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Voorwoord

In het voorliggende rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de

effecten van de verhoging van de competentiegrens voor civiele handelszaken in

1999. Kort en goed hield die maatregel in dat handelszaken met een financieel

belang van 5.000 tot en met 10.000 gulden niet langer door de rechtbank werden

behandeld, maar door de kantonrechter. Bovendien zijn partijen niet langer

verplicht een advocaat in te schakelen.

Behalve als een evaluatie van de competentiegrensverhoging laat het rapport zich

lezen als een vergelijking tussen verschillende procesrechtelijke regimes: als aan

rechtbank en kantongerecht dezelfde zaken worden voorgelegd, welke verschillen

treden dan op in de manier waarop zaken worden behandeld en de snelheid

waarmee ze worden afgedaan? Bovendien bood het onderzoek de mogelijkheid na te

gaan welke invloed verleners van juridische bijstand (advocaten, deurwaarders,

andere gemachtigden) op de rechtsgang hebben.

Op het moment van publicatie van dit rapport is een aantal van de gebruikte termen

en begrippen reeds verouderd. In de bovenstaande alinea kon u reeds lezen: guldens

en kantongerechten. Het leek ons niet bevorderlijk voor de leesbaarheid van het

rapport de ronde bedragen van 5.000 en 10.000 gulden te vervangen door

respectievelijk 2.268,90 en 4.537,80 euro. In de periode waarop het onderzoek

betrekking heeft, heette het kantongerecht nog gewoon kantongerecht en ook die

term hebben we gehandhaafd. Een derde belangrijke verandering tussen de

onderzoeksperiode en publicatie van dit rapport is de herziening, per 1 januari

2002, van het burgerlijk procesrecht. Aan de implicaties daarvan voor de

onderzoeksresultaten wordt in het slothoofdstuk aandacht geschonken. De lezer zij

erop gewezen dat de huidige rechtsgang op sommige punten afwijkt van die in het

rapport wordt beschreven.

Aan het onderzoek is door velen medewerking verleend. In het bijzonder noemen

we Mariska van Es, die het onderzoek in de beginfase onder haar hoede had en een

fors deel van de dataverzameling verzorgde. Corinne van Ginkel en Els Barendse

assisteerden bij de data-invoer. Namens de Directie Rechtspleging leverde Ros Floor

een bijdrage aan de dataverzameling en Raymond König (ICTRO) verzorgde de

bevraging van de registratiesystemen van de kantongerechten. Wij danken de

rechtbanken en kantongerechten zonder wier medewerking dit onderzoek niet had

kunnen worden verricht.
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Samenvatting

In dit onderzoeksrapport wordt verslag gedaan van de evaluatie van de competen-

tiegrensverschuiving, in 1999, voor civiele handelszaken. Vóór 1999 werden

dergelijke geschillen, indien ze een bedrag tot 5.000 gulden betroffen, door de

kantonrechter behandeld. Was er sprake van een hoger financieel belang, dan

diende zo’n zaak – behoudens enkele uitzonderingen – bij de arrondissements-

rechtbank te worden aangebracht. Met ‘competentiegrens’ wordt in dit rapport de

wettelijk vastgestelde (financiële) grens bedoeld die bepaalt of een zaak door de

kantonrechter of door de arrondissementsrechter wordt behandeld. De grens

bepaalt tevens of rechtzoekenden verplicht zijn zich door een advocaat te laten

vertegenwoordigen. Bij de rechtbank geldt die verplichting. Bij de kantonrechter zijn

partijen vrij in de keuze van juridische bijstand en kunnen ze hun zaak desgewenst

ook geheel zelfstandig bepleiten.

In 1999 werd de competentiegrens opgetrokken van 5.000 naar 10.000 gulden, zodat

handelsgeschillen met een financieel belang van 5.000 tot en met 10.000 gulden niet

langer onder het regime van de arrondissementsrechtbank vielen, maar voortaan

door de kantonrechter werden behandeld. Daarmee kwam de verplichting zich door

een advocaat te laten vertegenwoordigen te vervallen.

Het doel van de maatregel

De competentiegrens is in het verleden regelmatig aangepast in verband met

inflatie. De wijziging van de competentiegrens in 1999 was echter meer dan een

correctie voor inflatie. Aan de aanpassing lag een advies (commissie-Van Delden,

1997) ten grondslag dat voorzag in een gefaseerde verhoging van de competentie-

grens naar 25.000 gulden. Dat advies betrof een uitwerking van een aanbeveling van

de werkgroep-Cohen, die beoogde de marktwerking in de juridische dienstverlening

te bevorderen. Het doorbreken van het domeinmonopolie van de advocatuur zou, zo

was de gedachte van de werkgroep, tot meer concurrentie en een betere prijs-

kwaliteitverhouding in de juridische dienstverlening leiden. Een verwachting die

door de commissie-Van Delden werd getemperd: de impact van de competentie-

grensverhoging voor handelszaken zou te gering zijn om tot wezenlijke

veranderingen in de markt van juridische dienstverlening te leiden. De door de

commissie voorgestelde competentiewijziging werd primair gemotiveerd door de

vaststelling dat onder de verplichte procesvertegenwoordiging de kosten-baten-

verhouding in zaken met een relatief laag financieel belang al snel zoek was. Door

rechtzoekenden de mogelijkheid te bieden goedkopere dienstverleners (zoals
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Samenvatting 2

gerechtsdeurwaarders) in te schakelen, of geheel zelfstandig te procederen, zouden

kosten meer in verhouding kunnen worden gebracht met het bedrag dat de inzet is

van de procedure.

In de Memorie van Toelichting bij de wetswijziging wordt het bevorderen van de

marktwerking niet als zelfstandig doel genoemd. De maatregel werd gemotiveerd in

termen van ‘laagdrempeligheid’ en ‘geschilbeslechting op maat’. De aan de

maatregel ten grondslag liggende beleidstheorie lijkt te zijn dat partijen de grotere

keuzevrijheid zullen benutten (keuze ‘op maat’) en dat het benutten van die

alternatieven hun een kostenvoordeel zal opleveren. Het begrip ‘laagdrempeligheid’

moet mogelijk breder worden opgevat dan louter in termen van financiële drempels

en zou kunnen verwijzen naar (veronderstelde) eigenschappen van de kanton-

rechtspraak, zoals informaliteit en snelheid. Dergelijke eigenschappen worden

genoemd in studies en beleidsstukken die in het kader van de competentie-

grensverschuiving werden opgesteld, maar in de Memorie van Toelichting niet

geëxpliciteerd.

In de Memorie van Toelichting wordt wel ingegaan op de behoefte aan evaluatie-

onderzoek. Besluitvorming over eventuele verdere verhoging van de competentie-

grens in de richting van 25.000 gulden wordt van de uitkomsten van dat onderzoek

afhankelijk gemaakt. Het onderhavige onderzoek beoogt die functie te vervullen.

Gezien het proces van doelverschuiving dat tijdens de beleidsvorming plaatsvond,

beperkt het onderzoek zich niet strikt tot de evaluatie van de formele, in de

Memorie van Toelichting genoemde doelen. Ook aspecten als ‘marktwerking’ en

‘prijs-kwaliteitverhouding’ worden in beschouwing genomen.

Opzet van het onderzoek

In de evaluatie staat de vraag centraal of de maatregel effectief blijkt (wordt het

beoogde doel bereikt?) en in hoeverre sprake is van bijwerkingen. Daarnaast wordt

het empirisch materiaal gebruikt om achterliggende veronderstellingen te toetsen.

Immers, met het oog op eventuele volgende competentiegrensverhogingen is inzicht

in de werking van de maatregel en hoe neveneffecten ontstaan van een zeker zo

groot belang als puur het vaststellen of de geformuleerde doelen worden bereikt.

In principe kunnen bij maatregelen als deze tal van mogelijke bijwerkingen worden

bedacht. Op welke daarvan het onderzoek zich concentreert, is altijd in enige mate

arbitrair. Dat is in dit geval niet anders. In het licht van doel en taakstelling van het

WODC is de aandacht gericht op die aspecten waar een maximale opbrengst in

termen van kennis en inzicht werd verwacht.

De kern van het onderzoek is de vergelijking van de rechtsgang bij rechtbank en

kantongerecht. De competentiegrensverschuiving bood de mogelijkheid die

vergelijking te doen op basis van een gelijke groep van zaken: het segment van

handelszaken met een financieel belang van 5.000 tot en met 10.000 gulden. Tevens
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Samenvatting 3

kon worden nagegaan in hoeverre verschillen in de rechtsgang, die uit het onder-

zoek naar voren zouden komen, te maken hadden met de werkwijze van advocaten,

deurwaarders en zelfstandig procederende partijen. Ook relaties met het type

geschil en de partijconstellatie zijn onderzocht. 

Vanzelfsprekend is eveneens aandacht geschonken aan de organisatorische

consequenties van de maatregel; met name het verdwijnen van een fors aantal

zaken bij de rechtbanken, de gevolgen in termen van personele capaciteit en de

gevolgen voor de gemiddelde zaakszwaarte, die zich doorvertaalt in de budgetten

van de rechtscolleges.

Resultaten

In algemene zin kan de competentiegrensverschuiving als ‘effectief’ worden

beschouwd, in die zin dat partijen inderdaad op grote schaal andere juridische

dienstverleners dan advocaten inschakelen. Gedaagden zijn bovendien op grote

schaal zonder juridische bijstand gaan procederen. De keuzevrijheid met betrekking

tot het inschakelen van juridische dienstverleners wordt benut en de kosten die

partijen daarvoor maken zijn gedaald. Ook de kortere en minder gecompliceerde

procedures onder het regime van kantonrechters dragen bij aan de kostenbesparing

voor rechtzoekenden, evenals de lagere griffierechten.

De meest in het oog springende bijwerking van de maatregel is de sterke stijging van

het aantal zaken in het verschoven zaakssegment. Een andere bijwerking betreft de

kwalitatieve veranderingen in de wijze waarop zaken worden behandeld en afge-

daan. En tot slot is sprake van een aantal organisatorische effecten met betrekking

tot capaciteit en werklast, zowel bij de rechtbanken (waar zaken verdwenen) als bij

de kantongerechten (waar zaken bijkwamen).

Keuze van juridische bijstand

Uit het onderzoek blijkt dat met het wegvallen van de verplichte procesvertegen-

woordiging door een advocaat, rechtzoekenden ook aanzienlijk minder beroep zijn

gaan doen op advocaten. In de nieuwe situatie schakelt 71% van de eisers een

gerechtsdeurwaarder in, slechts 16% een advocaat. Eisers maken nauwelijks gebruik

van de mogelijkheid hun zaak geheel zelf te behartigen (ze doen dat in slechts 1%

van de zaken). Wel wordt op enige schaal (12%) gebruik gemaakt van de

mogelijkheid een ‘andere gemachtigde’ in te schakelen; dat kan bijvoorbeeld een

juridisch geschoolde kennis zijn, of een bedrijfsjurist.

Dat eisers zich zo massaal tot de gerechtsdeurwaarder wenden, lijkt mede te worden

veroorzaakt doordat meer dan de helft van de procedures incassozaken zijn. In die

zaken hebben eisers reeds voordat het tot een gerechtelijke procedure komt een

deurwaarder ingeschakeld. Moesten ze vroeger, wanneer zo’n zaak voor de rechter

werd gebracht, alsnog een advocaat inschakelen, nu kan de deurwaarder deze zaken
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Samenvatting 4

zelf behandelen. Ook eisers die in het buitengerechtelijk voortraject geen

deurwaarder inschakelen, komen veelal toch bij de deurwaarder terecht in verband

met het uitbrengen van de dagvaarding. In de periode waarop het onderzoek

betrekking heeft, kon weliswaar nog gebruik worden gemaakt van de zogenaamde

formulierdagvaarding – waarbij geen deurwaarder hoeft te worden ingeschakeld –

maar van die mogelijkheid werd weinig gebruik gemaakt.

Voor gedaagden ligt het patroon heel anders. De zich verwerende gedaagden

behartigen in de helft van de gevallen hun zaak zelfstandig. Maken ze gebruik van

juridische bijstand, dan kiest de helft van de verweerders voor een advocaat. Ook

gerechtsdeurwaarders worden veel ingeschakeld: één op de drie verweerders met

juridische bijstand laat zich bijstaan door een deurwaarder. Ondanks het feit dat

gedaagden nog relatief vaak een advocaat inschakelen, lijkt de

competentiegrensverhoging vooral voor gedaagden een gunstiger kostenplaatje op

te leveren. Niet alleen besparen veel gedaagden kosten door zonder juridische

bijstand te procederen, bij het kantongerecht zijn ze bovendien – anders dan eisers –

geen griffierechten meer verschuldigd.

Kunnen gedaagden in de nieuwe situatie zonder noemenswaardige kosten verweer

voeren, toch verweert het merendeel zich niet. Het verstekpercentage vertoont een

lichte daling (van 62% bij de rechtbank naar 56% bij het kantongerecht), maar het

percentage zaken waarin daadwerkelijk verweer wordt gevoerd, is niet toegenomen.

Kennelijk is de kostenfactor slechts van ondergeschikt belang voor de keuze al dan

niet verweer te voeren.

Toename van het aantal zaken

Ten gevolge van de competentiewijziging verdwenen bij de rechtbanken zo’n 9.000

zaken. Naast rolzaken (dagvaardingszaken) betreft het enkele honderden incasso-

kort-gedingen. In 1999 stroomden bij de kantongerechten 14.750 zaken in het

nieuwe segment in; in de jaren erna waren dat er 16.800 (in 2000) en 18.800 (in

2001). Het aantal zaken met een financieel belang tussen 5.000 en 10.000 gulden is

dus sterk gestegen.

Betekent dit dat de maatregel als effect heeft dat zaken die voorheen niet voor de

rechter zouden zijn gebracht, dat nu wel worden? Hoe redelijk die gedachte ook is

– bij lagere kosten en meer keuzevrijheid met betrekking tot de procesvertegen-

woordiging lijkt de ‘drempel’ te worden verlaagd – zo’n aanzuigende werking kon

niet worden aangetoond. De stijging van het aantal zaken in het verschoven

segment laat zich afdoende verklaren door ‘migratie-effecten’: verschuivingen uit

andere zaakssegmenten dan die waarop de competentiewijziging betrekking had.

Uit de instroomcijfers van kantongerechten kan worden afgeleid dat gelijktijdig met

de forse groei van het aantal zaken in het verschoven segment een opvallende daling

plaatsvond van het aantal zaken dat in andere segmenten instroomde. We zoeken de

verklaring primair in de praktijk die in het verleden bestond om het financieel
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Samenvatting 5

belang van geschillen kunstmatig onder de 5.000 gulden te houden – zodat ze door

de kantonrechter in plaats van door de rechtbank werden behandeld. Met de

verhoging van de competentiegrens was dat niet langer nodig en verschoof een deel

van de instroom in het segment beneden 5.000 gulden naar het segment van 5.000

tot 10.000 gulden.

De idee van een aanzuigende werking – een stijging van de instroom doordat zaken

die vroeger niet aan de rechter werden voorgelegd dat nu wel worden – kan slechts

standhouden onder de veronderstelling dat zij wordt verhuld door een forse

autonome daling in de vraag naar gerechtelijke geschilbeslechting in civiele zaken.

Dan wordt het ene lastig verklaarbare verschijnsel verklaard door een ander

onverklaard verschijnsel op te voeren.

Hoewel enig aanzuigend effect uitdrukkelijk niet kan worden uitgesloten, is het op

basis van het empirisch materiaal minder aannemelijk dat dit effect werkelijk

substantieel zou zijn.

Veranderingen in de behandeling van zaken

In de rechtsgang in geschillen met een financieel belang van 5.000 tot 10.000 gulden

is, sinds die door de kantonrechter worden behandeld, een aantal in het oog

springende veranderingen opgetreden. Veel vaker dan bij de rechtbank het geval

was, is er sprake van een procedure met twee conclusiewisselingen en een

eindvonnis. Veel minder vaak is sprake van een comparitie na antwoord – een

mondelinge behandeling in een vroeg stadium van de procedure – en veel minder

zaken worden geroyeerd. Dat laatste impliceert dat minder zaken door de partijen

onderling worden geschikt. Over het algemeen worden zaken bij de kantonrechter

met minder complicaties, en aanzienlijk vlotter afgedaan dan bij de rechtbank het

geval was: de mediane doorlooptijd in contradictoire zaken met een financieel

belang van 5.000 tot 10.000 gulden daalde van 14 maanden (rechtbankafdoeningen

in 1996) naar 6 maanden (kantonafdoeningen in 2000).

Een deel van de gesignaleerde verschillen in de rechtsgang heeft te maken met het

feit dat partijen zich in kantonzaken niet door advocaten hoeven te laten vertegen-

woordigen. Dat geldt zeker voor het bereiken van schikkingen en royementen.

Advocaten spelen daarbij een actieve rol. Nu partijen niet langer verplicht zijn een

advocaat in de arm te nemen (en dat meestal ook niet meer doen) worden minder

zaken dan voorheen op verzoek van de partijen geroyeerd. Bij de kantonzaken is er

een duidelijke relatie tussen juridische bijstand en de mate waarin zaken worden

geroyeerd. Wanneer beide partijen, net als bij de rechtbank, door een advocaat

worden bijgestaan, stijgt het percentage royementen tot een niveau dat dicht bij dat

van de rechtbank ligt.

Ook is er een verband tussen advocaten en het optreden van complicaties in de

procedures. Waar men bij hen die zonder juridische bijstand procederen maar

weinig bijzondere proceshandelingen – in het onderzoek is gekeken naar incidentele
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Samenvatting 6

eisen, eisen in reconventie, deskundigenonderzoeken en enquêtes – tegenkomt, ziet

men die aanmerkelijk meer wanneer advocaten de juridische bijstand verlenen.

Dit lijkt te duiden op een kwalitatief verschil in de wijze waarop de belangen van

partijen worden behartigd.

Naast advocaten en ‘doe-het-zelvers’ – zij die zonder juridische bijstand procede-

ren – is in het onderzoek ook naar deurwaarders en naar ‘andere gemachtigden’

gekeken. In grote lijnen tendeert het procesgedrag van gerechtsdeurwaarders wat

meer in de richting van advocaten en dat van ‘andere gemachtigden’ in de richting

van ‘doe-het-zelvers’.

Werklasteffecten

Te verwachten viel dat de verschuiving van een fors aantal zaken van rechtbanken

naar kantongerechten gevolgen zou hebben voor de werklast bij deze colleges. In de

Memorie van Toelichting bij de wetswijziging wordt daar ook aandacht aan besteed.

Naar verwachting zou, in het kielzog van de zaken, ook personeel van rechtbanken

doorstromen naar kantongerechten. Uit het onderzoek blijkt dat dit niet is gebeurd:

de personele capaciteit van de civiele rechtbanksectoren werd niet teruggebracht en

die van de kantongerechten niet uitgebreid. De meest waarschijnlijke verklaring

hiervoor is dat bij rechtbanken, onder de bestaande personeelsschaarste en achter-

standen, bij het wegvallen van een deel van de instroom van zaken niet ‘automa-

tisch’ een personeelsoverschot ontstond. 

Ook werd in de Memorie van Toelichting te weinig rekening gehouden met de

budgetteringssystematiek van rechtbanken en kantongerechten. De verwachte

doorstroming van personeel zou volgens de Memorie budgetneutraal zijn. Echter, de

gemiddelde behandeltijden – die basis zijn voor de budgettering – voor kantonzaken

zijn aanzienlijk korter dan die voor rechtbankzaken. Op basis van de destijds

geldende behandeltijden zou een gemiddelde zaak bij het kantongerecht slechts half

zoveel capaciteit vergen als bij de rechtbank. Maar ook die behandeltijden zelf

dienden na de competentiewijziging te worden herijkt: de maatregel heeft immers

tot gevolg dat zowel bij rechtbanken als bij kantongerechten de gemiddelde zaaks-

zwaarte omhooggaat. De gemiddelde behandeltijden zijn inmiddels ook gestegen.

De behandeltijd voor zaken in het verschoven segment zal echter – gezien de werk-

wijze van kantonrechters, de geringere hoeveelheid procedurele complicaties en het

verdwijnen van de meervoudige behandeling – zijn gedaald. De verhoging van de

competentiegrens lijkt derhalve niet als budgetneutraal, maar als kostenbesparend

te moeten worden beschouwd.

Omdat in 1999 de totale instroom van handelszaken bij rechtbanken en kanton-

gerechten daalde, heeft het feit dat de beoogde doorstroming van personeel niet

plaatsvond geen negatieve consequenties gehad. Voor rechtbanken is er zelfs een

positief effect: men kwam capacitair wat ruimer in de jas te zitten en heeft in 1999

en 2000 de werkvoorraden met ruim 8.000 zaken terug kunnen brengen. Indien
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direct met de verhoging van de competentiegrens naar rato personeel zou zijn

vertrokken naar de kantons, zou een negatief effect bij de rechtbanken zijn

opgetreden: de verhouding tussen het instroomvolume en de voorraad onderhanden

werk zou ongunstiger zijn geworden, met langere doorlooptijden als gevolg.

Bij een volgende verhoging van de competentiegrens

De bijdrage van dit onderzoek aan de besluitvorming over een eventuele volgende

verhoging van de competentiegrens ligt in het via empirisch onderzoek in kaart

brengen van effecten en bijwerkingen van die maatregel. Het onderzoek maakt

duidelijk in hoeverre de doelstellingen achter de maatregel worden bereikt en met

welke effecten rekening dient te worden gehouden. Over de meer subjectieve

component van zo’n beslissing (de wenselijkheid van ‘laagdrempelige rechtspraak’,

‘betere marktwerking’ of ‘grotere keuzevrijheid’) kan het onderzoek geen oordeel

vellen. 

In algemene zin blijkt uit het onderzoek dat de verhoging van de competentiegrens

er – zoals beoogd – toe leidde dat partijen meer keuzevrijheid kregen ten aanzien

van de juridische bijstand en daar ook daadwerkelijk gebruik van maakten. Zij

kunnen tegen lagere kosten hun recht zoeken en daarbij is bovendien sprake van

aanzienlijk kortere procedures dan voorheen het geval was.

Dat het procederen in zaken met financieel belang tussen 5.000 en 10.000 gulden

aantrekkelijker is geworden, moge blijken uit de sterk groeiende omvang van dit

zaakssegment. De forse stijging van het aantal zaken is een niet beoogd en onver-

wacht effect. Doordat zich gelijktijdig met de competentiegrenswijziging een daling

voordeed in de totale instroom van handelszaken, heeft de wijziging tamelijk soepel

en probleemloos kunnen verlopen. Voor ons onderzoek heeft dit ook consequenties.

De daling van de instroom heeft mogelijk een aantal neveneffecten van de

competentiewijziging – zoals capaciteitsfricties – voorkomen. Ook resteert enige

onzekerheid over de mogelijke aanzuigende werking van de maatregel.

Duidelijk is dat de maatregel bevorderlijk is voor de doorlooptijden en de efficiency

van de rechtspleging in het verschoven zaakssegment. Voor een integraal en even-

wichtig oordeel over de maatregel ware het wenselijk ook een duidelijke conclusie te

kunnen trekken over de kwaliteit van de rechtspleging in het verschoven segment.

Die laat zich echter minder gemakkelijk meten en kwantificeren. 

De verplichte procesvertegenwoordiging diende onder meer een eerlijk proces en de

gelijkheid van partijen te waarborgen. De ontstane mogelijkheid om zonder juridi-

sche bijstand of met andere belangenbehartigers dan advocaten recht te zoeken lijkt

ertoe te leiden dat kwaliteitsverschillen in de belangenbehartiging ontstaan; met

name waar partijen zelf procederen of een eigen gemachtigde inschakelen, wordt

bijvoorbeeld weinig gebruik gemaakt van bijzondere proceshandelingen. Het type

juridische bijstand is weliswaar een vrije keuze van de rechtzoekende, toch kan een
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minder bevredigende rechtsgang hun vertrouwen in het recht schaden. Voorts valt

waar te nemen dat minder zaken een behandeling ter comparitie kregen en in

minder zaken een schikking tussen partijen werd bereikt. Dat zijn elementen die

over het algemeen geacht worden positief bij te dragen aan effectieve geschil-

beslechting en acceptatie van de uitkomsten ervan. 

Recente ontwikkelingen

Tussen het moment waarop de in dit rapport geëvalueerde competentiegrens-

verhoging plaatsvond en de publicatie van dit onderzoek, is in de civiele

rechtspleging het nodige veranderd. Per 1 januari 2002 zijn de kantongerechten

bestuurlijk onderdeel geworden van de rechtbank en is, met de herziening van het

burgerlijk procesrecht, het procesrechtelijk regime van rechtbank en kantongerecht

geharmoniseerd. Op dezelfde datum maakte ook de gulden plaats voor de euro,

waarbij de competentiegrens werd verhoogd van 10.000 gulden naar 5.000 euro.

Aan de algemene conclusies van ons onderzoek doen deze veranderingen geen

afbreuk. Wel zal de herziening van het burgerlijk procesrecht tot de nodige

veranderingen leiden ten aanzien van het in dit rapport beschreven procesverloop.

De belangrijkste daarvan worden behandeld in het slothoofdstuk.
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Vraagstelling en methode van
onderzoek

1.1 Aanleiding tot het onderzoek

In 1997 stelde de commissie-Van Delden1 voor in civiele zaken de verplichting tot

procesvertegenwoordiging slechts te handhaven voor vorderingen met een finan-

cieel belang boven de ƒ 25.000. Die grens lag destijds op ƒ 5.000. Uitvoering van het

advies zou betekenen dat zaken met een belang van tussen de ƒ 5.000 en ƒ 25.000

dan niet meer door de rechtbank behandeld worden, maar bij de kantonrechter.

De commissie adviseerde die verhoging gefaseerd in te voeren: eerst een verhoging

naar ƒ 10.000 en op langere termijn naar ƒ 25.000.

In aansluiting op dat advies kwam de Minister van Justitie in februari 1998 met een

wetsvoorstel de competentiegrens bij de kantonrechter te verhogen van ƒ 5.000 naar

ƒ 10.000. Per 1 januari 1999 is bij wet de competentiegrens bij de kantonrechter

inderdaad verhoogd naar ƒ 10.000 (Stb. 605, 1998). Op basis van ervaringen in de

praktijk en onderzoek daarnaar zou bekeken worden of een verdere verhoging van

deze grens gewenst is. Het onderzoek zou inzicht dienen te geven in de kwestie of,

en zo ja, hoe het procesgedrag van partijen verandert, zodat effecten (bedoeld en

onbedoeld) van het beperken van de verplichte procesvertegenwoordiging in kaart

kunnen worden gebracht.2 Tevens zou daardoor de rechterlijke organisatie voldoen-

de tijd krijgen om op verschuivingen in het zaaksaanbod in te spelen. 

De Directie Rechtsbijstand en Juridische Beroepen (DRJB), de Directie Rechtspleging

(DRP) en de Directie Wetgeving (DW ) hebben het WODC opdracht gegeven tot het

uitvoeren van een evaluatieonderzoek dat tot doel heeft een bijdrage te leveren aan

de besluitvorming met betrekking tot een eventuele verdere verhoging van de

competentiegrens voor handelszaken.3 De bijdrage is er in gelegen dat met behulp

van deze evaluatie een beeld is te schetsen van bedoelde en onbedoelde gevolgen.

Het onderhavige onderzoek is begeleid door een begeleidingscommissie onder

1 Commissie herijking omvang verplichte procesvertegenwoordiging. Deze commissie zullen we
aanduiden als de commissie-Van Delden.

2 Commissie-Van Delden, juli 1997, p. 6 en 32. In de Memorie van Toelichting bij het wetsontwerp wordt
het onderzoek aangekondigd en worden enkele aandachtspunten gespecificeerd.

3 Niet voor alle civiele zaken bestond een grens van 5.000 gulden. De kantonrechter was al bevoegd voor
alle zaken op het gebied van arbeidsrecht, huur en pacht. Vandaar dat het onderzoek zich beperkt tot
voorheen bij de rechtbank behandelde handelszaken.
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voorzitterschap van prof. dr. J.F. Bruinsma, die deel uitmaakte van de commissie-

Van Delden.4

Het doel van de maatregel

De competentiegrens voor civiele zaken bepaalt welke van die zaken in eerste aanleg

door de rechtbank, en welke door het kantongerecht worden behandeld. Daarmee is

de grens tevens bepalend voor de vraag of partijen verplicht zijn zich door een

advocaat te laten bijstaan, of op dat punt een vrije keuze hebben. 

De competentiegrens is in de loop der jaren regelmatig bijgesteld met het oog op

inflatie. De wijziging die in dit rapport wordt geëvalueerd, wijkt echter af van dat

stramien: de in 1999 doorgevoerde verhoging lag ruim boven het inflatieniveau en

zou, bij een gunstige evaluatie, nog verder worden verhoogd. 

Het initiatief tot het optrekken van de competentiegrens kwam van de werkgroep-

Cohen, die voorstellen deed om de marktwerking in de juridische dienstverlening te

verbeteren. De gedachte was dat meer concurrentie en een betere prijs-kwaliteit-

verhouding zouden ontstaan wanneer het domeinmonopolie van de advocatuur zou

worden doorbroken.

De aanbeveling van de werkgroep-Cohen werd nader onderzocht en uitgewerkt door

de commissie-Van Delden. Deze commissie adviseerde een stapsgewijze verhoging

van de competentiegrens naar 25.000 gulden. De commissie verwachtte overigens

geen wezenlijke effecten op de markt van juridische dienstverlening. Zij meende dat

in zaken met een relatief gering financieel belang de kosten-batenverhouding bij het

inschakelen van een advocaat al snel zoek was. Door de keuzevrijheid in die zaken

te verruimen zouden partijen de kosten van juridische bijstand kunnen beperken en

meer in verhouding kunnen brengen met het bedrag dat inzet was van de procedure. 

In de Memorie van Toelichting bij de wetswijziging wordt het verbeteren van de

marktwerking niet als zelfstandig doel genoemd. De maatregel wordt gemotiveerd in

termen van ‘laagdrempeligheid’ en ‘geschilbeslechting op maat’. De achterliggende

beleidstheorie lijkt te zijn dat partijen de ruimere keuzemogelijkheden ten aanzien

van juridische bijstand zullen benutten (geschilbeslechting op maat) en dat ze

daarmee minder kosten zullen hoeven maken. Mogelijk verwijst het begrip ‘laag-

drempeligheid’ behalve naar kosten ook naar andere (veronderstelde) kenmerken

van kantonrechtspraak, zoals informaliteit en snelheid. In de Memorie van Toelich-

ting worden ze echter niet geëxpliciteerd.

Duidelijk is dat de doelen die aan de competentiegrensverhoging werden verbonden

gaandeweg verschoven. Mogelijk speelden er zelfs nog andere dan die in de beleids-

stukken zijn verwoord. In de begeleidingscommissie kwam bijvoorbeeld aan de orde

dat de maatregel ook een rol speelde bij de voorgenomen integratie van rechtbank

4 Voor de volledige samenstelling van de begeleidingscommissie, zie bijlage 1.
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en kantongerecht; met name zou de vrees van kantonrechters voor een marginalise-

ring van hun rol door de maatregel ten dele kunnen worden weggenomen.

1.2 Competentiegrenswijziging en mogelijke effecten

Direct gevolg van het verhogen van de competentiegrens bij het kantongerecht is

dat vanaf 1 januari 1999 de behandeling van civiele handelszaken met een belang

van tussen de ƒ 5.000 en ƒ 10.000 verschoven is van de rechtbank naar het kanton-

gerecht. Daarmee is voor dit segment van zaken de verplichte procesvertegen-

woordiging door een advocaat of procureur komen te vervallen.

Doel van het onderzoek is na te gaan welke effecten (bedoelde en onbedoelde) de

wijziging van de competentiegrens in handelszaken heeft gehad. In de vorige

paragraaf kwam reeds aan de orde dat in opeenvolgende stadia van de beleids-

ontwikkeling verschillende doelen werden geformuleerd en er naast de geformuleer-

de doelen mogelijk nog andere overwegingen golden. Voor het onderzoek betekent

dit dat het begrip ‘evaluatie’ niet te eng kan worden opgevat; er bestaat enige

ambiguïteit met betrekking tot de doelen en over welke effecten wel en niet werden

beoogd, zijn verschillende opinies mogelijk. 

Ook zijn tal van effecten denkbaar en kunnen talloze onderzoeksvragen worden

geformuleerd. Omdat sprake was van een beperkt onderzoeksbudget moest een

kritische afweging worden gemaakt tussen de mogelijkheden tot onderzoek, de

onderzoeksinspanningen, de kosten ervan en de kans dat ze bruikbare inzichten

opleveren. De gemaakte keuzes resulteerden in vijf onderzoeksvragen, die in de

volgende paragraaf worden geformuleerd. Ter inleiding wordt eerst een aantal

kwesties behandeld die een rol speelden in de besluitvorming over de competen-

tiegrenswijziging. Daarbij komen ook de vragen aan de orde die uiteindelijk niet in

het onderzoek zijn meegenomen.

