
Achtergrond

Een van de waarborgen van een goed functionerende rechtstaat is dat
burgers met problemen voldoende toegang hebben tot het recht. De
toegang tot en het gebruik van rechtshulp vormen het onderwerp van
verschillende discussies. Vragen die daarbij spelen zijn onder meer: is de
toegang tot het recht voldoende gewaarborgd of is het juist te toegankelijk
en stappen mensen te snel naar de rechter: is de kwaliteit van de geboden
diensten voldoende: hoe kan de druk op de rechtspraak worden vermin-
derd: en welke mogelijkheden bieden alternatieve geschilbeslechtings-
methoden? 

Vanuit het ministerie van Justitie zijn en worden tal van beleidsmaatregelen
ontwikkeld om het functioneren van de rechtshulpverlening en rechtsple-
ging te verbeteren. Over het functioneren van juridische voorzieningen in
ons land zijn verschillende onderzoeken verschenen. Wat echter ontbreekt,
is een actueel overzicht van het gehele geschilbeslechtingslandschap dat
een beeld geeft van de (potentieel) juridische conflicten die leven onder de
bevolking en hoe ze deze proberen oplossen. Het in kaart brengen van de
problemen en oplossingsstrategieën van burgers geeft inzicht in de plaats
die juridische instanties in het oplossingstraject innemen. Daarnaast geeft
het de mogelijkheid om kwetsbare groepen te identificeren en belemme-
ringen die burgers ondervinden bij het zoeken naar juridische hulp op te
sporen.

Vraagstelling van het onderzoek

Het onderzoek geeft een overzicht van de mate waarin (potentieel) juridi-
sche problemen voorkomen en van de wegen die burgers bewandelen om
die problemen op te lossen. De titel van het rapport ‘geschilbeslechtings-
delta’ verwijst naar de veelheid aan stromen die burgers kunnen bevaren
om hun geschil aan te pakken. Dit roept het beeld op van een rivierdelta.
De volgende vragen staan in het onderzoek centraal: 
– In welke mate komen (potentieel) civiel- en bestuursrechtelijke proble-

men voor onder de bevolking?
– In welke mate worden bepaalde gerechtelijke dan wel buitengerechtelijke

oplossingsstrategieën aangewend en welke omstandigheden determi-
neren deze keuze?

– Wat zijn de resultaten van de aangewende strategieën en hoe verhouden
deze zich tot de doelen van de rechtzoekenden?

– In hoeverre hebben burgers vertrouwen in het functioneren van juri-
dische voorzieningen?
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Theoretische achtergrond

Kans op geschillen
De kans dat iemand te maken krijgt met een (potentieel) rechtsprobleem zal
niet voor iedereen gelijk zijn. In het onderzoek gaan we na of de kans op
problemen toeneemt, naarmate iemand intensiever deelneemt aan het
sociale en economische leven. Volgens de participatietheorie wordt
naarmate iemand meer relaties heeft, de kans groter dat hij of zij in een van
die relaties een situatie meemaakt die kan uitmonden in een geschil.
Traditioneel wordt (werd) verondersteld dat de participatie hoger ligt bij
mannen dan bij vrouwen. Ze zou ook hoger liggen bij werkenden dan bij
niet-werkenden en toenemen naarmate het opleidings- en inkomensniveau
stijgt. Verder kan leeftijd van belang zijn. In de leeftijdsperiode tussen de
25 en 45 jaar zou de maatschappelijke participatie hoger liggen dan in
andere leeftijdscategorieën, omdat in die levensfase meer veranderingen
plaatsvinden en relaties worden aangegaan (werk, gezin, huis, et cetera).

Keuze van de oplossingsstrategie
In het onderzoek gaan we ervan uit dat de keuze voor een bepaalde oplos-
singsstrategie kan worden gezien als een afweging van kosten en baten.
Daarbij hangt het aantal keuzemogelijkheden af van het aanbod aan hulp
dat beschikbaar is en van het soort probleem. Het soort probleem bepaalt
(a) of de betrokkene het probleem zelf dan wel met hulp kan afhandelen, (b)
welke officiële procedures beschikbaar zijn en (c) of er een bepaalde recht-
noodzaak is waardoor het probleem vrijwel uitsluitend via een advocaat en
een gerechtelijke procedure afgehandeld kan worden. Onder officiële proce-
dures verstaan we alle gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures
waarbij  een derde wordt ingeschakeld die beslissingsbevoegdheid heeft of
krijgt in het geschil.  
Binnen de grenzen die door het soort probleem worden gesteld, worden de
verwachte baten bepaald door de hoogte van het financiële of immateriële
belang dat op het spel staat en de kans die men zichzelf toedicht om dat
doel te bereiken. Hoe groter het (im)materiële belang van het probleem en
hoe groter de geschatte kans op succes, des te hoger zullen de verwachte
baten zijn. De kosten hangen zowel af van de mate waarin de partijen
kunnen beschikken over sociale en economische hulpbronnen als van de
tarieven, bereikbaarheid en toegankelijkheid van rechtshulp en officiële
procedures.
De volgende drie keuzes onderscheiden we als kernelementen van de
geschiloplossingsstrategie van een rechtzoekende:
– actie ondernemen of niet;
– deskundige hulp inschakelen of zelf doen;
– een derde een beslissing laten nemen of overeenstemming proberen te

