te trachten
meer zaken te willen verwerken en zijn de maatregelen langs die weg van invloed
op de doorlooptijd. Om meer zaken te verwerken, worden drie strategieën gebruikt:
(1) het verminderen van de hoeveelheid werk die moet worden verzet om een zaak
af te handelen, (2) het vergroten van het percentage werktijd dat beschikbaar is om
zaken af te handelen, (3) effectiever (samen)werken. 15
Maatregelen waarmee de hoeveelheid werk aan een zaak wordt verminderd, zijn bijvoorbeeld het beperken van behandeling door de meervoudige kamer en het gericht
aansturen op schikkingen. Het beperken van de behandeling door de meervoudige
kamer zaken is een landelijke ontwikkeling. 16 Het aansturen op schikkingen wint
aan populariteit, maar is niet overal beleid. Door middel Van cursussen worden
rechters in de gelegenheid gesteld de hiervoor benodigde vaardigheden te ontwikkelen. Deze ontwikkeling is (mede) oorzaak van het stijgende gebruik van de
comparitie na antwoord, dat eerder in dit hoofdstuk werd aangestipt.
Sommige rechtbanken voeren gericht beleid om de hoeveelheid vergadertijd terug
te brengen en zo het percentage werktijd dat beschikbaar is om zaken af te handelen, te vergroten. Ook de beperking van het aantal door de meervoudige kamer

J5

16

Natuurlijk kunnen ook de eerstgenoemde strategieën als 'effectiever werken' worden benoemd; in dit
geval wordt echter op die strategieën gedoeld waarbij de hoeveelheid werk aan een zaak gelijk blijft
evenals de voor het werk beschikbare tijd.
In artikel 49 van de Wet op de Rechterlijke Organisatie en in artikel 288a van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is bepaald dat zaken in eerste instantie door een enkelvoudige kamer dienen te
worden behandeld.
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behandelde zaken kan vanuit dit perspectief worden gezien; het leidt tot een
vermindering van de afstemmingsbehoefte. Een aantal rechtbanken heeft ook de
praktijk van het 'meelezen' teruggebracht. 17
Tot de strategieën om effectiviteit te vergroten, behoort in de eerste plaats de landelijke tendens om meer werk te delegeren. Vrijwel alle rechtbanken zeggen meer dan
vroeger werk te delegeren aan ondersteunend personeel (secretarissen, staf-, schrijfen delegatiejuristen). De meeste rechtbanken trachten voorts de flexibiliteit van het
personeel te vergroten door hen breed inzetbaar te maken; sommige rechtbanken
zoeken het juist (of tevens) in het ontwikkelen van specialismen. Eén rechtbank legt
veel nadruk op het standaardiseren en vastleggen van werkmethoden; daarmee
wordt voorkomen dat rechters telkens opnieuw het wiel uitvinden. Bovendien
kunnen werkzaamheden makkelijker worden overgedragen of gedelegeerd en
worden vonnissen uniformer. Deze rechtbank hanteert bovendien een strikt standpunt ten aanzien van werving en selectie: bij onvervulde vacatures zegt men liever
over te werken dan genoegen te nemen met 'matig' personeel.
Over het algemeen staan bij de bovengenoemde maatregelen efficiency en beheersing van de werkvoorraad voorop. De doorlooptijd vormde bij slechts een beperkt
aantal rechtbanken een werkelijk belangrijk punt van overweging. Heel uitdrukkelijk
geldt dat voor zes rechtbanken die de laatste jaren met grote werkvoorraden (achterstanden) te kampen hadden. Voor hen zou een kortere schriftelijke fase de directe
problemen vergroten omdat het tot een verdere toename van de werkvoorraad zou
leiden. 18
Waar de meeste rechtbanken wel op sturen, is de doorlooptijd voor het wijzen van
vonnis, ofwel de tijd die verstrijkt vanaf het moment dat een zaak op het bureau van
een rechter komt tot het moment dat deze het benodigde werk heeft verricht (met,
in de meeste gevallen, een (tussen)vonnis als 'product'). Over het algemeen wordt
hiervoor een norm van zes weken gehanteerd. Bij de rechtbanken met achterstanden
ligt het gemiddelde echter op drie tot zes maanden, met als uitschieters zaken die
meer dan een jaar op een vonnis wachten.
Wat betreft maatregelen die expliciet gericht zijn op het verkorten van doorlooptijden, springt er (afgezien van de in de vorige paragraaf behandelde sturingsopties)
één uit. Veel rechtbanken hebben in de afgelopen jaren hun rolreglementen
aangescherpt of zeggen die strikter te zijn gaan handhaven. Dat betekent vooral
dat men minder gemakkelijk uitstel is gaan verlenen en/of de uitsteltermijnen zijn
teruggebracht. Op deze rolreglementen wordt in paragraaf 3.4 nader ingegaan.

17

In het kader van kwaliteitsbewaking en intercollegiale toetsing worden vonnissen vaak eerst door
een tweede rechter gelezen en becommentarieerd, alvorens de tekst definitief wordt.

18

'Werkvoorraad' vormt voor de rechtbanken een belangrijke sturingsvariabele. Helaas wordt de
werkvoorraad niet overal op dezelfde wijze gemeten, zodat geen vergelijkbare cijfers beschikbaar
zijn. Zo worden door sommige rechtbanken alle niet afgedane zaken als werkvoorraad beschouwd,
door andere uitsluitend zaken die op een door de rechtbank te verrichten bewerking wachten.
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Afdoening van verstekzaken in de jaren 1994 t/m 1996, in %

Tabel 1:

termijn waarbinnen afgedaan

%

een maand

41

twee maanden

76

drie maanden

85

zes maanden

93

een jaar

96

Tabel 2:

Afdoening van contradictoire zaken in de jaren 1994 t/m 1996, in %

termijn waarbinnen afgedaan
een half jaar

15

een jaar

34

anderhalf jaar

52

twee jaar

66

drie jaar

82

vijf jaar

94

Een andere aangetroffen strategie is het ontmoedigen van het uitgesponnen
conclusiewisselen, bijvoorbeeld naar aanleiding van deskundigenonderzoeken.
(Rechter: 'Ik zeg gewoon dat ik die toch niet lees.')
3.2

Doorlooptijden in de jaren 1994-1996

Over de jaren 1994 t/m 1996 bedroeg de gemiddelde doorlooptijd in contradictoire
bodemprocedures binnen de handelssectoren van de Nederlandse rechtbanken 23
maanden (701 dagen). In verstekzaken lag de gemiddelde doorlooptijd op 3 maanden (90 dagen). Over het totaal van zaken (exclusief ingetrokken zaken) komt de
doorlooptijd op 14,5 maand (441 dagen).
De gemiddelden zeggen nog niet alles over het verloop van. het gros van de zaken.
Een relatief klein percentage van de zaken heeft extreem lange doorlooptijden:
ongeveer 18% van de zaken duurt langer dan drie jaar, een half procent overschrijdt
de tien jaar.19 In de tabellen 1 en 2 is de snelheid van afdoen weergegeven van
verstekzaken en contradictoire zaken. Het grootste deel van de verstekzaken (90%)
wordt binnen 4,5 maand (140 dagen) afgedaan, het gros (90%) van de contradictoire
zaken binnen 4 jaar (1.465 dagen).

19

Dat sommige zaken zeer lang duren, heeft niet altijd te maken met de wijze waarop de partijen of de
rechtbank de zaak behartigen. Men denke bijvoorbeeld aan zaken die moeten wachten op de uitkomst
van gerechtelijke procedures die in andere landen zijn aangespannen.
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Tabel 3:

Gemiddelde doorlooptijden, in dagen, van zaken afgedaan in de jaren 1994 t/m
1996, per rechtbank

rechtbank

contradictoire
zaken

verstekzaken

Alkmaar

744 (n=306)

119 (n=186)

508 (n=492)

Almelo

498

(326)

110

(232)

336

(558)

Amsterdam

873

(976)

136

(586)

596

(1.562)

Arnhem

760

(550)

109

(368)

499

(918)

Assen

579

(235)

39

(186)

340

(421)

Breda

518

(409)

66

(421)

289

(830)

Den Bosch

643

(822)

95

(492)

438

(1.314)

Den Haag

524

(1.157)

68

(743)

346

(1.900)

totaal (exclusief
ingetrokken zaken)

Dordrecht

635

(110)

88

(108)

364

(218)

Groningen

550

(234)

45

(212)

310

(446)

Haarlem

741

(452)

39

(419)

404

(871)

Leeuwarden

845

(272)

111

(173)

560

(445)

Maastricht

844

(290)

150

(165)

592

(455)

Middelburg

522

(202)

84

(196)

306

(398)

Roermond

487

(157)

55

(126)

295

(283)

Rotterdam

993

(1.006)

127

(812)

606

(1.818)

Utrecht

753

(692)

93

(493)

478

(1.185)

Zutphen

540

(218)

46

(251)

276

(469)

Zwolle

492

(325)

68

(298)

289

(623)

totaal

701

(8.739)

90

(6.467)

441

(15.206)

Er bestaan aanzienlijke verschillen tussen de doorlooptijden bij de verschillende
rechtbanken zoals te zien is in tabel 3.20 Uit de tabel blijkt dat rechtbanken die
snel zijn in het afdoen van contradictoire zaken, niet noodzakelijkerwijs ook snel
zijn in het afdoen van verstekzaken (en vice versa). Het antwoord op de vraag welke
de snelste rechtbank is, is dan ook afhankelijk van het type zaken men daarbij in
beschouwing neemt. Voor contradictoire zaken is het Roermond, voor verstekzaken
Assen en voor het totaal van zaken is het Zutphen (overigens: dankzij een hoog
percentage verstekzaken). De traagste rechtbank is de Rotterdamse (zowel in
contradictoire als over het totaal van zaken), verstekzaken vragen in Maastricht
de meeste tijd.

20

In bijlage 3 wordt de wijze waarop de doorlooptijden zijn gemeten, beschreven en van methodologische
kanttekeningen voorzien. De cijfers van de rechtbanken Roermond en Zutphen worden minder
betrouwbaar geacht. In de bijlage worden de doorlooptijden tevens uitgesplitst naar zes periodes: het
voor- en najaar van 1994, 1995 en 1996.
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Tabel 4:

Mediane doorlooptijden en het 90ste percentiel, in dagen, van zaken afgedaan in
de jaren 1994 t/m 1996, per rechtbank

rechtbank

contradictoire

totaal (exclusief
ingetrokken zaken)

verstekzaken

zaken
50%

90%

50%

90%

50%

90%

afgedaan

afgedaan

afgedaan

afgedaan

afgedaan

afgedaan

binnen

binnen

binnen

binnen

binnen

binnen

Alkmaar

594

1.548

84

168

287

1.312

Almelo

406

1.022

21

84

168

827

Amsterdam

698

1.794

42

184

371

1.473

Arnhem

623

1.540

35

168

329

1.155

Assen

448

1.358

21

49

126

846

Breda

392

1.050

14

70

112

749

Den Bosch

536

1.281

60

203

266

1.047

Den Haag

393

1.040

42

112

191

827
953

Dordrecht

518

1.288

28

64

137

Groningen

417

1.040

14

70

112

793

Haarlem

581

1.513

21

56

140

1.077

Leeuwarden

662

1.640

35

189

321

1.386

Maastricht

700

1.691

56

260

343

1.491

Middelburg

415

814

29

113

126

711

Roermond

364

913

28

91

155

789

Rotterdam

751

2.046

21

161

235

1.683

Utrecht

588

1.555

42

186

210

1.249

Zutphen

434

1.142

14

90

84

798

Zwolle

385

1.070

35

105

133

718

totaal

525

1.463

35

140

210

1.134

Willen we uit de doorlooptijdgegevens iets zeggen over de duur van een 'gemiddelde
zaak', dan kunnen we, gegeven de scheve verdeling van doorlooptijden, beter naar
de percentielscores kijken dan naar het gemiddelde. In tabel 4 is de doorlooptijd
weergegeven bij het vijftigste (de mediaan) en het negentigste percentiel.
De vraag welke de 'snelste' rechtbank is, valt op basis van deze tabel nog lastiger te
beantwoorden. Tien rechtbanken kunnen in ten minste één van de categorieën als
'snelste' of 'op één na snelste' worden aangemerkt. Minder divers is het beeld dat de
trage rechtbanken geven: daar duiken slechts vijf rechtbanken op als 'traagste' of 'op
één na traagste'. Dit zijn zonder uitzondering rechtbanken die hadden te kampen
met grote werkvoorraden: Alkmaar, Amsterdam, Den Bosch, Maastricht en
Rotterdam.
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Jaarlijkse gemiddelde instroom en het percentage contradictoire zaken in de jaren

Tabel 5:

1994 t/m 1996, per rechtbank'

rechtbank

gemiddelde
instroom

percentage
contradictoire zaken

1994-1996

1994-1996

Den Haag

4.272

61

Rotterdam

3.821

55

Amsterdam

3.732

63

Den Bosch

2.813

63

Utrecht

2.641

58

Breda

2.495

49

Arnhem
Haarlem

2.174
1.955

60
52
64

Maastricht

1.460

Zwolle

1.408

52

Zutphen

1.388

47

Alkmaar

1.229

62

Roermond

1.184

56

Almelo

1.128

58

Groningen

1.076

53

Leeuwarden

1.020

61

Dordrecht

1.000

51

Assen

828

56

Middelburg

803

51

36.427

58

totaal

De instroomcijfers zijn afkomstig uit de werklastmeting van de directie Rechtspleging (Ministerie van Justitie,
1995, 1996b, 1997) en betreffen aangebrachte zaken. De percentages contradictoire zaken komen uit de in
bijlage 3 beschreven steekproef en betreffen zaken die tussen 1994 en 1996 werden afgedaan.

3.3

Taakstructuur en organisatie

In dit hoofdstuk bleken reeds verschillen tussen rechtbanken met betrekking tot het
gevoerde beleid inzake doorlooptijden en de feitelijk gerealiseerde doorlooptijden.
In latere hoofdstukken zullen die in verband worden gebracht met de door ons
onderzochte sturingsopties. Maar we vermoeden dat de feitelijke doorlooptijden ook
met andere zaken samenhangen. In deze paragraaf wordt ingegaan op de verschillen
in taakstructuur (ofwel de aard en hoeveelheid werk) en op verschillen in de interne
organisatie van de rechtbanken.
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Taakstructuur

In tabel 5 staat per rechtbank het gemiddelde aantal nieuw aangebrachte zaken in
de jaren 1994-1996. Dit geeft een indicatie voor de hoeveelheid werk en de grootte
van de handelssector. Daarnaast is het percentage contradictoire zaken in de
steekproef van in de jaren 1994 t/m 1996 afgedane zaken weergegeven. Daaruit
blijkt dat het percentage zaken waarin werkelijk geprocedeerd wordt, varieert van
47 tot 64% van de zaken.
De rechtbanken zijn grofweg in te delen in drie groottecategorieën: zeer groot zijn
Den Haag, Rotterdam en Amsterdam (rond de 4.000 zaken per jaar), middelgroot
zijn Arnhem, Breda, Den Bosch, Haarlem en Utrecht (1.900 tot 2.900 zaken per jaar).
De overige zijn klein tot zeer klein (800-1.500 zaken per jaar). De Haagse rechtbank
heeft ruim vijfmaal zoveel zaken als de rechtbanken in Middelburg of Assen. Door
de bank genomen hangt grootte negatief samen met doorloopsnelheid; de kortste
doorlooptijden werden gemeten bij de kleine rechtbanken, de langste bij de zeer
grote. Toch is ook de grootste rechtbank snel (Den Haag) en zijn er trage onder de
kleinere (Alkmaar, Leeuwarden, Maastricht).
De instroomcijfers schetsen slechts één aspect van de taakstructuur. De hoeveelheid
werk die in een bepaalde periode moet worden verricht, omvat ook oudere zaken die
nog niet zijn afgedaan. Ook missen we informatie over verschillen in de aard van
zaken en de mate waarin de instroom op kortere termijn (bijvoorbeeld seizoensgebonden) fluctueert. Uit de jaarlijkse instroomcijfers van de directie Rechtspleging
kan worden opgemaakt dat de instroom over langere perioden slechts in geringe
mate fluctueert (Ministerie van justitie, 1995, 1996b, 1997).
3.3.2

Organisatie

Binnen de rechtbanken worden verschillende sectoren onderscheiden. Civielrechtelijke zaken zijn veelal binnen een of twee sectoren ondergebracht. Waar van twee
sectoren sprake is, is een scheiding gemaakt tussen handelszaken (de civiele of
handelssector) en familiezaken (de familiesector); dit geldt voor ongeveer de helft
van de rechtbanken. Enkele rechtbanken onderscheiden bovendien een aparte sector voor het kort geding. In toenemende mate is echter sprake van één civiele sector,
waaronder zowel de handels- als de familiezaken en kort gedingen vallen. Vooral bij
de grotere rechtbanken worden binnen de sectoren weer kleinere eenheden onderscheiden, die kamers of units worden genoemd. De sectoren staan onder leiding van
een sectorvoorzitter, die leiding geeft aan de leden van de rechterlijke macht binnen
de sector. Het overige personeel valt onder de dienst gerechtelijke ondersteuning en
wordt aangestuurd door een hoofd of sectorcoárdinator. Ook binnen deze dienst
bestaan verschillende organisatorische varianten.
Aparte sectoren voor handel en familie komen vooral voor bij de acht grotere rechtbanken (waarvan alleen Amsterdam en Arnhem één sector hebben), net als een
verdere onderverdeling in kamers of units.
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Ook in de wijze waarop het werk verdeeld wordt, en in de verdeling van inhoudelijke
en beheersmatige taken bestaan verschillende varianten. De meest 'centralistische'
is een werkwijze waarbij de sectorvoorzitter de zaken, op het moment dat de rechtbank daar werk aan moet verrichten, verdeelt over rechters, secretarissen, staf- en
schrijfjuristen. In een meer 'delegerende' variant wordt het werk over rechters verdeeld, die vervolgens als een soort van'onderaannemer' ondersteunend personeel
inschakelen. Nog een stapje verder gaat het systeem waarbij de zaken direct bij
binnenkomst over rechters worden verdeeld en rechters niet alleen inhoudelijke
werk aan de zaak verrichten maar de zaken ook beheersmatig onder hun hoede
hebben.
Voor de sturing op individueel niveau maakt men gebruik van verschillende performance-indicatoren. Deze hebben over het algemeen de vorm van lijstjes waarop de
prestaties van de verschillende rechters of medewerkers periodiek zijn weergegeven.
Tot die prestaties kunnen bijvoorbeeld het aantal vonnissen behoren (de 'productiviteit per rechter'), maar ook het in comparities behaalde schikkingspercentage en de
tijd die rechters doen over het wijzen van vonnis. Naast die individuele sturing vindt
in veel gevallen ook sturing op groepsniveau plaats, in verschillende overleggremia.
Een sectorcoSrdinator: 'In het sectoroverleg bespreken we de werkvoorraad en
confronteren de mensen met de achterstanden. Daardoor gaat men zich er samen>
verantwoordelijk voor voelen.'
Enkele rechtbanken zijn inmiddels een weg ingeslagen waarbij rechterlijke macht
en ondersteuning onder één bestuur vallen.21 Meer gebruikelijk is echter nog een
gescheiden aansturing. Soms lijkt sprake van gescheiden werelden : 'Ik [een rechter]
zie niet in hoe de ondersteuning van invloed zou kunnen zijn op doorlooptijden.'
Dit terwijl de 'ondersteuning' naast de administratieve verwerking van zaken steeds
meer primaire taken, zoals het schrijven van (concept)vonnissen, op zich neemt.
Relevant voor het onderzoek zijn ook de varianten in het interactiepatroon tussen
rechtbank en rechtsbijstandsverleners. Er zijn duidelijke verschillen in de mate
waarin directe contacten plaatshebben. Dat valt bijvoorbeeld af te leiden uit de
verschillen in de mate van gebruik van comparities, maar ook de organisatie van de
rolzittingen is wat dat betreft relevant. Bij vijf kleinere rechtbanken is de traditionele
rolzitting geheel komen te vervallen en spreekt men van een 'schriftelijke rol'. Bij
de vijf grootste rechtbanken werkt de balie met vaste rolwaarnemers: één of twee
personen die de rolzitting bijwonen namens alle advocaten die zaken hebben lopen.
De resterende rechtbanken kennen een meer traditionele rolzitting; ook daar laten
de rechtsbijstandsverleners zich overigens vaak vertegenwoordigen, hetzij via
procureurs (voor advocaten die buiten het arrondissement zijn gevestigd), hetzij
door kantoorgenoten (vooral de grotere advocatenkantoren hebben een vaste
rolwaarnemer).

21

Men spreekt hierbij van 'integraal management'. Deze ontwikkeling is in gang gezet naar aanleiding
van een advies van de Werkgroep Beheerstructuur Rechterlijke Organisatie (1996).
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Het rolbeleid als verklaring voor snelheid

Het rolbeleid kan worden beschouwd als het klassieke middel ter beheersing van
procedures (zie bijlage 2). In het begin van dit hoofdstuk bleek dat verschillende
rechtbanken de aanscherping van hun rolbeleid noemen als middel om het verloop
van procedures te bespoedigen. Gegeven de voor de hand liggende relatie tussen
rolbeleid en snelheid van procederen is in het onderzoek aandacht geschonken aan
de vraag of vanuit verschillen in rolbeleid de gemeten verschillen in doorlooptijden
tussen rechtbanken kunnen worden verklaard.22
Dat blijkt slechts in beperkte mate het geval. Er zijn weliswaar duidelijke verschillen
in de lengte van termijnen, uitstelmogelijkheden, het gebruik van het ambtshalve
peremptoir, maar in lang niet alle gevallen wordt hetgeen op papier staat ook strikt
gevolgd. De reglementen beschrijven wel de termijnen van uitstel die in bepaalde
situaties kunnen worden verleend, maar slechts summier de beslissingscriteria op
grond waarvan het uitstel in de praktijk wel of niet wordt verleend.23 Voorts zijn
lang niet alle zich voordoende situaties in de reglementen beschreven; zo worden
voor enquêtes en deskundigenonderzoeken in de meeste gevallen geen termijnen
gegeven. Ook ademen de rolreglementen een sfeer van 'wenselijkheid'; zo kan een
termijn van zes weken worden genoemd waarin de rechtbank in principe vonnis
wijst, terwijl die termijn in praktijk zelden wordt gehaald. In dat licht moet ook
worden gewezen op het probleem van de werkvoorraden, dat in paragraaf 3.1.2
aan de orde werd gesteld. Een aantal rechtbanken bevindt zich in een vicieuze
cirkel, die het handhaven van de reglementen belemmert. Waar achterstanden zijn,
is de termijn waarop vonnis wordt gewezen, lang. Men kan moeilijk snelheid van
advocaten verlangen als, nadat zij hun werk vlot hebben verricht, de zaak vervolgens
vele maanden bij de rechtbank ligt te wachten. Zou men desondanks toch die snelheid eisen, dan zou de hoeveelheid werk die voor de rechtbank ligt te wachten nog
verder groeien, met als gevolg dat het nog langer duurt tot de rechtbank het noodzakelijke werk heeft verricht.
In het kader van het onderzoek zijn, via het doorrekenen van twee denkbeeldige
geschillen met verschillende uitstelcondities, aan de hand van de rolreglementen de
rechtbanken op snelheid gecategoriseerd. In schema 5 is het resultaat weergegeven,
naast een rangschikking op basis van de doorlooptijden in zaken afgedaan in de
jaren 1994 tot en met 1996.
Acht van de achttien24 rechtbanken vallen op basis van de gemeten doorlooptijden
in dezelfde categorie als op basis van het rolreglement viel te verwachten. Dat is

22

Een korte beschouwing van de onderzoeksmethode is opgenomen als bijlage 10; over de volledige
resultaten is gerapporteerd door Bronsgeest (1998).

23

De mogelijkheden tot uitstel worden lang niet altijd als 'uitstel' benoemd. Zo kan bijvoorbeeld worden
gesproken van een ambtshalve peremptoire termijn van onbepaalde tijd. Soms worden aan uitstelmogelijkheden voorwaarden verbonden.

24

De Amsterdamse rechtbank had in de periode 1994-1996 geen rolreglement in gebruik.
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Schema 5:

Categorisering van rechtbanken op basis van uit het rolreglement voorspelde
snelheid in contradictoire zaken en op basis van gemeten doorlooptijden
op basis van het rolreglement

op basis van gemiddelde doorlooptijden
1994-1996

snel

middel-snel

Almelo, Assen, Breda, Groningen,
Haarlem, Roermond

Almelo, Breda, Den Haag, Middelburg,

Alkmaar, Arnhem, Dordrecht,

Alkmaar, Assen, Den Bosch, Dordrecht,
Groningen, Haarlem, Zutphen

Maastricht, Utrecht, Zutphen, Zwolle
traag

Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden,
Middelburg, Rotterdam

Roermond, Zwolle

Amsterdam, Arnhem, Leeuwarden,
Maastricht, Rotterdam, Utrecht

maar net iets meer dan op basis van toeval het geval zou zijn.25 Bepalend voor de
werkelijke doorlooptijden is hoe `gul' rechtbank en balie zijn in het toestaan van
uitstel; over dit feitelijk gedrag geeft het rolreglement geen uitsluitsel. Als een
advocaat uitstel wenst, is het gebruikelijk dat deze eerst contact opneemt met de
advocaat van de wederpartij; heeft deze geen bezwaar, dan zal de rechtbank zich
hier in de meeste gevallen bij neerleggen,26 ten minste tot het moment dat op basis
van het reglement een ambtshalve peremptoir kan worden gesteld. Een peremptoirstelling betekent echter niet noodzakelijk dat ook werkelijk sprake is van een
laatste uitstel; in veel gevallen kan het worden verlengd of worden gevolgd door
nieuwe uitsteltermijnen. Zo hebben de rechtbanken Den Haag en Middelburg
rolreglementen waarin de eerste termijn automatisch peremptoir is, maar na een
peremptoir opnieuw uitstelmogelijkheden bestaan. In theorie kan daar `eindeloos'
worden doorgeprocedeerd; in praktijk horen de rechtbanken in dit voorbeeld echter
tot de snelste.27
Bij het doorrekenen van de rolreglementen aan de hand van de beide denkbeeldige
geschillen bleek de regeling rond het ambtshalve peremptoir - althans in theorie -

25

Indien de rechtbanken op basis van toeval zouden worden onderverdeeld, zou voor elke rechtbank de
kans 1/3 zijn dat deze in dezelfde categorie zou vallen; van de achttien rechtbanken zouden er zes juist

26

worden gecategoriseerd.
Hieraan is aandacht geschonken in de interviews. Voor veel advocaten geldt het weigeren van een
verzoek om uitstel en/of het peremptoir stellen van een collega als oncollegiaal gedrag; indien een
collega het te bont maakt, aarzelt men niet om van deze middelen gebruik te maken, maar er is een
drempel. Indien de advocaten consensus bereiken over uitstel, kan de rechtbank op basis van de wet
toch anders beslissen ('onredelijke vertraging', artikel 143 Rv); in de praktijk kiest de rechtbank over
het algemeen een lijdelijke opstelling, hetgeen in veel gevallen ook uit het rolreglement blijkt.

27

De andere rechtbanken hanteren een systeem waarbij twee- of driemaal uitstel wordt gegeven voordat
een peremptoirstelling volgt. Het gaat meestal om termijnen van een vaste lengte, van twee tot zes
weken. Vier rechtbanken kennen een systeem van 'progressieve' termijnen (naarmate vaker uitstel
wordt gevraagd, worden de termijnen langer) waarbij geen peremptoirstelling volgt.
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het meest bepalende ingrediënt. De verschillen tussen rechtbanken zijn groot.
Vier kennen in het geheel geen ambtshalve peremptoir, bij zes is het ambtshalve
peremptoir - op papier - ook daadwerkelijk het laatste uitstel.
3.5

Consequenties van de verschillen

In dit hoofdstuk kwamen tal van verschillen tussen rechtbanken aan de orde. Daarbij bleek dat de onderdelen van de rechtbanken die belast zijn met de afhandeling
van civiele handelszaken, onderling sterk verschillen; het betreft onder meer de hoeveelheid zaken, de inrichting van de organisatie, de manier waarop gewerkt wordt,
de spelregels die gelden voor cliënten (rechtzoekenden en rechtsbijstandsverleners).
Rechtbanken zijn geen McDonalds, waar in principe overal dezelfde werkwijze
wordt gevolgd, dezelfde functies bestaan en waar de klant, ongeacht de vestiging
die hij of zij betreedt, een zelfde product kan verwachten. Sterker nog: waar men
wellicht zou verwachten dat vaste wettelijke bepalingen en secure juridische formuleringen eenvormigheid en eenduidigheid tot gevolg hebben, bleek dat niet het
geval. Rechtbanken handelen niet per se naar de bepalingen in het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering28 en hoewel men veelal in gelijke termen spreekt,
varieert de betekenis die men aan termen als 'verkorte termijn' en 'peremptoir'
verleent, van rechtbank tot rechtbank. Bij open normen als 'onredelijke vertraging'
en 'geschikt voor comparitie na antwoord' ligt een grote variëteit aan invullingen
min of meer voor de hand; ze kunnen worden opgevat als een uitnodiging tot het
voeren van lokaal beleid.
Het betekent dat het doen van vergelijkingen tussen rechtbanken een hachelijke
zaak is. In dit hoofdstuk kwamen wat betreft de verschillen in de organisatie en werkwijze van de rechtbanken, slechts de grote lijnen in beeld. Buiten de beschouwingen
bleven onder meer aspecten van de taakstructuur (we vermoeden dat er, gegeven
lokale omstandigheden, de nodige verschillen bestaan tussen het soort zaken dat
rechtbanken te verwerken krijgen) en de hoeveelheid personeel. Met betrekking tot
dat laatste zijn in het onderzoek wel gegevens verzameld, maar die werden onvoldoende betrouwbaar geacht om correcte vergelijkingen tussen rechtbanken te
kunnen doen. In praktische zin betekent dit dat in het onderzoek de nadruk moet
worden gelegd op vergelijkingen binnen (groepen) rechtbanken; bijvoorbeeld
vergelijkingen in tijd (hoe liep het eerst, hoe gaat het nu?) of tussen verschillende
methodieken (hoe verhouden zich de resultaten die bereikt worden met de opties
a, b en c?). Vergelijkingen tussen (groepen) rechtbanken zouden gemakkelijk tot
verkeerde conclusies leiden doordat allerlei randvoorwaarden verschillen.

28

Men denke hierbij in de eerste plaats aan de vele handelingen die volgens het wetboek mondeling en op
een zitting dienen te geschieden maar die tot schriftelijk af te handelen formaliteiten zijn verworden.
Ook ten aanzien van het toepassen van de comparitie na antwoord bleek de wet niet altijd te worden
gevolgd.
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In dit hoofdstuk staat het VR-experiment centraal. In paragraaf 4.1 worden de vragen
gespecificeerd die later in het hoofdstuk worden beantwoord. Daarbij komen achtereenvolgens aan de orde de mate van gebruik van de VR-procedure (paragraaf 4.2), de
doorlooptijden in VR-zaken (paragraaf 4.3), de efficiency-effecten (paragraaf 4.4) en
neveneffecten (paragraaf 4.5). De paragrafen 4.6 en 4.7 zijn gewijd aan de rol van de
advocatuur in versneld regime en aan de veronderstellingen die aan de procedure
ten grondslag liggen.
4.1

Vragen bij de versnelling

Genoemde onderwerpen werden in de onderzoeksopzet uitgewerkt in veertien
meer specifieke vragen en een beschrijving van de methode waarmee de ter
beantwoording van de vragen benodigde gegevens zouden worden verzameld.
4.1.1

Drie vragen over snelheid

De versnelde afdoening van zaken is het hoofddoel van de VR-procedure. De
procedure zou tot doorlooptijden van zes tot acht maanden moeten leiden. Als dat
het geval zou blijken, zijn nog twee andere vragen van belang. In de eerste plaats
zou een relatief snelle afdoening gevolg kunnen zijn van het feit dat het ook om
eenvoudige zaken gaat; vastgesteld dient te worden of de doorlooptijden onder
versneld regime ook korter zijn dan die in vergelijkbare zaken in het verleden. In
de tweede plaats dient te worden nagegaan wat per saldo het effect van versneld
regime is op de afdoening van álle zaken. Want de snelle afdoening van VR-zaken
zou van invloed kunnen zijn op de afdoeningssnelheid in niet-VR-zaken, zoals
spoedprocedures gemakkelijk tot verstoring kunnen leiden van de meer routinematige werkzaamheden in organisaties.
Met betrekking tot het effect van versneld regime op doorlooptijden zijn drie vragen
geformuleerd.
- Leidt het aanbrengen van een zaak onder het versneld regime ertoe dat de zaak
binnen de beoogde doorlooptijd van zes tot acht maanden wordt afgedaan? (de
normsnelheid)
- Worden zaken in het versneld regime sneller afgedaan dan vergelijkbare zaken
voor aanvang van het experiment? (de vergelijkingssnelheid)
- Leidt het VR-experiment tot verkorting van de doorlooptijden over het totaal
van bodemzaken? (de overall-snelheid)
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Het antwoord op de eerste vraag is berekend aan de hand van de rolkaarten van
alle in 1996 aangebrachte VR-zaken. Daarbij gold 1 oktober 1997 als peildatum; in
principe zouden op dat moment alle zaken moeten zijn afgedaan.
Om een antwoord op de tweede vraag te vinden, zijn twee wegen bewandeld. Allereerst is nagegaan welke de feitelijke kenmerken zijn van (het gros van) VR-zaken.29
Vervolgens is een vergelijkingsbestand gemaakt van zaken uit 1995 die aan dezelfde
kenmerken voldeden, met een gelijk aantal zaken per rechtbank en zijn de doorlooptijden vergeleken. Wat echter niet kon worden nagegaan, is of de kenmerken van
VR-zaken andere zijn dan die van niet-VR-zaken (in theorie zouden alle bodemzaken
dezelfde kenmerken kunnen hebben). Daarom is nog een andere weg bewandeld,
die van een vergelijking met zaken die volgens het CnA-model zijn verlopen. Door de
ontwerpers van de VR-procedure werd onder 'eenvoudige zaken' het type zaak verstaan dat eerder voor comparitie na antwoord werd geselecteerd. Zonder 'eenvoud'
te hoeven definiëren, kan worden gesteld dat op deze zaken een vergelijkbaar
criterium wordt losgelaten (zij het dat het bij versneld regime de advocaat is die het
toepast en bij het CnA-model de rechter). Bovendien is enige gelijkvormigheid in de
procedure gegarandeerd: ook in VR-zaken vindt immers in principe een comparitie
na antwoord plaats.
De derde vraag wordt beantwoord via een vergelijking van doorlooptijden van
door de VR-rechtbanken afgedane zaken uit oktober 1995 en oktober 1996 (tien
maanden na aanvang van het experiment). Indien VR geen invloed zou hebben op
de afdoening van niet-VR-zaken, zou de doorlooptijd in niet-VR-zaken ongewijzigd
blijven. Het feit dat in de periode oktober 1996 bovendien VR-zaken (snel) zijn afgedaan, zou in dat geval een daling van de gemiddelde doorlooptijd tot gevolg moeten
hebben. Zou het VR-experiment de afhandeling van gewone zaken in negatieve zin
beïnvloeden, bijvoorbeeld doordat gewone zaken langer blijven liggen, dan zou dat
tot een toename (of: niet tot een afname) van de gemiddelde doorlooptijd over de
in oktober 1996 afgedane zaken leiden. Natuurlijk kan worden beargumenteerd dat
ook allerlei andere factoren van invloed zijn op doorlooptijden; hiervoor geldt de
algemene aanname dat over het totaal van de VR-rechtbanken deze invloeden tegen
elkaar wegvallen. Ook zou sprake kunnen zijn van factoren die op alle rechtbanken
van invloed zijn geweest. Via interviews is getracht dergelijke invloeden op te
sporen. Een aanwijzing voor dergelijke invloeden kon bovendien worden verkregen
door het vergelijken van doorlooptijden over dezelfde periodes van niet aan het
experiment deelnemende rechtbanken.

29

Het gaat om kenmerken die bekend zijn op het moment dat een zaak van start gaat en de keuze tussen
een gewone of een versnelde procedure moet worden gemaakt. Die kenmerken betreffen de partijconstellatie, het type geschil en het geldelijk belang.
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De efficiencyvraag

Naast verbetering van doorlooptijden is ook efficiencyverbetering een primair
doel van de VR-procedure. Daarom is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd.
- Leidt het VR-experiment tot een verhoging van de output per fte binnen
de organisatie-onderdelen die met de afhandeling van bodemzaken zijn
belast?
De outputcijfers, halfjaarlijks over de periode 1994 tot en met 1996, konden direct
bij de rechtbanken worden opgevraagd. Lastiger is het gesteld met de meting van
de personele capaciteit. Per rechtbank diende te worden vastgesteld wie over de
genoemde periodes belast waren met de afhandeling van bodemzaken en het aantal
uren per week dat deze personen daarmee waren belast. Deze cijfers dienden
vervolgens te worden gecorrigeerd voor langdurig verzuim en extra ingehuurde
capaciteit (zoals rechter-plaatsvervangers en 'tweehonderd-gulden-griffiers'). Het
is niet mogelijk gebleken de feitelijke berekening voor elke rechtbank op dezelfde
wijze uit te voeren; dit is een gevolg van de verschillen in wijze van organiseren en
de wijze waarop de rechtbanken personele gegevens bijhouden (en bewaren). Over
tijdschrijfregistraties, die voor dit doel uiterst bruikbaar zouden zijn, bleken de
rechtbanken niet te beschikken. Het cijfermateriaal is dan ook niet geschikt voor het
doen van vergelijkingen tussen rechtbanken. Wel is het mogelijk gebleken binnen
elke rechtbank de halfjaarlijkse gegevens op een eenduidige wijze te berekenen.
4.1.3

Vier vragen over neveneffecten

Met betrekking tot de mogelijke neveneffecten van het VR-experiment zijn vier
vragen geformuleerd.
Heeft procederen onder het versneld regime, in de ogen van de direct
betrokkenen, invloed op de kwaliteit van de rechtspraak?
Treden, onder invloed van de VR-procedure, leereffecten op bij de direct
betrokkenen die ook in niet-VR-zaken worden aangewend?
Treedt, onder invloed van het VR-experiment, verstoring op van andere
organisationele processen?
Wat zijn de, positieve of negatieve, gevolgen van het versneld regime voor
de wijze waarop de direct betrokkenen hun werk beleven?
De kwaliteitsvraag is, op de in hoofdstuk 2 beschreven wijze, in schriftelijke enquêtes
en in interviews aan de orde gesteld. Uit de enquêtes blijkt welk percentage van de
betrokken professionals meent dat het snelle procederen invloed heeft op de
kwaliteit; in interviews werd ingegaan op aard van de relatie. Ook de observatie
bij comparities leverde in dit kader enig relevant materiaal op.
Met de tweede en derde vraag worden eventuele positieve en negatieve effecten
van de introductie van het versneld regime op het werk in de gewone procedures
aan de orde gesteld. Ook deze vragen zijn aan de orde gesteld in enquêtes en
interviews.
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Regelmatig is in de afgelopen jaren aandacht gevraagd voor de werkdruk waarmee
rechters te maken hebben en de werklast van de rechtbanken. De laatste vraag is
daarop gericht. Het ligt voor de hand dat, indien de hoeveelheid werk aan een .
procedure afneemt (bijvoorbeeld ten gevolge van een succesvolle comparitie), dit
een vermindering van de werklast zal betekenen. Anderzijds ligt een relatie tussen
sneller werken of hardere deadlines en toename van de werkdruk voor de hand. Via
de interviews en enquêtes zijn deze relaties in beeld gebracht.
Voor elk van de onderwerpen die met deze vier vragen worden aangeroerd geldt
dat ze van invloed kunnen zijn op het draagvlak voor de procedure en daarmee op
de mate waarin de procedure zal worden toegepast: de aantrekkelijkheid van een
VR-procedure wordt verondersteld aanzienlijk te verminderen indien een rechter
of een advocaat onder het versneld regime ervaart dat de kwaliteit van rechtsgang
onvoldoende is gewaarborgd of de werkdruk sterk toeneemt.
4.1.4

Drie vragen over het gebruik van de procedure

Van belang voor de impact die een alternatieve procedure als het versneld regime
uiteindelijk kan hebben is, naast de behaalde resultaten, de mate waarin de procedure kan worden toegepast. Voor het gebruik van de VR-procedure gelden op
voorhand twee beperkingen: de eerste is dat de procedure slechts bedoeld is voor
relatief eenvoudige zaken, de tweede is dat zaken alleen in de procedure terechtkomen indien een van de erbij betrokken advocaten daartoe het initiatief neemt.
Niet alleen de mate waarin de procedure daadwerkelijk is gebruikt, is voor ons
onderzoek van belang; het mag worden beschouwd als een resultante van de
aantrekkelijkheid en bekendheid ervan, alsmede van belemmerende condities
en 'weerstand tegen verandering'. Om een beeld te verkrijgen van de mate waarin
de procedure in principe zou kunnen worden gebruikt, is dus inzicht nodig in het
keuzegedrag van advocaten (kiest men bewust voor een bepaalde procedure en, zo
ja, in welke gevallen kiest men voor het versneld regime) en de condities die daarop
van invloed zijn. Voor een antwoord op deze vragen zijn advocaten geïnterviewd en
geënquêteerd. Voor dit onderdeel zijn de volgende vragen geformuleerd.
In welk percentage van de bodemzaken kiezen advocaten voor procederen
onder het versneld regime? (het feitelijk gebruik van de procedure)
- Welke overwegingen hanteren advocaten bij de keuze tussen een gewone
procedure en een VR-procedure?
- Welke condities bevorderen of belemmeren het gebruik van de VR-procedure?
4.1.5

Drie vragen over de achterliggende veronderstellingen

Achter iedere sturingsvariant gaan impliciete of expliciete ideeën schuil over
oorzaak-gevolgrelaties. De juistheid van die ideeën is in belangrijke mate bepalend
voor het succes dat met de sturing kan worden bereikt. Enkele van die ideeën achter
de VR-procedure hebben in het onderzoek nader aandacht gekregen.
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De eerste daarvan betreft de eisen die aan de dagvaarding worden gesteld. Waar bij
een gewone dagvaarding niet veel meer dan wat formaliteiten gelden en de inhoud
van het conflict niet meer dan summier behoeft te worden belicht, dient in het
versneld regime de kern van het conflict helder te zijn weergegeven en in te worden
gegaan op het standpunt van de wederpartij. Tevens dient te worden aangegeven
welk bewijsmateriaal zal worden gebruikt en wie eventueel als getuige zal worden
opgeroepen. Ook de conclusie van antwoord zal in die situatie meer informatie
opleveren. De kwalitatief betere informatie die op deze wijze wordt verkregen, moet
ertoe leiden dat de rechter op het moment van de comparitie beter geïnformeerd is
dan in een gewone procedure het geval is, en betere condities worden gecreëerd om
ook de verdere afdoening vlot te laten verlopen.30 Om de oorzaak-gevolgrelatie
'hogere eisen aan de dagvaarding leidt tot beter geïnformeerde rechter' te toetsen, is
nagegaan of inderdaad aan die hogere eisen wordt voldaan en of de rechter zich bij
de comparitie na antwoord onder het versneld regime inderdaad beter geëquipeerd
acht voor de te nemen beslissingen dan bij een comparitie na antwoord in een
gewone procedure. Hiertoe is gebruikgemaakt van een enquête en heeft observatieonderzoek bij comparities plaatsgevonden.
Een tweede idee betreft de relatie tussen sneller procederen en de in een zaak
geïnvesteerde arbeidstijd. Door het vervallen van een aantal proceshandelingen en
een hoger schikkingspercentage zou de geïnvesteerde arbeidstijd (van rechters en
advocaten) moeten afnemen. Ook zou winst zijn te behalen met 'de concentratie
van het debat'. De gedachte daarbij is dat puur door de snellere opeenvolging van
stappen in de procedure de zaak 'warm' blijft, waardoor de betrokken professionals
minder tijd kwijt zijn met het zich telkens opnieuw in de zaak verdiepen. Door
middel van de enquête is nagegaan of deze effecten optreden.
Het derde aspect betreft de handhaving van de procedure ingeval van dreigende
vertraging. Van gewone procedures bestaat het beeld dat ze, althans bij veel rechtbanken, eindeloos kunnen worden gerekt en dat de rolreglementen weinig mogelijkheden bieden om snelheid af te dwingen. Onder het versneld regime wordt dat
probleem ten dele opgelost doordat zowel de rechtbank als de advocaten (of althans
de advocaat die de zaak in het versneld regime brengt) zich met die procedurevorm
aan een snelle afdoening committeren. Maar wat gebeurt er in gevallen waarin toch
vertraging dreigt te ontstaan? De aanname is dat de procedure die weet te voorkomen, onder meer door de dreiging dat een zaak uit de procedure zal worden
verwijderd. Dit aspect is in enquêtes en interviews uitgediept.

