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Voorwoord 

Op 1 juli 2011 werden enkele belangrijke veranderingen van kracht in de competen-

tieverdeling tussen de sectoren kanton en civiel van de rechtbanken in eerste aan-

leg. Voor civiele handelszaken werd de financiële grens voor behandeling door de 

kantonrechter opgetrokken van € 5.000 naar € 25.000. Voor consumentengeschillen 

ging de grens nog verder omhoog, naar € 40.000. Het directe resultaat is dat een 

deel van de zaken die voorheen door de civiele sector van de rechtbank werd 

behandeld, onder de hoede van de kantonrechter kwam. Anders dan bij de civiele 

sector van de rechtbank, zijn partijen bij de kantonrechter niet verplicht om zich bij 

te laten staan door een advocaat. Dit zou de (financiële) drempel om een zaak voor 

de rechter te brengen, of verweer te voeren, aanzienlijk moeten verlagen. 

Over de maatregel is het nodige debat geweest in de Tweede Kamer. Men vroeg 

zich bijvoorbeeld af of niet het gevaar dreigt dat mensen die zonder advocaat pro-

cederen, eenvoudig door gebrek aan kennis en ervaring hun zaak verliezen. Er is 

gesproken over de mogelijkheid dat er nieuwe aanbieders rechtshulp gaan aanbie-

den tegen lagere tarieven (Tweede Kamer, vergaderjaar 2009-2010, 32 021, nr. 6, 

12 en 14). De verandering biedt ook de mogelijkheid aan (bijvoorbeeld) rechtsbij-

standsverzekeraars om meer zaken door eigen medewerkers af te laten handelen 

(zie motie Tweede Kamer, Vergaderjaar 2007-2008, 31 200 VI, nr. 54 en reactie 

van de staatssecretaris, Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 753, nr. 13). 

En er werden zorgen geuit over een mogelijke aantasting van de ‘eigenheid’ van de 

kantonrechtspraak. 

Het WODC voert onderzoek uit ter evaluatie van de competentiegrensverhoging. Het 

evaluatieonderzoek schenkt aandacht aan veel van de onderwerpen waarover in de 

Tweede Kamer werd gedebatteerd. Globaal bestaat dat onderzoek uit een voor-

meting (die brengt de oude situatie, van voor 1 juli 2011 in kaart) en een nameting 

(gericht op de na 1 juli 2011 ontstane situatie). De voorliggende rapportage be-

schrijft de bevindingen uit de voormeting. Dat gebeurt als tussentijdse onderzoeks-

verantwoording en als afsluiting van de eerste fase van het onderzoek. De rappor-

tage dient primair het vastleggen en toegankelijk maken van de gegevens van de 

voormeting. Een analyse van effecten kan pas plaatsvinden als ook de nameting is 

verricht. Dat zal in 2014 gebeuren. 

Eén onderdeel van de rapportage beperkt zich niet tot de voormeting. Dat betreft de 

invloed van de competentiegrensverhoging op de mate waarin mensen beroep doen 

op civiele rechter. Aan de hand van instroomgegevens over de periode 2009-2012 

kan reeds een aantal sprekende bevindingen worden gerapporteerd. 

Bij het onderzoek is een begeleidingscommissie ingesteld onder voorzitterschap van 

Prof. mr. Snijders (zie bijlage 1 voor de volledige samenstelling van de begelei-

dingscommissie). Voor duiding van de invloed van competentiegrensverhoging en 

andere beleidsmaatregelen op de instroom van civiele rechtszaken is een klankbord-

bijeenkomst georganiseerd van de WODC-themagroep Rechtspleging, waarvoor ook 

enkele experts uit het veld aanschoven. Dat waren Lia Combrink-Kuiters (Raad voor 

rechtsbijstand), Bart Diephuis (Raad voor de rechtspraak) en Evert-Jan van der Vlis 

(ministerie van Veiligheid en Justitie, directie Rechtsbestel). Het eindconcept is kri-

tisch meegelezen door een interne leescommissie bestaande uit Teun Geurts, 

Willemien de Jongste en Monika Smit. De onderzoekers danken de begeleidings-

commissie, experts, themagroep en leescommissie voor hun nuttige bijdragen.  
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Tevens zijn zij dank verschuldigd aan de rechtbanken voor hun welwillende mede-

werking aan het onderzoek. 

 

Prof. dr. Frans Leeuw 

Directeur WODC 
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Samenvatting 

Het voorliggende onderzoeksrapport heeft de verhoging van de competentiegrens 

van de kantonrechter, die plaatsvond op 1 juli 2011, tot onderwerp. Het WODC ver-

richt onderzoek ter evaluatie van die maatregel. Daartoe worden een voormeting 

(gericht op de situatie voordat de maatregel van kracht werd) en een nameting (ge-

richt op de situatie nadat de maatregel inging) verricht. In deze rapportage wordt 

verslag gedaan van de voormeting. De rapportage dient als tussentijdse onder-

zoeksverantwoording. Op basis van alleen de voormeting kunnen de onderzoeks-

vragen die in dit onderzoek zijn geformuleerd, nog niet worden beantwoord. 

De competentiegrens is een financiële grens die bepaalt of een civiele rechtszaak 

door de civiele sector van de rechtbank wordt behandeld, of door de kantonrechter. 

De verhoging van deze grens heeft tot gevolg dat rechtszaken die voorheen door de 

civiele sector van de rechtbank werden behandeld voortaan door de kantonrechter 

worden behandeld. De verhoging op 1 juli 2011 was ingrijpend: de competentie-

grens werd verhoogd van € 5.000 naar € 25.000. Het belangrijkste doel was het 

laagdrempeliger maken van de civiele rechtspraak. 

De procedure bij de kantonrechter wordt geacht ‘laagdrempeliger’ te zijn dan die  

bij de civiele sectoren van de rechtbank. Bij de kantonrechter zijn partijen niet ver-

plicht zich door een advocaat te laten vertegenwoordigen, hetgeen een aanzienlijk 

(financieel) verschil kan maken. De verwachting was dat door de lagere drempels, 

meer zaken hun weg naar de rechter zouden vinden. Het effect op de instroom van 

civiele rechtszaken is dan ook één van de aandachtspunten in het evaluatieonder-

zoek. 

Een tweede punt van aandacht is de rol van advocaten en andere verleners van 

(juridische) hulp aan rechtzoekenden. Dat partijen in de grotere civiele rechtszaken 

verplicht zijn zich door een advocaat te laten vertegenwoordigen is niet zonder 

reden. Zowel het recht als de rechtsgang kunnen complex zijn en het is twijfel- 

achtig of personen zonder kennis en ervaring in rechtszaken in staat zijn hun zaak 

adequaat te onderbouwen en presenteren. Ook de rechter en de rechtsgang wor- 

den geacht te profiteren van de (verplichte) professionele rechtshulp, die er aan bij-

draagt dat zaken goed onderbouwd en gedocumenteerd voor de rechter komen. In 

het onderzoek wordt nagegaan of rechtzoekenden nog juridische hulp inschakelen, 

en zo ja, wat de aard is van die hulp. Mogelijk zullen alternatieve, goedkopere aan-

bieders van juridische hulp trachten voet aan de grond te krijgen. In de voormeting 

geldt nog de oude situatie, waarin elke partij een advocaat had. In de voormeting is 

speciale aandacht geschonken aan de dienstverlening aan rechtzoekenden met en 

zonder rechtsbijstandverzekering. 

Een derde punt van aandacht in het onderzoek zijn verschillen in de manier waarop 

procedures verlopen in de oude en nieuwe situatie. De veronderstelde laagdrem-

peligheid van de kantonrechtspraak zal tot uiting komen in de wijze waarop proce-

dures verlopen. Wijkt de werkwijze echt af van die bij de civiele sector van de recht-

bank, en op welke wijze? In hoeverre vinden er zittingen plaats in de procedure, 

wordt er feitenonderzoek gedaan, hoe lang duren de procedures en worden de von-

nissen of schikkingsafspraken ook daadwerkelijk nageleefd? 

Het evaluatieonderzoek is complex en wordt in twee fasen uitgevoerd. De voor-

meting richt zich op de ‘oude’ situatie, toen de zaken werden behandeld door de 

civiele sector van de rechtbank, waarbij zowel eiser als gedaagde zich door een 

advocaat moesten later vertegenwoordigen. In de voormeting is vastgesteld: 

 Hoe gerechtelijke procedures in zaken met een financieel belang vanaf € 5.000 

tot en met € 25.000 vóór 2011 werden behandeld; onder andere welke 
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processtappen er plaatsvinden, of de nadruk op mondeling of schriftelijk 

procederen ligt, en hoe snel de zaken worden behandeld. 

 Wat de ‘eigenheid’ is van de procedure en werkwijze van de kantonrechter. 

Waarin verschilt de aanpak van de kantonrechter van die bij de civiele sectoren 

van rechtbanken? 

 Hoe het gesteld is met de kwaliteit van de professionele procesvertegenwoordi-

ging in civiele rechtszaken; en of rechtzoekenden die via hun rechtsbijstands-

verzekeraar procederen dezelfde kwaliteit van hulp krijgen als degenen die zelf 

een advocaat contracteren. 

 In welke mate vonnissen en schikkingsafspraken worden nageleefd. 

 

Op één aspect bevat de rapportage een effectmeting. Dat betreft het effect van de 

competentiegrensverhoging op de instroom van zaken. Leidt de laagdrempeliger 

procedure er toe dat meer mensen zich tot de rechter wenden? 

 

Het verloop van procedures vóór de competentiegrensverhoging 

Het verloop van procedures in de oude situatie is in kaart gebracht door een analyse 

van zaken in het segment van vanaf € 5.000 tot en met € 25.000 die in 2010 wer-

den afgedaan. De meest voorkomende geschillen in het segment vanaf € 5.000 tot 

en met € 25.000 hadden een opdracht (tot het verrichten van werkzaamheden) of 

een geldlening (inclusief rood staan op bankrekening of creditcard) als aanleiding. 

De meeste zaken werden aangebracht door rechtspersonen, terwijl natuurlijke per-

sonen meestal de gedaagde partij waren. Vóór de competentiegrensverhoging werd 

64% van de zaken in het segment vanaf € 5.000 tot en met € 25.000 zonder ver-

weer afgedaan. Het aantal procedures op tegenspraak bedroeg ruim 7.000 (in 

2010), waarvan iets meer dan de helft bij vonnis werd afgedaan. Indien verweer 

werd gevoerd werd de procedure in de regel ingeleid door één schriftelijke ronde, 

gevolgd door een zitting, de comparitie na antwoord. Bij de civiele sectoren werd 

standaard zo’n comparitie na antwoord ingepland. Tijdens die comparitie kunnen 

partijen hun zaak mondeling toelichten. Omdat een deel van de procedures in de 

aanloop tot zo’n comparitie wordt geroyeerd, komt het niet in alle gevallen daad-

werkelijk tot zo’n zitting. Uiteindelijk vond die in ruim 75% van de zaken op tegen-

spraak plaats. Het gros van de zaken werd vlot afgedaan. Verstekzaken in de regel 

binnen vier weken. Voor zaken op tegenspraak geldt een gemiddelde doorlooptijd 

van iets minder dan een jaar. 

 

De eigenheid van de kantonrechtspraak 

De traditionele kantonrechtspraak wijkt op verschillende punten af van de recht-

spraak bij de civiele sectoren van de rechtbanken. Dat hangt ten dele samen met  

de aard van de zaken die de kantonrechter behandelt (veel eenvoudige onbetwiste 

vorderingen) en de condities waaronder (vaak zonder advocaat). Daarnaast is kan-

tonrechtspraak altijd kleinschalig geweest en (daarmee) nauwer verbonden met de 

lokale gemeenschap. Kantongerechten werden vaak bemenst door één of enkele 

rechters, die ‘eigen baas’ waren en waar de taken van rolrechter en zaaksrechter 

niet gescheiden waren. Kantonrechter was een promotiefunctie en werd alleen ver-

vuld door ervaren rechters, zonder opleidingstaken. Een aantal van die karakteris-

tieken is inmiddels achterhaald als gevolg van (o.a.) schaalvergroting en steeds 

nauwere samenwerking tussen de civiele sectoren en de sectoren kanton. Uit een 

analyse van het zaaksverloop van vóór de competentiegrensverhoging – dat betreft 

dus zaken met een financieel belang tot € 5.000 – blijkt dat kantonrechters veel 

zaken schriftelijk afhandelen. De comparitie na antwoord, officieel ‘standaard’ in het 

procesrecht sinds 2002, vindt in slechts 15% van de procedures op tegenspraak 

plaats. Daarnaast vindt in 5% een zitting in een later stadium van de procedure 
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plaats. De doorlooptijden zijn kort. Uit de analyse blijkt evenwel ook dat er een aan-

zienlijke variatie bestaat in de werkwijze van kantongerechten. 

 

De kwaliteit van de dienstverlening door advocaten 

De oordelen van rechters en cliënten over het optreden van advocaten in zaken met 

financieel belang vanaf € 5.000 tot en met€ 25.000 zijn in de regel zeer positief. 

Rechters vinden dat de meeste advocaten goed werk leveren en rechtzoekenden 

zijn tevreden over het werk dat de advocaat levert. 

Rechters beoordeelden het optreden van advocaten ter comparitie. Hun oordelen 

vertonen minder spreiding wanneer het advocaten betreft die gefinancierd worden 

via een rechtsbijstandverzekering dan wanneer het advocaten zijn die door een 

rechtzoekende zelf zijn gecontracteerd. Alle onvoldoendes die rechters uitdeelden 

vielen in de laatstgenoemde groep. 

Het oordeel van rechtzoekenden – dat betrekking heeft op de totale dienstverlening, 

inclusief het door de rechter beoordeelde optreden ter comparitie – vertoont een 

ander patroon. Rechtzoekenden tonen zich het meest kritisch ten opzichte van ad-

vocaten in loondienst van een rechtsbijstandsverzekeraar en zijn zeer positief over 

zelf gekozen advocaten. De resultaten suggereren dat het element van ‘zelf kiezen’ 

tot een positiever oordeel van de rechtzoekende leidt. 

 

De naleving van vonnissen en schikkingsafspraken 

In de situatie van vóór de competentiegrensverhoging monden de meeste zaken 

(93%) met financieel belang vanaf € 5.000 tot en met € 25.000 uit in een verplich-

ting van de gedaagde aan de eiser. In 46% van de zaken waren de verplichtingen 

die op basis van een vonnis of een schikkingsafspraak op de partij(en) rustten, drie 

jaar na de afdoening volledig nageleefd; in 33% waren die verplichten in het geheel 

niet nageleefd. Als er volledig wordt nageleefd, vergt ook dat de nodige tijd; het 

percentage van 26% volledige naleving wordt drie maanden na de afdoening van de 

zaken bereikt. Twee jaar na het einde van de procedure is dat 43%. 

 

Instroom en beleid 

De competentiegrensverhoging van 1 juli 2011 moest de rechtspraak toegankelijker 

maken; het ligt in de rede dat de instroom van zaken zou toenemen. 

Over de gehele linie is de instroom van zaken tussen 2009 en 2012 met zo’n 20% 

afgenomen. Een historisch zeldzame daling die volgde op een lange periode van 

groei. Het omslagpunt in de ontwikkeling van de instroom valt niet aan een speci-

fieke beleidsmaatregel toe te schrijven. 

In het financiële segment dat van de civiele rechter naar de kantonrechter is gegaan 

(€ 5.000 tot en met € 25.000), is wél een toename van het aantal zaken te zien, 

van 6.000 zaken. Dat is echter niet louter toestroom van zaken die voorheen niet 

voor de rechter zouden zijn gebracht. Van deze toename kan het grootste deel 

worden toegeschreven aan migratie-effecten. Zaken verdwijnen uit aangrenzende 

(financiële) segmenten en komen er in het verschoven segment bij. Het meest 

exemplarisch zijn zaken met financieel belang van exact € 5.000. Voor de compe-

tentiegrensverhoging werden er daar ruim 6.500 per jaar van aangebracht, na de 

competentiegrensverhoging minder dan 1.000 per jaar. 

Een kleiner deel van de toename in het segment vanaf € 5.000 tot en met € 25.000 

kan worden geduid als ‘aanzuigende werking’, dat wil zeggen dat het om zaken gaat 

die voorheen niet voor de rechter zouden komen, maar nu, dankzij de lagere drem-

pels, wel voor de rechter wordt gebracht. Dat aantal schatten we op maximaal 

5.000 zaken per jaar. 
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Het voorliggende onderzoeksrapport besluit met een slotbeschouwing op de voor-

meting. In 2014 zal de dataverzameling voor de nameting plaatsvinden, waarna in 

2015 een eindrapport wordt opgesteld. 
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1 Het doel van de competentiegrensverhoging en 
de aanpak van het evaluatieonderzoek 

In het eerste deel van dit hoofdstuk worden de doelen van de competentiegrens-

verhoging en de besluitvorming daarover belicht. In het beleidsproces voorafgaande 

aan de maatregel zijn uiteenlopende doelen de revue gepasseerd en werd geantici-

peerd op een breed scala van mogelijke effecten – sommige wenselijk, andere 

gevreesd. In het tweede deel van dit hoofdstuk wordt de opzet van het onderzoek 

ter evaluatie van de maatregel belicht. De uiteenlopende doelen en het scala van 

mogelijke effecten komen daarin tot uitdrukking. Ter evaluatie worden verschillende 

deelonderzoeken verricht, om het effect op het gedrag van rechtzoekenden en het 

werk van rechters, advocaten en andere rechtshulpverleners vast te stellen. 

De verhoging van de competentiegrens vond plaats in een periode van economische 

neergang, bezuinigingen, en een reeks van (andere) beleidsmaatregelen die niet 

alleen de toegang tot het recht beïnvloeden, maar ook de gerechtelijke organisatie 

zelf flink door elkaar schudden. Die ontwikkelingen interfereren met de te evalueren 

maatregel, en compliceren de evaluatie ervan. 

1.1 De besluitvorming over de competentiegrensverhoging 

De competentiegrens is een financiële grens, die bepaalt of een civiele rechtszaak 

door de civiele sector1 van de rechtbank wordt behandeld, of door de kantonrechter. 

 

Tabel 1 Competentieverdeling sectoren civiel en kanton, voor en na 1 

juli 2011 

Basisregel: financiële grens Voor 1 juli 2011 M.i.v. 1 juli 

2011 

Handelszaken zonder gespecificeerd financieel belang Sector civiel Sector civiel 

Handelszaken met een financieel belang tot en met € 5.000 Sector kanton Sector kanton 

Handelszaken met financieel belang van € 5.000 t/m € 25.000 Sector civiel Sector kanton 

Handelszaken met financieel belang vanaf € 25.000 Sector civiel Sector civiel 

   

Afwijkend van bovenstaande basisregel   

Arbeidszaken (behoudens uitzonderingen) Sector kanton Sector kanton 

Huur en pachtzaken Sector kanton Sector kanton 

Consumentenkoop met financieel belang van meer dan € 5.000 Sector civiel Sector kanton 

Consumentenkredietzaken met financieel belang van € 5.000 t/m € 40.000 Sector civiel Sector kanton 

Consumentenkredietzaken met financieel belang hoger dan € 40.000 Sector civiel Sector civiel 

 

Traditioneel bestaan er gescheiden rechtsgangen voor eenvoudige en meer com-

plexe zaken, waarbij wordt aangenomen dat zaken met een hoog financieel belang 

                                                
1 Bij de bestuurlijke integratie van de kantongerechten bij de rechtbanken, per 1 januari 2002, werden de tot dat 

moment zelfstandige kantongerechten een ‘sector’ van de rechtbank. De wet schreef voor dat rechtbanken zo’n 

sector kanton in stand hielden. Die verplichting is per 1 januari 2013 komen te vervallen. Het begrip ‘sector’ zal 

vermoedelijk uit het vocabulaire van de rechtspraak gaan verdwijnen. In deze rapportage wordt het begrip nog 

gebruikt. Het is een eenvoudige en adequate omschrijving van de organisatorische eenheden die gedurende de 

onderzoeksperiode binnen rechtbanken werden onderscheiden en in lijn met de in de onderzoeksopzet gehan-

teerde begrippen. 
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de meer complexe zijn. De meer complexe zaken worden behandeld door civiele 

sector van de rechtbank, waar partijen zich door een advocaat moeten laten ver-

tegenwoordigen. De eenvoudiger zaken worden behandeld door de kantonrechter. 