Keuzevrijheid en type procesvertegenwoordiging 

Met betrekking tot mogelijke effecten van het afschaffen van de verplichte proces-

vertegenwoordiging door een advocaat (procureur) gaan we terug naar het rapport

van de commissie-Van Delden dat aan de basis heeft gelegen van de maatregel.

De commissie kwam tot de conclusie dat voor zaken met een niet al te groot finan-

cieel belang de verplichte procesvertegenwoordiging diende te worden afgeschaft.5

Ze doelde op civiele dagvaardingsprocedures met een belang van ƒ 5.000 tot

ƒ 25.000. De grondslag daarvoor lag in het beginsel dat eenieder moet kunnen

kiezen of hij zijn zaak zelf aan de rechter wil voorleggen of zich laat vertegenwoor-

5 Anderzijds adviseerde de commissie voor sommige zaken (arbeidszaken met een belang van boven de
ƒ 25.000) verplichte procesvertegenwoordiging in te voeren.
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digen door een deskundige. Daarmee kunnen partijen onnodige kosten vermijden

en tegelijkertijd wordt bijgedragen aan een betere marktwerking binnen de

rechtshulpverlening. Door de wijziging van de competentiegrenzen is keuzevrijheid

in procesvertegenwoordiging voor het segment handelszaken met een belang van

tussen de ƒ 5.000 en ƒ 10.000 gerealiseerd. Heeft dit nu werkelijk geleid tot

veranderingen in het gedrag van procespartijen? In hoeverre laat men zich nog

vertegenwoordigen en door wie? 

De belangrijkste ratio voor verplichte procesvertegenwoordiging is volgens de

commissie-Van Delden in het algemeen gelegen in een effectieve toegang tot de

rechter, een eerlijk proces en het waarborgen van de gelijkheid van partijen.6 Zo

zouden de ingewikkeldheid en formaliteit van het civiele procesrecht een partij

zonder deskundige bijstand in het nadeel kunnen brengen. Denkbaar is bijvoorbeeld

dat doe-het-zelvers zich benadelen. Ook zouden zich rechtshulpverleners kunnen

aanbieden met onvoldoende kennis en ervaring. Kwalitatief mindere bijstand zou

ook een extra belasting voor rechters kunnen betekenen. Inzicht in de niveau-

verschillen tussen de verleners van juridische bijstand en de mogelijke ongewenste

gevolgen daarvan voor rechters en partijen kan het verrichte onderzoek niet

opleveren. Wel zal duidelijk worden welke keuzes partijen maken met betrekking tot

de juridische bijstand en in welke mate daarbij incongruentie optreedt. 

Proceskosten

De afweging rechtsbijstand in te roepen kan worden opgevat als een afweging tussen

(geschatte) kosten en (geschatte) baten.7 Die benadering koos ook de commissie-

Van Delden. Voor procespartijen kunnen na de competentiegrensverschuiving de

kosten van juridische bijstand afnemen door gebruik te maken van goedkopere

dienstverleners, bijvoorbeeld van een gerechtsdeurwaarder in plaats van een

advocaat. Voorts verdwijnen de extra procureurskosten (bij procederen buiten het

eigen arrondissement), is er sprake van lagere griffierechten en zal mogelijk ook het

sneller of efficiënter procederen tot kostenbesparing leiden. In het onderzoek wordt

geen poging gedaan de kostenbesparing exact te becijferen. Of kostenbesparing

optreedt, wordt afgeleid uit het veranderd gebruik van juridische bijstand. Indien

rechtzoekenden op enige schaal overstappen van advocaten naar andere verleners

van juridische bijstand, dan wel zelfstandig hun zaak zijn gaan voeren, achten we

het voldoende aannemelijk dat kosten worden bespaard.8

Naar de precieze motieven van rechtzoekenden, hoewel belangrijk voor een goed

begrip van hun keuzes (zie ook Baldwin, 1997), kon geen empirisch onderzoek

6 Commissie-Van Delden, juli 1997, p. 21 e.v. en p. 27.
7 Voor een nadere beschouwing over deze kosten-batenafweging zie paragraaf 3.1. 
8 Het is denkbaar dat in bepaalde gevallen de inzet van ‘alternatieven’ tot hogere kosten leidt dan de

inzet van een advocaat. Over het algemeen genomen achten we een kostenvoordeel echter voldoende
aannemelijk en stellen we die aanname niet ter discussie.
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worden verricht. Wel zijn dergelijke motieven aan de orde geweest in interviews met

verleners van juridische bijstand. De rol van de gefinancierde rechtshulp,

ongetwijfeld van invloed op de kosten-batenafwegingen van rechtzoekenden, blijft

in het onderzoek buiten beeld.

Invloed op de marktwerking binnen het rechtshulpaanbod

De commissie-Van Delden was ingesteld als gevolg van een aanbeveling van een

interdepartementale werkgroep ‘Domeinmonopolie advocatuur’, ook wel aangeduid

als de werkgroep-Cohen. Die werkgroep was in het leven geroepen om te onder-

zoeken in hoeverre het met behoud van de kwaliteit van de rechtsbedeling mogelijk

en zinvol was om de mededinging tussen de aanbieders van verschillende vormen

van juridische bijstand te bevorderen. Deze werkgroep-Cohen kwam met het advies

om de historisch gegroeide grenzen van de verplichte procesvertegenwoordiging aan

een herijking te laten onderwerpen. Het argument daarvoor was dat daardoor meer

marktwerking tot stand zou kunnen komen en dat daardoor de prijs-kwaliteit-

verhouding gunstiger zou worden.

In beginsel kan afschaffing van de verplichte procesvertegenwoordiging inderdaad

leiden tot meer marktwerking en daarmee tot prijseffecten op de markt van

advocaten. Het is een concurrentiebevorderende maatregel: het procesmonopolie9

van advocaten op het betreffende segment van zaken verdwijnt. De verwachting van

de commissie-Van Delden was echter dat het effect van de maatregel gering zou zijn

en daarom geen zichtbare invloed op de prijs-kwaliteitverhouding zou hebben.10

We hebben het dan ook niet tot onderwerp van empirisch onderzoek gemaakt, maar

zullen er wel op basis van onze bevindingen aandacht aan besteden. Zo kunnen we

in algemene zin bekijken welk deel van de procesbijstandmarkt van de advocatuur

verschoven is naar andere aanbieders en kunnen we nagaan of er sprake is van een

zodanige invloed dat dit een verbeterde marktwerking tot gevolg zou kunnen

hebben.

Procedureverloop

Verschillende omstandigheden maken het aannemelijk dat de competentiegrens-

verschuiving zal leiden tot veranderingen in de behandeling van de betreffende

zaken. Zo pakken kantonrechters de zaken anders aan dan rechters bij de rechtbank.

De veronderstelling is vaak dat de kantongerechtprocedure minder formeel en

9 Het gaat hier overigens om een beperkt monopolie: voor veel diensten, zoals juridische adviezen, is er
al sprake van min of meer volledige marktwerking. Maar er zijn ook diensten die slechts door advocaten
mogen worden verricht. Een gedaagde in een civiel geschil bij de rechtbank mag slechts verweer voeren
met bijstand van een advocaat.

10 De daarvoor aangevoerde redenen: een beperkt domeinmonopolie, namelijk alleen op het gebied van
procesbijstand, een geringe verschuiving en het grote aantal advocaten. Commissie-Van Delden, 1997,
p. 19 en 20.
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eenvoudiger is, er minder bijzondere proceshandelingen plaatsvinden en dat de

kantonrechter actiever is en sneller knopen doorhakt. Ook de wijzigingen in de

juridische bijstand (advocaat, gerechtsdeurwaarder, geen professionele bijstand)

kunnen van invloed zijn op de behandeling van zaken. Niet uitgesloten mag worden

dat de inhoud van de geschillen en het type clientèle eveneens gewijzigd zijn

vanwege een mogelijke ‘aanzuigende werking’. 

Elementen die in de analyse van het procedureverloop aan de orde dienen te

komen, zijn bijvoorbeeld verstek- en royementspercentages, het gebruik van

comparities, bijzondere proceshandelingen en de snelheid van afdoening.

Aantal zaken, laagdrempeligheid en aanzuigende werking

De competentiewijziging heeft vanzelfsprekend consequenties voor het aantal te

behandelen zaken bij de kantonrechter en de rechtbank. Een deel van de zaken

verschuift van rechtbank naar kantonrechter. Naast een verschuiving kan er echter

ook sprake geweest zijn van een instroom van extra zaken vanwege een aanzuigende

werking. Door deze wet ‘komt de laagdrempelige voorziening van de huidige

kantonrechtspraak, waarbij geen sprake is van verplichte procesvertegenwoordiging,

in hogere mate dan thans voor de burger beschikbaar’, aldus de Memorie van

Toelichting bij de competentiegrensverschuiving. Een grotere toegankelijkheid leidt,

wanneer er sprake is van een latente behoefte aan gerechtelijke geschilbeslechting,

tot een aanzuigende werking. 

Met de laagdrempeligheid of de grotere toegankelijkheid van de kantonrechter zou

men kunnen doelen op lagere kosten van procederen, een voor partijen aantrekke-

lijker procedureverloop en een betere bereikbaarheid. In de literatuur11 worden deze

aspecten nogal eens genoemd als men het heeft over de toegankelijkheid of de

laagdrempeligheid van de kantonrechter. Men neemt dan aan dat deze allemaal

gunstiger zijn dan bij de rechtbank. Dat de geografische bereikbaarheid van de

gerechtelijke instantie groter wordt, behoeft geen onderzoek: er zijn drie keer zo

veel kantongerechten als rechtbanken. Maar of dat (meer zittingsplaatsen) de

toegankelijkheid nu werkelijk verhoogt, is bij ons weten nooit goed onderzocht. Met

aantrekkelijker procedures doelen we op aspecten als informeler, eenvoudiger en

efficiënter (minder proceshandelingen) en sneller. Hoewel we de toegankelijkheid

niet rechtstreeks meten, nemen we in het onderzoek een aantal aspecten van

toegankelijkheid wel mee. 

Het is belangrijk vast te stellen hoe groot het aantal zaken binnen het betreffende

segment nu is, of dat groter is dan indertijd bij de rechtbank, en of een eventuele

toename te verklaren is uit factoren gelegen buiten de invloed van de competentie-

grenswijziging. Het uitgangspunt in de Memorie van Toelichting was dat er zonder

maatregel 6.600 zaken tussen de ƒ 5.000 en ƒ 10.000 bij de rechtbanken aangebracht

11 Zie bijvoorbeeld NJB, 1999 en De Jonge (1995).
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zouden worden en dat dit aantal zou verschuiven naar de kantongerechten. Een

toename in het betreffende segment vanwege een grotere toegankelijkheid was

eventueel te verwachten, maar zeker geen bedoeld effect.12 Vóór de invoering van de

maatregel bestond de indruk dat het met een aanzuigende werking wel mee zou

vallen.13 Dit was gebaseerd op de aanname dat slechts voor een gering deel van de

eisers de lagere kosten doorslaggevend zouden zijn in de keuze wel of niet te

procederen. 

Personeelscapaciteit in verhouding tot werklast

Voorwaarde voor een goede uitvoering van de maatregel was dat de personeels-

capaciteit aangepast zou worden aan de nieuw ontstane werklast. In de Memorie

van Toelichting (p. 4) gaat de minister ervan uit dat tegenover de werklasttoename

bij de kantongerechten een even grote werklastafname staat bij de rechtbanken.

Daarvan is een schatting gemaakt en bij de middelenverdeling binnen de arrondis-

sementen zou men daar vooraf rekening mee houden. Het is echter mogelijk dat de

behandeling van een gegeven hoeveelheid zaken door de kantonrechter een

geringere werklasttoename oplevert dan de werklastafname bij rechtbanken, als

gevolg van een meer efficiënte werkwijze. Daar staat tegenover dat een eventuele

aanzuigende werking van de maatregel tot een extra toename (van de instroom van)

zaken bij de kantongerechten zal leiden. Gegeven de capacitaire schaarste binnen

de rechterlijke macht kunnen werklasteffecten gemakkelijk tot fricties leiden en

neveneffecten sorteren. Daarbij zijn ook effecten buiten het segment van zaken

tussen ƒ 5.000 en ƒ 10.000 denkbaar; een toename in werklast die onvoldoende met

extra capaciteit wordt opgevangen, beïnvloedt immers ook de afdoening van zaken

buiten het verschoven segment.

Het voert te ver om in het kader van dit onderzoek al die bredere effecten te onder-

zoeken; bovendien zijn rechterlijke organisaties zodanig in beweging dat eventuele

buiten het verschoven segment gemeten effecten nauwelijks op conto van de

competentiegrensverschuiving kunnen worden geschreven – zelfs als zo’n effect

feitelijk door die maatregel wordt veroorzaakt. In het onderzoek zullen we ons

derhalve beperken tot veranderingen in de hoeveelheid instromende zaken, en waar

die optreden, wijzen op de mogelijke effecten ervan.

In bijlage 2 zijn twee schema’s opgenomen waarin de verschillende effecten van de

competentiegrensverschuiving zijn gevisualiseerd. 

12 De Memorie van Toelichting (Kamerstukken II 1997-1998, 25 881 nr. 3, p. 4) noemt niet als doelstelling
dat meer mensen hun zaak aan de rechter zullen voorleggen. Wel is dit bij de behandeling van de
personele gevolgen genoemd als een mogelijk gevolg. ‘Indien uit de realisatiecijfers een eventuele
absolute toename van het aantal zaken blijkt ten gevolge van de competentiegrenswijziging, zal de
middelentoewijzing aan de arrondissementen opnieuw worden bezien.’

13 Zie ook Cozijn, Van der Werff en Klijn (1997), p. 5 en 6.
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1.3 Onderzoeksvragen

De vorige paragraaf ging in op mogelijke effecten van de competentiegrens-

verschuiving alsmede op een aantal van de gemaakte keuzes ten aanzien van wat

wel en wat niet zal worden onderzocht. De brede waaier van mogelijke effecten

– ook geïllustreerd door de schema’s in bijlage 2 – maken een secure terrein-

afbakening noodzakelijk. In deze paragraaf wordt, in de vorm van vijf onderzoeks-

vragen, weergegeven op welke vragen het onderzoek in elk geval antwoord zou

moeten geven. 

In algemene zin concentreren we ons op kwalitatieve en kwantitatieve effecten

binnen het verschoven segment van zaken: procedureverloop, aantallen zaken en

werklasteffecten. Verklaringen voor gevonden effecten zullen primair worden

gezocht in de gewijzigde condities die voor het verschoven zaakssegment gelden:

het verdwijnen van de verplichte procesvertegenwoordiging en het feit dat ze door

een ander type rechter en binnen een andere organisatorische setting worden

behandeld. 

1. Is het aantal procedures in handelszaken met een financieel belang van ƒ 5.000

tot en met ƒ 10.000 toegenomen en in hoeverre heeft dat te maken met een

aanzuigende werking van de competentiegrensverhoging?

Deze vraag richt zich op het vaststellen van een mogelijke toename (of afname) van

het aantal zaken met een financieel belang tussen 5.000 en 10.000 gulden. In de

eerste plaats dient te worden vastgesteld hoeveel zaken bij de rechtbanken zijn

verdwenen, en hoeveel er bij de kantongerechten bijkwamen. Indien na correctie

voor een algemene groei of krimp in het aantal civiele handelszaken een verschil

resteert, zal daaruit de omvang van een mogelijke verandering aan de vraagzijde

kunnen worden afgeleid. 

Indien sprake is van een toename van het aantal zaken binnen het verschoven

segment, zou dat een gevolg kunnen zijn van ‘migratie-effecten’ of van een ‘aan-

zuigende werking’. Met ‘aanzuigende werking’ duiden we in dit onderzoeksrapport

op groei die veroorzaakt wordt door zaken die voorheen niet voor de rechter zouden

zijn gebracht. Er zijn echter verschillende andere mechanismen die tot een groeiend

aantal zaken in het segment zouden kunnen leiden, waarbij de groei wordt veroor-

zaakt door zaken die ook in het verleden reeds aan de rechter werden voorgelegd.

Zo werden in het verleden zaken ‘kunstmatig’ onder de grens van 5.000 gulden

gehouden, opdat ze door de kantonrechter konden worden behandeld. Een

dergelijke groei – veroorzaakt door zaken die voorheen in andere zaakssegmenten

werden aangebracht – wordt in het rapport aangeduid met de term ‘migratie-effect’. 

In de vorige paragraaf kwam reeds een aantal mechanismen aan de orde die een

aanzuigend effect zouden kunnen hebben. Een belangrijk motief achter de compe-

tentiegrensverhoging was de toegankelijkheid van de rechtspraak te vergroten;
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wanneer sprake zou zijn van een latente vraag naar gerechtelijke geschilbeslechting

zou een grotere toegankelijkheid ook tot een grotere vraag kunnen leiden. Daarnaast

wordt verondersteld dat de verplichte procesvertegenwoording die eerder gold een

‘zeeffunctie’ vervulde: advocaten kunnen hun cliënten afraden een procedure te

starten of kunnen een schikking treffen. Die zeeffunctie is nu komen te vervallen.

Tot slot zijn partijspecifieke effecten denkbaar. Zo zou het aantal door rechts-

bijstandverzekeraars aangebrachte zaken kunnen groeien, omdat ze in kantonzaken

eigen juristen kunnen machtigen. Ook is denkbaar dat in incassotrajecten boven

5.000 gulden meer routinematig zal worden gedagvaard, nu deurwaarders in deze

zaken als procesvertegenwoordiger kunnen optreden. Voor deze opdrachtgevers

geldt immers dat een mogelijke rechtsgang is inbegrepen in het overeengekomen

incassotarief en de meerkosten van gerechtelijke stappen (goeddeels) zijn

verdwenen.

2. In hoeverre is de personeelscapaciteit bij rechtbanken en kantongerechten

voldoende aangepast aan de gewijzigde werklast als gevolg van de verhoging van de

competentiegrens?

Wat betekent deze verandering voor de werklast bij de rechtbanken en kanton-

gerechten? Bij de rechtbanken is een aanzienlijke daling van de instroom van

nieuwe zaken vastgesteld (zie Eshuis en Van Es, 2000). Die werd, kort na het treffen

van de maatregel, begroot op 7.700 zaken, ongeveer 20% van de jaarlijkse instroom

van handelszaken bij de rechtbank. De instroom van nieuwe zaken bij het

kantongerecht zal stijgen, wellicht met een nog hoger aantal. In de Memorie van

Toelichting bij de competentiegrensverschuiving werd uitgegaan van een

budgetneutrale maatregel, waarbij in het kielzog van de verschoven zaken, ook

personeel van rechtbanken naar de kantongerechten zou verschuiven. Met het oog

op eventuele volgende verhogingen van de competentiegrens en met het oog op

bredere effecten van de maatregel is het van belang vast te stellen in hoeverre de

maatregel tot (tijdelijke) capaciteitstekorten heeft geleid. Daarbij dient tevens

rekening te worden gehouden met de verschillende bewerkingstijden die voor

rechtbank- en kantonzaken gelden.

3. In hoeverre laten procespartijen zich na de verhoging van de competentiegrens in

handelszaken met een belang van ƒ 5.000 tot ƒ 10.000 nog bijstaan door professionele

rechtsbijstandverleners, en zo ja, door welk type rechtsbijstandverlener?

De competentiewijziging beoogt partijen meer keuze te bieden met betrekking tot

het inschakelen van juridische bijstand. Men kan kiezen uit een breder palet dan

alleen de advocaat en desgewenst zelfs zonder bijstand procederen. Het is derhalve

van belang vast te stellen of deze mogelijkheden worden benut. Lijkt dat wellicht

‘logisch’, geheel vanzelfsprekend is het niet: zo kan men zich afvragen of traditionele

klanten van de advocatuur de weg naar de alternatieven weten te vinden. Voorts is
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interessant te bezien aan welk type juridische bijstand rechtzoekenden de voorkeur

geven. Daarbij komen tevens de verschuivingen op de markt van juridische dienst-

verlening in beeld.

4. Is er sprake van een verandering in de wijze waarop de procedure bij

handelszaken van ƒ 5.000 tot ƒ 10.000 verloopt?

De gewijzigde condities waaronder de rechtsgang plaatsheeft zal waarschijnlijk tot

uiting komen in de wijze waarop de zaken worden behandeld. De competentie-

wijziging biedt een mogelijkheid de behandeling van soortgelijke zaken door recht-

bank en kantongerecht te vergelijken op een aantal procedurele aspecten die

kunnen duiden op verschillen in werkwijze. 

Sommige verschillen volgen direct uit verschillen in procesregels: voorbeeld daarvan

zijn verschillen met betrekking tot de dagvaarding en de termijn die een gedaagde

heeft om daarop te reageren. Andere verschillen hangen samen met de werkwijze

van (kanton)rechters en procesvertegenwoordigers. Tot de speelruimte van de

rechter behoren bijvoorbeeld keuzes ten aanzien van (het toestaan van) re- en

dupliek, pleidooi en comparities. Andere, zoals incidentele eisen of eisen in recon-

ventie, horen tot de speelruimte van partijen en procesvertegenwoordigers. 

We veronderstellen dat de neveneffecten van de maatregel deels zullen volgen uit de

verschillende condities (type gerecht, type juridische bijstand, verschil in regels)

waaronder de rechtspleging plaatsvindt.

5. Is de snelheid van de procedure bij handelszaken met een belang van ƒ 5.000 tot

ƒ 10.000 toegenomen, en zo ja, in welke mate?

Bij het kantongerecht worden zaken over het algemeen sneller afgedaan dan bij de

rechtbank, althans dat is veelal de aanname. Geldt dat ook als het dezelfde zaken

betreft? Een vergelijking van doorlooptijden geeft daar antwoord op alsmede op de

vraag hoeveel sneller. Tevens kunnen relaties worden onderzocht met de verschil-

lende condities waaronder de rechtspleging plaatsvindt.

1.4 Onderzoeksmethoden

In de voorgaande paragrafen kwamen de mogelijke effecten van de competentie-

grensverschuiving aan de orde. Daarbij werd een groot aantal vragen geformuleerd,

en werd vermeld welke ervan wel, en welke niet zouden worden onderzocht. Het

voor het onderzoek beschikbare budget was helaas niet toereikend om alle relevante

kwesties tot in detail te onderzoeken. De meest centrale keuze die is gemaakt, is om

het onderzoek primair te richten op statistische analyse van gegevens over de

geschillen in het segment van zaken waarop de competentiegrensverschuiving

betrekking had. Het alternatief zou een meer ‘kwalitatieve’ aanpak zijn geweest,

waarbij op grote schaal partijen, verleners van juridische bijstand en rechters
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zouden worden geënquêteerd over de door hen gemaakte keuzes en afwegingen.

In algemene zin zijn er twee redenen geweest om niet voor die lijn te kiezen.

De eerste is dat geen adequate vergelijking zou kunnen worden gedaan tussen de

‘oude situatie’ (dat wil zeggen toen de zaken bij de rechtbank werden aangebracht)

en de nieuwe situatie: onderzoek naar de oude situatie zou slechts in retrospectief

kunnen geschieden en daarmee minder betrouwbaar zijn. De tweede reden is dat de

‘kwalitatieve’ aanpak niet alleen zeer arbeidsintensief zou zijn, maar zonder kwan-

titatieve basis ook onvoldoende ‘hard’ om conclusies op te baseren. De kwalitatieve

aanpak was slechts interessant in combinatie met de meer kwantitatieve die uitein-

delijk is gevolgd. Het eerste onderzoeksvoorstel voorzag in de combinatie van beide,

maar werd vanwege de hoge kosten afgewezen. Enige vorm van ‘compromis’ werd

gevonden in het verrichten van een bescheiden aantal interviews.

Bij de competentiegrensverschuiving is ook discussie geweest over aanpassing van

de appèlgrens voor kantonzaken. Naar dat aspect is geen onderzoek verricht.

Hoewel de competentie- en appèlgrenzen in hetzelfde wetsartikel worden gespecifi-

ceerd, moet de discussie over appèlgrenzen toch als een aparte kwestie worden

beschouwd. Het betreft een principiële kwestie, die tamelijk losstaat van de

bevordering van marktwerking en keuzevrijheid. 

Instroomgegevens

Voor algemene gegevens over de ontwikkeling van het aantal zaken bij rechtbanken

en kantongerechten is gebruik gemaakt van werklastmetings- en lamiciecijfers.

Soortgelijke cijfers, afkomstig van het CBS, geven niet altijd hetzelfde beeld. We

hebben de voorkeur gegeven aan de werklastmetings- en lamiciecijfers, omdat die

het meest gedetailleerd zijn en ook door de rechterlijke organisaties en het

departement worden gebruikt.

Op basis van bovengenoemde bronnen kan geen beeld worden gegeven van het

segment van handelszaken met een financieel belang tussen 5.000 en 10.000 gulden.

Om hierin te voorzien is het ICT-bedrijf van de rechterlijke organisatie (ICTRO)

gevraagd een query te ontwikkelen, waarmee de geautomatiseerde systemen van de

kantongerechten zijn bevraagd. 

Zaaksgegevens

Veranderingen in de behandeling van zaken, procesvertegenwoordiging en

afdoeningswijze zijn geanalyseerd op basis van rolkaartgegevens uit 1996 (recht-

banken) en 2000 (kantongerechten). De meting uit 2000 betreft in het najaar van dat

jaar afgedane zaken; indien op een vroeger moment zou zijn gemeten, zouden de

meer complexe en langer lopende zaken buiten het onderzoek zijn gebleven. Voor

de voormeting maakten we gebruik van een bestaand onderzoeksbestand met

(rolkaart)gegevens van in 1996 bij de rechtbanken afgedane handelszaken.

We gebruikten een selectie van zaken afkomstig van twee grote rechtbanken, twee
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middelgrote rechtbanken en twee kleine rechtbanken. Ten behoeve van de nameting

hebben we bij de kantonsectoren van diezelfde 6 rechtbanken vergelijkbare

gegevens van de rolkaarten14 verzameld met betrekking tot zaken die in september

tot en met november 2000 zijn afgedaan. Ten behoeve van de analyses is gebruik

gemaakt van het statistische pakket SPSS.

De vergelijking is gemaakt voor zaken die eerst bij de rechtbank dienden en nu bij

de kantonrechter: handelszaken met een geldelijk belang van ƒ 5.000 tot ƒ 10.000.

De zaken lagen op het terrein van verbintenissenrecht en verzekeringsrecht.

Arbeidszaken, huur- en pachtzaken en agentuurovereenkomsten zijn buiten

beschouwing gebleven omdat die altijd al, ongeacht het financieel belang, bij de

kantonrechter dienden. De gegevens betreffen 475 rechtbankzaken en 2723 kanton-

gerechtzaken. 

Met behulp van een aantal variabelen konden we vergelijkingen maken op de

volgende onderwerpen:

– de procesvertegenwoordiging. Deze hebben we ingedeeld in de categorieën15

‘advocaat’, ‘deurwaarder’, ‘andere gemachtigde’ en ‘procedeert in persoon’;

– de aard van de vordering of de geschiltypering. We hebben met behulp van

verschillende codes die verwijzen naar de juridische aard van het geschil, een

indeling gemaakt;

– de partijconstellatie, ofwel de mate waarin natuurlijke en rechtspersonen in de

geschillen als eiser of gedaagde zijn betrokken;

– contradictoire procedures versus niet-contradictoire, met de varianten ‘verstek’,

‘referte’ en ‘ingetrokken’;

– de procesgang. Daarbij is gelet op de mate waarin gebruik wordt gemaakt van

re- en dupliek, comparitie na antwoord, en bijzondere proceshandelingen

(deskundigenonderzoek, enquête  en contra-enquête, eis in reconventie,

incidentele eis);

– de afloop van de zaak (een royement of een vonnis);

– de doorlooptijd van datum van inschrijving tot afloopdatum.

Interviews

Om de resultaten uit de kwantitatieve analyse in te kleuren zijn rechters en rechts-

hulpverleners geïnterviewd. Aan 3 kantonrechters, 4 advocaten, 5 gerechtsdeur-

waarders, 1 juridisch medewerker van een bureau voor rechtshulp en 3 rechts-

bijstandverzekeraars hebben we gevraagd wat hun ervaringen en verwachtingen ten

aanzien van de competentiegrenswijziging zijn. Dit moest met name verschuivingen

in het type rechtsbijstandverlener, de invloed op het zaaksaanbod en eventuele

14 Onder een ‘rolkaart’ verstaan we een uitdraai van het gestandaardiseerde zaaksoverzicht, dat van elke
zaak wordt bijgehouden in een geautomatiseerd systeem.

15 Wanneer slechts een naam stond vermeld, is de Gids voor de Rechterlijke Macht geraadpleegd om na te
gaan of de persoon in kwestie tot een van voornoemde beroepsgroepen behoorde.

03-203-hoofdstuk-01.chp  19-11-2002  16:26  Pagina 20



Vraagstelling en methode van onderzoek 21

inhoudelijk/juridische veranderingen belichten. Tevens brachten we de wenselijk-

heid van een verdere verhoging ter sprake.

Meting personele capaciteit

Aan de 6 rechtbanken en de 6 kantongerechten, waar de in het onderzoek betrokken

zaken vandaan kwamen, is gevraagd of er naar aanleiding van de competentie-

wijziging bij hen iets veranderd is in de personele capaciteit (voor rechters en

ondersteunend juridisch geschoold personeel). We hebben hun gevraagd de feitelijk

beschikbare personeelscapaciteit voor de behandeling van civiele handelszaken in

1998, 1999 en 2000 op te geven, en tevens een korte vragenlijst voorgelegd om na te

gaan of, en op welke wijze, beleidsmatig aandacht werd geschonken aan de

(mogelijke) capacitaire consequenties van de competentiegrensverschuiving. 

1.5 Opbouw van het rapport

In hoofdstuk 2 stellen we vast welk deel van de rechtbankprocedures is verschoven

naar het kantongerecht en gaan we na of er sprake is geweest van een aanzuigende

werking. Tevens gaan we in op het werklasteffect en de personele consequenties van

de verschuiving. Tot slot wordt nagegaan of er zich veranderingen hebben voorge-

daan in het type zaken dat aan de rechter werd voorgelegd. Hoofdstuk 3 heeft de

juridische bijstand na de competentiewijziging tot onderwerp. Naast de keuzes van

rechtzoekenden wordt daarbij ‘de markt’ als invalshoek gebruikt. In hoofdstuk 4 ligt

de nadruk op het procedureverloop. Behandeld worden wijzigingen in de mate van

verweer, van procedurekenmerken, de afloop en de doorlooptijden. We besluiten in

hoofdstuk 5 met een samenvatting van de belangrijkste resultaten aan de hand van

de onderzoeksvragen en een beschouwing over de resultaten in het licht van de

herziening van het burgerlijk procesrecht en de mogelijke gevolgen van een verdere

verhoging van de competentiegrens.

Als bijlage zijn onder meer een begrippenlijst en methodologische kanttekeningen

opgenomen.

Om praktische redenen wordt in de rapportage gebruik gemaakt van termen die ten

tijde van de onderzochte verandering nog in de wet stonden, maar inmiddels niet

meer: bijvoorbeeld ‘kantongerechten’ (vanaf 2002 kantonsectoren) en ‘guldens’. 
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Verschoven zaken: aantal en aard

In dit hoofdstuk staat de omvang en samenstelling van het – van rechtbank naar

kantongerecht – verschoven zaakssegment centraal. De eerste paragraaf richt zich

op de eerste onderzoeksvraag: is het aantal procedures in handelszaken met een

financieel belang tussen 5.000 en 10.000 gulden toegenomen, en in hoeverre is dat

het gevolg van een aanzuigende werking? In de tweede paragraaf wordt de verande-

ring in het aantal zaken doorvertaald naar werklast en personele capaciteit en wordt

een voorlopig antwoord gegeven op de tweede onderzoeksvraag: in hoeverre is de

personeelscapaciteit bij rechtbanken en kantongerechten voldoende aangepast aan

de veranderde werklast ten gevolge van de verhoging van de competentiegrens?

Vervolgens komt een aantal kwalitatieve aspecten van het verschoven zaakssegment

aan de orde. In paragraaf 2.3 wordt een profiel geschetst van in 1996 door de recht-

banken afgedane handelszaken met een financieel belang tussen 5.000 en 10.000

gulden, en wordt nagegaan in hoeverre dit afwijkt van rechtbankzaken met een

hoger financieel belang. In paragraaf 2.4 worden de rechtbankafdoeningen uit 1996

vergeleken met kantonafdoeningen uit 2000, voor wat betreft het onderwerp van de

geschillen en de partijconstellatie. In de laatste paragraaf, 2.5, worden de belang-

rijkste veranderingen in de instroom in het verschoven zaakssegment in samenhang

behandeld.