bereiken met de wederpartij. 
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Onderzoeksmethoden

Het onderzoek is gebaseerd op de Paths to Justice-studies die de afgelopen
jaren in Groot-Brittannië zijn uitgevoerd. De dataverzameling bestaat uit
twee onderdelen.

1 Screeningsenquête 
Met de screeningsenquête is onderzocht in welke mate burgers van 18 jaar
en ouder in de periode januari 1998 tot en met december 2002 te maken
hebben gehad met (potentieel) civiel- en bestuursrechtelijke problemen.
In januari en februari 2003 hebben 3.516 Nederlanders (respons 83%) via
internet een gestructureerde vragenlijst beantwoord over een reeks van
problematische situaties die betrekking hebben op het werk, het huren en
verhuren van woonruimte, het bezit van onroerend goed, de aanschaf van
producten en diensten, relatie- en familieproblemen, problemen met kinde-
ren onder de 18 jaar, geldproblemen, gezondheidsproblemen veroorzaakt
door derden en zaken als discriminatie, onheuse bejegening door ambtena-
ren en vreemdelingenzaken. 
De steekproef is aselect getrokken uit een internetpanel van ruim 75.000
personen (TNS-NIPO Capi@Home). De steekproef is representatief voor de
Nederlandse bevolking wat betreft geslacht, leeftijd en opleidingsniveau.
Niet-westerse allochtonen zijn daarentegen ondervertegenwoordigd.
Verder moeten we er rekening mee houden dat internetgebruikers bepaalde
kenmerken kunnen hebben die van invloed kunnen zijn op het onderwerp
van onze studie. 

2 Probleemoplossingsenquête
Van de respondenten die volgens de screeningsenquête in de onderzoeks-
periode één of meer problemen hebben ervaren, hebben er 1.911 (respons
83%) een tweede gestructureerde vragenlijst ingevuld waarin over één
probleem (het eerste probleem ontstaan na 1 januari 1998) is nagevraagd
welke stappen men heeft genomen om tot een oplossing van het probleem
te komen. 

Resultaten

Omvang en aard van de problemen
Over een periode van vijf jaar heeft 67% van de burgers met één of meer
(potentiële) rechtsproblemen te maken gehad. Gemiddeld hebben degenen
met problemen 3,7 problemen gehad tussen 1998 en 2003. Bijna een derde
is geconfronteerd met problemen over de levering van goederen en diensten
(32%) en problemen op het werk (30%). Daarna volgen geldproblemen
(22%) en problemen met het bezit van onroerend goed (20%). In mindere
mate hebben burgers te maken gehad met problemen met het huren van
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woonruimte (12%), relatie- en familiezaken (10%), gezondheidsproblemen
veroorzaakt door derden (7%), problemen vanwege kinderen onder de
18 jaar (3%) en het verhuren van onroerend goed (3%). 

De participatietheorie wordt deels wel en deels niet ondersteund. Conform
de theorie hebben werkenden, hoog opgeleiden en mensen in de leeftijd
tussen de 25 en 45 jaar vaker en meer problemen dan gepensioneerden,
lager opgeleiden en andere leeftijdscategorieën. Er zijn echter ook bepaalde
groepen waarvan wordt verondersteld dat ze minder participeren, maar die
juist meer problemen hebben. Zo hebben gescheidenen en uitkerings-
gerechtigden gemiddeld meer problemen dan gehuwden en burgers die
werkzaam zijn in loondienst. 