In een procedure bij de kantonrechter is een advocaat – of andere professionele 

vertegenwoordiger – niet verplicht. In de jaren negentig van de vorige eeuw werd 

met succes bepleit de competentiegrens fors – ruim boven inflatieniveau – te ver-

hogen. In 1999 werd de grens verdubbeld, van ƒ 5.000 naar ƒ 10.000, enkele  

jaren later gevolgd door een kleinere verhoging bij de invoering van de euro (van 

ƒ 10.000 naar € 5.000, in 2002). Met ingang van 1 juli 2011 is de competentiegrens 

opnieuw verhoogd, van € 5.000 naar € 25.000. Tabel 1 toont de wijzigingen (gear-

ceerd) die per 1 juli 2011 plaatsvonden. 

De basis voor een nieuwe verhoging van de competentiegrens werd gelegd in het in 

december 2006 uitgebrachte rapport van de Commissie-Deetman. Die commissie 

evalueerde de in 1998 gestarte moderniseringsoperatie van de rechtspraak, die 

onder meer had geresulteerd in de oprichting van de Raad voor de rechtspraak (in 

2002) en de bestuurlijke samenvoeging van rechtbanken en kantongerechten. De 

commissie concludeerde dat door de verruiming van de bevoegdheid van de kanton-

rechter, de burger bij meer zaken zou kunnen ‘profiteren van de pluspunten van de 

kantonrechtspraak’. Daarmee lag de weg naar een verhoging van de competentie-

grens open. 

Het evaluatieonderzoek zal zich richten op doelbereik en effecten van de maatregel 

op het gedrag van actoren in civiele procedures. Ten aanzien van het ‘doelbereik’ 

wordt opgemerkt dat er niet één, eenduidig doel is dat de maatregel legitimeert. 

Een opmerkelijk element in de onderbouwing van de maatregel, naar voren ge-

bracht door de Commissie-Deetman, is de kennelijke superioriteit van de kanton-

rechtspraak ten opzichte van de rechtspraak bij de civiele sectoren van de recht-

banken. De kantonrechtspraak is laagdrempelig, snel en informeel. 

Niet lang voor het rapport van de Commissie-Deetman, in 2002, waren verschillen-

de wijzigingen in het civiele procesrecht doorgevoerd, geïnspireerd op het versneld 

regime experiment dat in de tweede helft van de jaren negentig door een aantal 

rechtbanken (civiele sectoren) werd uitgevoerd. Dat behelsde een intensivering van 

de eerste fase van de gerechtelijke procedure. Die werkwijze werd in 2002 tot 

standaard verheven. Tevens werd een commissie ingesteld voor een (meer) funda-

mentele herbezinning op het civiele procesrecht. Die constateerde dat, mede door 

de veranderingen in 2002, het functioneren van de civiele rechtspraak aanzienlijk 

was verbeterd. Deze meer intensieve wijze van procederen wijkt sterk af van de 

traditionele werkwijze in de kantonrechtspraak. De Commissie-Deetman leek dus 

afstand te nemen van het model van procesvoering dat leidend was voor de 

herziening van het procesrecht in 2002. 

Het argument van laagdrempeligheid keert ook terug in de memorie van toelichting 

bij de wetswijziging. Met de wetswijziging streeft de regering een laagdrempelige 

rechtspraak in civiele geschillen na, met lagere kosten voor de burger. ‘(...) is de 

verruiming van de competentie van de kantonrechter niet uitsluitend ingegeven 

door de wens om burgers in meer zaken de mogelijkheid te geven zonder advocaat 

of rechtshulpverlener te procederen. Ook andere elementen die bijdragen aan het 

laagdrempelige karakter van de kantonrechtspraak, zoals de mogelijkheid ter zitting 

mondeling standpunten uiteen te zetten en meer in het algemeen de attitude van 

kantonrechters zijn van belang.’ (E.M.H. Hirsch-Ballin, memorie van toelichting, 

Tweede Kamer, vergaderjaar 2008–2009, 32 021, nr. 3, p.16) 

Belangrijke elementen in de discussie rond de verhoging in 2011 waren de kosten-

drempel voor gerechtelijke procedures (verplichte vertegenwoordiging door een 

advocaat maakt de procedure kostbaar) en de effecten op de markt van juridische 
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dienstverlening (vraag naar diensten van advocaat zal inzakken, mogelijk nieuwe 

toetreders, vrees voor mindere kwaliteit van rechtshulp). 

Daarnaast is gevraagd om een vergelijking van de dienstverlening door advocaten 

die direct in opdracht van een rechtzoekende werken (tegen uurtarief) en advocaten 

die via een rechtsbijstandverzekering worden ingeschakeld (in de regel onder een 

bulkcontract, met een vaste vergoeding per zaak). Het verzoek om dat onderzoek 

werd al eerder gedaan. De vraagsteller, (destijds) Kamerlid Teeven, fomuleerde het 

als volgt: ‘Deze invalshoek schept ruimte om een gedegen vergelijking te maken 

tussen de kwaliteit van de sociale advocatuur en de kwaliteit van rechtsbijstands-

verzekeraars. Ik heb met belangstelling het onderzoek dat de SP-fractie heeft laten 

uitvoeren gelezen. Ik heb echter ook met belangstelling het onderzoek gelezen dat 

rechtsbijstandsverzekeraars hebben laten uitvoeren en dat in oktober 2008 is uitge-

komen. Ik geef de sprekers voor mij er gelijk in dat het mogelijk is dat mensen die 

een rechtsbijstandsverzekering afsluiten niet tot dezelfde doelgroep behoren als die 

van de advocatuur. Het is goed mogelijk dat het verschillende doelgroepen betreft 

en om die reden zouden de waarderingen in de twee onderzoeken verschillend kun-

nen uitvallen. Toch vraag ik de staatssecretaris om een vergelijkend onderzoek toe 

te zeggen naar de kwaliteit van de sociale advocatuur en de rechtsbijstandsverzeke-

raars. Daarbij moet worden gekeken naar de kwaliteitseisen, naar het zonder nade-

re motivering weigeren van rechtshulp, het oprekken van tijdslimieten, het niet snel 

aangaan van schikkingen, het bij niet of niet volledige betaling van premies weige-

ren van rechtshulp, enzovoort. (...) Als de staatssecretaris dat vandaag toezegt, dan 

kunnen wij een duidelijk verhaal krijgen over wat die kwaliteit van de sociale advo-

catuur is in vergelijking tot die van de rechtsbijstandsverzekeraars. Worden dezelfde 

doelgroepen daarmee bereikt? Met zo’n onderzoek kan er een gewogen en duidelijk 

oordeel worden geveld.’2 

Het duurde 16 maanden alvorens de destijds geformuleerde vraag werd gehono-

reerd met een toezegging tot het laten uitvoeren van onderzoek. De onderzoeks-

vraag was op dat moment veralgemeniseerd naar ‘de advocatuur’ (niet meer speci-

fiek de sociale advocatuur) en het toegezegde onderzoek legde meer nadruk op 

kwaliteitsbewakingsmechanismen3 dan op een empirische vergelijking van de 

dienstverlening. De empirische component van het onderzoek werd onderdeel van 

het onderzoek ter evaluatie van de competentiegrensverhoging. 

Vanuit de rechtspraak werd op de competentiegrensverhoging aangedrongen, om-

dat het een noodzakelijke voorwaarde werd geacht voor specialisatie van rechters. 

Hoe ver de competentiegrens moest worden opgetrokken is lang onderwerp van 

debat geweest. Aanvankelijk koos de politiek voor een gematigder verhoging, maar 

de rechtspraak zelf drong aan op een meer rigoureuze verhoging. Dat gaf de door-

slag: ‘(...) is in het kabinetsstandpunt voorzichtigheidshalve in eerste instantie uit-

gegaan van een kleinere verhoging, tot € 10.000. Een andere reden om niet in één 

keer tot een verhoging naar € 25.000 over te gaan, was gelegen in mogelijke nog 

onvoorziene effecten voor de advocatuur, gerechtsdeurwaarders en andere bij de 

rechtspraak betrokken beroepsgroepen. Een belangrijke ontwikkeling die zich nadien 

echter heeft voorgedaan, is het advies van de genoemde adviescommissie-Hofhuis 

om toch de aanbeveling van de evaluatiecommissie te volgen en dus in één keer te 

komen tot een verhoging van de competentiegrens tot € 25.000. Ook dit advies is 

door de Raad voor de rechtspraak onderschreven. Nu uit de rechterlijke macht het 

duidelijke signaal komt dat een dergelijke verhoging uitvoerbaar en werkbaar wordt 

geacht en daaraan de voorkeur wordt gegeven boven een stapsgewijze verhoging 

                                                
2 Tweede Kamer, vergaderjaar 2008–2009, 31 753, nr. 4.  

3 Hierover is een voorstudie gepubliceerd (Eshuis, Geurts, Beenakkers, 2010). De wijze van operationaliseren van 

‘kwaliteit van de dienstverlening’ in het huidige onderzoek is gebaseerd op die voorstudie.  
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van de competentiegrens, wordt voorgesteld deze verhoging in één keer op te 

nemen in dit wetsvoorstel.’ (E.M.H. Hirsch-Ballin, memorie van toelichting, Tweede 

Kamer, vergaderjaar 2008–2009, 32 021, nr. 3, p.19) 

De uiteenlopende perspectieven zijn verwerkt in de opzet van het evaluatieonder-

zoek. Er wordt ruim aandacht geschonken aan de instroom van zaken in het seg-

ment van € 5.000 tot en met € 25.000, om na te gaan of het verlagen van 

(financiële en praktische) drempels tot een grotere toestroom van gerechtelijke 

procedures leidt. Ook de aard en kwaliteit van de rechtshulp die door partijen wordt 

ingeschakeld is een substantieel deel van het onderzoek. Met het oog op verande-

ringen in de rechtsgang in deze zaken wordt onder meer gekeken naar het verloop 

van procedures (processtappen), doorlooptijden en naleving. 

‘De kwaliteit van deze dienstverlening, zowel die van de bij de rechtspraak betrok-

ken beroepsgroepen als de andere marktpartijen wordt naar mijn mening voldoende 

bewaakt door zowel de wettelijke toezichtmechanismen, als door mechanismen van 

concurrentie en marktwerking. Wel kan ik melden dat een onderzoek wordt geïni-

tieerd waarin de ontwikkelingen omtrent de competentieverruiming en de effecten 

daarvan systematisch gevolgd en onderzocht zullen worden. Het kwaliteitsaspect 

van juridische dienstverleners zal daarin worden meegenomen.’ (E.M.H. Hirsch-

Ballin, Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, 32 021, nr. 6, p.12) 

Het voorliggende onderzoeksrapport is een tussenrapportage waarin voornamelijk 

bevindingen uit de voormeting (d.w.z. de oude situatie van voor 1 juli 2011) worden 

gepresenteerd. Alleen voor wat betreft de instroom van zaken gaat de rapportage 

ook reeds in op het effect van de maatregel. De (overige) dataverzameling met 

betrekking tot de effectmeting zal plaatsvinden in 2014. Het eindrapport zal in 2015 

verschijnen. 

1.2 De onderzoeksvragen en de opzet van het onderzoek 

In de vorige paragraaf kwamen verschillende doelen aan de orde om de compe-

tentiegrens te verhogen. De Commissie-Deetman zag de kantonrechtspraak als 

model voor een laagdrempelige civiele rechtspraak. Volgens de memorie van 

toelichting bij het wetvoorstel zijn er twee elementen die wezenlijk zijn voor het 

laagdrempelige karakter van de kantonrechtspraak. Dit zijn ‘de mogelijkheid om bij 

de kantonrechter zonder advocaat of rechtshulpverlener te procederen’ en ‘de 

mogelijkheid om standpunten mondeling ter zitting uiteen te zetten.’ Behoud van 

kwaliteit van de rechtspleging is een impliciete randvoorwaarde. Als nevendoelstel-

ling kan worden aangemerkt het mogelijk maken van verdergaande differentiatie in 

de zaaksafhandeling, zodat aan de rechtzoekende rechtspraak op maat kan worden 

aangeboden. Met oog op die nevendoelstelling bevatte het wetsvoorstel ook het 

schrappen van de verplichting tot het in stand houden van een aparte sector 

Kanton, die op dat moment nog wettelijk was voorgeschreven.4 

 

Voor het evaluatieonderzoek is een drieledige probleemstelling geformuleerd: 

1 Is de gerechtelijke procedure in het te verschuiven segment voor burgers 

toegankelijker geworden? 

2 In hoeverre heeft de competentiegrensverhoging gevolgen gehad voor de 

kwaliteit van de rechtspleging in het te verschuiven segment? 

3 Welke neveneffecten worden waargenomen? 

 

                                                
4 Met de afschaffing van de verplichting tot het in stand houden van een sector kanton stemde het parlement pas 

later in. De verplichting is per 1 januari 2013 komen te vervallen. 
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De probleemstelling is uitgewerkt in twaalf onderzoeksvragen. 

1 Dalen de procedurekosten voor de procespartijen binnen het te verschuiven 

segment, en zo ja waardoor? 

2 In welke mate maken partijen in het te verschuiven segment gebruik van de 

mogelijkheid om hun zaak mondeling ter zitting uiteen te zetten? 

3 Is het aantal procedures in handelszaken in het te verschuiven segment toege-

nomen, in hoeverre is dat terug te voeren op de verhoging van de competen-

tiegrens en zijn het zaken die voor de verhoging de rechter niet bereikten? 

4 In welke mate maken burgers nog gebruik van rechtsbijstandsverleners en 

welke rechtsbijstandsverleners schakelen ze dan in? 

5 Verandert de dienstverlening en de inhoudelijke kwaliteit van de verschillende 

rechtsbijstandverleners naar het oordeel van hun cliënten en rechters? 

6 In hoeverre verandert de doorlooptijd van de zaken binnen het te verschuiven 

segment en daarbuiten? 

7 Wat betekent het eigen karakter van de kantonrechtspraak en is dit na de com-

petentiegrensverhoging behouden gebleven? 

8 In hoeverre komt het voor dat een kantonzaak door een onervaren of minder 

ervaren rechter wordt behandeld? 

9 Verandert het procedureverloop van de zaken binnen het te verschuiven seg-

ment en zo ja in welke zin? 

10 Ervaren partijen in het te verschuiven segment de behandeling van hun zaak 

door de kantonrechter als even rechtvaardig als de behandeling door de civiele 

sector? 

11 Treden er in het te verschuiven segment veranderingen op in de mate waarin 

partijen vonnissen en schikkingen naleven? 

12 Komt procedurele differentiatie in kanton- en civiele procedures tot stand en 

wat houdt dat in? 

Ter beantwoording van de meeste van bovenstaande onderzoeksvragen dient een 

voor- en een nameting te worden verricht. De voorliggende rapportage heeft be-

trekking op de voormeting. Het betekent dat op de bovenstaande onderzoeksvragen 

nog geen antwoord kan worden gegeven. De vragen 1, 4, 8, 10 en 12 blijven in 

deze rapportage geheel buiten beschouwing. Voor de beantwoording van vraag 12 

zal het WODC niet zelf onderzoek verrichten maar gebruik maken van onderzoek 

dat in opdracht van de Raad voor de rechtspraak zal worden verricht. Voor de 

vragen 2, 5-7, 9 en 11 wordt verslag gedaan van de dataverzameling die als 

voormeting zal dienen. Alleen voor vraag 3, naar de ontwikkeling van het aantal 

procedures, wordt ook reeds over de nameting gerapporteerd. Met betrekking tot 

voorgenoemde onderzoeksvragen wordt in het vervolg van deze paragraaf bondig 

ingegaan op de aanpak en methoden van onderzoek. 

1.2.1 Het gebruik van mondelinge toelichting ter zitting (onderzoeksvraag 2) 

De mogelijkheid van het voeren van mondeling verweer ter zitting is bij de besluit-

vorming over de competentiegrensverhoging voorgespiegeld als één van de voorde-

len van de kantonrechtspraak ten opzichte van de werkwijze bij de civiele sectoren. 

Een uitgangspunt dat, op basis van bestaande literatuur, wel in twijfel zou kunnen 

worden getrokken. De massale rolzittingen bij de kantonrechter zijn niet de plaats 

om een zaak inhoudelijk door te spreken (Barendrecht, 2008; Ippel & Heeger-

Hertter, 2007); de standaardwerkwijze van de kantonrechter was, zo bleek bij de 

evaluatie van de vorige competentiegrensverhoging, een procedure waarin uitspraak 

werd gedaan na twee schriftelijke rondes, en daarin werd geen verandering ver-

wacht (Eshuis & Paulides, 2002). 
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De meeste exacte wijze om vraag 2 te onderzoeken zou zijn het op grote schaal 

observeren van zittingen, en het meten van de spreektijd van partijen. In verband 

met kosten van een dergelijke operatie is gekozen voor een andere aanpak, te 

weten een telling van het aantal zittingen dat wordt georganiseerd. In de civiele 

procedure zijn dat de comparitie of de comparitie na antwoord (cna). Dat zijn de 

gelegenheden waarbij de zaak inhoudelijk wordt behandeld, in aanwezigheid van 

rechter en partijen, en partijen gelegenheid krijgen zelf het woord te voeren. Of de 

rechtzoekende tijdens een zitting inderdaad voldoende gelegenheid wordt geboden 

zijn verhaal te doen staat daarmee nog niet vast. Hiertoe zullen rechtzoekenden 

worden geënquêteerd in zowel de oude als de nieuwe situatie. De enquêtes bevat-

ten items over procedurele rechtvaardigheid, waarbij onder meer wordt gevraagd  

of men voldoende gelegenheid heeft gekregen zijn standpunten naar voren te 

brengen. 

1.2.2 De ontwikkeling van het aantal procedures in handelszaken in het 

verschoven segment (onderzoeksvraag 3) 

Voor het tellen van het aantal procedures is informatie ontleend aan de geautoma-

tiseerde systemen van de rechtspraak. Rond het tijdstip van de competentiegrens-

verhoging werden ook andere beleidsmaatregelen genomen die de instroom van 

zaken zouden kunnen beïnvloeden. Daarnaast was sprake van een tamelijk instabie-

le economische situatie (verschillende perioden van recessie) die waarschijnlijk van 

invloed zou zijn op de vraag naar rechtspraak. Tot slot vonden er ingrijpende orga-

nisatorische veranderingen plaats binnen de rechtspraak en in de geautomatiseerde 

systemen die gegevens over rechtszaken genereren. Dit alles maakt dat eventuele 

dalingen of stijgingen in de instroom niet ‘automatisch’ aan de competentiegrens-

verhoging kunnen worden geattribueerd. 