2.1 Ontwikkelingen in het zaaksvolume 

2.1.1 Instroom handelszaken bij rechtbanken en kantongerechten

De verhoging van de competentiegrens leidt tot een afname van het aantal zaken

dat bij de rechtbanken instroomt en een toename van het aantal zaken bij de

kantongerechten. De omvang van die af- en toename kunnen vaststellen via werk-

lastmetings- en lamiciecijfers. 

In tabel 1 is de ontwikkeling van het aantal handelszaken bij rechtbanken en

kantongerechten weergegeven. Het betreft zaken die worden ingeleid met een

dagvaarding, en ook wel worden omschreven als ‘rolzaken’ en ‘bodemprocedures’.

In de rechtbankcijfers zijn ook kantonappèls meegerekend; de kantoncijfers

bevatten geen appèlzaken. Voorts geldt dat het aantal procedures wordt geteld; dat

betekent dat sommige geschillen meerdere keren worden geteld, bijvoorbeeld in

verzet- of vrijwaringszaken. Voor kantongerechten bevat de telling ook huur- en

arbeidszaken, voorzover die met een dagvaarding worden ingeleid. Zaken die altijd
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– ongeacht het financieel belang – door de kantonrechter worden behandeld, maken

naar schatting1 zo’n 40% van het volume uit. De overige 60% zijn zaken van het type

waarop de competentiegrensverschuiving van toepassing was. In de cijfers van voor

1999 gaat het om zaken met een financieel belang tot 5.000 gulden.

Afname rechtbankzaken

Naar verwachting zou de competentiegrensverschuiving tot een forse daling van het

instroomvolume bij de rechtbanken leiden. 

In de tweede kolom van tabel 1 is het aantal civiele rolzaken dat jaarlijks bij de

rechtbanken instroomt, weergegeven. Van 1998 naar 1999 tonen de cijfers een

afname van 8.230 zaken (21,3%). Die kan worden beschouwd als direct gevolg van de

competentiegrensverhoging. Het feitelijk aantal zaken dat van rechtbank naar

kantongerecht verdween, is nog iets groter: ook een deel van de incasso-kort-

gedingen met een financieel belang beneden ƒ 10.000 gingen naar het

kantongerecht.2 Bovendien mag aannemelijk worden geacht dat in 1999, net als in

de jaren ervoor en erna, ook sprake is geweest van een stijgende tendens in het

aantal rechtbankzaken (die in 1999 echter aan het zicht wordt onttrokken door de

instroomdaling ten gevolge van de competentiegrensverschuiving). In totaal

schatten we het aantal zaken met een financieel belang tussen 5.000 en 10.000

gulden dat in 1999, indien de competentiegrens niet zou zijn verhoogd, bij de

rechtbanken zou zijn aangebracht op 9.000. 

Tabel 1 Ontwikkeling instroom handelszaken bij rechtbanken en kantongerechten

jaar rechtbank kantongerecht totaal

1996 36.862 266.249 303.111
1997 38.067 273.116 311.233
1998 38.665 277.706 316.371
1999 30.435 282.160 312.595
2000 32.266 281.503 313.769

Bron: werklastmetings- en lamiciecijfers

Toename kantonzaken

Uit de instroomcijfers van kantonzaken laat zich – verrassend – geen effect van de

competentiegrensverhoging aflezen. De stijging van het aantal zaken in 1999 is niet

1 Exacte gegevens zijn ons niet bekend. Het hier genoemde percentage is afgeleid uit gegevens uit de
werklastmeting en door het CBS gerapporteerde zaaksaantallen voor met een dagvaarding ingeleide
huur-, arbeids- en pachtgeschillen.

2 In de vijf jaren voor de competentiegrenswijziging was het aantal kort gedingen redelijk stabiel, zo’n
15.000 stuks (landelijk). In 1998 en 1999 ging het om respectievelijk 14.923 en 15.149 zaken. De cijfers
voor de Rechtbank Amsterdam – de enige waar het incasso-kortgeding op grote schaal wordt toegepast –
tonen evenwel een andere ontwikkeling: het aantal kort gedingen daalde er in 1999 met 400.
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groter dan de jaarlijkse stijging in de jaren daaraan voorafgaand. Uit de rechter-

kolom van tabel 1 blijkt dat zich in 1999 een trendbreuk voordeed in het totale

instroomvolume van rechtbanken en kantongerechten samen: dat nam voor het

eerst in jaren af.3 Zonder de competentiegrensverschuiving zou in 1999 sprake zijn

geweest van een afgetekende daling van het aantal kantonzaken. Uit de tabel blijkt

dat ook in 2000 een kleine daling optrad.

2.1.2 Volumeontwikkeling in het verschoven zaakssegment

In het kader van ons onderzoek is de instroom van zaken in het verschoven segment

over de jaren 1999, 2000 en 2001 gemeten. De resultaten – geëxtrapoleerd op basis

van gegevens van 15 arrondissementen – zijn weergegeven in tabel 2. Als referentie

is voor 1998 het aantal zaken weergegeven dat verdween bij de rechtbanken.

Tabel 2 Ontwikkeling instroom zaakssegment 5.000-10.000 gulden

rechtbank kanton kanton kanton
1998 1999 2000 2001

aantal ingestroomde zaken met financieel
belang tussen 5.000 en 10.000 gulden 9.000 14.750 16.800 18.800

stijging t.o.v. 1998 n.v.t. 64% 87% 109%
stijging t.o.v. voorgaande jaar n.v.t. 64% 14% 12%

Exclusief zaken die niet onder de competentiewijziging vielen, zoals huur- en arbeidszaken

Uit de cijfers blijkt dat de omvang van het verschoven segment – handelszaken met

een financieel belang van 5.000 tot 10.000 gulden – bij de competentiegrens-

verhoging fors is toegenomen en ook in de jaren erna nog een stevige groei van zo’n

2.000 zaken per jaar laat zien.4 In figuur 1 is de volumeontwikkeling van

kantonzaken, rechtbankzaken en het verschoven zaakssegment weergegeven.

De combinatie van een daling in het totaal van civiele dagvaardingszaken bij kanton-

gerechten en rechtbanken en een forse stijging in een deelsegment ervan maken de

interpretatie van de gegevens lastig. Hoewel ze gelijktijdig plaatsvonden, hebben we

geen oorzakelijk verband kunnen vinden tussen de daling van de instroom van

civiele handelszaken en de verhoging van de competentiegrens (zie bijlage 4). 

3 Ook het CBS geeft cijfers over deze civiele procedures. Anders dan de lamiciecijfers laten de CBS-cijfers
over 1999 een stijging zien. Helaas zijn de lamicie- en CBS-cijfers niet één-op-één vergelijkbaar en
kunnen we dit verschil niet interpreteren.

4 De cijfers geven een gevarieerd beeld. In enkele arrondissementen was de toename van het aantal
zaken zeer gematigd, in andere zeer fors. De extremen – soms een verviervoudiging van het aantal
zaken – zitten vooral in kleine arrondissementen.
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Figuur 1 Ontwikkeling instroom handelszaken, 1998-2000

2.1.3 Verklaring: migratie-effecten of aanzuigende werking?

Met oog op de in hoofdstuk 1 geformuleerde aandachtspunten en onderzoeksvragen

zouden we vooral willen vaststellen welk deel van groei in het verschoven segment

wordt veroorzaakt door migratie-effecten, en welk deel door een aanzuigende

werking. Onder ‘aanzuigende werking’ verstaan we een toename van het aantal

zaken doordat zaken die voorheen niet aan de rechter werden voorgelegd, dat nu

wel worden. Met ‘migratie-effecten’ doelen we op een toename binnen het segment

van 5.000 tot 10.000 gulden doordat zaken die voorheen in een ander segment

instroomden (bijvoorbeeld het segment van 1 tot 5.000 gulden), nu in het segment

van 5.000 tot 10.000 gulden worden aangebracht. Een gedetailleerde analyse op dat

punt is opgenomen als bijlage 4. Zoals weergegeven in figuur 2 komt een groep van

ruim 5.000 zaken in aanmerking om als migratie-effect of als gevolg van

aanzuigende werking te worden geduid. 

Figuur 2 Verklaring ‘herkomst’ van de in 1999 ingestroomde kantonzaken met financieel
belang tussen 5.000 en 10.000 gulden5

8.600
14.750 16.800

30.065
30.435 32.266

277.706 267.410 264.703

rechtbankzaken, exclusief verschoven segment

verschoven segment; financieel belang ƒ 5.000-ƒ 10.000

kantonzaken, exclusief verschoven segment

5 De in de figuur genoemde mislukte formulierdagvaardingen en ex-kantonzaken worden inhoudelijk
behandeld in bijlage 4.
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Een definitieve duiding valt op basis van de ons beschikbare gegevens niet te geven.

We weten dat het vóór de competentiegrensverschuiving voorkwam dat zaken

kunstmatig onder de 5.000 gulden werden gehouden, opdat ze bij het kantongerecht

in plaats van bij de rechtbank konden worden aangebracht.6 Dat, op het moment

dat dit niet langer nodig was, zo’n 5.000 zaken uit het segment ‘tot 5.000 gulden’

naar het segment ‘boven 5.000 gulden’ migreerden, moet plausibel worden geacht.7

We hebben dus strikt genomen geen ‘aanzuigende werking’ (dat wil zeggen: zaken

die voorheen niet aan de rechter werden voorgelegd) nodig om de onstuimige groei

in het verschoven zaakssegment te verklaren.

Natuurlijk valt een ‘aanzuigende werking’ ook niet volledig uit te sluiten.

Theoretisch blijft die in enige mate aannemelijk, maar een empirisch bewijs valt op

basis van het onderzoek niet te leveren. 

Indien we de groei van het verschoven segment volledig aan migratie-effecten

wijten, is daarmee instroomdaling van kantonzaken buiten het verschoven segment

nog niet volledig verklaard. Naarmate de groei meer aan een aanzuigende werking

wordt toegeschreven, is de niet-verklaarde instroomdaling buiten het verschoven

segment nog groter. 

Reflectie

Uit het voorgaande blijkt dat we op basis van het onderzoek geen wetenschappelijk

interessante uitspraak – dat wil zeggen: een uitspraak die andere mogelijkheden

uitsluit – kunnen doen over de aanzuigende werking van de competentiegrens-

verhoging. Dat zo’n 5.000 zaken naar ‘boven de 5.000 gulden’ migreerden, is

aannemelijk. Maar het zouden er ook 4.000 kunnen zijn, en derhalve zou er toch

sprake zijn van enige aanzuigende werking. 

Een ander punt is dat we de ‘verdwenen’ kantonzaken niet nader kunnen identifice-

ren dan dat het om dagvaardingszaken gaat; het valt niet uit te sluiten dat het

geschillen betreft waarop de competentiewijziging niet van toepassing was, zoals

huur- of arbeidszaken. Het ontbreekt evenwel ook aan concrete indicaties dat op die

terreinen sprake zou zijn van ontwikkelingen die een dergelijke specifieke afname

aannemelijk maken.

2.2 Werklast en personele capaciteit

Bij de invoering van de gewijzigde competentiegrens werd ervan uitgegaan dat met

het verschuiven van zaken van rechtbanken naar kantongerechten ook een

6 Uit de onderzoeksgegevens kan worden opgemaakt dat die praktijk na 1999 is voortgezet rond de
nieuwe grens van 10.000 gulden. In 15% van de zaken met een belang van 5.000 tot en met 10.000
gulden ligt het financieel belang op exact 10.000 gulden.

7 We wijzen er daarbij op dat het segment ‘tot en met 5.000 gulden’ naar schatting zeker 150.000 zaken
bevatte (huur- en arbeidsgeschillen niet meegerekend), en dat juist hier in 1999 een forse volumedaling
optrad.
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personele verschuiving in die richting zou plaatsvinden. In de Memorie van

Toelichting wordt die verwachting uitgesproken en wordt tevens gesteld dat die

personele verschuiving naar verwachting budgetneutraal zal zijn. 

Bij die verwachting valt een aantal kanttekeningen te plaatsen. In de eerste plaats

zal het effect op de workload bij rechtbanken veel groter zijn dan bij kanton-

gerechten. De civiele sectoren van de rechtbanken raakten, zoals we zagen, meer

dan 20% van hun workload kwijt. Bij de kantongerechten is dat effect percentueel

veel kleiner, omdat ze reeds veel meer zaken hadden. Een aanwas van 10.000 zaken

op een totaal van 250.000 is een toename van 4%. 

Een tweede kanttekening moet worden gemaakt naar aanleiding van de behandel-

tijden die gebruikt worden voor de financiering van de gerechten. De ‘logica’ van die

systematiek leidt er toe dat een gelijke zaak bij het kantongerecht minder werk

oplevert dan bij de rechtbank. In tabel 3 zijn de behandeltijden weergegeven voor

zaken eindigend in vonnis, uitgesplitst naar type college en contradictoir en verstek. 

Tabel 3 Gemiddelde behandeltijden, in minuten8

verstekvonnis contradictoir eindvonnis

kantongerecht kantonrechter 1 221
ondersteuning 46 378

arrondissementsrechtbank rechter 15 560
ondersteuning 90 595  

Uit de tabel blijkt dat de gemiddelde tijdsinvestering per zaak bij het kantongerecht

ongeveer de helft lager ligt dan bij de rechtbank. Op basis van deze behandeltijden

zou de competentiegrensverschuiving niet budgetneutraal zijn, zoals gesteld in de

Memorie van Toelichting, maar een forse kostenbesparing opleveren. 

Het is evenwel de vraag of dit de juiste manier is om tegen de zaken aan te kijken.

Indien er – grosso modo – een relatie is tussen de hoogte van het financieel belang

van een zaak en de complexiteit ervan, zou de conclusie wellicht eerder moeten zijn

dat de behandeltijden naar boven dienen te worden bijgesteld. Immers, indien de

veronderstelde relatie er is, gaat zowel bij rechtbanken (de eenvoudigste zaken

verdwijnen) als bij kantongerechten (er komen complexere zaken bij) de gemiddelde

‘zwaarte’ van zaken omhoog.

In 2001 zijn voor de civiele sectoren van rechtbanken nieuwe behandeltijden per

zaak vastgesteld. Doorrekening volgens die behandeltijden leidde tot een kosten-

stijging van 27% voor de afdoening van civiele handelszaken. Mogelijk is die stijging,

8 De vermelde behandeltijden zijn gebaseerd op schattingen gedaan in de jaren negentig en werden
gebruikt in de jaren waarop ons onderzoek betrekking heeft. Inmiddels zijn nieuwe behandeltijden
vastgesteld op basis van tijdschrijfonderzoeken. De verschillen tussen rechtbanken en kantongerechten
zijn gebleven.
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behalve aan een mogelijke toename van de gemiddelde ‘zwaarte’ van zaken, ook te

wijten aan de veranderde methode om de behandeltijden vast te stellen.

Meting capaciteit

Om vast te stellen in welke mate er feitelijk sprake is geweest van personele

verschuivingen zijn gegevens opgevraagd bij de rechtbanken en kantongerechten

die deel uitmaakten van onze steekproef. Helaas hebben niet alle 6 rechtbanken en

kantonsectoren ons die gegevens verstrekt. Toch is hetgeen we ontvingen voldoende

eenduidig om conclusies te trekken.

Tabel 4 Fte’s rechterlijke macht in civiele sector rechtbanken (N=4)

rechterlijke macht 1998 1999 2000

rechtbank A 10,1 10,6 9,9
rechtbank B 4,5 5,3 5,1
rechtbank C 17,6 18,8 16,7
rechtbank D 13,7 19,7 20,3

totaal 45,9 54,4 52,0

In de tabellen 4 t/m 7 is de ontwikkeling van de capaciteit van de verschillende colleges

weergegeven, uitgesplitst naar leden van de rechterlijke macht en ondersteuning.

Tabel 5 Fte’s juridische ondersteuning in civiele sector rechtbanken (N=4)

juridische ondersteuning 1998 1999 2000

rechtbank A 0,9 0,9 0,9
rechtbank B 2,0 1,4 1,8
rechtbank C 2,0 2,0 3,8
rechtbank D 2,0 2,0 1,0

totaal 6,9 6,3 7,5  

Uit de cijfers blijkt dat geen afname van capaciteit heeft plaatsgevonden, maar dat

deze – althans bij de rechtbanken waar wij onderzoek deden – is toegenomen. Twee

rechtbanken rapporteerden tevens over de inzet van plaatsvervangers. Ook die nam

na 1998 toe.

In de tabellen 6 en 7 zijn de cijfers van kantongerechten weergegeven. 

Uit de cijfers van de kantongerechten blijkt dat de personele capaciteit er niet

noemenswaardig is toegenomen. Ten aanzien van rechters is het beeld wat gunstiger

dan ten aanzien van het ondersteunend personeel. In 1999 en 2000 was de totale

capaciteit (rechters en ondersteuning) zelfs iets geringer dan in 1998. 
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Tabel 6 Fte’s rechterlijke macht in kantonsectoren (N=6)

rechterlijke macht 1998 1999 2000

kantonsector A ongewijzigd ongewijzigd ongewijzigd
kantonsector B 5,5 3,4 4,2
kantonsector C 10,0 11,0 11,0
kantonsector D 11,5 11,4 11,8
kantonsector E 17,6 17,7 17,9
kantonsector F 19,0 20,0 19,8

totaal 64,6 63,5 64,7  

Tabel 7 Fte’s juridische ondersteuning in kantonsectoren (N=6)

juridische ondersteuning 1998 1999 2000

kantonsector A ongewijzigd ongewijzigd ongewijzigd
kantonsector B 4,3 3,9 4,0
kantonsector C 12,0 12,4 10,7
kantonsector D geen gegevens
kantonsector E 4,6 4,6 4,6
kantonsector F geen gegevens

totaal 20,9 20,9 19,3  

De balans opmaken

Uitgangspunt bij de competentiegrensverschuiving was – op basis van de Memorie

van Toelichting – dat de surpluscapaciteit die bij rechtbanken zou ontstaan, zou

worden overgeheveld naar de kantongerechten. Zelfs uit het beperkte cijfermateriaal

waarover we kunnen beschikken, blijkt overduidelijk dat dit niet is gebeurd. Dit

gegeven bezien we in het licht van het structurele capaciteitsgebrek bij de rechter-

lijke macht. Met het verdwijnen van zaken bij de rechtbanken was niet automatisch

sprake van overcapaciteit; integendeel, er lag nog voldoende werk voor rechters en

de juridische ondersteuning te wachten. Uit cijfers van lamicie blijkt dat de recht-

banken in 1999 en 2000 vele duizenden handelszaken meer hebben afgedaan dan er

nieuw instroomden.9 Zou dat niet zijn gebeurd, dan zou de verhoging van de

competentiegrens tot een stijging van de doorlooptijden hebben geleid. Immers, bij

een flinke daling van de instroom en gelijkblijvende voorraad zou de verhouding

instroom/voorraad verstoord raken.10 Eén rechtbank vermeldde als toelichting bij

9 Zie W.W.M. Paulussen (2001). Hielden in- en uitstroom elkaar in de periode 1994-1998 redelijk in balans,
in 1998 werden er 4.900 zaken meer afgedaan dan er instroomden en in 1999 waren dat er ruim 3.400 meer.

10 Enig beeld van hoe de ontwikkeling in de praktijk is verlopen, kan worden opgemaakt aan de hand van
voorraadmetingen in begin 1999 (Eshuis en Van Es, 1999) en begin 2001 (Paulussen, 2001). Zetten we de
eerste voorraadmeting (50.000 zaken) af tegen de instroom van 1998 (38.665 zaken), dan is de verhou-
ding: 1:1,29. De verhouding tussen de instroom van 2000 (32.266 zaken) en de tweede voorraadmeting
(37.626 zaken) is met 1:1,16 duidelijk gunstiger. Zou er ten opzichte van begin 1999 geen voorraad zijn
afgebouwd, dan zou de verhouding 1:1,55 zijn geworden.
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de in het kader van ons onderzoek verstrekte cijfers dat de situatie is gebruikt om

de kwaliteit van de rechtspraak te verbeteren: men is weer meer zaken meervoudig

gaan behandelen. Het lijkt er dus op dat de competentiegrensverschuiving voor

rechtbanken een ‘blessing in disguise’ is geweest.

Betekent dat dat kantongerechten automatisch het kind van de rekening zijn?

Uit cijfers valt dat niet af te leiden: ook de kantongerechten zagen kans in 1999 meer

zaken af te doen dan er instroomden. Op de productiviteit en doorlooptijd bij

kantongerechten zal de verschuiving dus geen negatief effect hebben gehad. Een

mogelijk effect op kwaliteit laat zich helaas niet uit dergelijke cijfers lezen. In de

interviews lieten kantonrechters zich duidelijk uit: ze ervoeren een zorgwekkende

toename van de werklast (en vonden, om die reden, een volgende verhoging van de

competentiegrens onwenselijk). 

2.3 Karakteristieken van het verschoven zaakssegment

In deze paragraaf staan we stil bij de karakteristieken van de zaken die onder

invloed van de competentiegrensverschuiving naar de kantongerechten zijn

verschoven. We doen dat aan de hand van rechtbankafdoeningen uit 1996, en

vergelijken karakteristieken van zaken in het segment van 5.000 tot 10.000 gulden

met die van het totaal van door de rechtbanken afgedane handelszaken. 

Zaken in het verschoven segment blijken geen doorsnee rechtbankzaken te zijn

geweest. Algemeen gesproken lijkt het redelijk te veronderstellen dat de zaken met

– althans binnen de rechtbank – de laagste financiële belangen ook de relatief

eenvoudige zaken zijn. De verschillen met andere handelszaken ondersteunen die

veronderstelling.

Een eerste opvallend verschil is dat zich in het segment van 5.000 tot 10.000 gulden

relatief weinig zaken bevinden met een natuurlijke persoon als eiser. Ruim 75% van

de zaken wordt aangebracht door rechtspersonen.

Tabel 8 Handelszaken, naar persoon van eiser (rechtbankafdoeningen 1996)

eiser rechtbank, zaken met financieel belang
alle zaken van 5.000 tot 10.000 gulden

natuurlijke persoon 35% 21,5%
rechtspersoon 61% 75,5%
overheid 3% 2%
combinatie 1% 1%  

De meest voorkomende partijconstellatie in het onderzoekssegment is die van

rechtspersoon (eiser) versus natuurlijke persoon (gedaagde). In het onderzoeks-
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segment is die partijconstellatie goed voor 54% van de zaken,11 over het totaal van

handelszaken was dat slechts 38%.

Ook het zaaksverloop in het segment van 5.000 tot 10.000 gulden wijkt af van de

gemiddelde rechtbankzaak. Zo wordt er relatief weinig verweer gevoerd in deze

zaken. Werd er wel verweer gevoerd, dan werd in deze zaken vaak een comparitie na

antwoord (CnA) gehouden; meer dan tweemaal zo vaak als in de ‘gemiddelde’

handelszaak.

Tabel 9 Zaaksverloop in onderzoekssegment en totaal van handelszaken
(rechtbankafdoeningen, 1996)

rechtbank, zaken met financieel belang
alle zaken van 5.000 tot 10.000 gulden

zaaksverloop

ingetrokken zaken 3% 5%
verstekzaken 41% 62%
refertezaken 1% 0%
contradictoir 55% 33%

afdoening

vonnis 68% 78%

comparities (gepercenteerd op 
contradictoire zaken)

comparitie na antwoord (CnA) 15% 33%
‘gewone’ comparitie 10% 6%

Een voor de hand liggende verklaring voor het grote aantal zaken waarin rechts-

personen een natuurlijke persoon dagvaarden en het lage verweerpercentage zou

zijn dat zich in het onderzoekssegment relatief veel eenvoudige incassozaken

bevinden. In contradictoire zaken werd relatief vaak de comparitie na antwoord

(CnA) toegepast; dat kan worden opgevat als een indicatie voor eenvoudig geschil.

Bij de zaken met een CnA zijn geschillen waarin natuurlijke personen tegen andere

natuurlijke personen procederen oververtegenwoordigd.

De doorlooptijden in het onderzoekssegment zijn, zowel voor contradictoire als voor

verstekzaken, gemiddeld wat korter dan in handelszaken met een hoger financieel

belang.

Zoals in de volgende hoofdstukken zal blijken, lijken de in 1996 afgedane rechtbank-

zaken met een financieel belang tot 10.000 gulden meer op de zaken die in 2000

11 Later in dit rapport wordt een percentage van 56% vermeld; bij die berekening zijn overheden buiten
beschouwing gelaten en combinaties van natuurlijke persoon en rechtspersoon als ‘rechtspersoon’ geteld.
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door het kantongerecht werden afgedaan, dan op de rechtbankzaken met een hoger

financieel belang.

Voor wat betreft de procesgang is het beeld fundamenteel anders. In hoofdstuk 4 zal

blijken dat de wijze waarop de kantonrechter de zaken behandelt aanmerkelijk

anders is dan de wijze waarop de rechtbank te werk gaat. De kantonrechter staat

voor snelle en ongecompliceerde afdoeningen, waarbij weinig van de ‘standaard’

van twee (schriftelijke) rondes wordt afgeweken. Toen dezelfde zaken door de

rechtbank werden afgedaan, leken ze meer op andere rechtbankzaken: iets meer

complicaties, vele malen trager.

2.4 Veranderingen in onderwerp van geschil en partijconstellatie

Om twee redenen is het in onze studie van belang een beeld te krijgen van de aard

van de geschillen. De eerste reden is zeer basaal: onderwerp van onderzoek is de

gerechtelijke geschilafdoening in een zeer specifiek segment van zaken, namelijk die

met een financieel belang tussen ƒ 5.000 en ƒ 10.000. De aard van de geschillen in

dat segment zou mede bepalend kunnen zijn voor de effecten van de competentie-

grenswijziging. Hebben we overwegend te maken met rechtspersonen of natuurlijke

personen? Betreffen de geschillen voornamelijk het invorderen van onbetaalde

rekeningen, of gaat het om principiële zaken? Variëren de effecten van de

competentiegrenswijzigingen afhankelijk van de aard van het geschil, of maakt dat

nauwelijks uit? En hebben we bij onze vergelijking tussen rechtbankafdoeningen uit

1996 en kantongerechtsafdoeningen uit 2000 nog wel met hetzelfde type zaken te

maken?

De tweede reden om aandacht te schenken aan de aard van geschillen houdt

verband met de toename van het aantal zaken in het verschoven segment. Nu na de

competentiegrensverhoging veel meer zaken in het verschoven segment worden

aangebracht, kunnen eventuele veranderingen in het onderwerp van geschil en de

partijconstellatie wellicht inzicht verschaffen in de herkomst van die zaken.

Omdat uitgebreid dossieronderzoek binnen de kaders van onze studie niet mogelijk

was, is gebruik gemaakt van de juridische zaakstypering die voor elke zaak wordt

geregistreerd. Het betreft een typering op basis van wetsartikelen, met zo’n 150

categorieën en subcategorieën (3 niveaus). De typering wordt bij inschrijving van

zaak gedaan door de griffie. Met het gebruik van deze zaakstypering – ingevoerd in

1996 – ten behoeve van onderzoek is nog weinig ervaring opgedaan. In hoeverre

analyses van die typeringen werkelijk bruikbare gegevens opleveren, moet uit het

onderzoek blijken.

Algemeen wordt aangenomen dat het bij veel civiele handelszaken met een relatief

laag financieel belang gaat om het incasseren van onbetaalde rekeningen. Of sprake
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is van incassozaken blijkt echter niet uit de zaakstypering. Op dat punt kunnen in

het onderzoek slechts via omwegen indicaties worden verkregen.

Een methodologisch probleem bij de analyse betrof de zogenaamde ‘ongeconver-

teerde zaken’. Met die term worden zaken bedoeld die voor 1996 instroomden en

niet van een (specifieke) zaakstypering zijn voorzien. In bijlage 5 is weergegeven hoe

met dat probleem is omgegaan.

2.4.1 Onderwerp van geschil

Is de samenstelling van het zaaksaanbod in het segment van 5.000 tot 10.000 gulden,

wat het onderwerp van geschil betreft, na de verschuiving van de competentiegrens

gewijzigd? Dat is slechts in beperkte mate het geval. Het meest opvallend is de

verschuiving van de bijzondere overeenkomsten uit boek 7 BW naar het verbintenis-

senrecht (boek 6 BW ). Bij de kantongerechten ligt het percentage zaken met betrek-

king tot bijzondere overeenkomsten duidelijk lager (69%) dan bij de rechtbank

(84%), terwijl het aandeel van zaken op het terrein van verbintenissenrecht toenam

(van 9 naar 26%).

Tabel 10 Onderwerp van geschil vóór en na de competentiegrenswijziging

rechtbank 19961 kanton 2000
onderwerp van geschil N % N %

verbintenissenrecht boek 6 BW 38 9 705 26
bijzondere overeenkomst boek 7 BW 338 84 1882 69
verzekeringsrecht 12 3 123 5
anders 17 4 13 -

totaal 405 100 2723 100

Statistisch significant verschil tussen verdelingen 1996 en 2000; chi2 = 103, df = 3, p < .05
1 exclusief codering ‘ongeconverteerd’

Via de registratiegegevens zijn de verbintenissen uit boek 6 en 7 BW nader onder te

verdelen. Deze zijn weergegeven in tabel 11. Het is dan overigens nog steeds niet

eenvoudig de gebruikte zaakstyperingen aan concrete geschillen te verbinden. Met

name de categorieën overig (overig verbintenissen, overig bijzondere overeenkomst

en verbintenissen uit andere bron dan onrechtmatige daad of overeenkomst) zijn

niet goed te interpreteren. Bij een fijnere uitsplitsing is het volgende waar te nemen.

De toename van verbintenissen (boek 6 BW ) zit hem in de categorie ‘overige’: die

steeg van 1% (bij de rechtbank) naar 19% (bij de kantongerechten). Dat is met name

ten koste gegaan van het aandeel koopovereenkomsten en geldleningen.

Tevens laat de subcategorie ‘niet-bijzondere overeenkomst’ (ofwel: algemene

voorwaarden) een forse stijging zien. Hier is vermoedelijk sprake van een registratie-

effect, want die stijging komt geheel op conto van twee van de zes kantonsectoren.
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De rechtbanken gebruikten deze codering niet en de overige vier kantonsectoren

evenmin.

Tabel 11 Onderwerp van geschil voor en na de competentiewijziging

rechtbank 19961 kanton 2000
onderwerp van geschil N % N %

boek 6 BW: verbintenissen
onrechtmatige daad 31 8 134 5
onverschuldigde betaling 4 1 53 2
overig boek 6 3 1 518 19

boek 7 BW: bijzondere overeenkomsten
koop (incl. op afbetaling) 107 26 531 20
opdracht en aanneming 108 27 774 28
geldlening (verbruikleen) 89 22 447 16
bijzondere overeenkomst anders 34 8 130 5

overig zaken
verzekeringsrecht 12 3 123 5
geen verbintenis of verzekering 17 4 13 1

totaal 405 100 2786 100

Statistisch significant verschil tussen verdelingen 1996 en 2000; chi2 = 109, df = 8, p < .05
1 exclusief codering ‘ongeconverteerd’

We concluderen dat er sprake is van kleine verschillen in de geregistreerde

zaakstypering, die ontstaan uit het gebruik van restcategorieën (‘overige’) en

de categorie ‘niet-bijzondere overeenkomst’ door twee kantonsectoren. Het lijkt

daarmee redelijk om aan te nemen dat in de samenstelling van het te onderzoeken

zaakssegment weinig verandering is opgetreden en dat, voorzover er van

verandering sprake is, deze primair door registratie-effecten wordt veroorzaakt.

2.4.2 De betrokken partijen

In deze paragraaf staat de partijconstellatie centraal. In de zaaksbestanden van

rechtbank en kantongerecht is per zaak opgenomen of eiser en gedaagde natuurlijke

personen, rechtspersonen of overheden zijn. Ook combinaties zijn mogelijk.

De meeste combinaties bestaan eruit dat eiser of gedaagde een combinatie van een

bedrijf (rechtspersoon) en eigenaar of directeur (natuurlijke persoon) van dat bedrijf

is. In de analyse zijn deze combinaties meegeteld bij de rechtspersonen; in alle

aangetroffen combinaties is namelijk ten minste sprake van één rechtspersoon.

In deze paragraaf gaan we eerst in op de vraag wie geschillen met een financieel

belang tussen ƒ 5.000 en ƒ 10.000 aan de rechter voorleggen, ofwel: wie zijn de

eisende partijen?

04-203-hoofdstuk-02.chp  19-11-2002  15:44  Pagina 35



Hoofdstuk 2 36

Uit tabel 12 blijkt dat eisers meestal rechtspersonen zijn. Na de verschuiving van de

competentiegrens is hun aandeel nog verder toegenomen, van 76% naar 81%. Die

stijging gaat ten koste van de natuurlijke personen, wier aandeel afneemt van 22

naar 17%. Overheden brengen minder zaken aan: zowel in 1996 als in 2000 bedroeg

hun aandeel 2%.