30

Het beter geïnformeerd zijn in deze fase betekent dat de behoefte aan verdere informatie geringer zal
zijn en dat adequater het verdere verloop van de procedure kan worden gestructureerd en/of op een
schikking kan worden aangestuurd.
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Met betrekking tot de achter het versneld regime liggende assumpties zijn de
volgende vragen geformuleerd:
- Voldoen de dagvaardingen onder versneld regime aan de daaraan gestelde eisen,
zoals een beschrijving van waar het geschil werkelijk om gaat en de weergave
van het standpunt van de wederpartij? Heeft dit tot gevolg dat rechters bij de
comparitie na antwoord onder versneld regime beter geïnformeerd dan bij de
comparitie na antwoord in gewone zaken?
- Betekent het sneller procederen onder versneld regime ook dat rechters en
advocaten minder tijd in de zaken hoeven te investeren?
- Valt met de versneld-regimeprocedure dreigende vertraging in de praktijk
daadwerkelijk af te wenden?
4.2

Het gebruik van de versneld-regimeprocedure

4.2.1

Aangebrachte zaken

Bij de acht rechtbanken die aan het VR-experiment deelnemen, worden jaarlijks
zo'n 12.200 handelszaken aangebracht, bijna een derde van het landelijke totaal.
Het aantal zaken dat als VR-zaak werd aangebracht, bedroeg in 1996 522 stuks en
in 1997 872 stuks; respectievelijk 4,3 en 7,1% van het totale aantal aangebrachte
zaken.31

De populariteit van de procedure varieerde sterk over de arrondissementen. In
zowel 1996 als 1997 was Groningen koploper. De procedure werd in respectievelijk
10,5 en 18,5% van de zaken toegepast. Hekkensluiter was in het eerste jaar Den Haag
(2,6% van de zaken), in het tweede jaar Dordrecht (2,1% van de zaken - het enige
arrondissement waarin het gebruik van de procedure in het tweede jaar afnam). In
tabel 6 is het aantal VR-zaken per arrondissement weergegeven.
Zeker in de cijfers over 1997 neemt het noordelijk ressort een bijzondere positie in.
De sterke stijging in het gebruik van versneld regime in Assen en Leeuwarden is te
danken aan de aanstelling van een speciale rechter, die als taak kreeg het versneld
regime te promoten. Daartoe werd onder meer een 'onorthodoxe' methode gebruikt:
advocaten die een gewone zaak aanbrachten die in principe geschikt leek voor het
versneld regime, werden telefonisch benaderd met de suggestie een dergelijke zaak
in het vervolg als VR-zaak aan te brengen.
In de volgende paragrafen gaan we bezien in hoeverre sprake is van verschillen
binnen de groep VR-rechtbanken en van verschillen tussen VR- en niet-VR-rechtbanken. In paragraaf 4.2.2 wordt ingegaan op grootte en doorlooptijd, in paragraaf
4.2.3 op de mate waarin VR-rechtbanken ook gebruikmaken van andere versnellings-

31

Het aandeel van VR-zaken op contradictoire procedures is groter dan de hier vermelde percentages
omdat onder de VR-zaken, althans in 1996, relatief weinig verstekzaken zijn. In 1996 bedroeg het
aandeel van VR-zaken in contradictoire procedures 5,8%.
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In 1996 en 1997 aangebrachte VR-zaken (inclusief ingetrokken zaken), per
arrondissement

Tabel 6:

arrondissement

1997

1996

aantal
VR-zaken

percentage
VR-zaken"

aantal
VR-zaken

percentage
VR-zaken'

Almelo

33

2,8

37

3,1

Assen

49

5,5

141

15,9

111

2,6

181

4,2
2,1

DenHaag
Dordrecht

38

3,5

23

Groningen

121

10,5

214

18,5

Leeuwarden

51

5,3

121

12,6

Roermond

43

4,0

63

5,9

Zwolle

76

5,1

90

6,0

totaal

522

4,3

872

7,1

Op totaal handelszaken.

opties, in paragraaf 4.2.4 op de wijze waarop de rechtbanken het versneld regime
hebben geïmplementeerd. In paragraaf 4.2.5 ten slotte wordt ingegaan op de wijze
waarop versneld regime feitelijk wordt toegepast. Daarbij komt een aantal hypotheses ter sprake die de verschillen in de mate van gebruik van het versneld regime
zouden kunnen verklaren: verschillen in de snelheid waarmee de rechtbanken
gewone procedures afdoen, interferentie met andere sturingsopties, en verschillen
in de implementatie of, meer specifiek, de mate waarin gebruik ervan door de
rechtbank wordt gestimuleerd.
4.2.2

De deelnemende rechtbanken

Uit de in hoofdstuk 3 gepresenteerde gegevens kan worden afgeleid dat de
rechtbanken die deelnemen aan het VR-experiment geen dwarsdoorsnede
vormen van de negentien rechtbanken. In de eerste plaats is slechts één grote
rechtbank bij het experiment betrokken; de rest valt in de categorie 'klein'. In de
tweede plaats waren vijf van de acht deelnemende rechtbanken al voor de introductie van versneld regime op andere wijze met versnelling bezig (veel gebruik
van de VT-procedure of van de comparitie na antwoord); onder de elf rechtbanken
die niet aan het experiment deelnamen, zijn dat er slechts drie. In de derde plaats
waren de deelnemers reeds voor de introductie van het versneld regime 'snelle
rechtbanken'; de gemiddelde doorlooptijd in contradictoire zaken bij deze rechtbanken bedroeg in 1994-1995 18 maanden (554 dagen), bij de niet-deelnemers was
dat 25 maanden (756 dagen).

De aantrekkelijkheid van het versneld regime zal nauw samenhangen met de mate
waarin advocaten de doorlooptijden bij een bepaalde rechtbank als 'problematisch'
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ervaren en de mate waarin andere (effectieve) opties worden aangeboden om zaken
sneller af te doen. Men zou dus verwachten dat het versneld regime minder gebruikt
wordt naarmate de betreffende rechtbank sneller is in het afdoen van gewone
procedures en naarmate de rechtbank meer opties aanbiedt die tot een snellere
afdoening leiden.32
4.2.3

Interferentie tussen versnellingsopties

In paragraaf 3.1 werd reeds gewezen op het feit dat een aantal rechtbanken verscheidene opties ter versnelling tegelijk inzet en dat dit invloed kan hebben op het
gebruik van elk van die opties. Om een beeld te vormen van de omvang van het
totale versnellingsbeleid van de rechtbanken zou het gebruik van het versneld
regime moeten worden afgezet tegen de mate waarin van de VT-procedure en de
comparitie na antwoord gebruik wordt gemaakt. Hoewel niet vrij van methodologische bezwaren (zie de voetnoot bij de tabel) biedt tabel 7 een indicatie. Gelet
op het totaal van zaken waarin via een van de opties getracht wordt versnelling te
bewerkstelligen, is Assen koploper, gevolgd door Zwolle en Den Haag.
4.2.4

Implementatie

Naast de interferentie tussen het versneld regime en andere procedures ligt ook
in de wijze van implementatie van het versneld regime een verklaring voor de
verschillen in de mate waarin de procedure wordt gebruikt. Uit het onderzoek
komt duidelijk naar voren dat bij het (voornamelijk) passief aanbieden van een
nieuwe procedurevorm als het VR niet op een hoge mate van gebruik hoeft te
worden gerekend. Slechts in een deel van de arrondissementen werd de advocatuur bij de keuzes rond de inrichting van het versneld regime betrokken en werden
advocaten bij de introductie van het versneld regime actief en bij herhaling
benaderd, via brieven, voorlichtingsbijeenkomsten en/of artikelen in lokale periodieken. Dat dit niet overal gebeurde, had niet alleen te maken met onderschatting
van het belang van dergelijke acties; in de helft van de arrondissementen was de
feitelijke motivatie voor het experiment gering en/of sterk afhankelijk van een
enkele persoon.
De noordelijke arrondissementen bieden een uitstekende illustratie voor het
belang van een zorgvuldige implementatie. In Groningen kreeg de balie een
duidelijke stem in de besluitvorming rond de wijze waarop het versneld regime
diende te worden vormgegeven. Er werden voor VR-zaken rechters aangesteld

32

De rechtbanken Almelo, Assen, Den Haag, Roermond en Zwolle zijn relatief snelle rechtbanken en
bieden ook andere versnellingsopties aan. Het gebruik van het versneld regime is in deze groep
rechtbanken inderdaad significant minder dan in de groep Dordrecht, Groningen en Leeuwarden
(tragere rechtbanken, die geen actief beleid voerden ten aanzien van de comparitie na antwoord
of de VT-procedure).
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Tabel 7:

Gebruik van de versnellingsopties, uitgedrukt als percentage van de in 1996
aangebrachte zaken*

arrondissement

percentage
VR-zaken

percentage
VT-zaken

percentage zaken
met comparitie

totaal

na antwoord
Almelo

2,9

6,8

6,3

16,0

Assen

5,5

6,2

16,9

28,6

DenHaag

2,6

0,7

18,5

21,8

Dordrecht

3,7

2,6

2,7

9,0

Groningen

10,7

3,5

14,2

4,2
12,2
17,1

15,9
22,2

12,8

19,0

Leeuwarden
Roermond
Zwolle

5,0
3,7
5,1

2,0

totaal

4,3

1,9

11,2

De opties zijn uitgedrukt als percentage op het totaal van in 1996 aangebrachte zaken (inclusief ingetrokken
en verstekzaken), gebaseerd op de werklastmeting van de directie Rechtspleging (Ministerie van Justitie,
1997). Het vermelde percentage VR-zaken betreft de in 1996 aangebrachte zaken: het percentage zaken met
comparitie na antwoord is berekend aan de hand van in 1996 afgedane zaken (exclusief VR- en VT-zaken);
anders dan op andere plaatsen in het rapport zijn ze hier uitgedrukt als percentage van het totaal van zaken
(i.p.v. als percentage van de contradictoire zaken); het percentage VT-zaken is berekend aan de hand van de
steekproef uit afgedane zaken. Een zwak punt is dat de cijfers met betrekking tot de uitstroom voor een groot
deel zaken betreffen die voor 1996 zijn aangebracht, waardoor de invloed van VR op de toepassing van de
genoemde varianten slechts voor een gering deel zal zijn verdisconteerd.

die het vertrouwen hadden van de balie en de rechtbank maakte duidelijk dat
het ook van die kant menens was: er werd een expliciet voorrangsbeleid voor
VR-zaken aangekondigd en in de zomervakantie zou aan VR-zaken gewoon worden
doorgewerkt (de gewone zaken liggen dan enige tijd stil). In Assen en Leeuwarden
geschiedde de introductie van het versneld regime meer '1ow profile'; in Assen had
alleen een overleg met de deken plaats, in Leeuwarden was overleg met de balie en
werd een voorlichtingsbijeenkomst voor de advocatuur gehouden. Na een jaar
besloten deze arrondissementen het roer om te gooien en het versneld regime
actief te gaan promoten. Hiervoor werd een rechter van buiten het arrondissement
aangetrokken. In de eerste helft van 1997 werd een nieuwe start gemaakt, waarbij
de contacten met de balie sterk werden geïntensiveerd. Niet alleen werden nieuwe
voorlichtingsbijeenkomsten gehouden en schriftelijk materiaal verspreid, ook
werden advocaten die nieuwe zaken aanbrachten die in principe geschikt leken voor
het versneld regime, telefonisch benaderd. Advocaten kregen bovendien een actieve
rol in werkgroepen. De voorlichting beperkte zich niet tot de advocatenkantoren
maar ook deurwaarders en bedrijfsjuristen werden benaderd. Het resultaat van de
acties blijkt overduidelijk uit tabel 6: de mate waarin de rechtbanken werk hebben
gemaakt van de implementatie van het versneld regime is een goede voorspeller
voor het feitelijk gebruik ervan.
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Lokale verschillen in het regime

In hoofdstuk 3 werd ingegaan de wijze waarop rechtbanken hun beleidsvrijheid
aanwenden om (al dan niet) versnelling te stimuleren. Door lokaal gemaakte
keuzes is ook de nodige variatie ontstaan in de wijze waarop het versneld regime
is vormgegeven.
Dit komt allereerst tot uitdrukking bij het aanbrengen van een zaak. Slechts één
rechtbank toetst de dagvaardingen (of conclusies van antwoord, indien de zaak op
initiatief van een gedaagde partij onder het versneld regime wordt aangebracht)
inhoudelijk op de speciale eisen die hiervoor zijn opgesteld. Bij de andere rechtbanken geldt dat een dergelijke toetsing slechts plaatsvindt indien de wederpartij
bezwaar maakt tegen toepassing van het versneld regime (een verzoek om het
versneld regime toe te passen wordt automatisch gehonoreerd). In Assen is de
eis om in de dagvaarding of conclusie van antwoord in te gaan op het standpunt
van de wederpartij geschrapt.
Over het algemeen vinden de rechters de inhoudelijke kwaliteit van dagvaarding
en antwoord onder het versneld regime duidelijk beter dan in gewone procedures.
Ontbreekt er iets, dan wordt daar tijdens de comparitie aandacht aan geschonken.
In Groningen en Roermond is bovendien bepaald dat zaken niet op verzoek van een
gedaagde partij onder het versneld regime kunnen komen. Dit om te voorkomen dat,
ingeval van een summiere dagvaarding, de visie van de gedaagde partij onredelijk
veel gewicht zou krijgen en het principe van hoor en wederhoor onvoldoende tot
zijn recht zou komen.
Wordt bij veel rechtbanken de comparitie na antwoord als de kern van het versneld
regime ervaren, in Almelo acht men een verplichte comparitie zinloos. Bij die rechtbank geeft men de geschilhebbers twee weken de tijd om zich over een eventuele
comparitie te beraden; achten ze die zinvol, dan doen ze een verzoek. In Zwolle
wordt reeds bij de eerste rolzitting, nog voor de conclusie van antwoord, een
comparitie gepland (op een termijn van tien tot twaalf weken). Weinig rechtbanken
blijken te voelen voor het horen van getuigen ter comparitie en sommige hebben
dit standpunt ook opgenomen in hun reglement voor VR-zaken.
Wat betreft het type zaken dat voor het versneld regime in aanmerking komt,
hebben enkele rechtbanken de formulering'eenvoudige zaken' gewijzigd in'alle
zaken, tenzij ...'. Als uitzonderingen worden onder meer genoemd: familiezaken,
juridisch ingewikkelde zaken, verzekeringszaken, aanvaringen, intellectueeleigendom-zaken, moeilijke IPR-zaken, verdeling van gemeenschap, medische
zaken, zaken met partijen die in het buitenland verblijven, en zaken die om een
uitgewogen procedure vragen.
Ook ten aanzien van het verwijderen van zaken wordt heel verschillend gedacht en
gehandeld. In het oorspronkelijke ontwerp werd het verwijderen van zaken als een
soort 'strafmaatregel' gebruikt wanneer de geschilhebbers zich niet aan de regels
hielden. Een aantal rechtbanken is hierin echter zeer terughoudend; het verwijderen
van een zaak betekent immers dat ook de korte termijnen komen te vervallen. Zo
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verwijderde Groningen in 1996 ongeveer 20% van de onder het versneld regime
aangebrachte zaken; de Haagse rechtbank verwijderde slechts één zaak (op een
totaal van 111 zaken). Dat neemt niet weg dat in Den Haag regelmatig het uitstel
van drie maanden voor beraad over royement wordt gegeven (een belangrijk
element in het Haagse rolreglement voor gewone zaken). In Groningen komt dit
verschijnsel ook voor, maar daar wordt de zaak dan op de slaaprol geplaatst en
uit VR verwijderd.
Wat betreft de interne organisatie van de rechtbanken met betrekking tot het
versneld regime, heeft de idee van `case-management' breed navolging gevonden.
Dit betekent dat VR-zaken over het algemeen onder de hoede van één rechter
blijven, die zowel aan de inhoud als aan de voortgang aandacht schenkt. Over het
algemeen zijn hiervoor binnen de rechtbanken één of enkele rechters aangewezen;
alleen Zwolle, dat direct met vijf rechters van start ging, vormt een uitzondering. De
keuze die door de meeste rechtbanken is gemaakt, is ingegeven door de idee dat het
versneld regime gaandeweg vorm zou krijgen, dat snelle inhoudelijke afstemming bij
voorkomende problemen makkelijker valt te realiseren indien niet te veel personen
betrokken zijn en dat, zeker in de startfase, één gezicht naar buiten toe wenselijk is.
Daarnaast wordt bij veel rechtbanken benadrukt dat niet alle rechters even geschikt
zijn om VR-zaken te doen; de comparitie na antwoord zoals die plaatsvindt in VRzaken vraagt om ervaren en communicatieve rechters die bovendien snelle beslissers
zijn. Naast vaste rechters is bij de helft van de rechtbanken ook sprake van een vaste
secretaris, stafjurist of rolgriffier ten behoeve van VR-zaken.
Hoewel het versneld regime in de evaluatie als één variant wordt behandeld, is op
basis van het bovenstaande een kanttekening op zijn plaats: werd in paragraaf 4.2.2
reeds gesteld dat de betekenis van de snelle procedure mede wordt bepaald door de
lokale context, ook de feitelijke inhoud ervan vertoont variatie.
4.3

Doorlooptijden in versneld-regimezaken

In deze paragraaf is de vraag aan de orde in hoeverre het versneld regime `werkt':
leidt de procedure tot de beoogde snelle afdoening in zes tot acht maanden (de
normsnelheid); is die afdoening sneller dan die van vergelijkbare zaken in het
verleden (de vergelijkingssnelheid); leidt het experiment ook tot een afname van
doorlooptijden over het totaal van bodemprocedures (de overall-snelheid)?
4.3.1

De normsnelheid

Bijna drie kwart van de in 1996 aangebrachte VR-zaken werd binnen de beoogde
termijn van acht maanden afgedaan. De gemiddelde doorlooptijd over alle zaken
(althans, exclusief ingetrokken zaken) bedroeg ruim zeven maanden (227 dagen).
Beperken we ons tot de zaken waarin werkelijk wordt geprocedeerd - ofwel: laten
we de verstekzaken buiten beschouwing - dan komt de gemiddelde doorlooptijd op
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Tabel 8:

Doorlooptijden in versneld-regimezaken aangebracht in 1996 (exclusief
ingetrokken zaken)
verstek

contradictoir

totaal

(85 zaken)

(412 zaken)

(497 zaken)

mediane doorlooptijd

14 dagen

154 dagen

127 dagen

gemiddelde doorlooptijd

31 dagen

267 dagen

227 dagen

bijna negen maanden (267 dagen) 33 en het percentage zaken dat de acht maanden
overschrijdt op 34%. Het versneld regime biedt dus geen garantie voor een dergelijke
snelle afdoening en, in termen van onze eerste snelheidsvraag: de normsnelheid
wordt in een substantieel deel van de zaken waarin werkelijk wordt geprocedeerd,
niet gehaald. Wel steken de doorlooptijden in VR-zaken uiterst gunstig af bij die in
gewone procedures. In die zin mag het experiment dus een succes worden genoemd.
In tabel 8 zijn de belangrijkste doorlooptijdgegevens samengevat.
Het percentage verstekzaken is met 17% (85 van de 497 zaken) opvallend veel lager
dan dat in gewone bodemzaken; de verklaring daarvoor is dat advocaten die in een
zaak een verstek verwachten, geen extra tijd investeren in de uitgebreide dagvaarding die voor het versneld regime wordt gevraagd (zie ook paragraaf 4.6.4).
In de procesgang van contradictoire zaken bestaat de nodige variatie. In een klein
aantal gevallen is sprake van onverwachte handelingen als repliek (in 27 zaken,
gemiddelde doorlooptijd 503 dagen) of heeft een zaak voor de meervoudige kamer
gediend (8 zaken, gemiddelde doorlooptijd 469 dagen). Het feitelijke verloop van
de 522 VR-zaken uit 1996 is in grote lijnen weergegeven in schema 6, waaraan de
routing van eis-antwoord-comparitie-vonnis/royement ten grondslag ligt. Tussen
haakjes is telkens het aantal zaken vermeld en de gemiddelde doorlooptijd voor die
categorie zaken.
Uit het schema blijkt dat zo'n 20% van de contradictoire zaken buiten de geijkte
route van eis-antwoord-comparitie valt. Een deel van deze zaken wordt afgedaan
zonder dat een conclusie van antwoord is genomen. In deze zaken is sprake van een
'incident', een'akte van non-conclusie', een gedaagde die 'niet in staat is' of wordt
de zaak naar aanleiding van een beraad van partijen geroyeerd. Over het algemeen
betekent dit een snelle afdoening. In een ander deel van de zaken dat buiten de
geijkte route valt, vindt na antwoord geen comparitie plaats. In de zaken waarin wel
een comparitie na antwoord wordt gehouden, leidt dit in ongeveer de helft van de
gevallen tot een snelle afdoening.34

33

De vermelde doorlooptijdcijfers zijn, zoals toegelicht in hoofdstuk 2, inclusief verwijderde zaken. Zou

34

men die zaken buiten beschouwing laten dan komt gemiddeld doorlooptijd in contradictoire VR-zaken
op 220 dagen uit.
Een kwart van de zaken waarin comparitie wordt gehouden, wordt op de dag van de comparitie
afgedaan. Acht weken na aanvang van de comparitie is 52% van de zaken afgedaan.
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Schema 6: Procesverloop en gemiddelde doorlooptijden van in 1996 aangebrachte
versneld-regi mezaken'

ingetrokken
(25, dit=O)
F geen zaak
(110)

royement

verstek + royement

(21, dit=243)

(7, dit=62)
F geen comparitie
verstek + vonnis

(50)

vonnis
(29, dit=407)

(78, dit= 28)

► antwoord

dagvaarding

(380)

(522)
royement

royement

(19, dit=92)

(155, dit=230)

vonnis

vonnis

(13, dit=98)

(175, dit=312)

geen antwoord
(32)

Tussen haakjes is telkens het aantal zaken vermeld en de gemiddelde doorlooptijd (dit) in dagen.

In de fase tussen antwoord en comparitie treedt relatief vaak vertraging op. Als
normtijd voor deze fase geldt een periode van zeven weken, die in nauwelijks meer
dan de helft van de zaken wordt gehaald. In de schriftelijke fase treedt in iets meer
dan een kwart van de zaken vertraging op, in de fase van afdoening (gemeten vanaf
de comparitie) in 30% van de zaken. De vertragingen in de afdoeningsfase hebben
echter een grotere impact: het gaat veelal niet om weken, maar om vele maanden en
zelfs jaren. Twee groepen factoren spelen een belangrijke rol bij het ontstaan van
vertragingen. In de eerste plaats blijkt in een flink aantal zaken het speelveld te
worden verlegd. Is een van de gedachten achter het versneld regime dat via de
uitgebreide dagvaarding de kern van de zaak in vroeg stadium helder is, in praktijk
blijkt gedurende de procedure de inzet toch vaak te wijzigen, via eiswijzigingen,
eisen in reconventie en incidentele eisen. Hiervan kwam de eis in reconventie het
meest voor (in 120 zaken, met een gemiddelde doorlooptijd van 342 dagen). Minder
vaak was sprake van een eiswijziging of een incidentele eis (beide in 30 zaken, met
gemiddelde doorlooptijden van respectievelijk 458 en 332 dagen).
De tweede groep factoren die voor vertraging zorgt, zijn bewijsopdrachten. Aan
enquête (in 67 zaken), contra-enquête (in 35 zaken) en deskundigenonderzoek (in 20
zaken) kleven gemiddelde doorlooptijden van respectievelijk 323, 324 en 503 dagen.
Van de vertragende factoren komen enquête en contra-enquête altijd samen voor.
De andere 'vertragers' treden onafhankelijk op. Dat geldt ook als men ze als groep
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Tabel 9:

De invloed van speelveldwijzigingen en bewijsopdrachten op doorlooptijden (in
1996 aangebrachte contradictoire zaken)
speelveld gewijzigd

bewijsopdracht

geen bewijsopdracht

speelveld niet gewijzigd

402 dagen

316 dagen

(32 zaken)

(55 zaken)

311 dagen

203 dagen

(129 zaken)

(196 zaken)

beziet, zoals wordt geïllustreerd door tabel 9. Uit de tabel blijkt dat contradictoire
zaken waarin het speelveld niet wijzigt en geen bewijsopdracht wordt gegeven, de
gemiddelde doorlooptijd minder dan zeven maanden is. Is sprake van een bewijsopdracht of een wijziging van het speelveld, dan neemt de doorlooptijd met ruim
drie maanden toe. In zaken waarin zowel van een bewijsopdracht als van een
speelveldwijziging sprake is, verdubbelt de vertraging.
In tabel 10 zijn de doorlooptijden in contradictoire VR-zaken per rechtbank weergegeven. Rechtbanken die snel zijn bij het afdoen van gewone zaken, doen over het
algemeen ook VR-zaken snel af. Groot zijn de verschillen in de meeste gevallen niet;
alleen de rechtbank Roermond is opvallend veel sneller dan de andere rechtbanken,
terwijl Dordrecht trager is.
4.3.2

De vergelijkingssnelheid

In paragraaf 4.3.1 is duidelijk geworden dat VR-zaken aanmerkelijk sneller worden
afgedaan dan gewone bodemzaken. Omdat VR-zaken in principe eenvoudige zaken
zijn, terwijl onder de gewone bodemzaken ook zeer gecompliceerde zaken vallen,
dient te worden vastgesteld of de hogere snelheid in VR-zaken niet louter op selectie
berust. Om dit na te gaan, zijn twee wegen bewandeld. In de eerste plaats is nagegaan wat de kenmerken35 zijn van de doorsnee-VR-zaak; de snelheid in die zaken is
vergeleken met die in zaken met dezelfde kenmerken van voor de introductie van
het versneld regime. De kenmerken betreffen gegevens die bij aanvang van de zaak
bekend zijn en op de rolkaart zijn opgenomen: de partijconstellatie, het geldelijk
belang en de (juridische) zaaktypering. In de tweede plaats is een vergelijking
gemaakt tussen de snelheid in VR-zaken en in zaken met een comparitie na
antwoord; de zaken in het versneld regime zijn, althans volgens de bedenkers
van de procedure, vergelijkbaar met zaken die volgens het CnA-model verlopen
en bovendien worden in de eerste fase dezelfde stappen doorlopen.

35

Het gaat om kenmerken die op het moment dat een zaak wordt aangebracht, bekend zijn; feitelijk wordt
aangenomen dat ze in enige mate een 'eenvoudige zaak' representeren.
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Tabel 10: Doorlooptijd van in 1996 aangebrachte contradictoire versneld-regimezaken, per
arrondissement
arrondissement

gemiddelde doorlooptijd

mediane doorlooptijd

Roermond

208 dagen

112 dagen

Assen

241 dagen

168 dagen

Zwolle

250 dagen

112 dagen

Den Haag

268 dagen

154 dagen

Almelo

269 dagen

154 dagen

Leeuwarden

270 dagen

195 dagen

Groningen

289 dagen

161 dagen

Dordrecht

332 dagen

228 dagen

totaal

267 dagen

154 dagen

Ten behoeve van de eerste vergelijking zijn VR-zaken geselecteerd waarin sprake was
van één eiser, waarbij eiser noch gedaagde een overheid, was en waar een financieel
belang was aangegeven van minder dan ƒ50.000. Onder de contradictoire VR-zaken
uit de eerste zes maanden van 1996 waren er 134 die aan deze kenmerken voldeden.
De gemiddelde doorlooptijd in de zaken was 258 dagen, de mediane doorlooptijd
150 dagen. In vergelijkbare zaken, afgedaan in de eerste helft van 1995, gewogen
naar arrondissement en partijconstellatie, bedroeg de gemiddelde doorlooptijd 556
dagen en de mediane doorlooptijd 452 dagen. De doorlooptijd in de VR-zaken is dus
aanmerkelijk korter. We weten evenwel niet hoe algemeen de genoemde kenmerken
zijn voor het totaal van bodemzaken.
In zaken met een comparitie na antwoord, die in 1995 binnen de VR-arrondissementen werden afgedaan, bedroeg de gemiddelde doorlooptijd 539 dagen en de
mediane doorlooptijd 420 dagen. In VR-zaken met een comparitie na antwoord
bedroeg de gemiddelde doorlooptijd 273 dagen en de mediane doorlooptijd
155 dagen.

De hypothese dat de snelheid in VR-zaken puur te danken is aan de selectie van
'eenvoudige zaken' of gebaseerd is op specifieke zaakkenmerken, kan op basis
van het bovenstaande worden verworpen. Sterker geformuleerd: het versneld
regime is goed voor meer dan een halvering van de doorlooptijden ten opzichte
van soortgelijke zaken in het verleden.
4.3.3

De overall-snelheid

Uit de paragrafen 4.3.1 en 4.3.2 is duidelijk geworden dat VR-zaken sneller worden
afgedaan dan gewone bodemzaken en ook sneller dan vergelijkbare zaken in het
verleden werden afgedaan. De vraag is nu aan de orde of de snelle afdoening in
VR-zaken ook tot een daling van de doorlooptijden over het totaal van zaken leidt.
Een dergelijke daling zou mogen worden verwacht indien we ervan uitgaan dat het
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Tabel 11: Doorlooptijden in contradictoire handelszaken, voor en na introductie van het
versneld regime
gemiddelde
doorlooptijd

mediane
doorlooptijd

doorlooptijd
90ste percentiel

VR-rechtbanken, 1995

536 dagen

448 dagen

1.055 dagen

VR-rechtbanken, 1996

535 dagen

400 dagen

1.148 dagen

niet-VR-rechtbanken, 1995

795 dagen

641 dagen

1.660 dagen

niet-VR-rechtbanken, 1996

802 dagen

630 dagen

1.610 dagen

versneld regime geen invloed heeft op de afdoening van gewone handelszaken.
Tegen die veronderstelling valt echter het nodige in te brengen.
1 Voor de behandeling van VR-zaken zijn in de meeste arrondissementen de meest
ervaren en/of snelle rechters ingezet; de capaciteit die kan worden ingezet op
gewone zaken - en ingewikkelde zaken in het bijzonder - neemt dus af.
2 Een toename van procedurevormen en/of productiestromen gaat veelal gepaard
met een toenemende 'regelbehoefte'; deze gaat ten koste van de voor de primaire
processen beschikbare capaciteit.
3 Spoed- of voorkeursprocedures leiden vaak tot verstoring van de normale
routines, waardoor de prestaties over het totaal afnemen.
Reden genoeg om ook het totaalplaatje in de beschouwing te betrekken. Hiertoe is
een vergelijking gemaakt van doorlooptijden in zaken afgedaan in de maand oktober
1995 (voor introductie van het versneld regime) met die in zaken afgedaan in oktober
1996 (negen maanden na introductie van het versneld regime).
Voor de introductie van het VR was de gemiddelde doorlooptijd in contradictoire
zaken bij de acht arrondissementen 536 dagen, de mediane doorlooptijd 448 dagen.
In oktober 1996 was de gemiddelde doorlooptijd met 535 dagen vrijwel gelijk
gebleven, maar was de mediane doorlooptijd gedaald tot 400 dagen. Er bleek echter
sprake van een stijging van de tijd die gemoeid was met de afdoening van de meer
langdurige zaken. In tabel 11 zijn deze gegevens weergeven naast die van de niet
aan het versneld regime deelnemende rechtbanken.
De cijfers spreken duidelijke taal: over het totaal van handelszaken bezien, zijn
de gemiddelde doorlooptijden in de arrondissementen die deelnemen aan het
versneld regime, vrijwel ongewijzigd, net zoals bij de niet-deelnemers aan het
experiment. Het versneld regime heeft niet tot een trendbreuk in de gemiddelde
doorlooptijd over het totaal van zaken geleid en de ontwikkeling ervan wijkt weinig
af van die bij niet-deelnemers. Omdat we weten dat de VR-zaken zelf aanzienlijk
sneller verlopen dan in het verleden moet de conclusie zijn dat de 'winst' die in
VR-zaken wordt geboekt teniet wordt gedaan doordat de afdoening van gewone
handelszaken is vertraagd. Hierboven is gewezen op drie mogelijke verklaringen
van dat effect.
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Figuur 1:

Spreiding van doorlooptijden van in oktober 1995 en oktober 1996 afgedane zaken
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Uit de mediane doorlooptijden valt af te leiden dat in de VR-arrondissementen meer
zaken snel worden afgehandeld, maar uit de negentigste-percentielscore is af te
leiden dat de afhandeling van langerlopende ('complexe') zaken is vertraagd. Ter
illustratie zijn in figuur 1 de doorlooptijden van in oktober 1995 en oktober 1996
afgedane zaken weergegeven. De eerste twee kolommen tonen de niet-VR-arrondissementen, waar nauwelijks verandering zichtbaar was.
Uit de figuur blijkt dat na de introductie van het versneld regime een stijging is
opgetreden in de percentages zaken die na een half jaar, een jaar en na anderhalf
jaar worden afgedaan: meer zaken worden snel afgedaan. Op een termijn van twee
jaar is er echter geen verschil meer en op een termijn van drie jaar was de prestatie
in 1996 zelfs iets minder dan in 1995.

Op rechtbankniveau geldt dat bij vijf van de acht VR-rechtbanken de gemiddelde
doorlooptijd en bij vier van acht de mediane doorlooptijd in 1996 toenam.36 Twee
rechtbanken wisten zowel de gemiddelde als de mediane doorlooptijd te verkorten:
Almelo en Den Haag. Dit waren niet alleen de rechtbanken met het laagste percentage VR-zaken, maar bovendien voerden deze rechtbanken voorkeursbeleid
ten aanzien van andere sturingsopties dan VR. Groningen, de rechtbank met de
meeste VR-zaken, toonde de sterkste stijging in gemiddelde doorlooptijd (ex aequo
met Dordrecht).37

36

Bij zes van de elf niet-deelnemende rechtbanken steeg de gemiddelde, en bij vier de mediane

37

doorlooptijd.
Opgemerkt zij dat de instroom van nieuwe zaken in Groningen een licht stijgende tendens vertoont;
dat zou op zichzelf aanleiding kunnen zijn tot stijgende doorlooptijden.
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Het experiment leidt dus tot versnelling van een specifieke groep zaken, maar leidt
niet tot een trendbreuk in de gemiddelde doorlooptijd over het totaal van zaken.
De kracht van het speciale regime blijkt uit de doorlooptijden in zaken die via de
procedure worden afgedaan; de schaduwzijde is wellicht dat de zorg die aan de
andere zaken wordt besteed, eronder lijdt.
4.4

Efficiency

Naast een snellere afhandeling van zaken zou het versneld regime ook tot een
hogere efficiency moeten leiden. Die efficiencywinst zou ontstaan doordat de
rechtbank in VR-zaken minder tijd behoeft te investeren; men beschikt immers
over betere informatie op basis van de uitgebreide dagvaarding en de comparitie
na antwoord zal tot een hoog percentage schikkingen leiden; bovendien zal men
bij een snelle procesgang minder tijd kwijt zijn met het zich telkens opnieuw in
een zaak verdiepen.
De efficiency wordt gemeten als het aantal afgedane zaken per fte. Als de premisse
geldt dat het versneld regime de afhandeling van niet-VR-zaken niet zou beïnvloeden, dan zou, ook wanneer de VR-zaken geen reductie van geïnvesteerde tijd
zouden opleveren, het aantal afgedane zaken per fte enige maanden na de start van
het experiment toch moeten gaan stijgen. Dat is een effect van tijdelijke aard, ten
gevolge van het feit dat een deel van de zaken (namelijk: VR-zaken) sneller wordt
afgedaan. Indien in contradictoire VR-zaken de beoogde doorlooptijd van zes tot
acht maanden wordt gehaald, dan zou vanaf zes maanden na de start van het
experiment het aantal afgedane zaken een stijging moeten vertonen. Overigens
is in de vorige paragraaf duidelijk geworden dat de aanname dat VR-zaken de
afhandeling van gewone zaken niet beïnvloedt, niet onverkort geldig is. Verondersteld mag worden dat het hier beschreven effect op de efficiency zich in beperkte
mate zal doen gelden.
Ter bepaling van het efficiency-effect is een berekening gemaakt over de tweede
helft van 1995 en over de tweede helft van 1996. Het aantal door VR-rechtbanken
afgedane zaken in de tweede helft van 1995 bedroeg 6.040, in de tweede helft van
1996 waren het er 6.153. Het aantal fte's in de tweede helft van 1995 bedroeg 160,6
tegen 157,8 in de tweede helft van 1996. Dat resulteert in een output per fte van 37,6
zaken in de tweede helft 1995 en 39 zaken in de tweede helft van 1996. Men kan dus
spreken van een gestegen efficiency na de invoering van het versneld regime. Maar
in hoeverre het experiment oorzaak is van die stijging, kan niet uit de cijfers worden
gelezen. Ook andere factoren kunnen van invloed zijn geweest, zeker gezien de nog
beperkte mate waarin in 1996 van de VR-procedure gebruikt werd gemaakt. Zo kan
de daling van het aantal fte's in 1996 ten opzichte van 1995 goeddeels op conto
worden geschreven van het samenvoegen van de familie- en handelssector bij de
rechtbank Roermond.
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Via een enquête en interviews met VR-rechters is daarom nagegaan of de wijze
waarop het versneld regime in theorie tot een hogere efficiency zou moeten leiden
(via een geringere tijdsinvestering in VR-zaken) door hen ook in praktijk wordt
ervaren. In meerderheid waren de rechters van mening dat het toepassen van de
VR-procedure betekent dat minder tijd in de zaak behoeft te worden geïnvesteerd.
De belangrijkste factoren daarbij zijn het vervallen van stappen in de procedure
(zoals re- en dupliek) en het feit dat minder tijd verloren gaat met het zich telkens
opnieuw in de zaak verdiepen. Aan de voorbereiding van een comparitie zegt men
bij VR-zaken meer tijd te besteden dan in niet-VR-zaken (respectievelijk 129 en 73
minuten).38 Comparities in VR-zaken worden gecompliceerder geacht omdat vaak
een groot aantal stappen tegelijk wordt gezet en de rechtsbijstandsverleners weten
dat de mogelijkheden om later nog invloed uit te oefenen via conclusies en akten
beperkt zijn. Een kwart van de geënquêteerde rechters was niet van mening dat de
VR-procedure tot een geringere tijdsinvestering in zaken leidt. Als we ervan uitgaan
dat de meningen van de VR-rechters een weerspiegeling vormen van de praktijk,
dan moet de conclusie luiden dat door de bank genomen sprake is van besparing
van tijd, zij het dat dat effect niet altijd en/of overal optreedt.
Het experiment heeft ook invloed gehad op de tijdbesteding aan niet-zaakgebonden
activiteiten. Er isde nodige tijd gemoeid met de implementatie-activiteiten (afstemming met advocatuur, voorlichting, interne organisatie). Ook na de start van
experiment diende geregeld interne en externe afstemming plaats te vinden; in
Assen en Leeuwarden werd met het oog op deze activiteiten in 1997 zelfs een
speciale rechter aangesteld. We mogen aannemen dat deze activiteiten op korte
termijn ten koste gaan van de efficiency en pas op wat langere termijn - indien
voldoende zaken worden aangebracht en bij het afdoen van die zaken tijd wordt
bespaard - worden 'terugverdiend'.