Om die reden wordt de analyse verricht op basis van instroomgegevens over een 

relatief lange periode: 2009-2012. De verzamelde instroomgegevens bevatten 

tevens informatie over zaakstypen, financieel belang en partijconstellatie. Op basis 

daarvan kunnen fijnmaziger analyses plaatsvinden van de invloed van bepaalde 

maatregelen. Ook kan de ontwikkeling van het aantal zaken in het verschoven seg-

ment worden vergeleken met de ontwikkeling in segmenten met een ander finan-

cieel belang. 

Bij veranderingen in de instroom in het verschoven segment wordt rekening gehou-

den met een ‘aanzuigende werking’ en met ‘migratie-effecten’. Met aanzuigende 

werking wordt bedoeld dat zaken die voorheen niet bij de rechter terecht kwamen, 

nu wel voor de rechter komen. Dat zou een te verwachten gevolg zijn van de lagere 

drempel die ontstaat doordat partijen niet langer een advocaat hoeven in te schake-

len en de veronderstelde laagdrempeligheid van de kantonrechter. Met migratie-

effect wordt gedoeld op geschillen die vroeger ook voor de rechter werden gebracht, 

maar in een ander zaakssegment. Het financieel belang van een zaak is namelijk 

geen rotsvast gegeven, maar is deels een keuze van de eisende partij. Als die een 

zaak heeft van rond de € 5.000 en de procescondities onder en boven de 5.000 

verschillen, kan hij door meer of minder posten op te voeren de zaak net onder de 

€ 5.000 houden, of hem daar bovenuit tillen. Bij de competentiegrensverhoging in 

1999 bleek dit een factor van belang. Deurwaarders konden door slim manoeuvre-

ren procederen zonder een advocaat te hoeven inhuren. 

Idealiter zouden we ook sociaaleconomische factoren in het analysemodel opnemen. 

Dat was bij dit toch al complexe en uitgebreide onderzoek niet haalbaar. 
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1.2.3 Veranderingen in de dienstverlening en de (inhoudelijke) kwaliteit van 

rechtshulpverleners (onderzoeksvraag 5) 

Het fors verhogen van de competentiegrens werd in de jaren negentig van de vorige 

eeuw geagendeerd als een middel om ‘de marktwerking’ te stimuleren. Dat advoca-

ten op bepaalde gebieden procesmonopolies hadden werd als kostenopdrijvend 

gezien en als belemmering voor innovatie. Dit thema kwam opnieuw in de Kamer-

debatten over de competentiegrensverhoging van 2011 aan de orde, waarbij er op 

werd aangedrongen de kwaliteit van nieuwe toetreders goed te monitoren. Ook 

werd al enige tijd aangedrongen op (vergelijkend) onderzoek naar de kwaliteit van 

de dienstverlening door rechtsbijstandsverzekeraars.5 

In het kader van de voormeting is getracht de kwaliteit van de dienstverlening door 

advocaten in gerechtelijke procedures op twee manieren te meten. Uit de onder-

zoeksliteratuur is bekend dat klanten in de regel niet in staat zijn een gedegen oor-

deel te geven over de kwaliteit van het optreden van professionals; dergelijke 

oordelen kunnen op zijn best worden gegeven door ‘peers’: vakgenoten, die goed op 

de hoogte zijn van professionele methoden en technieken, en deze zelf ook toepas-

sen.6 In ons onderzoek is aan rechters gevraagd het optreden van rechtshulpver-

leners ter comparitie te beoordelen, en aan een panel van rechters en advocaten 

gevraagd een oordeel te vellen over de kwaliteit van inleidende processtukken. In 

dezelfde zaken als waarin rechters een kwaliteitsoordeel geven, is ook aan de recht-

zoekenden gevraagd de door hun procesvertegenwoordiger verrichte werkzaam-

heden te beoordelen. Dit oordeel spitst zich minder toe op specifieke handelingen in 

een procedure, maar betreft uiteenlopende aspecten van de dienstverlening en de 

interactie tussen rechtshulpverlener en cliënt. Er zijn ook tevredenheidsvragen 

voorgelegd; dit met oog op discussies, bij de uitvoering van een vooronderzoek 

(Eshuis, Geurts & Beenakkers, 2010) met vertegenwoordigers van advocaten en 

verzekeraars over de relatie tussen tevredenheidsscores en (juridische) kwaliteit. 

 

Bij de voormeting is sprake van slechts één type juridische dienstverlener: de advo-

caat. Maar de voormeting maakt wel gebruik van de verschillende condities waar-

onder advocaten kunnen worden gecontracteerd, om zo de gevraagde vergelijking 

te kunnen maken tussen gevallen waarin de dienstverlening via een rechtsbijstand-

verzekering verloopt, en gevallen waarin een rechtzoekende geheel zelfstandig een 

advocaat contracteert. 

Het enquêteren van rechtzoekenden is geen eenvoudige zaak. Om redenen van 

privacy kunnen onderzoekers rechtzoekenden niet zelf aanschrijven. Dat moet 

gebeuren door de rechtbank, die hen uitnodigt tot deelname aan het onderzoek. 

Twee belangrijke groepen in civiele procedures, de repeat players (vooral eisers)  

en de gedaagden in verstekzaken, gaven weinig respons op vragenlijsten. Bij de 

eerste groep speelt het probleem dat ze veel zaken doen, maar er niemand gede-

tailleerde kennis heeft van specifieke zaken; het werk gedurende een gerechtelijke 

procedure wordt vaak volledig aan een advocaat of incassobureau overgelaten 

waarbij keuzes worden gemaakt op basis van vastgelegde beslisregels. Ook biedt  

de interne administratie niet de mogelijkheid een zaak op basis van het door de 

rechtbank gebruikte zaaksnummer terug te zoeken. Voor gedaagden in verstek-

zaken geldt dat velen überhaupt niet op (officiële) post reageren; wie niet reageert 

op een dagvaarding, reageert ook niet op een brief van de rechtbank waarin wordt 

gevraagd mee te doen aan een enquête. 

                                                
5 Tweede Kamer, vergaderjaar 2008–2009, 31 753, nr. 4; Tweede Kamer, vergaderjaar 2008–2009, 31 753, nr. 

10; Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, 31 753, nr. 21. 

6 Zie bijvoorbeeld Mintzberg (1983). 
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1.2.4 Veranderingen in het procedureverloop (onderzoeksvraag 9) en de 

doorlooptijd (onderzoeksvraag 6) 

De verhoging van de competentiegrens maakt dat vergelijkbare geschillen onder 

verschillende condities worden behandeld. Daaraan kunnen vele consequenties 

kleven, voor procedurekosten, uitkomst, doorlooptijd en de door partijen ervaren 

rechtvaardigheid. 

Het verloop van procedures in het segment van € 5.000 tot en met € 25.000 wordt 

in kaart gebracht via gegevens uit de zaaksvolgsystemen van de rechtbanken. Een 

afslag van die gegevens wordt opgeslagen in een centraal systeem. Bij de voor-

meting7 was dat centrale systeem de onderzoeksdatabase (ODB) van de Raad voor 

rechtspraak. Uit de gegevens in de ODB is een bestand samengesteld met alle in 

2010 afgedane zaken met een financieel belang tussen € 5.000 en € 25.000. Uit  

dit bestand blijkt o.a. of verweer is gevoerd, een zitting is gehouden en vonnis is 

gewezen. Dit bestand is gebruikt om het procedureverloop, de doorlooptijden en  

de relaties tussen procedureverloop en doorlooptijd vast te stellen. 

1.2.5 Het eigen karakter van de kantonrechtspraak (onderzoeksvraag 7) 

Het ‘eigen karakter’ van de kantonrechtspraak is bij de voormeting in kaart ge-

bracht. Hierbij is gebruikgemaakt van oudere onderzoeksgegevens (de evaluatie  

van de competentiegrensverhoging in 1999), zijn 5 kantonrechters uit verschillende 

ressorten geïnterviewd en is een analyse gedaan van het verloop van procedures bij 

de kantonrechter die in 2010 werden afgedaan.8 Bij die analyse zijn ook doorloop-

tijden gemeten. 

In de nameting wordt vastgesteld in hoeverre het ‘eigen karakter’ behouden is 

gebleven. Dat gebeurt op basis van interviews, open bronnen, en rapportages van-

uit de rechtspraak.9 

1.2.6 Procedurele rechtvaardigheid (onderzoeksvraag 10) en naleving (onder-

zoeksvraag 11) 

De voormeting voor de naleving is gedaan op basis van een eerder verricht onder-

zoek. Het betreft het onderzoek naar de naleving van schikkingen en vonnissen 

(Eshuis, 2009). Binnen die onderzoeksgegevens is een aparte analyse verricht met 

alleen de zaken in het segment van € 5.000 tot en met € 25.000. Van die zaken zijn 

ook de destijds via interviews verzamelde gegevens over procedurele rechtvaardig-

heid gebruikt. Die gegevens zijn aangevuld met gegevens uit de enquêtes over de 

kwaliteit van de dienstverlening door advocaten. 

Voor de nameting dient soortgelijk onderzoek plaats te vinden bij de sector kanton. 

Dit kan, met het oog op de vergelijkbaarheid, echter niet onmiddellijk worden 

verricht. In eerdere onderzoeken (Eshuis, 2009; Van Koppen & Malsch, 1992) is 

gekozen voor een termijn van drie jaar na afdoening in eerste aanleg om vast te 

stellen of de uitspraak (of schikking) is nageleefd. Dit betekent dat dataverzameling 

op zijn vroegst in 2015 kan starten; naleving zal daarom geen deel uitmaken van 

het eindrapport van de evaluatie van de competentiegrensverhoging, maar 

                                                
7 De ODB heeft inmiddels plaatsgemaakt voor een nieuw systeem, het datawarehouse. Derhalve dient bij de na-

meting de laatstgenoemde bron te worden gebruikt. Beide systemen maken gebruik van dezelfde bron en zouden 

tot dezelfde resultaten moeten leiden.  

8 Ook hiervoor is een onderzoeksbestand samengesteld met gegevens uit de ODB.  

9 De Raad voor de rechtspraak laat onderzoek verrichten naar de organisatorische veranderingen die na de compe-

tentiegrensverhoging plaatsvinden in de sectoren kanton en civiel.  
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onderwerp zijn van een separate, later te verschijnen publicatie. Elementen van 

procedurele rechtvaardigheid, ontleend aan het enquêteonderzoek (zie paragraaf 

1.2.3) zullen wel deel uitmaken van het eindrapport. 

1.3 Leeswijzer 

Het voorliggende rapport is een tussenrapportage in een complex onderzoek dat 

bestaat uit verschillende deelonderzoeken. De tussenrapportage concentreert zich 

op de voormeting, het in kaart brengen van de situatie van vóór 1 juli 2011, toen 

civiele procedures met een financieel belang vanaf € 5.000 tot en met € 25.000 

werden behandeld door de civiele sectoren van de rechtbanken, waarbij een advo-

caat verplicht was. Omdat nog geen nameting heeft plaatsgevonden blijven de 

onderzoeksvragen die in paragraaf 1.2 werden geformuleerd in deze rapportage  

nog onbeantwoord. 

Dat er nog geen antwoord kan worden gegeven op de onderzoeksvragen is een 

belangrijke overweging geweest bij het samenstellen van deze rapportage. De 

methodologische keuzes en overwegingen worden bondig beschreven, waarbij 

alleen die zaken zijn opgenomen die voor de tussenrapportage van belang zijn. De 

afbakening van de hoofdstukken waarin onderzoeksresultaten worden gepresen-

teerd is gedaan op basis van het type onderzoeksactiviteit. Sommige onderzoeks-

activiteiten zijn één-op- één gekoppeld aan één van de onderzoeksvragen, andere 

leveren materiaal voor de beantwoording van meerdere onderzoeksvragen. In het 

begin van elk hoofdstuk worden de onderzoeksvragen genoemd die, op basis van de 

betreffende onderzoeksactiviteit, in het later te verschijnen eindrapport zullen 

worden beantwoord. Ook is aan het begin van elk hoofdstuk een box geplaatst met 

de belangrijkste bevindingen uit de voormeting. Op die wijze kunnen lezers zich snel 

een beeld vormen van wat waar aan de orde komt, zonder de tussenrapportage van 

kaft tot kaft te moeten lezen. De tussenrapportage sluit af met een korte reflectie 

op de in het kader van de voormeting verzamelde gegevens en relevante (nieuwe) 

ontwikkelingen die mogelijk van invloed zullen zijn op de nameting en de beant-

woording van de onderzoeksvragen. 

In hoofdstuk 2 staat het procedureverloop van civiele rechtszaken met een finan-

cieel belang vanaf € 5.000 tot en met € 25.000 centraal, in de situatie van vóór 1 

juli 2011. Hierbij wordt ook ingegaan op de vraag hoe vaak een zitting plaatsvindt 

en op de doorlooptijd van deze zaken. Hoofdstuk 3 gaat over de kwaliteit van de 

(juridische) dienstverlening aan rechtzoekenden. In de voormeting hebben we 

slechts met één type dienstverlener te maken: de (verplichte) advocaat. Er worden 

gegevens gepresenteerd over de waardering van de dienstverlening door cliënten en 

oordelen van rechters over het optreden van advocaten ter comparitie. Het hoofd-

stuk bevat een vergelijkende analyse van de dienstverlening in zaken waarin recht-

zoekenden met en zonder rechtsbijstandsverzekering procederen. In hoofdstuk 4 

komt de naleving van vonnissen en schikkingsafspraken in zaken met een financieel 

belang vanaf € 5.000 tot en met € 25.000 aan de orde, voor de oude situatie van 

vóór 1 juli 2011. Hoofdstuk 5 gaat in op het eigen karakter van de kantonrecht-

spraak: hoe onderscheidde die zich in het verleden van de civiele rechtspraak in 

eerste aanleg door de civiele sectoren van de rechtbanken? Hoofdstuk 6 gaat in op 

het effect van de competentiegrensverhoging op de instroom van gerechtelijke pro-

cedures in eerste aanleg. Inhoudelijk is dit hoofdstuk van een andere aard dan de 

voorafgaande hoofdstukken, omdat zowel voor- als nameting aan de orde komen, 

en de onderzoeksvraag naar het effect van de competentiegrensverhoging op de 

instroom ook van een antwoord wordt voorzien. De rapportage eindigt met een slot-
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beschouwing, hoofdstuk 7, waarin kort op de bevindingen uit de voormeting wordt 

gereflecteerd. 

In tabel 2 toont de relatie tussen de onderzoeksvragen (zie paragraaf 1.2) en de 

hoofstukken waarin de ter beantwoording van die vragen verzamelde gegevens 

worden behandeld. 

 

Tabel 2 Specificatie, per hoofdstuk, van de te behandelen gegevens 

(voormeting), naar onderzoeksvraag 

 Onderzoeksvra(a)g(en) BijzonderhedeBijzonderheden 

Hoofdstuk 2 Veranderen het procedureverloop (vraag 9), de 

doorlooptijd (vraag 6) en de mate waarin 

partijen zich mondeling verweren (vraag 2) in 

het verschoven segment? 

Zie ook bijlage 5 (aard van zaken in het 

verschoven segment, op basis van juridische 

typering).  

Hoofdstuk 3 Verandert de juridische dienstverlening, de 

kwaliteit van de hulp die rechtzoekenden krijgen 

(vraag 5)? Dit hoofdstuk behandelt tevens de 

kwaliteitsvergelijking van het optreden van 

advocaten ter zitting, met en zonder rol van 

rechtsbijstandverzekering.  

Bijlage 2 is gewijd aan een online enquête onder 

eisers en gedaagden in civiele rechtszaken en 

bijlage 3 bevat diverse vragen- en scorings-

lijsten die in het onderzoek zijn gebruikt. 

Hoofdstuk 4 Verandert de mate van naleving van uitspraken 

en schikkingen in het verschoven segment 

(vraag 11)? 

 

Hoofdstuk 5 Wat is het eigen karakter van de kantonrechts-

praak, en blijft die na de competentiegrens-

verhoging behouden (vraag 7)? 

 

Hoofdstuk 6 Leidt de competentiegrensverhoging tot een 

toenemend beroep op de rechter binnen het 

verschoven segment, en zo ja, betreft dat zaken 

die voorheen de rechter niet zouden hebben 

bereikt (vraag 3)? 

Dit hoofdstuk bevat voor- en nameting, op 

hoofdlijnen. Enkele onderliggende variabelen 

konden in dit stadium nog niet in de analyse 

worden betrokken. 
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2 Het verloop van de procedure in zaken met een 
financieel belang tussen € 5.000 en € 25.000 
(voormeting) 

Box 1 Het verloop van procedures: de bevindingen 

De meest voorkomende geschillen in het segment vanaf € 5.000 tot en met 

€ 25.000 hadden een opdracht (tot het verrichten van werkzaamheden) of een 

geldlening (inclusief rood staan op bankrekening of creditcard) als aanleiding. De 

meeste zaken werden aangebracht door rechtspersonen, terwijl natuurlijke perso-

nen meestal de gedaagde partij waren. Vóór de competentiegrensverhoging werd 

64% van de zaken in het segment vanaf € 5.000 tot en met € 25.000 zonder ver-

weer afgedaan. Het aantal procedures op tegenspraak bedroeg ruim 7.000 (in 

2010), waarvan iets meer dan helft bij vonnis werd afgedaan. Indien verweer werd 

gevoerd werd de procedure in de regel ingeleid door één schriftelijke ronde, gevold 

door een zitting, de comparitie na antwoord. Tijdens die comparitie kunnen partijen 

hun zaak mondeling toelichten. Bij de civiele sectoren werd standaard zo’n compa-

ritie na antwoord ingepland. Omdat een deel van de procedures in de aanloop tot 

zo’n comparitie wordt geroyeerd, komt het niet in alle gevallen daadwerkelijk tot 

zo’n zitting. Uiteindelijk vond die in ruim 75% van de zaken op tegenspraak plaats. 

Het gros van de zaken werd vlot afgedaan. Verstekzaken in de regel binnen vier 

weken. Voor zaken op tegenspraak geldt een gemiddelde doorlooptijd van iets min-

der dan een jaar. 

 

In dit hoofdstuk staat het verloop van gerechtelijke procedures met een financieel 

belang vanaf € 5.000 tot en met € 25.000, in de situatie van vóór 1 juli 2011, cen-

traal. In die oude situatie werden deze zaken in eerste aanleg behandeld door de 

civiele sectoren van de rechtbanken, en was een advocaat verplicht. Met betrekking 

tot het verloop van de procedures werden in paragraaf 1.2 drie onderzoeksvragen 

geformuleerd: 

 In welke mate maken partijen in het te verschuiven segment gebruik van de 

mogelijkheid om hun zaak mondeling ter zitting uiteen te zetten? (onderzoeks-

vraag 2) 

 In hoeverre verandert de doorlooptijd van de zaken binnen het te verschuiven 

segment en daarbuiten? (onderzoeksvraag 6) 

 Verandert het procedureverloop van de zaken binnen het te verschuiven segment 

en zo ja in welke zin? (onderzoeksvraag 9) 

De gekozen onderzoeksstrategie om deze onderzoeksvragen te beantwoorden wordt 

toegelicht in de paragraven 1.2.1 en 1.2.4. Die komt er globaal op neer dat aan de 

hand van zaaksgegevens, ontleend aan de zaakvolgsystemen van de rechtbanken, 

het verloop van procedures in de oude en in de nieuwe situatie in kaart wordt ge-

bracht en wordt vergeleken. Dit hoofdstuk beschrijft de oude situatie, van vóór  

1 juli 2011. Voor de analyse van het zaaksverloop in de oude situatie is gebruik-

gemaakt van de onderzoeksdatabase10 (ODB) van de Raad voor de rechtspraak. Dit 

is een afslag van gegevens uit de lokale systemen van de rechtbanken en bevat 

beknopte gegevens over alle in- en uitstromende zaken. Ten opzichte van onder-

zoek door middel van een steekproef – zoals bij een vorige evaluatie van een com-

petentiegrensverhoging werd verricht – heeft de nu gekozen aanpak als voordeel 

                                                
10 De ODB werd tot 2012 up-to-date gehouden. Daarna is een datawarehouse in gebruik genomen, dat de volledige 

gegevens uit de primair proces systemen van de rechtbanken bevat.  
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dat er geen zorgen hoeven te zijn over steekproefrepresentativiteit. Daar staat 

tegenover dat de methode sterk(er) afhankelijk is van de kwaliteit van de basis-

registraties en de techniek waarmee gegevens worden uitgelezen, samengevoegd 

en getransfereerd naar de ODB. Ten aanzien van die technische aspecten traden 

meer problemen op dan vooraf werd verwacht. In duizenden zaken kwamen 

datavelden voor die zouden moeten zijn gevuld, maar dat niet waren. De conse-

quentie daarvan is dat de analyse van het verloop van procedures kariger is dan  

bij de vorige evaluatie van een competentiegrensverhoging. Getelde procedurehan-

delingen moeten als ‘minimumaantallen’ worden opgevat; er moet rekening mee 

worden gehouden dat de werkelijke aantallen wat hoger liggen. 