Gedaagden bij de rechtbank waren in 71% van de gevallen natuurlijke personen en

dat is na de competentiewijziging toegenomen naar driekwart. Dit is ten koste

gegaan van het aandeel gedaagde rechtspersonen. Overheden worden minder vaak

gedaagd; zowel vóór de competentiewijziging als erna lag het percentage zaken

waarin een overheid werd gedaagd onder de 1%.

Tabel 12 Type eiser en type gedaagde vóór en na de competentiewijziging

rechtbank 1996 kanton 2000
N % N %

type eiser
alleen natuurlijke personen 102 22 464 17
alleen overheid 10 2 48 2
rechtspersonen 362 76 2211 81

totaal 474 100 2723 100

type gedaagde
alleen natuurlijke personen 337 71 2055 75
alleen overheid 3 1 10 0,4
rechtspersonen 135 28 658 24

totaal 475 100 2723 100

Als de overheid buiten beschouwing blijft, verschillen de verdelingen over 1996 en 2000 significant (p < .05)

Vervolgens bekijken we de partijconstellatie als geheel. Daarbij hebben we de

overheid als partij buiten beschouwing gelaten. Er ontstaan zo vier

partijconstellaties, zoals weergegeven in tabel 13. Zoals op basis van het 

voorgaande kon worden verwacht, blijkt in de ‘doorsnee’ handelszaak met een

financieel belang tussen ƒ 5.000 en ƒ 10.000 een natuurlijke persoon te worden

gedaagd door een rechtspersoon. Het aandeel van deze zaken steeg bovendien, van

56% in 1996 (rechtbankafdoeningen) tot 64% in 2000 (afdoeningen kantongerecht).

Het aandeel van zaken waarin uitsluitend natuurlijke personen elkaar dagvaardden

is licht afgenomen van 15% naar 12%. Eveneens nam het aandeel af van zaken

waarin rechtspersonen elkaar dagvaardden: van 23% naar 19%.

In tabel 14 is het type eiser uitgesplitst naar zaakstype. Hebben zich verschuivingen

voorgedaan in de combinatie van het type ‘vrager’ en de aard van de vraag? Dat

blijkt, los van de algemene toename van rechtspersonen als eiser, niet het geval:

geen van de verschillen is significant op een 5-procentsniveau.
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Wat opvalt, is het naar verhouding grote aandeel van natuurlijke personen als eiser

bij onrechtmatige daad geschillen. Daar is meer dan de helft van de eisers een

natuurlijk persoon, 52% in 1996 en 58% in 2000.

Tabel 13 Partijconstellatie1 onderscheiden naar de situatie vóór en na de
competentiegrenswijziging

partijconstellatie rechtbank 1996 kanton 2000
eiser gedaagde N % N %

natuurlijke persoon - natuurlijke persoon 69 15 310 12
natuurlijke persoon - rechtspersoon 30 6 146 5
rechtspersoon - natuurlijke persoon 258 56 1700 64
rechtspersoon - rechtspersoon 104 23 509 19

totaal 461 100 2665 100

Verschil tussen verdeling over 1996 en 2000 is statistisch significant; chi2 = 10,6, df = 3, p < .05
1 exclusief de overheid als partij

Tabel 14 Onderwerp van geschil en type eiser1 voor en na de competentiewijziging in
procenten

onderwerp van geschil rechtbank 1996 (N=394) kanton 2000 (N=2738)
alleen rechts- alleen rechts-
natuurlijke personen of natuurlijke personen of
personen combinatie personen combinatie

boek 6 BW: verbintenissen
onrechtmatige daad 52 48 58 42
onverschuldigde betaling - - 27 73
overig boek 6 - - 12 88

boek 7 BW: bijzondere overeenkomsten
koop (incl. op afbetaling) 21 79 15 85
opdracht en aanneming 20 80 20 80
geldlening (verbruikleen) 6 94 9 91
bijz. overeenkomst anders 23 77 24 76

overige zaken
verzekeringsrecht 25 75 9 91
geen verbintenis of verzekering 44 56 31 69

totaal 21 79 17 83

Voor geen van de onderwerpen van geschil verschilt de verdeling over natuurlijke en rechtspersonen in 2000
significant van die in 1996.
1 exclusief de overheid als eiser
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2.5 Veranderingen aan de vraagzijde

In dit hoofdstuk stonden veranderingen in de aard en de kwantiteit van de aan de

rechter voorgelegde zaken centraal. Daarbij bleek dat in het jaar dat de competen-

tiegrens werd verhoogd het totale volume van de vraag – de instroom van civiele

rolzaken bij rechtbanken en kantons – is afgenomen. Tegelijk nam het aantal zaken

dat in het verschoven segment werd aangebracht fors toe, van 9.000 naar 14.750.

De stijging laat zich goed verklaren uit verschuivingen tussen verschillende zaaks-

segmenten. Dat tevens sprake zou zijn van een toestroom van zaken die voorheen

niet voor de rechter zouden zijn gebracht, is denkbaar, maar kon niet worden

aangetoond.

Om na te gaan of sprake is van een specifiek type zaken dat na 1998 vaker voorkomt,

hebben we gezocht naar relaties met (verschuivingen in) de juridische zaakstypering

en de partijconstellatie (rechtspersoon, natuurlijke persoon, overheid). Met betrek-

king tot de juridische zaakstypering is sprake van een (relatieve) verschuiving van

zaken op het terrein van bijzondere overeenkomsten (BW boek 7) naar verbintenis-

senrecht (BW boek 6). We konden daar evenwel geen inhoudelijke conclusie aan

verbinden, omdat het veelal ging om zaken in de subcategorie ‘overige’ en daarnaast

sprake bleek van een registratie-effect. 

De analyse van rolkaartgegevens levert geen indicaties dat sprake zou zijn van een

toename van procedures door rechtsbijstandverzekeraars. Die verzekeraars zelf zeg-

gen ook nauwelijks zaken in het  onderzochte segment voor de rechter te brengen.

Dat sprake is van een stijging van incassoprocedures lijkt meer aannemelijk.

Een indicatie daarvoor is de toename van zaken van rechtspersonen (eiser) versus

natuurlijke personen (gedaagde). De ‘bulk’ van de incassoprocedures betreft immers

zaken van bedrijven en instellingen tegen particulieren. Toch staan de beschikbare

gegevens geen harde conclusie toe; ook over absolute of relatieve aantallen incasso-

produres die voor de rechter worden gebracht, kan geen precieze uitspraak worden

gedaan.
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Juridische bijstand

Vóór de competentiewijziging waren partijen bij geldvorderingen van

ƒ 5.000 tot ƒ 10.000 verplicht zich te laten vertegenwoordigen door een advocaat of

procureur. Met de wijziging van de competentiegrens is die verplichting komen te

vervallen. Welke gevolgen heeft dat gehad voor de juridische bijstand in de

betreffende zaken? In welke mate hebben anderen de rol van advocaten overge-

nomen? En in hoeverre wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid zonder

professionele bijstand te procederen?

In paragraaf 3.1 schetsen we eerst wat de door ons gehanteerde uitgangspunten en

veronderstellingen zijn bij het zoeken naar veranderingen in procesvertegen-

woordiging. In de paragrafen 3.2 t/m 3.5 gaan we na in hoeverre partijen gebruik

maken van juridische bijstand, wie ze daarvoor inschakelen (advocaat, gerechts-

deurwaarder of een andere gemachtigde) en welke factoren van invloed zijn op die

keuzes. Met behulp van deze resultaten bezien we in paragraaf 3.6 wat de betekenis

van de competentiewijziging is geweest voor de marktwerking in de juridische

dienstverlening.

3.1 Het keuzeproces ten aanzien van rechtshulp

In deze paragraaf wordt het kader geschetst dat ten grondslag ligt aan de later in dit

hoofdstuk gepresenteerde analyses met betrekking tot juridische bijstand. In het

eerste deel van de paragraaf worden de keuzes die eisers en gedaagden moeten

maken onder de loep genomen; in het tweede deel gaan we in op een aantal

factoren die deze keuzes mogelijk beïnvloeden.

3.1.1 Te onderscheiden keuzes

Om inzicht te krijgen in de rechtshulpkeuze is een nadere blik op het keuzeproces

noodzakelijk. Zowel bij eisers als bij gedaagden kan een aantal achtereenvolgende

keuzes worden onderscheiden. De keuzeprocessen van eisers en gedaagden zijn

echter niet identiek.

Voor de eisers in ons onderzoek geldt het volgende:

1. ze hebben besloten zich met hun geschil tot de rechter te wenden; 

2. ze hebben besloten om zich al dan niet door een professional (advocaat,

deurwaarder, gemachtigde) te laten bijstaan;

3. voorzover ze zich laten bijstaan, hebben ze een keuze gemaakt tussen advocaat,

gerechtsdeurwaarder of andere gemachtigde.
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De analytisch te onderscheiden keuzes verlopen niet noodzakelijk in de hier

gepresenteerde volgorde. Zo kan pas na het contact met een advocaat (definitief )

worden besloten de zaak voor de rechter te brengen. En zelfs dan nog kan de eiser

besluiten af te zien van professionele rechtshulp tijdens de procedure.

Met betrekking tot de keuze een zaak aan de rechter voor te leggen, kan het onder-

zoek ons weinig leren. Ons databestand bevat slechts eisers die hun zaak aan de

rechter voorlegden, en geen (potentiële) eisers die daarvan afzagen. Wel kan worden

vastgesteld hoe de tweede en de derde keuze uitpakken. Dat biedt de mogelijkheid

relaties te onderzoeken tussen de bij de tweede en derde stap gemaakte keuze en

een aantal variabelen die daar een rol bij zouden kunnen spelen. 

Met betrekking tot gedaagden wijkt de eerste stap in het keuzeproces af van die van

eisers. De keuze het geschil aan de rechter voor te leggen is voor gedaagden al

gemaakt. De onderzoeksgegevens differentiëren ten aanzien van de volgende keuzes

van gedaagden:

1. de keuze zich al dan niet te verweren;1

2 indien verweer wordt gevoerd, de keuze zich al dan niet door een professional te

laten bijstaan;

3 indien de gedaagde besluit tot juridische bijstand, de keuze tussen advocaat,

gerechtsdeurwaarder of een andere gemachtigde.

Voor gedaagden levert het onderzoek informatie over de uitkomsten van elk van de

drie stappen. Daarbij merken we op dat ook gedaagden die besluiten zich niet te

verweren (stap 1) of zich verweren zonder professionele bijstand (stap 2), bij hun

keuze professioneel advies kunnen hebben ingewonnen, zonder dat dit uit de voor

ons beschikbare gegevens blijkt. 

Aangetekend moet worden dat denkbaar is dat sommige van de hiervoor beschreven

keuzes geïnstitutionaliseerd zijn en niet altijd feitelijk worden gemaakt. Met name

bij bedrijven of instellingen die grote hoeveelheden incassoprocedures hebben

lopen, kan sprake zijn van algemene afspraken met deurwaarders om in bepaalde

gevallen – of tot bepaalde bedragen – automatisch te dagvaarden.

3.1.2 Een afweging van factoren

Welke factoren kunnen van invloed zijn op de keuze voor het met proceshulp of

zonder proceshulp (in persoon) procederen? En als men besloten heeft zich te laten

1 Feitelijk kunnen gedaagden nog een andere keuze maken: buiten de rechter om in onderhandeling
treden met de eiser – al dan niet met gebruik van professionele rechtshulp – hetgeen kan resulteren in
een vroeg royement. Dit aspect komt in hoofdstuk 4 aan de orde, waarin het verloop van de procedures
centraal staat.
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bijstaan, welke factoren bepalen dan de keuze tussen advocaat, deurwaarder of een

andere gemachtigde? 

Kosten en baten

In het onderhavige onderzoek gaan we uit van de veronderstelling dat partijen,

binnen de grenzen van hun mogelijkheden, de (ingeschatte) kosten van procederen

afzetten tegen de te verwachten baten. Naarmate de kosten van procederen de te

verwachten baten naderen – of zelfs overtreffen – zal het animo om te procederen

afnemen. De commissie-Van Delden achtte de verhouding tussen kosten van

procederen met verplichte rechtsbijstand (d.w.z. een advocaat) en baten bij

vorderingen van minder dan ƒ 10.000 al snel zoek. Hetzelfde geluid klonk in onze

interviews met advocaten door.

Met betrekking tot kosten zal in ons onderzoek de nadruk worden gelegd op de

kosten van juridische bijstand. Over het algemeen zal dit – indien professionele

rechtshulp wordt ingeschakeld – de hoogste kostenpost zijn, en juist deze post is

door de competentiegrensverschuiving beïnvloedbaar geworden. Onze redeneringen

gaan ervan uit dat het inschakelen van een advocaat de hoogste kosten met zich

meebrengt, en zelf procederen de goedkoopste optie is. We beschikken niet over

gegevens met betrekking tot verzekeringen of subsidies, die de kosten voor recht-

zoekenden kunnen temperen. Griffierechten zijn wel in enige mate van belang, met

name voor de keuzes die gedaagden maakten in de oude situatie (rechtbank) en de

nieuwe (kanton). Bij de rechtbank is een gedaagde die verweer voert griffierechten

verschuldigd, bij het kantongerecht niet. Reden te meer voor een gedaagde in een

relatief kansloze zaak om bij de rechtbank verstek te laten gaan. Bij het kanton-

gerecht geldt daarentegen ‘baat het niet, dan schaadt het niet’.

De te verwachten baten kunnen plat worden uitgedrukt in het financieel belang van

de zaak – in dit onderzoek een constante factor – maar kunnen ook meer subjectief

worden opgevat, bijvoorbeeld in termen van genoegdoening. Omdat lang niet alle

gevoelde onrechtvaardigheid zich laat vertalen in een juridisch haalbare claim, is bij

het afwegen van kosten en baten een inschatting van de winstkans van belang. Die

achten we afhankelijk van onder meer de complexiteit van de zaak, het beschikbare

bewijsmateriaal en de juridische knowhow waarover een partij beschikt. Dat laatste

maakt dat de kosten-batenafweging geen simpel rekensommetje is. De te maken

kosten – namelijk die voor professionele rechtshulp – moeten, zeker in de meer

complexe zaken, van invloed worden geacht op de winstkansen.

Over het algemeen lijkt het redelijk om aan te nemen dat een gedaagde die een

geringe winstkans heeft, geneigd zal zijn de proceskosten zoveel mogelijk te

reduceren. Zo’n gedaagde zal vermoedelijk geen beroep doen op professionele

bijstand. 
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Ook wie een ‘keiharde’ zaak meent te hebben, zal niet automatisch professionele

bijstand – en zeker de duurdere varianten daarvan – inschakelen. Zo’n partij zal

ervan uitgaan gelijk te krijgen, maar dat betekent nog niet dat ook de kosten voor

juridische bijstand geheel zullen worden vergoed. Ook de financiële draagkracht van

die wederpartij zou een belemmering kunnen vormen; wanneer die mogelijk toch

niet zal kunnen betalen, is het onverstandig de kosten op te laten lopen.

Partijtypering en partijconstellatie

Zoals gezegd veronderstellen we dat de keuze ten aanzien van procesbijstand

samenhangt met de eigen deskundigheid en ervaring. Een bekende benadering die

daarbij aansluit, is Galanters typering van procespartijen als ‘one shotters’ en ‘repeat

players’ (Galanter, 1974). Galanter onderscheidt partijen die incidenteel te maken

krijgen met een juridische procedure – waarbij het belang van de zaak zodanig groot

is (in verhouding tot diens middelen) dat nauwelijks sprake kan zijn van een zuiver

financiële kosten-batenafweging – versus partijen die met regelmaat procedures

voeren, meer deskundigheid ‘in huis’ hebben en de zaak in kwestie steeds mede

beoordelen op de strategische waarde die de uitkomst van de procedure uiteindelijk

heeft. Deze verschillen leiden tot uiteenlopende processtrategieën.

Van de partijen die betrokken zijn bij de rechtsgeschillen die in onze onderzoeks-

bestanden zijn opgenomen, weten we niet hoe ervaren ze feitelijk zijn in het

procederen. We hanteren de aanname dat zich onder de rechtspersonen relatief veel

repeat players bevinden, en onder de natuurlijke personen relatief veel one shotters.

We veronderstellen derhalve dat rechtspersonen door de bank genomen ‘sterkere’ of

‘machtiger’ partijen zijn; ze beschikken over meer kennis, ervaring en financiële

middelen.

Aard van het geschil en financieel belang

Een andere variabele die kan samenhangen met de rechtsbijstandbehoefte en

waarover we informatie hebben, is de inhoud van het geschil: aard en financieel

belang. De aard van het geschil zou een indicatie kunnen bieden voor de

(juridische) complexiteit van het geschil. Ook is denkbaar dat de ‘mechanismen’

achter het ontstaan en beslechten van geschillen over de verschillende zaakstypen

variëren. Zo bleken zaken op het gebied van onrechtmatige daad zich in eerder

onderzoek duidelijk van andere zaken te onderscheiden. In die zaken bleken

gedaagden bij de rechtbank vaker verweer te voeren dan bij de andere geschillen die

we hier onderzoeken; twee derde van deze procedures werd op tegenspraak gevoerd

(Van Duyne, 1987). In kantonzaken met betrekking tot onrechtmatige daad liet men

zich vaker door een advocaat bijstaan dan bij contractzaken, huur- en arbeidszaken

buiten beschouwing gelaten (Wesseling-Van Gent, 1987).
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Over het algemeen moet ook het financiële belang van een geschil van invloed

worden geacht op de keuze ten aanzien van juridische bijstand2 en het type

bijstand. De geldvorderingen in de door ons onderzochte groep zaken vormen

echter een homogene groep: tussen de ƒ 5.000 en ƒ 10.000. We verwachten dat in

ons onderzoek de hoogte van de geldvordering slechts van geringe invloed zal zijn

op de keuze van juridische bijstand.

3.2 Het gebruik van juridische bijstand

De verschuiving van de competentiegrens heeft tot forse veranderingen geleid met

betrekking tot het gebruik van juridische bijstand. Daarbij blijken de keuzes van

eisers sterk te verschillen van die van gedaagden.

Weinig eisers laten zich na de verhoging van de competentiegrens nog bijstaan door

een advocaat. Vrij massaal kiezen ze voor de deurwaarder. Van de mogelijkheid om

zonder professionele bijstand te procederen maken zij weinig gebruik. 

Gedaagden zijn zich wel in ruime mate zelf gaan verweren. Wanneer zij besluiten

gebruik te maken van een procesvertegenwoordiger, is de advocaat bij hen het

meest in trek.

Het gebruik van juridische bijstand is weergegeven in tabel 15. Voor eisers is

gepercenteerd over alle zaken. Voor gedaagden zijn cijfers weergegeven voor

zaken waarin verweer wordt gevoerd, omdat slechts in die gevallen (eventuele)

juridische bijstand aan de orde is. Buiten beeld blijft het grote aantal zaken waarin

geen verweer wordt gevoerd. We nemen aan dat in de meeste van die gevallen

evenmin sprake is van juridische bijstand.

Tabel 15 Juridische bijstand na de competentiewijziging in procenten

kanton 2000 kanton 2000
verlener van juridische bijstand eiser gedaagde

advocaat 16% 26%
gerechtsdeurwaarder 71% 16%
stichting rechtsbijstand 1% 2%
andere gemachtigde 11% 5%
procedeert in persoon 1% 50%

totaal 100% 100%
(N=2723)1 (N=926)2

1 alle zaken exclusief mislukte formulierdagvaardingen
2 alleen contradictoire zaken, exclusief referte door verweerder bij aanvang proces

2 Onderzoek van Wesseling-Van Gent (1987) liet zien dat de mate waarin gedaagden bij het kantongerecht
gebruik maken van procesvertegenwoordiging toeneemt naarmate het financiële belang hoger is.
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Eisers

Slechts 1 procent van de eisers blijkt geen gebruik te maken van juridische bijstand.3

Waar in de oude situatie het gebruik van een advocaat verplicht was – met andere

woorden: 100% van de eisers liet zich door een advocaat vertegenwoordigen – maakt

na de compentiewijziging nog slechts 16% gebruik van een advocaat. Vrij massaal

(71%) kiezen eisers nu voor de deurwaarder als procesvertegenwoordiger. Andere

alternatieven worden minder vaak benut: in 11% van de gevallen wordt een andere

gemachtigde aangewezen en in 1% van de gevallen verleent het bureau voor

rechtshulp bijstand.

In paragraaf 3.4 wordt nader ingegaan op de door eisers gemaakte keuzes. Andere

interessante gegevens zijn te vinden in bijlage 6, die gewijd is aan het dagvaardings-

formulier en de doe-het-zelvende eisers.

Gedaagden

Bezien we de gegevens voor gedaagden vanuit het in de vorige paragraaf geschetste

keuzeproces, dan blijkt dat slechts een minderheid (34%) daadwerkelijk verweer

voert. Van die relatief kleine groep actieve verweerders verweert de helft zich zonder

juridische bijstand.4 Wanneer van juridische bijstand gebruik wordt gemaakt, kiezen

gedaagden meestal voor een advocaat. Zoals weergegeven in tabel 15 maakt 26% van

de verweerders gebruik van een advocaat. Gepercenteerd op de zaken waarin de

gedaagde gebruik maakt van juridische bijstand, bedraagt het advocaatgebruik 53%

(zie hiervoor de cursieve getallen in tabel 17). Voor deurwaarders zijn die

percentages respectievelijk 16 en 33%, andere gemachtigden en de bureaus voor

rechtshulp komen samen op 7 en 14%.

In paragraaf 3.5 komt het keuzegedrag van gedaagden nader aan de orde en wordt

nagegaan welke factoren hierop van invloed zijn.

3.3 One shotters en repeat players

Zoals uiteengezet in paragraaf 3.1 wordt veelal de positie van partijen (in termen

van kennis, ervaring, middelen) van invloed geacht op hun keuzes met betrekking

tot de procesvoering. In deze paragraaf gaan we in op verschillen tussen natuurlijke

personen en rechtspersonen, onder de aanname dat dit onderscheid voor een

belangrijk deel overeenkomt met een onderscheid tussen one shotters en repeat

players.

3 Dit percentage is in lijn met het onderzoek van Wesseling-van Gent (1987) en Klijn, Cozijn & Paulides
(1994). Beide onderzoeken betroffen zaken buiten het nu onderzochte segment.

4 Uit een onderzoek naar kantongerechtzaken in 1982 (Wesseling-van Gent, 1987) bleek dat bijna de helft
(43%) van de zich verwerende gedaagden zich liet vertegenwoordigen.
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Bezien we de aanzienlijke verschillen tussen eisers en gedaagden waar het keuzes

over juridische bijstand betreft, en beseffen we dat eisers meestal rechtspersonen

zijn en gedaagden meestal natuurlijke personen (zie paragraaf 2.4.2), dan ligt een

verband voor de hand.

De relevante gegevens zijn weergegeven in de tabellen 16 (voor eisers) en 17 (voor

gedaagden). Uit die gegevens blijkt dat natuurlijke personen weliswaar meer dan

rechtspersonen ‘in persoon’ procederen, maar dat ook rechtspersonen hierin een

fors aandeel hebben. Van de gedaagde natuurlijke personen verweert 57% zich ‘in

persoon’, maar rechtspersonen moeten op dat punt, met 39%, niet worden onder-

schat. Het lage percentage zelf procederende eisers, noch het hoge percentage zelf

procederende gedaagden wordt veroorzaakt door grote verschillen in de keuzes van

natuurlijke personen en rechtspersonen.

Tabel 16 Juridische bijstand van eiser naar type procespartij in kantonzaken

type eiser

verlener van juridische bijstand natuurlijke rechts-
aan eiser personen overheid personen totaal

advocaat 32% 0% 13% 16%
gerechtsdeurwaarder 53% 85% 75% 71%
stichting rechtsbijstand 1% 4% (0,4%) 1%
andere gemachtigde 10% 8% 12% 11%
procedeert in persoon 5% 2% 1% 1%

totaal 100% 100% 100% 100%
(N=463) (N=48) (N=2211) (N=2722)

Statistisch significant verschil tussen verdeling natuurlijke personen en rechtspersonen (de overheid buiten
beschouwing gelaten), chi2 = 192, df = 4, p < .05

Met betrekking tot de keuze van het type juridische bijstand treden bij zich

verwerende gedaagden nauwelijks verschillen op (vergelijk daarvoor de cursieve

cijfers in tabel 17), maar bij eisers wel. Bij eisende rechtspersonen blijkt de advocaat

een weinig populaire optie (13%), terwijl eisende natuurlijke personen zich veel

vaker tot een advocaat wenden (32%). 

Zou men wellicht verwachten dat het massaal inschakelen van de deurwaarder door

eisende partijen vooral op conto van repeat players (in casu rechtspersonen) moet

worden geschreven, uit tabel 16 blijkt dat dit niet het geval is: ook natuurlijke

personen wenden zich in de rol van eiser meestal (53%) tot een deurwaarder.

In beide tabellen zijn ook overheden – repeat players bij uitstek – opgenomen.

Hierbij zij gewezen op de kleine aantallen. De procedures met de overheid als eiser

zijn bovendien sterk zaaksgerelateerd: ruim de helft betreft geschillen over studie-
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beurzen. In de analyses in de volgende paragrafen zullen we ons beperken tot de

gegevens over natuurlijke- en rechtspersonen. Juridische bijstand door een Stichting

Rechtsbijstand wordt in die analyses niet meer apart vermeld. 

Tabel 17 Juridische bijstand van gedaagde naar type procespartij in kantonzaken

type gedaagde in contradictoire zaken1

verlener van juridische natuurlijke rechts-
bijstand aan gedaagde personen overheid personen totaal

advocaat 24% 55% 11% 32% 53% 26% 53%
gerechtsdeurwaarder 14% 31% 11% 22% 36% 16% 33%
stichting rechtsbijstand 1% 3% 0% 2% 3% 2% 3%
andere gemachtigde 5% 11% 44% 5% 9% 5% 11%
procedeert met juridische bijstand 100% 100% 100%
procedeert in persoon 57% 33% 39% 50%

totaal 100% 100% 100% 100%
(N=606) (N=9) (N=311) (N=926)

Geen significant verschil tussen verdelingen gedaagden. Wel statistisch significant is het verschil tussen natuurlijke
en rechtspersonen inclusief ‘procedeert in persoon’ en exclusief overheid; chi2 = 28,8, df = 4, p < .05
1 exclusief referte door verweerder bij aanvang proces

3.4 Eisers en juridische bijstand

In deze paragraaf komen enkele nadere analyses aan de orde met betrekking tot de

keuzes die eisers maken ten aanzien van juridische bijstand. Het gaat daarbij om de

vragen of de eiser zijn keuze mede baseert op de ‘kracht’ of ‘zwakte’ van de weder-

partij (one shotter of repeat player) en in hoeverre het onderwerp van geschil of het

financieel belang een rol speelt.

Het overzicht gepresenteerd in tabel 18 laat de samenhang zien tussen het type eiser

en het type wederpartij (samengevoegd in de variabele partijconstellatie) en de door

eiser gekozen procesbijstand. Eisers blijken zich, wanneer ze een rechtspersoon

dagen, vaker door een advocaat te laten bijstaan dan wanneer de wederpartij een

natuurlijke persoon is. Bovendien blijkt – specifiek voor natuurlijke personen als

eiser – dat wanneer de gedaagde een rechtspersoon is, de eiser meer geneigd is

juridische bijstand te zoeken. Beide verschijnselen wijzen erop dat de ‘macht’ van de

wederpartij uitmaakt en op de veronderstelde wijze. Het gaat evenwel om een licht

effect.

Geschiltypering en financieel belang

In tabel 19 is de procesvertegenwoordiging van de eiser gespecificeerd naar de

juridische aard van het geschil. Daarbij blijkt enige differentiatie naar de aard van

het geschil op te treden. Een eerste opvallende groep zaken is die met een 
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Tabel 18 Juridische bijstand eiser en partijconstellatie1 in kantonzaken

partijconstellatie

verlener van juridische eiser nat. pers. nat. pers. rechtspers. rechtspers.
bijstand aan eiser gedaagde nat. pers. rechtspers. nat. pers. rechtspers. totaal

advocaat 30% 35% 12% 16% 16%
gerechtsdeurwaarder 56% 47% 76% 70% 71%
andere gemachtigde 8% 16% 12% 13% 12%
procedeert in persoon 6% 2% 1% 1% 1%

totaal 100% 100% 100% 100 % 100 %
(N=309) (N=146) (N=1700) (N=509) (N=2664)

Verdelingen onder de diverse partijconstellaties verschillen significant, chi2 = 188, df = 9, p < .05
1 exclusief de overheid als eiser of gedaagde

Tabel 19 Juridische bijstand eiser en onderwerp van geschil1 in kantonzaken

onderwerp van geschil2

boek 6 BW boek 7 BW

onrecht- overig koop opdracht overig
verlener van juridische matige onversch. boek 6 (op afbe- aan- geld- boek 7 verze-
bijstand aan eiser daad betaling BW taling) neming lening BW kering

advocaat 30% 16% 11% 14% 21% 14% 12% 7%
gerechtsdeurwaarder 58% 76% 71% 75% 65% 73% 79% 87%
andere gemachtigde 7% 8% 17% 9% 12% 13% 8% 6%
procedeert in persoon 5% 0% 1% 2% 1% 0% 1% 0%

totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
(N=2625) (N=21) (N=49) (N=512) (N=530) (N=772) (N=422) (N=125) (N=122)

Verschil tussen verdelingen per onderwerp van geschil is statistisch significant, chi2 = 109, df = 21, p < .05
1 exclusief de overheid als eiser of gedaagde
2 de groep ’geen verbintenis of verzekering’ is weggelaten wegens het geringe aantal (N=13)

onrechtmatige daad als onderwerp van geschil. In deze geschillen wordt relatief

vaak een beroep gedaan op een advocaat en ook relatief vaak in persoon

geprocedeerd. Een deel van de verklaring ligt in het feit dat bij deze geschillen veel

natuurlijke personen zijn betrokken (zie ook tabel 15). Een opvallende groep zijn

ook de verzekeringszaken. In die zaken neemt de deurwaarder het leeuwendeel

(87%) van de juridische bijstand voor zijn rekening. In deze zaken zijn vrijwel altijd

rechtspersonen eiser (zie tabel 15).

Een laatste opvallende categorie is ‘overig boek 6 BW’. In deze zaken werd relatief

vaak een ‘andere gemachtigde’ ingeschakeld. Of hier werkelijk samenhang is met de

aard van het geschil is, gezien de algemene noemer ‘overig’, twijfelachtig.
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Uit een analyse van de samenhang tussen het financieel belang van de vordering en

het soort juridische bijstand blijkt nauwelijks verschil tussen advocaat, deurwaarder

of andere gemachtigde. Toch levert die analyse een verrassing op: in de kleine groep

zaken (33 stuks) waarin de eiser zonder professionele hulp procedeert, ligt het

financieel belang beduidend hoger. Partijen die zonder procesbijstand een proce-

dure starten, hebben met ongeveer ƒ 8.230 een hogere geldvordering dan gemiddeld

over alle procedures (ƒ 7.480). Uit nadere analyse blijkt dat dit effect opnieuw wordt

veroorzaakt door onrechtmatige-daadzaken. Daarin wordt relatief vaak ‘in persoon’

geprocedeerd en ligt de hoogte van de eis relatief vaak op de voor het kantongerecht

geldende limiet van ƒ 10.000.5 Uit nadere analyses blijkt tevens dat wanneer natuur-

lijke personen een rechtspersoon dagen in verband met een onrechtmatige daad, ze

juist relatief vaak een advocaat in de arm nemen: in 52% van de gevallen, terwijl dit

bij andere geschiltypen slechts 32% is. Bij de onrechtmatige daad lijkt de relatieve

‘macht’ van partijen derhalve meer bepalend voor keuzes ten aanzien van juridische

bijstand dan in andere zaakstypen.