Actie ondernemen en rechtshulp zoeken
Burgers die één of meer problemen hebben gehad, hebben vervolgens voor
één specifiek probleem aangegeven hoe ze dit probleem hebben aangepakt.
Daaruit blijkt dat ongeveer 10% passief blijft en geen actie onderneemt in
die zin dat men geen contact met de wederpartij zoekt en geen professio-
nele hulp inschakelt; 46% pakt het probleem zelf aan zonder professionele
hulp; en 44% roept advies of hulp in van een deskundige persoon of
organisatie. 
Degenen die hulp inschakelen gaan bij een breed scala aan instanties te
rade. Vaak kloppen ze bij meer dan één adres aan. De vakbond (11%) en de
advocatuur (11%) worden het meest geraadpleegd, gevolgd door de politie
(9%), de Bureaus Rechtshulp (7%) en rechtsbijstandverzekering (6%). Maar
ook bij allerlei niet-juridische instanties, zoals het maatschappelijk werk,
wordt om advies of hulp gevraagd. 

Resultaten en doelen 
Bij 48% van de problemen weten de partijen overeenstemming te bereiken,
bij nog eens 3% van de problemen vormt de beslissing in een buitengerech-
telijke procedure het eindpunt en in 4% van de gevallen wordt het probleem
beëindigd met een gerechtelijke beslissing. Bij 35% van de problemen wordt
ondanks acties geen overeenstemming of beslissing bereikt, en bij 10% is
niets ondernomen om het geschil op te lossen. 
Bij 40% van de problemen zoeken burgers compensatie voor materiële
schade of streven ze een financieel doel na. Immateriële doelen die vaak
worden genoemd zijn gerechtigheid of gedragsverandering bij de andere
partij. Uiteindelijk blijkt 73% van de burgers zijn doel te bereiken. Wanneer
men tot overeenstemming is gekomen, wordt vaker het doel bereikt dan
wanneer een beslissing door een derde is genomen. Ook van degenen bij
wie het probleem niet eindigt met een beslissing of overeenstemming,
bereikt de helft zijn doelstelling. Het probleem is dan op een andere wijze
opgelost of vanzelf verdwenen. 
De gemaakte afspraken die voortvloeien uit een overeenkomst of beslissing
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worden in 89% van de gevallen nagekomen. Een beslissing of overeenstem-
ming hoeft dan ook niet te betekenen dat het probleem is opgelost en
omgekeerd kan een probleem tot een eind komen zonder dat er sprake is
van een beslissing of overeenkomst. Ongeveer 14% van de problemen
waarvan het oplossingstraject tot een einde is gekomen blijkt nog altijd
voort te duren. Dat percentage ligt gunstiger voor problemen waarin
overeenstemming is bereikt (6%) dan voor problemen die zijn afgerond met
een beslissing in een officiële procedure (22%) of die zonder een beslissing
of overeenstemming zijn beëindigd (25%).
Ook op andere aspecten zien we dat diegenen die overeenstemming hebben
bereikt met de wederpartij er gunstiger uitspringen. Niet alleen bereiken ze
vaker hun doelstelling en duurt na afloop het probleem minder vaak voort,
ze vinden het bereikte resultaat ook vaker billijk, de afspraken worden ook
vaker nagekomen, ze hebben minder kosten gemaakt en melden minder
stress, slaap- en gezondheidsproblemen dan bij de beslissingen het geval is. 
In de meeste gevallen zijn de uiteindelijke financiële kosten van het oplos-
singstraject bescheiden. Voor 75% van de problemen liggen die kosten
onder de € 25. 

Tevredenheid en vertrouwen
In het algemeen oordelen burgers gunstig over de juridische voorzieningen
waar ze gebruik van hebben gemaakt. Gemiddeld genomen vonden ze de
adviezen of hulp van de deskundigen goed bruikbaar en zijn ze tevreden
over de gang van zaken tijdens een officiële procedure. 
Aan alle respondenten, ongeacht of ze de afgelopen vijf jaar een probleem
hebben gehad, is een aantal stellingen voorgelegd over de rechtspraak en
de advocatuur. Gemiddeld genomen vertrouwen burgers op een eerlijke
behandeling als men naar de rechter stapt, vindt men rechtbanken een
belangrijk hulpmiddel voor het afdwingen van rechten, en vindt men
rechters betrouwbaar en eerlijk. Opmerkelijk is wel dat relatief veel burgers
(42%) van oordeel zijn dat de rechtspraak niet hetzelfde werkt voor arm en
rijk. Over de advocatuur is het oordeel minder gunstig dan over de recht-
spraak. Advocaten worden veelal te duur bevonden en minder betrouwbaar
dan rechters.