2.1 Aantal zaken en afdoeningswijze 

In het segment vanaf € 5.000 tot en met € 25.000 werden in 2010 20.874 bodem-

zaken en 708 kort gedingen afgedaan. Er zijn 589 zaken waarvan geen financieel 

belang bekend is (en veelal ook andere sleutelgegevens ontbreken); we kunnen niet 

uitsluiten dat sommige van deze zaken eveneens tot het verschoven segment 

behoren. In de analyse blijven ze buiten beschouwing. Er zijn 24 zaken binnen het 

verschoven segment waarvan niet bekend is of het bodemzaken of kort gedingen 

zijn. 

Binnen de categorie bodemzaken treffen we, binnen de eerder genoemde groep van 

20.874 zaken, verschillende groepjes zaken aan die zich aan het normale procedu-

reverloop in bodemzaken onttrekken (zie tabel 3). Het betreft verwijzingszaken 

(383), vrijwaringszaken (181), verzetzaken (118), heropening na royement (11 

zaken) en renvooiprocedures (510).11 Bij de analyse van het procedureverloop in 

het vervolg van deze paragraaf richten we ons op de ‘normale’ zaken en blijven de 

voorgenoemde afwijkende zaakstypen (in het vervolg aangeduid als ‘uitzonderings-

zaken’) buiten beschouwing. 

 

Tabel 3  Reguliere en afwijkende procedures (uitzonderingszaken) in 

handelszaken met financieel belang tussen € 5.000 en € 25.000, 

afgedaan in 2010 

 Aantal Percentage Cumulatief 

percentage 

Geen uitzonderingszaak 19.799 95 95 

Verwijzingszaak door kantonrechter 196 1 96 

Heropening na royement 11 0 96 

Vrijwaringszaak 181 1 97 

Verzetzaak 118 1 97 

Rekest-civiel/herroeping 1 0 97 

Renvooizaak 510 22 100 

Ten onrechte geregistreerd 58 0 100 

Totaal 20.874 100  

 
  

                                                
11 Vanzelfsprekend komen deze afwijkende procedures ook buiten het verschoven segment voor. In totaal ca. 1500 

zaken, meest vrijwaringszaken, verwijzingszaken, renvooi en verzet.  
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2.2 Het procedureverloop 

Tabel 4 toont de wijze waarop de in 2010 beëindigde procedures werden afgedaan. 

Het percentage intrekkingen en verstekken in dit segment is 64%. Ongeveer één op 

de vijf zaken (19,4%) wordt afgedaan met een eindvonnis op tegenspraak. Van de 

contradictoire zaken afgedaan met een royement (17%) weten we uit eerder onder-

zoek (Eshuis, 2009) dat dit overwegend zaken zijn waarin de partijen tot een schik-

king zijn gekomen. 

 

Tabel 4 Afdoeningswijze van handelszaken met financieel belang tussen 

€ 5.000 en € 25.000, afgedaan in 2010 (excl. uitzonderings-

zaken) 

 Frequentie Percentage Cumulatief 

percentage 

Contradictoir eindvonnis 3.845 19 19 

Contradictoir royement 3.310 17 36 

Verstekvonnis 11.785 60 96 

Verstek-royement 247 1 97 

Intrekking 596 3 100 

Missing 16 0 100 

Totaal 19.799 100  

 

Schema 1 biedt een vereenvoudigde weergave van de zaaksstromen in de situatie 

van voor 2011, toen zaken met een financieel belang vanaf € 5.000 tot en met 

€ 25.000 werden behandeld door de civiele sectoren van de rechtbank. Het grootste 

deel van zaken wordt afgedaan zonder dat de gedaagde partij zich heeft gesteld 

(en, dientengevolge, zonder inhoudelijke behandeling). In ruim 6.000 zaken geeft 

de gedaagde een inhoudelijke reactie op de eis, waarmee de gerechtelijke procedure 

echt van start gaat. Na de conclusie van antwoord zijn er twee paden die kunnen 

worden gevolgd. De ‘oude’ route (gebruikelijk bij de civiele sectoren tot het eind van 

de vorige eeuw) is een tweede schriftelijke ronde, die wordt ingeluid met een schrif-

telijk reactie (‘repliek’) van de eiser op het antwoord van de gedaagde. De tegen-

woordig gebruikelijke route (sinds 1 januari 2002 de wettelijke ‘standaard’) is het 

houden van een zitting, de comparitie na antwoord, na de eerste schriftelijke uitwis-

seling van stukken. Uit het schema blijkt dat in ruim driekwart van de zaken op 

tegenspraak zo’n zitting plaatsvindt. De ‘oude route’ wordt nog slechts bij uitzonde-

ring – in 3% van de zaken met een conclusie van antwoord – gevolgd. De resteren-

de 22% bestaat voor het grootste deel uit zaken die in de aanloop naar de zitting 

worden geroyeerd; in de regel betekent dat dat de gedaagde alsnog aan het geëiste 

heeft voldaan of dat een schikking is bereikt. In deze stroom komt ook een beperkt 

aantal zaken met eindvonnis voor. Dat zijn vermoedelijk zaken waarvan de registra-

tie incompleet is.12 

De huidige procesvoering is er (mede) op gericht om partijen te stimuleren tot een 

onderlinge schikking te komen. Het schema toont dat ruim 40% van de zaken op 

tegenspraak wordt geroyeerd. Een zaak kan om verschillende redenen worden 

geroyeerd, maar in de regel gebeurt dat omdat de partijen tot een schikking zijn 

gekomen. 

                                                
12 Volgens het procesrecht is een vonnis na (louter) één schriftelijke ronde niet mogelijk. Er zijn gevallen waarin dat 

toch kan voorkomen (bijvoorbeeld bij afdoening naar aanleiding van incident, heropening na royement), maar die 

komen in onvoldoende mate voor om een goede verklaring te leveren voor het volume van deze procedure-

stroom. 
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Tot de ‘eventuele volgende procedurestappen’, die in het schema niet verder zijn 

uitgesplitst, behoren het nemen van aktes en het (doen) verrichten van nader 

onderzoek in de zaak (door het horen van getuigen, lokatiebezoek, of een onder-

zoek door een deskundige). Op basis van de data uit de OBD is niet met zekerheid 

vast te stellen of zulke procedurestappen hebben plaatsgevonden. Het databestand 

bevat tussenvonnissen waarin tot onderzoekshandelingen wordt beslist. We gebrui-

ken die als indicatie voor de mate waarin de onderzoekshandelingen daadwerkelijk 

voorkomen, met de kanttekening dat uit rolkaart- en dossieronderzoek bekend is 

(Eshuis, 1999; Eshuis & Paulides, 2002) dat ze niet altijd doorgang vinden. Dit 

levert de volgende aantallen op: 

 tussenvonnis: horen van getuigen, in 474 zaken [6,6%]; 

 tussenvonnis: deskundigenonderzoek/rapport, in 156 zaken [2,2%]; 

 tussenvonnis: descente, in 14 zaken [0,2]. 

De vermelde percentages zijn gerelateerd aan procedures op tegenspraak (omdat 

alleen in die procedures onderzoekshandelingen kunnen voorkomen). De percen-

tages zijn aanmerkelijk lager dan die in oudere onderzoeken zijn gevonden. Zelfs in 

het zaakssegment van de vorige competentiegrensverhoging (5.000-10.000 gulden) 

werden destijds hogere percentages gevonden (deskundigenonderzoek 4%, enquête 

16%, afdoeningen uit 1996).  

 

De aard van eiser en gedaagde is slechts in een minderheid van zaken, 8.606, 

(11.190 zaken missing) bekend. Opvallend is dat de eisers en gedaagden die zijn 

geregistreerd, in meerderheid natuurlijke personen zijn (zowel eisers als gedaag-

den). Dat zijn we nooit eerder in dit type onderzoek tegengekomen. Uit analyse van 

de vulling van de partijvariabelen blijkt dat de meeste rechtbanken deze alleen 

invullen als sprake is van natuurlijke personen (de uitzonderingssituatie). Zo regis-

treerde de rechtbank Amsterdam op 3.780 zaken bodemzaken 1.120 maal een 

natuurlijke persoon als eiser, en éénmaal een rechtspersoon. Twee rechtbanken 

blijken consequent de aard van eisende en gedaagde partijen te registeren: Den 

Bosch en Den Haag. Een analyse van de partijconstellatie op basis van louter deze 

rechtbanken toont wél de gebruikelijke verdeling, waarbij het gros van de zaken 

door rechtspersonen wordt aangebracht. Tabellen 5 t/m 7 tonen gegevens over de 

partijconstellatie in zaken met een financieel belang vanaf € 5.000 t/m € 25.000.   
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Schema 1 Het verloop van procedures met een financieel belang vanaf 

€ 5.000 tot en met € 25.000 (afdoeningen civiele sector, 2010) 

 

* Hierbij geteld zijn 251 geroyeerde verstekzaken. 

 

Tabel 5 Eiser(s) in bodemzaken met een financieel belang vanaf € 5.000 

tot en met € 25.000 (afgedane zaken, 2010, Rechtbanken Den 

Bosch en Den Haag, exclusief uitzonderingszaken) 

 Aantal rechtspersonen Totaal 

0 1 2 3 4 

Aantal natuurlijke 

personen 

0 0 2.912 36 7 2 2.957 

1 683 6 1 1 1 692 

2 158 20 1 0 0 179 

3 4 1 1 0 0 6 

Totaal 845 2.939 39 8 3 3.834 

 

 Dagvaarding

N = 19.795

Conclusie van 

antwoord 

6.089 zaken

Conclusie van 

repliek

248 zaken

Conclusie van 

repliek

123 zaken

intrekking

 Intrekking vóór de eerste rolzitting

       royement

      verstekvonnis

Gedaagde stelt zich niet

       royement

         eindvonnis

         eindvonnis

       royement

       royement

         eindvonnis

Comparitie na 

antwoord

4.726 zaken

  

Eventuele 

volgende 

procedurestappen

  

Eventuele 

volgende 

procedurestappen

  

Eventuele 

volgende 

procedurestappen

  

Eventuele 

volgende 

procedurestappen

(eventueel) 

incident

696 zaken eindvonnis 

incident

(eventueel) Eis in 

reconventie

438 zaken

Eerste rolzitting

         eindvonnis

       royement

Geen cna, geen 

repliek 

600 zaken

12.040 zaken*

123 zaken

1.961 zaken

2.642 zaken

107 zaken

16 zaken

391 zaken

724 zaken

221 zaken

27 zaken

1.115 zaken

Verzet

118 zaken

Royement 

na incident 29 zaken

vonnis (verstek?)

553 zaken

361 zaken
914 zaken met incomplete gegevens
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Vanzelfsprekend kunnen die niet zonder meer representatief worden geacht voor 
het landelijke beeld. 
Uit tabel 6 blijkt dat de meeste zaken (78%) voor de rechter worden gebracht door 

rechtspersonen. In minder dan een kwart van de gevallen is een natuurlijke persoon 

de initiator. De gedaagde is in de meeste gevallen een natuurlijke persoon. 

 

Tabel 6 Partijconstellatie in bodemzaken met een financieel belang 

vanaf € 5.000 tot en met € 25.000*  

  Gedaagde  

  Natuurlijk persoon Rechtspersoon 

Eiser Natuurlijk persoon N=547 [14%] N=298 [8%] 

 Rechtspersoon N=2.091 [55%] N=897 [23%] 

* Op basis van afgedane zaken in eerste aanleg, Rechtbanken Den Bosch en Den Haag, exclusief uitzonderingszaken. 

 

Tabel 7 De samenhang tussen partijconstellatie en afdoeningswijze, in 

bodemzaken met een financieel belang vanaf € 5.000 tot en met 

€ 25.000, zaaksaantallen en kolompercentages* 

 Natuurlijke pers. 

vs natuurlijke 

pers. 

Natuurlijke pers. 

vs rechtspers. 

Rechtspers. vs 

natuurlijke pers. 

Rechtspers. vs 

rechtspers. 

Intrekking voor zitting 20 (4%) 10  (3%) 45  (2%) 53  (6%) 

Afdoening bij verstek 196 (36%) 58  (20%) 1.611  (77%) 443  (49%) 

Eindvonnis contradictoir 161 (29%) 100  (34%) 254  (12%) 182  (20%) 

Royement verleend 169  (31%) 130  (44%) 181  (9%) 218  (24%) 

Totaal 547  298  2.091  897  

* Op basis van afgedane zaken in eerste aanleg, 2010, Rechtbanken Den Bosch en Den Haag, exclusief uitzonderingszaken. 

 

Uit tabel 7 blijkt een duidelijke samenhang tussen partijconstellatie en de wijze van 

afdoening. In zaken met een natuurlijke persoon als eiser wordt relatief vaak een 

schikking bereikt. Bij de meest voorkomende partijconstellatie, rechtspersoon 

versus natuurlijke persoon, wordt in minder dan een kwart van de zaken verweer 

gevoerd. Daarmee wijkt de procesgang in deze zaken substantieel af van het 

patroon dat in andere zaken wordt gevonden. 

2.3 De aard van het geschil 

Zaken kunnen door de rechtbanken van een inhoudelijke typering worden voorzien. 

Die typering kent drie niveaus, van (tamelijk) algemeen naar meer specifiek. In to-

taal komen we in het segment van zaken met een financieel belang vanaf € 5.000 

tot en met € 25.000 151 verschillende typeringen tegen. Zestig typeringen (40%) 

werden minder dan 5 keer gebruikt. Tabel 8 toont een aantal grotere groepen, 

meest gegroepeerd op het tweede typeringsniveau.13 Van alle zaken met een finan-

cieel belang vanaf € 5.000 tot en met € 25.000 die in 2010 werden afgedaan, be-

vindt 70% zich in één van deze groepen. Een overzicht van alle gebruikte type-

ringen, met frequenties, is opgenomen als bijlage 5 bij dit rapport. Zaken die zijn 

getypeerd als ‘koop en ruil’ betreffen meest geschillen rond de aankoop van goede-

ren, variërend van een consumentenkoop tot de aankoop van onroerend goed. 

Zaken die getypeerd zijn als ‘opdracht’ betreffen in de regel geschillen rond het in 

opdracht verrichten van werkzaamheden. ‘Verbruikleen’ heeft betrekking op geld-

                                                
13 Dat wil zeggen dat de tabel niet de meest specifieke typeringen toont. 
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leningen, waaronder ook negatieve saldo’s op bankrekeningen en creditcards wor-

den verstaan. Bij een ‘verdeling gemeenschap’ gaat het om het verdelen van de 

boedel na een echtscheiding of bij een erfenis. Bij onrechtmatige daad gaat het om 

het verhalen van schade die is opgetreden als gevolg van een fout of nalatigheid 

van een andere persoon. 

 

Tabel 8 De meest voorkomende geschiltypen in het segment vanaf 

€ 5.000 tot en met € 25.000* 

Typering geschil Frequentie Percentage 

Bijzondere overeenkomst – koop en ruil 2.599 13% 

Bijzondere overeenkomst – opdracht 5.175 26% 

Bijzondere overeenkomst – verbruikleen 4.863 25% 

Verbintenissenrecht – onrechtmatige daad 834 4% 

Vermogensrecht – verdeling gemeenschap 377 2% 

* Op basis van afgedane zaken in eerste aanleg, 2010, exclusief uitzonderingszaken. 

 

Tabel 9 De meest voorkomende geschiltypen in het segment vanaf 

€ 5.000 tot en met € 25.000 en wijze van afdoening* 

Typering geschil % verstek % royement, intrekking 

Bijzondere overeenkomst – koop en ruil 58 20 

Bijzondere overeenkomst – opdracht 54 24 

Bijzondere overeenkomst – verbruikleen 86 5 

Verbintenissenrecht – onrechtmatige daad 30 34 

Vermogensrecht – verdeling gemeenschap 15 46 

* Op basis van afgedane zaken in eerste aanleg, 2010, exclusief uitzonderingszaken. 

 

De verschillende geschiltypen variëren aanzienlijk in de wijze waarop de procedure 

verloopt en afloopt (tabel 9). Bij verbruikleen wordt nauwelijks verweer gevoerd en 

zeer weinig geschikt. Bij verdelingszaken is het precies andersom: weinig verstek-

ken en relatief veel schikkingen. 

 

Tabel 10 De doorlooptijd (in kalenderdagen) in zaken met een financieel 

belang vanaf € 5.000 tot en met € 25.000* 

 Mediaan Gemiddelde 90ste percentiel N 

Intrekking 0 0 0 600 

Verstekvonnis 28 34 42 11.789 

Verstek royement 28 110 291 251 

Eindvonnis contradictoir 287 355 638 3.845 

Royement contradictoir 191 280 490 3.310 

Totaal 28 138 350 19.799 

* Op basis van afgedane zaken in eerste aanleg, 2010, exclusief uitzonderingszaken. 

 

Uit tabel 10 blijkt dat voor elk type afdoening – inclusief het eindvonnis op tegen-

spraak – zowel de mediaan als het gemiddelde minder dan één jaar bedraagt. Over 

het geheel bezien (inclusief verstek- en ingetrokken zaken) duurt zo’n 10% van de 

zaken in het segment van € 5.000 tot en met € 25.000 langer dan een jaar; 5% 

vergt meer dan anderhalf jaar en 2% meer dan twee jaar. 
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3 De kwaliteit van de dienstverlening door 
advocaten 

Box 2 De kwaliteit van de dienstverlening door advocaten: de bevin-

dingen 

De oordelen van rechters en cliënten over het optreden van advocaten zijn in de 

regel zeer positief. Rechters vinden dat de meeste advocaten goed werk leveren en 

rechtzoekenden zijn tevreden over het werk dat de advocaat levert. Rechters beoor-

deelden het optreden van advocaten ter comparitie. Hun oordelen vertonen minder 

spreiding wanneer het advocaten betreft die gefinancierd worden via een rechts-

bijstandverzekering dan wanneer het advocaten zijn die door een rechtzoekende  

zelf zijn gecontracteerd. De onvoldoendes die rechters uitdeelden vielen in de laatst-

genoemde groep. Het oordeel van rechtzoekenden – dat betrekking heeft op de 

totale dienstverlening, inclusief het door de rechter beoordeelde optreden ter 

comparitie – vertoont een ander patroon. Rechtzoekenden tonen zich het meest 

kritisch ten opzichte van advocaten in loondienst van een rechtsbijstandverzekeraar 

en zijn zeer positief over zelf gekozen advocaten. De resultaten suggereren dat het 

element van ‘zelf kiezen’ tot een positiever oordeel van de rechtzoekende leidt. 