Dat levert vooralsnog een diffuus beeld op van de efficiency-effecten van het
experiment. Op basis van het besprokene mag echter de verwachting worden
uitgesproken dat op een wat langere termijn een positief effect op de efficiency
kan worden verwacht.

38

Gevraagd werd naar de tijd die aan de zaak besteed werd vanaf ontvangst van de stukken tot aan de
aanvang van de comparitie. Bij de observaties van comparities, waar in hoofdstuk 5 nader op wordt
ingegaan, werd de rechters naar aanleiding van concrete zaken gevraagd hoeveel tijd ze hadden besteed
aan de voorbereiding van de comparitie. In VR-zaken was dat gemiddeld 40,5 minuten, in niet-VR-zaken
32,5 minuten. Het verschil is mogelijk gevolg van het feit dat de vraag bij de eerste formulering breder
kan worden opgevat, of wordt mogelijk veroorzaakt doordat wanneer de vraag in algemene zin wordt
gesteld men meer geneigd is aan extreme gevallen te denken. Ook het feit dat de geobserveerde rechters
vaker comparities doen dan de 'gemiddelde' VR-rechter zou een verklaring kunnen vormen.
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De neveneffecten

In deze paragraaf wordt ingegaan op andere dan de direct beoogde resultaten van
het experiment. Achtereenvolgens komen aan de orde: de kwaliteit van de rechtspraak, leereffecten en werkdruk.
4.5.1

De kwaliteit van de rechtspraak

Kwaliteit, snelheid en efficiency vormen drie belangrijke meetpunten wanneer men
oordelen velt over een rechtssysteem. Het beïnvloeden van één van de drie, zonder
acht te slaan op de beide andere, leidt gemakkelijk tot vervelende consequenties.
Kwaliteit is, om praktische en historische redenen, evenwel geen kernvariabele in dit
onderzoek. Een goede operationalisatie van dit begrip zou een zelfstandig onderzoek
vragen, hetgeen in het kader van een tijdige evaluatie van het VR-experiment niet
wenselijk werd geacht. Toch kan de kwaliteit van de rechtspraak niet genegeerd
worden. Daarom is er in het onderzoek voor gekozen de betrokken professionals
te vragen naar eventuele consequenties met betrekking tot de kwaliteit van de
rechtspraak, ongeacht de precieze operationalisatie van het begrip. Mochten de
betrokkenen van mening zijn dat het experiment duidelijk negatieve gevolgen heeft
voor de kwaliteit van de rechtspraak, dan zou nader onderzoek op dit punt wenselijk
zijn. Mocht de kwaliteit gelijk blijven of zelfs winnen bij het experiment, dan kunnen
we het bij die constatering laten.
In de enquête waren de VR-rechters unaniem: geen enkele rechter meende dat van
een lagere kwaliteit sprake was, een op de drie rechters vond de kwaliteit zelfs hoger.
In de interviews stelde één rechter zich voor problemen gesteld te zien door de
termijn voor het wijzen vonnis in VR-zaken. Dit had wel eens tot een vonnis had
geleid dat beneden zijn normen was. Nogal wat rechters meenden dat de comparitie
de kwaliteit ten goede komt: het directe contact met de geschilhebbers maakt het
hen makkelijker 'de zaak in te schatten'.
Advocaten oordelen minder gunstig dan rechters. Ongeveer een kwart van hen
meent dat de kwaliteit van de rechtspraak in VR-zaken lager is dan in gewone
procedures, slechts een enkeling meent dat de kwaliteit hoger is. De kritiek die
advocaten naar voren brengen, is dat zaken in hun ogen oppervlakkiger of 'kort door
bocht' worden behandeld. Ook uit de enquête met betrekking tot de procedurekeuze
(zie bijlage 6) kwam dat geluid naar voren. Dat advocaten de procedure desondanks
(blijven) gebruiken, is omdat tegenover dit 'minpunt' ook een aantal 'pluspunten'
staat. Naast de snelheid wijzen advocaten bijvoorbeeld op de grotere tevredenheid
van en acceptatie door hun cliënten, onder meer doordat deze voor de rechter hun
zegje kunnen doen.
Met betrekking tot de kwaliteit van de rechtspraak onder het versneld regime
kunnen we dus concluderen dat de bezorgdheid op dit punt zich beperkt tot (een
minderheid van) de advocaten. Dit is geen aanleiding geweest tot het verrichten
van extra onderzoek. Wel dient te worden gewezen op de consequenties van die
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bezorgdheid. Zoals een advocaat het formuleerde: 'een zaak moet wel heel duidelijk
zijn wil ik het risico nemen van een snelle procedure'. Zeggen de rechters VR-zaken
net zo zorgvuldig te behandelen als gewone zaken, de advocatuur is daar nog niet
volledig van overtuigd.
4.5.2

Leereffecten

Verandering komt vaak slechts onder druk tot stand. De VR-procedure maakt dat
rechters (en rechtsbijstandsverleners) zaken onder meer dan de normale tijdsdruk
moeten afdoen, waarbij ook een ander, meer sturend, gedrag wordt verondersteld.
In theorie lijkt deze situatie er een die tot aanzienlijke leereffecten zou kunnen
leiden met betrekking tot planning, procesbewaking en efficiënt werken. Omdat
rechters meer dan alleen VR-zaken doen, zou het geleerde bovendien in andere
procedures kunnen worden toegepast, zodat ook daar gunstige effecten ontstaan.
Op voorhand kan ook worden gewezen op enkele factoren die het leereffect
beperken. In de eerste plaats is door zeven van de acht arrondissementen de keuze
gemaakt slechts enkele rechters VR-zaken te laten doen. Dat betekent dat ook slechts
een beperkt aantal rechters aan de beschreven leerconditie worden onderworpen.
Voorts heeft men de meest ervaren en/of snelste rechters ingezet; voor hen valt
wellicht minder te leren dan voor een 'gemiddelde' rechter.
Uit de enquête onder VR-rechters blijkt dat van de veronderstelde leerconditie
sprake is: de korte termijnen onder het versneld regime stellen andere eisen aan de
planning van het werk en hebben onder meer tot gevolg dat ander werk blijft liggen.
Het leereffect blijkt echter beperkt: slechts eenderde deel van de rechters is het
'enigszins eens' met de stelling zich efficiëntere werkwijzen te hebben eigen
gemaakt. Deze rechters waren het ook eens met de stelling dat ze die efficiëntere
werkwijzen ook in andere procedures waren gaan toepassen. Er is dus sprake van
een leereffect (dat zich ook in andere werkzaamheden doet gelden) maar slechts
bij een minderheid van de rechters.
De leereffecten zijn meer inhoudelijk aan de orde geweest in de interviews. Een
duidelijk voorbeeld van een leereffect betreft de comparitie na antwoord. Verschillende rechters zijn de werkwijze die onder het versneld regime wordt gehanteerd
- veel stappen zetten in één zitting, meer sturend optreden - ook in comparities in
gewone zaken gaan toepassen. Ook heeft een aantal rechtbanken onder invloed van
het versneld regime besloten in gewone zaken vaker de comparitie na antwoord te
gaan toepassen. Van het actiever (sturende) optreden zeggen rechters dat dit iets is
dat je al doende leert: bijvoorbeeld het snel uitspreken van je mening tijdens een
comparitie. Door het versneld regime ontstaat de bewustwording dat procederen
sneller kan. Sommige rechters trachten nu ook in gewone zaken de partijen te laten
afzien van re- en dupliek. Voorts zijn er rechters die een wijziging in de relatie met
de advocatuur waarnemen; over en weer wordt directer en informeler (telefonisch)
gecommuniceerd. Eén rechter had al eens tijdens een comparitie telefonisch een
deskundige benaderd en wilde dat in de toekomst vaker gaan doen.
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Wat bovendien duidelijk blijkt uit de interviews, is dat de aard van de leereffecten
sterk afhankelijk is van wat bij een rechtbank als 'routine' geldt. Zo levert de
comparitie na antwoord bij rechtbanken die op dit aspect een actief beleid voeren,
andere leereffecten op dan bij rechtbanken die dat niet doen. Hetzelfde geldt met
betrekking tot het 'sturende' gedrag; het verschil in optreden bij VR-zaken en bij
gewone zaken is niet overal even groot.
4.5.3

Werkdruk

In de afgelopen jaren is de werkdruk bij rechters geregeld als probleem aan de orde
gesteld. Gegeven het feit dat onder het versneld regime minder tijd is voor de te verrichten handelingen, kon dit aspect niet buiten beschouwing blijven. Uit de enquête
onder VR-rechters blijkt dat inderdaad meer tijdsdruk wordt ervaren en soms
problemen ontstaan ('het andere werk blijft liggen'). Maar meer nog blijken rechters
de druk te voelen van de relatief 'zware' comparities onder het versneld regime. Niet
alleen de rechters zitten daarbij op het puntje van hun stoel (snelle afwegingen
maken en uitspraken doen, oog hebben voor de partijen, structureren enzovoort),
ook de rechtsbijstandsverleners zijn extra op hun qui vive: de comparitie is vaak de
laatste mogelijkheid om de standpunten toe te lichten en eventuele extra informatie
onder de aandacht te brengen. Het is een situatie die van de rechter een beduidend
grotere inspanning vergt dan het louter schriftelijk procederen.
Er lijkt dus sprake te zijn van een grotere druk. Maar er staat tegenover dat de
rechter in het versneld regime ook meer regelcapaciteit en speelruimte heeft: hij
kan en mag immers meer sturend optreden en beschikt over het instrumentarium
om de geschilhebbers in het gelid te dwingen. De combinatie van hoge werkdruk en
regelcapaciteit impliceert volgens de theorie van De Sitter (1983) 'actief werk met
sociale en technische leermogelijkheden'. Veel van de VR-rechters zeggen dan ook
het werk aan VR-zaken erg interessant te vinden, met de toevoeging dat'het wel iets
is dat je leuk moet vinden' (hetgeen voor de meesten van hen geldt).
Daarmee is tevens duidelijk dat - los nog van ervaring - niet iedere rechter geschikt
is voor het versneld regime. De comparitie stelt de nodige eisen op het gebied van
communicatievaardigheden en het kunnen omgaan met druk. Daarbij is het maar
de vraag of een rechter die geknipt is voor de meer traditionele schriftelijke vorm
van procederen (en zijn intrinsieke motivatie en beroepseer wellicht haalt uit
zeer secuur of uitvoerig gemotiveerde vonnissen) het werk aan VR-zaken ook
'leuk' zal vinden.
Met het oog op werkdrukeffecten is ook de vraag van belang welk deel van hun
totale werktijd rechters aan VR-zaken besteden. Uit de enquête blijkt dat dit voor
de meeste VR-rechters (vooralsnog) minder dan 20% is; dit zou kunnen betekenen
dat het werkdrukeffect van VR-zaken vooralsnog een latent probleem is, dat pas bij
stijging van het aantal zaken meer manifest wordt.
De conclusie luidt dan ook dat uit het onderzoek blijkt dat het versneld regime een
grotere druk legt op de rechter, maar dat dit niet tot problemen leidt. Voor rechters
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die qua profiel bij de werkwijze onder het versneld regime passen, wordt het werk
leuker en interessanter. Vermoedelijk voldoet echter niet elke rechter aan dat profiel;
bij toename van het aantal VR-zaken zou op termijn zelfs een schaarsteprobleem
kunnen ontstaan.
4.6

De advocatuur en het versneld regime

Tot nog toe heeft in dit hoofdstuk het perspectief van rechters en rechtbanken
centraal gestaan. Dat doet geen recht aan de rol van de rechtsbijstandsverleners in
het experiment: alleen zij kunnen VR-zaken aanbrengen en het experiment bestaat
bij gratie van de advocaten die zaken aanbrengen. Willen we iets kunnen zeggen
over de schaal waarop het versneld regime zou kunnen worden toegepast, dan is
inzicht nodig in het keuzegedrag van de rechtsbijstandsverleners: waarom kiezen zij
voor een VR-procedure (en waarom niet)? Eerst wordt ingegaan op de consequenties
van VR-zaken voor het werk van de rechtsbijstandsverleners. Vervolgens komen de
overwegingen op basis waarvan advocaten voor een bepaalde procedure kiezen, aan
de orde.
4.6.1

Consequenties van het versneld regime

Eerder in dit hoofdstuk zagen we dat VR-zaken voor de rechtbank als consequentie
hebben dat de tijdsinvestering per zaak afneemt en dat het werk verandert; het
vraagt ook om rechters met een ander profiel dan dat voor schriftelijke procedures
geldt. Hoe ligt dit voor de rechtsbijstandsverleners?
Uit de enquête blijkt dat advocaten aan een zaak die via de VR-procedure loopt,
minder tijd kwijt zijn dan aan een vergelijkbare zaak die als gewone procedure wordt
aangebracht. De extra tijdsinvestering die moet worden gedaan in de uitgebreide
dagvaarding of conclusie van antwoord wordt snel 'terugverdiend' in het vervolgtraject. Daarbij vormt het feit dat er stappen vervallen (vooral: re-en dupliek) de
belangrijkste factor. Maar ook de kortere termijnen, het feit dat minder tijd verloren
gaat aan het zich telkens opnieuw in de zaak verdiepen en de comparitie zijn van
belang. Net als voor de rechters geldt ook voor advocaten dat onder het versneld
regime meer 'druk' wordt ervaren; het stelt andere eisen aan de planning van het
werk en heeft als consequentie dat ander werk blijft liggen. Een kwart van de
advocaten zegt zich in deze situatie efficiëntere werkmethoden te hebben eigen
gemaakt en die ook in andere zaken te zijn gaan toepassen. Volgens iets meer dan
de helft van hen vertaalt het efficiënter werken zich ook in een lagere rekening
voor de cliënt; niet altijd echter, hetgeen onder meer een gevolg is van de kosten
die moeten worden gemaakt bij comparities.
In tegenstelling tot de rechters geldt voor advocaten niet dat men bij het versneld
procederen ook meer speelruimte en regelcapaciteit verkrijgt; integendeel. De regie
komt meer bij de rechter te liggen; de mogelijkheden om inhoudelijk bij te sturen in
het proces en de mogelijkheden om met werk te schuiven, nemen af. In theorie zou
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dit een afname van de kwaliteit van de arbeid betekenen (tenzij er in de startsituatie
een onbalans bestond tussen werkdruk enerzijds en regelcapaciteit en speelruimte
anderzijds). Er kan echter op 'verzachtende omstandigheden' worden gewezen:
in de eerste plaats is er voor een deel van de advocaten geen sprake van een opgelegde omstandigheid maar van keuze uit vrije wil, in de tweede plaats kan worden
beargumenteerd dat de mogelijkheid voor een snelle procedure te kunnen kiezen
ook een uitbreiding van regelcapaciteit impliceert en in de derde plaats geldt dat
de wederpartij in de procedure een gelijke 'handicap' ondervindt. Grote effecten
zijn vooralsnog niet te verwachten, daar VR-zaken slechts een klein bestanddeel
vormen in het totale takenpakket van advocaten. Het kan evenwel niet worden
uitgesloten dat een werkdrukeffect de aantrekkelijkheid van de procedure voor
deze beroepsgroep zal verminderen.
4.6.2

Hoeveel advocaten brengen versneld-regimezaken aan?

Op de rolkaarten van de 522 VR-zaken uit 1996 stonden de namen van 293 procureurs
van eisende partijen.39 Omdat in een deel van de gevallen de vermelde procureur
optreedt namens een advocaat van buiten het arrondissement, zal het feitelijke
aantal advocaten dat een VR-zaak aanbracht, wat hoger liggen. Het aantal 'potentiële
gebruikers' van de procedure valt moeilijk vast te stellen; het aantal advocaten dat
met enige regelmaat handelszaken doet, is niet bekend. Toch valt enig beeld te
geven aan de hand van de enquête rond de aanbreng van zaken (bijlage 6). Onder
de advocaten die een gewone zaak aanbrachten gedurende de periode waarin de
enquête liep, bracht 90% in de jaren 1996 en 1997 meermaals dergelijke zaken aan.
Meer dan 80% had bij het aanbrengen van de zaak naar aanleiding waarvan ze
geënquêteerd werden, het gebruik van een snelle procedure (versneld regime of de
VT-procedure) niet in overweging genomen. In tweederde deel van de gevallen had
de aanbrenger nog nimmer een VR-procedure aangebracht. De meest genoemde
reden daarvoor was dat men zelden zaken had die voor de procedure in aanmerking
kwamen. Andere 'populaire' redenen waren dat men de procedure slecht kende,
dat men de procedure niet aantrekkelijk vond en dat men niet geloofde dat de
procedure sneller zou zijn.
De gegevens hebben een aantal interessante implicaties. Tien procent van de
gewone procedures wordt aangebracht door advocaten die slechts bij uitzondering
een bodemprocedure aanbrengen; het lijkt niet reëel te veronderstellen dat deze
advocaten voor een specifieke procedurevorm als het versneld regime zullen kiezen
(als ze al van het bestaan. ervan op de hoogte zijn). Maar ook zij die wel geregeld
zaken aanbrengen, blijken daarbij niet 'automatisch' de afweging te maken of de
zaak zich leent voor een snelle vorm van procederen. Een derde deel van de zaken
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Slechts in een zeer klein deel van de gevallen wordt een zaak op initiatief van een gedaagde partij in het
versneld regime gebracht.
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die worden aangebracht, valt af omdat de advocaat een verstek verwacht. Maar dat
biedt nog niet voldoende verklaring. Een deel van de verklaring moet worden gezocht
in het feit dat een aanzienlijke groep advocaten niet verwacht baat te hebben bij het
investeren in het aanleren van een nieuwe vorm van procederen. Dat heeft zowel te
maken met de kosten als met de baten. Om met de kosten te beginnen: het aanbrengen van VR-zaken impliceert dat men zich in de procedure moet gaan verdiepen;
er moet tijd in worden gestoken en van gebruikelijke routines (bijvoorbeeld: het
versturen van een standaarddagvaarding) moet worden afgeweken. Wat de baten
betreft: dat zou vooral snelheid en een mindere tijdsinvestering moeten zijn. Voor
sommige advocaten is dat voldoende interessant, voor andere niet. Vooral in 'snelle'
arrondissementen vindt een deel van de advocaten de gewone procedure al snel
genoeg. Ook zijn er advocaten die twijfelen over de vraag of de in het vooruitzicht
gestelde baten ook werkelijk zullen worden verkregen. Rond het afwegingsproces
van kosten en baten spelen meer van dat soort onzekerheden: de advocaat heeft
minder mogelijkheden om het proces 'bij te sturen' indien het in een door hem of
haar niet gewenste richting gaat en zoals in paragraaf 4.5.1 aan de orde kwam, is
men er niet op voorhand van overtuigd dat de rechtsgang kwalitatief van hetzelfde
gehalte is als in gewone procedures.
4.6.3

Welke zaken worden onder de versneld-regimeprocedure aangebracht?

Een opvallende uitkomst van de analyse van zaakkenmerken van de VR-zaken uit
1996 is het grote aandeel van zaken waarin natuurlijke personen waren betrokken.
In VR-zaken is in 66% van de gevallen een natuurlijke persoon eiser, in gewone
bodemzaken in 35% van de gevallen. Deze situatie bleek voor de geïnterviewde
advocaten zeer herkenbaar. Het zijn vooral natuurlijke personen die opzien tegen
een langdurige (en kostbare) procedure; voor hen biedt het versneld regime een
uitkomst. Voor hun 'institutionele cliënten', zoals verzekeringsmaatschappijen en
incassobureaus, ligt de zaak anders. In de eerste plaats zijn deze partijen minder
bereid zaken te schikken en hechten ze meer belang aan een vonnis. In de tweede
plaats willen ze geen omkijken naar de zaak hebben tijdens de procedure; ook met
de advocaat vindt over het algemeen geen face to face contact plaats; het bijwonen
van comparities hoort niet tot de wenselijke gang van zaken. Comparities zouden
een beslag doen op tijd van werknemers, terwijl men ze nauwelijks bevoegdheden
kan geven met betrekking tot het onderhandelen over schikkingen. Daar komt bij
dat in bijvoorbeeld incassozaken de kans op een afdoening bij verstek aanzienlijk
is,40 hetgeen het investeren van extra tijd in de dagvaarding onaantrekkelijk maakt.

40

In het doorlooptijdenbestand 1994-1996 werden zaken met rechtspersoon als eiser in meer dan 50% van
de gevallen bij verstek afgedaan; bij zaken met een natuurlijke persoon als eiser is dat minder dan 20%.
In contradictoire zaken komen natuurlijke en rechtspersonen als eiser ongeveer evenveel voor. In
VR-zaken zijn de verstekpercentages voor natuurlijke en rechtspersonen respectievelijk 13 en 28.
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Tabel 12; De meest voorkomende zaaktyperingen in versneld-regimezaken (1996)
soort zaak

aantal

% (n=522)

koop en ruil

128

26

opdracht

82

16,5

verdeling van gemeenschap

53

11

onrechtmatige daad

47

9,5

Het bestand van VR-zaken uit 1996 leert dat de typen van zaken vrij divers zijn: in de
522 zaken kwamen 72 verschillende zaakstyperingen voor (het administratieve
systeem civiel onderscheidt er in totaal 150). De vier grootste groepen zijn goed voor
63% van de zaken. In tabel 12 zijn ze weergegeven.
Onder de categorie 'koop en ruil' vallen veel geschillen rond de aankoop van
roerende en onroerende goederen. Onder'opdracht' vallen onder meer geschillen
rond het verrichten van diensten en werkzaamheden, onder 'verdeling van gemeenschap' boedelscheidingen en erfenissen. Of deze verdeling afwijkt van die onder
gewone bodemzaken, kan helaas niet worden gezegd, bij gebrek aan vergelijkend
onderzoek.
4.6.4

Overwegingen bij de keuze van de procedure

Uit de enquête rond het aanbrengen van zaken (zie bijlage 6) bleek dat de meeste
advocaten geen expliciete keuze maken bij het aanbrengen van een zaak, maar de
zaak min of meer automatisch als gewone procedure aanbrengen. Ongeveer 17% van
de advocaten zei wel een expliciete keuze te hebben gemaakt; de meest gebruikte
argumenten voor de verschillende typen procedure zijn in tabel 13 weergegeven.
Vijf groepen argumenten blijken van groot belang voor het keuzegedrag: de eenvoud
of complexiteit van de zaak, het belang dat de cliënt hecht aan snelheid, de wenselijkheid van een comparitie, het kostenaspect en de kans op verstek. In het geval
dat men een verstek verwacht, de zaak complex is en/of deze zich niet leent voor
comparitie, wordt voor een gewone procedure gekozen. Voor het versneld regime
wordt gekozen als er een expliciete wens om snelheid is en de zaak eenvoudig is
en/of zich leent voor comparitie. Deze argumenten liggen redelijk in lijn met de
verwachting. Een opvallend item is het kostenaspect: dat hoort bij elke procedurevorm tot de meest gebruikte argumenten; ervan uitgaande dat advocaten juiste
calculaties maken, leidt dat tot de conclusie dat elk van de procedurevormen in
bepaalde gevallen tot de laagste kosten leiden.
Doordat voor VR-zaken speciale rechters zijn aangewezen, weten advocaten in VRzaken (in tegenstelling tot gewone procedures) welke rechter zij kunnen verwachten;
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Tabel 13: De meest gebruikte argumenten om voor een procedure te kiezen

1

2

3

4

5

gewone bodemprocedure

versneld-regimeprocedure

verkorte-termijnprocedure

(n=125)

(n=59)

(n=13)

het is een complexe zaak

mijn cliënt hecht groot

(40%)

mijn cliënt hecht groot
belang aan snelheid (71%)

ik verwacht een verstek

de zaak is geschikt voor

(36%)

comparitie (49%)

ik wil de gedaagde partij
onder druk zetten (39%)

de zaak leent zich niet voor

het is een eenvoudige zaak

mijn cliënt staat sterk (39%)

comparitie (27%)

(42%)

er staan grote belangen op
het spel (21%)

ik wil de kosten voor mijn
cliënt beperken (32%)

(andere argumenten
ingevuld) (39%)

ik wil de kosten voor mijn
cliënt beperken (14%)

ik heb goede ervaringen met
de VR-rechter (29%)

ik wil de kosten voor mijn
cliënt beperken (23%)

belang aan snelheid (92%)

dit blijkt ook een punt van overweging te vormen bij de keuze van de procedure.41
Het item 'de wederpartij onder druk zetten' scoort hoog bij de VT-procedure;
wellicht is dit een gevolg van het feit dat in verschillende arrondissementen deze
procedure de kortste termijnen kent.
4.7

De achterliggende veronderstellingen

4.7.1

De uitgebreide dagvaarding

Door hogere eisen aan de inhoud van de dagvaarding te stellen (of aan de conclusie
van antwoord, indien de zaak door de gedaagde in het VR wordt gebracht) wordt in
het versneld regime getracht een betere startsituatie te creëren: een beter geïnformeerde rechter zal gedurende het proces minder vaak nieuwe informatie in hoeven
te winnen en zal op basis van de beschikbare informatie betere beslissingen kunnen
nemen met betrekking tot de inhoud van de zaak en de procesbeheersing. Aan deze
aanpak, ongetwijfeld het meest'vernieuwende' element in het versneld regime, is
speciale aandacht geschonken in het onderzoek. Die aandacht is gericht op de vraag
of de aanpak inderdaad leidt tot dagvaardingen (of conclusies van antwoord) die het
beoogde hogere informatiegehalte hebben.
Om met dat eindresultaat te beginnen: alle rechters zijn van mening na de eerste
conclusiewisseling in VR-zaken beter geïnformeerd te zijn dan na die in gewone

41

Daaronder zijn ook gevallen waarin advocaten wegens antipathie jegens een VR-rechter niet voor die
procedure kiezen.
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zaken (zie enquête, bijlage 5). De informatie die de eerste conclusiewisseling in
versneld regime oplevert, is vergelijkbaar met die na twee conclusiewisselingen in
een gewone procedure.42 Uit de enquête blijkt echter ook dat lang niet altijd aan
alle gestelde eisen wordt voldaan. Over het algemeen vindt op de inhoud geen
controle plaats; dat gebeurt alleen indien één van partijen bezwaar maakt tegen
toepassing van het versneld regime. Rechters gebruiken de comparitie om eventuele ontbrekende informatie te verkrijgen en oordelen over het algemeen tamelijk
mild over het feit dat niet (volledig) aan de eisen wordt voldaan. Ook hebben niet
alle rechtbanken de door de gemengde commissie voorgestelde eisen volledig
overgenomen.
Ten aanzien van de uitgebreide dagvaarding moet dan ook worden geconcludeerd
dat er in de praktijk geen eenduidige norm wordt gehanteerd waaraan deze dient te
voldoen. Desondanks wordt het beoogde resultaat, een hogere informatiewaarde
van dagvaarding en/of antwoord, bereikt.
Het effect van de uitgebreide dagvaarding is nader onderzocht met de observaties
bij comparities na antwoord (zie bijlage 9). Daarbij bleek dat rechters zich, op basis
van de stukken, in VR-zaken een beter beeld van de zaak hadden kunnen vormen
dan in niet-VR-zaken. Dat komt ook tot uiting in de strategie die de rechters tijdens
de comparitie bewandelen: in niet-VR-zaken ligt het accent meer op het inwinnen
van informatie, in VR-zaken meer in het bereiken van een schikking. Ook bleken
rechters in VR-zaken beter in staat te voorspellen wat het resultaat van de comparitie
zou zijn dan in niet-VR-zaken. Tot slot konden rechters de comparities in VR-zaken
doelgerichter en sneller afwikkelen.43
Deze resultaten kunnen gezien de beperkte omvang van het observatie-onderzoek
niet zonder meer als hard bewijs worden aangevoerd voor de idee dat betere informatie in een vroeg stadium in de procedure tot snellere afdoeningen leidt. De
beperkte gegevens wijzen evenwel eenduidig in die richting.
In hoeverre vormt de uitgebreide dagvaarding een drempel voor de advocatuur?
Uit de enquête (bijlage 5) en interviews met advocaten die diverse VR-zaken deden,
blijkt dat de dagvaarding in VR-zaken gemiddeld iets meer tijd kost dan in gewone
zaken. Zowel in gewone procedures als in VR-zaken wordt echter in de meeste
gevallen minder dan 4 uur besteed aan de dagvaarding en 4 tot 8 uur aan de conclusie van antwoord. Hoewel in een drukke praktijk elke minuut er één is, lijkt
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Althans, afgaande op het 'gemiddelde antwoord': volgens 42% is de informatie even goed, volgens 28%
beter en volgens 28% minder goed.

43

Er zij op gewezen dat het aantal geobserveerde comparities beperkt was: 10 in VR-zaken en 10 in
gewone procedures. Met betrekking tot tijdsduur was opvallend dat op de algemene vraag welke
comparities langer duren, rechters menen dat dit VR-comparities zijn, terwijl de geobserveerde
VR-comparities gemiddeld korter duurden dan comparities in gewone zaken. Een mogelijke verklaring
zou kunnen liggen in het feit dat VR-comparities intensiever zijn dat gewone comparities. Maar dit
verrassende resultaat kan evengoed aan de kleine steekproef liggen.
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de 'extra drempel' die met de uitgebreide dagvaarding wordt opgeworpen, niet
bijzonder hoog te zijn.44
De onderzoeksgegevens leiden tot de conclusie dat het stellen van hogere inhoudelijke eisen aan dagvaarding en antwoord tot betere informatie leidt, dat aannemelijk
is gemaakt dat betere informatie in een vroeg stadium van de procedure tot snellere
afdoening leidt en dat de inhoudelijke eisen aan de dagvaarding slechts een geringe
extra inspanning van de advocatuur vergen.
4.7.2

De in zaken geïnvesteerde tijd

In paragraaf 4.4 kwam de efficiency op 'systeemniveau' aan de orde. Daarbij bleek
dat de cijfers een efficiencywinst lieten zien, maar moest tevens een aantal kanttekeningen worden gemaakt: de efficiencywinst hoeft niet noodzakelijk een gevolg
te zijn van een geringere tijdsinvestering in VR-zaken. Tevens werd duidelijk dat om
effecten op langere termijn te kunnen voorspellen, de consequentie van het versneld
regime voor de tijdsinvestering op zaakniveau een belangrijk element is. Hoewel er
elementen in de procedure zijn die meer tijd vergen dan in gewone procedures
(bijvoorbeeld de dagvaarding en conclusie van antwoord, de voorbereiding van de
comparitie) zeggen zowel rechters als advocaten per saldo minder tijd kwijt te zijn
aan een VR-zaak dan aan een vergelijkbare zaak die volgens de gewone procedure
verloopt. De tijdwinst komt vooral voort uit het vervallen van stappen in de procedure en het feit dat dankzij het relatief snel op elkaar volgen van stappen de zaak
'warm' blijft, en men zich er niet telkens opnieuw in hoeft te verdiepen. Deze
aanname achter het experiment kan daarmee juist worden genoemd.
Overigens geldt de logica achter deze tijdwinst niet louter voor het versneld regime.
Ze geldt in zekere mate voor de sturingsvarianten verkorte termijn en de comparitie
na antwoord. Ook daarbij vervallen immers in veel gevallen re- en dupliek. Voor de
VT-procedure zijn vaak korte termijnen en beperkte uitstelmogelijkheden vastgelegd
in de rolreglementen.45
4.7.3

Het afwenden van vertraging via termijnbewaking

In het versneld regime bewaakt de rechtbank, evenals in gewone zaken, de
voortgang via het stellen van termijnen. De termijnbewaking in gewone zaken kan
echter niet voorkomen dat in veel zaken langdurig oponthoud optreedt. Hoewel de
condities waaronder in VR-zaken wordt geprocedeerd afwijken, kan niet bij voorbaat
worden aangenomen dat de termijnbewaking onder het versneld regime wel werkt.

44

Hiermee is niets gezegd over de drempel die moet worden genomen wanneer men voor het eerst een
VR-zaak doet; in dat geval zal ook tijd moeten worden geïnvesteerd in het zich eigen maken van de
procedure.

45

Voor een overzicht, zie Van Linde (1996).
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De vraag moet dan ook worden gesteld of men via de termijnbewaking in VR-zaken
dreigend uitstel weet af te wenden.
Nemen we de in 1996 aangebrachte zaken onder de loep, dan blijkt dat het verlenen
van uitstel voorkomt. Niet alleen worden termijnen soms meermalen verlengd, ook
verlenen sommige rechtbanken met regelmaat een langdurig uitstel voor onderhandelingen over een schikking. Afhankelijk van de werkwijze van de betreffende
rechtbank blijft zo'n zaak een VR-zaak, of wordt de zaak uit het versneld regime
verwijderd.
Uit de enquêtes blijkt evenwel dat, naar de ervaringen van rechters en advocaten,
dankzij de termijnbewaking uitstel in VR-zaken weinig voorkomt. Dat komt enerzijds doordat advocaten minder vaak om uitstel vragen, en anderzijds doordat,
wanneer om uitstel wordt gevraagd, dit minder makkelijk wordt verleend. Blijkbaar voelen advocaten zich in VR-zaken in enige mate gecommitteerd aan het
doel de zaak vlot af te handelen, en is sprake van een andere opstelling van de
rechtbank.46
Uit de gegevens kan worden opgemaakt dat de termijnbewaking in VR-zaken het
verlenen van uitstel niet heeft weten uit te bannen. Wel blijkt dat rechtbanken
onder het versneld regime aan de termijnbewaking een andere invulling geven
dan in gewone procedures en dat dit er mede een oorzaak van is dat uitstel in
VR-zaken minder vaak voorkomt dan in gewone procedures.

46

We spreken hier over een totaalbeeld over de acht arrondissementen; het betekent niet dat elke
advocaat zich gecommitteerd voelt en evenmin dat elke rechtbank zich anders opstelt.
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Vergelijking van de sturingsopties

In dit hoofdstuk worden de verschillende sturingsopties - de versneld-regimeprocedure, de verkorte-termijnprocedure en het comparitie-na-antwoordmodel vergeleken. Eerst wordt in paragraaf 5.1 stilgestaan bij de VT-procedure en in
paragraaf 5.2 bij het CnA-model. Vervolgens worden de drie opties vergeleken in
de mate waarin ze kunnen worden toegepast, de doorlooptijden die ermee worden
gerealiseerd, en de effecten die ze hebben op de kwaliteit van de rechtspraak en op
de werkdruk (paragraaf 5.3).
5.1

De verkorte-termijnprocedure

Met `VT-procedure' wordt in dit rapport bedoeld de procedurele variant beschreven
in artikel 145 Rv, waarbij de rechtbank na een verzoek van de eisende partij geen
re- en dupliek toestaat. Tot 1989 was deze variant verbonden aan de verkorte
dagvaardingstermijn (artikel 7 Rv). Hoewel de in dit rapport gebruikte interpretatie
van de vT-procedure overeenkomt met die van veel rechtbanken, is die interpretatie
niet onomstreden. Zo reserveert Rotterdam de term voor procedure volgens artikel 7
Rv en wordt de term in Den Haag alleen gebruikt voor procedures waarin zowel
artikel 7 als artikel 145 wordt toegepast.
In veel arrondissementen zijn aan de procedure kortere termijnen verbonden
dan voor gewone bodemzaken gelden; in dat opzicht wordt recht gedaan aan de
benaming.
5.1.1

Netgebruik van de verkorte-termijnprocedure

Zoals in hoofdstuk 3 reeds bleek, wordt de VT-procedure weinig gebruikt. Landelijk
gezien verliep van de in de jaren 1994 tot 1996 afgedane handelszaken 1,6% als
VT-zaak. Uit de enquêtes en interviews onder advocaten blijkt dat het feit dat vooraf
om toestemming moet worden gevraagd aan de president van de rechtbank, als een
belemmering wordt ervaren en dat de procedure als weinig effectief wordt gezien;
volgens veel advocaten leidt ze nauwelijks tot snellere afdoeningen. In de enquête
naar aanleiding van nieuw aangebrachte zaken (zie bijlage 6) stelde de helft van de
respondenten zelden of nooit van de VT-procedure gebruik te maken omdat ze
zelden zaken hadden die daarvoor in aanmerking kwamen. Gezien het feit dat voor
het aanbrengen van vT-zaak alleen het spoedeisend karakter van de zaak als eis is
gesteld, lijkt het alsof er maar weinig zaken zijn waarin dat spoedeisend karakter
duidelijk aanwezig is. Maar wellicht ligt de oorzaak in twee andere populaire redenen
om geen VT-zaken aan te brengen. Men vindt de procedure weinig aantrekkelijk
(19%) en/of men gelooft niet dat de procedure tot een snellere afdoening leidt (17%).
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Tabel 14: Doorlooptijden in verkorte-termijnzaken, afgedaan in de jaren 1994 t/m 1996
gemiddelde
doorlooptijd

mediane
doorlooptijd

doorlooptijd
90ste percentiel

contradictoire VT-zaken

478 dagen

343 dagen

948 dagen

contradictoire VT-zaken met
comparitie na antwoord

386 dagen

308 dagen

827 dagen

verstekzaken VT

113 dagen

35 dagen

363 dagen

In de toelichting bij de antwoorden gingen de respondenten vooral in op de geringe
tijdwinst. Voorts werd het ontbreken van re- en dupliek door een aantal advocaten
als gemis ervaren en het vaak toepassen van pleidooi als negatief aspect genoemd
(soms werd een relatie tussen die twee gelegd: omdat men niet mag repliceren
vraagt men om pleidooi).
Toch blijkt uit het onderzoek dat de VT-procedure niet als een 'dode letter' moet
worden beschouwd. In twee arrondissementen, Almelo en Assen werd op enige
schaal gebruikgemaakt van de procedure en één daarvan, Almelo, spant zich in om
het gebruik ervan te stimuleren. De procedure wordt daar aantrekkelijk gemaakt
doordat de rechtbank de zaken snel afdoet en geen toestemming aan de president
behoeft te worden gevraagd.47 In Almelo wordt 8% van de zaken als vT-zaak
aangebracht.
5.1.2

Doorlooptijden in verkorte-termijnzaken

In tabel 14 zijn de doorlooptijdcijfers voor verkorte termijnzaken weergegeven. Uit
de tabel kan worden opgemaakt dat de beeldvorming rond de vT-procedure, als zou
deze nauwelijks sneller zijn dan gewone procedures, niet terecht is. De gemiddelde
doorlooptijd in contradictoire VT-zaken is met 16 maanden aanzienlijk korter dan
de 23 maanden die gewone contradictoire procedures gemiddeld duren. Voor VTprocedures waarin een comparitie na antwoord wordt gehouden (hetgeen in 13%
van de zaken gebeurt) is de doorlooptijd bijna de helft korter dan in gewone
procedures. In verstekzaken blijkt de doorlooptijd gemiddeld langer te zijn dan
in gewone (verstek)procedures.