3.5 Gedaagden en juridische bijstand

In paragraaf 3.1 werd gewezen op de verschillen in de keuzeprocessen met betrek-

king tot juridische bijstand tussen eisers en gedaagden. Dit komt ook in het

empirisch materiaal tot uitdrukking. Slechts 34% van de gedaagden verweert zich en

slechts de helft van die verweerders laat zich bijstaan door een advocaat, deur-

waarder of andere gemachtigde. Dat maakt dat een analyse van de door gedaagden

gemaakte keuzes met betrekking tot juridische bijstand aanmerkelijk gecompliceer-

der is dan die van keuzes van eisers. Voor de zaken zonder verweer nemen we aan

dat verweer juridisch niet haalbaar is; voor zaken waarin verweer wordt gevoerd met

juridische bijstand zullen de verweerders over het algemeen wel over (enige)

argumenten beschikken. In de zaken waarin gedaagden zich ‘in persoon’ verweren,

ligt het minder simpel. Zo goed als mogelijk is dat deze gedaagden over goede

tegenargumenten beschikken, is het mogelijk dat ze feitelijk geen enkel verweer

hebben maar toch ter (rol)zitting verschijnen. Dit zou met name kunnen gelden

voor zaken van rechtspersonen (eiser) tegen natuurlijke personen, waarvan we in

paragraaf 2.5 het vermoeden uitspraken dat hier veel eenvoudige incassoprocedures

achter schuilgaan. De resultaten in tabel 20 lijken die gedachte te steunen: bij zaken

van rechtspersonen tegen natuurlijke personen wordt het meest frequent ‘in

persoon’ verweer gevoerd en wordt het minste beroep gedaan op deurwaarders en

advocaten. Gedaagde rechtspersonen doen vaker een beroep op juridische bijstand

5 In een kwart van de onrechtmatige-daadzaken in ons bestand wordt ƒ 10.000 gevorderd. Gemiddeld
over alle kantonzaken in het bestand is dat 15%.
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dan gedaagde natuurlijke personen. Voorts doen gedaagden (zowel natuurlijke als

rechtspersonen) vaker een beroep op professionele rechtshulp indien de eiser 

een natuurlijke persoon is dan wanneer de eiser een rechtspersoon is. Tegen rechts-

personen verweert men zich vaker ‘in persoon’. Dit lijkt volledig in strijd met de

these rond ‘zwakke’ en ‘sterke’ partijen. Maar we dienen ons te realiseren dat het

keuzeproces voor gedaagden – zoals uiteengezet in paragraaf 3.1 – afwijkt van dat

van eisers. In algemene zin is – let ook op het grote aantal zaken waarin geen

verweer wordt gevoerd – de vraag of verweer überhaupt haalbaar is, de eerste vraag

die gedaagden zich moeten stellen. Voor gedaagden die een verweer menen te

hebben, lijkt een ‘zwakkere’ partij (eiser) dan tot een positievere inschatting van de

winstkans te leiden; wellicht een reden om stevig in te zetten op juridische bijstand.

Is de eiser een rechtspersoon, dan wordt de winstkans minder gunstig ingeschat 

en kiest men vaker voor een goedkoper verweer ‘in persoon’.

Tabel 20 Juridische bijstand gedaagde en partijconstellatie1 in kantonzaken

partijconstellatie in contradictoire zaken2

verlener van juridische eiser nat. pers. rechtspers. nat. pers. rechtspers.
bijstand aan gedaagde gedaagde nat. pers. nat. pers. rechtspers. rechtspers. totaal

advocaat 36% 19% 34% 31% 26%
gerechtsdeurwaarder 21% 11% 30% 17% 17%
andere gemachtigde 7% 6% 8% 7% 7%
procedeert in persoon 37% 65% 28% 45% 50%

totaal 100% 100% 100% 100% 100%
(N=183) (N=408) (N=116) (N=195) (N=902)

Statistisch significant verschil in verdeling per partijconstellatie; chi2 = 78, df = 9, p < .05
1 exclusief de overheid als eiser of gedaagde
2 exclusief referte door verweerder bij aanvang proces

In tabel 21 zijn de keuzes van het type juridische bijstand van alleen die verweerders

die professionele bijstand inschakelen, weergegeven. Hier blijken zich geen signifi-

cante verschillen voor te doen tussen de verschillende partijconstellaties.

Geschiltypering en financieel belang

In hoeverre zijn de aard van het geschil en het financieel belang van de zaak van

invloed op de keuzes die gedaagden maken ten aanzien van juridische bijstand?

Uit tabel 22 blijkt dat enkele geschiltypen een patroon laten zien dat afwijkt van het

algemene beeld. Met betrekking tot de keuze voor verweer ‘in persoon’ zien we een

zeer hoog percentage bij geldleningen en relatief lage percentages bij onrechtmatige

daden en onverschuldigde betalingen. 
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Tabel 21 Juridische bijstand gedaagde en partijconstellatie1 in kantonzaken

partijconstellatie in contradictoire zaken2

verlener van juridische eiser nat. pers. rechtspers. nat. pers. rechtspers.
bijstand aan gedaagde gedaagde nat. pers. nat. pers. rechtspers. rechtspers. totaal

advocaat 56% 53% 47% 57% 54%
gerechtsdeurwaarder 33% 31% 42% 31% 34%
andere gemachtigde 11% 17% 11% 12% 13%

met juridische bijstand 100% 100% 100% 100% 100%
totaal (N=115) (N=144) (N=83) (N=108) (N=450)

Geen statistisch significant verschil in verdeling per partijconstellatie; chi2 = 5,9, df = 6, p = .43
1 exclusief de overheid als eiser of gedaagde 
2 exclusief referte door verweerder bij aanvang proces

Tabel 22 Juridische bijstand gedaagde en onderwerp van geschil1 in kantonzaken

onderwerp van geschil2

boek 6 BW boek 7 BW

onrecht- overig koop opdracht overig
verlener van juridische matige onversch. boek 6 (op afbe- aan- geld- boek 7 verze-
bijstand aan gedaagde daad betaling BW taling) neming lening BW kering

advocaat 25% 56% 28% 28% 27% 12% 30% 18%
gerechtsdeurwaarder 30% 13% 9% 13% 19% 5% 24% 32%
andere gemachtigde 6% 0% 6% 5% 10% 3% 4% 3%
procedeert in persoon 29% 31% 57% 54% 44% 80% 41% 47%

totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
(n=896) (N=86) (N=16) (N=132) (N=162) (N=315) (N=101) (N=46) (N=38)

Statistisch significant verschil tussen verdelingen naar onderwerp van geschil; chi2 = 87, df = 21, p < .05
1 exclusief de overheid als eiser of gedaagde 
2 de categorie ’geen verbintenis of verzekering’ is weggelaten wegens te gering aantal (N=6)

De geldleningen passen in het beeld van sterke partijen (banken) tegen zwakke

partijen (schuldenaren). Dat veel gedaagden in persoon verschijnen is wellicht

ingegeven door de hoop een betalingsregeling te kunnen treffen. Bij onrechtmatige-

daadzaken zagen we al vaker een afwijkend beeld; in dit geval is interessant dat waar

in deze zaken relatief veel eisers ‘in persoon’ procedeerden, de gedaagden dat juist

relatief weinig doen. In onrechtmatige-daadzaken en in de kleine categorie

onverschuldigde betaling is relatief veel animo om professionele bijstand in te

schakelen; in lijn met de eerder geformuleerde hypothese vermoeden we dat

gedaagden zich in deze zaken relatief kansrijk achten.

Voor wat betreft de keuze van het soort juridische bijstand valt de populariteit van

advocaten bij zaken over onverschuldigde betaling op. Deurwaarders zijn relatief

veel als verweerder actief in onrechtmatige-daadzaken en verzekeringszaken.
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In verzekeringszaken, waarin meestal een rechtspersoon (eiser) een natuurlijke

persoon daagt, spreekt uit de cijfers van zowel eisers als gedaagden een sterke

voorkeur voor de deurwaarder.

Bij gedaagden blijkt het financieel belang van het geschil niet te differentiëren bij de

keuze om al dan niet van juridische bijstand gebruik te maken, en evenmin bij de

keuze tussen advocaat, deurwaarder of een andere gemachtigde.

3.6 Gevolgen voor de markt van de juridische dienstverlening

Uit de resultaten blijkt dat de competentiegrensverschuiving heeft geleid tot

veranderingen in de juridische bijstand in het verschoven segment. Waar voorheen

een exclusieve taak van advocaten en procureurs lag, treden nu het meest gerechts-

deurwaarders op.

Van de mogelijkheid om zonder juridische bijstand te procederen wordt door eisers

nauwelijks gebruik gemaakt. Gedaagden maken hier echter wel goed gebruik van;

voorzover ze zich verweren, doen ze dat even vaak met juridische bijstand als

zonder. Twijfelachtig is evenwel of de zichzelf verwerende gedaagden ook werkelijk

(inhoudelijk) verweer bieden. In de interviews stelden zowel rechters als advocaten

dat dit vaak niet het geval is. Ook zouden sommigen van deze verweerders zichzelf

benadelen, omdat ze hun argumenten niet in de juiste juridische termen weten te

vatten.

Vrij uitgebreid is in dit hoofdstuk ingegaan op de verschillende keuzes die eisers en

gedaagden maken met betrekking tot juridische bijstand. In enige mate zijn die

verschillen een afspiegeling van de voorkeuren van rechtspersonen en natuurlijke

personen. Maar ook het verschil in uitgangspositie biedt een verklaring voor de

verschillende keuzes. De eiser is de initiatiefnemer tot de procedure en zal er over

het algemeen van overtuigd zijn een haalbare zaak te hebben. Het hoge verstek-

percentage maakt het aannemelijk dat het leeuwendeel van de voor de rechter

gebrachte vorderingen nauwelijks valt te betwisten. Eisers zijn gezien hun positieve

winstverwachting ook makkelijk bereid in juridische bijstand te investeren. Het

belangrijkste risico dat zij lopen, is wellicht niet dat de rechter hun eis afwijst, maar

dat de gedaagde uiteindelijk niet in staat is te betalen.6 Daarnaast is het aannemelijk

dat waar onze zaken incasso’s betreffen, zowel het op enig moment uitbrengen van

een dagvaarding als de vertegenwoordiging door een deurwaarder meer als

‘automatisme’ dan als keuze moet worden beschouwd.

Voor gedaagden is de uitgangspositie anders. Zij hebben een negatieve winst-

verwachting en het feit dat de zaak voor de rechter is gebracht, is niet hun keuze.

6 Immers, een vonnis biedt geen garantie dat de benadeelde ook werkelijk zijn geld krijgt. Uit onderzoek
naar deze materie is gebleken dat in een aanzienlijk aantal gevallen de betaling toch achterwege blijft
(Van Koppen & Malsch, 1992).
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Slechts in die gevallen waarin ze menen zich met succes te kunnen verweren, zal er

de bereidheid zijn te investeren in juridische bijstand.7 Bij twijfel over de haal-

baarheid van hun zaak zal het inschakelen van bijstand slechts tot een (nog) hogere

kosten(verwachting) leiden. In dat geval is verweer ‘in persoon’, referte of verstek de

meest rationele keuze.

Eisers

Slechts 1 procent van de eisers blijkt geen gebruik te maken van juridische bijstand.

Vrij massaal (71%) laten eisers zich door de deurwaarder bijstaan. Slechts 16% doet

nog beroep op een advocaat, terwijl andere alternatieven nog minder vaak worden

benut.

In paragraaf 3.4 werd nader ingegaan op de door eisers gemaakte keuzes. Daarbij

bleek dat wanneer eisers een rechtspersoon dagvaarden, ze meer investeren in

juridische bijstand. Tevens is de aard van het geschil van belang; onrechtmatige-

daadzaken (hoog advocatengebruik en relatief vaak zonder bijstand) en verzeke-

ringszaken (hoog deurwaardersgebruik) wijken af van het algemene beeld.

Het algemene beeld met betrekking tot eisers wordt mede bepaald door de voor-

keuren van rechtspersonen, die het overgrote deel van de eisers vormen. In veel

gevallen zullen deze eisers reeds voor de zaak aan de rechter wordt voorgelegd een

deurwaarder hebben ingeschakeld voor de incasso. Vanuit hun perspectief zal de

competentiegrensverhoging betekenen dat niet ook nog een advocaat hoeft te

worden ingeschakeld. Dat onrechtmatige-daadzaken een afwijkend beeld geven,

hangt samen met het feit dat juist in deze categorie relatief veel natuurlijke

personen eiser zijn. 

Gedaagden

Gedaagden doen aanmerkelijk minder beroep op juridische bijstand dan eisers.

Slechts 34% van de gedaagden voert verweer en de helft van die verweerders maakt

geen gebruik van juridische bijstand. Wanneer van juridische bijstand gebruik wordt

gemaakt, kiezen gedaagden het meest voor een advocaat (52%).

In paragraaf 3.5 kwam het keuzegedrag van gedaagden nader aan de orde en werd

nagegaan welke factoren hierop van invloed zijn. Naarmate gedaagden te maken

hebben met een minder ‘machtige’ eiser, zijn ze geneigd meer te investeren in

juridische bijstand. Voorts schakelen gedaagde rechtspersonen vaker juridische

bijstand in dan gedaagde natuurlijke personen. Ook de aard van het geschil is van

invloed op de keuze van juridische bijstand. Inzake onrechtmatige daad en

7 Hierbij kan een parallel worden gelegd met bevindingen uit het onderzoek naar motivatie. Daarin is
aangetoond dat taken met een succeskans van 50% tot de grootste inzet leiden (Atkinson, 1983). Het
lijkt aannemelijk dat de maximale investering in juridische bijstand niet wordt gedaan bij een 100%
winstkans, maar in zaken die (slechts) met hoogwaardige juridische bijstand te winnen lijken.
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onverschuldigde betaling verweren gedaagden zich relatief weinig ‘in persoon’ en

doen ze relatief vaak beroep op deurwaarders of advocaten. In verzekeringszaken

doen gedaagden, net als eisers, relatief veel beroep op deurwaarders.

Marktwerking en juridische beroepsgroepen

Een belangrijke achtergrond bij de competentiegrenswijziging in 1999 ligt in de

gedachteontwikkeling rond marktwerking. De werkgroep-Cohen kwam in 1995 met

het advies om de historisch gegroeide grenzen van de verplichte procesvertegen-

woordiging aan een herijking te laten onderwerpen, teneinde meer marktwerking en

een gunstiger prijs-kwaliteitverhouding in de juridische dienstverlening te bewerk-

stelligen. De commissie-Van Delden plaatste de nodige kanttekeningen bij dat doel,

en in de Memorie van Toelichting bij de wetswijziging wordt het als doel niet meer

genoemd. Desalniettemin ligt het voor de hand hier enige aandacht aan te schen-

ken. Daarbij dienen we ons te bedenken dat, hoewel zich binnen het onderzochte

zaakssegment forse veranderingen voordeden, we het slechts over een klein stukje

van de ‘markt’ hebben die door advocaten en andere juridische dienstverleners

wordt bediend. 

In hoofdstuk 2 werd becijferd dat zo’n 9.000 zaken bij de competentiegrens-

verschuiving van de rechtbank naar het kantongerecht verdwenen. Dat zijn de zaken

waarin de advocatuur haar domeinmonopolie verloor. Het domeinmonopolie bleef

gehandhaafd voor circa 30.000 civiele rechtbankzaken en nog eens 5.000 civiele

zaken bij de gerechtshoven en Hoge Raad. Het leeuwendeel van de civiele handels-

zaken – zo’n 280.000 zaken per jaar – werd en wordt door de kantonsectoren

behandeld, waar het domeinmonopolie niet van toepassing is. 

Voor de advocatuur heeft de maatregel geleid tot ‘marktverlies’. We zagen dat de

procesvertegenwoordiging in het verschoven segment goeddeels door anderen is

overgenomen. Niet direct zichtbaar in de cijfers is dat ongetwijfeld ook werk zal zijn

weggevloeid op het terrein van juridisch advies (in geschillen met een belang tussen

5.000 en 10.000 gulden) en procureurswerkzaamheden voor partijen van buiten het

arrondissement. Mogelijk wordt een klein deel van het ‘marktverlies’ gecompenseerd

door de toename van het aantal vorderingen tussen 5.000 en 10.000 gulden.

Het ‘marktverlies’ kan worden gerelativeerd door te wijzen op het hoge verstek-

percentage in het verschoven segment: de feitelijk door advocaten verrichte

werkzaamheden in deze zaken zullen over het algemeen gering zijn. In de interviews

zeiden advocaten weinig van de maatregel te merken en (sommige) bleken

überhaupt niet happig te zijn op deze zaken, waar voor advocaten niet veel aan valt

te verdienen.

De reden waarom eisers zo massaal zijn overgestapt naar de deurwaarder hebben

we in de eerste plaats gezocht in de lagere kosten. Maar vermoedelijk speelt er nog

een andere factor, namelijk dat veel eisers al een werkrelatie hebben met een
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incassobureau of deurwaarder. De meeste deurwaarders voeren een niet-ambtelijke

incassopraktijk. Een substantieel deel van de markt van incasso’s (die natuurlijk

vooral repeat players betreft) hebben de deurwaarders (of aan deurwaarders

gelieerde incassobureaus) in handen.8 Deze deurwaarders hebben daarmee het

voordeel dat ze het gehele incassotraject in handen hebben, van buitengerechtelijk

incasso, aanmaningen en het inwinnen van verhaalsinformatie tot het uitbrengen

van de dagvaarding, het optreden als procesvertegenwoordiger (bij de

kantonrechter) en de executie van vonnissen en dwangbevelen. Het feit dat bij de

deurwaarder ‘alles in één hand’ is, maakt het extra aantrekkelijk ook het gerechtelijk

traject aan de deurwaarder over te laten. Waar dat voor de verhoging van de

competentiegrens slechts mogelijk was bij vorderingen tot 5.000 gulden, kan dat nu

tot een bedrag van 10.000 gulden. Voor gedaagden gaat deze verklaring niet op; zij

stappen dan ook veel minder massaal naar de deurwaarder.

In het kader van ‘marktwerking’ is ook de groep ‘andere gemachtigden’ een

interessante. In het afgelopen decennium zijn initiatieven genomen om – naast de

traditionele juridische dienstverleners – ook anderen toegang tot de markt te geven.

Zo kunnen bedrijven een jurist in dienstverband machtigen of kunnen particulieren

een juridisch geschoolde kennis inschakelen. Tot nog toe lijkt het nog niet storm te

lopen.9 Ook uit het nu verrichte onderzoek blijkt dat het inzetten van een andere

gemachtigde dan advocaat of deurwaarder relatief weinig gebeurt. Interessant in dat

kader is dat deze gemachtigden, zo blijkt uit bijlage 6, de belangrijkste gebruikers

van het dagvaardingsformulier waren. Het is derhalve denkbaar dat met het

afschaffen van dat formulier, per 1 januari 2002, ook de inzet van deze

gemachtigden terugvalt.

Prijs en kwaliteit

De pleidooien voor meer ‘marktwerking’ in de juridische dienstverlening zijn

gefundeerd in een streven naar een betere verhouding tussen prijs en kwaliteit.

De commissie-Van Delden constateerde dat in het zaakssegment waarop de

competentiewijziging betrekking had, de kosten-batenverhouding in de juridische

dienstverlening al snel zoek was. Het streven naar een betere prijs-kwaliteit-

verhouding grijpt in dit geval aan bij het drukken van de prijs, terwijl – enigszins

impliciet – een gelijkblijvende kwaliteit lijkt te worden verondersteld.

Dat – gemiddeld genomen – een prijsreductie heeft plaatsgevonden, lijdt geen

twijfel. Er heeft een forse verschuiving plaatsgevonden van ‘dure’ dienstverlening

(door advocaten) naar goedkopere dienstverlening (door deurwaarders en

gemachtigden) en doe-het-zelven. Behalve in de tarieven komt een prijsdrukkend

effect tot stand doordat er minder verschillende dienstverleners hoeven te worden

8 Verwoerd (1988), p. 66 en Freudenthal (1996), p. 81 en 86.
9 Zie bijvoorbeeld Gunst en Bruinsma (2002) over advocaten in loondienst. 
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ingeschakeld. Waar men in incassozaken bij de rechtbank een deurwaarder, een

advocaat en een procureur moest inschakelen, kan men nu met een deurwaarder

volstaan. Gedaagden drukken daarnaast hun kosten door zonder juridische bijstand

te procederen. Tot slot betaalt men bij het kantongerecht minder griffiekosten.

Vanzelfsprekend is ook de vraag naar ontwikkelingen in de kwaliteit aan de orde.

Het onderzoek levert daarvoor diverse indicaties, die met name in het volgende

hoofdstuk aan de orde komen. ‘Kwaliteit’ laat zich evenwel niet eenduidig kwantifi-

ceren. Een oordeel in termen van ‘meer’ of ‘minder’ kwaliteit impliceert een waar-

dering van verschillende kwaliteitsaspecten waar we ons niet aan zullen wagen.

Wel zal blijken dat de procedure bij de kantonrechter ‘van een andere kwaliteit is’

dan die bij de arrondissementsrechter. Er treden bijvoorbeeld aanzienlijke

verschillen op in snelheid, in de mate waarin schikkingen worden bereikt, in de

mondelinge behandeling en in het verrichten van nader onderzoek (door

deskundigen of via enquête).
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Procedureverloop

In dit hoofdstuk wordt bekeken welke veranderingen er zijn opgetreden in het

procedureverloop in de zaken die ten gevolge van de competentiewijziging van

rechtbank naar kantongerecht verschoven. Zaken in het segment van 5.000 tot

10.000 gulden die in 1996 door rechtbanken werden afgedaan, worden vergeleken

met zaken die in 2000 door kantongerechten werden afgedaan. 

Er zijn twee belangrijke verschillen in de wettelijke regelingen tussen de dagvaar-

dingsprocedure bij de kantonrechter en bij de rechtbank. Bij het kantongerecht is

procesvertegenwoordiging niet verplicht en in kantongerechtszaken kan men

mondeling concluderen. Tevens is van belang dat in de periode waarop het onder-

zoek betrekking heeft, bij het kantongerecht een langere dagvaardingstermijn van

kracht was dan bij de rechtbank.

In paragraaf 4.1 wordt ingegaan op de mate waarin bij rechtbanken en kanton-

gerechten verweer werd gevoerd. Daarbij komen ook verstek-, referte- en intrek-

kingspercentages aan de orde. In paragraaf 4.2 gaan we na welk gevolg de

competentiewijziging heeft voor procedurekenmerken als comparities, bewijs-

incidenten, incidentele eisen en tegeneisen. In paragraaf 4.3 kijken we naar de

afloop van de procedure en in 4.4 naar doorlooptijden.

4.1 Verweer versus geen verweer

Gebruikte begrippen

In lang niet alle zaken komt het tot een ‘echte’ procedure, in die zin dat de gedaagde

verweer voert. Er kunnen drie soorten zaken zonder verweer worden onderscheiden.

De eerste daarvan betreft ingetrokken zaken. In deze gevallen laat de eiser in de

dagen tussen de inschrijving van de zaak en de eerste rolzitting weten dat de

procedure kan worden stopgezet. Het kan bijvoorbeeld zijn dat onder druk van een

naderende rechtszaak de gedaagde aan de eis voldoet of een afbetalingsregeling

treft. Of dat de eiser erachter komt dat hij een fout heeft gemaakt. De tweede groep

zijn verstekzaken. Dit zijn procedures waarin de gedaagde niet (rechtsgeldig)

verschijnt en niets van zich laat horen. De derde groep zijn refertezaken. In die

zaken laat de gedaagde wel van zich horen, maar voert geen verweer en refereert

zich al direct bij de aanvang van het proces aan het oordeel van de rechter.

Technisch gezien zijn dat contradictoire zaken, maar qua procedure lijken ze sterk

op verstekzaken: er worden geen tegenargumenten ingebracht en de rechter kan zijn

oordeel alleen baseren op door de eiser verstrekte informatie.
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Zaken waarin wel verweer wordt gevoerd, duiden we aan als contradictoire zaken.

Daartoe rekenen we ook een kleine groep zaken (5,6% van de rechtbankzaken en

3,0% van de kantonzaken) waarin nooit een conclusie van antwoord (in conventie)

is genomen. Sommige van deze zaken worden afgedaan op basis van een incidentele

eis. In andere wordt de zaak – soms snel, soms na ‘eindeloos’ uitstel – geroyeerd.

Dergelijke royementen betekenen meestal dat de partijen buiten de rechter om tot

een vergelijk zijn gekomen.

Net als in het voorgaande hoofdstuk zijn ‘mislukte’ formulierdagvaardingen (zie

bijlage 6) buiten beschouwing gebleven.

Empirische gegevens

In tabel 23 is de verdeling weergegeven van ingetrokken zaken, verstekken, refertes

en contradictoire zaken vóór en na de competentiewijziging. Het aandeel contradic-

toire zaken bij de kantonrechter is gelijk gebleven aan dat bij de rechtbank:1

ongeveer een derde. Het percentage verstekken daalde, terwijl het percentage

intrekkingen en refertes bij aanvang van het proces steeg. 

Tabel 23 Procedureverloop vóór en na de competentiewijziging

rechtbank 1996 kanton 2000

procedureverloop N % N %

intrekking dagvaarding 22 5 215 8
verstek 295 62 1519 56
referte (bij start proces) 1 0 63 2
contradictoir (excl. referte) 157 33 926 34

totaal 475 100 2723 100

Statistisch significant verschil tussen de verdelingen in 1996 en 2000; chi2 =17,7, df = 3, p < .05

De toename van het aantal ingetrokken zaken kan worden verklaard door de langere

dagvaardingstermijn die het kantongerecht hanteerde. Die heeft tot gevolg dat er

meer tijd zit tussen de dagvaarding en de eerste rolzitting. Dit heeft tot gevolg dat

een deel van de zaken waarin de partijen na de dagvaarding snel tot een regeling

komen, bij kantongerechten als intrekking wordt geregistreerd en bij de rechtbank

als geroyeerde verstekzaak. Daarnaast moet de kans op intrekkingen ten gevolge van

een fout in de dagvaarding bij het kantongerecht groter worden geacht. Het

percentage mislukte formulierdagvaardingen (zie bijlage 6) spreekt wat dat betreft

boekdelen.

De toename van refertezaken laat zich goed verklaren uit het feit dat de verplichte

procesvertegenwoordiging is komen te vervallen. Refereren lag in de oude situatie

niet erg voor de hand. Bij de rechtbank moesten dan wel kosten worden gemaakt

1 Het gevonden verschil (34% versus 33%) is niet significant: chi2 = 0,34, p = .56.
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voor een procureur, zonder dat er verweer plaatsvond. Het bleek dan ook vrijwel

niet voor te komen. Bij de kantonrechter zijn aan refereren geen kosten verbonden.

De refertes in kantonzaken betreffen vrijwel uitsluitend (99,7%) gedaagden zonder

juridische bijstand. 

Bij de duiding van de (lichte) daling van het percentage verstekzaken zijn verschillende

factoren van belang. Bij de rechtbank bestond, doordat voor het voeren van verweer

een advocaat verplicht was, een financiële drempel tot het voeren van verweer. Nu die

financiële drempel is weggevallen, ligt een daling van het verstekpercentage voor de

hand. Ook de mogelijkheid mondeling verweer te voeren zou de drempel tot het voeren

van verweer kunnen verlagen. Anderzijds was er in de oude situatie ook een factor die

het verstekpercentage bij de rechtbank drukte: het verstekvonnis werd niet direct

gewezen en een aanvankelijk verstek kon tot het eind van de procedure worden

gezuiverd.2 De kantonrechter daarentegen wees op de eerste rolzitting een definitief

verstekvonnis. Over het gewicht van de verschillende factoren kunnen op basis van de

beschikbare gegevens geen precieze uitspraken worden gedaan.

Bezien we het totaalbeeld van intrekkingen, verstekken en refertes, dan moet – toch

enigszins verrassend – worden geconstateerd dat het wegvallen van de financiële

drempel tot het voeren van verweer in het onderzochte zaakssegment er niet toe leidt

dat feitelijk vaker verweer wordt gevoerd. Dat maakt aannemelijk dat de meeste eisers

in het zaakssegment een ‘harde’ zaak hebben, waar eenvoudig geen zinnig verweer

tegen mogelijk is.

Uit nadere analyses naar type gedaagde, partijconstellatie en aard van de geschillen

blijkt dat zich wel een meer specifieke toename van verweer voordoet. 

In de tabellen 24 en 25 is het voeren van verweer uitgesplitst naar type gedaagde en

partijconstellatie. Natuurlijke personen zijn zich na de wijziging van de 

Tabel 24 Type gedaagde1 en verweer, vóór en na de competentiewijziging

rechtbank 1996 kanton 2000

geen geen significant
type gedaagde contradictoir verweer2 contradictoir verweer2 verschil?

alleen natuurlijke personen 24% 76% 30% 70% ja
rechtspersonen en combinatie 53% 47% 47% 53% nee

totaal 33% 67% 34% 66% nee
(N=472) (N=2713)

1 exclusief de overheid
2 ingetrokken dagvaardingen, verstek en referte bij aanvang proces

2 Bij een gemiddelde doorlooptijd van verstekzaken van 3 maanden (zie Eshuis, 1998) konden verstekken
bij de rechtbank dus nauwelijks aan trage reacties worden geweten.
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competentiegrens iets vaker dan vroeger gaan verweren: van 24% naar 30%. Die

toename zit met name in die geschillen waarin de eisende partij een rechtspersoon

was. Deze contradictoire procedures namen daar toe van 17% naar 24% en het

verstekpercentage daalde van 79% naar 65%. De toename van verweer door

natuurlijke personen blijkt zich voorts over alle typen geschillen voor te doen. Een

relatief sterke stijging vertonen de geschillen met betrekking tot een onrechtmatige

daad (van 45 naar 69%), koop (van 18 naar 31%) en geldleningen (van 10 naar 24%). 

Dat juist natuurlijke personen zich met het wegvallen van de financiële drempel

vaker zijn gaan verweren, ligt in de lijn der verwachting. We veronderstellen dat

natuurlijke personen over het algemeen over een smallere beurs beschikken dan

rechtspersonen en financiële drempels bij hen derhalve van grotere invloed zijn.

Tabel 25 Partijconstellatie1 en verweer, voor en na de competentiewijziging

partijconstellatie rechtbank 1996 kanton 2000    

geen geen significant
eiser - gedaagde contradictoir verweer2 contradictoir verweer2 verschil?

natuurlijk pers. - natuurlijk pers. 54% 46% 59% 41% nee
natuurlijk pers. - rechtspersoon 77% 23% 79% 21% nee
rechtspersoon - natuurlijk pers 17% 83% 24% 76% ja
rechtspersoon - rechtspersoon 47% 53% 38% 62% nee

totaal 33% 67% 34% 66% nee
(N=461) (N=2665)

1 exclusief de overheid als partij 
2 ingetrokken dagvaardingen, verstek en referte bij aanvang proces

4.2 Procedurekenmerken in contradictoire zaken

In deze paragraaf wordt de behandeling van zaken vóór en na de competentie-

wijziging vergeleken. We beperken ons daarbij tot de contradictoire zaken: 157

rechtbankzaken afgedaan in 1996 en 926 kantonzaken afgedaan in 2000. We roepen

nog even in herinnering dat het aandeel van contradictoire zaken na de competen-

tiewijziging niet significant is gewijzigd en ongeveer een derde van de zaken betrof. 

4.2.1 Conclusiewisselingen en comparities

De meest voorkomende elementen in een contradictoire procedure zijn de

conclusiewisselingen: de conclusie van eis, antwoord, repliek en dupliek. In tabel 26

zijn de belangrijkste ‘stromen’ in het verloop van de procedure geordend op basis

van (het voorkomen van) de bovengenoemde conclusies, alsmede de comparitie na

antwoord (CnA). De conclusie van eis is niet vermeld, omdat die in alle procedures

voorkomt. De eerste ‘spoorwisseling’ in het schema is het al dan niet voorkomen van
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een conclusie van antwoord. De tweede spoorwisseling is de comparitie na

antwoord, de derde repliek en de vierde dupliek. Dit leidt tot een indeling in 7

hoofdstromen (zie bijlage 2, schema 3). In procedures zonder conclusie van

antwoord komt logischerwijs ook geen comparitie na antwoord, re- of dupliek voor.

Opgemerkt zij dat de weergave in het schema sterk vereenvoudigd is ten opzichte

van het feitelijk verloop van procedures. Tal van elementen – zoals aktes, eisen in

reconventie, enquêtes – zijn in dit schema niet weergegeven. 

Uit de tabel blijkt dat het procesverloop bij de kantongerechten aanzienlijk afwijkt

van dat bij de rechtbanken. Meest opvallend is dat de comparitie na antwoord door

kantonrechters veel minder werd toegepast dan bij de rechtbank het geval was.

Gepercenteerd op het totaal van contradictoire zaken daalde het aandeel van

procedures met CnA van 34 naar 9%; gepercenteerd op zaken met conclusie van

antwoord is de daling nog scherper: van 41 naar 10%. Meer dan de helft (55%) van

de kantonzaken werd volgens de standaard van twee conclusiewisselingen (eis –

antwoord – repliek – dupliek) afgedaan. Bij de rechtbank gebeurde dat ‘slechts’ in

25% van de zaken.