Voorts valt – vooral lettend op de ‘onvoldoendes’ die werden uitgedeeld – het 

verschil op tussen het ‘peer’-oordeel van de rechter en de waardering die de recht-

zoekende aan de dienstverlening geeft.  

 

In dit hoofdstuk presenteren we de empirische gegevens over de kwaliteit van de 

dienstverlening door advocaten in civiele rechtszaken met een financieel belang 

vanaf € 5.000 tot en met € 25.000. In paragraaf 1.2 werd de onderzoeksvraag naar 

de kwaliteit van de dienstverlening als volgt geformuleerd: ‘Verandert de dienst-

verlening en de inhoudelijke kwaliteit van de verschillende rechtsbijstandverleners 

naar het oordeel van hun cliënten en rechters?’ (onderzoeksvraag 5). De gekozen 

onderzoeksstrategie ter beantwoording van die vraag werd in paragraaf 1.2.3 toege-

licht. 

De Tweede Kamer toonde zich in de debatten over de competentiegrensverhoging 

bezorgd over de dienstverlening ná de verhoging (door niet-advocaten). Dat leidde 

tot een toezegging de kwaliteit van juridische dienstverleners onderdeel te maken 

van het onderzoek. 

Daarnaast is gevraagd om een vergelijking van de dienstverlening door advocaten 

die direct in opdracht van een rechtzoekende werken (tegen uurtarief) en advocaten 

die via een rechtsbijstandverzekering worden ingeschakeld (in de regel onder een 

bulkcontract, met een vaste vergoeding per zaak). Het verzoek om dat onderzoek 

werd al eerder gedaan (zie paragraaf 1.1). 

In de situatie van vóór de competentiegrensverhoging was in deze zaken het in-

schakelen van een advocaat verplicht. In de voormeting kan derhalve geen verge-

lijking met andere dienstverleners worden gemaakt. Wel wordt gelet op verschillen 

in de dienstverlening door advocaten die mét en zónder betrokkenheid van een 

rechtsbijstandverzekering procederen. Dit gegeven is ook van belang met oog  

op de kosten die partijen in de procedure maken. De competentiegrensverhoging  

heeft onder meer tot doel de kosten voor rechtzoekenden te verlagen. Voor rechts-

bijstandverzekerden zijn de advocatenkosten echter geen belemmering; het kosten-

voordeel geldt voor partijen die zelf hun advocaat moeten betalen. De rechtsbij-

standsverzekeraars zullen mogelijk wel van de kostendaling profiteren. Het is 

denkbaar dat de verzekeraars geschillen in de nieuwe situatie eerder voor de rech-
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ter zullen brengen omdat ze – niet langer verplicht voor de procesvertegenwoordi-

ging een advocaat in te schakelen – minder kosten hoeven te maken. 

 

Het meten van de kwaliteit van de dienstverlening vindt plaats rond twee vaste 

stappen in de civiele procedure: het nemen van de inleidende schriftelijke conclusies 

(eis en antwoord) en de comparitie na antwoord. Het optreden van advocaten ter 

comparitie is beoordeeld door de comparitierechter. De inleidende processtukken 

worden beoordeeld door een panel van rechters en advocaten. 

Of een rechtzoekende verzekerd is voor rechtsbijstand en in de procedure een 

beroep heeft gedaan op die verzekeraar blijkt in de regel niet uit de stukken. Om dit 

te achterhalen dienden de rechtzoekenden zelf te worden benaderd. Daarbij gold als 

aandachtspunt dat getracht moest worden te voorkomen dat advocaten vooraf op 

de hoogte zouden zijn dat hun stukken of optreden ter comparitie zou worden be-

oordeeld. Voor de beoordeling van schriftelijke stukken werden partijen pas bena-

derd nadat de inleidende stukken waren uitgewisseld. De beoordeling ter comparitie 

werd vooraf aangekondigd in een nieuwsbrief van de NOvA. Pas ter zitting verna-

men advocaten en rechtzoekenden dat hun zaak voor het onderzoek was geselec-

teerd. 

Voor de selectie van schriftelijke processtukken ter beoordeling werden rechtzoe-

kenden in procedures die in 2010 van start waren gegaan, schriftelijk benaderd door 

de rechtbank, met het verzoek een on line enquête in te vullen. Daarin werd recht-

zoekenden niet alleen gevraagd naar de betrokkenheid van een rechtsbijstandverze-

kering en/of gesubsidieerde rechtsbijstand, maar kregen ze ook vragen voorgelegd 

over de dienstverlening door de advocaat. Bij de beoordeling van de dienstverlening 

ter comparitie werden soortgelijke vragenlijsten ter zitting aan de rechtzoekenden 

meegegeven. Voor beide onderdelen geldt dat alleen zaken waarover zowel respons 

van de rechtzoekende(n) is ontvangen, als een kwaliteitsoordeel door een ‘peer’ 

(rechter, advocaat), bruikbaar zijn voor de vergelijkende analyse.14 

In de onderhavige rapportage wordt de kwaliteit van de verleende rechtsbijstand in 

het te verschuiven zaaksegment van civiele handelszaken ex ante beschreven. Het 

eerste doel hiervan is het verkrijgen van een nulmeting, een beschrijving van de 

stand van zaken vóór de invoering van de competentiegrensverhoging (op T0) – die 

later kan worden vergeleken met de situatie op T1, waarin de kwaliteit van de dien-

sten van advocaten en andere dienstverleners zal worden gemeten. Het tweede doel 

is het verkrijgen van inzicht in hoeverre er (ook op T0) kwaliteitsverschillen bestaan 

tussen advocaten die (a) rechtstreeks door eiser of gedaagde of (b) via een rechts-

bijstandsverzekeraar zijn ingehuurd.15 

Er hebben vier dataverzamelingsactiviteiten plaatsgevonden. Bij comparities na 

antwoord is het optreden van advocaten door rechters beoordeeld en werd ook aan 

partijen (de cliënten van de advocaten) gevraagd om een oordeel over de dienst-

verlening. Er is een enquête gehouden onder ruim 3.000 personen die in 2010 partij 

waren in een civiele procedure. En een panel van rechters en advocaten is gevraagd 

                                                
14 Zonder respons van de rechtzoekende is namelijk niet bekend of deze met of zonder rechtsbijstandverzekering 

procedeerde. De beoordeling door de rechter is noodzakelijk om de kwaliteit van het optreden van de advocaat 

ter zitting te kwantificeren. 

15 Naast betrokkenheid van een rechtsbijstandsverzekeraar is in de enquête ook gevraagd naar gebruik van gesub-

sidieerde rechtsbijstand. Rechtzoekenden met gesubsidieerde rechtsbijstand kiezen zelf hun advocaat, waarbij de 

keuze is gelimiteerd tot advocaten die zijn geaccrediteerd door de Raad voor rechtsbijstand. Het aantal respon-

denten met dat gesubsidieerde rechtsbijstand kreeg was te klein om ze als aparte groep op te kunnen nemen in 

de vergelijkende analyse.  
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om de kwaliteit van inleidende processtukken te beoordelen.16 Een uitgebreidere 

beschrijving, met aandacht voor methodologische aspecten en een aantal van de 

gebruikte vragenlijsten en scoreformulieren, is opgenomen in de bijlagen 2 en 3 van 

dit rapport. 

3.1 De contractuele relatie tussen rechtzoekende en advocaat 

Uit dossiers of processtukken is niet met zekerheid op te maken of een advocaat 

met tussenkomst van een rechtsbijstandsverzekeraar is ingeschakeld, of recht-

streeks door de rechtzoekende is benaderd. Alleen advocaten die in loondienst van 

de rechtsbijstandsverzekeraar werken zijn doorgaans te herkennen (omdat de 

stukken op het briefpapier van de verzekeraar zijn geschreven). Maar vaker worden 

netwerkadvocaten ingeschakeld (werkzaam bij een zelfstandig advocatenkantoor, 

dat onder een bulkcontract zaken doet voor de verzekeraar). En soms stelt de 

verzekeraar de verzekerde in staat zelfstandig een advocaat te zoeken. Dergelijke 

informatie kon slechts via rechtzoekenden en/of hun advocaten worden verkregen. 

In dit onderzoek zijn de gegevens over de contractuele relatie tussen rechtzoeken-

den en hun advocaat verkregen via een enquête onder rechtzoekenden.17  

 

Tabel 11 De contractuele relatie tussen rechtzoekenden en hun advocaat, 

in zaken met een financieel belang vanaf € 5.000 tot en met 

€ 25.000, in 2010 

 N % 

Rechtzoekende heeft advocaat zelf gekozen en gecontracteerd (zonder verzekering of subsidie) 161 68 

Rechtzoekende procedeert met gesubsidieerde rechtsbijstand 19 8 

Rechtzoekende procedeert met rechtsbijstandverzekering 57 24 

Subtotaal met rechtsbijstandverzekering   

Met zelf gekozen advocaat 13 24 

Met advocaat in loondienst van verzekeraar 7 13 

Met netwerkadvocaat van verzekeraar 35 64 

Totaal 237 100 

 

Tabel 11 toont de contractuele relatie tussen de geënquêteerde rechtzoekenden en 

hun advocaat. Uit de tabel blijkt dat ruim twee derde van de rechtzoekenden zelf 

een advocaat contracteert. Een kwart procedeert met beroep op een rechtsbijstand-

verzekering18 en minder dan 10% met gesubsidieerde rechtshulp. Rechtsbijstand-

verzekerden worden in de meeste gevallen bijgestaan door een netwerkadvocaat. 

Dat is een vrij gevestigde advocaat die op basis van een contract met de verzeke-

raar rechtzoekenden bijstaat. De verzekerde kiest zo’n advocaat meestal niet zelf.19 

Een kwart van de verzekerden heeft wel zelf een advocaat uitgezocht. 

                                                
16 Dit betreft zaken waarin ook de partijen zijn geënquêteerd, zodat – net als bij de onderzoeksactiviteit rond de 

comparitie na antwoord – in dezelfde zaak zowel een cliëntoordeel als een professioneel kwaliteitsoordeel zijn 

verkregen. De beoordeling van processtukken door panel zal plaatsvinden als onderdeel van de nameting. 

17 Geënquêteerd zijn particulieren en kleine of slechts incidenteel procederende rechtspersonen. Zij vulden, na 

schriftelijke uitnodiging, een enquête op internet in. 

18 Onder de partijen die rond de comparitie na antwoord werden geënquêteerd procedeerde 18% met een 

verzekeraar.  

19 Er bestaan verschillende varianten, afhankelijk van de verzekeraar en het verzekeringscontract. Soms kan een 

verzekerde kiezen tussen verschillende advocaten die aan de verzekeraar zijn gelieerd, of wordt een voorstel 

gedaan voor een netwerkadvocaat, maar krijgt de rechtzoekende de vrijheid een andere advocaat voor te stellen.  
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De respons op de enquête was laag (10%, zie bijlage 2). Gezien de respons op de 

enquête kunnen bovenstaande gegevens niet zonder meer representatief worden 

geacht. We beschouwen ze als de best beschikbare indicatie voor de mate waarin  

de verschillende contractuele varianten voorkwamen vóór de competentiegrensver-

hoging, in het verschoven segment. Een belangrijke implicatie van deze gegevens 

dat voor zo’n 20 tot 30% van de rechtzoekenden advocaatkosten geen wezenlijke 

belemmering vormden om te procederen.20 Voor deze partijen leidt de competentie-

grensverhoging niet tot lagere proceskosten. 

3.2 De kwaliteit van de dienstverlening 

De vergelijking van de kwaliteit van de dienstverlening is geagendeerd in debatten 

in de Tweede Kamer over de competentiegrensverhoging. Enerzijds is er de vraag  

of rechtsbijstandverzekerden even goede hulp krijgen als rechtzoekenden die zelf-

standig een advocaat contracteren. Daarnaast speelt de vraag of andere juridische 

dienstverleners (zoals deurwaarders) die na de competentieverhoging als proces-

vertegenwoordiger kunnen optreden dezelfde kwaliteit leveren als advocaten in het 

verleden. Naar de vergelijking van de dienstverlening door advocaten en verze-

keraars is reeds een voorstudie verricht. Daarin is geconcludeerd dat de vergelijking 

van kwaliteit niet kan gebeuren door de tevredenheid van klanten van advocaten en 

verzekeraars te vergelijken. Die tevredenheid is immers mede afhankelijk van de 

verwachtingen die een klant heeft, en die zijn niet gelijk voor een rechtsbijstand-

verzekerde en iemand die zelf een advocaat inhuurt.21 Mintzberg (1983) heeft 

betoogd dat een oordeel over de kwaliteit van het door een professional geleverde 

eigenlijk alleen goed kan worden beoordeeld door andere professionals op hetzelfde 

werkterrein. In lijn met die opvatting wordt in dit onderzoek de kwaliteit van de 

juridische dienstverlening beoordeeld door juridische professionals. Rechters beoor-

delen het optreden van advocaten (en van andere procesvertegenwoordigers bij de 

nameting) ter comparitie en panels van rechters en advocaten beoordelen de inlei-

dende processtukken.22 

 

Het oordeel over het optreden ter comparitie 

Rechters hebben in het kader van de voormeting het optreden van 189 advocaten 

ter comparitie beoordeeld. Gemiddeld gaven de rechters het optreden van advoca-

ten een 7,4 (op een tienpuntsschaal). De rechters beoordeelden het optreden van 8 

van deze advocaten als ‘onvoldoende’, waarvan in 1 geval zwaar onvoldoende (een 

2 op een tienpuntsschaal). Het voor dit onderdeel gebruikte scoreformulier is 

opgenomen als bijlage 3. 

Ook de rechtzoekenden werd gevraagd een oordeel te geven over de dienstverle-

ning door hun advocaat. En net als de rechters beoordeelden ook de meeste recht-

zoekenden de dienstverlening door hun advocaat positief. De rechtzoekenden die ter 

                                                
20 Dat betreft althans natuurlijke personen en kleine zelfstandigen. De meest voorkomende eisers, repeat players, 

zijn niet geënquêteerd.  

21 Het gros van de klanten van rechtsbijstandverzekering belt met eenvoudige vragen die direct (door het ‘front 

office’) kunnen worden afgehandeld. Rechtzoekenden die een advocaat benaderen doen dat in de regel voor 

grotere en complexere juridische problemen.  

22 Van de beoordeling van de inleidende processtukken kunnen nog geen resultaten worden gepresenteerd. Die 

beoordeling zal plaatsvinden in het traject van de nameting, waarbij de panels dan een mix van processtukken 

opgesteld door advocaten en niet-advocaten beoordelen. De te beoordelen processtukken worden vanzelfspre-

kend zodanig geanonimiseerd dat beoordelaar niet ziet of het door een advocaat of een ander type procesverte-

genwoordiger is opgesteld.  
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comparitie een enquêteformulier ontvingen gaven een totaaloordeel van gemiddeld 

4,1 op een vijfpuntsschaal. Vier rechtzoekenden (op 117 respondenten) gaven een 

negatief oordeel over hun advocaat. Maar als één-op-éénvergelijkingen worden 

gedaan – we vergelijken dan voor dezelfde zaak en dezelfde advocaat het oordeel 

van de rechter en dat van de rechtzoekende – blijkt dat in die gevallen de rechter 

een positief oordeel gaf over het optreden van de advocaat ter comparitie. Omge-

keerd kregen de advocaten die van de rechter een negatief oordeel kregen, van hun 

cliënten wél een positief oordeel. 

 

Het oordeel van respondenten in de on line enquête 

Van de rechtzoekenden die de on line enquête invulden (n=237) gaf 68% een posi-

tief totaaloordeel over de dienstverlening door de advocaat, 19% gaf een negatief 

oordeel en de resterende 13% oordeelde neutraal. Opvallend is dat het percentage 

ontevreden cliënten hier duidelijk hoger ligt dan bij de groep die direct na de cna 

werd geënquêteerd.23 

3.3 De rechtshulp door rechtsbijstandverzekeraars en vrij gevestigde 

advocaten vergeleken 

Er zijn 117 zaken waarin zowel respons van de rechter als respons van de rechtzoe-

kende werd verkregen. Om een vergelijking te kunnen doen van kwaliteit van de 

dienstverlening door advocaten en rechtsbijstandsverzekeraars is noodzakelijk dat 

(ook) de rechtzoekende medewerking aan het onderzoek verleende; slechts in die 

gevallen weten welke contractuele relatie er bestond tussen rechtzoekende en 

advocaat (en of daar in een rechtsbijstandverzekering een rol speelde). 

De rechters beoordeelden het optreden van acht van deze advocaten als ‘onvol-

doende’, waarvan in één geval zwaar onvoldoende (een 2 op een tienpuntsschaal). 

Alle onvoldoendes vielen bij vrij gevestigde advocaten (n=95), bij advocaten die 

opereerden in het kader van een rechtsbijstandverzekering (n=21) viel geen enkele 

onvoldoende. Bij de vier onvoldoendes die rechtzoekenden gaven ging het in twee 

gevallen om een advocaat die optrad in het kader van een rechtsbijstandverzeke-

ring. Rechtzoekenden met een rechtsbijstandverzekering zijn dus niet (altijd) over-

tuigd goede hulp te hebben gekregen, terwijl het professionele oordeel (van rech-

ters, ter comparitie) in alle gevallen gunstig was. Bij zelf gecontracteerde advocaten 

is dat patroon omgekeerd; hier zijn de rechters relatief kritisch, maar menen de 

rechtzoekenden – twee uitzonderingen daargelaten – goede hulp te hebben ont-

vangen. 

Aan de rechtzoekenden zijn in de enquêtes ook klanttevredenheidsvragen voorge-

legd. In een voorstudie voor dit onderzoek (Eshuis, Geurts & Beenakkers, 2012) 

werd expliciet gewaarschuwd tegen het gebruik van klanttevredenheidsgegevens als 

indicator voor de kwaliteit van de juridische dienstverlening. Discussie daarover in 

de begeleidingscommissie leidde tot het verzoek tóch wat klanttevredenheidsvragen 

in de enquête op te nemen, om te zien hoe die zich zouden verhouden tot de peer-

beoordeling door rechters. 

                                                
23 De verklaring kan worden gezocht in de afbakening van de groepen geënquêteerden en het moment van enquê-

teren. Een deel van de direct na cna geënquêteerden weet nog niet dat ze gaan verliezen (hetgeen van invloed is 

op hun oordeel over de diensten van de advocaat). Voorts draagt een cna bij aan de door rechtzoekenden erva-

ren ‘rechtvaardigheid’ van de procedure. In de brede enquête werden ook rechtzoekenden geënquêteerd in 

procedures zonder cna. Daarnaast is al vaker gebleken dat de oordelen van rechtzoekenden minder positief 

worden naarmate ze langer na afloop van de gerechtelijke procedure worden geënquêteerd.  
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De meest tevreden groep onder de rechtzoekenden die bij de comparitiezitting wer-

den geënquêteerd, waren rechtzoekenden met een rechtsbijstandverzekering die 

zelf hun advocaat hadden mogen uitkiezen. De minst tevreden groep waren even-

eens verzekerden, in dit geval degenen die niet zelf een advocaat hadden mogen 

kiezen. 