47

Voor de VT-procedure hanteert deze rechtbank kortere termijnen dan voor VR-zaken. Daarbij verlopen
de zaken voor een groot deel schriftelijk; het houden van pleidooi wordt niet gestimuleerd. Ook in
algemene zin lijkt deze rechtbank een voorkeur voor schriftelijk procederen te hebben: het in het
verleden actieve beleid ten aanzien van de comparitie na antwoord is enkele jaren geleden afgeschaft
en ook in VR-zaken vinden relatief weinig comparities plaats; de rechtbank stelt zich op het standpunt
dat een (min of meer) verplichte comparitie zinloos is.
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Van de twee arrondissementen waar in de jaren 1994 t/m 1996 veel gebruik
werd gemaakt van de vT-procedure past Assen goed in het landelijke beeld. De
gemiddelde en mediane doorlooptijden in contradictoire vT-zaken bedragen
respectievelijk 471 en 347 dagen. Voor verstekzaken is de gemiddelde doorlooptijd
aanzienlijk sneller (39 dagen) dan landelijk maar in lijn met: de snelle afdoening van
verstekzaken in gewone procedures in dat arrondissement. De rechtbank in Almelo,
die de VT-procedure als speerpunt in haar versnellingsbeleid ziet, is aanzienlijk
sneller. In contradictoire VT-zaken bedraagt de gemiddelde doorlooptijd 299 dagen
en de mediane doorlooptijd 224 dagen; ruim 75% van deze zaken wordt binnen een
jaar afgedaan.48
Uit al deze cijfers blijkt dat de vT-procedure, ondanks de geringe populariteit
ervan, wel tot gemiddeld snellere afdoeningen leidt dan de gewone procedure.
Het voorbeeld van Almelo maakt bovendien duidelijk dat met gericht beleid een
aantal bezwaren tegen de procedure kan worden weggenomen, het gebruik kan
toenemen en snelle afdoeningen kunnen worden gerealiseerd.
5.1.3

Neveneffecten van de verkorte-termijnprocedure

Ten aanzien van de (inhoudelijke) kwaliteit van de rechtspraak in de vT-zaken
zijn uit de enquêtes en interviews geen negatieve gegevens naar voren gekomen.
In analogie met het versneld regime mag worden verwacht dat de (bij veel rechtbanken) kortere termijnen tot een hogere werkdruk leiden voor zowel rechters
als advocaten. Voor wat betreft de hoeveelheid werk die een vT-zaak met zich
meebrengt, ligt er een analogie met VR-zaken met betrekking tot het vervallen van
re- en dupliek en de kortere termijnen. Net als bij het versneld regime zijn er extra
werkzaamheden in het voortraject (maar niet dezelfde: in dit geval gaat het om
het vragen van toestemming aan de rechtbank en het beoordelen van dat verzoek
door de rechtbank). De vT-procedure leidt niet automatisch tot het beproeven van
een schikking en de daaraan verbonden tijdwinst (het percentage royementen in
contradictoire VT-zaken is met 40% iets beneden gemiddeld). Grosso modo mag
worden verwacht dat de hoeveelheid werk in verkorte-termijnzaken weinig minder
is dan in gewone bodemzaken en beduidend meer dan in VR-zaken. Bij deze vergelijking dient te worden aangetekend dat de vT-procedure - anders dat het versneld
regime - ook in meer complexe zaken kan worden toegepast.

48

Deze rechtbank deed ook een opgave over het totaal van afgedane vT-zaken; hierbij lag de gemiddelde
doorlooptijd in 60 contradictoire zaken op 243 dagen en de modale op 167 dagen (zaken afgedaan
tussen 1 juli 1995 en 1 juli 1997). Hoewel de berekeningsmethode (op basis van klassegemiddelden) en
de periode afwijken van de in dit onderzoek gebruikte, noemen we deze gegevens toch. Onze steekproef
bevatte slechts 22 contradictoire vT-zaken, terwijl de berekening van de rechtbank alle zaken uit de
genoemde periode omvatte.
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Het comparitie-na-antwoordmodel

5.2

In 1989 werd een in de jaren zestig ontstane procedurele variant geformaliseerd,
waarbij de rechtbank relatief vroeg in de procedure de geschilhebbers voor een
zitting oproept. Het is een min of meer voorgeschreven werkwijze geworden, in
die zin dat rechtbanken zaken na de eerste conclusiewisseling (eis en antwoord)
dienen te toetsen op geschiktheid voor comparitie en, indien de zaken zich ervoor
lenen, een dergelijke comparitie te houden. De mondelinge communicatie in een
vroeg stadium van de procedure maakt het mogelijk om sneller dan in schriftelijke
procedures de gewenste informatie te verkrijgen, de procedure te stroomlijnen en
de mogelijkheden voor een schikking te beproeven. Het toepassen van de comparitie
na antwoord leidt niet noodzakelijk tot het achterwege blijven van re- en dupliek; na
de comparitie kan desgewenst nog een tweede conclusiewisseling plaatsvinden.
5.2.1

Het gebruik van de comparitie na antwoord

Landelijk gezien werd in 15% van de contradictoire zaken een comparitie na antwoord gehouden.49 Het gebruik ervan vertoonde in de in de jaren 1994 t/m 1996
afgedane zaken een stijgende lijn. Er zijn evenwel duidelijke verschillen tussen
arrondissementen in de mate van gebruik. De koplopers in de genoemde periode
waren Zutphen en Den Haag waar in ruim een kwart van de afgedane contradictoire
zaken een comparitie na antwoord had plaatsgevonden.50 Daartegenover staan
rechtbanken waar geen toetsing van nieuwe zaken plaatsvindt op geschiktheid voor
een comparitie na antwoord.51 In schema 7 zijn de rechtbanken naar gebruik van de
comparitie na antwoord geclassificeerd.
Waarom bepaalde rechtbanken veel en andere minder comparities na antwoord
houden, lijkt vooral een zaak te zijn van lokale en individuele voorkeuren. In
hoofdstuk 4 werd al gewezen op het feit dat de comparitie na antwoord een beroep
doet op vaardigheden (en wellicht een beroepsoriëntatie) waarover niet alle rechters

49

Een aantal rechtbanken noemde tijdens interviews aanzienlijk hogere percentages dan uit ons onderzoek naar voren komen. Dat heeft onder meer te maken met ruimere definities en de kwaliteit van
rolkaartregistraties. Ook leidt het feit dat wij rapporteren over in 1994 t/m 1996 afgedane zaken

50

gemakkelijk tot verwarring; er zitten zaken bij die ruim voor 1994 zijn gestart, zodat de percentages
niet noodzakelijk overeenkomen met de mate waarin in 1996 of 1997 comparities worden gehouden.
Het aantal zaken dat voor een comparitie na antwoord wordt geselecteerd, is aanzienlijk groter dan het
aantal zaken waarin feitelijk een comparitie wordt gehouden. Dat verschil ontstaat doordat soms om
praktische redenen - het afstemmen van agenda's, de beschikbaarheid van zittingsruimte - van de comparitie wordt afgezien, of doordat de rechter die zich inhoudelijk met de zaak gaat bezighouden, tot een
ander oordeel over de wenselijkheid van de comparitie komt dan de rechter die de voorselectie verricht.
Ook komt het voor dat de partijen onder de'dreiging' van een comparitie zelf tot een schikking komen.

51

Dit is feitelijk in strijd met het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Eén rechtbank stelde uitsluitend comparitie na antwoord te houden op verzoek van de partijen en 'mits die daarvoor met een goed
verhaal komen'. Een andere rechtbank stelde met het oog op het wegwerken van achterstanden de
zittingen tot een minimum te beperken.
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Schema 7:

Gebruik van de comparitie na antwoord in zaken afgedaan in de jaren 1994 t/m
1996

minder dan 10% van de zaken
10 tot 19% van de zaken
20 tot 26% van de zaken

Alkmaar, Dordrecht, Groningen, Haarlem, Leeuwarden, Rotterdam
Almelo, Amsterdam, Assen, Den Bosch, Maastricht, Middelburg
Arnhem, Breda, Den Haag, Roermond, Utrecht, Zutphen, Zwolle

beschikken; zeker voor rechters met een voorkeur voor het schriftelijk afhandelen
van zaken zal de comparitie geen geliefde bezigheid zijn.52 Omdat ruime ervaring in
civiele zaken wel een vereiste is voor het houden van effectieve comparities na
antwoord (en veel ervaren rechters gewend zijn aan het voornamelijk schriftelijk
afhandelen van zaken) is de mate waarin rechtbanken deze comparities kunnen
houden, begrensd en valt deze slechts over een wat langere periode op te voeren.
5.2.2

Doorlooptijden in zaken met comparitie na antwoord

In gewone contradictoire bodemzaken (exclusief VR- en VT-zaken) waarin een
comparitie na antwoord wordt gehouden, zijn de gemiddelde en de mediane
doorlooptijd respectievelijk 17 en 13 maanden. Van deze zaken wordt 46% binnen
een jaar afgedaan en 78% binnen twee jaar. Negentig procent van de zaken wordt
binnen 3 jaar (1.071 dagen) afgedaan. Over het algemeen zijn de doorlooptijden in
(contradictoire) zaken waarin de comparitie na antwoord wordt toegepast, korter
dan in zaken waarin dat niet gebeurt. In tabel 15 zijn de doorlooptijden van een
aantal arrondissementen weergegeven.53
Uit de tabel blijkt dat de comparitie na antwoord vrijwel overal tot snellere
afdoeningen leidt. Ook bij tragere rechtbanken als Amsterdam, Rotterdam en
Maastricht blijkt de comparitie na antwoord vrucht af te werpen. De buitenbeentjes
zijn Breda en Zutphen, waar de comparitie na antwoord tot gemiddeld tragere
afdoeningen leidt. De positie van Zutphen is zeer opvallend: koploper in het gebruik
van de comparitie na antwoord, terwijl de doorlooptijden in die zaken fors langer
zijn. Deze rechtbank kampte lange tijd met een gebrek aan zaalcapaciteit, waardoor
comparities slechts op een langere termijn konden worden gepland. Voorts was
het percentage royementen in zaken met een comparitie na antwoord bij deze
rechtbank relatief laag (landelijk 55%, in Zutphen 26%).

52

Iets soortgelijks geldt, volgens geïnterviewde advocaten, voor hun beroepsgroep. De beter verbaal en/of
sociaal begaafden worden geacht de meeste baat te hebben bij comparities.

53

De cijfers zijn gebaseerd op de steekproef uit zaken uit de jaren 1994 t/m 1996. Arrondissementen die
met minder dan 25 zaken met comparitie na antwoord in de steekproef waren vertegenwoordigd, zijn
in het overzicht niet opgenomen.
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Tabel 15: Doorlooptijden met en zonder comparitie na antwoord in vijftien arrondissementen
gemiddelde doorlooptijd van gewone,
contradictoire, bodemzaken

mediane doorlooptijd van gewone,
contradictoire, bodemzaken

met comparitie

met comparitie
na antwoord

na antwoord

zonder comparitie
na antwoord

zonder comparitie
na antwoord

Den Haag

392

575

316

421

Middelburg

408

539

292

415

Assen

419

623

291

466

Zwolle

423

512

357

392

Roermond

425

518

287

399

Utrecht

427

848

266

658

Almelo

504

516

406

434

Haarlem

537

758

546

581

Breda

543

517

378

392

Maastricht

555

890

490

770

Den Bosch

584

657

392

553

Zutphen

605

528

602

417

Arnhem

637

801

525

651

Rotterdam

701

1.006

548

772

Amsterdam

725

908

577

728

Het gebruik van de gewone comparitie
De 'gewone' schikkings- en inlichtingencomparitie, die pas in een later stadium van
de procedure plaatsvindt, wordt landelijk in 10% van de procedures toegepast. Het
meest werd de comparitie toegepast in Dordrecht (in 23% van de contradictoire
zaken) en Alkmaar, Den Bosch en Groningen (elk rond de 16%). Wat de doorlooptijden betreft, laten zaken met een gewone comparitie een geheel ander beeld zien
dan zaken met een comparitie na antwoord. Landelijk gezien ligt de gemiddelde
doorlooptijd in zaken met een gewone comparitie met 32 maanden (960 dagen) ruim
boven de doorlooptijd in zaken zonder comparitie. Dat geldt eveneens voor de
mediane doorlooptijd, die 27 maanden (812 dagen) is. Vermoedelijk is het zo dat
door veel rechtbanken de gewone comparitie vooral wordt toegepast in zaken waar
weinig schot in zit. Sommige rechtbanken spreken in dat kader ook van 'strafcomparities'. Grootgebruiker Dordrecht is de enige rechtbank waar zaken met een gewone
comparitie gemiddeld iets sneller worden afgedaan dan zaken zonder comparitie.
5.2.3

Neveneffecten van het comparitie-na-antwoordmodel

De effecten van de comparitie na antwoord als onderdeel van het versneld regime
kwamen in hoofdstuk 4 reeds aan de orde; daarbij werd onder meer gewezen op de
druk die deze werkwijze legt op de betrokken professionals, en specifieke
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vaardigheden die nodig zijn voor een goede uitvoering van dit type comparitie. Voor
het CnA-model geldt het werkdrukeffect in iets mindere mate dan voor het versneld
regime: er gelden minder strakke termijnen, in de comparitie ligt de nadruk meer op
het inwinnen van informatie (en wat minder op het direct schikken) dan onder het
versneld regime, en er bestaat voor advocaten meer ruimte om na de comparitie nog
schriftelijke stukken in te brengen. Wat betreft de hoeveelheid werk die zaken met
zich meebrengen, kan worden beredeneerd dat die bij het CnA-model iets groter
zal zijn dan in VR-zaken. Advocaten en rechters zijn in de fase voorafgaande aan de
comparitie na antwoord in VR-zaken meer tijd kwijt aan het schrijven en bestuderen
van de schriftelijke stukken dan in zaken die volgens het CnA-model verlopen. Voor
de rechtbank komt er echter een andere activiteit bij: het selecteren van zaken voor
de comparitie na antwoord (hetgeen betekent dat alle zaken met een conclusie van
antwoord dienen te worden beoordeeld); voorts is het toépassen van re- en dupliek
in zaken die volgens het CnA-model verlopen, minder voor de hand liggend dan in
gewone zaken, maar komt dit toch regelmatig voor. Ten opzichte van de gewone
procedure zal het CnA-model echter tot tijdbesparing leiden, onder meer dankzij het
hogere percentage schikkingen. De besparing is echter niet zo groot als onder het
versneld regime, omdat re- en dupliek alsnog kunnen worden toegepast en geen
sprake is van een meer geconcentreerd debat.
In de rapportage van het observatie-onderzoek naar de comparitie na antwoord is
de gang van zaken tijdens comparities uitgebreid beschreven (Berghuis, 1998). In
'gewone' comparities na antwoord neigen de meeste rechters tot een wat lijdelijker
houding dan onder het versneld regime het geval is. De observaties leverden enkele
situaties op die als 'schikkingsdwang' kunnen worden opgevat. In de enquêtes en
de interviews met advocaten klonk deze kritiek op de comparitie na antwoord ook
door. Advocaten ageerden ook tegen de kort-door-de-bocht-behandeling van zaken
en de soms onvoorspelbare afloop. Wordt door een deel van de advocaten het feit
dat cliënten tijdens de zitting hun zegje kunnen doen (zeer) positief gewaardeerd,
anderen vinden dat rechters te weinig ruimte geven voor'emotie' en zich te zeer
vastklampen aan een zakelijke opstelling. Voorts vindt men dat de comparitie nogal
eens een vertragende werking heeft (ze kunnen niet altijd op korte termijn worden
gehouden) en de kosten opdrijft. Met andere woorden: sommige advocaten zouden
deze zaken toch liever schriftelijk afhandelen.
Er is dus zowel kritiek op de kwaliteit als op de werkwijze die niet bij ieders wensen
aansluit. In dat licht kan ook worden gewezen op het feit dat regelmatig, in reactie
op de selectie van een zaak voor comparitie, de partijen onderling schikkingsonderhandelingen aangaan. Dit alles wijst erop dat de comparitie na antwoord naast haar
formele functie nog een andere functie heeft: de comparitie kan ook met succes
worden gebruikt als middel om partijen onder druk te zetten om zelf een schikking
te bereiken. Een aantal rechtbanken anticipeert daarop; dergelijke afdoeningen
worden als een succesvolle toepassing van het CnA-model beschouwd.
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Een vergelijking van de opties

Een directe vergelijking tussen de verschillende versnellingsopties viel minder
gemakkelijk te maken dan bij de oorspronkelijke opzet van het onderzoek was
voorzien. Dat kwam in de eerste plaats doordat naast de drie versnellingsopties
een groot aantal factoren uit het onderzoek naar voren kwamen die mogelijk op
doorlooptijden van invloed zijn; men denke daarbij onder meer aan de verschillen
in taakstructuur en inrichting van de organisaties die in hoofdstuk 4 aan de orde
kwamen. Feitelijk was sprake van een te groot aantal variabelen om binnen de
relatief geringe populatie van negentien arrondissementen systematisch te
kunnen vergelijken.
In de tweede plaats was hetgeen onder de verschillende opties door de rechtbanken
wordt gedaan wel in naam, maar niet in de feitelijke uitvoering hetzelfde: binnen
elke optie bestaan lokale varianten. Tegelijk valt het op dat de opties veel verwantschap vertonen; bij alle drie vervalt (althans in de meeste gevallen) re- en dupliek;
zowel versneld regime als de vT-procedure kennen (althans bij veel rechtbanken)
kortere en strakkere termijnen dan het'gewone' rolreglement; de termijnen in het
CnA-model tonen veel variatie doordat ook de 'gewone' rolreglementen die variatie
vertonen. De comparitie na antwoord wordt ook in het versneld regime (in 80% van
de contradictoire VR-zaken) en in de VT-procedure (in 13% van de contradictoire
VT-zaken) toegepast.
In de derde plaats bleek het op een aantal punten uiterst lastig om vergelijkbare
gegevens van de verschillende rechtbanken te verkrijgen. Men denke onder meer
aan efficiencyresultaten en gegevens over de werkvoorraden. Om die reden is
uiteindelijk nadruk gelegd op vergelijkingen binnen (groepen) rechtbanken en
minder op vergelijkingen tussen (groepen) rechtbanken.
5.3.1

Het gebruik van de versnellingsopties

In theorie geldt voor de toepassing van elk van de versnellingsopties slechts één
beperkende factor: het feit dat de VR-procedure en het CnA-model bedoeld zijn voor
'eenvoudige zaken' of 'zaken die daarvoor geschikt zijn' en de vT-procedure voor
'spoedeisende zaken' - weinig verhelderende criteria (hoewel veel van de betrokken
professionals zeggen dat het'gevoelsmatig' helder is wat wordt bedoeld). Om de
mogelijke omvang van het gebruik van de genoemde versnellingsopties te voorspellen, bieden deze criteria nauwelijks enig houvast. De 'eenvoud' van zaken lijkt
in veel gevallen te worden bepaald door de bereidheid om een zaak eenvoudig te
maken en/of te houden. Die bereidheid is echter niet vanzelfsprekend. Een goede
illustratie daarvoor vormen het 'verleggen van het speelveld' (zie paragraaf 4.3.1)
en de klacht van sommige rechters en advocaten dat toch vrij vaak complexe zaken
onder het versneld regime worden aangebracht. Ook bij het onderzoek naar comparities voerden rechters in gevallen met een onvoorziene of ongewenste afloop
meermaals aan 'dat sprake was van juridisch zeer complexe materie'.
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Als we het feitelijke gebruik van de verschillende opties als indicator hanteren voor
de mate waarin ze kunnen worden toegepast, dan zien we dat bij de rechtbanken
Assen, Den Haag en Zwolle in 33% van de in 1996 afgedane contradictoire zaken
het CnA-model werd toegepast. Uitgedrukt als percentage van het totaal van zaken
betekent dit een toepassing van 20%.54 Het maximum voor toepassing van de drie
versnellingsopties samen ligt op 29% van de zaken55 (in Assen). Aan de toepassing
van de opties kleven geen formele beperkingen op grond waarvan de een meer zou
kunnen worden toegepast dan de ander. Wel zouden verschillen in de mate van
gebruik kunnen worden verklaard of voorspeld vanuit de wijze waarop de beslissing
een bepaalde optie toe te passen tot stand komt, en vanuit de 'aantrekkelijkheid' van
de opties voor de betrokken professionals.
In grote lijnen geldt dat het initiatief tot toepassing van het versneld regime en de
vT-procedure bij de advocatuur ligt en het initiatief tot toepassing van de comparitie
na antwoord bij de rechtbank. Geldt bij VR-zaken dat de advocaat min of meer autonoom kan beslissen een zaak als zodanig aan te brengen (een feitelijke toetsing
door de rechtbank vindt niet plaats), de vT-procedure blijkt aanzienlijk minder
aantrekkelijk voor advocaten omdat daarbij wel een toetsing door de rechtbank
dient plaats te vinden (en bij de meeste rechtbanken ook feitelijk plaatsvindt). Bij
het toepassen van het CnA-model kan de rechtbank autonoom beslissen en vindt
hoogstens intern een toetsing plaats.56 Maar ook advocaten kunnen, in de vorm van
een verzoek, het initiatief tot toepassing van de comparitie na antwoord nemen,
waarmee een werkwijze ontstaat die lijkt op die in de vr-procedure (initiatief van de
advocaat, toetsing door de rechtbank). In VR-zaken is het houden van een comparitie
na antwoord niet overal 'automatisme', maar oordeelt de rechtbank eerst over de
wenselijkheid ervan. Omdat de toetsingsmomenten een zeefwerking hebben en in
sommige gevallen een barrière betekenen, mag in algemene zin worden verondersteld dat ingeval zowel advocaten als de rechtbank autonoom kunnen beslissen tot
het toepassen van versnellingsopties, het gebruik ervan het grootst zal zijn. Die
situatie is echter meer uitzondering dan regel.57

54

Dit percentage wijkt enigszins af van het in tabel 7, paragraaf 4.2.3 genoemde, aangezien in die tabel is

55

gepercenteerd op de in 1996 aangebrachte zaken.
Inclusief verstekzaken en ingetrokken zaken, zie paragraaf 4.2.3.
De selectie van zaken voor het toepassen van de comparitie na antwoord wordt in eerste instantie

56

gemaakt door een rechter die de zaken vrij globaal bekijkt. Geselecteerde zaken worden dan toegewezen
aan een rechter die zich er meer inhoudelijk in verdiept. Dit kan ertoe leiden dat de rechter die zaak
krijgt toegewezen, alsnog anders besluit.
57

In theorie geldt in alle VR-arrondissementen dat advocaten (via het versneld regime) en rechters (via
het CnA-model) min of meer autonoom kunnen besluiten tot een snelle variant. In Almelo, Dordrecht,
Groningen en Leeuwarden werd (in 1996) echter slechts in beperkte mate van de comparitie na
antwoord gebruikgemaakt. Uit tabel 7 blijkt dat het totale gebruik van snelle varianten in deze
arrondissementen dan ook achterblijft bij de andere vier VR-arrondissementen.
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Enkele duidelijke begrenzingen aan de toepassing van snelle procedures op initiatief
van de advocatuur kunnen worden ontleend aan de enquête rond de aanbreng van
zaken. Advocaten hebben niet altijd behoefte aan meer snelheid. De behoefte aan
snelheid is zaakgebonden en houdt bovendien verband met de snelheid waarmee
in de verschillende arrondissementen 'gewone' bodemzaken worden afgedaan. In
slechts 17% van de nieuw aangebrachte zaken bleek de behoefte aan snelheid een
belangrijke rol te spelen bij de keuze van de procedure. Maar ook in die gevallen was
het niet altijd voldoende doorslaggevend om voor een snelle procedure te kiezen.
Een ander argument (in 13% van de zaken) was het beperken van kosten; uit de
resultaten kan, onder de premisse dat advocaten die kosten redelijk kunnen voorspellen, worden afgeleid dat elk van de procedurevormen (de gewone procedure,
VR en VT) met betrekking tot dit aspect in bepaalde situaties tot de meest gunstige
uitkomst leidt. Net als snelheid niet altijd een (expliciete) wens is, wordt ook de
comparitie niet in alle gevallen wenselijk geacht. Daarbij speelt niet alleen het
kostenaspect een rol, maar de werkwijze sluit bovendien slecht aan op de wensen
van bepaalde advocaten of hun cliënten. Advocaten benadrukken vooral de zin
van de comparitie voor natuurlijke personen met weinig proceservaring. Maar de
ondervertegenwoordiging van rechtspersonen in de snelle varianten zou ook een
gevolg kunnen zijn van het hogere verstekpercentage in zaken met een rechtspersoon als eiser.58 Op het oog zou de Almelose variant van de VT-procedure wellicht
beter dan het versneld regime aansluiten op de wensen van rechtspersonen; dit lijkt
in enige mate het geval. Bij de aanbrengers van Almelose VT-zaken zijn natuurlijke
personen in de minderheid (44% van de zaken; 54% is rechtspersoon, 2% overheid).
De contradictoire zaken laten echter weer de oververtegenwoordiging van natuurlijke personen zien; hierin is in 70% van de gevallen de eiser een natuurlijke persoon.
Gaan we er nu van uit dat in ongeveer een derde van de zaken advocaten rekening
houden met een verstek (en daarom geen snelle procedure vragen) en dat in 17%
van de zaken snelheid een werkelijk punt van overweging vormt, dan zou circa
11% van het totaal van procedures (17% van twee derde) direct in aanmerking
komen voor toepassing van het versneld regime. Het is natuurlijk een vrij speculatieve redenering, waarin het criterium 'eenvoud' niet wordt meegewogen en
'veranderingsbereidheid' en voorkeuren ten opzichte van schriftelijk of mondeling
procederen evenmin.

58

Op het moment dat zaken worden aangebracht, is in 61% van de gevallen de eiser een rechtspersoon,
in 35% een natuurlijke persoon. In VR-zaken en de vT-zaken is de eiser in respectievelijk 66% en 46%
van de gevallen een natuurlijke persoon. In zaken met rechtspersonen als eiser bestaat een grote kans
op verstek (in 57% van de zaken, tegen 19% in zaken met een natuurlijke persoon als eiser). Per saldo
zijn in contradictoire zaken de percentages zaken met natuurlijke personen en rechtspersonen als eiser
nagenoeg gelijk. Die verdeling geldt ook voor vr-zaken. In contradictoire VR-zaken en zaken met een
comparitie na antwoord is iets vaker sprake van een natuurlijke persoon als eiser (in respectievelijk
70% en 55% van de contradictoire zaken).
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Passen we dezelfde redenering toe op de VT-procedure, dan komen we tot dezelfde
percentages. Daarbij zij opgemerkt dat de 'aantrekkelijkheid' van de VT-procedure
minder is doordat toestemming moet worden gevraagd, er een gerede kans bestaat
dat een pleidooi onderdeel uitmaakt van de procedure, en de gepercipieerde kans
dat de keuze werkelijk tot een snelle afhandeling van de procedure zal leiden,
kleiner is.
Wat betreft de toepassing van comparitie na antwoord, is de vraag of de 'klant'
snelheid wenst, niet aan de orde (met uitzondering van rechtbanken die deze optie
vooral op verzoek gebruiken) en speelt verstek geen rol. Het is in dit geval primair
de wens van de rechtbank snelheid te betrachten. Daar de comparitie na antwoord
door rechtbanken niet puur als een middel tot versnelling wordt gezien, maar in
belangrijke mate ook als een middel om schikkingen te stimuleren (met een vermindering van de tijdsinvestering in zaken als achterliggend argument) zal de gepercipieerde kans op een schikking een belangrijke rol spelen bij de selectie van zaken voor
de comparitie. Voorts geldt een beperking voor de toepassing van de comparitie na
antwoord ten gevolge van het beslag dat deze werkwijze legt op de zaalruimte en de
beschikbaarheid van comparitierechters. Deze factoren laten zich op basis van het
verrichte onderzoek niet kwantificeren. Het opvoeren van het aantal comparities na
antwoord lijkt, gezien het feit dat deze activiteit is voorbehouden aan meer ervaren
rechters, een zaak van langere-termijnbeleid.
Ook voor de comparitie na antwoord kan slechts speculatief een grens voor de
toepasbaarheid worden aangegeven. Omdat er minder formele beperkingen zijn
voor de toepassing ervan en de rechtbank autonoom kan beslissen tot toepassing,
achten we een toepassing in 50% van de contradictoire zaken (ofwel 30% op het
totaal van zaken bij een verstekpercentage van 40%) mogelijk. Dat betekent dat we
de mate waarin deze variant kan worden toegepast, wat hoger inschatten dan voor
het versneld regime of de VT-procedure het geval is.
5.3.2

De doorlooptijden vergeleken

In tabel 16 is voor de verschillende sturingsopties de snelheid van afdoening
weergegeven. De rijen 3 en 6 t/m 9 van de tabel geven de afdoening weer van zaken
die kunnen worden opgevat als 'eenvoudige' zaak, onder de verschillende sturingsvarianten; cijfers voor'eenvoudige zaken' die volgens een'kale' gewone procedure
verlopen kunnen helaas niet worden gegeven.59 Wel kan een vergelijking worden
gemaakt tussen zaken die volgens de gewone procedure verlopen en VT-zaken
(beide zonder comparitie na antwoord: rijen 2 en 5), onder de aanname dat hierin
sprake is van gelijke 'mix' van eenvoudige en complexe zaken. VT-zaken vergen
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In paragraaf 4.3.2 werd hiervoor een gemiddelde genoemd van 556 dagen. Dit is echter een gemiddelde
in VR-arrondissementen en is, omdat de VR-rechtbanken als groep bovengemiddeld snel zijn, niet
accuraat ter bepaling van het landelijke beeld. Belangrijker is dat het cijfer nauwelijks afweek van de
gemiddelde snelheid over het totaal van contradictoire zaken bij VR-rechtbanken.
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Tabel 16: De snelheid van afdoening in contradictoire zaken, afgedaan in de jaren 1994 t/m
1996, onder verschillende procedurele varianten'
procedure

afgedaan binnen ...
1 jaar
2 jaar
3 jaar

gemiddelde doorlooptijd (in dagen)

1

gewone procedure totaal, geen VR of VT

34%

65%

82%

707

(N=8.538)

2

gewone procedure zonder CnA, geen VR of VT

32%

81%

741

(N=7.243)

3

gewone procedure met CnA, geen VR of VT

46%

63%
78%

91%

518

(N=1.295)

4

VT-procedure totaal

54%

84%

93%

478

(N=

5

VT-procedure zonder CnA

53%

83%

91%

493 (N= 163)

6

VT-procedure met CnA

60%

90%

100%

374

(N=

24)

187)

7

VR-procedure totaal

78%

91%

99%

267

(N=

412)

8

VR-procedure zonder CnA

78%

93%

100%

243

(N=

82)

9

VR-procedure met CnA

79%

92%

99%

273

(N= 330)

Het betreft een landelijk beeld, op basis van grote en kleine, snelle en tragere rechtbanken. Van de VR- en
VT-zaken in het schema is een relatief groot aantal afkomstig van kleine en snelle rechtbanken. Dat die
procedurevormen, wanneer toegepast door andere rechtbanken, tot vergelijkbare doorlooptijden zouden leiden
kan op basis van de tabel niet worden geconcludeerd.

ongeveer een derde minder tijd dan zaken die volgens de gewone procedure
verlopen (ofwel: zaken in de gewone procedure duren anderhalf keer zo lang als
die in de VT-procedure), het percentage zaken dat langer duurt dan drie jaar is half
zo groot. Deze snellere afdoening moet worden beschouwd als het effect van de
kortere termijnen en het vervallen van re- en dupliek.
De rijen 3, 6 en 9 kunnen worden vergeleken om een beeld te krijgen van de
afdoeningssnelheid van 'eenvoudige zaken' (althans: zaken waarin een CnA wordt
gehouden) onder de verschillende processuele varianten. Ook in dit geval leidt de
VT-procedure tot een snellere afdoening dan wanneer de gewone procedure wordt
gevolgd, zij het dat het verschil iets minder groot is dan in de zaken zonder comparitie na antwoord. Alle VT-zaken met comparitie na antwoord werden binnen drie
jaar afgedaan (tegen 91% van de vergelijkbare zaken in de gewone procedure). Nog
sneller gaat het indien naast kortere termijnen, comparitie na antwoord en het
afzien van re- en dupliek volgens het VR-model wordt gewerkt, met de uitgebreide
dagvaarding en een verdere beperking van procedurele stappen (zoals pleidooi,
beroep tegen tussenvonnissen). Dit levert een verdere tijdwinst op van 47% ten
opzichte van vergelijkbare zaken in de gewone procedure en van 27% ten opzichte
van vergelijkbare zaken in de vT-procedure.
Uit de resultaten kan worden geconcludeerd dat, met oog op een snelle afdoening
van zaken, bij eenvoudige zaken de VR-procedure het meeste effect heeft. Voor
meer complexe zaken kan de VT-procedure voor een aanzienlijke versnelling zorgen.
Hierbij geldt de premisse dat het onderscheid tussen eenvoudige en complexe zaken
werkelijkheidswaarde heeft en dat zaken die niet volgens het versneld regime of
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Tabel 17: Afdoening van in 1994 t/m 1996 afgedane contradictoire zaken onder
verschillende sturingsvarianten in drie arrondissementen
arrondissement

procedure

afgedaan binnen...
3 jaar
1 jaar
2 jaar

gemiddelde doorlooptijd (in dagen)

Almelo

VT-zaken

74Vo

91%

100%

299

(N= 23)

overige zaken

44%

75%

92%

513

(N=303)

comparitie na antwoord`

56%

89%

97%

388

(N=289)

overige zaken

43%

76%

89%

569

(N=869)

VR-zaken

78%

88%

91%

289

(N= 95)

overige zaken

44%

78%

92%

554

(N=232)

Den Haag

Groningen

Bedoeld zijn zaken die volgens het comparitie-na-antwoordmodel (art. 141 a) zijn verlopen; versneld-regimezaken en verkorte-termijnzaken met comparitie na antwoord zijn in de categorie 'overige zaken' geplaatst.

het CnA-model verlopen, gemiddeld complexer zijn dan zaken die wel volgens die
varianten verlopen. Die premisse maakt het echter onmogelijk om op basis van
directe vergelijking een algemene uitspraak te doen over het 'versnellend effect' van
het CnA-model. Een dergelijke vergelijking kan wel gemaakt worden voor VR-zaken;
uit schema 6 (paragraaf 4.3.1) blijkt dat VR-zaken waarin na antwoord een comparitie wordt gehouden, sneller worden afgedaan dan zaken waarin dat niet gebeurt.60
Zoals in hoofdstuk 3 is gebleken, is het ook nuttig de doorlooptijdresultaten op
arrondissementsniveau te bekijken. We weten immers dat in het landelijke beeld ook
de resultaten van arrondissementen meewegen die nauwelijks op snelheid kunnen
sturen en/of die aan het bevorderen van snelheid een lage prioriteit toekennen. Een
wellicht betere manier om de verschillende varianten te beschouwen, is te kijken
naar wat bereikt wordt door rechtbanken die er veel energie in steken. De vraag
is dan niet meer 'wat wordt er (landelijk) mee bereikt?' , maar 'wat kun je ermee
bereiken?'. In tabel 17 worden de resultaten van de arrondissementen Almelo,
Den Haag en Groningen gepresenteerd, als illustratie van de positieve resultaten
die met respectievelijk de VT-procedure, het CnA-model en de VR-procedure
kunnen worden bereikt.
Uit de tabel blijkt dat elk van de drie arrondissementen een aanzienlijke tijdbesparing weet te realiseren in zaken die via de prioritaire versnellingsoptie
verlopen. Onder de aanname dat, indien niet van die versnellingsoptie gebruik zou
zijn gemaakt, de betreffende zaken een gemiddelde doorlooptijd zouden hebben
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Uit tabel 16 lijkt het tegendeel te blijken; dat komt echter doordat hierin bij de VR-zaken zonder
comparitie de zaken in de categorie 'geen antwoord' (zie linksonder in schema 6) zijn meegerekend.
Zaken met antwoord worden met comparitie sneller afgedaan dan zonder comparitie.
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gehad, is sprake van een 'besparing' in procesduur over het totaal van zaken van
2,9% in Almelo, 6,7% in Groningen61 en 7,2% in Den Haag. In absolute aantallen
gaat het om respectievelijk zo'n 5.000, 10.000 en 42.000 dagen procesduur. Hoewel
op zaaksniveau de versnelling die met het Haagse comparitiemodel wordt gerealiseerd, geringer is dan met de verkorte termijn in Almelo of met versneld regime in
Groningen, leidt de frequente toepassing van de Haagse variant uiteindelijk tot de
grootste mate van besparing.
Opnieuw dient bij deze berekening de kanttekening te worden gemaakt dat het
versneld regime en het CnA-model bedoeld zijn voor de eenvoudigere zaken; de aanname dat deze zaken zonder toepassing van een versnellingsoptie een gemiddelde
doorlooptijd zouden hebben gehad, is niet zonder meer geldig. Evenmin is het effect
dat de opties kunnen hebben op de afdoening van andere zaken verdisconteerd. De
berekening maakt evenwel duidelijk dat een 'beetje' versnelling in veel zaken per
saldo meer kan opleveren dan een sterke versnelling in een beperkt aantal zaken.
5.3.3

De neveneffecten vergeleken

De effecten van de verschillende versnellingsopties op de kwaliteit van de rechtspraak zijn, zo moeten we op basis van de onderzoeksresultaten aannemen, gering.
Door een deel van advocaten wordt een negatief effect waargenomen met betrekking
tot de comparities. Men ervaart dat rechters in die situaties soms kort door de bocht
gaan, dat men onvoldoende gelegenheid krijgt een standpunt toe te lichten en dat
(te veel) druk wordt uitgeoefend om tot een schikking te komen. In de VR-procedure
komt dit sterker tot uitdrukking dan onder het CnA-model; dat komt omdat het
versneld regime advocaten minder mogelijkheden tot bijsturen biedt en meer
tijdsdruk legt. Met betrekking tot de VT-procedure zijn geen negatieve effecten
op de kwaliteit van de rechtspraak naar voren gekomen.
Meer effect hebben de verschillende opties op de tijdsinvestering in zaken. Het versneld regime betekent een aanzienlijke besparing van tijd, terwijl de VT-procedure
en de comparitie na antwoord tot een kleine tijdsbesparing leiden. Het sneller
procederen legt in alle gevallen meer druk op rechters en advocaten. Dat is vooral
een gevolg van de kortere (en strikter gehandhaafde) termijnen en van de comparitie. De VR-comparitie stelt daarbij zwaardere eisen dan de 'gewone' comparitie na
antwoord. De combinatie van die comparitie met korte termijnen maakt dat de druk
onder het versneld regime meer dan onder de andere versnellingsopties toeneemt.
Voor de rechters staat er echter een toename in regelvermogen tegenover, hetgeen
voor de advocatuur niet het geval is.
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Een berekening op basis van de tabel zou tot een hoger cijfer leiden; de daarin vermelde VR-cijfers zijn
echter niet afkomstig uit het doorlooptijdenbestand maar uit het (met betrekking tot VR meer complete)
bestand met alle VR-zaken. Bij de berekening van de besparing is er van uitgegaan dat 14% van de
contradictoire zaken VR-zaken zijn.
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Sturen versus niet sturen

Uit de in de paragrafen 4.1.1 en 4.2 gepresenteerde gegevens kan worden opgemaakt
dat in arrondissementen waar (op enige schaal) gebruik wordt gemaakt van de drie
behandelde sturingsvarianten, zaken over het algemeen sneller worden afgedaan
dan in arrondissementen waar dat niet het geval is. Er bestaan uitzonderingen
op die regel; zo zijn er rechtbanken die ook zonder inzet van de behandelde
sturingsvarianten tot bovengemiddeld snelle doorlooptijden komen.62 Wat we
in het onderzoek niet onomstotelijk hebben kunnen vaststellen, is dat het inzetten
van de sturingsopties verkorting van de gemiddelde doorlooptijd over het totaal
van contradictoire zaken tot gevolg heeft. Realiseren rechtbanken een snelle
gemiddelde doorlooptijd nadat een sturingsvariant is geïntroduceerd, of gaan
rechtbanken met een snelle gemiddelde doorlooptijd over tot het introduceren
van een sturingsvariant? In het VR-experiment lijkt vooral sprake van het laatste en
voor de vicieuze cirkel waarin een aantal rechtbanken met grote achterstanden zich
bevindt (zie paragrafen 4.1.2 en 4.4) lijkt de introductie van deze snelle procedure
weinig soelaas te bieden.
De vraag kan dan worden gesteld of het realiseren van snelle doorlooptijden
afhankelijk is van het soort maatregelen dat onderwerp is van deze studie. In
dat kader kan worden gewezen op het feit dat in hoofdstuk 3 reeds een aantal
andere maatregelen en organisatie-aspecten werd genoemd die eveneens van
invloed moeten worden geacht op doorlooptijden, maar in dit onderzoek niet
centraal hebben gestaan. Hoewel de rolreglementen geen voorspeller bleken voor
werkelijke doorlooptijden, achten we ze desondanks van belang: los van de vraag
in hoeverre ze worden gehandhaafd, stellen ze op een aantal belangrijke aspecten
grenzen aan de speelruimte en de regelmogelijkheden waarover de betrokken
professionals kunnen beschikken. In principe staan dus meer wegen open om
versnelling te bewerkstelligen dan de drie sturingsopties die in dit onderzoek
centraal stonden.
Feitelijk gaat aan de methode die men kiest om doorlooptijden te versnellen, een
andere, motivationele, vraag vooraf: kan men, en wil men tot kortere doorlooptijden
komen? Van de rechtbanken met grote werkvoorraden, achterstanden of personeelstekort (het probleem dient zich onder vele namen aan) is duidelijk dat ze niet'niet
kunnen'. Maar ook bij rechters van rechtbanken die 'wel kunnen' - en zelfs bij
enkele deelnemers aan het versneld regime - is de motivatie tot versnelling niet in
alle gevallen groot; het versnellingsbeleid wordt door een beperkt aantal personen
gedragen. We kunnen ons zelfs de vraag stellen of in het kader van de vergelijkings-
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Althans, op basis van de doorlooptijden in zaken afgedaan in de jaren 1994 t/m 1996. Of de huidige
situatie nog zo is, moet worden betwijfeld; beide rechtbanken hadden tijdens de interviews in de zomer
van 1997 met achterstanden te maken.
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vraag (behandeld in paragraaf 4.3.2) de persoon van de rechter niet als variabele had
moeten worden meegewogen. In het slothoofdstuk zal aandacht worden geschonken
aan de consequenties van één en ander voor het doorlooptijdverkortend beleid in de
nabije toekomst.