Achterliggende factoren van de oplossingsstrategie
Een belangrijk deel van de passieven heeft geen contact met de tegenpartij
of hulp gezocht, omdat het probleem uiteindelijk zichzelf heeft opgelost
(43%), omdat ze genoeg hebben van de hele zaak (19%), het niet de moeite
waard vonden (17%) of omdat er niets meer aan gedaan kon worden (17%). 
Zoals verwacht blijkt bij de keuze van de oplossingsstrategie in de eerste
plaats het type probleem van belang. Problemen met de aanschaf van
goederen en diensten en met geld worden relatief vaak door de betrokkenen
zelf aangepakt. Voor problemen met kinderen onder de achttien jaar,
gezondheidsproblemen veroorzaakt door derden en problemen met het
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bezit van onroerend goed schakelt men relatief vaak hulp in. Ook wordt er
bij problemen met de aanschaf van goederen en diensten, werk- en gezond-
heidsproblemen relatief vaak overeenstemming bereikt met de wederpartij.
Daarentegen wordt er relatief veel door een derde beslist bij problemen in
de familiesfeer en het verhuren en bezit van onroerend goed. Ook bestuurs-
rechtelijke zaken komen vaker in een officiële procedure terecht dan civiele
zaken.
Als we de kosten-batenfactoren in ogenschouw nemen, blijkt dat naarmate
de verwachte financiële opbrengst toeneemt en de oplossing van het
probleem naar verwachting veel tijd in beslag gaat nemen er vaker rechts-
hulp wordt ingeschakeld. 
De kosten hangen samen met de sociale en economische hulpbronnen van
de betrokkenen. Het inkomen laat een wisselend beeld zien. Personen uit de
hoogste inkomenscategorieën zijn iets minder vaak passief dan degenen
met midden- en lagere inkomens. Het beroep dat inkomensgroepen op
hulpverlenende instanties doen, laat een U-vormig verband zien. De lagere
en hogere inkomensgroepen schakelen iets vaker hulp in dan de midden-
groep. Als we naar de afloop kijken, blijken de hogere inkomensgroepen
vaker overeenstemming te bereiken met de tegenpartij. Door de lage en
middeninkomensgroepen wordt iets vaker ‘geslikt’. 
De kosten kunnen ook worden gedrukt als men in het bezit is van een
rechtsbijstandverzekering. In lijn met de kosten-batenafweging blijkt dat
degenen die een rechtsbijstandverzekering met een gezinsdekking hebben
meer acties ondernemen: ze zijn iets minder vaak passief, schakelen iets
vaker rechtshulp in en zien hun geschil iets vaker door een derde beslecht. 
Als we opleiding nemen als een indicator voor een sociaal-psychologische
hulpbron, zien we inderdaad een ondersteuning van de theorie dat minder
sociaal-psychologische hulpbronnen een drempel kunnen vormen om
stappen te ondernemen: lager opgeleiden zijn iets vaker passief. Verder zien
we dat naarmate het opleidingsniveau toeneemt, de behoefte aan rechts-
hulp afneemt. Een uitzondering vormen echter de laagst opgeleiden, zij
schakelen het minst vaak rechtshulp in. De invloed van het opleidings-
niveau werkt blijkbaar twee kanten uit. Enerzijds vormt het gebrek aan
sociaal-psychologische hulpbronnen bij de laagst opgeleiden een drempel
om rechtshulp in te schakelen. Weet men die drempel te nemen, dan is de
vraag om hulp groter bij lager opgeleiden. Ook zien we dat naarmate het
opleidingsniveau stijgt, men vaker overeenstemming weet te bereiken met
de tegenpartij en dat er minder vaak wordt geslikt. 
Laag opgeleiden en de lage en middeninkomensgroepen weten dus minder
vaak resultaat te boeken. Interessant is dat die verschillen niet zijn toe te
schrijven aan het gebruik van officiële procedures, maar aan het minder
bereiken van overeenstemming en het vaker slikken of passief blijven.
Er lijkt hier niet zozeer een financiële drempel in het geding te zijn, als wel
een gebrek aan sociale en communicatieve vaardigheden die het (succesvol)
opkomen voor eigen rechten belemmert. Ook vermeldenswaard in dit
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verband is dat het vertrouwen in de rechter en een eerlijke behandeling
tijdens een rechtszaak afneemt naarmate het opleidingsniveau en inkomen
lager zijn.

Slot
Het onderzoek wijst uit dat veel burgers met (potentieel) juridische proble-
men te maken krijgen. Mensen lossen veel van die problemen zelf op.
De behoefte aan rechtshulp hangt veelal af van het type probleem en neemt
toe met de complexiteit en het financiële belang van het probleem. Er is een
brede variëteit aan hulpverlenende en adviserende instanties waar burgers
aankloppen en doorgaans zijn ze tevreden over de verleende diensten. 
Slechts een klein gedeelte van de problemen belandt bij een gerechtelijke
of buitengerechtelijke instantie. Het aandeel dat alternatieve geschiloplos-
singsmethoden (mediation, bindend advies en arbitrage) innemen, is
beperkt.
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