Ook onder de rechtzoekenden die een enquête op internet invulden toont de groep 

verzekerden die zelf een advocaat heeft mogen kiezen zich het meest tevreden. Het 

minst tevreden zijn verzekerden die een advocaat in loondienst van de verzekeraar 

kregen toegewezen. 

Het kwaliteitsoordeel gegeven door rechters, valt uit in het voordeel van advocaten 

die optreden voor een rechtsbijstandverzekering. We zien bij vrij gevestigde advo-

caten meer spreiding in het oordeel: er komen zowel ontzettende goede als slecht 

presterende advocaten voor. Onder de groep advocaten die voor een rechtsbijstand-

verzekering optreedt is de spreiding minder, met name door het ontbreken van 

onvoldoendes. Mogelijk is dit verschil mede een gevolg van de kwaliteitsbewaking 

die verzekeringen uitvoeren; zij zullen contracten met advocaten die ondermaats 

presteren niet verlengen, waardoor de kwalitatief mindere advocaten niet onder 

verzekeringsvlag opereren. 

Het oordeel van rechtzoekenden vertoont een duidelijk andere tendens. Rechtzoe-

kenden zijn aanmerkelijk kritischer over de rechtsbijstandverzekering. Daarbij klinkt 

het belang van de advocatenkeuze sterk door. Het lijkt er op dat zelf kiezen voor 

een sterke commitment zorgt. Dat zou althans verklaren dat de tekortkomingen  

die de rechters vooral bij vrij gevestigde advocaten zagen, niet doorklinken in het 

oordeel van de rechtzoekenden die deze advocaten contracteerden. Tegelijk zijn 

rechtzoekenden kritischer over advocaten die ze níet zelf kozen, maar door de 

rechtsbijstandverzekering werden geselecteerd. De beoordeling door rechters sug-

gereert dat die kwalitatief beter zijn dan hun cliënten denken.24 De divergerende 

oordelen zullen in het vervolg van dit onderzoek aan nadere analyse worden 

onderworpen. 

                                                
24 Althans: bij optreden ter comparitie doen ze, naar het oordeel van rechters, niet onder voor andere advocaten. 

Hierbij zij aangetekend dat rechtzoekenden ook aspecten van de dienstverlening meewegen die voor de compa-

ritierechter niet zichtbaar waren, zoals snelheid, alertheid, duidelijke communicatie etc. Het is denkbaar dat 

tekortkomingen op dat vlak aanleiding tot de negatieve oordelen van rechtzoekenden (en van het divergeren van 

die oordelen met die van rechters). 
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4 De naleving van vonnissen en schikkingsafspra-
ken (voormeting) 

Box 3 De naleving van vonnissen en schikkingsafspraken: de bevin-

dingen 

De meeste zaken (93%) met financieel belang vanaf € 5.000 tot en met € 25.000 

monden uit in een verplichting van de gedaagde aan de eiser. In 46% van de zaken 

waren de verplichtingen die op basis van een vonnis of een schikkingsafspraak op 

de partij(en) rustten, 3 jaar na de afdoening volledig nageleefd; in 33% waren die 

verplichten in het geheel niet nageleefd. Als er volledig wordt nageleefd, vergt dat 

nog enige tijd; het percentage van 26% volledige naleving wordt 3 maanden na de 

afdoening van de zaken bereikt. Twee jaar na het einde van de procedure is dat 

43%. 

 

Een belangrijke indicator voor hoe effectief de rechtsgang uiteindelijk is, is de mate 

waarin beslissingen van rechters – of schikkingsafspraken die tijdens zo’n procedure 

tot stand komen – daadwerkelijk worden nageleefd. In paragraaf 1.2 werd als 

onderzoeksvraag geformuleerd: Treden er in het verschoven segment verande-

ringen op in de mate waarin partijen vonnissen en schikkingen naleven? (onder-

zoeksvraag 11). De gekozen onderzoeksstrategie werd toegelicht in paragraaf 1.2.6. 

 

Gegevens over de naleving in de oude situatie (zaken met financieel belang vanaf 

€ 5.000 tot en met € 25.000 behandeld door de civiele sectoren, advocaat verplicht) 

zijn ontleend aan een eerder onderzoek naar de naleving van civiele vonnissen en 

schikkingsafspraken (Eshuis, 2009). In dat onderzoek stonden zaken die in de 

tweede helft van 2004 waren afgedaan centraal. Drie jaar na het beëindigen van  

de procedure werd aan rechtzoekenden gevraagd in hoeverre de uitspraak of schik-

kingsafspraak was nageleefd. 

Uit de gegevens die ten behoeve van dat eerdere onderzoek werden verzameld is 

een selectie gemaakt van zaken met een financieel belang vanaf € 5.000 tot en met 

€ 25.000. Dit zijn ruim 150 zaken. 

 

Tabel 12 Nalevingsonderzoek, aantal waarnemingen, naar type 

afdoening* 

 N % 

Contradictoir eindvonnis civiele sector 45 29 

Verstek civiele sector 55 35 

Royement civiele sector 56 36 

Totaal 156 100 

* Bodemzaken met een financieel belang vanaf € 5.000 tot en met € 25.000, afgedaan in 2004. 

 

Tabel 12 toont de verdeling naar type afdoening. Daarbij wordt aangetekend dat die 

verdeling geen aftekening is van de mate waarin deze afdoeningswijzen voorkomen; 

het oorspronkelijke onderzoek werd verricht op basis van een steekproef van 500 

verstekzaken, 500 zaken op eindvonnis en 500 geroyeerde zaken. Uit tabel 4 

(hoofdstuk 2) weten we dat de werkelijke verdeling in het segment vanaf € 5.000 

tot en met € 25.000 aanzienlijk afwijkt: 19% contradictoir eindvonnis, 17% roye-

ment en 61% verstek. Om die reden bevatten de tabellen 13 tot en met 15 ook een 

kolom met ‘gewogen’ percentages; dat betekent dat de uitkomsten zijn herberekend 

alsof sprake was van 61% verstek, 17% royementen en 19% eindvonnissen op 
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tegenspraak. De tabellen 13 tot en met 15 tonen achtereenvolgens op welke partij 

er, op basis van vonnis of schikkingsafspraak, verplichtingen rusten jegens de 

wederpartij (tabel 13), de mate waarin die verplichtingen zijn nageleefd (tabel 14) 

en de tijd die met het voldoen aan die verplichtingen was gemoeid (tabel 15). 

 

Uit tabel 13 blijkt dat in het gros van de zaken in het segment vanaf € 5.000 tot en 

met € 25.000 de eiser ‘won’: de uitspraak of schikkingsafspraak behelst een ver-

plichting van de gedaagde partij aan de eiser. In 13 zaken verloor de eiser. 

 

Tabel 13 Verplichtingen volgend uit vonnis of schikkingsafspraak: wie is 

aan wie verschuldigd 

 N % Gewogen % 

Alleen verplichting van gedaagde aan eiser 136 87 93 

Alleen verplichting van eiser aan gedaagde 13 8 5 

Wederzijdse verplichting 6 4 2 

Verplichting onbekend 1 1 0 

Totaal 156 100 100 

 

Tabel 14 toont het percentage zaken waarin de verplichtingen, volgend uit een von-

nis of schikkingsafspraken, werden nageleefd. Uit die gegevens blijkt dat in 61% 

van de zaken de verplichtingen volledig werden nageleefd en in 16% deels werden 

nageleefd. 

 

Tabel 14 Zijn alle verplichtingen nageleefd?* 

 N % Gewogen % 

Verplichtingen volledig nageleefd (en afgedaan) 93 60 45 

Verplichtingen tot nog toe volledig nageleefd (liepen nog door) 2 1 1 

Verplichtingen ten dele nageleefd (zonder consensus) 19 12 17 

Verplichtingen ten dele nageleefd (met consensus) 6 4 4 

Verplichtingen niet nageleefd (zonder consensus) 32 21 30 

Verplichtingen niet nageleefd (met consensus) 2 1 1 

Verplichtingen niet nageleefd (opgeschort door appel) 2 1 2 

Totaal 156 100 100 

* Bodemzaken met een financieel belang vanaf € 5.000 tot en met € 25.000, afgedaan in 2004. De stand van de naleving is 

drie jaar na het beëindigen van de procedure (in eerste aanleg) opgemaakt. 

 
  



 

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Cahier 2014-1 | 37 

Tabel 15 Naleving, tijd tussen vonnis/schikking en (volledige) naleving* 

  N % Gewogen % 

Volledig nageleefd (of met consensus daarvan afgezien) 102 67 54 

 Reeds bij royement 8 5 3 

 Binnen 3 maanden 56 36 23 

 Binnen 6 maanden 8 5 5 

 Binnen 12 maanden 7 5 6 

 Binnen een 24 maanden 6 4 6 

 Langer dan 24 maanden 8 5 7 

 Nageleefd, termijn onbekend 11 7 5 

Deels nageleefd  18 12 15 

Geheel niet nageleefd  32 21 29 

Opgeschort door appel  2 1 2 

Totaal  156 100  

* Bodemzaken met een financieel belang vanaf € 5.000 tot en met € 25.000, afgedaan in 2004. De stand van de naleving is 

drie jaar na het beëindigen van de procedure (in eerste aanleg) opgemaakt. 

 

Tabel 15 toont hoeveel tijd ermee is gemoeid alvorens de verplichtingen zijn nage-

leefd. Hierbij is ook de categorie zaken waarin, met consensus van beide partijen, 

van (volledig en naar de letter) naleven is afgezien, als ‘nageleefd’ geteld.25 In 45% 

van de zaken wordt er vlot nageleefd en is de partij die iets van de wederpartij moet 

ontvangen drie maanden na het beëindigen van de procedure tevreden gesteld. Na 

een jaar is 55%, na twee jaar 60%. 

 

Vervolgonderzoek naar naleving 

Ten behoeve van de effectmeting dient een soortgelijk onderzoek te worden verricht 

naar de afdoening van zaken met een financieel belang vanaf € 5.000 tot en met 

€ 25.000 bij de sectoren kanton. Gezien de gewenste tijdsinterval tussen afdoening 

en dataverzameling (drie jaar) zal dat onderzoek pas in 2016 kunnen worden ver-

richt. Het zal dan ook geen onderdeel uitmaken van het voor 2015 geplande eind-

rapport over de evaluatie van de competentiegrensverhoging, maar separaat wor-

den gepubliceerd. 

                                                
25 De gedachte hierachter is dat de partij die iets van de wederpartij moet krijgen kennelijk tevreden is gesteld en 

niet langer iets van de wederpartij verlangt. 
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5 De eigenheid van de kantonrechtspraak 

Box 4 De eigenheid van de kantonrechtspraak: de bevindingen 

De traditionele kantonrechtspraak wijkt op verschillende punten af van de recht-

spraak bij de civiele sectoren van de rechtbanken. Dat hangt ten dele samen met  

de aard van de zaken die de kantonrechter behandelt (veel eenvoudige onbetwiste 

vorderingen) en de condities waaronder (vaak zonder advocaat). Daarnaast is kan-

tonrechtspraak altijd kleinschalig geweest en (daarmee) nauwer verbonden met de 

lokale gemeenschap. Kantongerechten werden vaak bemenst door één of enkele 

rechters, die ‘eigen baas’ waren en waar de taken van rolrechter en zaaksrechter 

niet gescheiden waren. Kantonrechter was een promotiefunctie die alleen werd 

vervuld door ervaren rechters, zonder opleidingstaken. Een aantal van die karakte-

ristieken is inmiddels achterhaald als gevolg van (o.a.) schaalvergroting en steeds 

nauwere samenwerking tussen de civiele sectoren en de sectoren kanton. Uit een 

analyse van het zaaksverloop vóór de competentiegrensverhoging blijkt dat het 

procesverloop bij kantonrechters veel meer dan bij de civiele sectoren, een schrifte-

lijk karakter heeft en relatief weinig gecompliceerd is. De doorlooptijden zijn kort. 

De comparitie na antwoord, standaard in het procesrecht sinds 2002, vindt in 15% 

van de procedures op tegenspraak plaats. Daarnaast vindt in 5% van de zaken een 

zitting in een later stadium van de procedure plaats.  

 

Zoals beschreven in hoofdstuk 1 vormde het rapport van de Commissie-Deetman 

(2006) de aanzet tot de verhoging van de competentiegrens. Deze commissie nam 

de kantonrechtspraak als referentie voor goede rechtspraak in civiele zaken. Ook in 

de debatten in de Tweede Kamer kwam dat thema aan de orde. Daarbij werd de 

zorg geuit dat de competentiegrensverhoging en het gelijktijdig ingebrachte voorstel 

tot opheffing van de verplichting tot het in stand houden van een aparte sector 

kanton juist een bedreiging vormden voor het behoud van de ‘eigenheid’ van de 

kantonrechtspraak en de daaraan toegeschreven kwaliteiten. In paragraaf 1.2 werd 

de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: ‘Wat betekent het eigen karakter van 

de kantonrechtspraak en heeft zij dit na de competentiegrensverhoging weten te 

behouden?’ In paragraaf 1.2.5. werden de hiervoor te ondernemen onderzoeks-

activiteiten samengevat. In de voormeting staat de vraag centraal wat de ‘eigen-

heid’ van de kantonrechtspraak is. Die vraag wordt hier beantwoord op basis van 

literatuur, interviews, en een analyse van het procesverloop van kantonzaken. Uit 

de nameting, in 2014, zal moeten blijken in hoeverre die eigenheid is behouden. 

Daarbij zij aangetekend dat de verplichting tot het in stand houden van een aparte 

sector kanton per 1 januari 2013 alsnog is komen te vervallen. 

Inherent aan de kantonrechtspraak in civiele zaken is dat de functie primair ‘rechts-

doorzetting’ behelst: de kantonrechter transformeert eisen, die meestal weinig meer 

omvatten dan de betaling van een verschuldigd bedrag, tot executoire titels. Dit 

proces is in vergaande mate gestandaardiseerd. De werkwijze werd bij de evaluatie 

van competentiegrensverhoging van 1999 beschreven, en bevestigd in interviews 

die in het kader van de huidige onderzoek werden gehouden. Op de dag van de 

eerste rolzitting (de formele start van een procedure) lag de uitspraak bij verstek al 

klaar. Zaken waarin werkelijk werd geprocedeerd – in de zin dat de gedaagde partij 

verweer voerde – zijn de uitzondering op de regel. Werd er verweer gevoerd, dan 

volgde in het gros van de zaken nog steeds de traditionele weg van twee schrifte-

lijke rondes; het herziene procesrecht van 2002 werd in de kantonrechtspraak maar 
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beperkt toegepast.26 De werkwijze van voor de competentiegrensverhoging was 

pragmatisch en gericht op het snel afdoen van zaken. Er vond geen kwaliteitsbe-

waking plaats zoals dat bij de civiele sectoren gebruikelijk was (het meelezen van 

vonnissen, observatie en peer-feedback). De functie van zaaksrechter en rolrechter 

waren in kantonrechtspraak niet gescheiden. De kantonrechter bewaakte de 

voortgang in zijn eigen zaken. Kantonrechters waren over het algemeen de meer 

ervaren rechters (kantonrechter was een promotiefunctie, de kantonrechter was een 

‘senior rechter’). Bij de kantonrechtspraak waren tot 2011 geen opleidingstaken 

ondergebracht.27  

 

Schema 2 Het procedureverloop bij de kantonrechter, in eerste aanleg, 

zaken afgedaan in 2010 

 

*  Er is een grote groep zaken waarvoor wel een conclusie van antwoord is geregistreerd, maar geen cna of dupliek (de 

logische volgende stappen). Wat er in deze zaken gebeurt is onduidelijk. Mogelijk is het een registratiekwestie. 
  

                                                
26 Opmerkelijk is dat in de onderbouwing van de competentiegrensverhoging veel nadruk is gelegd op het belang 

van de mogelijkheid mondeling verweer te voeren. Uit reeds bestaande onderzoeken en publicaties (Barendrecht, 

2008; Ippel & Heeger-Hertter, 2007) valt af te leiden dat van die mogelijkheid maar beperkt gebruik wordt 

gemaakt, onder meer omdat de kantonrechter dit ontmoedigt; ook de massale rolzittingen worden niet bevorder-

lijk geacht voor goede communicatie.  

27 In dat laatste komt, ten gevolge van de competentiegrensverhoging, zeker verandering. Bij de civiele sectoren 

blijven onvoldoende zaken over voor het opleiden van rechters. 

 Dagvaarding

N = 544.054

Conclusie van 

antwoord 

57.081 zaken

Conclusie van 

repliek

23.284 zaken

Conclusie van 

repliek

383 zaken

intrekking

 Intrekking vóór de eerste rolzitting

       royement

      verstekvonnis

Gedaagde stelt zich niet

       royement

         eindvonnis

         eindvonnis

       royement

       royement

         eindvonnis

Comparitie na 

antwoord

8.801 zaken

  

Eventuele 

volgende 

procedurestappen

  

Eventuele 

volgende 

procedurestappen

  

Eventuele 

volgende 

procedurestappen

  

Eventuele 

volgende 

procedurestappen

(eventueel) 

incident

817 zaken eindvonnis 

incident

(eventueel) Eis in 

reconventie

2.598 zaken

Eerste rolzitting

         eindvonnis

       royement

Geen cna, geen 

repliek *

37.714 zaken

436.054 zaken

83 zaken

3.144 zaken

5.274 zaken

325 zaken

58 zaken

19.927 zaken

5.069 zaken

21.728 zaken

1.556 zaken

excl. Huurzaken, arbeidszaken, 

voolopige voorziening

Royement 

na incident 35 zaken

vonnis

1.417 zaken

8.949 zaken10.366 zaken, ‘technisch’ op tegenspraak, 

zonder verdere proceshandelingen
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Het pleidooi voor het behoud van ‘de eigenheid’ van de kantonrechtspraak sugge-

reert dat er bij kantonrechters sprake is van een uniforme werkwijze. Voorts lijkt te 

worden aangenomen dat die ‘eigenheid’ kan worden gehandhaafd terwijl er oplei-

dingstaken aan het werkpakket worden toegevoegd, er grotere/zwaardere zaken 

bijkomen, en er nauwer wordt samengewerkt met de civiele sector.28 

Schema 2 toont het procedureverloop bij de sectoren kanton, op basis van in 2010 

afgedane zaken. Het schema laat zich vergelijken met dat voor de behandeling van 

zaken met een financieel belang vanaf € 5.000 tot en met € 25.000, in hoofdstuk 4. 

Het gaat in dit geval echter om zaken met een kleiner financieel belang, tot € 5.000. 

Dat in die zaken het verstekpercentage zeer hoog is, mag bekend worden veronder-

steld uit eerder onderzoek (zie Eshuis, De Heer-De Lange, Diephuis (2011) voor 

cijfers over de jaren 2000 tot en met 2010). Het hoge percentage verstekzaken kan 

als karakteristiek worden beschouwd voor de kantonrechtspraak in de zin dat deze 

zaken het grootste deel vormen van de instroom en dit heeft zijn weerslag op de 

wijze waarop de vroegste fase van de zaaksbehandeling is georganiseerd. Maar 

verstekafdoeningen zijn gevolg van de keuze van een gedaagde partij om geen 

verweer te voeren, en in die zin geen uiting van de ‘eigen’ werkwijze van de kanton-

rechter. Die komt tot uiting in het onderste deel van het schema, bij de wijze van 

behandeling van zaken waarin wél verweer wordt gevoerd. De ‘standaard’ compa-

ritie na antwoord wordt in 15% van de zaken met verweer toegepast. De werkelijke 

standaard in deze zaken is de traditionele tweede schriftelijke ronde, waarna in de 

regel direct vonnis wordt gewezen. Na de tweede schriftelijke ronde kan nog verder 

worden geprocedeerd, en kan er alsnog een zitting plaatsvinden waarin partijen hun 

standpunten mondeling kunnen toelichten. Dat gebeurt in 5,1% van de zaken op 

tegenspraak. Daarnaast moet worden gewezen op het grote aantal zaken waarin 

noch een tweede schriftelijke ronde, noch een comparitie plaatsvindt. Dit zijn voor 

een belangrijk deel zaken die technisch gezien geen verstek zijn, omdat de gedaag-

de van zich heeft laten horen en/of op de rolzitting is geweest, maar niet werkelijk 

verweer voert. 