6

Versnellen

In hoofdstuk 1 werd het belang van een vlotte afhandeling van procedures belicht
onder verwijzing naar de maatschappelijke functies van de gerechtelijke geschilbeslechting (voorkoming van inertie en instabiliteit), naar eisen met betrekking tot
de wijze waarop die functie wordt uitgeoefend (rechtsgelijkheid, beheersing van de
kosten) en naar de Europese regelgeving. In datzelfde hoofdstuk werd ingegaan op
de ruim honderdjarige geschiedenis van traagheid en versnelling; een discussie die,
naar bleek, wel heel wat initiatieven heeft opgeleverd, maar slechts weinig wettelijke
maatregelen.
Voor de maatregelen die wél een plaats in de wet hebben gekregen, zoals de
verkorte-termijnprocedure en het comparitie-na-antwoordmodel, geldt dat
toepassing ervan vooral een zaak is van lokaal gevoerd beleid. De functie die de
genoemde wetsartikelen in de praktijk vervullen, is er niet zozeer een van dwang
(u móet versnellen) als wel het bieden van een wettelijke basis aan die rechtbanken
die er brood in zien volgens die weg te versnellen.
De praktijk van versnelling is dan ook veelkleurig en geen twee rechtbanken doen op
dat punt hetzelfde. Verandering en vernieuwing komen voor een deel in het veld zelf
tot stand. Dat geldt bijvoorbeeld voor het CnA-model, dat twintig jaar na het ontstaan
ervan een plaats in de wet kreeg, en meer recent voor de versneld-regimeprocedure,
die door een commissie van rechters en advocaten werd ontworpen.
Uit het onderzoek blijkt dat rechtbanken via verschillende vormen van versnellingsbeleid - ingegeven door lokale mogelijkheden en voorkeuren - tot interessante
resultaten komen. Tegelijk moet op een aantal keerzijden van het lokaal gevormde
beleid worden gewezen. Zo zijn aan de veelkleurigheid van dat beleid zijn ook kosten
verbonden. Daarnaast zijn de voorkeuren van rechtbanken met betrekking tot de
wijze waarop zaken worden afgedaan, van invloed op doorlooptijden en proceskosten en vormen ze een bedreiging voor de rechtsgelijkheid.
De regels die de verschillende rechtbanken in de praktijk hanteren, vergen een
studie an sich; één van de conclusies uit de discussie rond de afschaffing van het
procuraat is dat juist de variëteit in regels en mogelijkheden bij de verschillende
rechtbanken het procuraat in stand houden. Meer eenvormigheid zou kosten
kunnen drukken, de procesgang bespoedigen en de rechtsgelijkheid bevorderen.
Maar hoe tot eenvormigheid te komen zonder centrale regie? Een oud dilemma,
dat op meer plaatsen in de discussie naar voren komt.
Stellen we ons de vraag wie ten aanzien van de doorlooptijden feitelijk de probleemhouder is, dan zal het antwoord al snel luiden: 'de samenleving'. Of heel concreet:
op basis van de Europese jurisprudentie wordt de Staat verantwoordelijk geacht
voor het oplossen van achterstanden bij rechtbanken en dient zij de schade die

Hoofdstuk 6

98

geschilhebbers door traagheid oplopen, te vergoeden indien bij achterstanden niet
is ingrepen, niet effectief is ingegrepen of te laat is ingegrepen.
Ook ten aanzien van de prioriteiten in het versnellingsbeleid is het de vraag of die
aan lokale voorkeur kan worden overgelaten. Is het wenselijk dat de ene rechtbank
vooral spoedeisende zaken tracht te versnellen, een andere vooral de eenvoudige
zaken en weer een ander wellicht de meer complexe en langdurige zaken? Of dat
een rechtbank weinig belang hecht aan snelheid?
Ten aanzien van het VR-experiment ligt er de vraag - die door de rechtbanken en
het departement al van een voorlopig antwoord is voorzien - of, en zo ja op welke
wijze, dit dient te worden voortgezet. Ook daarachter gaat een regiévraag schuil:
moet de procedure aan elke rechtbank worden opgelegd en voorgeschreven, of
blijft het aanbieden van deze procedure een door rechtbanken te maken keuze? De
klassieke oplossing zou zijn een wetsartikel zo te formuleren dat het rechtbanken de
mogelijkheid biedt er gebruik van te maken, maar niemand zich daartoe verplicht
hoeft te voelen.
Het sturingsdillemma is niet het enige aspect dat versnellen van de rechtsgang
zo moeilijk maakt. Uit dit onderzoek blijkt dat het proces van versnelling een
waardenconflict oproept. Het gaat daarbij niet alleen om de prioriteit die wordt
verleend aan de verschillende resultaatgebieden - kwaliteit, efficiency en doorlooptijd. Het gaat tevens om meer juridische uitgangspunten als lijdelijkheid en
rechtsgelijkheid.
Puur vanuit het feit dat mag worden aangenomen dat voor rechtsprekenden het
'recht doen' als hoogste professionele waarde geldt (en dat de budgetten waarbinnen dit moet gebeuren niet onuitputtelijk zijn), ligt het voor de hand dat niet
altijd beslissingen worden genomen die gunstig zijn voor de doorlooptijd. Zoeken
de pleitbezorgers van versnelling de oorzaak van de trage rechtsgang nogal eens in
intentioneel gedrag van zich 'lijdelijk' opstellende rechters die de voortgang niet
wensen te bewaken, op basis van dit onderzoek is een waarschuwing voor een
dergelijke eenvoudige redenering op zijn plaats. Zijn de enorme werkvoorraden
bij sommige rechtbanken een gevolg van het feit dat de rolrechter weinig sturend
optreedt? Of wordt diens houding veeleer bepaald door het feit dat de werkvoorraad
zo groot is?
Ons onderzoek richtte zich op een nauwelijks ontgonnen terrein. Dat is van invloed
geweest op het soort onderzoeksactiviteiten dat werd verricht: soms moesten we er
met de bulldozer doorheen, op sommige plaatsen heeft wat fijner spitwerk plaatsgevonden en en passant zijn enige landmeetactiviteiten verricht. In dit hoofdstuk
staan de implicaties van dat alles centraal. In paragraaf 6.1 worden de bevindingen
met betrekking tot de drie onderzochte sturingsopties kort geresumeerd. In de
daaropvolgende paragrafen wordt een aantal aspecten in meer detail uitgelicht
en worden enkele grote lijnen voorgesteld voor doorlooptijdverkortend beleid
in de nabije toekomst.
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Ons onderzoek is gerelateerd aan verschillende andere discussies, waarvan de
resulterende keuzes van invloed zijn op de versnelling van de procesgang.63 Zo
mag met betrekking tot het versnellingsbeleid een belangrijke rol van de Raad
voor de Rechtspraak worden verwacht. Desalniettemin is getracht het onderwerp
van doorlooptijden een eigen plaats te geven en niet teveel vooruit te lopen op
beslissingen inzake andere onderwerpen.
6.1

De onderzoeksresultaten

In hoofdstuk 1 werden vragen geformuleerd die waren gericht op het vaststellen van
hetgeen met verschillende, op versnelling gerichte, sturingsopties wordt bereikt en
welke ingrediënten uit die opties het meest aan versnelling bijdragen. Voor elk van
de onderzochte sturingsopties (het versneld regime, de verkorte-termijnprocedure
en het comparitie-na-antwoordmodel) geldt dat ze leiden tot een relatief snelle
afdoening van de zaken waarin zo'n optie wordt toegepast.
Het sterkst geldt dat voor het versneld regime. Daarin worden, materieel gezien, de
ingrediënten van beide andere opties gecombineerd onder toevoeging van enkele
nieuwe. Het experiment leert ons dat zaken veel sneller kunnen worden afgedaan
dan bij toepassing van de gewone procedure het geval is. Beschouwen we dat
resultaat binnen het grotere geheel van bodemzaken, dan blijkt vooral van een
verschuiving van doorlooptijden sprake: de gemiddelde doorlooptijd over de
totale hoeveelheid door de deelnemers aan het experiment: afgedane zaken bleef
ongewijzigd doordat de doorlooptijd in niet-VR-zaken toenam. Men zou dat kunnen
vergoelijken door te stellen dat wie voor het versneld regime kiest, in elk geval
snelheid krijgt en wie dat niet doet, de consequenties maar heeft te aanvaarden.
Toch gaat dat argument slechts ten dele op. Net als voor andere versnellingsopties
geldt dat niet alle zaken voor toepassing van het regime in aanmerking komen: niet
iedereen heeft iets te kiezen.
Er kleven ook andere beperkingen aan de toepasbaarheid van de snelle procedures;
zo geven partijen soms de voorkeur aan een schriftelijke afdoening (terwijl face to
face contact kenmerkend is voor de snelle afdoeningswijze) en wordt lang niet al het
rechtsgeleerd personeel van de rechtbanken in staat geacht dit type afdoeningen tot
een goed einde te brengen.
De vier belangrijkste elementen uit de sturingsopties zijn (Ie comparitie na antwoord, het vervallen van bepaalde stappen in de procedure (vooral re- en dupliek),
korte termijnen en een uitgebreide dagvaarding. Van elk van deze elementen kan
worden gezegd dat ze - onafhankelijk van elkaar - een bijdrage aan een versnelde
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Enkele recente rapporten: De beheersstructuur van de rechterlijke organisatie (Werkgroep Beheersstructuur Rechterlijke Organisatie, 1995), het Rapport van de Commissie praktische gevolgen afschaffing
procureur (1996), Rechtspraak bij de tijd (Adviescommissie, 1998), Rechtspreken en de rechterlijke
organisatie anno 2005 (Koers e.a., 1998), Verantwoording in onafhankelijkheid (Van Leeuwen, 1998).
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afdoening leveren. Daarbij dient te worden aangetekend dat de eerste drie met enig
beleid dienen te worden toegepast; in sommige gevallen kunnen ze ten koste gaan
van de kwaliteit van de afhandeling of stranden ze op praktische bezwaren van de
zijde van de procespartijen of de rechtbank. De uitgebreide dagvaarding, die op dit
moment alleen in het versneld regime wordt toegepast, lijkt zich voor bredere
toepassing te lenen. Indien de uitgebreide eisen aan de dagvaarding wettelijk voor
alle zaken zouden worden vastgelegd, kan onder meer worden verwacht dat re- en
dupliek minder vaak nodig zullen zijn, dat in vroeger stadium kan worden vastgesteld welke stappen in een zaak moeten worden gezet, dat minder tijd verloren gaat
aan het inwinnen van extra informatie en dat op effectievere wijze kan worden
geselecteerd voor comparitie na antwoord en schikkingsmogelijkheden kunnen
worden beproefd. Een maatregel kortom waar alle zaken baat bij zullen hebben en
die bepaalde contraproductieve processtrategieën verijdelt.
Niet alleen aan de genoemde sturingsopties - waarvan op voorhand duidelijk was
dat dit niet de enige mogelijkheden waren om tot een snellere afdoening van zaken
te komen - is in het onderzoek aandacht geschonken. Het onderzoek diende de
ingrediënten aan te dragen om toekomstig versnellingsbeleid op te baseren. Dat
betekent concreet dat ook aandacht is geschonken aan andere factoren die op de
snelheid van afdoening van invloed zijn, aan neveneffecten, aan de interactie tussen
centraal en lokaal gevoerd beleid. De rest van dit hoofdstuk zal gewijd zijn aan de
vertaling van het gevondene naar implicaties voor in de toekomst te voeren beleid.
6.2

Prioriteiten

Uit de meting van doorlooptijden die in het kader van het onderzoek plaatsvond, is
gebleken dat aanzienlijke verschillen bestaan tussen rechtbanken. Tevens kon
worden vastgesteld dat aan een versnellingsexperiment als het versneld regime
vooral wordt deelgenomen door rechtbanken die al snel zijn. Een opvallend
gegeven, waaruit moet worden afgeleid dat het experiment de echte probleemsituaties niet heeft bereikt.
Dat lijkt er op het eerste gezicht op te wijzen dat versnelling een kwestie van goede
intenties is: wie echt sneller wil, doet daarvoor zijn best, doet bijvoorbeeld mee aan
een versnellingsexperiment en weet ook feitelijk de doorlooptijden kort te houden.
Wat echter niet uit het oog moet worden verloren, is dat de taakstructuur van
aanzienlijke invloed kan zijn op feitelijk vertoond gedrag. In een situatie van grote
achterstanden zijn de mogelijkheden voor individuele rechters om die situatie
te beïnvloeden, beperkt; goede intenties zijn niet voldoende en worden al snel
gesmoord indien niet iedereen bereid is extra inspanningen te leveren om in de
situatie verbetering te brengen. Op zaaksniveau zullen, uitgaande van de gebruikelijke taakverdeling, de rolrechter, de zaaksrechter en het ondersteunend personeel
tot een goed samenspel moeten komen. Situaties waarin constant grote stapels
werk liggen te wachten, zonder dat de omvang van die stapels afneemt, lijken
uitzichtloos. Vermoedelijk zullen de rolrechters van die rechtbanken terdege
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beseffen wat de consequenties zijn indien ze partijen achter hun vodden zitten
om snel te concluderen: de stapels werk waarin de rechtbank aan zet is, worden
nog groter. Het rolbeleid, zoals dat in praktijk wordt gevoerd, heeft dan niet
louter de functie snelheid en kwaliteit te garanderen: het kan tevens worden
gebruikt om de directe werkdruk te reguleren en sommige rechtbanken benutten
die mogelijkheid ook.
Nemen we het landelijke beeld met betrekking tot doorlooptijden in beschouwing,
dan is duidelijk waar de meeste 'winst' kan worden behaald: dat is bij de thans
tragere rechtbanken. Het lijkt dus verstandig daar energie in te steken. Van de snelle
procedures die in dit onderzoek centraal stonden, hoeft geen belangrijke bijdrage
te worden verwacht: slechts in zoverre ze leiden tot een afname van de per zaak
geïnvesteerde werktijd, kan op de lange termijn enige bijdrage worden verwacht in
het wegwerken van de achterstanden waarmee deze rechtbanken kampen. Zoals in
hoofdstuk 2 werd toegelicht, vormen werkvoorraden en doorlooptijden keerzijden
van dezelfde medaille.
Uit onderzoek van de Europese jurisprudentie inzake de 'redelijke termijn' (Wesseling-van Gent en Van der Helm, 1995) blijkt dat klachten over de trage rechtsgang op
serieuze aandacht kunnen rekenen wanneer procedures langer dan drie jaar duren.
Dit geldt voor 25% van de contradictoire zaken die door de tragere rechtbanken
(schema 5, paragraaf 3.4, rechtsonder) worden afgedaan.64 Het zou dus voor de hand
liggen prioriteit te verlenen aan versnelling bij de tragere rechtbanken en op het
terugdringen van zaken met doorlooptijden van meer dan drie jaar.
Het stellen van dergelijke prioriteiten impliceert tevens een vraag om enige centrale
regie; het gebrek daaraan biedt mede een verklaring voor de huidige situatie, waarin
vooral snelle rechtbanken willen versnellen en veel tragere daarvoor bedanken.
6.3

Centrale taken

Een strategisch aspect met betrekking tot het versnellingsbeleid betreft het niveau
waarop dit beleid dient te worden verankerd. Moet de voorkeur worden gegeven
aan een landelijk beleid waarin centrale sturing een belangrijke rol heeft, of dient
het initiatief vooral op lokaal niveau gestalte te krijgen? Het laatste is nu nog het
geval. Een definitieve beantwoording van deze vraag ligt evenwel buiten de reikwijdte van dit onderzoek. Maar wel valt vast te stellen dat - los van hetgeen op
lokaal niveau gebeurt - op een aantal punten een actieve rol van het centraal
niveau wenselijk is. Het gaat daarbij om verschillende soorten rollen: om het
stimuleren en faciliteren van versnelling en ook om actieve sturing. De laatstgenoemde rol zou ten minste voor de hand liggen met betrekking tot hetgeen op
basis van de Europese jurisprudentie van de Staat wordt verwacht: het oplossen
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Ter vergelijking: bij snelle rechtbanken gaat het om 11% van de procedures. Het percentage procedures
dat de vier jaar overschrijdt, bedraagt 15 bij de trage rechtbanken tegen 6 bij de snelle.
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van situaties van structurele achterstanden. Een belangrijke faciliterende rol zou
liggen op het vlak van het kennisbeheer met betrekking tot doorlooptijdverkorting
en met betrekking tot de monitoring van doorlooptijden. Wat de stimulerende rol
betreft, zou kunnen worden gedacht aan het (financieel en anderszins) ondersteunen van lokale initiatieven en aan bijvoorbeeld het instellen van een
verbeterprijs' voordoorlooptijden.
Van fundamenteel belang is het, doorlooptijdprestaties een eigen plaats te geven
naast de prestaties op het gebied van efficiency. Zoals in paragraaf 2.1.2 aan de
orde kwam, kunnen prestaties op het gebied van efficiency te lijden hebben van
doorlooptijdverkortende maatregelen en vice versa. In zulke situaties moeten keuzes
worden gemaakt, en wanneer de aandacht eenzijdig gericht is op efficiency, liggen
maatregelen die tot verbetering van doorlooptijden leiden, niet in de lijn der
verwachting.
Uit het onderzoek valt met betrekking tot de wetgeving een algemene en een
specifieke aanbeveling af te leiden. De aanbeveling van algemene aard luidt dat
niet alleen een rechtsgang van voldoende kwaliteit dient te worden gegarandeerd,
maar ook de beheersbaarheid van de rechtsgang aandacht verdient. De meer
specifieke aanbeveling is om meer inhoudelijke eisen te stellen aan (bijvoorbeeld)
de dagvaarding, zodat de informatiewaarde van deze (en eventuele andere)
procedurele stap(pen) wordt vergroot.
Monitoring
Een van de knelpunten bij de uitvoering van het onderzoek was het verzamelen
van doorlooptijdcijfers van de verschillende rechtbanken. Waar er bij de opzet
van het onderzoek van was uitgegaan dat dergelijke cijfers konden worden ontleend
aan de geautomatiseerde systemen van de rechtbanken, bleek dat niet mogelijk.
De cijfers die deze systemen produceren zijn vervuild, onder meer doordat zaken
die langer dan drie jaar'duren, automatisch een doorlooptijd van nul dagen
krijgen.65 Het betekent dat het rechtbanken ontbreekt aan informatie over de
feitelijke doorlooptijden en het niet mogelijk is getroffen maatregelen zelf te
evalueren. In het gunstigste geval gebeurt dat'op gevoel', in het ongunstigste
op basis van inadequate cijfers.
Willen rechtbanken hun doorlooptijden verbeteren, dan is een basisvoorwaarde dat
maatregelen op basis van valide cijfers kunnen worden geëvalueerd. Willen rechtbanken bovendien van elkaar iets kunnen leren, dan dienen de cijfers bovendien
vergelijkbaar te zijn. Het is om die reden dat het beschikbaar maken van betrouwbaar cijfermateriaal een zeer basale randvoorwaarde is voor versnellingsbeleid. Dit
verdient als eerste prioriteit. Hetzelfde geldt voor de meting van werkvoorraden, die
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De consequentie is dat naarmate er meer langdurige zaken zijn, het systeem een lagere gemiddelde
doorlooptijd berekent. Helaas is dit niet de enige gebrekkigheid.
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in principe een uiterst bruikbare variabele zijn om doorlooptijdeffecten over een
korte termijn te kunnen voorspellen.
Uit onderzoek (Lawler III, 1982) is bekend dat de datakwaliteit van monitoringsystemen aanzienlijk beter is naarmate de gegevens meer een feedback-functie
hebben voor degene op wiens werk de gegevens betrekking hebben, en de kwaliteit
minder goed is indien de gegevens primair worden verzameld voor rapportage aan
hogere organisatieniveaus; de datakwaliteit wint dus naarmate de informatie meer
directe gebruikswaarde heeft voor het organisatieniveau waarop de prestaties
worden gemeten. Daarin lijkt ook een oorzaak te liggen van de aanhoudende
problemen rond de meting en registratie van gegevens door rechtbanken; er ligt
teveel nadruk op informatie die bedoeld is ter verantwoording.
Het verdient bij de monitoring dus aanbeveling de gebruikswaarde van gegevens
op lokaal niveau prioriteit te geven. Het betekent ook dat aandacht dient te worden
geschonken aan het ontwikkelen van prestatie-indicatoren die zinvolle informatie
bieden voor'de werkvloer', en aan een vorm van periodieke rapportage.
Normstelling
Kwaliteit, efficiency en doorlooptijd kunnen als de belangrijkste variabelen worden
beschouwd om een totaalbeeld van de prestaties van een rechtbank te krijgen. Het
eenzijdig optimaliseren van één van deze variabelen leidt tot onwenselijke gevolgen
voor de andere. In de taakverdeling tussen het departement van justitie (de directie
Rechtspleging) en de zittende magistratuur ligt de beheersverantwoordelijkheid
primair bij het departement en de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de
rechtspraak bij de zittende magistratuur. Vanuit de beheersverantwoordelijkheid
vindt de sturing op efficiency in belangrijke mate vanuit het departement plaats; het
vormt één van centrale thema's van de planning-en-controlecyclus.
Doorlooptijden worden soms als een beheersmatig aspect en soms als een kwaliteitsaspect gezien. Zowel de directie Rechtspleging als de zittende magistratuur
zien het onderwerp als onderdeel van hun terrein, zij het dat het wat betreft de
aandacht die eraan wordt geschonken, het in het ene geval ondergeschikt lijkt te
zijn aan de efficiency en in het andere geval aan de (inhoudelijke) kwaliteit van
de rechtspraak.
Gegeven deze situatie lijkt het wenselijk dat departement en zittende magistratuur
gezamenlijk een normstellend kader vaststellen met betrekking tot de doorlooptijden, en dat de beleidsafspraken die in het kader van de planning-en-controlecyclus worden gemaakt met individuele rechtbanken, op dit kader worden
afgestemd. Het normstellende kader zou het landelijke streven weergeven,
bijvoorbeeld mediane doorlooptijden van maximaal 15 maanden en een maximum
van 10% van de zaken dat de 30 maanden mag overschrijden. Er valt dan direct uit af
te leiden waar individuele rechtbanken de prioriteit zouden moeten leggen inzake
doorlooptijdverkorting. De beleidsafspraken met rechtbanken zouden een streven
op kortere termijn dienen te behelzen en maatregelen dienen te bevatten die tot die

Hoofdstuk 6

104

gewenste situatie leiden. Daarbij dient, onder verwijzing naar het in paragraaf 2.1.2
gestelde, in ogenschouw te worden genomen dat korte doorlooptijden ook in
financiële zin hun prijs hebben.
6.4

Lokaal beleid

Uitgaande van het hierboven genoemde normkader zou het aan de rechtbanken
zijn te bepalen op welke wijze zij een eventueel noodzakelijke verbetering van
doorlooptijden gaan realiseren. Met oog daarop zijn uit het onderzoek enkele
aandachtspunten af te leiden. Zo kan worden gewezen op het belang van de
zorgvuldige implementatie van nieuwe werkwijzen. De mate van gebruik van
het versneld regime wordt in sterke mate bepaald door de aandacht en energie
die in de implementatie wordt gestoken. Een tweede aandachtspunt betreft het
oog hebben voor de neveneffecten die nieuwe werkwijzen met zich meebrengen.
Sturingsopties als het versneld regime en het CnA-model hebben niet uitsluitend
effect op de zaken die volgens dat regime of model worden afgedaan: ze beïnvloeden
ook de voor andere zaken beschikbare personele capaciteit en de zittingscapaciteit.
Voorzover bij dergelijke varianten een expliciet voorrangsbeleid wordt toegepast,
moet rekening worden gehouden met verstoring van de afdoening van zaken binnen
de normale routines.
Keuzes omtrent het te voeren lokale versnellingsbeleid en de daarbij geldende
prioriteiten zouden moeten worden gebaseerd op een analyse van sterktes en
zwaktes in het tempo waarmee zaken in het arrondissement worden afgedaan, en
met meeweging van lokale condities met betrekking tot bijvoorbeeld personeel
(capaciteit, vaardigheden) en zittingscapaciteit. Afhankelijk van het soort verandering dat wordt gewenst (bijvoorbeeld het terugdringen van de mediane doorlooptijd
of het terugdringen van het percentage zeer langdurige zaken) zouden dan passende
maatregelen moeten worden genomen. De sturingsopties die onderwerp waren van
dit onderzoek, kunnen daarbij een belangrijke rol spelen maar zijn zeker niet de enig
denkbare maatregelen; in hoofdstuk 3 kwam een groot aantal niet-procedurele
factoren aan de orde die een rol zouden kunnen spelen bij het stroomlijnen van
de interne processen.
Rolreglementen
In hoofdstuk 3 werd ingegaan op de relatie tussen de procedurele regels, vastgelegd
in rolreglementen, en de feitelijke snelheid in de afdoening van zaken. Uit die
analyse blijkt de tweeslachtigheid van die reglementen: ze zijn bedoeld om de
plaatselijke 'spelregels' te communiceren, maar ademen daarnaast een sfeer van
'wenselijkheden' die weinig verband hebben met de feitelijke situatie. Dat roept de
vraag op wat een rolreglement dient te bevatten: voornemens, wenselijkheden of
realisme? Hoewel duidelijk is dat uit de rolreglementen niet de feitelijke snelheid
van procederen kan worden afgelezen, zijn ze er wel in die zin op van invloed dat
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ze aangeven in welke situaties de rechtbank in traag verlopende procedures kan
ingrijpen en op welke wijze dat kan gebeuren. Ze moeten daarom zeker van belang
worden geacht.
Vorm en inhoud van de rolreglementen van de verschillende rechtbanken variëren
sterk. Ruime aandacht wordt in de reglementen geschonken aan termijnen voor
conclusiewisselingen en de daarbij geldende uitsteltermijnen. Soms is sprake
van een dubbele boodschap: strakke en dwingende termijnen, maar wanneer
partijen zich er niet aan houden, volgt een langdurig uitstel of zelfs een uitstel
van onbepaalde termijn. In een aantal rolreglementen is geen regeling beschreven
met betrekking tot een ambtshalve peremptoir, zodat geen basis bestaat voor een
ingrijpen van de rechtbank in situaties waarin partijen de procedure lang rekken
of deze stil komt te liggen.
Dat de rolreglementen niet geheel zijn 'dichtgeregeld' is op zich niet zo verrassend.
In bijzondere omstandigheden kunnen er altijd redelijke gronden zijn om partijen
wat meer tijd te gunnen. Desalniettemin zou meer gelijkheid in vorm en inhoud een
verbetering betekenen. Daarnaast is het onbevredigend dat aan bijvoorbeeld het
beheersbaar doen verlopen van deskundigenonderzoek of enquêtes nauwelijks
aandacht wordt geschonken. Gewezen kan worden op het feit dat uit de Europese
jurisprudentie een duidelijke verwachting spreekt met betrekking tot een, meer
dan in de huidige Nederlandse situatie gebruikelijke, actief sturende houding
van de rechter.
Innovatie
De ruime mate van lokale autonomie van de Nederlandse rechtbanken en de
eveneens ruime mate van discretionaire bevoegdheden van de rechtsprekenden
kunnen een belemmering vormen in het tot stand komen van een afgewogen
versnellingsbeleid. Anderzijds is het ook een situatie die, zoals in het verleden is
gebleken, goede mogelijkheden schept voor het tot stand komen van innovatie op
'de werkvloer'. Uit het onderzoek zijn enkele punten af te leiden waar dergelijke
innovatie wenselijk is. We denken bijvoorbeeld aan methoden om de tijdsduur van
deskundigenonderzoeken en enquêtes beter in de hand te houden. Ook is gebleken
dat bij de huidige sturingsopties ten minste een deel van de standaardzaken die
door de typische 'repeat players' (de met regelmaat procederende rechtspersonen)
wordt aangebracht, buiten de boot valt; een op maat gesneden procedurele variant,
wellicht losjes gebaseerd op de wijze waarop in Almelo de VT-procedure wordt
toegepast, zou aan een duidelijke behoefte tegemoetkomen. Meer in algemene
zin lijkt nog de nodige ruimte te bestaan om via organisatorische maatregelen tot
versnelling te komen. Ook daarbij geldt onverminderd het belang dat moet worden
gehecht aan een goede monitoring van doorlooptijden, opdat maatregelen ook
werkelijk kunnen worden geëvalueerd.
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De professionele cultuur

Aan twee punten is in dit hoofdstuk nog weinig aandacht besteed: aan de in veel
literatuur genoemde noodzaak van mentaliteits- en/of cultuurverandering en aan
de rol van de rechtsbijstandsverleners. Dat in het onderzoek versnelling in de eerste
plaats als een zaak van de rechtbank is opgevat, heeft te maken met de publieke rol
en de maatschappelijke taak van die organisatie. Voor rechtsbijstandsverleners moet
de hulp aan hun cliënten als primaire taak worden opgevat; een taak die vaak, maar
niet altijd, is te rijmen met een vlotte afdoening van een geschil. Ze vervullen een
dubbelslachtige rol met betrekking tot het onderwerp van studie: enerzijds duiken
ze op als een groep professionals wier 'contraproductief gedrag' regulering verdient,
anderzijds vormen zij een groep die van de trage rechtsgang hinder ondervindt en
scharen zij zich in de rijen der klagers. Bij het genoemde contraproductieve gedrag
hoeft niet louter te worden gedacht aan het frustreren van de voortgang in zaken
door het ruim benutten van alle mogelijkheden die procedures daartoe bieden. Al
voordat de rechtbank peremptoir stelt, kunnen advocaten dat doen. Het is echter
op zijn minst 'onaardig' om dat te doen, dus wordt van die mogelijkheid weinig
gebruikgemaakt: voor de goede professionele relaties is het beter te wachten tot
de rechter als boeman (m/v) optreedt.
In hoofdstuk 2 werd kort ingegaan op organisatietheorieën met betrekking tot
professionals en organisatiecultuur. Kenmerkend voor de professionele cultuur
is dat veel van de 'professionele waarden' worden eigen gemaakt in opleiding en
training en daar ook de aangrijppunten voor verandering voor liggen. Tevens werd
gewezen op de wijze waarop eenmaal gevormde culturen zichzelf, via werving,
selectie en beloning in stand houden. Uit de gesprekken die in het kader van het
onderzoek bij rechtbanken werden gehouden bleken dan ook duidelijk de knelpunten die zich op het personele vlak voordoen: veel versnellingsinitiatieven
waren sterk van personen afhankelijk en lang niet iedereen beschikt over de
bagage om er vorm aan te geven of loopt er warm voor. Versnelling is kortom
meer dan een 'technische' aangelegenheid: ook professionele waardensystemen
- zowel de juridische als de relationele - zijn in het geding. Het betekent dat ook
voor de opleidingsinstituten een zinvolle rol is weggelegd inzake versnelling; het
veld vraagt om professionals die over de bagage beschikken - professionele
waarden en vaardigheden - om aan de versnelling vorm te geven.
6.6

Verder experimenteren

In het begin van dit hoofdstuk werd één kwestie - en men verwacht daarover een
uitspraak van de onderzoekers - nog even in de ijskast gezet: de wenselijkheid van
voortzetting van het versneld regime. Daarover kunnen we duidelijk zijn. We pleiten
er zeker niet voor het af te schaffen, maar of elke rechtbank er nu aan dient te gaan
deelnemen, is een andere vraag. We beschouwen het versneld regime als een middel
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dat behulpzaam kan zijn bij het bereiken van een specifiek doel (een verbetering van
de mediane doorlooptijd), maar waarvan de toepassingsmogelijkheden begrensd
zijn. Voor rechtbanken met grote werkvoorraden liggen andere maatregelen meer
voor de hand. We denken in het bijzonder aan maatregelen in de personele sfeer de idee van een vliegende brigade is beslist niet nieuw. Voorts wijzen we nogmaals
op één van de lessen uit ons onderzoek: rechtbanken die, gegeven lokale mogelijkheden en voorkeuren, voor andere procedurele oplossingen kiezen, bereiken
daarmee ook resultaat. We menen dat het beter is enig respect te tonen voor de
eigenzinnigheid die professionals eigen is - het nationale keurslijf biedt minder
perspectief. Feitelijk zijn we met de gedane suggesties voor innovatie een stap
verder gegaan: ook andere wegen tot versnelling dan de in dit rapport behandelde
opties verdienen te worden verkend. We gaan er bij dat alles van uit dat, indien
de functies van kennisbeheer en monitoring gestalte krijgen, goed voorbeeld zal
doen volgen.
Overigens hoeft dit alles nog niet te betekenen dat aan het versneld regime geen
wettelijke basis moet worden verschaft. In onze ogen is het geen halszaak, maar uit
eerdere voorbeelden kan worden geleerd hoe dit type procedures wettelijk kan
worden verankerd zonder ze dwingend op te leggen.
Het zal niemand ontgaan dat aan onze aanbevelingen consequenties zijn verbonden met betrekking tot een landelijk rolreglement. We constateerden reeds dat de
huidige rolreglementen balanceren tussen wenselijkheid en realiteitszin; de regels
lijken geschreven om ervan af te mogen wijken. Gegeven de huidige verschillen in
snelheid - en de wijze waarop in het verleden gegroeide achterstanden versnelling
belemmeren - zullen landelijk vastgestelde termijnen die situatie slechts verergeren.
Dit alles betekent niet dat de gedachte geheel moet te worden losgelaten. Als we als
eerste functie van een dergelijk rolreglement aan een normerende denken, dan ligt
een alternatieve oplossing voor de hand. Het normstellend kader dat in paragraaf
6.3 werd voorgesteld, zou eenzelfde functie kunnen vervullen. Als de tweede functie
van het rolreglement het scheppen van duidelijkheid is, dan is met het benoemen
van de problemen met de huidige reglementen ook een deel van de oplossing
benoemd. Alle reglementen trachten hetzelfde te verduidelijken, maar doen dat
met verschillende termen, in verschillende volgorde en met een ruime variatie in
omissies. Indien we een landelijk rolreglement als een 'format' zouden beschouwen,
waarin steeds dezelfde termen worden gebruikt, dezelfde volgorde werd aangehouden en dezelfde onderwerpen zouden worden behandeld, is dat naar ons idee
voldoende. Dat de ene rechtbank termijnen van vier weken aanhoudt waar dat er
bij de andere zes zijn, lijkt niet het wezenlijke probleem. Het biedt de mogelijkheid
tot reglementen met meer realiteitszin; dat veronderstelt ook de mogelijkheid ze
aan te passen aan nieuwe situaties.

Summary

A matter of time
Throughput time in non-family civil disputes

The time needed for the settlement of civil cases in the Dutch courts has been
subject to complaint for over a century. In recent years, several new procedures
have been designed in order to speed up processes. One of these, the versneldregimeprocedure (accelerated regime procedure) which was implemented in 1996 by
eight courts under an experimental status, gave rise to this study. In this procedure,
which is applied only by request of parties, the writ is subject to additional
requirements and has to contain more specific information than is requested in
normal procedures. Early in the process a meeting is being held in which an
amicable settlement is being tried, information is being gathered and/or the further
proceedings are being planned. Furthermore, in this special procedure a number of
procedural sidesteps are being ruled out and in principle, no delay will be accepted
on a standard term of six weeks for every procedural step.
Since no reliable information was available on the actual time taken by normal
procedures in the nineteen Dutch courts, the measuring of throughput time, on the
basis of samples of cases from 1994 to 1996, has been a substantial part of the
research. The results show firm differences between courts. The fact that in some
courts procedures are quite slow says little about the way people in those courts
work - it is mainly a result of the number of older cases that are waiting to be
processed. Since the perronnel budgets for each court are being established on the
basis of the number of new cases that come in each year, it would take years of hard
work to eliminate the old stock. Speeding up trials the way the experimental
procedures do would mean that in the short term the stacks of cases to be processed
grow, causing even more delay.
Knowing this, it's hardly a surprise that the decision to take part in the experiment
was taken mainly by courts that already were fast. On case-level, cases in the
experimental procedure were generally processed twice as fast as cases in the
normal procedure; also, the experimental procedure was substantially faster than
two older'alternative' procedures that were also meant to speed up processes. It
should be taken into account however, that the experimental procedure had been
presented as being suitable for smaller cases only, and that it was used in less than
10 percent of the new cases. The use was higher in slower courts, in courts that did
not favour other'alternative' procedures and courts that spend more energy in the
implementation of the procedure. Over time, popularity grew, and one court
reached a use of 18 percent of the new cases in 1997.

To establish the overall effects of the experimental procedure, efficiency and
throughput time over the second half of the first year of the experiment have been
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compared with the same period in the year before implementation. Overall, the
throughput time had not changed. This means that, whilst cases in the experimental
procedure were settied faster, cases in the normai procedure had slown down. On
efficiency there was a small positive effect. In the long run, the researchera predict a
positive effect on both throughput time and efficiency, at least if a sufficient number
of cases are being presented. That these predicted effects are not already found after
a half year of experimenting, is due to the time spent on implementation activity
(which temporarily reduces the time spent on dealing with cases) and the small
amount of cases presented for the experimental procedure.
The researcheis conclude that the most effective measure to speed up the process is
a temporary increase of personnel in the Blower courts, so that old stocks can be
done away with. For those courts, alternative procedures will be of little help. For
courts that already have control over their work stock, all three alternative
procedures can contribute to a further acceleration. It is advised however not to
prescribe one of these procedures, hut to let courts make their own choice given
their local context; the results obtained with the various alternative procedures vary
according to local preferences and possibilities. The additional requirements to the
writ, set in the versneld-regimeprocedure, deserve a place in procedural law; it would
benefit all cases. A general standard should be set for throughput time, an adequate
monitoring of throughput time should take place, and the achievements should be
an item in the planning-and-control meetings between the Department of Justice
and individual courts.
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Bijlage 2

De civiele rechtspraak en de bodemprocedure;
een korte inleiding

Ten behoeve van lezers met een beperkte kennis van de civiele rechtspraak wordt in deze
bijlage een aantal in het rapport gebruikte begrippen toegelicht. De inleiding beoogt niet
uitputtend te zijn en beperkt zich tot de grote lijnen. Bovendien beperken we ons tot de
arrondissementsrechtbanken. Voor een meer gedetailleerde behandeling verwijzen we
naar de bestaande inleidingen op dit gebied, zoals Verhagen-Maat en Mascha (1991),
Meijknecht (1994) en Hugenholtz en Heemskerk (1996).
Wat is de civiele bodemprocedure?
In civielrechtelijke procedures wordt de rechtbank door een natuurlijke of rechtspersoon
gevraagd een geschil te beslechten dat deze heeft met een andere natuurlijke en/of
rechtspersoon. Ze onderscheiden zich daarmee van strafrechtelijke procedures (waarin
het openbaar ministerie het initiatief neemt) en bestuursrechtelijke procedures (waarin
natuurlijke en/of rechtspersonen bezwaar maken tegen beslissingen van het openbaar
bestuur).
Het gaat in civielrechtelijke procedures dus om natuurlijke of rechtspersonen. In grote
lijnen wordt onder 'natuurlijke persoon' een individu verstaan, onder 'rechtspersoon' een
organisatie (bijvoorbeeld een bedrijf, een vereniging, maar ook een overheidsinstantie).
Voor het beslechten van civiele geschillen staan verschillende procedures ter beschikking.
Deze procedures kennen verschillende 'startpunten', de behandelingswijzen verschillen en
ze leiden tot verschillende 'eindproducten'. Het onderzoek beperkt zich tot dagvaardingsprocedures die in principe tot een definitieve beslissing leiden, nader verkort aangeduid
als bodemzaken.) Zij vormen het leeuwendeel van de civiele handelszaken.
Soorten bodemzaken
Bodemzaken kunnen op verschillende manieren worden gecategoriseerd. Allereerst kan
een onderscheid worden gemaakt op basis van het procesverloop. In de zogenaamde

1

Verzoekschriften en het kort geding vallen buiten het kader van het onderzoek. Een verzoekschriftprocedure,
die anders start dan een dagvaardingsprocedure, wordt vooral toegepast in familiezaken en zaken betreffende
de ontbinding van arbeidsovereenkomsten. De procedure start met een korte schriftelijke fase (verzoekschrift
en verweerschrift) waarna een snelle mondelinge behandeling volgt. Het eindproduct is een beschikking. Het
kort geding begint net als een bodemprocedure met een dagvaarding. Ook hier volgt dan een snelle
mondelinge behandeling die resulteert in een zogenaamde 'voorlopige voorziening' of meer formeel
geformuleerd 'een onverwijlde voorziening bij voorraad'. Dat betekent dat de rechter geen definitieve uitspraak
doet maar een voorlopige. Het kort geding kan alleen worden toegepast in zaken waarin een snelle - maar niet
definitieve - beslissing noodzakelijk wordt geacht.
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'verstekzaken' stelt de gedaagde partij zich niet (ofwel: verschijnt niet) en zal de rechter
de eis over het algemeen direct toekennen. Je zou kunnen zeggen dat het geen 'echte'
rechtszaak is, bij het ontbreken van een verweer. Zaken waarin de gedaagde partij
zich wel stelt worden 'contradictoire zaken' of 'zaken op tegenspraak' genoemd. Indien
een gedaagde partij die zich aanvankelijk niet gesteld had, het niet eens is met het
verstekvonnis, kan de procedure opnieuw worden gestart; men spreekt dan van een
'verzetzaak. Ten slotte kan nog worden gewezen op de categorie van 'ingetrokken zaken':
hierbij trekt de eisende partij een zaak voor de eerste rolzitting terug, bijvoorbeeld omdat
de partijen in de periode tussen de dagvaarding en de eerste rolzitting tot een vergelijk
zijn gekomen.
Behalve op basis van het procesverloop kunnen procedures ook worden onderscheiden
naar de inhoud van het geschil. Een veel gemaakt onderscheid is dat tussen handels-en
familiezaken. Familiezaken hebben betrekking op het eerste boek van het Burgerlijk
Wetboek; het betreft bijvoorbeeld geschillen over echtscheidingen, onderhoudsplicht of
voogdij. Onder de handelszaken vallen onder meer geschillen over het nakomen van
contracten, zoals het (niet) voldoen van rekeningen. Het onderscheid tussen handels- en
familiezaken is voor buitenstaanders niet altijd even scherp; behalve dat geschillen over
het nakomen van contracten ook binnen familieverband kunnen plaatsvinden, vallen ook
geschillen met betrekking tot de verdeling van goederen (erfenissen, boedelscheidingen)
onder de categorie handelszaken. De mogelijkheden tot verdere (inhoudelijke) onderverdeling van zaken zijn eindeloos. Zo worden in het coderingssysteem van de rechtbanken,
dat grotendeels op rechtsgebieden is gebaseerd, zo'n 150 typen onderscheiden. Los van
die formele indeling worden zaken ook onderscheiden naar type geschilhebber of
opdrachtgever; zo wordt vaak gesproken van 'incassozaken' en 'verzekeringszaken'.