Contradictoire procedures die afgedaan werden zonder een conclusie van antwoord

kwamen na de competentiewijziging minder voor: van 17% naar 9%. Dit zijn in het

merendeel van de gevallen zaken waarin meerdere keren uitstel werd verleend en

gedaagde uiteindelijk niet antwoordde. Omdat de gedaagde wel van zich heeft laten

horen, worden deze zaken niet als ‘verstek’ geregistreerd.3

Tabel 26 Conclusiewisselingen en comparitie na antwoord (CnA), vóór en na de
competentiewijziging

procesverloop rechtbank 1996 kanton 2000

geen conclusie van antwoord (of andere conclusie) 17% 9%

conclusie geen repliek of dupliek 17% 13%
van antwoord, wel repliek, geen dupliek 6% 14%
geen CnA wel repliek en dupliek 26% 55%

subtotaal antwoord, geen CnA 49% 82%

conclusie geen repliek of dupliek 16% 5%
van antwoord, wel repliek, geen dupliek 6% -
wel CnA wel repliek en dupliek 12% 4%

subtotaal antwoord, wel CnA 34% 9%

totaal (alle contradictoire zaken) 100% (N=157) 100% (N=926)

De verschillen tussen rechtbank en kantongerecht op de variabelen wel/geen antwoord en wel/geen CnA zijn
significant (p < .05)

3 In enkele gevallen twijfelden we of niet eenvoudig de registratie ‘verstek’ op de rolkaart ontbrak. Dit
kwam niet zo vaak voor dat het tot andere conclusies zou leiden.

06-203-hoofdstuk-04.chp  19-11-2002  16:29  Pagina 61



Hoofdstuk 4 62

Zoals we gezien hebben, nam het gebruik van de CnA zeer sterk af. Wel werd, zo

blijkt uit tabel 27, na de competentiewijziging later in de procedure vaker een

comparitie gehouden. Bij de rechtbank gebeurde dat in 5% en bij de kantonrechter

in 17% van de zaken. 

Tabel 27 Comparities vóór en na de competentiewijziging 

rechtbank 1996 kanton 2000
N % N %

comparitie na antwoord 53 34 86 9
comparitie later in de procedure 8 5 153 17
een of meer comparities 60 38 235 25

(N=157) (N=926)

Voor elk van de rijen in de tabel verschilt het percentage in 2000 significant van dat in 1996 (p < .01)

Het grote verschil in gebruik van de comparitie na antwoord zal ongetwijfeld te

maken hebben met het feit dat veel rechtbanken in de jaren negentig van de vorige

eeuw hier beleidsmatig voor kozen. Maar ook het feit dat bij de kantongerechten

mondeling kan worden geconcludeerd (en bij de rechtbank niet) is mogelijk van

invloed. Daarnaast kunnen praktische zaken als zittingscapaciteit een rol spelen

en wellicht de veranderingen ten aanzien van de juridische bijstand.

4.2.2 De complexiteit van procedures: bijzondere proceshandelingen

Onze vergelijkingen tussen de afdoeningen van rechtbanken (uit 1996) en kanton-

gerechten (uit 2000) betreffen een vergelijkbaar segment van zaken: handelszaken

met een financieel belang tussen 5.000 en 10.000 gulden. In de vorige paragraaf

constateerden we reeds aanzienlijke verschillen in het algemene procedureverloop

in deze zaken. In deze paragraaf verleggen we de aandacht naar een aantal bijzon-

dere gebeurtenissen tijdens de procedure. Gebeurtenissen die leiden tot een

verbreding van het ‘speelveld’ (incidentele eis, eis in reconventie) en het verrichten

van nader onderzoek (deskundigenonderzoek, enquête en contra-enquête).

Tezamen geven ze een beeld van de complexiteit van de zaken en van hoe diep

wordt gegraven om tot ‘de waarheid’ te komen.4

Het aandeel van procedures met bijzondere proceshandelingen nam, zo blijkt uit

tabel 28, af. In 1996 vond verbreding van het speelveld (incidentele eis en eis in

reconventie) in 26% van de zaken plaats en na de competentiewijziging bij het

kantongerecht was dat met 15% duidelijk minder. Het aandeel bewijsincidenten

(enquêtes en deskundigenonderzoeken) nam af van 19% naar 11%.

4 Dit kader werd eerder gebruikt bij de evaluatie van het versneld regime experiment (Eshuis, 1998).
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Tabel 28 Bijzondere proceshandelingen vóór en na de competentiewijziging

rechtbank 1996 kanton 2000 significant
bijzondere proceshandelingen N % N % verschil?

verbreding speelveld:
1) incidentele eis 6 4 27 3 nee
2) eis in reconventie 35 22 117 13 ja
één of meer verbreding speelveld 40 26 140 15 ja

bewijsincidenten:
1) deskundigenonderzoek 6 4 20 2 nee
2) enquête 25 16 80 9 ja
3) contra-enquête 9 6 40 4 nee
één of meer bewijsincidenten 29 19 98 11 ja

verbreding speelveld én bewijsincident 9 6 26 3 ja

bijzondere proceshandeling(en) 61 39 212 23 ja
geen bijzondere proceshandelingen 96 61 714 77 ja

(N=157) (N=926)

Uit de analyse blijkt dat zich bij de kantonrechter, in vergelijking met de rechtbank,

minder complicaties voordoen in de afdoening van zaken. Dat heeft niet primair

met de houding van de rechter te maken, want het verbreden van het speelveld

hoort volledig tot de discretionaire bevoegdheid van partijen en ook het verrichten

van extra onderzoek gebeurt deels op initiatief van de partijen. Het feit dat bij het

kantongerecht minder complicaties optreden, moet dan ook worden verklaard uit

(een verschil in) de wijze waarop partijen bij rechtbank en kantongerecht te werk

gaan. 

Als we ons realiseren dat een belangrijk verschil tussen de oude en de nieuwe

situatie is gelegen in het verdwijnen van de verplichte procesvertegenwoordiging,

ligt het voor de hand daar de oorzaak te zoeken. Een voor de hand liggende hypo-

these zou zijn dat met name de juridische bijstand van de gedaagde het verschil

maakt. Het opwerpen van een incident of reconventionele vordering ligt immers in

hun rol.

Inderdaad blijkt bij analyse dat de procesvertegenwoordiging van de gedaagde wel,

en die van de eiser niet van invloed is op de mate waarin bijzondere proceshande-

lingen plaatsvinden. Tabel 29 toont de relatie tussen het type gemachtigde en de

mate waarin verbreding van het speelveld en bewijsincidenten plaatsvinden.

Verweert de gedaagde zichzelf (in persoon), dan komen incidentele eisen of eisen in

reconventie weinig voor (in 6% van de zaken). Indien de gedaagde wordt bijgestaan

door een professional stijgt dit aanzienlijk. In 24% van de procedures waarin een 
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Tabel 29 Percentage bijzondere proceshandelingen naar juridische bijstand van gedaagde
na de competentiewijziging

percentage percentage percentage
verlener van juridische bijstand verbreding bewijs- een van 
aan gedaagde speelveld incidenten beide N

advocaat 27% 11% 34% 244
deurwaarder 24% 18% 36% 152
andere gemachtigde 16% 13% 25% 63
procedeert in persoon 6% 7% 12% 467

gemiddeld 15% 11% 23% 926

In cursief de percentages die significant (p < .05) afwijken van het gemiddelde

deurwaarder de gedaagde vertegenwoordigt, wijzigt het speelveld, en bij advocaten

is dat 27%. Dit laatste percentage is vergelijkbaar met de 26% van vóór de

competentiewijziging, toen alle gedaagden door een advocaat werden bijgestaan.

Men mag concluderen dat complexiteit van de procedure hoger is wanneer

gedaagden een beroep doen op professionele juridische bijstand. Een dergelijke

tendens is ook zichtbaar bij bewijsincidenten, zij het dat deze zich minder sterk

aftekent. Dat die relatie minder sterk is ligt voor de hand, omdat in dit geval ook de

rechter en de eisende partij een rol spelen. Opvallend is dat bewijsincidenten het

meest voorkomen wanneer de gedaagde zich door een deurwaarder laat bijstaan. In

procedures met een advocaat wijkt het gebruik van bewijsincidenten niet af van het

gemiddelde en blijft ruim onder dat bij de rechtbank.

Om na te gaan of de samenhang tussen bijzondere proceshandelingen en proces-

vertegenwoordiging wellicht via de aard van het geschil verloopt, zijn verschillende

analyses gedaan. De samenhang met de aard van het geschil blijkt niet sterk. In

tabel 30 is voor de verschillende geschilcategorieën weergegeven in welke mate het

speelveld tijdens de procedure werd verbreed en in welke mate nader onderzoek

werd verricht. Slechts zaken met betrekking tot ‘opdracht en aanneming’ en

‘geldlening’ blijken significant van het algemene beeld af te wijken. In de eerst-

genoemde categorie treffen we opmerkelijk veel bijzondere proceshandelingen aan,

in de tweede opmerkelijk weinig. Maar door de bank genomen is er weinig samen-

hang tussen de aard van het geschil en de mate waarin de afdoening ervan met

bijzondere proceshandelingen wordt gecompliceerd.
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Tabel 30 Percentage bijzondere proceshandelingen naar onderwerp van geschil na de
competentiewijziging

verbreding bewijs- één van
onderwerp van geschil speelveld incidenten beide N

boek 6 BW: verbintenissen
onrechtmatige daad 15% 9% 22% 92
onverschuldigde betaling 23% 6% 24% 17
overig boek 6 BW 14% 7% 19% 139

boek 7 BW: bijzondere overeenkomsten
koop (op afbetaling) 15% 12% 24% 163
opdracht en aanneming 19% 14% 29% 316
geldlening (verbruikleen) 9% 8% 15% 105
bijzondere overeenkomst anders 14% 6% 20% 49

overig zaken
verzekeringsrecht 9% 8% 14% 38
geen verbintenis of verzekering - - - 7

gemiddeld 15% 11% 23% 926

In cursief de percentages die significant (p < .05) afwijken van het gemiddelde

4.3 Afloop van de procedure

Een contradictoire procedure kan eindigen met een eindvonnis of met een roye-

ment. Een royement vindt meestal plaats op verzoek van de partijen, die tijdens de

procedure tot een vergelijk zijn gekomen. 

Een opvallende verandering na de competentiewijziging is de daling van het

percentage royementen in contradictoire procedures van 50 naar 24%. In deze

paragraaf wordt die daling nader verkend. Heeft de daling te maken met het afge-

nomen gebruik van de comparitie na antwoord, die immers mede tot doel heeft een

schikking te beproeven? En in hoeverre spelen de veranderingen met betrekking tot

de juridische bijstand een rol?

De relatie tussen de CnA en royementen is weergegeven in tabel 31. Uit die tabel

blijkt dat het percentage royementen in procedures met CnA, zowel bij rechtbank als

bij kantongerecht, aanmerkelijk hoger ligt dan in procedures zonder CnA. Het feit

dat kantonrechters minder CnA’s houden, leidt dus ‘automatisch’ tot een daling van

het aantal royementen. Opvallend is wel dat ook bij CnA’s waar geen verdere

conclusiewisselingen meer op volgen – en derhalve als ‘geslaagde’ CnA’s kunnen

worden opgevat – het percentage royementen significant is gedaald. 

De tabel leert ook dat het percentage royementen over de hele linie – ook in proce-

dures zonder CnA – is gedaald. Daarmee is duidelijk dat er naast het effect van

minder CnA’s ook andere factoren in het spel moeten zijn. Eerder zagen we al dat de 

06-203-hoofdstuk-04.chp  19-11-2002  16:29  Pagina 65



Hoofdstuk 4 66

Tabel 31 Procesverloop en afloop van procedures in contradictoire zaken, voor en na de
competentiewijziging

rechtbank 1996 kanton 2000 significant

procesverloop royement vonnis royement vonnis verschil?

geen conclusie van antwoord 56% 44% 34% 66% ja
wel conclusie van antwoord 48% 52% 23% 77% ja

conclusie van geen repliek of dupliek 70% 30% 27% 73% ja
antwoord, wel repliek, geen dupliek 50% 50% 21% 79% ja
geen CnA wel repliek en dupliek 22% 78% 18% 82% nee

subtotaal geen CnA 43% 57% 20% 80% ja

conclusie van geen repliek of dupliek 80% 20% 47% 53% ja
antwoord, wel repliek, geen dupliek 78% 22% -1 -1 -
wel CnA wel repliek en dupliek 16% 84% 48% 52% ja

subtotaal wel CnA 57% 43% 48% 52% nee

totaal (alle contradictoire zaken) 50% 50% 24% 76% ja
(N=157) (N=954)

1 geen percentages vanwege geringe aantallen

kantonrechter zaken op een meer gestandaardiseerde wijze – twee conclusie-

wisselingen gevolgd door een vonnis – behandelt. Het is mogelijk dat een toename

van het percentage eindvonnissen ook met de werkwijze van de kantonrechter heeft

te maken. Maar omdat royementen meestal totstandkomen doordat partijen

onderling tot een vergelijk zijn gekomen, moet de verklaring voor de daling van het

percentage royementen niet primair bij de rechter, maar bij de partijen worden

gezocht. In de situatie van vóór de competentiewijziging werden beide partijen

vertegenwoordigd door een advocaat. Dat moet als een gunstige conditie worden

beschouwd voor het ontstaan van schikkingen (zie bijvoorbeeld Richters, 1991).

Wanneer we de invloed van de procesvertegenwoordiging bij de royementen uit

2000 in beschouwing nemen, zien we de rol van de advocatuur bevestigd. We

herinneren ons het gemiddelde royementspercentage van 24%. Wanneer beide

partijen een advocaat hebben, ligt dit duidelijk hoger: 42%. Dit ligt opvallend dicht

bij het percentage van 50 vóór de competentiewijziging, toen beide partijen altijd

een advocaat hadden. Ook deurwaarders laten zich niet geheel onbetuigd. Heeft

slechts één van de partijen een advocaat en de ander een deurwaarder dan is het

royementspercentage 32%. Indien beide partijen een deurwaarder als proces-

vertegenwoordiger hebben, ligt het op 30%. Van procedures zonder advocaat of

deurwaarder – de partijen procederen in persoon of met een gemachtigde – eindigt

slechts 13% met een royement. 

We zien dus dat naast het beleid van kantonrechters – minder comparities na

antwoord – ook de procesvertegenwoordiging na de competentiegrensverschuiving
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tot minder gunstige condities voor schikkingen leidt. Een afname van het aantal

schikkingen – hoewel we die niet op directe wijze kunnen meten – is zeer

aannemelijk en kan tot de onverwachte effecten van de competentiegrensverschui-

ving worden gerekend.

Hetgeen zich hier aftekent, is nauw gerelateerd aan de veronderstelde ‘zeefwerking’

van de verplichte procesvertegenwoordiging. Die gedachte – ook genoemd door de

commissie-Van Delden – is dat een deel van latente vraag naar gerechtelijke

geschilbeslechting wordt afgevangen door de advocatuur, die de zaken schikt (of in

andere gevallen de cliënt afraadt een procedure te starten).

Royementen in complexe procedures

In de vorige paragraaf werd aangetoond dat bij de kantonrechter minder bijzondere

proceshandelingen voorkwamen dan eerder bij de rechtbank het geval was. Was bij

de rechtbank in 39% van de contradictoire procedures sprake van een verbreding

van het speelveld en/of een bewijsincident, bij de kantonrechter is dit gedaald naar

23%. Het lijkt een redelijke aanname dat partijen in deze zaken primair gericht zijn

Tabel 32 Bijzondere proceshandelingen en afloop van de procedure in contradictoire
zaken, vóór en na de competentiewijziging

rechtbank 1996 kanton 2000 significant

proceshandelingen royement vonnis royement vonnis verschil?

geen bijzondere proceshandelingen 58% 42% 23% 77% ja

wel bijzondere proceshandelingen 36% 64% 27% 73% nee
- verbreding speelveld 50% 50% 34% 66% nee
- bewijsincidenten 14% 86% 15% 85% nee
- verbr. speelveld én bewijsincident 22% 78% 23% 77% nee

totaal 50% 50% 24% 76% ja
(N=157) (N=926)

op het volledig uitprocederen van de zaak – zeker wanneer sprake is van

bewijsincidenten – en het percentage royementen derhalve relatief laag ligt. Uit

tabel 32 blijkt dat alleen bewijsincidenten gepaard gaan met duidelijk lagere

royementspercentages. Over het totaal genomen was bij de rechtbanken het

percentage royementen in procedures met bijzondere proceshandelingen inderdaad

een stuk lager dan in procedures zonder, maar bij kantongerechten blijkt het

verschil gering.
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4.4 Doorlooptijden

Een van de verwachte gevolgen van de competentiewijziging was een snellere

afdoening van zaken. In deze paragraaf wordt de afdoeningssnelheid vóór en na de

competentiewijziging geanalyseerd. De duur van procedures wordt uitgedrukt in het

aantal dagen van de eerste rolzitting tot aan de uiteindelijke afdoening (eindvonnis

of royement). Omdat doorlooptijd een ‘scheef’ verdeelde variabele is, worden zowel

gemiddelden als medianen gerapporteerd. 

Het eerste deel van de paragraaf gaat in op de doorlooptijden in zaken met en

zonder verweer. Vervolgens worden vergelijkingen gedaan tussen procedures met

en zonder CnA en procedures met en zonder bijzondere proceshandelingen.

4.4.1 Doorlooptijden en verweer

De doorlooptijd van handelszaken met een belang van ƒ 5.000 tot ƒ 10.000 is, sinds

ze door de kantonrechter worden behandeld, aanzienlijk verkort. Over het totaal van

zaken daalde het gemiddelde van 7,5 maanden naar 2,5 maanden en de mediaan

van 6 weken naar 2 weken. In tabel 33 worden de doorlooptijden gespecificeerd voor

verstek- en contradictoire zaken. Daaruit blijkt dat met name in contradictoire

zaken een aanzienlijke tijdwinst wordt geboekt. Gemiddelde en mediaan, die bij de

rechtbank ruim boven 1 jaar lagen, zijn teruggebracht tot een half jaar. Aangetekend

moet worden dat de gemeten doorlooptijd in kantonzaken iets geflatteerd is, maar

dat leidt slechts tot geringe vertekening5 en wijzigt niets aan de algemene conclusie.

Tabel 33 Doorlooptijden en zaaksverloop, vóór en na de competentiewijziging 

gemiddelde doorlooptijd mediane doorlooptijd

rechtbank 1996 kanton 2000 rechtbank 1996 kanton 2000
proceduretype dagen mnd dagen mnd dagen mnd dagen mnd

intrekking dagvaarding nvt nvt nvt nvt
verstek 35 1 15 0,5 28 1 14 0,5
referte (bij start proces) nvt 21 0,5 nvt 14 0,5
contradictoir 608 20 203 6,5 420 14 176 6

totaal (alle zaken) 223 7,5 79 2,5 42 1,5 14 0,5
(N=475) (N=2723) (N=475) (N=2723)

5 De eerste kantonzaken werden aangebracht in januari 1999. De meting betreft zaken die werden
afgedaan in de tweede helft van 2000. De maximale doorlooptijd die kon worden gemeten, is 1 jaar en
11 maanden. We gingen er – op basis van geluiden uit het veld – van uit dat kantonzaken nooit langer
dan anderhalf jaar zouden duren. Toch kwamen we meerdere zaken tegen met doorlooptijden van
boven de 21 maanden. We schatten dat de gemiddelde doorlooptijd in contradictoire kantonzaken
feitelijk zo’n 10 dagen langer is dan gemeten, en de mediane doorlooptijd 4 dagen langer.
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4.4.2 Doorlooptijden in contradictoire procedures

In het voorafgaande bleek dat het kantongerecht de contradictoire procedures

driemaal zo snel afdeed als rechtbanken dat in het verleden deden. In tabel 34 zijn

de resultaten gespecificeerd voor de verschillende combinaties van conclusie-

wisselingen en CnA. Het sterkst is de tijdreductie in procedures zonder comparitie

na antwoord. De competentiewijziging had een verkorting van de gemiddelde

doorlooptijd tot een kwart tot gevolg: van 27 maanden (825 dagen) naar 7 maanden

(216 dagen). Maar ook met CnA werd de gemiddelde doorlooptijd meer dan

gehalveerd: van 14 maanden (426 dagen) naar 6 en een halve maand (200 dagen).

Tabel 34 Procesverloop en doorlooptijden in contradictoire zaken, vóór en na de
competentiewijziging, in dagen 

rechtbank 1996 kanton 2000 

procesverloop gemiddeld mediaan gemiddeld mediaan

geen conclusie van antwoord 346 203 86 84

conclusie geen repliek of dupliek 744 370 83 67
van antwoord, wel repliek, geen dupliek 552 533 168 147
geen CnA wel repliek en dupliek 948 781 261 234

subtotaal antwoord, geen CnA 825 588 216 196

conclusie geen repliek of dupliek 207 175 135 112
van antwoord, wel repliek, geen dupliek 253 143 128 116
wel CnA wel repliek en dupliek 794 658 304 286

subtotaal antwoord, wel CnA 426 266 200 162

alle contradictoire zaken (totaal) 608 420 203 176
(N=157) (N=926)

Bij rechtbanken had de CnA een aanzienlijk versnellend effect. De procedure bij de

rechtbank verliep in dat geval in de helft van de duur van een procedure zonder

CnA: 14 maanden versus 27 maanden. De CnA had bij de rechtbank met name een

positief effect op de afdoeningssnelheid als er sprake was van een ‘geslaagde’ CnA,

waarbij de zaak vervolgens zonder verdere conclusiewisselingen werd afgedaan. De

doorlooptijd bedroeg dan een kleine 7 maanden, waarmee het de gemiddelde

snelheid van het kantongerecht (zes en een halve maand) wist te benaderen. Ook bij

het kantongerecht leidt een ‘succesvolle’ CnA tot versnelling; 4,5 maanden tegenover

6,5 maanden voor een gemiddelde procedure. Worden echter alle kantonprocedures

met CnA in beschouwing genomen, dan is het versnellend effect ervan beperkt. 

In tabel 35 worden de doorlooptijden gespecificeerd voor procedures met CnA, met

comparities in een latere fase en zonder comparitie. Met name bij de rechtbank
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hebben we, wanneer er sprake was van comparities in een latere fase, met extreem

lange zaken van doen. Ook bij de kantonrechter behoren de procedures waar een

andere comparitie dan een CnA voorkomt, tot de langdurige procedures. De

verschillen zijn echter lang niet zo extreem met gemiddeld 9,5 maanden in plaats

van 6,5 maanden. 

Tabel 35 Gemiddelde doorlooptijden en type comparitie, voor en na de
competentiewijziging, in dagen

rechtbank 1996 kanton 2000

gemiddeld mediaan gemiddeld mediaan

comparitie na antwoord 426 266 200 162
comparitie anders 1280 1222 292 283
contradictoir, zonder comparitie 650 470 183 154

(N=157) (N=926)

Voor elk van de rijen in de tabel verschilt het resultaat in 2000 significant van dat in 1996 (p < .01)

Bijzondere proceshandelingen

In tabel 36 is het effect van bijzondere proceshandelingen op de doorlooptijden

weergegeven. Verbreding van het speelveld en bewijsincidenten blijken, zowel vóór

als na de competentiewijziging, tot langere doorlooptijden te leiden. Tevens blijkt

dat in alle condities de doorlooptijden bij de kantonrechter aanzienlijk korter zijn.

Bewijsincidenten (deskundigenonderzoek, enquête en contra-enquête) leiden tot

meer vertraging dan verbreding van het speelveld (incidentele eis en eis in 

Tabel 36 Gemiddelde en mediane doorlooptijden bij bijzondere proceshandelingen, voor en
na de competentiewijziging, in dagen

Rechtbank 1996 (N=157) Kantongerecht 2000 (N=926)

geen wel

verbreding verbreding

speelveld speelveld

geen bewijs- gemiddeld 504 gemiddeld 704

incident mediaan 277 mediaan 441

wel bewijs- gemiddeld 781 gemiddeld 1.018

incident mediaan 707 mediaan 942

geen wel

verbreding verbreding

speelveld speelveld

geen bewijs- gemiddeld 170 gemiddeld 279

incident mediaan 154 mediaan 266

wel bewijs- gemiddeld 338 gemiddeld 403

incident mediaan 315 mediaan 410
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reconventie). Het vertragend effect van bijzondere proceshandelingen blijkt – in

absolute zin – bij het kantongerecht minder groot dan bij de rechtbank. Zo leidt een

verbreding van het speelveld bij rechtbanken al gauw tot 200 dagen extra

doorlooptijd, bij het kantongerecht zijn dat er slechts 100. Een bewijsincident leidt

bij het kantongerecht tot zo’n 150 dagen extra doorlooptijd; bij de rechtbank zijn dat

er al gauw 300 of meer.

Procesvertegenwoordiging

In de situatie van vóór de competentiewijzigingen liet zowel eiser als gedaagde zich

verplicht bijstaan door een advocaat. Zou dit gegeven mede de langere doorloop-

tijden bij de rechtbank verklaren? Bij analyse blijkt dat procedures met advocaten,

maar ook met deurwaarders langere doorlooptijden hebben.

Contradictoire zaken in het segment van 5.000 tot 10.000 gulden, die door de

kantonrechter werden behandeld, kenden, wanneer er geen advocaat bij was

betrokken een gemiddelde doorlooptijd van 176 dagen (mediaan: 147 dagen). Laten

beide partijen zich bijstaan door een advocaat, dan ligt het gemiddelde op 239

dagen en de mediaan op 236 dagen. Het traagst verloopt de procedure wanneer de

eiser zich niet, maar de gedaagde zich wel laat bijstaan door een advocaat:

gemiddeld kost zo’n zaak 259 dagen. Bijstand door een advocaat leidt dus tot een

langere procedure, maar kan slechts een klein deel van het verschil in doorlooptijd

tussen rechtbank en kantongerecht verklaren. Een soortgelijke analyse van bijstand

door een deurwaarder levert iets andere cijfers, maar een vergelijkbaar patroon op.

In tabel 37 zijn de doorlooptijden gespecificeerd wanneer wel en geen sprake is van

juridische bijstand door een advocaat of deurwaarder. Hier blijkt duidelijk dat

wanneer een gedaagde zich door zo’n professional laat bijstaan, de doorlooptijd

langer is. 

Tabel 37 Doorlooptijd en juridische bijstand, in contradictoire kantonzaken met een
financieel belang van 5.000 tot 10.000 gulden, in dagen

geen advocaat of wel advocaat of

deurwaarder deurwaarder

geen advocaat gemiddeld 159 gemiddeld 272

bijstand eiser of deurwaarder mediaan 140 mediaan 287

wel advocaat gemiddeld 163 gemiddeld 255

of deurwaarder mediaan 147 mediaan 232

bijstand gedaagde

06-203-hoofdstuk-04.chp  19-11-2002  16:29  Pagina 71



Hoofdstuk 4 72

4.5 Andere regels, andere rechters, andere bijstand

In dit hoofdstuk werd de behandeling van civiele geschillen met een financieel

belang tussen 5.000 en 10.000 gulden door rechtbank en kantongerecht vergeleken.

Daarbij bleek dat er aanzienlijke verschillen bestaan. Opmerkelijk zijn bijvoorbeeld:

– kantongerechten maken weinig gebruik van de comparitie na antwoord;

– kantongerechten hanteren veel meer dan rechtbanken de ‘standaard’ van twee

conclusiewisselingen;

– bij kantongerechten komen minder bijzondere proceshandelingen voor;

– bij kantongerechten ligt het percentage royementen fors lager;

– bij kantongerechten worden zaken aanmerkelijk sneller afgedaan.

In de analyse is getracht deze verschillen te relateren aan de verschillende condities

die bij rechtbank en kantongerecht gelden. Zo zijn verklaringen gezocht in de

(verschillende) procesregels, in de aanpak van de rechter en in de professionele

juridische bijstand. 

De verschillen met betrekking tot het gebruik van de comparitie na antwoord, re- en

dupliek kunnen het best worden verklaard als verschillen in gerechtelijk beleid of

verschillen in taakopvatting van de betreffende rechters. Mogelijk wordt het minder

frequente gebruik van de CnA mede veroorzaakt door het feit dat men bij het

kantongerecht mondeling kan concluderen.

De verschillen met betrekking tot bijzondere proceshandelingen en royementen

laten zich goed verklaren vanuit de juridische bijstand. Wanneer in kantonzaken, net

als bij de rechtbank, beide partijen door een advocaat worden bijgestaan, is op deze

punten nauwelijks verschil tussen rechtbank en kantongerecht.

De verklaring voor verschillen in doorlooptijd moet in belangrijke mate worden

gezocht in het rechterlijk beleid en de rolopvatting van rechters. Althans, we konden

constateren dat verschillen in procesregels of juridische bijstand op dit punt van

minder belang zijn. Daarbij kan worden gewezen op de achterstanden bij de recht-

banken, met werkvoorraden die het volume van de jaarlijkse instroom overtreffen.

Maar dan valt op dat een dergelijk fenomeen ook bij kantongerechten gemakkelijk

zou kunnen optreden, maar achterwege blijft. Een definitieve verklaring daarvoor

kan aan het verrichte onderzoek niet worden ontleend.6

6 Er zijn natuurlijk wel verklaringen denkbaar en ze werden ook in interviews geopperd. Zo zouden
kantonrechters meer gericht zijn op een vlotte doorstroming van zaken en meer dan rechters bereid
zijn hiervoor kwalitatief water bij de wijn te doen. Ook wordt gewezen op het feit dat kantonrechters
meer een ‘eigen toko’ hebben, hetgeen resulteert in een hogere (of andere?) mate van betrokkenheid.
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In het kader van de evaluatie van de competentiewijziging zou een ‘integrale’

vergelijking van rechtbank- en kantonrechtspraak welkom zijn. Hoe ‘scoren’ deze

beide vormen van rechtspraak op snelheid, efficiency, kwaliteit en effectiviteit?7

Op snelheid en efficiency doet het kantongerecht het duidelijk beter dan de recht-

bank. De grotere efficiency bij het kantongerecht blijkt het meest overtuigend uit de

vergelijking van het procesverloop. Bij de kantonrechter treden aanmerkelijk minder

complicaties op in de behandeling van deze zaken. Voorts is de standaardwerkwijze

van de kantonrechter erop gericht dat de kantonrechter een zaak één keer bekijkt en

direct afdoet. Tot slot worden alle zaken enkelvoudig behandeld, waar bij de

rechtbank 8% van deze zaken nog een meervoudige behandeling kreeg.

Voor kwaliteit en effectiviteit is het beeld anders. De verplichte procesvertegen-

woordiging bij de rechtbank lijkt in elk geval een betere behartiging van de belangen

van gedaagden tot gevolg te hebben. Vaker dan bij het kantongerecht wordt nader

onderzoek verricht om de waarheid te achterhalen, er worden meer comparities na

antwoord gehouden en sommige zaken worden meervoudig behandeld.8 Ook het

hoge percentage schikkingen spreekt in het voordeel van de rechtbank. Een schik-

king wordt algemeen als een meer effectieve afdoening gezien, omdat partijen (in

enige mate) ‘tot elkaar’ moeten komen.

Kort gezegd is er bij de kantonrechter bij de behandeling van vergelijkbare zaken

sprake van meer eenvoud en een hogere mate van standaardisatie. De kantonrechter

staat erom bekend snel knopen door te hakken. Ook in de interviews klonk dat

geluid door: ‘De kantonrechter legt bewijsrechtelijk de lat minder hoog’ en ‘Als

kantonrechter ben je getraind om de hoofdlijnen op te sporen en alles wat daar niet

mee te maken heeft geen ruimte te geven.’ Ook partijen gaan mee in deze cultuur,

vermoedelijk mede vanwege een kosten-batenafweging: ‘In kantonzaken wordt veel

praktischer gewerkt, ook door raadslieden die zich minder uitputten in juridische

haarkloverij.’ 

Daarnaast vonden we dat vele gedaagden (ongeveer de helft) in de nieuwe situatie

geen advocaten of deurwaarders of andere gemachtigden meer voor hun verdedi-

ging inschakelen. En juist dan verlopen de procedures vaak (zeven van de acht)

relatief eenvoudig. 

7 We noemen hier de meest gebruikte maten. Niet alle organisatietheorieën of -modellen gebruiken
echter het hier gemaakte onderscheid. Zo kan snelheid als onderdeel van kwaliteit of effectiviteit
worden gezien en is de scheidslijn tussen kwaliteit en effectiviteit niet eenduidig.

8 Bij de rechtbank werd 8% van de contradictoire procedures in ons steekproefbestand door een meer-
voudige kamer behandeld. Het betekent niet noodzakelijk dat het ook alle complexe zaken waren; de
meervoudige behandeling wordt ook toegepast in het kader van interne opleiding.
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Slotbeschouwing

In dit laatste hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de in het eerste hoofdstuk

geformuleerde onderzoeksvragen. Na die beantwoording volgen twee beschouwende

paragrafen. De eerste daarvan, paragraaf 5.2, gaat in op de herziening van het

burgerlijk procesrecht. Dat leidt tot kanttekeningen bij sommige van de onder-

zoeksresultaten, maar ook leiden de onderzoeksresultaten tot enkele kantteke-

ningen bij de herziening. In paragraaf 5.3 worden de onderzoeksresultaten in een

breder kader geplaatst en wordt geëxpliciteerd welke aandachtspunten het onder-

zoek oplevert voor een eventuele volgende verhoging van de competentiegrens.