Gelet op de zaaksbehandeling bij de verschillende rechtbanken kunnen vraagtekens 

worden geplaatst bij de aanname dat sprake is van een uniforme werkwijze. 

Gemiddeld vindt in 15% van de kantonzaken op tegenspraak een cna plaats. Maar 

dat is geen homogeen beeld. In Almelo (1,5%), Assen (1,0%), Maastricht (3,6%) 

en Middelburg (1,0%) is het gebruik van de comparitie na antwoord uiterst spaar-

zaam. Aan de andere kant zien we arrondissementen als Den Bosch (24,4%), Den 

Haag (24,8%), Dordrecht (20,1%) en Haarlem (22,7%) waar de cna veel frequenter 

wordt toegepast. Het percentage zaken waarin repliek plaatsvindt varieert van 25% 

in Dordrecht tot meer dan het dubbele (Alkmaar, 54%). 

Met betrekking tot het verrichten van onderzoek tijdens de procedure zijn alleen 

gegevens beschikbaar over het horen van getuigen. Ook daarvan varieert de mate 

waarin het wordt toegepast sterk. Gemiddeld wordt in 1,4% van de zaken op tegen-

spraak besloten getuigen te horen. In Leeuwarden (3,3%), Middelburg (4,0%) en 

Almelo (6,1%) gebeurt dat relatief vaak. Bij de rechtbanken Rotterdam en Utrecht 

gebeurt het horen van getuigen slechts in 0,1% van de zaken. Over het toepassen 

van andere vormen van onderzoek in de procedure bij de kantonrechter, zoals 

onderzoek ter plaatse (schouw, descente) of deskundigenonderzoek zijn geen ge-

gevens verkregen; vermoedelijk komen die slechts sporadisch voor. 
  

                                                
28 Rechtbanken werden in enige mate vrij gelaten in de wijze waarop na de competentiegrensverhoging zou worden 

gewerkt. Er zijn rechtbanken die er direct voor opteerden iedereen (rechters van sectoren civiel en kanton) alle 

zaken te laten behandelen. Bij andere opereerden de sectoren aanvankelijk nog tamelijk gescheiden. Veel 

rechtbanken richtten een gezamenlijke verstekkamer op. 
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Tabel 16 De doorlooptijd (in kalenderdagen) in bodemzaken behandeld 

door de kantonrechter, afgedaan in 2010 

 Mediaan Gemiddelde 90ste percentiel N 

Intrekking 0 0 0 36.986 

Verstekvonnis 7 10 21 427.801 

Verstek royement 42 66 98 498 

Eindvonnis contradictoir 91 115 238 55.638 

Royement contradictoir 85 192 328 10.802 

Totaal 7 24 43 533.880 

Op basis van afgedane bodemzaken in eerste aanleg, 2010, exclusief huur- en arbeidszaken. 

 

Vorderingen met een financieel belang tot € 5.000 worden in de regel vlot afgehan-

deld. De grote hoeveelheden verstekzaken hebben een doorlooptijd van 7 dagen 

(mediaan). In zaken op tegenspraak ligt de mediaan binnen de 100 dagen (zie tabel 

16). Dit getal wordt echter geflatteerd doordat er veel zaken zijn die ‘technisch’ con-

tradictoir zijn, maar waarin niet werkelijk verweer wordt gevoerd.29 Bij de sector 

kanton zijn de zaken die eindigen met een royement de meest langdurige.

                                                
29 Het is genoeg indien een gedaagde verschijnt op de openbare rolzitting. Het bestand bevat 4.673 zaken ‘op 

tegenspraak’ met een doorlooptijd van 0 dagen; 1.441 zaken ‘op tegenspraak’ met een doorlooptijd van 7 dagen 

en 6.336 zaken ‘op tegenspraak’ met een doorlooptijd van 14 dagen.  
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6 Instroom en beleid 

Box 5 Instroom en beleid: de bevindingen 

De instroom van civiele rechtszaken (zaken in eerste aanleg, ingeleid met een dag-

vaarding, bij de sectoren civiel en kanton) is tussen 2009 en 2012 met zo’n 20% 

afgenomen. Een historisch zeldzame daling die volgde op een lange periode van 

groei. In het financiële segment dat van de civiele rechter naar de kantonrechter is 

gegaan (€ 5.000 tot en met € 25.000), is juist een toename van het aantal zaken te 

zien, van 6.000 zaken. Dat is echter niet louter toestroom van zaken die voorheen 

niet voor de rechter zouden zijn gebracht. Van deze toename kan het grootste deel 

worden toegeschreven aan migratie-effecten. Zaken verdwijnen uit aangrenzende 

segmenten en komen er in het verschoven segment bij. Een kleiner deel van de 

toename kan worden geduid als ‘aanzuigende werking’, dat wil zeggen dat het om 

zaken gaat die voorheen niet voor de rechter zouden komen, maar nu, dankzij de 

lagere drempels, wel voor de rechter wordt gebracht. Dat aantal schatten we op 

maximaal 2.500 zaken.  

 

In dit hoofdstuk staat de vraag centraal of de competentiegrensverhoging van 1 juli 

2011 tot meer rechtszaken heeft geleid. In paragraaf 1.2 werd de volgende onder-

zoeksvraag geformuleerd: ‘Leidt de competentiegrensverhoging tot een toenemend 

beroep op de rechter binnen het verschoven segment, en zo ja, betreft dat zaken 

die voorheen de rechter niet zouden hebben bereikt?’ (onderzoeksvraag 3). In para-

graaf 1.2.2 werd de gekozen aanpak beschreven om die vraag te beantwoorden. 

Dat gebeurt door de instroom van rechtszaken vóór en na de competentiegrens-

wijziging te vergelijken. De maatregel moest de rechtspraak toegankelijker maken 

voor burgers. Als dat gelukt is, verwachten we na de maatregel een toename van 

het aantal zaken dat voor de rechter wordt gebracht. 

In een periode van enkele jaren zijn er verschillende beleidsmaatregelen genomen 

die van invloed worden geacht op de instroom van (civiele) rechtszaken. Dat maakt 

het moeilijk om oorzakelijke verbanden te leggen tussen afzonderlijke maatregelen 

en veranderingen in de instroom van zaken. Zo viel de competentiegrensverhoging 

samen met een wijziging in de griffierechten. In dit hoofdstuk worden naast de 

competentiegrensverhoging ook mogelijke effecten van andere beleidsmaatregelen 

onderzocht, om te voorkomen dat veranderingen in het instroomvolume ten onrech-

te aan de competentiegrensverhoging worden toegeschreven. 

Het zijn niet alleen beleidsmaatregelen die van invloed kunnen zijn op de ontwikke-

ling van de instroom van rechtszaken. Die instroom is mede een afspiegeling van de 

ontwikkelingen in de maatschappij. De invloed van verschillende sociaaleconomische 

factoren is al vaker aangetoond. Ook worden steeds vaker alternatieven ingezet om 

een gang naar de rechter te voorkomen, zoals geschillencommissies en mediation. 

En er zijn preventieve maatregelen waarmee het ontstaan van geschillen wordt 

voorkomen. Het modelleren en toetsen van de invloed van dergelijke factoren zal in 

het voorliggende onderzoek niet gebeuren.30 Het onderzoek richt zich primair op de 

invloed die de competentiegrensverhoging op de instroom van rechtszaken heeft en 

betrekt in de analyse de (mogelijke) invloed van andere beleidsmaatregelen. Om de 

instroom van rechtszaken te analyseren is een databestand samengesteld met alle 

ingestroomde civiele zaken (zowel bodemzaken als voorlopige voorzieningen) over 

                                                
30 Voor dergelijk onderzoek is uitgebreide dataverzameling en modelbouw nodig. Op het gebied van de civiele 

rechtspleging is dat in het recente verleden gebeurd in het project Prognosemodellen Civiel en bestuur (Leer-

touwer et al., 2005). 
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de periode 2009 tot en met 2012 en is een inventarisatie gedaan van de beleids-

maatregelen die mogelijk op de instroom van invloed zijn. In de meeste analyses 

laten we huurzaken en arbeidszaken buiten beschouwing, omdat deze altijd onder 

de kantonrechter vallen en dus geen invloed ondervinden van de competentiegrens-

wijziging. Ook de voorlopige voorzieningen en consumentenzaken met een financieel 

belang tussen € 25.000 en € 40.000 worden niet apart geanalyseerd, omdat het om 

relatief kleine aantallen zaken gaat.  

Nadat we de algemene instroom hebben bekeken, zullen we de rechtszaken onder 

meer onderverdelen naar enkele financiële grootteklassen, om de invloed van 

beleidsmaatregelen per financieel segment te kunnen bekijken. Denk bijvoorbeeld 

aan de griffierechten. Ook kunnen we verschillende zaakstypen onderscheiden en 

bijvoorbeeld verzekeringszaken eruit lichten. Over de partijconstellatie kan nog niet 

worden gerapporteerd. Ook verstekpercentages zullen hier buiten beschouwing 

blijven; daarover zal te zijner tijd in samenhang met niet-verstek afdoeningen 

worden gerapporteerd: 

 

Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd. In paragraaf 6.1 wordt, op basis van bestaand 

onderzoek, een historisch beeld geschetst van de ontwikkeling van het aantal civiele 

rechtszaken. Paragraaf 6.2 biedt een inventarisatie van de beleidsmaatregelen die in 

de periode 2009-2012 werden genomen en waarschijnlijk van invloed zijn op de 

instroom van civiele rechtszaken. In paragraaf 6.3 staat de instroom in de periode 

2009-2012 centraal. Nadat het totaalbeeld is gepresenteerd vindt in paragraaf 6.3.1 

een verbijzondering naar procedurestromen (bodemzaken, kortgedingen) plaats. In 

paragraaf 6.3.2 staat het verschoven segment centraal – de zaken met een finan-

cieel belang vanaf € 5.000 tot en met € 25.000 – en wordt onder meer nagegaan  

in hoeverre de ontwikkeling van het aantal zaken binnen dat segment kan worden 

verklaard door migratie van zaken uit aanpalende zaakssegmenten. In de paragra-

fen 6.4 tot en met 6.6 bekijken we andere beleidsmaatregelen en hun invloed op de 

instroom. Daar komen achtereenvolgens wijzigingen in de griffierechten, veranderde 

wetgeving op het gebied van verzekeringszaken en veranderingen in de gesubsidi-

eerde rechtsbijstand aan de orde. 

6.1 De meerjarige ontwikkeling van de instroom van civiele procedures, 

ingeleid met een dagvaarding 

In deze paragraaf geven we een historisch overzicht van het beroep op de rechter. 

Dat doen we om de ontwikkelingen tussen 2009 en 2012 in een bredere context te 

plaatsen. De bronnen die hiervoor zijn gebruikt zijn Rechtspleging Civiel en Bestuur 

(voor de periode 2000 tot en met 2012) en Van Velthovens’ Civiele en administra-

tieve rechtspleging in Nederland, voor de periode 1951 tot en met 2000. 
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Figuur 1 Ontwikkeling instroom dagvaardingen, civiel en kanton, bodem-

zaken en kort gedingen / voorlopige voorzieningen, 2000-2012 

 

Bron: Rechtspleging Civiel en Bestuur 

 

Uit figuur 1 blijkt dat de instroom van civiele rechtszaken tussen 2000 en 2010 sterk 

is gestegen. In 2010 bereikte de instroom een hoogtepunt om vervolgens een niet 

eerder vertoonde afname (-20% in twee jaar tijd) in te zetten. We moeten ons rea-

liseren dat de sterke afname tussen 2009 en 2012 – de jaren die in de analyses in 

dit hoofdstuk centraal staan – volgt op een lange periode van toename. 

Dat de sterke daling tussen 2009 en 2012 bijzonder is blijkt uit figuur 2. In de perio-

de 1951-1999 trad een dergelijke sterke afname van het aantal civiele rechtszaken 

nimmer op.31 

In het vervolg van dit hoofdstuk vinden analyses plaats op basis van een databe-

stand dat alle in de periode 2009-2012 ingestroomde civiele zaken (in eerste aan-

leg) omvat, met uitzondering van verzoekschriften. Vanzelfsprekend is één van de 

uitdagingen na te gaan of de omslag van sterk stijgende naar sterk dalende 

instroom door de competentiegrensverhoging of andere beleidsmaatregelen is 

veroorzaakt. 

 
  

                                                
31 In de oude statistieken van het CBS werd niet de totale instroom geteld, maar alleen de uitgestroomde vonnissen 

(‘civiel contentieus’). Deze cijfers geven dus geen volledig beeld van de ontwikkeling van de vraag naar recht-

spraak. Ook bleven zaken waarin een schikking wordt bereikt buiten beschouwing. Het is evenwel aannemelijk 

dat de ontwikkeling van het aantal (civiele) vonnissen niet sterk zal afwijken van het de ontwikkeling van de 

totale instroom van civiele rechtszaken.  
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Figuur 2 Ontwikkeling civiele eindvonnissen en beschikkingen, 1951-

1999 

 
Bron: Van Velthoven (2002). Civiel en administratieve rechtspleging in Nederland 1951-2000: deel 1 tijdreeksdata. Leiden, 

Department of Economics Research Memorandum 2002.01 

6.2 Beleidsmaatregelen 2009 tot en met 2012 

In deze paragraaf bekijken we de beleidsmaatregelen die tussen 2009 en 2012 zijn 

genomen. Figuur 3 toont de belangrijkste wijzigingen die theoretisch gezien van 

invloed zijn op de instroom van rechtszaken op een tijdlijn. 
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Figuur 3 Beleidsmaatregelen van invloed op de instroom zaken in eerste 

aanleg, 2009-2012 

1-1-2009 31-12-2012

1-apr-09 1-jul-09 1-okt-09 1-jan-10 1-apr-10 1-jul-10 1-okt-10 1-jan-11 1-apr-11 1-jul-11 1-okt-11 1-jan-12 1-apr-12 1-jul-12 1-okt-12
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Tabel 17 geeft een overzicht van de relevante beleidsmaatregelen en mogelijke 

effecten op de instroom. Voor elke maatregel is een hypothese opgesteld over het  

te verwachten effect. In de paragrafen 6.3 tot en met 6.6 wordt nagegaan of deze 

effecten tot uitdrukking komen in de empirische gegevens. 

 

Tabel 17 Relevante beleidsmaatregelen en hun verwachte effect op de 

instroom, 2009 tot en met 2012 

Datum Maatregel Verwacht effect 

1-7-2009 Wet stelselherziening gesubsidieerde rechts-

bijstand. Hogere eigen bijdrage, doorverwijzen 

naar buitengerechtelijke geschilbeslechting. 

Mensen met een laag inkomen zullen minder snel 

naar de rechter stappen of verweer voeren. 

 

1-9-2009 Bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringwet 

(Zvw). Het College van Zorgverzekeraars (CVZ) 

kan loonbeslag laten leggen zonder tussenkomst 

van de rechter. De wanbetaler betaalt een boete. 

Deze maatregel kan het aantal rechtszaken ter 

incasso van verzekeringspremies doen afnemen. 

23-4-2010 Verhoging bedragen minimum financieel belang 

gesubsidieerde rechtsbijstand. 

Mensen met een laag inkomen zullen minder snel 

naar de rechter stappen of verweer voeren. 

1-11-2010 De Wet griffierechten burgerlijke zaken (Wgbz). 

Het tarievenstelsel wordt vereenvoudigd, de 

tarieven stijgen substantieel. De Wgbz is van 

toepassing op dagvaardingszaken die zijn 

betekend op of na 1 november 2010 en 

verzoekschriften die zijn ingediend op of na 1 

november 2010. 

Daar waar de tarieven stijgen verwacht je een 

lagere instroom, omdat procederen minder 

rendabel wordt. Er moet onderscheid worden 

gemaakt tussen zaken waarin gedaagde 

wel/geen griffierecht is verschuldigd. 

1-1-2011 Heffing en incasso griffierecht aan het begin van 

de juridische procedure (Wgbz deel 2). 

Er zullen zaken gaan stranden op ontijdige 

betaling. Waar gedaagden griffierecht moeten 

betalen zal de maatregel ook de mate van 

verweer beïnvloeden.  

1-7-2011 

 

 

1-7-2011 

Verhoging competentiegrens kantonrechter van 

€ 5.000 naar € 25.000 .  

 

Verhoging griffierechten. 

Meer instroom door toegankelijker rechtspraak. 

Aan de andere kant wellicht minder zaken overall 

door hogere griffierechten voor rechtspersonen. 

Procederen wordt minder rendabel. Aantal zaken 

neemt af. 

1-7-2011 Diagnose en Triage. Rechtzoekende krijgt korting 

op eigen bijdrage gesubsidieerde rechtsbijstand 

indien deze i.p.v. direct naar een advocaat te 

gaan, eerst naar het juridisch loket gaat.  

Wellicht worden minder zaken aangebracht door 

mensen met lage inkomens, omdat zij geprikkeld 

worden eerst langs het juridisch loket te gaan. 

1-7-2012 Wet Normering Incassokosten. Limiteert de totaal 

vorderbare incassokosten. Die waren soms erg 

lucratief. Tegelijk wordt de eerste opslag op de 

onbetaalde rekening veel forser. 

Maakt de rechtsgang voor schuldeisers minder 

interessant en lijkt een stimulans voor de 

betalingsdiscipline (waardoor ook minder zaken 

uiteindelijk de rechter zullen bereiken).  
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6.3 De instroom van civiele procedures ingeleid met een dagvaarding, in 

de jaren 2009 tot en met 2012 

In deze paragraaf wordt de ontwikkeling van de instroom over de periode 2009 tot 

en met 2012 beschreven. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar zaken die onder 

de competentie van de kantonrechter vallen en zaken die door de civiele sectoren 

worden behandeld. Tevens worden verschillende zaakssegmenten onderscheiden 

naar het financieel belang van de zaak. In de meeste analyses zullen we ons beper-

ken tot de bodemzaken, en worden de voorlopige voorzieningen, gezien de relatief 

kleine aantallen, buiten beschouwing laten. Ook huur- en arbeidszaken, die altijd 

onder de competentie van de kantonrechter vallen, worden in veel gevallen buiten 

beschouwing gelaten. Wanneer ze wel worden gebruikt worden ze apart (dat wil 

zeggen niet opgeteld bij de andere zaken) getoond. Op die wijze vormen ze soms 

een nuttige referentie bij de ontwikkeling van de instroom van zaakssegmenten 

waar de competentiegrensverhoging wel op van invloed is. 

 

Figuur 4 toont de ontwikkeling van de instroom met de tijdstippen waarop belang-

rijke beleidsmaatregelen (zie paragraaf 6.2) van kracht werden. Omdat de instroom 

per dag of per week sterk fluctueert, gebruikt de figuur een driemaands voortschrij-

dend gemiddelde. Als het beleidsmaatregelen zijn geweest die de stijging van het 

aantal zaken hebben beëindigd, zijn er twee die in aanmerking komen: de Stelsel-

herziening Gefinancierde rechtsbijstand (1 juli 2009) en de Bestuursrechtelijke 

premie Zorgverzekeringswet (1 september 2009). Deze maatregelen werden van 

kracht voordat, begin 2010, de stijging van de instroom tot stilstand kwam. Deze 

maatregelen worden in paragraaf 6.5 en 6.6 verder besproken. 