Het verloop van de procedure
Juridisch gezien is sprake van een zaak op het moment dat de dagvaarding wordt
betekend. In die dagvaarding is onder meer de datum vermeld waarop de gedaagde voor
de rechtbank moet verschijnen. De rechtbank zelf is daarvan niet op de hoogte, want pas
na betekening van de dagvaarding kan de procureur2 de zaak bij de rechtbank laten
inschrijven. Het moment waarop de zaak voor de rechtbank feitelijk van start gaat, is niet
het moment van inschrijving, doch de dag van de eerste rolzitting; dit is de datum die ook
in de dagvaarding was vermeld. De gedaagde partij moet zich dan 'stellen', dat wil zeggen
dat de partij een advocaat/procureur in de hand moet nemen die zich bij de rechtbank als
vertegenwoordiger van de partij bekend maakt. De advocaat van de gedaagde reageert op

2

De procureur is de formele vertegenwoordiger van een procespartij. Vaak heeft de advocaat van de
procespartij tevens de rol van procureur. Het werkgebied van een procureur is echter, in tegenstelling tot dat
van de advocaat, beperkt tot het arrondissement waar hij of zij kantoor houdt. Wanneer een advocaat
procedeert buiten het arrondissement waar hij/zij is ingeschreven, dient hij/zij zich te laten vertegenwoordigen
door een procureur die is ingeschreven in het arrondissement waar de zaak is aangebracht. De procureur
verricht dan de formele proceshandelingen, terwijl de advocaat de feitelijke werkzaamheden verricht.
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de dagvaarding met een 'conclusie van antwoord'. De advocaat van de eisende partij
reageert daar weer op met een 'repliek', waarop de advocaat van de gedaagde partij
reageert met een 'dupliek'. Na deze stukkenwisselingen, die als de schriftelijke fase van de
procedure worden aangeduid, is het woord aan de rechtbank. De 'rolrechter', dat is de
rechter die de voortgang van de procedures bewaakt, kijkt de stukken in en bepaalt wat
er verder moet gebeuren. In veel gevallen wordt de zaak dan door hem of haar aan een
rechter toegewezen, die zich er inhoudelijk in verdiept. Deze schrijft een vonnis; dat kan
een meteen een eindvonnis zijn, maar vaak is het een tussenvonnis, waarin de volgende
stap in de procedure wordt aangegeven. Deze fase wordt de instructiefase genoemd. In
veel gevallen zal het gaan om het verzamelen van bewijsmateriaal. Dat kan betekenen dat
de partijen wordt gevraagd bepaalde documenten of verklaringen over te leggen, maar
het kan ook betekenen dat getuigen worden gehoord of een deskundige om een oordeel
zal worden gevraagd. Ook bestaat de mogelijkheid dat de rechter de partijen vraagt op
een zitting te verschijnen, de zogenaamde 'comparitie van partijen'. Indien een zaak zich
ertoe leent, kan een dergelijke zitting al direct na de conclusie van antwoord worden
gehouden; men spreekt dan van een 'comparitie na antwoord'. Ook kan partijen op hun
verzoek de gelegenheid worden geboden hun standpunten mondeling toe te lichten in de
vorm van een pleidooi. Toch is in een aanzienlijk deel van bodemzaken sprake van een
overwegend schriftelijke procedure. Vaak is sprake van een combinatie van een aantal
van de hierboven genoemde processtappen; zo kan in een procedure gebruik worden
gemaakt van een comparitie na antwoord, gevolgd door getuigenverhoor en een
deskundigenbericht.

Wanneer de rechter zich voldoende geïnformeerd acht, zal hij een definitief oordeel
geven, in de vorm van een eindvonnis. Maar ook kan hij trachten de partijen zelf tot
overeenstemming te laten komen, in de vorm van een schikking. Die schikking kan
eveneens in een vonnis worden vastgelegd, maar meestal volgt een royement (de zaak
wordt dan van de rol van de rechtbank geschrapt).
Complicaties
Het 'speelveld' waarbinnen een procedure zich afspeelt, wordt in eerste instantie bepaald
door hetgeen in de dagvaarding is neergelegd. Toch ligt het speelveld daarmee nog niet
vast. Partijen staan verschillende middelen ter beschikking om gedurende de procedure
het speelveld te wijzigen. Allereerst via een 'eiswijziging': de eisende partij verandert
daarmee de inzet van de procedure. In de tweede plaats kan de gedaagde partij een
tegeneis doen, de zogenaamde 'eis in reconventie'. Een dergelijke zet leidt ertoe dat
parallel aan de oorspronkelijke procedure feitelijk een tweede procedure wordt gestart die
moet resulteren in een uitspraak met betrekking tot de eis van de (oorspronkelijk)
gedaagde partij; die eis in reconventie hoeft niet noodzakelijk betrekking te hebben op
het feitencomplex waarop de oorspronkelijke eis gebaseerd was . In de derde plaats kan
een zogenaamde 'incidentele vordering' worden opgeworpen. Dat betreft een procedurele
kwestie: zo kan de gedaagde partij verzoeken de zaak te voegen met een andere
(verwante) procedure of de bevoegdheid van de rechtbank aan de orde stellen. Ook bij
incidentele vorderingen geldt dat een soort schaduwprocedure gaat lopen waarin de
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rechtbank tot een uitspraak dient te komen. In schaduwprocedures is de procesgang weer
zoals eerder in deze paragraaf werd beschreven, dus op de eis volgt een schriftelijke fase
met antwoord, repliek en dupliek, en daarna een instructiefase.
Het beginsel dat tegen uitspraken van de rechter beroep kan worden aangetekend, geldt
ook voor de tussenvonnissen. Ook kunnen de advocaten gedurende de procedure op het
verloop ervan reageren met 'nadere conclusies' en 'aktes'?
Onafhankelijkheid, lijdelijkheid, verplichte procesvertegenwoordiging,
en hoor en wederhoor
Voor een goed begrip van de bodemprocedure, alsmede de oorzaken van vertraging,
worden in deze paragraaf enkele belangrijke juridische uitgangspunten of leerstellingen
aangestipt. Het gaat om de uitgangspunten van onafhankelijkheid, lijdelijkheid, de
verplichte procesvertegenwoordiging en hoor- en wederhoor.
Een belangrijk uitgangspunt voor het goed functioneren van de rechterlijke macht is de
onafhankelijkheid. Om haar taak goed te kunnen uitoefenen dient iedere schijn van
partijdigheid, van persoonlijke of zakelijke afhankelijkheid, te worden vermeden. In de
grondwet is vastgelegd dat een rechter onafhankelijk is van andere overheidsorganen;
ook de schijn van partijdigheid en vooringenomenheid ten gunste van het staatsbelang
(of welk ander belang dan ook) dient te worden vermeden.

Deze onafhankelijkheid wordt soms stevig aangezet. Zo stelt Donner (1995): 'De
onafhankelijkheid van de rechter brengt met zich mee dat bij initiatieven tot verbetering van buiten de rechterlijke macht al snel een constitutionele kwestie ontstaat.
Opmerkingen over het functioneren, laat staan het daarnaar luisteren, worden al snel
gezien als aantasting van de onafhankelijke positie en de onafhankelijkheid van oordeel
van de rechter.'
Hoewel in de juridische literatuur de lijdelijkheid in civiele procedures vaak als een
fundamenteel uitgangspunt wordt genoemd, doen over de precieze inhoud en consequenties van dit fundament diverse interpretaties de ronde. Bosch-Boesjes (1991)
constateert voorts dat het 'fundament' van de lijdelijkheid veel minder principieel en
rationeel bepaald is dan wel wordt verondersteld. Onder lijdelijkheid wordt in de eerste
plaats het principe verstaan dat de omvang van een geschil door de partijen en niet door
de rechter wordt bepaald. Niet de rechter, maar de geschilhebbers bepalen of, wanneer
en waarover wordt geprocedeerd; de rechter stelt zich op deze aspecten afwachtend op
en richt zich naar de wensen van zijn 'klanten'. Een tweede opvatting van lijdelijkheid legt
de nadruk op de attitude van de rechter en meer specifiek, de mate waarin deze in een
procedure een afwachtende houding of juist een sturende houding ten opzichte van de

3

Aktes en nadere conclusies moeten door de rolrechter worden toegestaan (hetgeen meestal gebeurt). De
productie van dergelijke stukken leidt over het algemeen tot een reactie van de wederpartij, in de vorm van
opnieuw een akte of nadere conclusie.
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partijen inneemt; een 'lijdelijke' rechter zou zich naar deze opvatting passief en weinig
sturend opstellen.
Aan de lijdelijkheid van de rechter zijn grenzen. Ten eerste veronderstelt het doen van een
uitspraak dat de rechter de naar voren gebrachte feiten ordent en het kaf van het koren
scheidt; niet alles wat de geschilhebbers belangrijk achten zal ook door de rechter als
zodanig worden gewaardeerd. In de tweede plaats laten verschillende wetsartikelen geen
twijfel over de actieve en sturende rol die de rechter dient te spelen bij het stroomlijnen
van de procedure. Zo geeft het artikel 143 lid 1 Rv de rechter het recht termijnen vast te
stellen. Lid 2 bepaalt dat indien partijen het eens zijn over de termijn de rechter deze
overneemt, tenzij dat tot onredelijke vertraging zou leiden. Wanneer vertraging 'onredelijk'
is, blijft hierbij in het midden; het biedt rechters die dat willen, de mogelijkheid op te
treden tegen vertraging, maar is weinig dwingend voor rechters die daar minder voor
voelen. Dat opvattingen in de praktijk variëren, blijkt uit een onderzoek van Boon en Van
der Wal (1990). Zes van negentien door hen geïnterviewde rolrechters meenden dat het
strijdig zou zijn met de lijdelijkheid indien ze zich actief zouden gaan bemoeien met de
duur van de procedure. Wouters (1996) signaleert naar aanleiding van het wetsvoorstel
Nieuw Procesrecht dat niet alleen aan de lijdelijkheid inzake de procesbewaking wordt
getornd, maar deze ook inhoudelijk een meer sturende rol dreigt te krijgen.
In de civiele rechtspraak is, althans voor procedures bij de rechtbank, de eis gesteld van
verplichte procesvertegenwoordiging. Dit betekent dat partijen in het proces verplicht zijn
zich te laten vertegenwoordigen door een procureur. Op dit punt wijkt de civiele rechtspraak af van het strafrecht en bestuursrecht. Hoewel de verplichte vertegenwoordiging
door critici regelmatig onder vuur is genomen, bestaat zij nog immer. Slechts voor
procedures bij het kantongerecht is een uitzondering gemaakt.
Het principe van hoor en wederhoor, dat fundamenteel moet worden geacht voor een
eerlijke rechtspraak, brengt met zich mee dat partijen in gelijke mate moeten worden
gehoord, dat alle gegevens die de rechter gebruikt ook aan de partijen bekend moeten
zijn en dat partijen die gegevens van commentaar moeten kunnen voorzien. In procedures
heeft dit onder meer tot consequentie dat stukken telkens aan alle betrokken partijen
dienen te worden toegezonden en dat telkens als er nieuwe feiten of gezichtspunten in
het geding worden gebracht, partijen de gelegenheid moeten krijgen hierop te reageren.
De 'logica' van het uitstel
In het voorafgaande zal het de lezer duidelijk zijn geworden dat in een procedure tal van
proceshandelingen kunnen worden verricht en aanzienlijke hoeveelheden schriftelijk
materiaal kunnen worden geproduceerd. Het is daarmee niet verwonderlijk dat
procedures enige tijd duren. Dat in een procedure ook uitstel mogelijk moet zijn op de
standaardtermijnen (meestal vier of zes weken) is nauwelijks omstreden. Een zorgvuldige
rechtspleging betekent dat de feiten goed moeten worden bestudeerd en dat partijen de
tijd moeten krijgen om bewijsmateriaal te verzamelen en hun stellingen toe te lichten. Het
zou niet redelijk zijn bij bijvoorbeeld ziekte of verblijf in het buitenland partijen het geven
van hun visie te onthouden. Andere 'goede' redenen voor uitstel zijn onder meer het
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gunnen van tijd aan partijen om over een schikking te onderhandelen en het wachten op
de afloop van andere procedures die met een zaak samenhangen.
Het vertragen van procedures zal echter niet altijd op redelijke gronden gebeuren. In
sommige gevallen hebben partijen (of één hunner) die in het geschil zijn betrokken,
helemaal geen baat bij beslechting van het geschil, of althans niet bij een snelle
beslechting ervan. Een lijdelijke opstelling van de rechtbank alsmede de mogelijkheid
telkens weer nieuwe schriftelijke stukken in te brengen en/of het speelveld te verleggen,
maken het mogelijk de procedure lang te rekken. Een reden om dat te doen is bijvoorbeeld dat een partij vreest tot een betaling aan de andere partij te worden veroordeeld
en het moment van die betaling zo lang mogelijk tracht uit te stellen. Maar ook kan
het zijn dat beide partijen erbij gebaat zijn het verloop van de procedure te vertragen;
bijvoorbeeld om de buitenwereld het idee te geven dat er aan de oplossing van geschil
wordt gewerkt.
Advocaten zullen in dergelijke gevallen de hun geboden mogelijkheden tot uitstel ruim
benutten, schaduwprocedures starten via een eis in reconventie of een incidentele eis en
stukken produceren louter met het doel zand in de machine te strooien. Daarnaast kan
men trachten een wederpartij inschikkelijker te maken door, al naar gelang het belang
van die partij, snelheid in de procedure te bewerkstelligen of juist voor vertraging te
zorgen. Een bijkomend effect van vertraging kan zijn dat men de proceskosten opjaagt en
het daarmee minder aantrekkelijk maakt om de procedure voort te zetten. Kort en goed:
in de procedure gaat het lang niet altijd louter om de inhoud; strategisch procesgedrag,
onder meer door vertragen en versnellen, is evenzeer onderdeel van het spel.

Een andere bekende vorm van strategisch procesgedrag wordt wel aangeduid met 'het
kruit drooghouden'; dat komt erop neer dat men bij aanvang van de procedure zo min
mogelijk informatie prijsgeeft met betrekking tot de te kiezen stellingname en het
beschikbare bewijsmateriaal. Dit voorkomt dat de wederpartij op dergelijke zaken kan
anticiperen. Met andere woorden: niet in je kaarten laten kijken en je troeven pas op het
juiste moment uitspelen. Ook dit strategisch gedrag is niet bevorderend voor een vlotte
procedure, daar de rechter zich niet snel een beeld van de zaak kan vormen. Dat betekent
al snel vertraging zonder dat vertraging een doel an sich is.
Een beschrijving van de professionele taakopvattingen en hun invloed op de snelheid van
procederen is gedaan door Brenninkmeijer (1993).
De rol
Hoewel 'de rol' in de oorspronkelijke betekenis van het woord - de lijst waarop
aangebrachte zaken werden ingeschreven - allang niet meer bestaat, wordt de term
nog altijd in ere gehouden. Kan in de oorspronkelijke rol met enige fantasie een
archaïsch procesbeheersingsinstrument worden gezien, ook vandaag nog wordt de term
gebruikt ter aanduiding van procedures en handelingen die de beheersing van processen
tot doel hebben. De voor dit onderzoek relevante termen worden in deze paragraaf
toegelicht.
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Met het rolreglement wordt een geheel van procedurele regels bedoeld waaraan de
bij een geschil betrokken partijen zich dienen te houden. Het gaat daarbij niet om
landelijk geldende regels - die staan in de wetboeken - maar om regels die door de
individuele rechtbanken zijn opgesteld. Het betreft bijvoorbeeld de termijnen die gelden
bij bepaalde proceshandelingen en de mogelijkheden die geboden worden met betrekking
tot het verlenen van uitstel. De rolreglementen van de verschillende rechtbanken zijn
enkele jaren geleden voor het eerst in een publicatie bijeengebracht (Lever en De Vree,
1995). Twijfel bestaat evenwel over de mate waarin ze ook de werkelijke praktijk
weerspiegelen; dat hangt namelijk sterk af van de wijze waarop de reglementen

worden gehandhaafd.
De handhaving van het reglement is een taak van de zogenaamde rolrechter. Deze rechter
kan worden beschouwd als de centrale regelaar en voortgangsbewaker, zowel binnen de
rechtbank als naar buiten toe. Binnen de rechtbank is het vaak de rolrechter die het werk
over de rechters verdeelt, maar ook oordeelt hij bijvoorbeeld over verzoeken om uitstel
van advocaten. Soms is de rolrechter ook degene die beoordeelt of zaken zich lenen voor
het houden van een comparitie na antwoord. De keuze voor een scheiding tussen
inhoudelijke taken en procesbewaking is overigens onderwerp van debat. Tegenstanders
menen dat snelheid en doelmatigheid erbij gebaat zouden zijn deze taken aan dezelfde
persoon toe te wijzen.
De meting van doorlooptijden ten behoeve van ons onderzoek vond plaats aan de hand
van zogenaamde rolkaarten. Per zaak wordt daarop een aantal zaakkenmerken geregistreerd en wordt bijgehouden welke proceshandelingen zijn verricht. Feitelijk is ook het
begrip rolkaart een archaïsche term, stammend uit de tijd dit alles nog met de hand
werd opgetekend. Tegenwoordig hebben de rechtbanken hiervoor de beschikking over
een geautomatiseerd systeem en hebben de kaarten de vorm van bestanden die vooral
via de monitor worden geraadpleegd. Natuurlijk bestaat de rol zelf, als overzicht van
lopende zaken, nog steeds. Een aantal rechtbanken hanteert zelfs meerdere rollen,
afhankelijk van het procesverloop in zaken. Vermeldenswaardig in dat opzicht is de
zogenaamde slaaprol, waar zaken op staan waarin geen ontwikkeling meer is. Een zaak
kan om verschillende redenen op die rol terechtkomen. Soms zijn dat zaakgebonden
redenen, bijvoorbeeld wanneer een zaak pas verder kan als eerst een andere procedure
is afgerond. Maar de slaaprol wordt ook als sanctie gehanteerd tegen advocaten die
herhaaldelijk uitstel vragen.
Tot slot is de rolzitting van belang. Dit is een wekelijkse bijeenkomst van de rolrechter met
advocaten (procureurs) die zaken hebben lopen, waarbij de voortgang in de zaken
centraal staat. De rolrechter neemt er beslissingen over op korte termijn te verrichten
handelingen, de procureurs nemen er conclusies en akten of vragen om uitstel. Althans,
zo luidt de theorie. In de huidige praktijk laten zowel de rolrechter als de advocaten zich
op de rolzitting vaak door derden vertegenwoordigen. Staat in de wet dat procureurs op
de rolzitting hun conclusies voordragen, de praktijk is dat zij hun stukken in schriftelijke
vorm doen toekomen aan de rolgriffier en de wederpartij. Op sommige rechtbanken
bestaat de zitting alleen nog in naam en handelt men de formaliteiten geheel schriftelijk
af; men spreekt er dan ook van een 'schriftelijke rolzitting'.
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De meting van doorlooptijden 1994-1996

In de oorspronkelijke onderzoeksopzet was voorzien gegevens met betrekking tot de
doorlooptijden in gewone procedures, VT-procedures en in CnA-zaken te ontlenen aan de
informatiesystemen Civiel en Rapsody, die bij alle rechtbanken in gebruik zijn. Een aantal
bij de opzet van die systemen gemaakte keuzes maakte dit, naar tijdens het onderzoek
bleek, onmogelijk. Omdat de cijfers wel noodzakelijk waren in het onderzoek, is besloten
op basis van rolkaarten een bestand van afgedane zaken op te bouwen, waaraan de
benodigde gegevens konden worden ontleend. Dit bestand diende vergelijkingen mogelijk
te maken tussen verschillende typen afdoeningen, tussen arrondissementen en tussen
verschillende perioden. Per halfjaarlijkse periode werd daartoe een steekproef genomen
ter grootte van 21 werkdagen (ofwel een maand). Het betreft (globaal) de maanden april
en oktober van elk jaar. Dit betekende dat circa 19.000 zaken (de landelijke productie van
zes maanden) zouden moeten worden ingevoerd.

Om dit enigszins doenlijk te maken, zijn de per zaak in te voeren gegevens beperkt
gehouden. Per zaak is geregistreerd de datum van de eerste rolzitting, de datum van
afdoening, de wijze van afdoen (ingetrokken/vonnis/royement), het type zaak (gewone
procedure / VT-zaak / VR-zaak), het gebruik van de comparitie (comparitie na antwoord /
gewone comparitie / beide / geen comparitie) en de status van eiser en gedaagde
(natuurlijke persoon / rechtspersoon / overheid / combinatie).
Is het in principe mogelijk het bestand tot in groot detail te bevragen (bijvoorbeeld:
wat was de gemiddelde doorlooptijd van geroyeerde VT-zaken met een comparitie na
antwoord in het arrondissement Utrecht in de eerste helft van 1995?), de statistische
betrouwbaarheid is, doordat bepaalde combinaties zeer weinig voorkomen, niet altijd
voldoende. Meer globale vragen leveren echter door het grote aantal zaken statistisch
zeer betrouwbare gegevens op.
Problemen bij de uitvoering
Bij de verzameling van gegevens traden twee problemen van algemene aard op: in een
aantal gevallen hebben rechtbanken aanzienlijk minder rolkaarten ingezonden dan op
basis van hun productie zou mogen worden verwacht (waarbij ook een herhaalde oproep
niet altijd het gewenste effect had), en de kwaliteit van de registratie van bepaalde
gegevens op de rolkaarten liet te wensen over.
Het eerstgenoemde probleem betreft de rechtbanken Alkmaar, Arnhem, Dordrecht,
Maastricht, Roermond en Zutphen. In Dordrecht en Maastricht konden van bepaalde
perioden geen rolkaarten worden geleverd; in het ene geval wegens een probleem in
het informatiesysteem (zaken die vóór halverwege 1995 waren afgedaan, waren niet meer
toegankelijk), in het andere geval door een zoekgeraakte kaartenbak (zaken uit 1995).
De wel ontvangen periodes zijn compleet, zodat er geen ernstige gevolgen zijn voor de
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gegevenskwaliteit. Daarvan is wel sprake in het geval van Roermond. Niet alleen ontbreekt een periode, ook ontbreken stelselmatig royementen. Daar dergelijke zaken afwijken van vonniszaken (onder andere in de spreiding van doorlooptijden), moet rekening
worden gehouden met vertekening van de doorlooptijdcijfers voor dit arrondissement.'
Voor de rechtbanken Alkmaar, Arnhem en Zutphen ligt het aantal ontvangen zaken ruim
(meer dan 15%) onder het verwachte aantal. Voor Alkmaar en Arnhem zijn daarbij geen
indicaties voor vertekening gevonden. Voor Zutphen stuitten we op het percentage
verstekzaken van 53 en een opvallend laag percentage royementen in comparitie na
antwoord zaken. Dergelijke afwijkingen van het landelijke beeld kunnen als indicatie
worden opgevat dat de cijfers zijn vertekend. Kort en goed: het zijn in het bijzonder de
gegevens ten aanzien van de rechtbanken Roermond en Zutphen waarvoor wij onze hand
niet in het vuur zouden willen steken.
Een probleem van andere orde trad op bij de rechtbank Breda en deed ons besluiten een
periode niet mee te rekenen. In april 1995 ruimde deze rechtbank een groot aantal zeer
oude zaken op. De zaken waren dusdanig oud en dermate groot in aantal dat ze zelfs op
de landelijke doorlooptijdcijfers over drie jaar het nodige effect lieten zien: de gemiddelde
doorlooptijd van het arrondissement zelf verdubbelde erdoor. We achten de periode die in
de steekproef terecht was gekomen dermate onrepresentatief dat besloten is deze niet in
de gemiddelden en totalen te verwerken. Gaan we er vanuit dat, indien de speciale actie
niet was gehouden, deze zaken in kleine hoeveelheden in de zaken die in volgende jaren
zijn afgedaan, zouden opduiken, dan mogen de doorlooptijdcijfers voor deze rechtbank
als enigszins geflatteerd worden beschouwd. In de tabellen 1 t/m 4 staan de cijfers uit de
betreffende periode cursief vermeld.

Gegeven de gevolgde methode is de kwaliteit van de registraties op de rolkaarten van
grote invloed op de gegevenskwaliteit in het opgebouwde bestand. In algemene zin bleek
bij het invoerwerk dat de kwaliteit van de registraties in de afgelopen jaren sterk is gestegen. Of, om het met andere woorden te zeggen: naarmate de in te voeren zaken ouder
waren, was de kwaliteit van de registratie minder. Dat geldt vooral voor de rolkaarten van
in 1994 afgedane zaken, die deels nog handgeschreven waren (en nogal eens moeilijk
leesbaar). Wat betreft de te registreren gegevens leverden de registratie van VT-zaken en
comparities problemen op. Soms hanteerden rechtbanken hiervoor een eigen terminologie, die eerst moest worden ontcijferd. Een heikel punt met betrekking tot de VT-zaken
is dat er geen vaste plek op de rolkaart is waar dit wordt gecodeerd en het zelfs maar de
vraag is of alle rechtbanken altijd op de rolkaart genoteerd hebben dat sprake was van
een VT-zaak. Feitelijk is het niet voorkomen van een registratie op de rolkaart die op een
VT-zaak wees, door ons geïnterpreteerd als 'geen VT-zaak'; de gerapporteerde aantallen
kunnen dan ook als minimumaantallen worden gezien en er valt niet met zekerheid te

1

Over de aard van de vertekening valt niet veel te zeggen; over het algemeen worden relatief veel royementen
aangetroffen onder zaken die binnen een half jaar worden afgedaan en onder zaken die langer dan drie jaar
duren. Omdat in zaken met een comparitie na antwoord meer (snelle) royementen voorkomen dan in gewone
bodemzaken, bestaat een gerede kans dat het feitelijke gebruik van het CnA-model in Roermond hoger is dan
gerapporteerd en dat de feitelijke doorlooptijden daarbij korter zijn dan gerapporteerd.
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zeggen of onder de zaken die als 'gewone procedure' zijn geteld, ook niet een aantal
zaken zit dat feitelijk een VT-zaak was. In enige mate speelt dit probleem ook bij de
registratie van comparities. Om tot juiste doorlooptijdcijfers voor dit type van zaken te
komen, was het van belang dat alleen zaken waarin een comparitie (na antwoord) feitelijk
was gehouden, werden meegeteld; de zaken waarin alleen een comparitie was gepland,
dienden buiten beschouwing te blijven. Uit de rolkaarten kon worden opgemaakt dat
geregeld werd verzuimd het 'comparitie gehouden' te registreren. Dat bleek bijvoorbeeld
uit het 'plotseling' opduiken van een (wel geregistreerd) tussenvonnis na comparitie.
Dergelijke gevallen zijn overigens meegeteld. De percentages zaken met comparitie na
antwoord zijn in een veel gevallen lager dan de door rechtbanken zelf (in interviews)
genoemde percentages. Een rechtbank, die blijkens ons bestand in 6% van de zaken een
comparitie na antwoord hield, kaartte het probleem van de weinig zorgvuldige registratie
in het verleden bij ons aan en deed zelf een hertelling. Men kwam drie keer zo hoog uit,
onder de toevoeging dat men er toch niet helemaal zeker van was. Andere discrepanties
ontstonden (1) doordat wij (in tegenstelling tot ten minste één rechtbank) een comparitie
na antwoord in reconventie niet als comparitie na antwoord opvatten (er is immers al
repliek geweest), en (2) door het feit dat het aantal comparities dat in een bepaalde
periode is gehouden, niet noodzakelijk overeenkomt met de mate waarin sprake is van
comparities in de in die periode afgedane zaken, alsmede (3) door het feit dat we
rapporteren over 'zaken met een comparitie', en zaken waarin twee comparities zijn
gehouden slechts eenmaal worden geteld.

De resultaten
De resultaten van dit onderdeel van het onderzoek zijn in de hoofdstukken 3 en 5 in
hoofdlijnen gepresenteerd. We beperkten ons daarbij tot de totaalgegevens over 1994 t/m
1996, die statistisch het meest betrouwbaar moeten worden geacht. Om toch enig beeld te
geven van de ontwikkeling in tijd en de mate waarin de cijfers fluctueren, wordt de rest
van deze bijlage gevuld met de gemiddelde en mediane doorlooptijden per periode, per
rechtbank, uitgesplitst naar contradictoire en verstekzaken.
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Bijlage 4

Analyse van versneld-regimezaken

Voor de analyse van VR-zaken is een bestand opgebouwd van alle in 1996 bij de aan
het experiment deelnemende rechtbanken aangebrachte VR-zaken. Ook alle in 1997
aangebrachte zaken zijn verzameld, maar niet in een bestand ingevoerd; ze zijn alleen
gebruikt voor de telling van het aantal zaken.
Het gegevensbestand met VR-zaken is zeer uitgebreid, zeker in vergelijking met het
bestand ten behoeve van de meting van doorlooptijden in de jaren 1994-1996. Voor
VR-zaken zijn alle relevante proceshandelingen, veelal met de datum waarop de handeling
is verricht opgenomen. Op die wijze konden analyses worden gemaakt van het procesverloop (zie schema paragraaf 4.3.1) en kon de invloed van tal van factoren op doorlooptijden worden nagegaan. Het feit dat de analyses hebben plaatsgevonden op basis van
alle aangebrachte zaken (geen steekproef), betekent dat ook analyses op basis van kleine
aantallen zaken statistisch betrouwbaar mogen worden geacht.
Problemen bij de uitvoering
Gegeven de nagestreefde doorlooptijd van maximaal acht maanden zouden alle VR-zaken
die in 1996 werden aangebracht, op 1 september 1997 moeten zijn afgedaan. In het onderzoek is, anticiperend op enige uitloop, 1 oktober 1997 als peildatum genomen.
Onvoorzien was dat toch een aanzienlijk aantal zaken niet binnen die termijn werd afgedaan. Ze buiten beschouwing laten, zou tot een evaluatie van uitsluitend successen leiden
en een onjuist beeld geven. Uiteindelijk is besloten voor dergelijke zaken schattingen te
maken. Dat dat een hachelijke zaak is, bleek toen, negen maanden na een tussentijdse
rapportage (april 1997, met uitsluitend zaken aangebracht in de eerste vier maanden van
1996), de definitieve balans moest worden opgemaakt: de schattingen die ten behoeve
van de tussenrapportage waren gedaan, bleken veel te optimistisch te zijn geweest. De les
lijkt te zijn dat zaken die eenmaal vertraging hebben opgelopen, uiterst gevoelig zijn voor
verdere vertraging. Die ervaring is meegenomen in de analyse die voor dit rapport is
gemaakt; elke nog niet afgedane zaak is per stuk bekeken en naar beste weten geschat.
De mediane doorlooptijd in VR-zaken wordt niet beïnvloed door de schattingen, op de
gemiddelde doorlooptijd hebben ze wel enige invloed. Er is afgezien van het rapporteren
van negentigste-percentielscores in VR-zaken: die hebben specifiek betrekking op
langdurige zaken en zouden, indien gerapporteerd, net zoveel over onze schattingen
zeggen als over de werkelijkheid.
De geschatte doorlooptijden
De vertraagde zaken bevonden zich op de peildatum van 1 oktober 1997 in verschillende
stadia van de procedure. Een aantal zaken bevond zich in het stadium van (niet vlot
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verlopende) enquêtes of deskundigenonderzoeken. Bij andere zaken kon uit de rolkaart
worden opgemaakt dat de partijen zelf - vaak al vele maanden lang - aan het onderhandelen waren over een schikking. Maar ook het aantal zaken waarin sprake was van
(langdurig of veelvuldig) uitstel of waarin de zaak op de slaaprol was geplaatst, was niet
weg te cijferen. De schatting van de uiteindelijke doorlooptijd van deze zaken is gedaan
met inachtneming van de gehele ontwikkeling in de zaak, met inachtneming van wat ons
over de afhandelingswijze van de betreffende rechtbank bekend was en de bij de eerdere
tussenrapportage geleerde les: vertraging cumuleert. Voor enquêtes en deskundigenonderzoeken in vertraagde procedures is als vuistregel een extra doorlooptijd (inclusief de
eventueel nog te nemen conclusies) van respectievelijk zes en negen maanden berekend.
In zaken in het eindstadium van de procedure waarin inmiddels een datum voor het
vonnis was gepland, is die datum als einddatum genomen (tenzij sprake was een reeks
geplande vonnisdata die telkens niet gehaald waren). Bij zaken met langdurige vertraging
is een einddatum geschat door minimaal de helft van de doorlooptijd per 1 oktober 1997
erbij op te tellen; in sommige gevallen zelfs meer, bijvoorbeeld als bij verschillende reeds
verrichte handelingen telkens uitstel was gegeven. Voor zaken die na langdurige vertraging uiteindelijk op een slaaprol werden geplaatst, is 31 december 1999 als einddatum
genomen. Dat betekent dat de maximaal berekende doorlooptijd in VR-zaken zo'n 3,5 jaar
bedraagt.
De resultaten
De belangrijkste bevindingen komen in hoofdstuk 4 van dit rapport aan de orde. In de
analyse is voor tal van zaakkenmerken en proceshandelingen de invloed op doorlooptijden nagegaan. In het rapport is slechts aan de belangrijkste ervan - veel voorkomend
én van grote invloed - aandacht besteed. Voorts is eenmaal - tussentijds en meer
gedetailleerd - gerapporteerd (Eshuis e.a., 1997) en vervolgens gepubliceerd (Eshuis,
1997).

Bijlage 5

De enquêtes onder gebruikers van het versneld
regime

Via twee enquêtes zijn gedurende het onderzoek informatie en opinies verzameld binnen
twee groepen gebruikers van de VR-procedure: rechters en advocaten. Het betrof in beide
gevallen kleine groepen; omdat de procedure nog relatief nieuw was, konden slechts
weinigen als 'ervaren gebruiker' worden beschouwd. De vragenlijsten werden
toegezonden aan advocaten die (per april 1997) in minimaal twee VR-zaken een eisende
partij hadden vertegenwoordigd en in minimaal één zaak een gedaagde partij. Rechters
dienden minimaal vier VR-zaken te hebben gedaan. De enquêtes dienden enige
meerwaarde te bieden ten opzichte van de interviews die met beide beroepsgroepen
plaatsvonden, in die zin dat de interviews vooral werden gebruikt om dieper in te gaan
op ontwikkelingen en opinies ten aanzien van het versneld regime, terwijl de enquêtes
bedoeld waren om in meer kwantitatieve gegevens te voorzien. Waar in de interviews de
vraag centraal stond wat men ervan dacht en waarom, diende uit de enquêtes naar voren
te komen welk percentage van de betrokken professionals een bepaalde mening was
toegedaan. De genoemde onderzoeksactiviteiten vertoonden een nauwe samenhang en
werden in relatie tot elkaar toegepast en geanalyseerd. Om optimaal van het groeiende
inzicht te kunnen profiteren, werd ook een duidelijke volgorde aangehouden: eerst
vonden interviews met rechters plaats, mede naar aanleiding waarvan de enquête onder
de advocatuur werd ontworpen en afgenomen. Na analyse van die enquête werd een
soortgelijke voor de rechters ontworpen en vonden de interviews met advocaten plaats.]
Er is gebruik gemaakt van vragenlijsten.
Respons en resultaten
De enquêtes leverden een respons op van 71% (34 uit 48) voor de advocaten en 70% (21
uit 30) voor de rechters. Vrijwel alle formulieren waren volledig ingevuld en in de meeste
gevallen van schriftelijke toelichtingen voorzien. De resultaten worden in het rapport op
verschillende plaatsen in de hoofdstukken 3, 4 en 5 besproken. Op de volgende pagina's
is de versie die naar rechters werd gestuurd afgedrukt, met responspercentage (cursief).
De wijze waarop de verschillende thema's zijn onderzocht, is nagenoeg dezelfde als in de
enquête onder advocaten.

1

Dat de interviews met advocaten pas aan het eind van het traject plaatsvonden, was niet zozeer een keuze als
wel een noodzaak. In verband met privacyreglementen konden advocaten niet rechtstreeks door het WODC
worden benaderd, maar diende dit door de rechtbanken te gebeuren. De rechtbanken werd gevraagd de
enquête te verzenden, waarin tevens aan advocaten werd verzocht kenbaar te maken indien zij bereid waren
tot een interview.
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Vragenlijst VR-rechters
1

Hebt u in VR-zaken meegemaakt...
... dat de kern van het geschil uit de schriftelijke stukken niet duidelijk wordt?
q

nee (38%)

q
q

een enkele keer (57%)
regelmatig meegemaakt (5%)

... dat de partij die de zaak als VR-zaak had gebracht met bewijsmateriaal kwam dat
niet in de schriftelijke fase was aangekondigd?
q

nee (29%)

q
q

een enkele keer (38%)
regelmatig meegemaakt (33%)

... dat de partij die de zaak in VR had gebracht met getuigen kwam die niet in de
schriftelijke fase waren aangekondigd?
q

nee (43%)

q

een enkele keer (28%)

q

regelmatig meegemaakt (29%)

... dat de eisende partij in de schriftelijke fase aangaf niet op de hoogte te zijn van de
standpunten van de gedaagde partij?

2

q

nee (57%)

q
q

een enkele keer (38%)
regelmatig meegemaakt (5%)

Over het algemeen geldt dat ik in VR-zaken na de schriftelijke fase:
q beter ben geïnformeerd dan in een gewone bodemprocedure na antwoord (86%)
q niet zo goed ben geïnformeerd als in een gewone bodemprocedure na antwoord
(0%)
q

even goed ben geïnformeerd als in een gewone bodemprocedure na antwoord
(14%)

3

Over het algemeen geldt dat ik in VR-zaken na de schriftelijke fase:
q

beter ben geïnformeerd dan in een gewone bodemprocedure na repliek & dupliek
(29%)

q
q

niet zo goed ben geïnformeerd als in een gewone bodemprocedure na repliek &
dupliek (29%)
even goed ben geïnformeerd als in een gewone bodemprocedure na repliek &
dupliek (43%)
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Komt het, naar uw ervaring, onder de VR-procedure voor dat advocaten om uitstel
vragen?