5.1 Beantwoording van de onderzoeksvragen

In hoofdstuk 1 werden vijf onderzoeksvragen geformuleerd. In deze paragraaf wordt

op elk van die vragen het antwoord geformuleerd en waar nodig van kanttekeningen

voorzien.

1. Is het aantal procedures in handelszaken met een financieel belang van

ƒ 5.000 tot en met ƒ 10.000 toegenomen, en in hoeverre heeft dat te maken met

een aanzuigende werking van de competentiegrensverhoging?

Uit het onderzoek blijkt dat het aantal procedures met een financieel belang tussen

5.000 en 10.000 gulden fors is toegenomen. Bestond het verschoven segment in

1998, dus voor de verschuiving, nog uit zo’n 9.000 zaken, in 1999 waren dat er 14.750

en in de daaropvolgende jaren 16.800 en 18.800. De toename van het aantal zaken in

het verschoven segment hoeft niet te worden veroorzaakt door een zogenaamde

‘aanzuigende werking’, dat wil zeggen dat er zaken aan de rechter worden

voorgelegd die voorheen niet voor de rechter zouden zijn gebracht. De stijging kan

volledig worden verklaard uit zogenoemde ‘migratie-effecten’. Vóór de

competentiegrensverhoging werden geldvorderingen soms kunstmatig onder de

5.000 gulden gehouden, zodat ze aan de kantonrechter konden worden voorgelegd.

Dat is niet langer nodig. Uit de beschikbare cijfers kan worden afgeleid dat

gelijktijdig met de toename van de vorderingen met een belang tussen 5.000 en

10.000 gulden het aantal vorderingen beneden de 5.000 gulden fors afnam. Dat

maakt het aannemelijk dat de stijging voornamelijk te wijten is aan een ‘migratie’

van zaken beneden de 5.000 gulden naar zaken boven de 5.000 gulden.

Is daarmee het bewijs geleverd dat geen sprake is van een aanzuigende werking?

Helaas is ook dat niet het geval. Theoretisch vallen voldoende argumenten te geven

waarom zo’n effect zou optreden. We kunnen slechts stellen dat het op basis van het

07-203-hoofdstuk-05.chp  19-11-2002  15:46  Pagina 75



Hoofdstuk 5 76

onderzoek minder aannemelijk is geworden dat het om een werkelijk substantieel

effect zou gaan. 

2. In hoeverre is de personeelscapaciteit bij rechtbanken en kantongerechten

voldoende aangepast aan de gewijzigde werklast als gevolg van de verhoging van

de competentiegrens?

Uit het onderzoek blijkt dat er geen aanpassing van de personele capaciteit van

rechtbanken en kantongerechten heeft plaatsgevonden. Het werklasteffect van de

maatregel bij kantongerechten is onzichtbaar in de cijfers, doordat het uitsluitend

kwalitatief van aard is (dat wil zeggen dat er gemiddeld zwaardere zaken zijn

bijgekomen). De stijging van het aantal zaken in het verschoven segment wordt aan

het zicht onttrokken door een daling van het aantal zaken in andere zaakssegmen-

ten bij het kantongerecht. 

Bij rechtbanken is wel sprake van een meetbare afname in werklast (aantal inge-

stroomde zaken). Hier zijn echter geen personele consequenties aan verbonden.

Rechtbanken hebben van die situatie kunnen profiteren door achterstanden weg te

werken. Een recent tijdschrijfonderzoek (in 2001) liet een forse toename in de

gemiddelde behandeltijd van zaken zien. Dat beschouwen we (mede) als gevolg van

de competentiewijziging, waarbij vooral relatief eenvoudige zaken naar de kanton-

gerechten verdwenen.

3. In hoeverre laten procespartijen zich na de verhoging van de competentie-

grens in handelszaken met een belang van ƒ 5.000 tot ƒ 10.000 nog bijstaan door

professionele rechtsbijstandverleners, en zo ja, door welk type rechtsbijstand-

verlener?

In overeenstemming met eerder onderzoek blijkt dat het aantal zaken dat wordt

aangebracht door eisers die niet van professionele rechtshulp gebruik maken

minimaal is (1%). Gedaagden verweren zich wel in ruime mate zonder professionele

hulp. Het leidt zelfs tot een daling van het verstekpercentage ten opzichte van de

situatie van vóór de competentiegrensverschuiving, toen het inschakelen van een

advocaat verplicht was. Natuurlijke personen verweren zich vaker zonder proces-

vertegenwoordiging dan rechtspersonen (in respectievelijk 57 en 39% van de

gevallen).

Het onderzoek toont aan dat wanneer een advocaat niet langer verplicht is, partijen

inderdaad de alternatieven weten te vinden. Vooral eisende partijen wenden zich

massaal tot de deurwaarder (71% van de eisers laat zich bijstaan door een deur-

waarder). Gedaagden kiezen, wanneer ze juridische bijstand inschakelen, nog het

meest voor een advocaat (53% van de verweerders met juridische bijstand).
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4. Is er sprake van een verandering in de wijze waarop de procedure bij

handelszaken van ƒ 5.000 tot ƒ 10.000 verloopt?

De wijze waarop de procedure bij kantongerechten verloopt, wijkt aanzienlijk af van

die bij de rechtbank. We constateerden dat de zaken in het segment van 5.000 tot

10.000 gulden sterk lijken op de zaken die dat segment bevatte toen ze nog door de

rechtbank werden behandeld. De wijze waarop de zaken nu worden behandeld, is

duidelijk anders. 

Het verminderd gebruik van juridische bijstand leidt tot een geringe daling van het

verstekpercentage en een navenante stijging van intrekkingen en refertes. Ook

verschillen in de dagvaardingstermijn en de formulierdagvaarding bij de kanton-

gerechten spelen bij deze verschuivingen een rol. Het aandeel van procedures

waarin verweer wordt gevoerd, blijft evenwel constant en bedraagt zo’n 33%. Bij de

rechtbanken werd in het verleden 8% van de zaken met verweer door een meer-

voudige kamer behandeld. Bij het kantongerecht vindt uitsluitend unusrechtspraak

plaats.

Het belangrijkste verschil in procedureverloop tussen kantongerecht en rechtbank

ligt in het relatief geringe gebruik van de comparitie na antwoord door kanton-

rechters (in 9% van de contradictoire zaken, tegen 34% bij de rechtbank) en het

veelvuldig gebruik van twee conclusiewisselingen (55% van de contradictoire zaken

verloopt met twee conclusiewisselingen zonder CnA, tegen 26% bij de rechtbank).

Ook komen bij de kantonrechter minder bijzondere proceshandelingen voor en ligt

het percentage royementen fors lager. In vergelijking tot de rechtbank is bij de

kantonrechter sprake van minder gecompliceerde en meer gestandaardiseerde

procedures. Veel van de verschillen weerspiegelen verschillen in rechterlijk beleid

of de rolopvatting van (kanton)rechters. De afname van royementen en bijzondere

proceshandelingen moet echter worden beschouwd als een bijwerking van het

afgenomen gebruik van juridische bijstand.

5. Is de snelheid van de procedure bij handelszaken met een belang van ƒ 5.000

tot ƒ 10.000 toegenomen, en zo ja, in welke mate?

De kantonrechter blijkt zaken, in lijn met de verwachting, aanzienlijk sneller af te

doen dan bij de rechtbanken het geval was. De gemiddelde doorlooptijd in zaken

waarin gedaagde zich feitelijk verweerde, werd in het verschoven zaakssegment

teruggebracht tot een derde, van 20 maanden tot 6,5 maanden. De mediane door-

looptijd in deze zaken daalde van 14 maanden bij de rechtbank naar 6 maanden bij

de kantonrechter. De oorzaak van die verschillen lijkt niet primair te moeten worden

gezocht in het type juridische bijstand of in procedurele complicaties, maar in de

grote werkvoorraden bij de rechtbanken. 

07-203-hoofdstuk-05.chp  19-11-2002  15:46  Pagina 77



Hoofdstuk 5 78

5.2 Beschouwing: herziening burgerlijk procesrecht

Per 1 januari 2002 is een aantal aanpassingen in het burgerlijk procesrecht van

kracht geworden. Daardoor wijkt reeds bij publicatie van dit onderzoek de feitelijke

werkwijze van rechtbanken en kantongerechten – per 2002 spreken we van kanton-

sectoren – af van de onderzochte. Tegelijk leidt het onderzoek – en met name de

gevonden verschillen in de werkwijze van rechters en kantonrechters – tot enkele

kanttekeningen bij die verandering.

Aard van de veranderingen

De nieuwe procedure is geïnspireerd op de versneld-regimeprocedure, waar een

aantal rechtbanken sinds 1996 mee heeft geëxperimenteerd. Zo wordt voortaan

standaard een comparitie na antwoord gehouden en gelden strengere inhoudelijke

eisen voor de dagvaarding. De nieuwe regels gelden niet alleen voor de rechtbanken,

maar ook voor de kantongerechten. Daarbij is onder meer de laagdrempelige

dagvaarding via het dagvaardingsformulier komen te vervallen.

Comparitie na antwoord

Uit het onderzoek blijkt dat het gebruik van de comparitie na antwoord in zaken

met een financieel belang tussen 5.000 en 10.000 gulden bij de kantongerechten

aanzienlijk lager was dan bij de rechtbanken – die juist in dit segment relatief veel

na antwoord compareerden. Waar dergelijke comparities bij rechtbanken tot een

aanzienlijke procedurele versnelling leidden, bleek dat bij kantongerechten in veel

mindere mate het geval. De doorlooptijd die rechtbanken alleen in zaken met

comparitie na antwoord haalden, haalden kantongerechten reeds met de standaard-

procedure met twee conclusiewisselingen. Dit roept de vraag op of hetgeen voor

rechtbanken een heilzame diagnose leek, dat ook voor kantongerechten zal blijken

te zijn. De comparitie na antwoord als ‘standaard’ betekent voor kantongerechten,

meer nog dan voor rechtbanken, een verandering van werkwijze. Tegelijk is de

opbrengst, in termen van doorlooptijd, voor kantonrechters minder groot. Onder die

condities kan worden verwacht dat het invoeren van een standaard CnA in de

kantonsectoren moeizaam zal verlopen, althans voor het type zaken waarop ons

onderzoek betrekking heeft.

Eisen aan de dagvaarding

In het herziene burgerlijk procesrecht is de laagdrempelige voorziening van het

dagvaardingsformulier geschrapt. Juridische professionals zullen er over het

algemeen weinig moeite mee hebben. Ook uit ons onderzoek blijkt dat het formulier

in de praktijk tot veel complicaties leidde: een kwart van de formulierdagvaardingen

mislukte. Vermoedelijk zal het afschaffen van het formulier tot enige vraaguitval

leiden. Voor sommige doe-het-zelvers is de drempel naar juridische bijstand
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mogelijk te hoog, andere komen wellicht niet door het ‘filter’ van de juridische

bijstand heen. 

Niet alleen verdwijnt het laagdrempelige formulier, ook voor gewone dagvaardingen

worden de eisen zwaarder. Dit zal tot gevolg hebben dat het toch al marginale

verschijnsel van de volledig zelfprocederende eiser verdwijnt: zonder professionele

hulp een procedure starten wordt feitelijk onmogelijk. De zwaardere eisen gelden

ook voor de betrokken juridische dienstverleners, in casu vooral deurwaarders en

advocaten. Met name voor de eerste groep zullen de nieuwe eisen een belangrijke

verandering betekenen. Het vergt aanpassing van hun werkwijze, en zou kunnen

resulteren in vraaguitval of hogere kosten.

Dagvaardingstermijn

Met het verdwijnen van de formulierdagvaarding wordt de dagvaardingstermijn bij

kantongerechten teruggebracht van vier weken tot maximaal één week. Op de eerste

rolzitting – dus minimaal 7 dagen na het betekenen van de dagvaarding – wordt

verstek verleend aan wie zich niet heeft gesteld. Dat betekent dat gedaagden slechts

enkele dagen de tijd hebben om advies in te winnen en op de dagvaarding te

reageren. Voor gedaagden die geen kennis of ervaring hebben met gerechtelijke

procedures lijkt dat kort. Het zou tot een hoger verstekpercentage kunnen gaan

leiden. Daar staat tegenover dat de mogelijkheid verstek te zuiveren in kantonzaken

wordt verruimd. Dat kan zolang geen eindvonnis is uitgesproken. De praktijk is

evenwel dat kantonrechters – anders dan bij de civiele sectoren van de rechtbank

gebruikelijk is – direct op de dag van de eerste zitting vonnis wijzen. Dan is

zuivering van het verstek niet meer mogelijk en moet de gedaagde zelf een

procedure starten om het verstekvonnis aan te vechten.

Competentie

De kantonrechter is per 1 januari 2002 bevoegd in procedures met financieel belang

van maximaal 5.000 euro. Inhoudelijk is de competentie verruimd tot alle huur-

zaken, inclusief huur van alle roerende zaken (o.a. huur en lease van auto’s, boten,

gereedschap) en ongebouwd onroerende zaken (parkeer- en kermisterreinen). Beide

maatregelen leiden ertoe dat per 1 januari 2002 opnieuw zaken van rechtbanken

naar kantongerechten schuiven.

5.3 Beschouwing bij een volgende competentiegrensverschuiving

Het belang van de onderhavige evaluatie van de competentiegrensverhoging in 1999

is van meet af aan gemotiveerd in het licht van een voorgestelde (stapsgewijze)

ophoging van die grens naar 25.000 gulden. De druk die er bestond om snel tot

verdere verhogingen over te gaan, werd overigens van de ketel gehaald, toen in de

loop van 1999 berichten naar buiten kwamen over de aanzuigende werking van de
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maatregel. Gezien de schaarste aan rechters leek het niet het juiste moment voor

maatregelen die tot een groei van het aantal zaken leiden.

In deze slotparagraaf gaan we in op de aandachtspunten die het onderzoek oplevert

bij een verdere verhoging van de competentiegrens.

Invloed op de vraag 

Zoals blijkt uit hoofdstuk 2 is de invloed van de competentiegrensverschuiving van

1999 op de instroom van nieuwe zaken zeer opvallend. Het aantal zaken in het

verschoven segment is fors toegenomen. Dat die toename door een ‘aanzuigende

werking’ zou worden veroorzaakt (daarbij doelen we op zaken die voorheen niet

voor de rechter zouden zijn gebracht), is echter niet bewezen. De toename liet zich

afdoende verklaren door het verschuiven van zaken uit andere segmenten.

Toch is het denkbaar dat een autonome afname van de totale ‘vraag’ (de instroom

van civiele rolzaken bij kantongerechten en rechtbanken samen) een aanzuigend

effect aan het oog onttrekt. 

De afname van de totale instroom beschouwen we als een gelukkig toeval dat ertoe

geleid heeft dat mogelijke neveneffecten van de competentiegrensverhoging binnen

de perken zijn gebleven. Bij een volgende verhoging kan moeilijk opnieuw van een

dergelijk toeval worden uitgegaan. Opnieuw moet rekening worden gehouden met

werklasteffecten en capacitaire verschuivingen. 

Werklast en budget

Uit het onderzoek blijkt dat het verhogen van de competentiegrens van de kanton-

rechter, anders dan werd verondersteld, in principe geen budgetneutrale maatregel is.

De bekostigingssystematiek van de gerechten is gebaseerd op werklastmetingen, waarbij

rechtbankzaken bijna dubbel zoveel kosten als kantonzaken. 

Tegelijk moet worden geconstateerd dat de maatregel leidt tot een verzwaring van

de ‘gemiddelde zaak’ bij zowel kantongerechten als rechtbanken. Een logische

consequentie is dan ook dat een competentiegrensverschuiving tot een (opwaartse)

herziening van de behandeltijden moet leiden.

Het is niet aannemelijk dat de herziening van de normen zodanig is dat een

competentiegrensverschuiving uiteindelijk wel budgetneutraal is. In het onderzoek

constateerden we dat kantongerechten voor een wezenlijk andere werkwijze staan

dan rechtbanken, die erin resulteert dat per zaak minder tijd en geld wordt geïnves-

teerd. We nemen aan dat die situatie – ondanks de standaardisering van het nieuwe

burgerlijk procesrecht – voorlopig blijft bestaan.

In algemene zin kan dus worden gesteld dat bij een volgende verschuiving van de

competentiegrens de werklastnormen dienen te worden herijkt, dat de gemiddelde

kosten per zaak bij rechtbank en kantongerecht zullen stijgen, maar dat voor de

zaken binnen het verschoven segment sprake is van een daling van kosten. Een

(volgende) verhoging van de competentiegrens kan in die zin als kostenbesparend
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worden aangemerkt. Daar staat tegenover dat de voorbereiding en implementatie

van zo’n maatregel ook tot de nodige kosten leidt. Een kostenplaatje dat ook die

aspecten meeweegt, ziet er wellicht minder gunstig uit.

Capaciteit

Uit hetgeen ten aanzien van de werklast is opgemerkt, volgt dat een competentie-

grensverschuiving niet capaciteitsneutraal is. Bij verschuiving van zaken van

rechtbank naar kantongerecht – of van civiele sector naar kantonsector – neemt de

tijdsinvestering en daarmee het aantal fte per zaak af. 

In de Memorie van Toelichting bij de competentiegrensverschuiving van 1999 werd

ervan uitgegaan dat er capaciteit mee zou schuiven van rechtbank naar kanton-

gerecht. Uit ons onderzoek blijkt dat dat geen automatisme is. Onder condities van

schaarse capaciteit betekent het verdwijnen van een deel van het werk (bij de

rechtbanken) niet automatisch dat er personeel ‘over’ is. Voorts is de functie van

kantonrechter een promotiefunctie, waar niet iedere rechter zonder meer voor in

aanmerking komt. Meest opvallend is evenwel dat bij de verhoging van de compe-

tentiegrens geen actief beleid is gevoerd om het capacitaire gat dat destijds werd

verwacht, te dichten. Uitgaande van de normale bekostigingssystematiek zouden na

een jaar fricties worden geconstateerd tussen werklast en capaciteit en vervolgens

financiële ruimte worden geboden voor aanpassing van de capaciteit. 

De daling van de totale instroom in 1999 heeft ervoor gezorgd dat de kanton-

gerechten de instroom van de voormalige rechtbankzaken zonder capacitaire

maatregelen hebben kunnen opvangen. Viel de toename van het aantal kantonzaken

uiteindelijk mee, wel is sprake van een kwalitatieve werklastverzwaring – ten gevolge

van gemiddeld complexere zaken. Die komt niet in de instroomcijfers tot uitdruk-

king, maar blijkt pas wanneer de werklastnormen worden herijkt. Hoewel de

gehouden interviews niet als opiniepeiling kunnen worden gebruikt – dat was niet

het doel en het aantal interviews is daarvoor ook te gering – wijzen we op het geluid

dat de kantonrechters daar lieten horen. Zij stonden afwijzend ten opzichte van een

volgende verhoging van de competentiegrens vanwege de toegenomen werkdruk.

Uit het onderzoek blijkt dat het feit dat geen personeel naar de kantons verdween,

de rechtbanken voor negatieve consequenties heeft behoed. Zou de personele

capaciteit (direct) zijn aangepast aan het lagere instroomvolume, dan zou de

verhouding tussen instroom en voorraad zijn verslechterd en zouden de doorloop-

tijden aanzienlijk zijn gestegen. 

Gegeven de daling van de totale instroom in 1999 mag men concluderen dat het niet

doen verschuiven van personeel de juiste keuze is geweest. Tegelijk moeten we die

daling – tegen de destijds bestaande trend in – als een gelukkig toeval typeren. Men

kan er bij een volgende verhoging van de competentie moeilijk van uitgaan dat de

condities opnieuw zo gunstig zullen blijken.
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Bij een volgende verschuiving van de competentiegrens dient opnieuw rekening te

worden gehouden met capacitaire verschuivingen. Hoewel in 1999 geen negatief

effect is uitgegaan van het feit dat uiteindelijk geen capaciteit verschoof, verdient het

ons inziens aanbeveling hier een volgende keer (pro-)actiever in te zijn. Een

competentiegrensverschuiving kan tot aanzienlijke fricties leiden tussen werklast en

capaciteit en met het systeem van bekostiging achteraf worden eenmaal gevallen

gaten niet snel gedicht. Zulke effecten kunnen zowel bij de kantons als bij de

rechtbanken optreden.

Verhoging: schoksgewijs of geleidelijk?

In 1999 werd met de competentiegrensverschuiving een forse stap ineens gezet.

De hoogte van de grens verdubbelde van 5.000 naar 10.000 gulden en het betrof een

redelijk ‘dichtbevolkt’ segment. Bij een stapsgewijze verhoging naar 25.000 gulden,

waarover de commissie-Van Delden sprak, zal de impact van elke volgende stap

minder groot zijn: naarmate de bedragen hoger worden, bevatten de segmenten

minder zaken. Tegelijk kan in overweging worden genomen de volgende stappen

(nog) meer geleidelijk te nemen, bijvoorbeeld door verhogingen met 1.000 euro.

Op die wijze kunnen systeemverstoringen worden beperkt en is, wanneer ze

optreden, hun impact minder groot.

Andere wegen?

De competentiegrensverschuiving van 1999 verliep volgens een tamelijk geijkt

stramien. Als doelen werden een vergroting van keuzevrijheid ten aanzien van

juridische bijstand en een verlaging van de drempels opgevoerd. Die zou worden

bereikt door de financiële grenzen, die de competentie van rechtbank en

kantongerecht bepalen, te herzien. En vervolgens spitst de discussie zich toe op de

hoogte van de financiële grenzen.

Ons onderzoek heeft duidelijk in kaart gebracht welke veranderingen optreden

wanneer de keuzevrijheid met betrekking tot juridische bijstand voor een specifiek

zaakssegment wordt verruimd. Meest opvallend zijn het feit dat eisers massaal de

deurwaarder de voorkeur geven boven de advocaat en de ruime mate waarin

gedaagden gebruik maken van de mogelijkheid zelfstandig hun verweer te voeren.

Wellicht liggen daar aanknopingspunten om op een andere wijze dan een volgende

competentiegrenswijziging de daaraan verbonden doelen te bereiken. Gedacht zou

bijvoorbeeld kunnen worden aan het openstellen van de juridische bijstand bij de

rechtbank voor deurwaarders. Ook op die wijze kan een bijdrage worden geleverd aan

marktwerking, keuzevrijheid en een betere prijs-kwaliteitverhouding. Een andere

voor de hand liggende optie zou zijn aan gedaagden een ruimere mogelijkheid te

bieden tot het zelf voeren van verweer. Kennelijk bestaat daaraan behoefte;

bovendien zou het een oplossing bieden voor de huidige situatie waarin men zich

slechts tegen een claim kan verweren door ‘dure’ juridische bijstand in te schakelen.
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From district court to subdistrict court

In 1999, commercial civil disputes with a value between 5,000 and 10,000 Dutch

guilders (Euro 2,268.90 to Euro 4,537.80), which used to be handled by district

courts, became the competence of subdistrict courts.1 As a result, legal

representation by an attorney-at-law was no longer compulsory in these cases.

Whereas such representation is compulsory at the Dutch district courts, at the

subdistrict courts parties can represent themselves or choose between several types

of representation: by an attorney-at-law, a bailiff, or anyone educated in law. The

purpose of raising the subdistrict courts’ competence was to give parties the

opportunity to choose cheaper types of legal aid, so the cost of legal aid could more

easily be kept in balance with the amount of money involved in the dispute. The

raise of the subdistrict courts competence to 10,000 guilders had been proposed as a

first step. If successful, following steps would increase the competence of subdistrict

courts to 25,000 guilders.

In this report, the measure taken in 1999 is being evaluated. Firstly, the effectiveness

of the measure is established: have the choices parties make concerning legal aid

and court representation changed and has this resulted in lower costs? Secondly,

several possible side-effects have been taken into account. In this respect, the study

focuses on the changes that occurred in the way cases are being handled, and on the

way these changes are related to the change of courtroom and legal representation.

Also, effects on the number of cases brought before the judges have been

established, and their consequences for court capicity. 

The backbone of the research is a comparative study of cases handled by district

courts (cases settled in 1996) and cases handled by subdistrict courts (cases settled

in 2000). All these cases have a financial value between 5,000 and 10,000 guilders,

and stem from the same (six) districts. There is a variety of disputes behind these

cases. However, most are collectioncases. About 60% fits the general characteristic

of a company or institution suing an individual. And in only one in three cases

defendants actually do provide a statement of defence. Most of them do not show at

all. Over time, these characteristics show little change. 

1 In 1999, there were 19 district courts and 61 subdistrict courts. Most civil cases are handled in first
instance by subdistrict courts. Until 1999, civil cases with a value above 5,000 guilders were handled in
first instance by district courts. Rent and labor cases are exceptions to this rule: these cases are always
handled by subdistrict courts in first instance, whatever their value. In 1998 the district courts handled
about 39,000 commercial cases, the subdistrict courts 278,000 (including rent and labor cases).
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The choice of legal aid

In the light of what the change of competence meant to achieve, the measure proves

to be successful. Parties have taken the opportunity to use the services of other legal

aids than attorneys-at-law. Among the plaintiffs, bailiffs are the most popular

choice: bailiffs now handle 71% of their cases. The use of attorneys-at-law dropped

from 100% (in the old situation, when parties had to be represented by an attorney-

at-law) to 16%. Only 1% of the plaintiffs goes to court without any kind of legal

representation. The final 12% is represented by someone from outside the

traditional legal professions. For individuals, this may be a legally educated friend or

relative, for companies this may be a company lawyer.

The choices made by defendants differ substantially. Half of the defendants that

actually deliver a statement of defence, do so without legal representation. For those

who make use of legal aid, attorneys-at-law are still the most popular choice (53%),

followed by bailiffs (33%) and representatives from outside the traditional

professions (14%).

Costs

Clearly, the choices parties make concerning legal help in court cases have changed

substantially compared to the old situation. There can hardly be any doubt that

their choices also result in lower costs. In general, attorneys-at-law are considered

to be the most expensive choice, followed by bailiffs, non-traditional representatives

and self-help. Cost reduction also comes from the lower court fee one has to pay at

the subdistrict courts. 

The cost reduction in the new situation is most impressive for defendants. In the old

situation, they could only defend themselves if they hired an attorney-at-law and

paid a court fee. Now, they are no longer obliged to invest in legal aid, nor do

defendants have to pay a court fee at the subdistrict court. This has, however, not

led to a significant change in the number of defended cases (which one would

probably expect).

Number of cases

Due to the change of competence, in 1999 about 9,000 cases moved from district

courts to subdistrict courts. For district courts, this is about 20% of their workload of

commercial cases. To subdistrict courts this number is less impressive; they already

handled 275,000 commercial cases a year.

Free choice of legal aid and lower costs can be seen as dropping some of the barriers

that may withhold people from going to court. If there is a latent demand for

judicial dispute resolution, the number of cases brought to court might rise.

In fact, the number of cases with a financial value between 5,000 and 10,000 guilders

rose steeply. In 1998, the last year before the change of competence, some 9,000 of
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these cases were brought before the district courts. In 1999, 14,750 of these cases

were brought before the subdistrict courts, 16,800 in 2000 and 18,800 in 2001.

However, the sharp rise in the number of cases is not necessarily due to cases that

before would not have found their way to court. Simultaneously with the sharp rise

of cases with a value between 5,000 and 10,000 guilders, the number of cases with a

value below 5,000 guilders dropped, even more sharply. So the rising number of

cases with a value above 5,000 guilders could be the result of a migration of cases

with a value below 5,000 guilders. From our interviews with attorneys-at-law and

bailiffs we could establish that this effect is credible. Before the change of

competence, plaintiffs sometimes reduced their claims to 5,000 guilders, in order to

avoid the slow and expensive district courts and bring their case before a subdistrict

court. Especially to bailiffs, who handle the complete trajectory of collection for

their clients, this seems attractive, because they can handle their case at the

subdistrict court themselves, without having to hire an attorney-at-law. With the

raise of the district courts’ competence in 1999, there no longer was any necessity to

reduce claims to a value of less than 5,000 guilders. Hence, an upward migration.

Given the number of cases that were already handled by subdistrict courts, an

upward migration of 5,000 or even 10,000 cases can be considered credible. 

Unfortunately, while we found no evidence that the risen number of cases with a

value above 5,000 guilders stems from cases that would not have been brought to

court before 1999, we still cannot rule out that possibility. We can only say that, from

the research, it has become less probable there is a vast effect stemming from a

latent demand for judicial services.

Workload and courtcapacity

Our research has established several more ‘technical’ effects from the change of

competence. In an explanatory statement by the law in which the change of

competence was passed, the Minister of Justice said that, with the cases that would

go from district courts to subdistrict courts, also a comparable number of personnel

would go that way. In effect, the measure would be financially neutral.

In reality, no shift of personnel from district courts to subdistrict courts has taken

place. The main reason seems to be the scarcity of judges and other court personnel.

The fact that the district courts lost about 20% of their workload in civil cases did

not lead to overcapacity. The district courts have used the situation to reduce delay

and improve quality.

At the subdistrict courts the effect of the extra workload from cases above 5,000

guilders was countered by a drop in the number of cases under 5,000 guilders. All in all,

the total number of civil cases rose with less than 5,000.

On the subject of the financial neutrality of the competence change, our analysis shows

that the measure is in fact not financially neutral, but reduces costs. The subdistrict

courts work more efficiently, so less personnel is needed to handle the cases.
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A measure of the average processing time for several types of cases is used to establish

the budgets of the Dutch courts. A change of competence affects the average

processing time, which needs to be recalculated after such a change. For the district

courts, the cases with values between 5,000 and 10,000 guilders were the less

complicated cases; now that they are gone, the average case has become more

complicated and the average processing time goes up. To the subdistrict courts, which

used to handle cases with a financial value below 5,000 guilders, the average case has

also become more complicated, so the average processing time will rise as well. 

Comparing the way district and subdistrict courts handle their cases

In our research, we compared the way district courts used to handle the cases from

5,000 to 10,000 guilders, with the way they are handled now by subdistrict courts. Some

of the rules differ among these courts. In district courts, 8% of the defended cases –

generally the more complex ones – were handled by three judges. At subdistrict courts

all cases are handled by one judge. As we saw already, at district courts both parties

have to be represented by an attorney-at-law, while at the subdistrict court there is no

such obligation.

In general, the way subdistrict courts handle cases is more standardized. In most cases,

there are two rounds of conclusions followed by the verdict. In comparison to the

district courts, less procedural complications take place. Also, the percentage of cases

in which a public hearing is held dropped from 38 (at district courts) to 25 (at

subdistrict courts) percent of the defended cases.2 The number of cases in which –

inside or outside the court – a friendly settlement was reached dropped as well, from

50 to 24% of the defended cases. Finally, the throughput-time of the average case is

much shorter at the subdistrict courts.3

Some of these differences are due to the way the different courts, and their judges, do

their work. For instance, the ‘standard’ of two rounds of conclusions and the small

number of public hearings – especially the hearings after one round of conclusions –

are an example of how subdistrict courts differ from district courts in the way they

handle their cases.

Other differences can be attributed to the way professional court representatives work.

For instance, if we take a look at defended subdistrict cases in which both parties are

represented by an attorney-at-law (so court representation is comparable to that in

district courts), the number of procedural complications as well as the number of cases

in which a friendly settlement is reached come close to those in district court cases.

2 In Dutch law, a public hearing is not necessary in civil cases. Many of the procedures only involve the
exchange of written documents. Most public hearings at district courts are held after the first round of
conclusions (in 34% of the cases). At subdistrict courts most hearings are held after (at least) two
rounds of conclusions (in 17% of the cases).

3 The median throughput time in defended cases dropped from 420 (district courts) to 176 days
(subdistrict courts). The mean dropped from 608 to 203 days. 
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The number of procedural complications and friendly settlements is low in cases where

defendants represent themselves or are represented by someone from outside the

traditional professions.

The difference in speed between district and subdistrict courts cannot be attributed to

the different representatives. Whereas at subdistrict courts cases in which the

defendant is represented by a bailiff or an attorney-at-law take more time, they do not

even come near the throughput time measured at district courts. The difference in

speed must be attributed to differences between the courts. 

In earlier research, the slowness of the district courts has been explained by the large

stock of cases in process.4 The smaller scale of the subdistrict courts and the practical

way they handle their cases seem to provide better conditions to keep the stock in

control.

Comparing the courts’ performance

It is clear that subdistrict courts process their cases faster and in a more efficient way.

More difficult to measure – and to quantify – is the quality of the courts’ performances.

It leads to several notes in the study. The subdistrict courts’ judges are generally

believed to be more practical, give less room for legal hairsplitting and cut the knots

quickly. All cases are handled by one judge, while at the district courts 8% of these

cases were handled by three judges. 

The compulsory legal representation at district courts is meant to guarantee a fair trial

and the equality of parties. From the study we learn that at subdistrict courts most

plaintiffs have professional legal aid while most of the defendants do not. In

comparison to the district courts, less public hearings are held and less friendly

settlements are reached. These elements are generally believed to contribute in a

positive manner to an effective resolution of dispute and to the acceptance of its

outcome. 