4

q

nee, komt zelden voor (57%)

q
q
q

ja, maar minder vaak dan in gewone bodemprocedures (38%)
ja, even vaak als in gewone bodemprocedures (5%)
ja, vaker dan in gewone bodemprocedures (0%)

5

Indien u hebt meegemaakt dat onder de VR-procedure om uitstel werd gevraagd, hoe
wordt op dergelijke verzoeken gereageerd?
q onder de VR-procedure wordt minder makkelijk uitstel verleend dan in gewone
bodemprocedures (86%)
q er is geen verschil tussen de VR-procedure en de gewone bodemprocedure m.b.t.
het gemak waarmee uitstel wordt verleend (5%)
onder
de VR-procedure wordt gemakkelijker uitstel verleend dan in gewone
q
bodemprocedures (046)
q nee, nooit meegemaakt (9%)

6

De termijnbewaking onder VR leidt ertoe dat uitstel nauwelijks meer voorkomt
q helemaal mee eens (62%)

7

q

enigszins mee eens (24%)

q

enigszins mee oneens (9%)

q

helemaal mee oneens (5%)

Naar mijn ervaring zijn partijen onder de VR procedure:
q meer tevreden over de rechtsgang dan onder de gewone bodemprocedure (43%)
q minder tevreden over de rechtsgang dan onder de gewone bodemprocedure (0%)
q even tevreden over de rechtsgang als onder de gewone bodemprocedure (5%)
q

eet niet, geen mening (52%)

8

De totale tijd (van aanbrengen tot afdoening) die ik kwijt ben met een contradictoir
gevoerde VR-zaak is over het algemeen:
q meer dan de totale tijd die ik kwijt zou zijn wanneer dezelfde zaak als gewone
bodemprocedure zou zijn aangebracht (5%)
q minder dan de totale tijd die ik kwijt zou zijn wanneer dezelfde zaak als gewone
bodemprocedure zou zijn aangebracht (57%)
q gelijk aan de totale tijd die ik kwijt zou zijn wanneer dezelfde zaak als gewone
bodemprocedure zou zijn aangebracht (29%)
q weet niet, geen mening (9%)

9

Geeft u hieronder aan hoeveel tijd (in uren) u gemiddeld aan een VR-zaak besteed
vanaf ontvangst van de stukken tot aan de aanvang van de comparitie na antwoord:
gemiddeld is dat ..... uur (2 uur)
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10 Denkt u zich een zaak in die vergelijkbaar is met de zaak uit de vorige vraag, maar die
volgens de gewone bodemprocedure verloopt en waarin een comparitie na antwoord
wordt gelast. Hoeveel tijd besteed u gemiddeld aan een dergelijke zaak vanaf
ontvangst van de stukken tot aan de aanvang van de comparitie?
gemiddeld is dat ..... uur (1,2 uur)
11

Indien u van mening bent dat een VR-zaak u minder tijd kost dan een gewone
bodemprocedure, welke van de onderstaande factoren dragen naar uw mening het
sterkst aan tijdwinst bij? Kruist u er maximaal 2 aan
q

het vervallen van een aantal stappen in de procedure, zoals repliek & dupliek
(25%)

q
q
q

het hanteren van korte termijnen (Ooit)
het minder vaak verlenen van uitstel (0%)
het feit dat minder tijd verloren gaat met het me steeds opnieuw in de zaak
verdiepen (30%)

q

het houden van de comparitie na antwoord (5%)

q

meer royementen (11%)

q

een andere factor, namelijk ....... (8%)

q

geen, VR kost evenveel tijd, of meer (13%)

12 De VR-procedure beoogt een verkorting van de doorlooptijden ("). Voorzover dat doel
wordt bereikt, welke van de onderstaande factoren draagt daar in uw ogen het meest
aan bij? Kruist u er maximaal 2 aan
q

het vervallen van een aantal stappen in de procedure, zoals repliek & dupliek
(50%)

q
q

het hanteren van korte termijnen (30%)
het minder vaak verlenen van uitstel (10%)

q

het feit dat minder tijd verloren gaat met het me steeds opnieuw in de zaak
verdiepen (0%)

q

het houden van de comparitie na antwoord (10%)

q

meer royementen (04%

q een andere factor, namelijk ....... (3%)
q geen, VR kost meer tijd (3%)
(*) gemeten vanaf de eerste rolzitting tot vonnis of royement
13 Het werken met korte termijnen onder de VR leidt er toe dat andere werkzaamheden
tijdelijk blijven liggen
q

helemaal mee eens (43%)

q

enigszins mee eens (38%)

q

enigszins mee oneens (5%)

q

helemaal mee oneens (14%)
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14 Het werken met korte termijnen onder de VR-procedure stelt andere eisen aan de
planning van mijn werkzaamheden dan de gewone bodemprocedure:
q

helemaal mee eens (38%)

q

enigszins mee eens (38%)

q

enigszins mee oneens (5%)

q

helemaal mee oneens (19%)

15 Het werken met de VR-procedure heeft er toe geleid dat ik me een meer efficiënte
werkwijze heb eigen gemaakt:
O helemaal mee eens (0%)
q

enigszins mee eens (33%)

q

enigszins mee oneens (5%)

q

helemaal mee oneens (62%)

16 Mijn ervaring met de VR-procedure heeft er toe geleid dat ik ook andere zaken op een
meer efficiënte wijze ben gaan afhandelen:
q

helemaal mee eens (5%)

O enigszins mee eens (28%)
q

enigszins mee oneens (5%)

q

helemaal mee oneens (62%)

17 Bij een VR-procedure heb ik in praktijk minder tijd om me in de zaak te verdiepen dan
wanneer die zaak volgens de normale bodemprocedure zou verlopen:
q

helemaal mee eens (5%)

q

enigszins mee eens (5%)

q

enigszins mee oneens (9%)

q

helemaal mee oneens (81%)

18 Het lukt mij zelf niet altijd aan de strakke termijnen onder VR te voldoen:
q helemaal mee eens (0%)
O enigszins mee eens (19%)
q

enigszins mee oneens (19%)

q

helemaal mee oneens (62%)

19 Naar mijn mening is, over het algemeen, in VR-zaken, de 'kwaliteit van de rechtspraak':
q hoger dan in gewone bodemprocedures (38%)
q lager dan in gewone bodemprocedures (04%)
O gelijk aan die in gewone bodemprocedures (52%)
q weet niet, geen mening (10%)
Eventuele toelichting .... (47%).
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20 Onder het versneld regime kan ik:
q meer zorg aan de zaak schenken dan onder de gewone bodemprocedure (10%)
q minder zorg aan de zaak schenken dan onder de gewone bodemprocedure (5%)
q evenveel zorg aan de zaak schenken als onder de gewone bodemprocedure (76%)
q weet niet, geen mening (9%)
21

Geeft u hieronder aan hoeveel procent van uw totale werktijd u besteedt aan VR-zaken,
overige bodemprocedures en andere taken:
-

aan VR-zaken besteed ik circa ..... % van mijn werktijd
(5 tot 65%, gemiddeld 20%, mediaan 10%)

-

aan andere bodemprocedures besteed ik circa ..... % van mijn werktijd
(5 tot 80%, gemiddeld 41 %, mediaan 35%)

-

aan andere zaaksgebonden werkzaamheden (b.v. kort gedingen,
verzoekschriftprocedures) besteed ik circa ..... Wo van mijn werktijd
(0 tot 60%, gemiddeld 18%, mediaan 12%)
aan niet-zaakgebonden werkzaamheden (b.v. algemeen management,
opleidingen) besteed ik circa ..... % van mijn werktijd
(0 tot 5046, gemiddeld 2 1 %, mediaan 10%)

Bijlage 6

De enquête over het aanbrengen van procedures

De enquête over het aanbrengen van procedures had tot doel na te gaan op welke
gronden advocaten kiezen voor een bepaald type procedure (de gewone procedure, VR
of VT), in hoeverre er werkelijk van een keuze kan worden gesproken, en welke redenen
men heeft om wel of niet voor snelle procedurevormen te kiezen. Omdat de VR-procedure
deel uitmaakte van het te onderzoeken keuzeproces, werd de enquête alleen afgenomen
in arrondissementen die aan het experiment deelnamen.' Gedurende enige tijd kregen
advocaten die een nieuwe zaak aanbrachten, een korte halfopen vragenlijst toegezonden
die, naar aanleiding van de recentelijk door de respondent aangebrachte zaak, diende te
worden beantwoord. De vragenlijst kende drie versies: één voor advocaten die een zaak
als gewone procedure aanbrachten, één voor advocaten die een VR-zaak aanbrachten en
één voor advocaten die een VT-zaak aanbrachten. De versie voor advocaten die een
gewone procedure aanbrachten, is aan het eind van deze bijlage opgenomen.

De respons
Uit gronde van privacyreglementen kon het WODC de advocaten niet zelf benaderen maar
diende dit door de rechtbanken te gebeuren. De vragenlijst was anoniem, zodat geen
'recall' kon plaatsvinden. Op voorhand kon ook enige irritatie worden verwacht bij
advocaten die veel zaken aanbrachten; ze zouden telkens opnieuw een vragenlijst krijgen
toegestuurd. Om die redenen werd een groot aantal vragenlijsten uitgezet, zodat zelfs bij
een zeer lage respons (25%) de resultaten statistisch voldoende betrouwbaar zouden zijn.
De vragenlijsten met betrekking tot de gewone procedure zouden gedurende zes weken
worden verstuurd, die voor de minder voorkomende VR- en VT-zaken over een langere
periode; de rechtbanken ontvingen daartoe een afgemeten hoeveelheid formulieren (bepaald op basis van instroomcijfers) en konden de verzending staken zodra de formulieren
op waren.
De uiteindelijke respons viel niet tegen. Bij aanbrengers van gewone bodemprocedures
lag die op 49% (740 geretourneerde formulieren). Omdat het aantal te verwachten VR- en
VT-zaken minder goed viel te voorspellen, was van die versies een ruim aantal formulieren
verspreid; omdat we niet exact weten hoeveel daarvan er uiteindelijk zijn verstuurd, kan
geen exact responspercentage worden gegeven. Wel is duidelijk dat de respons bij aanbrengers van VR-zaken boven de 50% ligt; er werden in de laatste drie maanden van 1997
in totaal 224 VR-zaken aangebracht en er kwamen 116 ingevulde vragenlijsten terug. Er

1

De resultaten zijn dus representatief voor de VR-arrondissementen, maar in strikte zin niet voor alle arrondissementen. De deelnemers aan VR wijken in die zin af van het landelijke beeld dat het vooral kleinere en snellere
rechtbanken betreft. We vermoeden dat een groot deel van advocaten die cie vragenlijst terugstuurde, in de
VR-arrondissementen zelf gevestigd is.
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werd slechts een klein aantal formulieren (20 stuks) met betrekking tot de VT-procedure
geretourneerd. Omdat het totale aantal aangebrachte VT-zaken en het aantal daadwerkelijk verzonden formulieren ons niet bekend zijn, valt hier over het responspercentage niets
te zeggen. Wel is duidelijk dat, vanwege het kleine aantal formulieren, aan de resultaten
met betrekking tot VT-zaken niet te veel waarde kan worden gehecht. In algemene zin
moet nog worden opgemerkt dat lang niet alle formulieren volledig waren ingevuld; wellicht heeft vooral op dat punt de 'irritatiefactor' (meermalen dezelfde vraag beantwoorden)
zich doen gelden.
Wie brengen zaken aan?
Het overgrote deel van de zaken wordt aangebracht door advocaten die dat regelmatig
doen. Tien procent van de zaken werd aangebracht door advocaten die in de jaren 1996
en 1997 hoogstens één andere zaak aanbrachten. Eén procent bracht de zaak (mede) aan
om ervaring op te doen.
Het kiezen van het type procedure
Is er sprake van een expliciete keuze voor het type procedure? De enquêteresultaten
suggereren in eerste instantie dat dit over het algemeen niet het geval is. In slechts 17%
van de gevallen stelde de aanbrenger van een gewone procedure een 'alternatief' in
overweging te hebben genomen.

Nu kan men zich afvragen of advocaten die niet expliciet zeggen een alternatief te hebben
overwogen, niet impliciet een keuze hebben gemaakt. Dat dit het geval is, kan worden
opgemaakt uit de beantwoording van de derde vraag in de enquête. Daarin werd
gevraagd, indien een alternatief was overwogen, de redenen te geven om toch voor de
gewone procedure te kiezen. We zouden verwachten dat wie eerder aangaf geen alternatief te hebben overwogen, de vraag onbeantwoord zou laten of de eerste keuzemogelijkheid ('geen speciale reden') zou aankruisen. Dat bleek echter niet het geval: 21a/o van
de 'niet-overwegers' liet de vraag onbeantwoord, 22% koos het eerste alternatief. De
meerderheid bleek wel degelijk redenen voor de keuze te hebben: vaak werd een verstek
verwacht (36%), werd de zaak complex geacht (28%) of juist eenvoudig (20%) en soms
woog mee dat er grote belangen op het spel stonden (12%), wenste de cliënt geen snelheid of wilde men geen comparitie (beide 11%).2 Uiteindelijk moeten we concluderen
dat waar slechts weinigen expliciet zeggen te kiezen, ruim tweederde deel van de aanbrengers toch in enige mate een keuze maakt. Mogelijk ligt de zaak in een deel van de
gevallen zo duidelijk dat de aanbrenger zich niet geroepen voelt alternatieven te overwegen, maar weldegelijk redenen voor de keuze kan geven; wellicht gaf de vraagstelling
ook aanleiding tot het achteraf 'rationaliseren' van de keuze.

2

Er kon meer dan één alternatief worden aangekruist, hetgeen veelal gebeurde.
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Aan het aanbrengen van VR- of VT- zaak ging, zoals mocht worden verwacht, vaker een
expliciet keuzeproces vooraf. Meer dan de helft van de aanbrengers stelde in deze
gevallen ook andere procedurevormen te hebben overwogen: meestal was dat de gewone
bodemprocedure. Aanbrengers van VT-zaken hadden in 35% van de gevallen ook een
VR-procedure in overweging genomen, terwijl aanbrengers van VR-zaken in 21% van de
gevallen ook een VT-procedure hadden overwogen. De keuze spitst zich dus toe op de
keuze tussen 'gewoon' of een bepaalde snelle procedure en in mindere mate op een
keuze tussen verschillende snelle procedures.

Op de vraag waarom aanbrengers van zaken niet voor snelle procedures kiezen,
springt er één antwoord uit: in bijna de helft van de gevallen stelt de respondent
zelden zaken te hebben die daarvoor in aanmerking komen. Uit de toelichtingen blijkt
dat dit verschillende reden kan hebben: bijvoorbeeld omdat een advocaat veel zaken
heeft waarin een verstek valt te verwachten, of omdat de zaken niet 'eenvoudig' of
'spoedeisend' zijn. Maar ook is de procedurele gang van zaken vaak een reden: zo
wenst men bijvoorbeeld geen comparitie na antwoord of stelt men prijs op re- en dupliek.
In meer algemene zin licht een deel van de respondenten hun keuze toe in soortgelijke
termen als hun collega die stelde: 'Ik moet wel erg zeker zijn van mijn zaak wil ik het
risico nemen van een snelle procedure.' Het ligt dichtbij een andere vaak gegeven reden:
'Ik vindt de procedure weinig aantrekkelijk' (19% voor de VT-procedure, 17% voor het VR).
Voor de VR-procedure is de onbekendheid van de procedure een goede tweede in de lijst
met redenen om niet voor een snelle procedure te kiezen (19%); bij de VT-procedure is
dat argument van minder belang (9%). Tot slot kan nog worden gewezen op het feit dat
lang niet iedere advocaat bereid is aan te nemen dat de snelle procedurevormen ook
werkelijk tot een snellere afdoening leiden; bij de VT-procedure uit 17% daarover twijfel,
voor VR is dat 15%.

Andere resultaten uit de enquête komen op diverse plaatsen in de hoofdstukken 3, 4 en 5
aan de orde. In paragraaf 4.6.4 zijn de belangrijkste redenen om voor een gewone procedure, een VR-procedure of een VT-procedure te kiezen, naast elkaar gezet. Op de
volgende pagina's is de gebruikte vragenlijst voor aanbrengers van gewone procedures
verkort weergegeven, met responsgegevens (cursief).

144

Bijlage 6

Vragenlijst VR (versie gewone bodemprocedure)
WODC september 1997, Onderzoek doorlooptijden civiele procedures
De vragen hebben betrekking op een recent door u aangebrachte handelszaak; om welke
zaak het gaat vindt u op het memo dat u samen met deze vragenlijst ontvangt.
1.

2

Hebt u overwogen deze zaak in plaats van als gewone bodemprocedure anders aan te
brengen, namelijk als VR- of als VT3
q

Ja, als VR-zaak (7,3%)

q

Ja, als VT-zaak (4,2%)

q

Ja, zowel VR-als VT-zaak overwogen (5,7%)

q

Nee (82,9%)

Hebt u in 1996 en 1997 meermaals:

-

-

-

3

q

nee (7%)

q

ja, eenmaal (3%)

q

ja (90%)

zaken aangebracht ais VR-zaak?
q

nee (64%)

q

ja, eenmaal (17%)

q

ja (19%)

zaken aangebracht als VT-zaak?
q nee (70%)
q

ja, eenmaal (11%)

q

ja (19%)

Wat waren, indien u andere mogelijkheden (VR, VT) hebt overwogen, de belangrijkste
overwegingen om voor de gewone bodemprocedure te kiezen? Kies maximaal 3 van de
onderstaande mogelijkheden
q Ik heb geen speciale reden voor deze keuze (19%)
q Mijn cliënt heeft er om gevraagd (4%)
q
q

3

andere zaken dan de onderhavige als gewone bodemprocedure aangebracht?

Mijn cliënt hecht groot belang aan snelheid (4%)
Mijn cliënt heeft geen belang bij snelheid (10%)

q

Ik wil de kosten voor mijn cliënt beperken (7%)

q

Mijn cliënt staat sterk (8%)

q
q

Ik wil de gedaagde partij onder druk zetten (3%)
Ik wil de gedaagde partij niet onder druk zetten (2%)

De zogenaamde 'verkorte-termijn'-procedure volgens artikel 145 Rv?
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q
q

Ik verwacht dat het een verstekzaak wordt (36%)
Er staan grote belangen op het spel (14%)

q
q

De zaak lijkt me geschikt voor comparitie (8%)
De zaak lijkt me niet geschikt voor comparitie (14%)

q

Het gaat om een eenvoudige zaak (18%)

q

De zaak is complex (31%)

q
q

Ik wil snel van die zaak af (1%)
Ik wil ervaring opdoen met deze wijze van procederen (1%)

q

anders, namelijk... (16%)

q

Ik weet dat ik de rechtbank daar een plezier mee doe (0%)

1 45

4

Indien u zelden of nooit van de versneld regime procedure gebruik maakt, wat zijn
daarvoor uw overwegingen? Kies één of twee van de onderstaande mogelijkheden
q Ik heb zelden zaken die daarvoor in aanmerking komen (4740)
q Ik ken de procedure slecht (19%)
q Ik vind de versneld regime procedure weinig aantrekkelijk (17%)
q Ik heb geen behoefte aan een snelle procedure (10%)
q Ik geloof niet dat de versneld regime procedure sneller is (15%)
q Ik heb slechte ervaringen met die procedure, namelijk ..... (4%)
q anders, namelijk .... (18%)

5

Indien u zelden of nooit van de verkorte termijn procedure gebruik maakt, wat zijn
daarvoor uw overwegingen? Kies één of twee van de onderstaande mogelijkheden
q Ik heb zelden zaken die daarvoor in aanmerking komen (46%)
q Ik ken de procedure slecht (9%)
q Ik vind de verkorte termijn procedure weinig aantrekkelijk (19%)
q Ik heb geen behoefte aan een snelle procedure (10%)
q Ik geloof niet dat de verkorte termijn procedure sneller is (17%)
q Ik heb slechte ervaringen met die procedure, namelijk ... (5%)
q anders, namelijk ... (17%)

6

Mocht u een nadere reactie willen geven met betrekking tot de snelheid in bodemprocedures of wellicht over deze enquête, gebruikt u daarvoor dan de onderstaande
regels.

Voor het retourneren van deze vragenlijst kunt u gebruikmaken van de bijgesloten
antwoordenveloppe. Het postadres van het WODC is postbus 20301, 2500 EH Den Haag.
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Interviews bij de rechtbanken

Bij achttien rechtbanken hebben in het kader van het onderzoek interviews plaatsgevonden. In die interviews kwamen aan de orde:

- het doorlooptijdverkortende beleid, sinds 1994;
- ervaringen met het versneld regime (alleen bij deelnemende rechtbanken);
- de berekening van de personele capaciteit, van 1994 t/m 1996;

- de feitelijke doorlooptijden van 1994 t/m 1996.
Per rechtbank werden twee tot vijf personen geïnterviewd. Soms konden meer van de
bovengenoemde onderwerpen met één persoon worden doorgenomen, in andere gevallen
moesten twee gesprekken plaatsvinden om de vragen met betrekking tot één onderwerp
geheel beantwoord te krijgen. De interviews over het doorlooptijdverkortende beleid
vonden meestal plaats met een leidinggevende (sectorvoorzitter of hoofd gerechtelijke
ondersteuning). De interviews over de ervaringen met het versneld regime vonden plaats
met een rechter die de afdoening van deze zaken in zijn of haar takenpakket had. De
interviews met betrekking tot personele capaciteit en feitelijke doorlooptijden hadden over
het algemeen plaats met medewerkers van de dienst gerechtelijke ondersteuning.
Twee rechtbanken (geen deelnemers aan het VR-experiment) weigerden aanvankelijk
medewerking aan de interviews (wegens achterstanden). Eén ervan stemde uiteindelijk in
met één interview, de andere gaf schriftelijk een korte schets van het gevoerde beleid. De
interviews werden gehouden door een koppel van twee interviewers, die beurtelings de
vragen stelden en verslag legden.
Methodologische kanttekeningen
De interviewronde is niet zonder problemen verlopen. De impliciete aanname dat het
personeel van de rechtbanken ons zouden kunnen informeren over wat de rechtbanken
doen, hoe ze het doen en waarom ze het op die manier doen, bleek niet zonder meer
geldig. Wanneer binnen rechtbanken aan verschillende functionarissen eenzelfde vraag
werd gesteld, kwamen daarop nogal eens heel verschillende antwoorden; antwoorden die
bovendien lang niet altijd strookten met de uitkomsten van het door ons verrichte empirische onderzoek. Als voorbeeld noemen we het gebruik van de comparitie na antwoord.
Bij verschillende rechtbanken is in interviews gesteld dat die in meer van de helft van
de zaken plaatsvindt; dat blijkt niet uit het empirisch onderzoek. Binnen één rechtbank
konden vier verschillende percentages worden genoteerd, variërend van 20 tot 70% van
de zaken, al naar gelang aan wie de vraag wordt gesteld. Bruikbare informatie over de
(feitelijke) personele capaciteit over de jaren 1994-1996 was vrijwel nergens voorhanden,1

1

Natuurlijk is er wel informatie, maar die beperkt zich meestal tot de formele capaciteit, zonder dat tijdelijk
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maar ook registraties op basis waarvan deze in kaart kon worden gebracht, ontbraken.
Uiteindelijk is bij het in beeld brengen van die cijfers voorrang gegeven aan de VRarrondissementen; een inspanning die uiteindelijk niet eens tot (tussen rechtbanken)
vergelijkbare cijfers leidde. In algemene zin zouden we kunnen stellen dat rechtbanken
maar matig zicht hebben op hetgeen er binnenshuis gebeurd. Dat had consequenties
voor de waarde van de interviews en eveneens voor het onderzoek en de voorliggende
rapportage: meer dan aanvankelijk was voorzien, is de nadruk gelegd op de kwantitatieve
informatie die kon worden ontleend aan de analyses van rolkaarten.
Minder problemen zijn er met gebruik van de meer kwalitatieve informatie die in de interviews is verzameld; informatie over handelwijzen, meningen en achtergronden daarbij.
Veel van dat materiaal is aan de orde geweest in hoofdstuk 3. In deze bijlage wordt een
aantal onderwerpen themagewijs belicht. Dat gebeurt aan de hand van - overigens niet
altijd volledig letterlijke - citaten. De selectie is zodanig gemaakt dat ze een goed beeld
biedt van de verscheidenheid van meningen, inzichten en ideeën.
De resultaten
Het versneld regime
In hoofdstuk 4 is gesteld dat niet alle rechtbanken sterk gemotiveerd bleken te zijn met
betrekking tot het versneld regime. Twee ervan hadden feitelijk voorkeur voor een andere
vorm van versnelling. Dat toch werd deelgenomen aan het experiment, wordt een vorm
van 'solidariteit' genoemd. In één geval zou het hele ressort meedoen (hetgeen uiteindelijk
niet gebeurde), in het andere was de wenselijkheid dat ook een grote rechtbank aan het
experiment zou deelnemen, doorslaggevend. Bij de derde rechtbank werd het versneld
regime getrokken door een kort na de start vertrokken sectorvoorzitter; de gemaakte
afspraken (die deels afwijken van de landelijke) bleken weinig draagvlak te hebben bij de
rechters die ze moeten uitvoeren.

In het rapport is enige nadruk gelegd op de specifieke vaardigheden en motivatie van VRrechters. Het is een item dat door die rechters zelf ter sprake werd gebracht, bijvoorbeeld
naar aanleiding van de vraag waarom slechts enkele rechters waren aangewezen om
VR-zaken te doen. Zo stelt een sectorvoorzitter: 'Je hebt wel rechters nodig die er achter
staan. De rechter moet deskundig genoeg zijn en het leuk vinden.' De meeste VR-rechters
zijn op dat profiel geselecteerd. Toch vindt niet elke VR-rechter de werkwijze altijd 'leuk'.
Een VR-rechter: 'Een simpele zaak is goed als VR-zaak te behandelen. Als dat niet zo is,
vind ik het vervelend dat het zo snel moet. Ik houd niet zo van snel, ik wil graag wat meer
tijd om dingen uit te kunnen zoeken.'
Een beeld van het soort van vaardigheden waarom het gaat in VR-zaken, kan worden verkregen uit de volgende citaten. Een sectorcoërdinator: 'Het profiel van de rechter begint

personeel is verdisconteerd. Voorts zijn de door ons gehanteerde systeemgrenzen afwijkend van de grenzen
die in door rechtbanken zelf verrichte metingen worden gebruikt; pasklare gegevens werden door ons ook niet
verwacht.
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eigenlijk te verschuiven. Daar moet je wel durf voor hebben. De rechter moet zich meer
uitspreken over wat hij of zij vindt en daar moetje wel de nodige ervaring voor hebben.'
Een sectorvoorzitter: 'In een VR-zaak moet vaak meteen vonnis worden gewezen. Daarvoor
heb je snelle beslissers nodig.' Een VR-rechter: 'Het is een combinatie van oog hebben
voor praktische oplossingen en vermogen om juridisch zaken goed af te doen. Het is een
vorm van communicatie die niet iedereen kan. Bij de comparitie geef je je als rechter
veel eerder bloot. Je geeft een eerste indruk watje van de zaak vindt. De advocaten
kunnen daarover in discussie gaan. Het is een soort van dialoog die erg nuttig kan zijn.
Vaak is het in bodemprocedures zo dat dingen al veel eerder duidelijk hadden kunnen
zijn.' Een andere VR-rechter: 'Ik moet erop letten dat ik niet te snel conclusies trek. Bij een
VR-comparitie gebeurt er zoveel dat er een heleboel in je hoofd zit. Bij bodemprocedures
zonder comparitie zijn er meer tussenstappen waardoor je minder snel overhaaste dingen
doet.'
Het gaat dus niet altijd gemakkelijk. Een sectorcoérdinator: 'VR-zaken zijn lastig. Er moet
hier in één week vonnis worden gemaakt en een hele dag voor comparitie worden
uitgetrokken. Bovendien is het inhoudelijk ingewikkeld. Deze zaken vragen de nodige
deskundigheid en ervaring. De termijn voor vonnis heeft binnen de rechtbank tot het
nodige gemopper geleid.' Voor sommige rechters blijkt VR op diverse aspecten een
verrijking van de taak. Een VR-rechter: 'Een leuke bijkomstigheid van VR is dat ik ook
zaken krijg die normaal gesproken in een andere kamer terecht zouden komen. Dat
betekent verbreding van je kennis en ervaring.'
Het vaardigheidsaspect werd genoemd als argument genoemd om niet aan het experiment mee te doen. Een sectorvoorzitter: 'Een derde reden (om niet mee te doen aan het
VR) was dat er in deze sector niet voldoende sterke overtuigende rechters zijn. Je moet er
ervaring voor hebben en we zitten hier met heel veel jonge rechters. Die hebben niet
voldoende gezag. Dus de sterkte van de personele bezetting speelt een rol. Er wordt ook
te weinig gebruikgemaakt van de mogelijkheid om te schikken of te royeren en ik probeer
dat wel aan te moedigen maar het slaat niet erg aan.' Dergelijke geluiden waren vaker
te horen ten aanzien van de voor het CnA-beleid benodigde vaardigheden. Een sectorvoorzitter: 'Alleen ervaren rechters krijgen de comparitie na antwoord, niet iemand die
net binnenkomt. Bij comparities kun je veel verknoeien, net zoals je veel goed kunt doen.
Wanneer na verdeling de aangewezen rechter zelf een zaak niet geschikt vindt, dan is
deze vrij dat te zeggen en wordt geen comparitie na antwoord gelast'.' Een andere sectorvoorzitter: 'Met meer comparities komt het accent meer op zittingen te liggen. Daarvoor
moet je wel de vaardigheden hebben. Niet iedereen kan dat, al kun je er wel cursussen
voor volgen, Bij het toedelen van comparities wordt wel een beetje rekening gehouden
met vaardigheden, maar dat ligt gevoelig. Wanneer iemand veel zittingen doet, wordt als
snel gedacht dat hij of zij geen vonnissen kan schrijven.'
Bij een deel van rechtbanken geldt dat een eis in reconventie in een VR-zaak ook volgens
VR-termijnen wordt afgedaan. Waar dat niet zo is, wordt de eis in reconventie des te
effectiever als middel om zand in de machine te strooien. Een VR-rechter: 'De eis in
reconventie is een heel effectief middel voor de wederpartij om de zaak te frustreren.
Dan heb je feitelijk twee procedures lopen, de ene in VR en de andere niet. De comparitie
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wordt dan feitelijk een rolzitting waarin aan de gedaagde gevraagd moet worden of deze
eveneens afziet van re- en dupliek. Het gebeurt vaak dat men dan niet voor VR kiest. In
zo'n geval gaat de procedure in conventie ook uit het VR.'
Een belangrijk onderwerp in hoofdstuk 4 is de invloed van het versneld regime op de
afdoening van niet-VR-zaken. De volgende citaten bieden hierbij een illustratie. Allereerst
wat positieve invloeden. Een VR-rechter: 'Het VR heeft ook invloed op gewone bodemprocedures. De houding van advocaten verandert, de aanpak wordt meer slagvaardig. Je
committeert de partijen, ze raken meer betrokken en vallen je ook sneller in de rede. De
advocatuur wordt door de comparities brutaler.'
Een andere VR-rechter: 'Bij het VR is de advocatuur gemakkelijker. Ze bellen je bijvoorbeeld gewoon op als ze iets willen weten. Dit gebeurt nu ook meer bij bodemprocedures.
Je wordt zelf ook sneller. Je stelt bijvoorbeeld een vonnis voor terwijl de partijen nog recht
hebben op re- en dupliek.' Maar de invloed van het VR is niet louter positief. Een VRrechter: 'Een VR-zaak betekent dat ik andere zaken opzij moet zetten. In het comparitievonnis moet ik al aangeven wat ik wil. Dat kost tijd, waardoor andere zaken zich opstapelen. Als de hoeveelheid VR-zaken zou toenemen zou ik vastlopen met de andere zaken.
Voor de partijen die in het VR zitten kan het goed zijn. Voor hen gaat het sneller. Het
betekent echter dat anderen langer moeten wachten. Het is mooi dat het sneller gaat
maar je moet er niet te veel mensen mee duperen.' Een sectorco&rdinator: 'We dachten
dat door de invoering van het VR het aantal gewone bodemprocedures zou afnemen,

maar dat is niet het geval. Het aantal zaken stijgt. De doorlooptijden in gewone bodemprocedures worden langer. Er ligt op dit moment gemiddeld zeventig dagen tussen het
fourneren van stukken en het vonnis wijzen. Dit gemiddelde is inclusief VR, ik denk dat als
we het getal zouden weten exclusief VR, dat dat even schrikken zou zijn.' Een sectorvoorzitter merkt op dat ook advocaten met dergelijke consequenties rekening houden:
'Sommige advocaten denken dat ze beter geen VR-zaken kunnen aanbrengen, omdat
anders de doorlooptijd in andere zaken gaat toenemen.'
De rechtbank en de balie
Via de verschillende sturingsopties en via de rolreglementen trachten de rechtbanken het
procesgedrag van advocaten te beïnvloeden. Vandaar dat in de interviews ook tal van
gedachten over de balie en de rol van advocaten in vertraging en versnelling aan de orde
kwamen. In hoeverre veroorzaken advocaten vertraging? Een sectorvoorzitter: 'Ik ben
advocaat geweest en heb altijd geleerd zo weinig mogelijk in een dagvaarding te zetten.
Er moet iets aan de cultuur veranderen. In Duitsland hebben ze wel een complete dagvaarding.' Een andere sectorvoorzitter: 'Doorlooptijden houden wij niet bij. De advocatuur
bepaalt hoe lang er doorgeprocedeerd wordt en daar heeft de rechtbank geen invloed op.
Dat zit in de cultuur ingebakken. Wel probeer ik het rolbeleid wat aan te passen. Maar
in principe werkt het hier zo dat zolang de partijen niets doen, wij ook niets doen. We
hebben een ruimhartig rolreglement.' Een sectorcoárdinator: 'De doorlooptijden zijn vooral
lang door de lange aanhoudingen van partijen. In een contradictoire zaak duurt het
minstens een jaar voordat de partijen zijn uitgeconcludeerd.' Die ervaring wordt niet door
iedereen gedeeld. Een sectorvoorzitter: 'De balie onderschrijft al decennia lang de stelling
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dat voortvarend dient te worden gehandeld. De sanctie op te lang wachten, een akte niet
dienen, wordt en public uitgedeeld, hetgeen goed werkt.' Nog een sectorvoorzitter: 'Door
de lijdelijkheid van de rechter ligt de verantwoordelijkheid voor snelheid voor een groot
deel bij de advocatuur. Wij hebben geprobeerd door de invoering van een nieuw
rolreglement de doorlooptijd aanzienlijk te bekorten. Een advocaat moet nu motiveren
waarom extra uitstel nodig is.'
Ook over de rol van de advocatuur in het versneld regime viel het nodige te noteren. Zo
zou de behoefte aan het VR niet overal even groot zijn. Een sectorvoorzitter: 'De balie
loopt hier niet zo hard omdat we al een actief comparitiebeleid voeren.' Een sectorcoárdinator: 'De balie vindt de rechtbank toch wel snel, ze heeft geen behoefte aan VR. Ik
denk zelf dat het ook wat met de cultuur van balie te maken heeft. Advocaten willen graag
in kleine stapjes, dus met re-en dupliek, procederen.' Een sectorvoorzitter: 'Het VR gaat
soms te snel voor de beleving van een partij. Mensen hebben wat tijd nodig om zich te
realiseren waar ze mee bezig zijn. Als er zo snel een vonnis komt, wordt dat af en toe wat
lastiger. Een sectorvoorzitter: 'De balie is niet erg enthousiast over VR omdat ze het werk
niet kan spreiden. Verder is de rechtbank toch al snel. Bovendien is in 70% van de zaken
toch al een comparitie, dus daarvoor hoef je niet bij VR te zijn. De tijdwinst tot aan de
comparitie na antwoord is een maand, dat vinden advocaten niet echt de moeite waard.'
Een sectorvoorzitter: 'VR zou tot vertraging leiden ten opzichte van ons huidige reglement.
Bovendien gaat het uit van goedwillende en gemotiveerde partijen; die kunnen onder de
normale procedure ook snel procederen, daar heb je geen aparte regeling voor nodig.'
Een sectorcoárdinator stelt daar tegenover: 'Het werk als een inktvlek; als er een paar
enthousiast zijn, volgt de rest vanzelf. Advocaten zien nu ook het belang van snelheid
meer in en ze willen op een fatsoenlijke manier hun brood verdienen. Bovendien houdt
de rechtbank zich consequent aan termijnen. De advocatuur is dan ook eerder bereid
om sneller te procederen.' Een sectorvoorzitter: 'Wanneer men geen gebruikmaakt van
VR is dat vaak koudwatervrees van de advocatuur.' Een VR-rechter over de informatie
in de dagvaarding: 'Met de uitgebreide dagvaarding kun je over het algemeen wel
wat, maar je hebt goede en slechte advocaten. Soms vraag ik me af wat een zaak in
het VR doet.'
Een aantal geïnterviewden zocht achterliggende beweegredenen van advocaten in hun
werkprocessen en werk- en privé-belangen. Een sectorcoárdinator: 'Er is een tegenstrijdigheid in belangen tussen cliënten en advocaten. Cliënten willen graag dat een
rechtszaak snel wordt afgehandeld. De advocaten wijzen waarschijnlijk alleen dan op de
mogelijkheid van VR als de cliënt duidelijk laat merken dat hij graag wil dat de zaak snel
wordt afgehandeld. Het VR zou pas echt goed gaan werken als advocaten het gebruiken
in hun concurrentiestrijd. Ook binnen de rechtbank zijn er tegengestelde belangen. Aan
de ene kant vindt de rechtbank het belangrijk dat een snelle afhandeling mogelijk is. Aan
de andere kant betekent dat wel een verzwaring van de werkdruk.' Een sectorvoorzitter:
'De balie zal het publiek niet snel informeren over de mogelijkheid van het VR. Ik kan me
dat ook voorstellen: de balie heeft andere belangen. Voor hen betekent het sneller werken
en een andere inrichting van de agenda.' Een sectorvoorzitter: 'Ik zou graag willen dat de
zaken regelmatiger over een jaar worden gespreid. Nu is het bijvoorbeeld in januari erg
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druk omdat ze bij de balie de kast leeg willen hebben voor de wintersport.' Enkele andere
sectorvoorzitters: 'Partijen stellen elkaar niet peremptoir, dat moeten wij doen. De werkdruk in de advocatuur verhindert dat ze sneller willen procederen.' 'Sneller procederen is
met name een probleem voor de advocatuur omdat ze dan minder geld verdienen. Misschien is de advocatuur hier ook wel heel principieel en gaan ze daarom niet snel over tot
een schikking.' 'Advocaten nemen meer zaken aan dan ze kunnen behandelen. Toch is
vooral de verantwoordelijkheid van de rechtbank dat die zaken binnen een redelijke
termijn worden afgehandeld.'
Toch ziet men ook advocaten die hun best doen om snel te procederen, en aan begrip
voor hetgeen hun taak met zich meebrengt, ontbreekt het niet. Een sectorvoorzitter: 'Om
uitstel te krijgen moetje een hele nieuwe of goeie smoes hebben. Het is soms wel onaangenaam iemand aan termijnen te houden en je daar vervolgens zelf niet aan te houden.
De advocatuur heeft laten merken tevreden te zijn met een strakker rolbeleid omdat ze
dan niet meer collegiaal hoeven te zijn als het gaat om het vragen van uitstel. Er is een
goed contact met de balie; advocaten werken hier ook als rechter-plaatsvervanger.' Een
sectorvoorzitter: 'Een advocaat kan niet altijd binnen vier weken concluderen, dat is niet
reëel.' Een andere sectorvoorzitter: 'Vroeger werd er veel pleidooi gevraagd, want dan had
je snel een uitspraak van de rechter; die moest binnen zes weken vonnis wijzen. Nu duurt
het drie tot vier maanden voordat een pleidooi kan plaatsvinden. De snelheid van de
rechtbank is bepalend voor het werk van advocaten.'

Twee sectorvoorzitters kwamen met ideeën om het gedrag van advocaten op een andere
dan de gebruikelijke te beïnvloeden. De eerste: 'Er wordt door advocaten nogal eens naar
hun cliënten toe gesuggereerd dat het de rechtbank is die de termijn verlengt, terwijl het
de advocaten zijn die hun werk nog niet klaar hebben. Als aanhouding van een zaak geld
zou kosten, dan moet de advocaat verantwoorden waarom. Er zouden minder zaken worden aangehouden.' De tweede: 'De rechtbank werkt mee aan de opleiding van advocaten.
Eén keer per jaar kunnen ze aan de hand van twee casus oefenen in het pleiten en krijgen
dan feedback van rechters. Met name oudere advocaten kunnen nogal uitvoerig een zaak
uiteenzetten die we al volledig kennen uit het dossier.'
Uitstel verlenen
Hoe gaan rechtbanken om met het verlenen van uitstel? Veel rechtbanken zeggen er
tegenwoordig veel terughoudender mee te zijn dan vroeger. Toch is van de ouderwetse
lijdelijkheid nog het nodige te herkennen. Een sectorvoorzitter: 'Als de partijen allebei
uitstel willen, dan krijgen ze drie maanden. Ik wil daar graag strenger op zijn, maar daar is
een nieuw rolreglement voor nodig.' Drie andere voorzitters: 'Als advocaten uitstel willen,
kunnen ze uitstel krijgen. Als er bijvoorbeeld al acht keer uitstel is verleend, dan houden
we zo'n zaak een jaar aan. Als er in een zaak niks meer gebeurt, wil ik 'm royeren. Een
advocaat kan 'm dan opnieuw aanbrengen, maar bij ons is-ie uit de kast. Dat is ook beter
voor de werklastmeting. De advocatuur wil wel een slaaprol.' 'Vanaf aanbreng is er voor
de gedaagde in principe onbeperkt uitstel mogelijk. Als de tegenpartij geen peremptoir
stelt, dan doet de rechter daar in principe niks aan. Na drie jaar en tien dagen wordt de
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zaak ambtshalve geroyeerd.' 'We hebben op dit moment geen slecht rolreglement, maar
we gaan er te soepel mee om.'
Lijkt de houding van deze voorzitters wat gelaten, sommigen zijn strijdvaardig: 'Als beide
partijen uitstel willen, krijgen ze dat. Wie ben ik dan om te zeggen dat dat niet kan. Ik heb
de schurft aan doorlooptijden. Het moet snel, of dat nou ten goede of ten kwade van de
zaak komt. Daar ben ik het niet mee eens. Het is wel zo dat je niet onnodige uitstellen
moet gaan verlenen.' 'Als de rolrechter geen uitstel zou verlenen, zou onze werkvoorraad
toenemen en dat willen we niet. Onze eerste prioriteit is de werkvoorraad wegwerken.' Het
strikt hanteren van reglementen kan ook contraproductief werken. Een sectorvoorzitter:
'Het kan juist een schikking frustreren wanneer een rechter zich niet lijdelijk opstelt en
niet genoeg tijd geeft. Als de rechter zegt: u moet nu met een conclusie komen, want
anders krijgt u een akte niet, dan staat dat een schikking in de weg.'

Interne sturing
Ook binnen de rechtbanken zelf vindt sturing plaats. Zo worden onder meer de productiviteit van rechters en de tijd die gemoeid is met het schrijven van vonnissen gemeten.
De volgende citaten geven een beeld van de werkwijze en de gehanteerde normen. Een
sectorcoirdinator: 'Gemiddeld doet een rechter 44 dagen over het schrijven van een
vonnis. Als een rechter zijn vonnis niet binnen de gestelde termijn af heeft, vraagt de
sectorvoorzitter aan de rechter wat er aan de hand is. Binnen de rechtbank moet de
rechterlijke macht zich verantwoorden bij de sectorvoorzitter, de ondersteuning bij de
sectorcobrdinator. Er zijn ook targets voor productiviteit.' Een andere sectorcoórdinator:
'Als een uitspraak te lang op zich laat wachten, dan stapt de sectorvoorzitter op de
betreffende rechter af en vraagt hoe het zit. Maar dat gebeurt niet zo vaak. Als er langer
dan 26 weken tussen fourneren en vonnis wijzen zit, dan wordt de president geïnformeerd.' Nog een coordinator: 'We willen normen stellen waar we ook aan kunnen voldoen,
zoals nu zeventig dagen voor vonnis wijzen. Als rechters daar niet aan voldoen, worden ze
daarop aangesproken.' Een sectorvoorzitter: 'Tegenwoordig houden we meer bij hoe het
ervoor staat en checken we maandelijks de werkvoorraad. Daardoor worden de dingen
zichtbaar en de rechters aanspreekbaar op hun productiviteit. Degene die geen achterstand heeft, die krijgt wel meer vonnissen toebedeeld, dus het leidt wel tot meer gepiep,
maar de termijnen lopen terug. Vroeger was de termijn voor de eerste uitspraak minstens
achttien weken nu ligt dat rond de tien weken.' Een andere sectorvoorzitter: 'Wanneer een
rechter (1 fte) per jaar minder dan zestig vonnissen op tegenspraak produceert, dan moet
er gesproken worden over de vraag of deze wel in de handelssector kan aanblijven.
Alleen een zeer ervaren rechter kan honderd vonnissen per jaar schrijven. Mijn streven
is nu tachtig vonnissen per rechter. Tegenwoordig weten ook cie rechters van elkaar
hoeveel iedere rechter per vier weken en per jaar produceert. Ook dat heeft bijgedragen
aan het verhogen van de productie.' Een gericht personeelsbeleid is echter niet eenvoudig. Een VR-rechter: 'Het is een probleem om aan goed personeel te komen. Als je
hier een rechter aantreft die niet goed functioneert, heb je een probleem omdat die
voor het leven benoemd is. Dan verzwak je in feite de organisatie in plaats van die
te versterken.'
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Werkvoorraden, achterstanden en capaciteitsproblemen
Uit het onderzoek blijkt dat de in het verleden gegroeide werkvoorraden voor een aantal
rechtbanken een belemmering vormen om mee te doen aan experimenten als het versneld
regime. Maar wie de werkvoorraad weet te verkleinen, zal ook de doorlooptijden bekorten.
De onderstaande citaten bieden een illustratie bij hoe de rechtbanken denken over voorraden, snelheid en de relatie tussen die beiden. Een sectorco6rdinator: 'Er is altijd een
zeer ruimhartig uitstelbeleid gevoerd. Er was ook een gebrekkig registratiesysteem en
daardoor geen zicht op doorlooptijden. Op een bepaald moment hebben we een nieuw rolreglement opgezet met strakkere termijnen. Dit leidde tot een forse toename van gefourneerde zaken. We hebben er toen in één jaar veel van weggewerkt, maar het probleem
van de werkvoorraad bleef toch. De werkhouding is veranderd omdat de werkdruk veel
groter is geworden.' Een sectorvoorzitter: 'Op dit moment houden we ons wat doorlooptijden betreft alleen bezig met het wegwerken van de achterstand. Op dit moment is de
termijn vanaf fourneren gemiddeld vier maanden. Men is tevreden als een doorlooptijd
voor vonnis wijzen gehaald zal worden van ongeveer drie maanden. Vanaf het fourneren
en verdelen van zaken duurt het een week totdat de rechter deze daadwerkelijk heeft.
Deze heeft een eigen voorraad liggen. In principe gaan we uit van twee vonnissen per
week per rechter, maar dat halen de meeste rechters niet.' 'Op dit moment wordt gekeken
hoe we de procedure kunnen bekorten, maar voorzichtigheid is geboden. Enkele jaren
geleden was de stemming onder de rechters slecht in verband met de zeer grote werkvoorraad en de jarenlange ervaring dat deze niet slonk, maar steeds toenam. Door
gewijzigde werkmethoden is de voorraad nu afgenomen en is de stemming onder de
rechters aanzienlijk verbeterd, wat ook zijn uitwerking heeft op de productie. Als nu het
eerste gedeelte van de procedure ineens met drie maanden zou moeten worden verkort,
dan zou dit betekenen dat de werkvoorraad weer op het oude niveau, zo niet hoger komt,
met het risico dat de stemming opnieuw zou verslechteren. De rechtbank kan zich de luxe
van deelname aan het VR niet veroorloven.' Een sectorcodrdinator: 'Omdat wij achterstanden hebben, belanden zaken na fourneren eerst een periode in de kast, alvorens ze
bij de rechter komen die vonnis moet wijzen. Een vonnis in een gewone contradictoire
zaak vraagt ongeveer vijf maanden.' Een sectorvoorzitter: 'In 1995 hadden we een rolbestand van 3.000 zaken bij een gemiddelde instroom van 1.400 zaken per jaar: een forse
achterstand. Nieuw is dat we niet meer fourneren, we houden zelf een dossier bij en laten
de partijen stukken zelf uitwisselen. Door het invoeren van nieuw rolreglement ontstond
een achterstand van ongeveer 800 zaken die op vonnis lagen te wachten. Die is nu
teruggebracht tot 400 zaken. De termijn voor het wijzen van vonnis is teruggebracht van
tien naar vijf maanden. Om de achterstand weg te werken, houden we zo min mogelijk
comparities.'
De relatie tussen achterstanden en personele capaciteit is snel gelegd. Een sectorvoorzitter: 'Door onderbezetting is tijd van fourneren tot vonnis negen maanden geweest. We
hebben toen hulp gekregen van rechter-plaatsvervangers. Nu is die termijn vier maanden.
We willen naar zes tot acht weken. Onze eerste prioriteit is het wegwerken van de
werkvoorraad. Zouden we het eerste deel van procedure verkorten, dan komt er meer
werk op ons af en werken we onszelf tegen. Daarom hebben we niet meegedaan aan het
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VR.' Een sectorcobrdinator: 'We hebben veel zaken weggewerkt. Dat hebben we gedaan
met behulp van advocaten als rechter-plaatsvervanger, een efficiëntere werkwijze, meer
secretarissen en het bespreekbaar maken van de achterstand, waardoor mensen zich er
verantwoordelijker voor zijn gaan voelen.'
Lijkt extra personeel een voor de hand liggende oplossing om voorraden weg te werken,
rechtbanken kunnen dat personeel niet zonder meer aantrekken. Een sectorvoorzitter:
'Wat betreft de personele capaciteit zitten we op het moment heel moeilijk; we geven geld
uit aan personeel waarvan nog niet duidelijk is of we dat geld ook echt gaan krijgen. Dat
is een gevolg van de manier waarop het departement voorziet in de financiering van de
rechtbanken. Dit staat planning op langere termijn in de weg.' Een rolgriffier: 'Door het
aanscherpen van ons rolbeleid ontstond een achterstand, waarbij zo'n 100 tot 150 vonnissen op de plank lagen. We zijn die achterstand nu wel aan het inlopen, maar gisteren is er
weer een rechter weggegaan en die positie is nog niet ingevuld.' 'De personele capaciteit
is van grotere invloed op de doorlooptijden dan het handhaven van strakke termijnen. We
weten dat al lang, maar het is een budgettair probleem. Eigenlijk komen we voor handelszaken twee fte's rechters tekort.' Een VR-rechter: 'Als er één rechter weg is, gaan meteen
de doorlooptijden sterk omhoog.' Een sectorvoorzitter: 'Geef ons drie rechters extra
gedurende een korte periode en de voorraad is weg.' Een unitcoërdinator: 'Er liggen 462
zaken op vonnis te wachten, 150 lijkt me reëel. Een rechter schrijft ongeveer 100 vonnissen per jaar, dus we hebben 3 fte's nodig om de achterstand weg te werken.' Een sectorvoorzitter: 'Budgettair lopen we altijd een jaar achter, waardoor het onmogelijk is om meer
mensen te krijgen in perioden dat het heel druk is. Deze pieken zijn van invloed op de
doorlooptijden.' Eén sectorvoorzitter heeft ervaren dat extra personeel niet zonder meer
nodig is, al zijn er wel andere consequenties: 'Deze rechtbank heeft periodes met 25%
onderbezetting weten te overbruggen, door hard werken en overwerken. Je moet bloedhard werken om bij te blijven. De productiviteit is gestegen door meer zaken enkelvoudig
af te doen. Om voldoende kwaliteit te garanderen zou de verhouding tussen enkelvoudig
en meervoudig afgedane zaken 2 : 1 moeten zijn; dat halen we al niet meer. Een belangrijk aspect in de organisatiefilosofie is het garanderen van een vergelijkbare afhandelwijze. Iedereen heeft een map waarin de vaste werkwijzen zijn vastgelegd, standaardformuleringen, standaardformulieren etcetera. Mensen zijn sneller ingewerkt, je kunt
gemakkelijker delegeren, het wiel hoeft niet telkens te worden uitgevonden.'

Volgens sommigen is het in essentie een kwestie van cultuur. Een sectorvoorzitter: 'Het is
ook een mentaliteitskwestie. Je moet bereid zijn hard te werken en de organisatie moet
het als plicht zien binnen zes weken vonnis te wijzen. Wanneer noodzakelijk, moet men
bereid zijn individuele vrijheid op te offeren voor maatschappelijk nut.' Een sectorco6rdinator: 'Bij ons was de cultuur: het gaat om een mooi vonnis, Alle pogingen die in
het verleden zijn ondernomen om achterstanden weg te werken, draaiden op niets uit. Nu
is het eindproduct voor de buitenwereld belangrijker geworden. Er is meer bewustzijn dat
er gewerkt wordt voor mensen in de buitenwereld en met geld van de mensen uit de
buitenwereld. Er is een verandering in de verantwoordelijkheid van de rechters op dit
gebied aan het ontstaan.' Een hoofd Gerechtelijke Ondersteuning: 'Bij de rechtbank is het
deel van de cultuur om geen risico's te nemen. Als een vonnis eigenlijk al duidelijk is,
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wordt er voor de zekerheid vaak toch nog een getuigenverhoor gedaan. Bij het kantongerecht is dat niet zo. Daar worden meer risico's genomen.'
Veranderingen in het werk
In het werk van rechters treden duidelijke veranderingen op. Managementtaken krijgen
meer nadruk en werk dat vanouds des rechters was, wordt verricht door de ondersteuning. Drie sectorvoorzitters over hun werk: 'Ik ben nu af en toe meer manager dan
rechter. Ik vind dat soms wel jammer. Ik ben zeker tweeënhalve dag bezig met "managen".
Als rechtbank krijg je daar geen geld voor, ik tel fulltime voor rechter mee.' 'De taken van
de sectorvoorzitter zijn behoorlijk uitgebreid. Vroeger werd het beleid van de rechtbank
door de president bepaald, tegenwoordig hebben de sectorvoorzitters daar ook wat over
te zeggen.' 'Alle zaken komen op mijn bureau, omdat ik beslis of er een comparitie na
antwoord komt. Zelf doe ik weinig tot geen zaken meer.' Deze sectorcoárdinator neemt
een extreem standpunt in: 'Het schrijven van vonnissen hoort niet tot de kerntaken van de
rechter. Er worden in principe alleen mensen van academisch niveau aangetrokken.
Hierdoor is de ondersteuning prima in staat de vonnissen te schrijven. De griffie is dan
ook tevredener over het werk en er is minder verloop.' Maar ook ontevredenheid is een
gevolg. Een sectorcoárdinator: 'Vergeet niet dat het schrijven van vonnissen de reden is
dat sommige rechters voor die baan hebben gekozen.'

De instructierechter
De inhoudelijke en beheersmatige taken van de rechter spelen een grote rol in de discussie over de rol van de instructierechter. Onder meer door de Commissie Doelmatigheid
Civiele Procedures wordt een opheffing van de scheiding van inhoud en beheer op zaaksniveau voorgestaan. De instructierechter zou zaken krijgen toebedeeld die hij niet alleen
inhoudelijk behandelt, maar waarvoor hij ook de bewaking van het procesverloop op zich
neemt. Sommige coordinatoren voelen er veel voor. Een sectorcoárdinator: 'Ik zou daar
wel voor zijn. De rol zal dan wel verdwijnen en dat wordt moeilijk, want die zit er echt heel
erg ingebakken. Ik vind een nadeel van de rol dat als een zaak voor over vier weken op de
rol staat en de conclusies zijn er al na twee weken, dat de zaak dan eerst twee weken in
de kast ligt voor er iets mee gebeurt. Dat is veel administratieve rompslomp, die mij niet
nodig lijkt. Maar de rol is heilig voor sommige mensen, daar mag je echt niet aankomen.'
Een coordinator van een rechtbank die volgens die wijze te werk gaat: 'Sinds enige tijd
krijgen rechters een zaak direct na aanbrengen toegewezen en handelen die af. Dat
betekent een vergroting van de verantwoordelijkheid. Er worden nu ook meer zaken voor
comparitie na antwoord geselecteerd dan voorheen het geval was. De rechter heeft er nu
baat bij dat een zaak snel wordt afgedaan.' Een sectorvoorzitter schetst het dilemma: 'Het
heeft als voordeel dat vanaf het moment dat een zaak bij de rechter komt, deze zelf kan
toezien op het verdere verloop. Maar het grote nadeel is dat uniformiteit van de procedure
verloren gaat.' Dat laatste is voor velen een belangrijk argument. Een sectorvoorzitter: 'Het
is een slecht voorstel van de Commissie Doelmatigheid. Het moet niet zo zijn dat iedereen
zijn eigen rolbeleidje gaat voeren. Het rolbeleid moet in één hand zijn.' Een rolrechter:
'Het lijkt me geen goede zaak als iedere rechter zijn eigen rolrechter wordt. Je moet het
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rolgebeuren niet decentraliseren, dan raak je het totaaloverzicht kwijt.' Een VR-rechter:
'Een instructierechter lijkt me zeer bezwaarlijk. Er zijn dan in feite meerdere rolrechters
waardoor je het totaaloverzicht kwijt raakt. Dat lijkt me een kwalijke zaak.'
Een andere VR-rechter legt uit hoe de afstemming van taken in het VR in praktijk plaatsvindt. 'Bij VR wordt het model van de instructierechter gevolgd. Van gewone zaken weet
de rolrechter precies welke zaken een rechter onder behandeling heeft voor vonnis. Bij
verneld regime vraagt de rechter direct stukken op aan de partijen; de rolrechter ziet niet
welke zaken bij de rechter in behandeling zijn. Omdat een VR-zaak voorrang krijgt bij de
rechter, moet deze aan de rolrechter laten weten wanneer dat het geval is en wanneer
andere zaken moeten blijven liggen wegens voorrang voor VR-zaken.' Eén rechtbank is
van de idee teruggekomen. De sectorvoorzitter: 'We hebben hier het systeem van de
instructierechter gehad, maar inmiddels weer afgeschaft. Als je streng wil zijn in je rolbeleid en in het handhaven van de termijnen, dan moet er één rolrechter zijn, anders krijg
je verschillen. Hetzelfde geldt voor de selectie van zaken voor comparitie na antwoord.
Verder werkt een instructierechter ook niet als er veel wordt gedelegeerd, zoals nu het
geval is.'

De rol
Een aantal rechtbanken kent een zogenaamde slaaprol (ook wel: ijskastrol, jaarrol). De
functie ervan wordt in de volgende citaten toegelicht. Een sectorvoorzitter: 'Onze oudste
zaak stamt uit 1974 en we hebben nog vijftien zaken van voor 1982. Daar willen we graag
verval van instantie voor vragen maar dat kan alleen als er drie jaar niets aan de zaak is
gebeurd. Omdat het Hof het uitdraaien van de rol ook als rolhandeling ziet, zien ze ook
die oude zaken als lopende. Daarom hebben we nu een slaaprol, zodat die zaken een keer
kunnen worden afgerond.' Een rolrechter: 'We hebben een slaaprol met ongeveer 1.000
zaken. Daar gaan we pas in 2001 wat mee doen. Alle zaken waarin dan nog niet verder
kan worden geprocedeerd, kunnen dan ambtshalve worden geroyeerd.'
Vooral kleinere rechtbanken kennen een schriftelijke rol. Een idee dat door de grotere
rechtbanken vrij categorisch wordt afgewezen, gezien de administratieve handelingen die
die werkwijze met zich meebrengt. Het waren vooral die rechtbanken met een schriftelijke
rol waarde werkdruk binnen de administratie ter sprake werd gebracht. Een sectorcoárdinator: 'We willen niet dat zaken eindeloos lopen. De rechterlijke macht heeft daar niet
zo'n last van, maar de administratie wel. Dan worden we een administratiebureau voor de
advocatuur, en daar hebben we geen zin in.' Een sectorvoorzitter: 'Als er veel meer
VR-zaken kwamen, zou dat met name voor de administratie een belasting vormen, want
VR-zaken mogen niet op de stapel blijven liggen; ze zitten in rode spoedmappen.' Dat ook
de administratie aandacht verdient waar het gaat om doorlooptijden, wordt duidelijk
gemaakt door een sectorcoórdinator: 'We hebben een adviesbureau in de arm genomen
om de administratie door te lichten. Toen bleek dat de administratieve organisatie heel
vertragend werkte en dat de processen beter gestroomlijnd konden worden. Voor ons
betekende dat dat de civiele rolprocedure veel sneller kon en die is nu ook veel sneller.'
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De comparitie
De comparitie is in het rapport veelvuldig ter sprake gekomen. De volgende citaten bieden
een goede illustratie bij enkele aspecten van de werkwijze. Allereerst de wijze waarop
zaken worden geselecteerd en verdeeld. De sectorvoorzitter: 'Ik gelast een comparitie na
antwoord als ik denk dat er een schikking mogelijk is. Daarbij kijk ik naar de manier
waarop een zaak aan de rechter wordt gepresenteerd; het bedrag dat met de zaak is
gemoeid, is niet van belang. Ook kijk ik naar de advocaat. Bij sommige advocaten heeft
een comparitie geen zin omdat ze toch niet willen schikken. Bij de verdeling van de zaken
houd ik ook rekening met rechter. Zo is er een die heel goed is in scheidingen. De
hoeveelheid comparities na antwoord die worden gehouden, wordt bepaald door de
beperkte capaciteit van zittingszalen.'
Het probleem van de zittingscapaciteit blijkt ook uit het volgende citaat. Een administrateur: 'Vroeger namen de doorlooptijden enorm toe als er een comparitie na antwoord
werd gehouden, omdat er drie maanden nodig waren voor het reserveren van een zaal.
Nu is dat ongeveer anderhalve maand.'
De comparitie als strafmaatregel wordt toegelicht door een sectorcodrdinator. 'We hebben
termijnen van driemaal vier weken; daarna wordt peremptoir gesteld. Als het daarna nog
te lang duurt, wordt er een comparitie gelast, waarbij de partijen mogen vertellen waarom
het zo lang duurt.' 'We hebben die strafcomparitie bedacht omdat we geen pleidooi

mogen weigeren. Een partij die peremptoir staat en niet concludeert, kan door pleidooi te
vragen toch nog uitstel krijgen.' Een bron van ergernis vormen de conclusiewisselingen
na een comparitie na antwoord. Een sectorvoorzitter: 'Er zou een wetswijziging moeten
komen waardoor de rechter bij een comparitie na antwoord verlof heeft om de partijen af
te laten zien van re- en dupliek. In principe kun je tijdens een comparitie alles doen.'
Nieuwe wegen
Tot slot een paar citaten waarin enkele ideeën worden belicht om de werklast te verminderen en doorlooptijden te verbeteren. Allereerst de mediation. Een sectorco6rdinator: 'We
willen los van het civiele traject een geschilbeslechtingsprocedure starten. Een soort
mediation. Dit gebeurt buiten het wettelijk kader. Hierdoor kan er ook meer gekeken
worden naar de onderliggende oorzaken van geschillen. Bovendien kun je er geld voor
vragen. Het is voor ons een nieuwe uitdaging en ook om budgettaire redenen welkom. Het
leuke van mediation is datje de advocatuur niet nodig hebt.' Een andere sectorvoorzitter
hierover: 'Sommige rechtbanken zijn bezig met mediation naast gewone rechtspraak. Ik
vind dat je dat gewoon bij een comparitie moet doen.'
Een andere sectorvoorzitter haakt in op het VR: 'Ik vindt een ding heel goed aan het versneld regime - en tegelijk problematisch - en dat is dat de dagvaarding compleet moet
zijn. Ik ben daar heel erg voor, maar dan niet alleen in het kader van het versneld regime.
Ik wil een goede hoofdregel en geen uitzonderingen. Het is toch raar, dat omdat het
totaalsysteem niet werkt, je daar allemaal uitzonderingen voor gaat verzinnen.' Sommigen
staan een wat meer radicale oplossing voor. Een sectorcodrdinator: 'Om echt sneller te
procederen moet je het Wetboek van Rechtsvordering in de prullenbak gooien. Je moet
met verzoekschriften gaan werken.'

Bijlage 8

Interviews met advocaten

In het kader van het onderzoek hebben negen interviews met advocaten plaatsgevonden.
In de interviews werd dieper ingegaan op een thema's die ook in de in bijlage 5 beschreven enquête aan de orde waren geweest. Ook is ingegaan op de rol van advocaten bij het
vertragen en versnellen van de afdoening van zaken, het verkrijgen van uitstel, redenen
om uitstel te vragen en de relatie met cliënten, collega's en rechtbank. De interviews
vonden plaats aan de hand van een halfgestructureerde vragenlijst, duurden één tot
anderhalf uur, en werden meestal op het kantoor van de advocaat gehouden.

De geïnterviewde advocaten waren in diverse VR-zaken actief geweest en hadden zich via
de enquêteformulieren tot een interview bereid verklaard. De advocaten waren gevestigd
in vier verschillende arrondissementen en werkzaam bij zowel kleine praktijken als bij
grotere kantoren. Gezien het beperkte aantal geïnterviewden, zijn de interviewgegevens
alleen voor kwalitatieve doeleinden gebruikt. Waar het gaat om opinies over vertraging
en versnelling, konden de geïnterviewden niet als representatief worden beschouwd
voor advocaten in handelszaken in algemene zin; door hun actieve gebruik van de VRprocedure was er sprake van een selecte groep.
Enkele resultaten
Anders dan in de enquêtes, werd in de interviews de vraag naar het type zaak dat als
VR-zaak werd aangebracht als 'open' vraag aan de advocaten voorgelegd. Daarbij waren
twee veelgebruikte antwoorden: het ging om eenvoudige zaken en om zaken met een
natuurlijke persoon als eiser. In de definitie van 'eenvoud' bleken advocaten verwachtingen omtrent het gedrag van de wederpartij mee te wegen. Zo stelde men bijvoorbeeld
geen uitgebreid verweer te verwachten, geen reconventionele vordering te verwachtingen,
of eenvoudigweg dat de wederpartij bekend was.
Zonder uitzondering waren de geïnterviewden van mening dat VR-zaken sneller werden
afgedaan. Ongeveer de helft meende dat minder tijd in de zaak behoefde te worden
geïnvesteerd en/of dat er sprake was van een grotere tijdsdruk.
Met betrekking tot hun relatie met cliënten bestaat volgens de geïnterviewden een duidelijk verschil tussen natuurlijke personen en rechtspersonen. De eerste groep weet over het
algemeen weinig van juridische procedures en is meer emotioneel betrokken bij het geschil. In de meeste gevallen vindt face to face contact plaats, ten minste in de vorm van
een intakegesprek. De advocaat bepaalt in deze zaken feitelijk wat er gebeurt. De grotere
rechtspersonen zijn meer bekend met de rechtsgang en hebben meer inbreng in het
bepalen van de handelwijze, bijvoorbeeld door duidelijke wensen naar voren te brengen.
Zeker wanneer langer wordt samengewerkt, vindt lang niet altijd face to face contact
plaats tussen advocaat en cliënt. Bij kleine rechtspersonen lijkt de relatie meer op die
met natuurlijke personen. Overigens is ook het ongeduld van cliënten voor sommige
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advocaten een lastige factor. 'Als cliënten haast hebben in complexe zaken en ik kan ze
niet overtuigen, dan ga ik akkoord met snel procederen, maar laat dat wel vastleggen. Zo
dek ik me in tegen het risico van rare wendingen; zelfbescherming.'
De advocaten meenden dat uitstel, in algemene zin, mogelijk moest zijn, maar slechts bij
uitzondering diende te worden toegestaan. Soms kan ook het feit dat de emotionele kant
van de zaak wat tijd nodig heeft, een overweging zijn. Onderling geldt dat advocaten
elkaar uitstel gunnen; slechts een enkeling doet daar moeilijk over. Binnen de arrondissementen komen advocaten elkaar regelmatig tegen en het wordt daarom van belang
geacht de contacten prettig te houden. Als er sprake is van een slecht contact, kun je zelf
ook moeilijk uitstel vragen. Collega's die afspraken niet nakomen of een loopje met je
nemen, gun je geen uitstel. Soms wordt een boze brief geschreven.
Tussen gewone comparities na antwoord en die in versneld regime ziet men weinig verschil, vaak worden ze door dezelfde rechters gehouden. Comparities blijven een onzekere
factor: rechters zijn onvoorspelbaar, schikkingen worden soms gedicteerd en doorgedrukt.
Sociaal vaardigere advocaten zijn bij een comparitie in het voordeel. Daarnaast zijn er
rechters die absoluut geen comparitie kunnen houden.
Wat het contact met rechters betreft, vindt men over het algemeen dat rechters vaker hun
opvattingen kenbaar zouden moeten maken, beslissingen zouden moeten doorspreken en
dingen terugkoppelen. In het tussenvonnis voor comparitie zou de rechter vaker moeten
aangeven wat hij belangrijk vindt.

De VT-procedure vinden de advocaten een minder gebalanceerd pakket dan het versneld
regime, met (in vergelijking met het versneld regime) twee irritatiefactoren: het 'gedoe'
om een zaak aan te brengen en het gebrek aan interactie tijdens het pleidooi. Het merendeel van de advocaten zei voorstander te zijn van een landelijk rolreglement. Wat de
lengte van termijnen betreft: die zouden vaak korter kunnen. 'Pas als de termijn in zicht
komt, ga je produceren.' Een ander stelt juist dat je niet tot het laatst moet wachten, maar
dat het voor advocaten moeilijk is het werk te plannen. De agenda wordt door de rechtbank bepaald. Een consequentie van een streng rolbeleid zou kunnen zijn dat het een
uitnodiging is om capriolen te bedenken om eronderuit te komen. Eén advocaat vond dat
de hele bodemprocedure in de huidige vorm op de helling kon en meer als verzoekschriftprocedure zou moeten worden ingericht. Een andere advocaat sprak zijn verwondering uit
over het feit dat de rechtbank zo veel meer tijd nodig heeft voor het afdoen van zaken dan
het kantongerecht, terwijl de zaken 'intellectueel' vaak niet verschillen.
De interviewgegevens zijn vooral in de hoofdstukken 4 en 5 aan de orde geweest en
voornamelijk gebruikt als illustratie bij de meer kwantitatieve gegevens.

Bijlage 9

Observatie-onderzoek bij comparities

Het observatie-onderzoek comparities had diverse doelen. Het eerste was het verkrijgen
van een indruk van de praktijk met betrekking tot dit voor twee van drie onderzochte
versnellingsopties belangrijke ingrediënt en na te gaan of de toepassing ervan in beide
opties verschilde. Het tweede doel was vast te stellen wat het effect was van de uitgebreide dagvaarding. Dit gebeurde door de rechter voorafgaande aan de comparitie te vragen
hoe goed deze zich geïnformeerd achtte door de schriftelijke stukken. Ook werd gevraagd
naar de strategie die de rechter tijdens de comparitie zou volgen en het door hem
verwachte resultaat.

Via de observaties tijdens de comparitie werd nagegaan in hoeverre de rechter uit de
schriftelijke stukken een juist beeld van de zaak had verkregen. Dit was ook onderwerp
van een korte nabespreking met de rechter. Ten behoeve van de observaties werd een
observatieschema gebruikt. Daarop werd bijvoorbeeld bijgehouden hoe vaak de rechter
de partijen om inlichtingen vroeg, een mening kenbaar maakte en suggesties deed voor
een schikking.
In totaal werden twintig comparities na antwoord (waarvan tien in VR-zaken) geobserveerd. Het streven was van vijf rechters twee VR- en twee 'gewone' comparities na
antwoord bij te wonen. Uiteindelijk werden, wegens agendaproblemen en de niet overal
even talrijke comparities, bij zes rechters comparities bijgewoond; bij één slechts twee,
bij twee andere rechters elk drie comparities. De rechters waren werkzaam in drie
verschillende arrondissementen. Tweemaal keerde de onderzoeker onverrichter zake
terug, omdat comparities op het laatste moment werden verzet of afgeblazen.
De comparitiepraktijk
Over het algemeen verlopen comparities volgens een in grote lijnen gelijk stramien. De
rechter geeft in het begin een korte samenvatting van de stand van zaken in de procedure
en gaat in op de inhoud van het geschil. Vervolgens vraagt hij inlichtingen en krijgen de
partijen de gelegenheid hun standpunten toe te lichten. De rechter vat samen, geeft vaak
een mening over het geschil en geeft daarbij soms vrij expliciet aan wat hij denkt te gaan
beslissen indien er een vonnis moet komen. Nadat de partijen is gewezen op de hoge
kosten van het procederen en de onzekere afloop van de zaak, krijgen zij gelegenheid
zich over een schikking te beraden.' Nadat de partijen zijn teruggekeerd, laten ze weten
of een schikking is bereikt. Indien dat niet het geval is, vraagt de rechter in sommige
gevallen naar de reden daarvan, soms volgt een tweede schorsing. Wanneer geen schik-

1

De partijen verlaten dan de zittingsruimte; soms doet de rechter dat ook. De onderhandelingen duren meestal
kort (5 tot 25 minuten). Indien een schikking niet in de lijn der verwachting ligt, wordt meestal niet geschorst.
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king wordt bereikt, vertelt de rechter wat de volgende stap zal zijn in de afhandeling van
het geschil. Indien er een deskundigenbericht moet komen, worden in samenspraak met
de partijen vragen geformuleerd en kunnen de partijen een voorkeur uitspreken voor een
te benoemen deskundige. In andere gevallen geeft de rechter aan wie de bewijslast krijgt
en wat de bewijsopdracht zal inhouden. Tot slot wordt vaak een datum geprikt voor een
eventuele volgende zitting.
De meeste comparities duurden over het algemeen één tot twee uur. Van de twintig
geobserveerde comparities duurden er zeven korter dan een uur en drie langer dan twee
uur. Twee rechters droegen tijdens de comparitie geen toga, 'om het informele karakter
van de zitting te benadrukken'.
De resultaten
In VR-zaken blijken rechters zich op basis van de stukken een beter beeld van de zaak te
kunnen vormen dan in gewone zaken met een comparitie na antwoord. Men is daarin vrij
expliciet als het rechtstreeks wordt gevraagd. Uit de empirische resultaten blijkt ook verschil, maar in minder sterkte mate. Het bleek zowel in de VR-comparities als in de gewone
comparities na antwoord voor rechters lastig te zijn om vooraf de uitkomst te voorspellen:
in VR-zaken deed men dat iets beter dan in gewone zaken, maar in meer dan de helft van
de gevallen zat men ernaast. Voorts bleek men in gewone comparities na antwoord iets
vaker dan in VR-zaken tijdens de comparitie met wezenlijk nieuwe gezichtspunten te
worden geconfronteerd; over het algemeen was hiervan echter geen sprake. Wel bleek
een duidelijk verschil in de opstelling van de rechter: in VR-zaken zag men vaker ruimte
voor een schikking en stelden rechters zich actiever op, kwamen vaker met voorstellen en
opinies. In VR-zaken werd gemiddeld meer tijd besteed aan de voorbereiding van de
comparitie, maar duurde de comparitie zelf gemiddeld minder lang.

De conclusie luidt dat de rechter in VR-zaken - mede op basis van betere informatie
uit de schriftelijke fase - doelgerichter en slagvaardiger optreedt. Daarbij bemoeit de
rechter zich nadrukkelijker met de inhoud dan in gewone comparities na antwoord het
geval is.
De resultaten van het observatie-onderzoek komen in aan de orde in de paragrafen 4.4,
4.5 en 5.2. Een meer uitgebreid verslag van de methode en de resultaten is te vinden in de
scriptie van een stagiair, die dit onderdeel van het onderzoek uitvoerde (Berghuis, 1998).
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De berekening van doorlooptijden op basis van
rolreglementen

Het beleid van rechtbanken met betrekking tot de snelheid van procederen is vastgelegd
in rolreglementen. Hoewel geregeld twijfel is geuit met betrekking tot de vraag in
hoeverre de papieren werkelijkheid van de reglementen de praktijk representeert, heeft
op dit punt niet eerder - althans, voorzover ons bekend - onderzoek plaatsgevonden naar
de 'papieren snelheid'. In het kader van eventueel te doene aanbeveling was het evenwel
van belang vast te stellen welke relatie er is tussen reglement en praktijk.
Dat is gebeurd door de doorlooptijd van twee denkbeeldige zaken onder verschillende
uitstelcondities door te rekenen. De eerste uitstelconditie representeert een situatie met
twee partijen die snelheid na streven (alle handelingen worden binnen de eerste termijn
verricht), een tweede uitstelconditie representeert een situatie waarin de partijen telkens
'tijdrekken' (bij elke handeling wordt, indien de reglementen het toelaten, driemaal uitstel
gegeven). Een derde conditie - telkens tien keer uitstel - werd gebruikt om de 'dode
eindjes' in de reglementen op te sporen.
De uitvoering van dit onderdeel van het onderzoek kan beschouwd worden als 'deskresearch'. De analyse vond plaats aan de hand van de enkele jaren geleden gepubliceerde
rolreglementen (Lever en De Vree, 1995). Bij onduidelijkheden in de reglementen is
rolrechters of hun vertegenwoordigers telefonisch om toelichting gevraagd. Een aantal
situaties - zoals termijnen voor enquêtes - was in de meeste reglementen niet
beschreven. In die gevallen is een voor elke rechtbank gelijke schatting gebruikt, zodat
verschillen in theoretische snelheid niet door schattingen konden worden veroorzaakt.
De rolreglementen
In het onderzoek werden de rolreglementen van achttien rechtbanken betrokken;
de rechtbank Amsterdam viel af, omdat in het Amsterdamse rolreglement geen
termijnen worden gespecificeerd. De reglementen waren gevarieerd in opzet, volgorde,
behandelde onderwerpen en gebruikte terminologie. Bepalend voor de 'papieren
doorlooptijden' waren de regelingen rond de termijnen bij conclusiewisselingen en de
regelingen rond het ambtshalve peremptoir; de laatstgenoemde meer nog dan de
eerstgenoemde.
Een belangrijk ingrediënt van de reglementen zijn de 'deadlines' die er worden gegeven
voor bepaalde te verrichten handelingen, zoals het doen van conclusies (van antwoord,
repliek, dupliek) en het wijzen van vonnis. Die deadlines zijn echter niet hard; de
reglementen geven ook aan wat de nieuwe deadline is indien de eerste niet wordt
gehaald. De term 'deadline' wordt daarbij overigens niet gebruikt, men spreekt van
'termijnen' en van 'uitstel'. Formeel gezien is de eerste termijn al direct een 'uitstel',
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want in theorie zou op de rolzitting direct op de voorafgaande handeling kunnen
worden gereageerd. Nadat de in het reglement beschreven termijnen zijn verstreken,
kan vaak nog meer uitstel volgen. Vaak volgt een zogenaamd peremptoir, hetgeen
betekent: laatste uitstel. Die betekenis moet overigens niet te letterlijk worden opgevat,
want vaak kan een peremptoir nog worden verlengd, of door een nieuw uitstel worden
gevolgd.
Met betrekking tot de regeling van termijnen voor conclusies kennen de rolreglementen
vier hoofdvormen. Het meest komt een systeem voor van drie korte termijnen (van twee
tot zes weken), waarbij de laatste termijn tegelijk ambtshalve) peremptoir is. Een
soortgelijke regeling is die met twee termijnen, waarbij de tweede peremptoir is. Drie
rechtbanken geven slechts één termijn (zes of acht weken), die direct peremptoir is. Vier
rechtbanken hanteren een progressief systeem, waarbij langere termijnen worden
gegeven naarmate vaker om uitstel wordt gevraagd en nimmer een peremptoirstelling
volgt. Bij deze laatste vorm grijpt de rechtbank dus niet in bij een trage procesgang en is
snelheid volledig de verantwoordelijkheid van de geschilhebbers. Voor eis, nadere
conclusies en aktes gelden bij de meeste rechtbanken kortere termijnen dan de hierboven
genoemde. Eén rechtbank heeft in het reglement opgenomen dat nadere conclusies, aktes
en post-interloctoire conclusies in principe niet worden toegestaan. Bij andere
rechtbanken dient hiervoor vaak om toestemming te worden gevraagd.

Bij acht rechtbanken betekent een ambtshalve peremptoir op papier daadwerkelijk een
laatste uitstel. Bij de overige zijn verlengingen mogelijk, bestaat het ambtshalve
peremptoir niet of kan het slechts in een beperkt aantal gevallen worden toegepast.
De berekeningsmethode
De berekening van de 'papieren snelheid' vond plaats aan de hand van twee
denkbeeldige geschillen, waarin in verschillende mate uitstel werd verleend. Het verloop
van de behandeling van het eerste geschil kende het volgende verloop: eis - conclusie
van antwoord en eis in reconventie - repliek in hoofdzaak en antwoord in reconventie dupliek in hoofdzaak en repliek in reconventie - dupliek in reconventie - akte eiser - akte
gedaagde - tussenvonnis - enquête - conclusies na enquéte - vonnis. In het tweede
geschil vindt na eis en antwoord een comparitie plaats, waarin de partijen een schikking
overeenkomen en royement vragen.
Voor beide zaken werd onder twee uitstelcondities de doorlooptijd berekend. In de eerste
conditie werkt iedereen mee aan een snelle afdoening en wordt iedere handeling binnen
de eerste termijn verricht. In de tweede conditie wordt tegengewerkt en concluderen
partijen pas bij een derde uitstel (tenzij een peremptoir dit voorkomt). Partijen staan
elkaar in deze conditie geen uitstellen van onbepaalde tijd toe.

1

Dat betekent dat de rechtbank peremptoir stelt. De meeste rechtbanken kennen daarnaast een partijperemptoir, dat al eerder kan worden toegepast; in dat geval staat een partij de andere partij geen uitstel
meer toe.
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De papieren snelheid waarop rechtbanken zijn vergeleken, is bepaald door het
gemiddelde van vier getallen te nemen: de doorlooptijd in het eerste geschil onder twee
uitstelcondities en de doorlooptijd in het tweede geschil onder de beide uitstelcondities.
De resultaten
De resultaten van de studie komen aan de orde in paragraaf 3.4 van het
onderzoeksrapport. In aanvulling op het daar vermelde mag worden opgemerkt dat het
systeem van progressieve termijnen zonder peremptoirstelling, anders dan men wellicht
zou verwachten, niet noodzakelijk tot een trage afdoening leidt. Een 'strakke' regeling
met betrekking tot het peremptoir leidt ook niet noodzakelijk tot een bovengemiddelde
snelheid, terwijl rechtbanken die na een peremptoir nog veel ruimte laten voor uitstel,
niet noodzakelijk traag zijn. Dat was reden te meer om aan te nemen dat andere factoren
dan de regelingen in het rolreglement de feitelijke snelheid bepalen.
Een uitgebreid verslag van de methodologische aspecten en de resultaten is gemaakt
door de stagiair die dit deel van het onderzoek uitvoerde (Bronsgeest, 1998).
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