The choice of legal aid is up to the parties. They can take the cost in consideration

and may go to court without legal representation. It involves the risk, however, of a

less satisfactory procedure which may, eventually, harm their confidence in justice.

4 For some of these courts, the number of cases in process is more than twice the number of new cases
they get during a whole year. While the actual processing time is less than two days on average,
throughput time can be two years on average.
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Bijlage 2

Relatie- en effectenschema’s

In het schema 1 is gevisualiseerd met welke relaties en effecten in het onderzoek
rekening is gehouden. De tekst waarin deze relaties en effecten worden besproken,
staat in paragraaf 1.2.

Schema 1 De mogelijke effecten van de wijziging van de competentiegrens en de
onderwerpen van onderzoek 

Personeelscapaciteit
personeelscapaciteit in
verhouding tot werklast

Werklast

voorwaarde voor een goede uitvoering van de maatregel

aantal zaken
 binnen segment

complexiteit van
zaken in segment

Latente behoefte tot
procederen

aanzuigende werking? anders?

T O E G A N K E L IJ K H E I D
L A A G D R E M P E L I G H E I D

aard van het geschil en
type partij /

rechtzoekende
beter anders?

Bereikbaarheid
gerecht

procedure-
kenmerken snelheid

kosten procederen
kosten juridische

bijstand
groter informeler, eenvoudiger, efficiënter, sneller

en minder proceshandelingen
lager lager

procedureverloop

procesgedrag
 eisers, gedaagden,

rechters juridische bijstand
niet / wel; type

goedkopere manier

griffie-
rechten

procu-
reur

kosten

via  de  markt  van  rechtshulpverleners

lager geen
keuzevrijheid
rechtsbijstand

prijsverschil
in type

belang
van

groter rechts-
bijstand

het
geschil

behandeling van het geschil door het
kantongerecht in plaats van de rechtbank

geen verplichte proces-
vertegenwoordiging

segment met belang van
5.000 tot 10.000

W  IJ  Z  I  G  I  N  G      C  O  M  P  E  T  E  N  T  I  E  G  R  E  N  S
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In schema 2 zijn in meer detail de relaties en effecten rond de doorlooptijd van zaken
weergegeven. In het schema zijn alleen relaties opgenomen die geacht worden invloed te
ondergaan van de competentiegrensverschuiving.

Schema 2 De factoren die van invloed zijn op de snelheid van afdoening

In schema 3 zijn de hoofdstromen weergegeven in de behandeling van contradictoire
dagvaardingszaken. Alle zaken beginnen linksboven in het schema, bij de dagvaarding.
Vervolgens ontstaan verschillende deelstromen, onderscheiden naar het aantal conclusies
en het gebruik van de comparitie na antwoord. Het schema vormt de basis voor de
tabellen 26, 31 en 34.

Schema 3 Uitstroomschema contradictoire zaken
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Bijlage 3

Begrippenlijst

Deze bijlage bevat een toelichting bij een aantal termen die in het rapport regelmatig worden
gebruikt. We beperken ons tot termen die mogelijk tot verwarring bij de lezer kunnen leiden.
Soms is sprake van een tamelijk algemene term die in de context van het onderzoek een
meer specifieke betekenis heeft gekregen.

Aanzuigende werking: hiermee wordt gedoeld op een mogelijke bijwerking van de
competentieverhoging, namelijk dat de maatregel bestaande barrières tot een beroep op
de rechter wegneemt en dientengevolge tot een grotere vraag leidt. We gebruiken de term
uitsluitend voor zaken die voorheen niet aan de rechter zouden zijn voorgelegd. Zie ook
‘migratie-effect’.
Comparitie na antwoord (CnA): een rechtszitting in aanwezigheid van de partijen, die
wordt gehouden na de conclusie van antwoord. De CnA werd in de jaren negentig steeds
meer toegepast en is in 2002 tot ‘standaard’ verheven. Beoogd wordt zaken op deze wijze
sneller en efficiënter af te doen. 
Competentiegrens: de wettelijk vastgelegde financiële grens die bepaalt of bepaalde zaken
(in eerste aanleg) bij de rechtbank of het kantongerecht dienen te worden aangebracht.
Bij de competentiegrens van 10.000 gulden dienden handelszaken met een vordering boven
10.000 gulden aan de arrondissementsrechter te worden voorgelegd en vorderingen met een
waarde van 10.000 gulden of minder aan de kantonrechter. De grens geldt niet voor alle
handelszaken. De belangrijkste uitzonderingen zijn huur- en arbeidsgeschillen, die altijd,
ongeacht de hoogte van de vordering, aan de kantonrechter moeten worden voorgelegd.
Conclusie van antwoord: het (eerste) verweer van een gedaagde tegen de vordering van
de eiser. Bij de rechtbank betreft het een schriftelijk stuk, bij de kantonrechter kan de
conclusie ook mondeling worden genomen. De oorspronkelijke vordering wordt aangeduid
als conclusie van eis. Na de conclusies van eis en antwoord kan een tweede conclusie-
wisseling volgen. Het stuk van de eiser heet dan conclusie van repliek, de reactie van de
gedaagde conclusie van dupliek.
Contradictoire zaak: een procedure waarin de gedaagde verweer voert. In een aanzienlijk
deel van de handelszaken verweert de gedaagde zich niet.
Doe-het-zelver: in dit rapport worden hiermee partijen aangeduid die zelfstandig – zonder
juridische bijstand – procederen. Daarbij is geen strikt onderscheid gemaakt tussen degenen
die de zaak ook zelfstandig aanbrengen via een formulierdagvaarding en zij die dat aan een
deurwaarder overlaten.
Formulierdagvaarding: zoals de naam aangeeft, een formulier waarmee een eiser iemand
kan dagvaarden. Werd geïntroduceerd om mogelijk te maken dat eisers zelfstandig een
(handels)zaak voor de rechter konden brengen. Is per 1 januari 2002 afgeschaft.
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Gemachtigde: verlener van juridische bijstand die door partij is aangewezen als
procesvertegenwoordiger. Meestal een advocaat of deurwaarder. Gemachtigden die niet
tot die beroepsgroepen behoren, worden in het rapport aangeduid als ‘andere
gemachtigde’.
‘In persoon’: zelfstandig. Wordt in het rapport gebruikt om partijen aan te duiden die
zonder juridische bijstand procederen of althans geen gemachtigde hebben aangewezen.
Lamicie: zie werklastmeting.
Mediaan: statistisch begrip, gebruikt voor de middelste waarde in een serie waar-
nemingen. Wordt het meest gebruikt bij ‘scheef’ verdeelde variabelen, vaak in combinatie
met het rekenkundig gemiddelde. In dit rapport wordt de mediaan gebruikt waar het gaat
over doorlooptijden. Doordat een relatief klein aantal zaken een extreem lange doorlooptijd
heeft (bijvoorbeeld 20 jaar), geeft de mediaan de beste indruk van hoe lang een ‘doorsnee-
zaak’ duurt.
Migratie-effect: hieronder wordt verstaan een af- of toename van zaken in een bepaalde
categorie of bepaald segment, veroorzaakt door zaken die eerder in een andere categorie
of segment vielen. Waar de term ‘aanzuigende werking’ wordt gebruikt voor een toename
veroorzaakt door zaken die voorheen niet aan de rechter zouden zijn voorgelegd, wordt
‘migratie-effect’ gebruikt indien zo’n toename wordt veroorzaakt door zaken die voorheen
ook voor de rechter werden gebracht, maar in een andere categorie of segment.
Partijconstellatie: aanduiding voor de verschillende combinaties van eisers en gedaagden
die mogelijk zijn op basis van een onderverdeling in natuurlijke personen, rechtspersonen
en overheden.
Procesvertegenwoordiger: verlener van juridische bijstand, meestal een advocaat of
deurwaarder, die een partij bijstaat in de rechtsgang.
Repliek: zie ‘conclusie van antwoord’.
Rolzaak: alle handelszaken die per (formulier)dagvaarding worden aangebracht en niet als
kort geding worden behandeld.
Werklastmeting: budgetteringssystematiek voor de gerechten, op basis van het (te
verwachten) aantal zaken en de gemiddelde tijd – onderscheiden naar rechterlijk en
ondersteunend personeel – die de behandeling van verschillende soorten zaken vraagt. In
de werklastmetingsrapporten die in de jaren negentig jaarlijks werden gepubliceerd, werd
per gerecht de ontwikkeling van het aantal zaken weergegeven. Eind jaren negentig werd
de systematiek bijgesteld en sindsdien wordt deze aangeduid als lamicie.
Zaakssegment: een deelverzameling van de totale verzameling van (handels)zaken. In
het onderzoeksrapport worden op basis van de hoogte van de vordering verschillende
segmenten onderscheiden: zaken met een vordering tot en met 5.000 gulden, zaken met
een vordering van 5.000 tot en met 10.000 gulden,1 en zaken met een vordering boven
10.000 gulden. Waar wordt gesproken van het verschoven zaakssegment wordt het
segment van 5.000 tot en met 10.000 bedoeld.

1 Omwille van de bondigheid wordt dit segment in het rapport veelvuldig aangeduid als ‘5.000 tot 10.000 gulden’
of ‘tussen 5.000 en 10.000 gulden’. Ook in die gevallen is een bedrag van 10.000 gulden inbegrepen.
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Bijlage 4

Analyse aanzuigende werking

In paragraaf 2.1 werd de analyse van de ontwikkelingen in het zaaksvolume op hoofdlijnen
behandeld. In deze bijlage komt een aantal details aan de orde die in hoofdstuk 2, omwille
van de leesbaarheid, zijn weggelaten. Eerst gaan we in op enkele specifieke groepen
zaken die tot een groei in het verschoven segment leiden: de mislukte formulierdag-
vaardingen en zaken die buiten de competentie van de kantons vallen, maar desondanks
door de kantonrechter worden behandeld. Vervolgens gaan we nader in op de vraag of er
een relatie is tussen de competentiegrensverhoging in 1999 en de daling van de totale
instroom van handelszaken in datzelfde jaar. 

In het onderzoek naar de ontwikkeling van het zaaksvolume is getracht de ‘herkomst’ van
de 14.750 zaken die in 1999 in het verschoven segment werden aangebracht zo nauw-
keurig mogelijk te traceren. Onder ‘herkomst’ verstaan we hier niet de partij die de zaak
aanbracht, maar waar de zaken – als dat al het geval was – vóór 1999 zouden zijn inge-
stroomd. Het resultaat is weergegeven in paragraaf 2.1.3, figuur 2. Daarin worden twee
groepen zaken genoemd die in de tekst in hoofdstuk 2 niet nader werden behandeld: de
mislukte formulierdagvaardingen en de voormalige kantonzaken boven de oude competen-
tiegrens. Voor beide groepen geven we hier een toelichting.

Mislukte formulierdagvaardingen
Een van de problemen met het dagvaardingsformulier (zie bijlage 6) was dat het vaak
onbesteld retour kwam. In mindere mate kwam het voor dat de griffierechten niet werden
betaald. Anders dan gewone dagvaardingen, werden zaken die per formulierdagvaarding
werden aangebracht, nog voor deze problemen aan het licht kwamen, bij het kanton-
gerecht ingeschreven. Ze worden dan ook gewoon meegeteld in de instroomcijfers van de
kantons. 
Onze steekproef van kantonzaken verschaft een beeld van de omvang van dit probleem.
Van de in het kader van het onderzoek verzamelde rolkaarten betrof 2% een mislukte
formulierdagvaarding. Het totale aantal in 1999 in het verschoven segment ingestroomde
zaken (14.750) zal derhalve zo’n 300 mislukte formulierdagvaardingen bevatten. 
Bij de rechtbank kwam dit type zaken – of een equivalent daarvan – eenvoudig niet voor.
Een fout geadresseerde dagvaarding kan niet worden betekend en met de verplichte
procesvertegenwoordiging door advocaten is de betaling van griffierechten gegarandeerd.

Kantonzaken boven de competentiegrens
In onze redeneringen in hoofdstuk 2 gingen we ervan uit dat vóór de competentiegrens-
verhoging zaken met een financieel belang boven 5.000 gulden – exclusief huurzaken,
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arbeidszaken en dergelijke – altijd door de rechtbank werden behandeld. Echter, indien
eiser en gedaagde daaraan de voorkeur gaven, konden ook geschillen met een financieel
belang boven 5.000 gulden aan de kantonrechter worden voorgelegd. In verbintenissen of
algemene voorwaarden kan zo’n clausule worden opgenomen. De mate waarin dat in het
verleden gebeurde, hebben we niet kunnen vaststellen. Wel is uit ons onderzoek duidelijk
geworden dat van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt en dat in de periode 1999–
2001 jaarlijks vele honderden zaken die eigenlijk tot de competentie van de rechtbank
behoren, door kantonrechters worden behandeld. Wij schatten dat voor 1999 zo’n 200 tot
400 zaken per jaar in het segment van 5.000 tot 10.000 gulden reeds door kantonrechters
werden behandeld. 

Volumedaling: autonoom of gevolg van de competentiewijziging?
Natuurlijk moet de vraag worden gesteld of de afname van het totale volume van handels-
zaken niet een effect zou kunnen zijn van de verhoging van de competentiegrens; beide
gebeurtenissen vinden immers gelijktijdig plaats. Bovendien ontbreekt het aan enige
andere verklaring waarom in 1999 – of liever: juíst in 1999 – de stijgende trend uit de
jaren ervoor omsloeg in een dalende trend.
In de interviews met deurwaarders en advocaten is gewezen op een mechanisme dat tot
een dergelijk effect zou kunnen leiden: het ‘splitsen’ van vorderingen om onder de
competentiegrens te blijven. In hoofdstuk 2 werd al gewezen op de praktijk om vorde-
ringen van boven 5.000 gulden te matigen tot 5.000 gulden, zodat deze zaken bij het
kantongerecht konden worden aangebracht. Met het splitsen van vorderingen kan een
vergelijkbaar effect worden bereikt. Wie een aantal vorderingen op dezelfde persoon heeft
kan ze als één zaak aanbrengen, met een totaalbedrag van, bijvoorbeeld, ƒ 9.000. Wie
deze vorderingen in 1998 voor de kantonrechter wenste te brengen, splitste ze op in een
zaak van ƒ 4.000 en een van ƒ 5.000. Diezelfde zaak kan sinds 1999 gewoon als één zaak
bij de kantonrechter worden aangebracht. Dat heeft als consequentie dat twee procedures
in het ‘oude’ kantonsegment terugkeren als één procedure in het nieuwe segment (tussen
5.000 en 10.000 gulden). Deze werkwijze zou dus leiden tot extra groei in het verschoven
segment, maar tegelijk tot een daling van het totale aantal kantonzaken. 
We kunnen dit mechanisme aanvoeren als verklaring voor de in hoofdstuk 2 gerappor-
teerde volumeontwikkelingen. Daartoe moeten we ons voorstellen dat vóór de verschui-
ving jaarlijks 5.000 vorderingen (met financieel belang boven ƒ 5.000) zouden worden
gesplitst in twee afzonderlijke procedures (dus 10.000 procedures), die dan bij het
kantongerecht konden worden aangebracht. Na de competentiegrensverhoging zouden
die 10.000 procedures met financieel belang onder ƒ 5.000 dan instromen als 5.000 zaken
in het segment van 5.000 tot 10.000 gulden. Resultaat is dan een afname van 10.000 zaken
in het segment tot 5.000 gulden en een toename met 5.000 zaken in het segment tussen
5.000 en 10.000 gulden: een bijna exacte beschrijving van de ontwikkeling die uit de
empirische gegevens valt te lezen.

13-203-bijlage-04.chp  19-11-2002  15:50  Pagina 100



Analyse aanzuigende werking 101

Er is nog een variant van dit mechanisme denkbaar. Vorderingen met termijnbetalingen,
zoals geldleningen of telefoonrekeningen, lopen maandelijks op. Deurwaarders die belast
zijn met het incasso van dergelijke vorderingen dienden vóór 1999 – indien ze een voor-
keur hadden voor de kantonrechter, hetgeen aannemelijk lijkt – te dagvaarden voordat het
totaalbedrag de 5.000 gulden overschreed. Na 1999 kan de rekening in principe oplopen
tot 10.000 gulden, alvorens de zaak aan de kantonrechter wordt voorgelegd.1 De conse-
quentie hiervan zou zijn dat in 1999 minder zaken (in het segment tot 5.000 gulden) aan
de kantonrechter werden voorgelegd – omdat nog even kon worden gewacht – en deze
zaken in de jaren erna alsnog bij de kantonrechter terechtkomen. Een dergelijk mecha-
nisme zou ons ook een verklaring bieden voor het feit dat het verschoven segment in 2000
en 2001 nog gestaag doorgroeide.

Desgewenst valt dus een cijfermatig kloppende verklaring te geven waarin de ontwikke-
lingen in zaaksvolume geheel worden toegeschreven aan competentiegrensverhoging.
Toch lijken het splitsen en uitstellen van vorderingen ons te marginale verschijnselen om
die verklaring ook plausibel te achten. Dat geldt des te meer in vergelijking met de
verklaringen die wel in hoofdstuk 2 worden genoemd: het beperken van vorderingen tot
een bedrag van 5.000 gulden en een mogelijke aanzuigende werking. 

1 Wanneer de beslissing om te procederen louter op het kosten-batenplaatje zou worden gebaseerd, ligt een
dergelijke werkwijze voor de hand. Tegelijk is het natuurlijk riskant; naarmate schulden hoger oplopen, wordt
ook het risico dat de schuldenaar ze niet zal kunnen afbetalen groter.
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Bijlage 5

Methodologische kanttekeningen 

In deze bijlage wordt een aantal kwesties inzake de opzet en uitvoering van het onderzoek
nader belicht. Het betreft de steekproefgrootte en de representativiteit, de bij tabellen
vermelde gegevens over significantie en het probleem van ongeconverteerde zaken in de
steekproef.

Steekproefgrootte en representativiteit

Het vergelijkend onderzoek van rechtbank- en kantonzaken is gebaseerd op een
steekproef van 6 arrondissementen. De keuze van de arrondissementen is gedaan met
behulp van een bestand van ruim 15.000 zaken afkomstig van 19 arrondissementsrecht-
banken. De gekozen rechtbanken, 2 grote, 2 middelgrote en 2 kleine, vormen een goede
doorsnee van dat totaal. Of de kantongerechten uit diezelfde arrondissementen daarmee
eveneens representatief zijn voor het landelijk beeld is niet zeker. In elk geval was het
voor de vergelijking van rechtbank- en kantonzaken geboden dat het in principe om
dezelfde groep van zaken ging en dus dat ze afkomstig waren uit dezelfde arrondisse-
menten. 
De zaken in de steekproef zijn beslist niet representatief voor alle handelszaken die door
rechtbanken en kantongerechten worden behandeld. Voor zowel rechtbank als kanton-
gerecht geldt dat het segment van 5.000 tot 10.000 gulden slechts een klein deel is van
het totaal van de handelszaken. Zoals in paragraaf 2.3 werd aangetoond dat dit specifieke
segment duidelijk afwijkt van het totaal van de rechtbankzaken, moeten we eveneens
aannemen dat het aanmerkelijk afwijkt van het totaal van de kantonzaken.
Het aantal rechtbankzaken in de steekproef is relatief klein ten opzichte van het aantal
kantonzaken. Om twee redenen kon voor de rechtbanken met een kleiner aantal zaken
worden volstaan. In de eerste plaats konden we, zoals reeds gezegd, de representativiteit
vaststellen door te vergelijken met het totale bestand van 19 rechtbanken. In de tweede
plaats speelde een kernvariabele in ons onderzoek, de procesvertegenwoordiging, geen
rol (immers, de rechtbank kent maar 1 smaak: de advocaat). Landelijk deden de recht-
banken in 1996 naar schatting zo’n 8.000 zaken in het relevante segment af. Ons bestand
bevat er daarvan 475, ofwel 6%. Voor de kantongerechten mikten we op 1.500 zaken en
baseerden daarop de steekproefperiode. Dat het er fors meer werden, is een gevolg van
de toename van het aantal zaken in het segment, waarmee we op het moment dat de
steekproef werd bepaald geen rekening hielden. De kantongerechten deden in 2000 circa
16.000 zaken af in het relevante segment, waarvan ons bestand er 2.779 bevat, ofwel 17%. 
In algemene zin moet het beeld dat de steekproef geeft landelijk representatief worden
geacht voor handelszaken met een financieel belang tussen 5.000 en 10.000 gulden. Het
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beeld is daarmee niet automatisch representatief voor elke individuele rechtbank of elk
individueel kantongerecht. Evenmin is het beeld representatief voor alle handelszaken die
door rechtbanken of kantongerechten worden behandeld.

De vergelijkbaarheid van rechtbank- en kantonzaken

De ruggengraat van het onderzoek wordt gevormd door de vergelijking van zaken die in
1996 door rechtbanken, en in 2000 door kantongerechten werden afgedaan. Door de
metingen in dezelfde arrondissementen te verrichten is getracht de vergelijkbaarheid te
garanderen. Toch dienen enkele kanttekeningen te worden geplaatst. In de eerste plaats
vonden de kantonafdoeningen 4 jaar later plaats dan de rechtbankafdoeningen. Vanaf het
moment dat de zaken werden aangebracht, is dat verschil nog iets groter; stammen de
kantonzaken uitsluitend uit 1999 en 2000, van de rechtbankzaken stamt 13% van vóór
1995. Op basis van inflatie zou de 10.000-guldenzaak uit 1995 in 2000 buiten het segment
vallen. Feitelijk zou het 5.000–10.000-guldensegment afgedaan in 2000 moeten worden
vergeleken met een 4.600–9.200-guldensegment afgedaan in 1996. Maar dat segment
bevat weer kantonzaken (de competentiegrens lag destijds op 5.000 gulden), hetgeen de
vergelijking weer zou compliceren. Daarom is toch gekozen voor het 5.000–10.000-gulden-
segment en is het inflatie-effect voor lief genomen.
Ook de groei van het segment is van invloed op de vergelijkbaarheid. In het laatste jaar
voor de competentiegrensverhoging omvatte het segment 9.000 zaken (waarbij 400 zaken
die als incasso-kort-geding werden behandeld, zijn meegerekend); in 1996 zal het nog
iets kleiner zijn geweest. We vergelijken met het jaar 2000, toen bijna 17.000 zaken in het
segment instroomden. Daaronder zitten de 9.000 zaken die we als ex-rechtbankzaken
aanmerkten. Indien de overige 8.000 zaken van een geheel andere aard zouden zijn dan
die ex-rechtbankzaken, zouden we appels en peren vergelijken.
Slechts een beperkt aantal variabelen in het bestand is geschikt om het profiel van de
zaken te vergelijken: de juridische zaakstypering en de partijconstellatie. Zoals bleek in
hoofdstuk 2 verschilt het profiel van de in 1996 en 2000 afgedane zaken slechts op kleine
details. Van appels en peren is geen sprake. Wel is, zowel op basis van het zaaksprofiel
als op inhoudelijke gronden, aannemelijk dat onder de afdoeningen uit 2000 een hoger
percentage incassozaken zit. Uit de veranderingen in de partijconstellatie kunnen we
afleiden dat de invloed hiervan niet verontrustend groot is, maar tegelijk is het aanne-
melijk dat het de resultaten hier en daar wat kleurt.

Statistische significantie

Bij de tabellen in het rapport zijn gegevens opgenomen over de statistische significantie
van de gegevens. In veel gevallen wordt een getal (chi-kwadraat) voor een hele tabel
gegeven. De betekenis daarvan is dat de verdelingen in de kolommen van de tabel
significant van elkaar verschillen. Het betekent niet automatisch dat ook de verschillen in
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afzonderlijke rijen van de tabel significant zijn. Zo is in tabel 23 sprake van een significant
verschil tussen de verdeling van het procedureverloop van rechtbankzaken uit 1996 en
kantonzaken uit 2000. Het percentage contradictoire zaken, respectievelijk 33 en 34%,
verschilt echter niet significant. 
Waar het relevant was voor het onderzoek is ook per rij de significantie weergegeven. 
In een aantal gevallen is de significantie enigszins geconstrueerd. Statistische significantie
is gebaseerd op verschillen en het aantal waarnemingen. Soms kan een significant
verschil tussen twee grotere groepen waarnemingen slechts worden aangetoond door een
kleine groep waarnemingen weg te laten, of bij een van de grotere groepen in te delen. In
een aantal gevallen zijn dergelijke keuzes gemaakt. Zo is in veel van de analyses naar
partijconstellatie de overheid weggelaten, terwijl de gevallen waarin sprake was van een
combinatie van eisers, zijn opgeteld bij de rechtspersonen (alle gevonden combinaties
bevatten ten minste een rechtspersoon). Ten aanzien van de juridische bijstand zijn
juristen van het Bureau voor Rechtshulp bij het coderen als aparte groep onderscheiden,
maar ze zijn wegens het kleine aantal uiteindelijk bij de groep ‘andere gemachtigde’
geteld. Uiteraard wordt er in de tekst of bij de tabellen op gewezen indien groepen zijn
samengevoegd of weggelaten.

Ongeconverteerde zaken

De analyse op onderwerp van geschil, zoals behandeld in paragraaf 2.4, werd bemoeilijkt
doordat een deel van de zaken (14%) die in 1996 door rechtbanken zijn afgedaan, werden
getypeerd als ‘geldvordering, ongeconverteerd’. Dit betekent in wezen dat we niet weten
wat het onderwerp van geschil was. Het heeft te maken met het feit dat het registreren
van de zaakstypering bij de meeste rechtbanken in 1996 is begonnen. Veel zaken die in de
jaren voor 1996 waren aangebracht, zijn niet alsnog van een zaakstypering voorzien. In
deze bijlage is een korte verantwoording opgenomen voor de wijze waarop in het onder-
zoek met dit probleem is omgegaan.
Zijn die ‘ongeconverteerde’ zaken een willekeurige dwarsdoorsnede van het totaal van de
zaken? Dat ligt niet voor de hand, omdat zaken die vóór 1996 gestart zijn eerder als
‘ongeconverteerd’ (is onbekend) zullen zijn gecodeerd dan zaken uit 1996. Dit zal tevens
betekenen dat onder dit soort zaken minder vaak verstekzaken (of zaken zonder verweer)
zitten. Die worden immers gekenmerkt door een relatief korte doorlooptijd. De gegevens
in tabel 1 tonen aan dat de ongeconverteerde zaken inderdaad afwijkend zijn van zaken
die wel een precieze typering hebben meegekregen. Binnen de ongeconverteerde zaken,
is het percentage zaken zonder verweer (dat wil zeggen ingetrokken, verstek, referte)
slechts een fractie (20%) van het gemiddelde percentage (68%) over alle zaken.
Ook een aantal andere variabelen laat een afwijkend beeld zien. Zo is het percentage
royementen bij de ongeconverteerde zaken 43%, tegen 18% bij de overige zaken.
Het percentage zaken met een natuurlijke persoon als gedaagde is bij ongeconverteerde
zaken (48%) aanzienlijk lager dan bij andere zaken (72%).
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Tabel 1 Onderwerp van geschil in zaken met een belang van tussen de 5.000 en 10.000
gulden bij de rechtbank (1996) en mate van verweer

rechtbank 1996
onderwerp van geschil contradictoir geen verweer1

verbintenissenrecht boek 6 BW 45% 55%
bijzondere overeenkomst boek 7 BW 20% 80%
verzekeringsrecht 25% 75%
anders dan bovengenoemde 65% 35%
ongeconverteerde geldvorderingen 80% 20%

totaal (N=470) 32% 68%

1 ingetrokken dagvaardingen, verstek en referte bij aanvang proces

Betekent het voorgaande dat we aan de zaakstypering bij de rechtbank geen waarde
kunnen hechten en daarmee geen uitspraken kunnen doen over de verschuiving in het
type geschil? Om verschuivingen in de aard van het geschil te kunnen waarnemen zullen
we in elk geval ongeconverteerde geldvorderingen buiten beschouwing moeten laten. Als
die zaken nu atypisch zijn, ontstaan er problemen.
Om na te gaan of er sprake is van een groot probleem, is een extra analyse gedaan op de
zaken uit 3 arrondissementen waar nauwelijks zaken als ‘ongeconverteerd’ werden
getypeerd. Uit die analyse kwamen dezelfde trends naar voren als die voor de 3 overige
arrondissementen gelden. Dit duidt erop dat we de geschiltypering als variabele in de
verdere analyses mogen gebruiken. Een uitzondering betreft analyses die verband houden
met doorlooptijden: op dat punt wijken de ongeconverteerde zaken te zeer af.
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De formulierdagvaarding

Sinds 1 januari 2002 is het starten van een procedure via een formulierdagvaarding niet
meer mogelijk. In de onderzoeksperiode kon dat nog wel. De formulierdagvaarding
beoogde een laagdrempelige ingang tot de rechtspraak te bieden. Met het formulier zou
in theorie iedereen in staat moeten zijn een geschil aan de rechter voor te leggen, zonder
dat daarbij hulp van een professional noodzakelijk was. Deze bijlage bevat de meest
relevante onderzoeksgegevens met betrekking tot de formulierdagvaarding. 
We troffen 239 formulierdagvaardingen aan op 2.779 ingeschreven zaken: dit is ongeveer
9% zaken in het segment tussen 5.000 en 10.000 gulden. Daarvan werden er 50 (21%) als
onbestelbaar geretourneerd1 en 6 gingen niet door omdat eiser het griffierecht niet
betaalde. Deze 56 ‘mislukte’ formulierdagvaardingen hebben we buiten onze analyses
gelaten. Van de 2.723 procedures waarover we rapporteren, zijn er dus 183, d.w.z. 6,7%,
gestart met een formulierdagvaarding. In deze zaken is de procesvertegenwoordiging heel
anders verdeeld dan in de zaken die via een gewone dagvaarding aanhangig zijn gemaakt,
zo blijkt uit tabel 1. 

Tabel 1 Gebruik van de formulierdagvaarding en procesvertegenwoordiging eisers in
kantonzaken

formulierdagvaarding dagvaarding exploot

procesvertegenwoordiging N % N %

advocaat 26 14 402 16
gerechtsdeurwaarder 7 4 1928 76
stichting rechtsbijstand 5 3 12 1
andere gemachtigde 123 67 185 7
procedeert in persoon 22 12 12 1

totaal 183 100 2539 100

Verdelingen formulierdagvaarding en exploot verschillen significant, chi2 = 863, df = 4, p < .05

Opvallend is dat het gebruik van het formulier slechts weinig ‘doe-het-zelvers’ betreft:
slechts 12% van de formulierdagvaardingen kwam zonder juridische bijstand tot stand.

1 Het formulier moet worden ingediend bij de griffie van het kantongerecht. Deze draagt zorg voor verzending
ervan aan gedaagde per aangetekende brief. Indien het formulier als onbestelbaar geretourneerd wordt, moet
de eiser, indien hij nog steeds wil procederen, kiezen voor de ‘normale’ dagvaarding per deurwaardersexploot.
De hier gevonden 21% ligt iets hoger dan eerder gevonden percentages: Huyssoon, 1993, p. 20: 14%, NKP
enquête Trema, 1993, p. 24: 14% en Klijn e.a., 1994, p. 28: 17%.
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Kennelijk is in de praktijk een ander gebruik van het formulier gegroeid dan het beoogde,
een goedkope procesingang voor ‘doe-het-zelvers’. Overigens zorgen de weinigen die
eenmaal besloten hebben zonder procesbijstand een procedure te beginnen wel in twee
derde van de gevallen (22 van de 34) zelf voor de dagvaarding (formulier) in plaats van
het dagvaarden aan de deurwaarder uit te besteden. Onder de 2.723 eisers blijken dus 22
(0,8%) echte doe-het-zelvers te zijn.
Het zijn vooral de andere gemachtigden dan advocaat, deurwaarder of stichting rechts-
bijstand die van het formulier gebruik maken. Van hen start 40% de procedure via het
formulier en zij zijn daarmee verantwoordelijk voor 67% van het formuliergebruik. Van alle
contentieuze procedures werd 4,5% gestart met inschakeling van een ‘andere’ gemachtig-
de, die een formulierdagvaarding uitbracht.
Bij 14% van de zaken die aanhangig gemaakt werden met gebruik van een formulier-
dagvaarding, werd eiser bijgestaan door een advocaat. Anders gezegd ongeveer 6% (26
van de 428) van de in dit zakensegment procederende advocaten heeft gebruik gemaakt
van het formulier.

Tot slot nog een andere, in dit verband interessante observatie met betrekking tot het
verloop van procedures. Formulierdagvaardingen worden vaker dan gewone dagvaar-
dingen ingetrokken: 17% versus 7%. Anders gezegd, wanneer we de formulierdagvaar-
dingen buiten beschouwing laten, zakt het percentage intrekkingen bij de kantonrechter
van 8% naar 7%. De formulierdagvaarding verklaart daarmee ongeveer een derde deel van
de toename van intrekkingen bij het kantongerecht ten opzichte van de rechtbank.
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