 

Figuur 4 Instroom kanton en civiel bodemzaken, 2009-2012, alle seg-

menten, maandelijks (stippen) en driemaands voortschrijdend 

gemiddelde (lijn) 

 

Een opmerkelijk detail in de ontwikkeling van de instroom zijn de maanden juli tot 

en met december 2010: zes maanden achtereen van stijgende instroom, na een 

dalende trend in de eerste helft van dat jaar. Deze stijging buigt in januari 2011 

weer om in een daling. Rond het omslagpunt werden twee ingrepen gedaan met 

betrekking tot de griffierechten: eerst een verhoging van de griffierechten (in het 

bijzonder voor rechtspersonen) en vervolgens het ‘heffen aan de poort’. 

Over de jaren 2011 en 2012 zien we een gestaag afnemende instroom. De maat-

regelen die op 1 juli 2011 van kracht werden lijken geen invloed te hebben op de 

reeds ingezette daling. Omdat er meerdere maatregelen tegelijk werden genomen 
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(waarvan er één de instroom zou moeten stimuleren) is het goed denkbaar dat de 

effecten van deze maatregelen elkaar in balans hielden. 

Vanwege de grote hoeveelheid beleidsmaatregelen die elkaar in de besproken perio-

de opvolgen, is het op voorhand lastig duidelijke causale verbanden aan te tonen 

tussen beleidswijzigingen en instroom van rechtszaken. 

6.3.1 Instroom naar zaakstroom 

In deze paragraaf laten we de relatieve ontwikkeling van de civiele en kantonzaken 

zien met behulp van indexcijfers. De instroom in de eerste helft van 2009 stellen we 

op 100 en vervolgens bekijken we hoe de instroom zich ontwikkelt. Het voordeel 

van deze methode is dat de absolute aantallen geen rol spelen en we de relatieve 

ontwikkeling dus goed in beeld kunnen brengen. 

Voor bodemzaken is de tendens sterk dalend (zie figuur 5). De civiele bodemzaken 

dalen als gevolg van de competentiegrenswijziging sneller dan de kantonzaken. Een 

grote groep zaken verschuift namelijk naar de kantonrechter. 

De voorlopige voorzieningen (figuur 6) bij kanton onttrekken zich aan die algemene 

trend: ze maken na de verhoging van de competentiegrens een enorme stijging 

door. Dit stelt qua volume echter niet veel voor: een stijging van 250 zaken (tweede 

helft 2011) naar 374 zaken (tweede helft 2012). Het volume voorlopige voorzienin-

gen op het terrein van huur en arbeid ligt ruim een factor 10 hoger. 

 

Figuur 5 Relatieve ontwikkeling van instroom bodemzaken, 2009-2012 

(eerste helft 2009 = 100), naar zaakstroom 
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Figuur 6 Relatieve ontwikkeling van instroom voorlopige voorzieningen, 

2009-2012 (eerste helft 2009 = 100), naar zaakstroom 

 

6.3.2 Het verschoven segment en het migratie-effect 

In deze paragraaf richten we de aandacht op de ontwikkeling van het aantal zaken 

met een financieel belang vanaf € 5.000 tot en met € 25.000 en de ontwikkeling in 

naastgelegen segmenten. In figuur 7 is duidelijk te zien dat het verschoven segment 

slechts een klein deel van de civiele bodemzaken omvat. In de meeste zaken gaat 

het om relatief kleine bedragen. Grofweg 40% van de zaken bevindt zich in de cate-

gorie tot € 500, en nog eens 40% in de categorie van € 500 tot en met € 2.500. De 

figuur toont een duidelijke toename van het segment van 5.000 tot en met 25.000 

na de competentiegrensverhoging, waarbij het aanpalende segment van 2.500 tot 

en met 5.000 in omvang afneemt. Dat is een indicatie voor migratie effecten van 

het laatstgenoemde segment naar het segment dat naar de kantonrechter is 

gegaan. Met andere woorden: de zaken die er in het verschoven segment bijkomen, 

verdwijnen uit aangrenzende segmenten. 
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Figuur 7 De percentuele verdeling van de instroom van civiele bodem-

zaken in eerste aanleg, naar financieel belang (in 7 klassen) 

 
 

Figuur 8 illustreert dit migratie-effect nog treffender. De figuur toont hoe op het 

moment van de competentiegrensverhoging het aantal zaken in het segment vanaf 

€ 5.000 tot en met € 25.000 omhoog knikt, synchroon met een soortgelijke knik 

omlaag in het segment vanaf 2.500 tot en met 5.000. In absolute termen bedraagt 

de afname in het segment vanaf € 2.500 tot en met € 5.000 (29.464-22.594=) 

6.870 zaken, de stijging van het segment vanaf € 5.000 tot en met € 25.000 

bedraagt (19.370-13.320=) 6.050 zaken. 

De inhoudelijke verklaring voor dit kennelijke migratie-effect luidt dat het vóór de 

verhoging van de competentiegrens voor sommige partijen interessant was om een 

claim van rond de € 5.000 tot € 5.000 te beperken. Dan kwam de zaak voor de 

kantonrechter en was het niet noodzakelijk een advocaat als procesvertegenwoor-

diger aan te stellen. 

Figuur 9 levert de empirische onderbouwing voor die redenering. De figuur toont de 

ontwikkeling van het aantal claims van exact € 5.000. In de oude situatie lag dat 

aantal tussen 3.000 en 3.500 per half jaar. Na de competentiegrensverhoging 

komen ze nauwelijks nog voor. Het is aannemelijk dat al deze zaken naar het seg-

ment € 5.000 tot en met € 25.000 zijn gemigreerd. De figuur toont ook de segmen-

ten nét onder de € 5.000, met claims van tussen € 4.800-€ 4.899,99 en € 4.900-

€ 4.999,99. In het laatstgenoemde segment lijkt er ook nog sprake van enig 

migratie-effect,32 maar onder de € 4.900 al niet meer. 

 
  

                                                
32 Het aantal zaken neemt af van 781 in de eerste helft van 2011 naar 402 in de tweede helft.  
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Figuur 8 Instroom bodemzaken met financieel belang boven € 2.500, 

verdeeld in segmenten (tot en met 5.000, 5.000 tot en met 

25.000, > 25.000) 

 
 

Figuur 9 Het aantal bodemzaken (instroom) met een financieel belang 

van exact € 5.000  

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      
 
 
                      

Verdere ondersteuning voor het migratie-effect vinden we in figuur 10. Deze figuur 

toont de ontwikkeling van de instroom in de segmenten net boven de € 5.000. 
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wordt die veroorzaakt doordat zaken met een financieel belang van rond de 

€ 25.000 nu beperkt worden tot € 25.000. 

 

Figuur 10 De instroom van civiele bodemzaken vanaf € 5.000 tot en met 

€ 9.000, uitgesplitst naar segmenten van € 1.000 

 
 

Dat zaken worden gemaximeerd tot het bedrag van de competentiegrens zien we 

ook na de competentiegrensverhoging. Figuur 11 toont de ontwikkeling van het 

aantal zaken met een financieel belang van exact € 25.000. Dat aantal is exponen-

tieel gestegen. In absolute aantallen gaat het om veel minder zaken dan op € 5.000 

werden afgekapt. Dat is logisch, gezien het feit dat het aantal zaken afneemt, naar-

mate het financieel belang toeneemt. 

 

Figuur 11 Het aantal bodemzaken (instroom) met een financieel belang 

van exact € 25.000 
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6.3.3 Kwantificering van het migratie-effect 

Uit de tekst bij figuur 8 bleek dat de absolute afname in het zaakssegment van 

€ 2.500-€ 5.000 de absolute toename in het verschoven segment volledig zou kun-

nen verklaren. Toch is daar enige terughoudendheid geboden. We kunnen ook een 

meer conservatieve berekening doen, waarin op verschillende manieren de alge-

meen dalende trend in de instroom wordt verdisconteerd. We hanteren dan de aan-

name dat zonder competentiegrensverhoging, zowel het verschoven segment als de 

aanpalende segmenten met hetzelfde percentage in volume zou zijn afgenomen als 

voor de totale instroom geldt. 

Tussen de eerste en tweede helft van 2011 neemt het totaal aantal ingestroomde 

bodemzaken (excl. huur/arbeid) af met 7,7%. Als we aannemen dat zonder compe-

tentiegrensverhoging het segment vanaf 5.000 tot en met 25.000 met hetzelfde 

percentage zou zijn afgenomen, zouden daar 12.294 zaken resteren. Het segment 

van € 2.500 tot en met € 5.000 zou nog 27.195 zaken omvatten. 

In de hypothetische situatie waarin op 1 juli 2011 geen competentiegrens was ver-

hoogd, zouden in de tweede helft van 2011 12.294 zaken in het segment van 5.000 

tot en met 25.000 instromen. In werkelijkheid waren het er 19.370. Dat betekent 

dat er ten opzicht van de hypothetische beleidsneutrale situatie (19.370-12.294=) 

7.076 zaken zijn bijgekomen. 

We kunnen dezelfde redenering toepassen op het zaakssegment met een financieel 

belang vanaf € 2.500 tot en met € 5.000. Bij een algemene instroomdaling van 

7,7% zouden in dit segment in de tweede helft van 2011 27.195 zaken zijn inge-

stroomd. In werkelijkheid stroomden er in het half jaar na de competentiegrens-

verhoging 22.594 zaken in. Het verschil, 4.601 zaken, zou dan ten gevolge van 

migratie-effecten in het segment vanaf € 5.000 tot en met € 25.000 zijn inge-

stroomd. 

Van de gemeten groei van het segment van € 2.500 tot en met € 5.000, met 7.076 

zaken, zou dus een aandeel van 4.601 zaken worden verklaard door migratie-effec-

ten uit het lager gelegen zaakssegment. Van de resterende groei, met 2.475 zaken, 

zouden er nog enkele honderden aan het migratie-effect bij € 25.000 kunnen wor-

den toegeschreven. Maar er resteert ook een deel, van 2.000 á 2.500 zaken dat niet 

aan migratie-effecten kan worden toegeschreven. 

De conclusie luidt dat ook bij een conservatieve berekening het aannemelijk is dat 

het grootste deel van de groei in het verschoven segment aan migratie-effecten kan 

worden toegeschreven. Bij deze conservatieve berekening resteert echter ook nog 

groei die níet door migratie effecten wordt verklaard. In absolute aantallen zal die 

groei maximaal 2.500 zaken bedragen. Op jaarbasis zouden dat 5.000 zaken zijn. 

6.4 Ingrepen in de griffierechten 

In deze paragraaf worden mogelijke effecten van de ingrepen in de griffierechten 

onderzocht. Omdat het verschuldigde griffierecht afhankelijk is van het financieel 

belang van de zaak, onderscheiden we in deze analyse verschillende ‘klassen’ 

(segmenten) van financieel belang. 

We beginnen deze paragraaf door het verband te tonen tussen de hoogte van de 

griffierechten en de hoogte van het geëiste bedrag, in 2009 en na 1 juli 2011. In die 

periode vond tweemaal een verhoging van de griffierechten plaats (op 1 november 

2010 en op 1 juli 2011). Figuur 12 toont het verschuldigde bedrag aan griffierech-

ten, als percentage van het geëiste bedrag, in de oude de nieuwe situatie. In de 

nieuwe situatie is het tarief mede afhankelijk van de rechtsvorm van de rechtzoe-

kende: voor rechtspersonen geldt een ander tarief dan voor natuurlijke personen. In 
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figuur 12 zien we dat met name voor kleine claims de griffierechten een fors 

percentage van het geëiste bedrag bedragen. Voor rechtspersonen zijn de griffie-

rechten over de hele linie flink toegenomen. Voor natuurlijke personen zijn ze in de 

meeste gevallen lager dan voorheen, of slechts licht verhoogd, afhankelijk van het 

financiële segment. Met oog op de leesbaarheid van de grafiek worden zaken met 

een financieel belang van minder dan € 150 niet getoond. Daar liggen de percenta-

ges tot ver boven de 100% (hetgeen betekent dat de griffierechten hoger zijn dan 

het geëiste bedrag). 

 

Figuur 12 Griffierecht als percentage van het financieel belang, oude en 

nieuwe situatie 

 
Binnen ons databestand zijn er, met betrekking tot de hoogte van de griffierechten, 

drie periodes of ‘regimes’ te onderscheiden: van januari 2009 tot en met november 

2010, van november 2010 tot en met juli 2011, en van juli 2011 tot en met decem-

ber 2012. Het nieuwe regime, dat onderscheid maakt tussen rechtspersonen en 

natuurlijke personen, werpt voor rechtspersonen hogere drempels op. 

Het geregistreerde financiële belang is één van de bepalende aspecten voor de 

hoogte van het verschuldigde griffierecht. Overigens is wat als financieel belang 

wordt geregistreerd een eenvoudige optelsom van bedragen die in de dagvaarding 

worden genoemd.33 Het is geen echte berekening van de ‘waarde’ van een zaak. Het 

geregistreerde financiële belang geeft ook niet noodzakelijk een indicatie voor het 

totale ‘belang’ van een zaak; naast het geldbedrag dat wordt geregistreerd kunnen 

nog allerlei zaken worden geclaimd die niet van een geldbedrag zijn voorzien. 

                                                
33 Een eenvoudig voorbeeld maakt duidelijk hoe relatief de waarde van het geregistreerde financieel belang is. Stel, 

bij een boedelverdeling wordt ‘de helft van het gemeenschappelijke spaartegoed, € 2.000’ en ‘de helft van de 

opbrengst van de villa’ geclaimd. Omdat de waarde van de villa niet is gespecificeerd, wordt alleen het genoemde 

bedrag geregistreerd. Dit is dan een zaak met een financieel belang van € 2.000. 
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Daarnaast is het ook mogelijk dat voor een zaak helemaal geen financieel belang 

wordt geregistreerd. Denk bijvoorbeeld aan burengeschillen, principiële kwesties, of 

schadestaatprocedures. 

In de grafieken in deze paragraaf wordt ook de ontwikkeling van het aantal huur- en 

arbeidszaken getoond. Dat gebeurt primair als vergelijkingsmateriaal; van deze 

zaakstroom weten we dat ze níet wordt beïnvloed door de competentiegrensverho-

ging (en dat eventuele stijgingen of dalingen aan andere factoren moeten worden 

geweten). 

De opzet van dit deel van het onderzoek voorzag in de mogelijkheid om in de 

analyse onderscheid te maken tussen natuurlijke personen en rechtspersonen. Er is 

echter twijfel gerezen over juistheid van de verkregen data. Ten tijde van het ver-

schijnen van deze publicatie werd daar nog nader onderzoek naar verricht. De hier 

gepresenteerde analyse maakt geen verbijzondering naar partijconstellatie. Daar-

over zal in een later stadium van dit onderzoek separaat verslag worden gedaan. 

 

In de paragrafen 6.4.1 tot en met 6.4.8 wordt een beeld gegeven van acht, op basis 

van het financieel belang onderscheiden zaakssegmenten. Voor elk van die segmen-

ten varieert het effect dat de ingrepen met betrekking tot de griffierechten kan 

worden verwacht. Elk van de paragrafen specificeert die verwachtingen, toont de 

feitelijke ontwikkeling, en beschrijft in hoeverre de verwachte ontwikkeling in de 

cijfers tot uitdrukking komt. 

6.4.1 Zaken zonder gespecificeerd financieel belang 

We bekijken eerst zaken waarbij geen financieel belang is geregistreerd. In de oude 

situatie golden voor deze zaken aparte tarieven voor de sectoren kanton en civiel. 

In de regel gingen de zaken naar de civiele sector, en behandelde de kantonrechter 

slechts zaken met gespecificeerd financieel belang. Bij de civiele sector gold voor 

deze zaken een tarief van € 263. De kantonrechter kende een tarief voor ‘andere 

zaken’, ter hoogte van € 298 voor rechtspersonen en € 111 voor natuurlijke perso-

nen. 

Per 1 november 2010 zijn de tarieven ingrijpend gewijzigd. Bij civiele zaken geldt 

voor rechtspersonen een tarief van € 560. Natuurlijke personen betalen € 255. Bij 

de kantonrechter kan men terecht voor respectievelijk € 105 (rechtspersoon) en 

€ 70 (natuurlijke persoon). Per 1 juli 2011 zijn de tarieven licht aangepast. De 

tarieven bij de kantonrechter gingen met € 1 omhoog, bij de civiele sector werd 

alleen het tarief voor natuurlijke personen verhoogd, met € 5. Zie tabel 18 voor een 

overzicht van de tarieven. 

Uit figuur 13 blijkt dat de aantallen kanton bodemzaken en de aantallen civiele 

bodemzaken stabiel blijven. Dit duidt niet op een sterke invloed van de wijziging in 

de griffierechten. Dat het aantal zaken (excl. huur- en arbeidszaken) met een gere-

gistreerd financieel belang vrij stabiel is, is nog op een andere manier van beteke-

nis. Het betekent dat over de hele periode van 2009-2012 een stabiele registratie 

van het financieel belang plaatsvond, en het daarmee niet aannemelijk is dat de 

analyse wordt verstoord tekortkomingen in de registratie(discipline). 
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Tabel 18 Ontwikkeling tarieven griffierechten voor bodemzaken zonder 

geregistreerd financieel belang 

Tarief griffierechten Voor 1-11-2010 Vanaf 1-11-2010 Vanaf 1-7-2011 

 Civiel Kanton Civiel Kanton Civiel Kanton 

Rechtspersonen € 263 € 298 € 560 € 105 € 560 € 106 

Natuurlijke personen € 263 € 111 € 255 € 70 € 260 € 71 

 

Figuur 13 Ontwikkeling van de instroom van bodemzaken zonder geregi-

streerd financieel belang, naar zaakstroom 

 
 

Figuur 13 toont ook een tamelijk abrupte daling van het aantal huur- en arbeids-

zaken. Deze is niet direct te relateren aan de besproken beleidswijzigingen. 

6.4.2 Zaken met financieel belang tot en met € 500 

De ontwikkeling van de griffierechten in het segment tot € 500 is weergegeven in 

tabel 19. Claims van minder dan € 90 worden in de nieuwe situatie ontmoedigd, 

met een tarief dat hoger ligt dan het financieel belang in die zaken. Tussen de € 100 

en € 500 wordt het voor rechtspersonen iets duurder, voor natuurlijke personen iets 

goedkoper. Tussen € 450 en € 500 wordt de drempel voor zowel rechtspersonen als 

natuurlijke personen beduidend verlaagd. Per 1 juli 2011 komt er in deze categorie 

€ 1bij (inflatiecorrectie). Daar is geen effect van te verwachten. 

 

Tabel 19 Ontwikkeling tarieven griffierechten voor bodemzaken tot en 

met € 500 

Tarief griffierechten Voor 1-11-2010 Vanaf 1-11-2010 Vanaf 1-7-2011 

 claims   

 t/m € 90 € 90 - € 453 > € 453   

Rechtspersonen € 63 € 90 € 158 € 105 € 106 

Natuurlijke personen € 63 € 90 € 158 € 70 € 71 

 

We zien in de tweede helft van 2010 een daling van de instroom van kantonzaken, 

ten opzichte van de eerste helft van dat jaar (figuur 14). In november 2010 wordt 
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het griffierecht aangepast. Die aanpassing wordt gevolgd door een kleine stijging 

van het aantal zaken in het begin van 2011. Daarna zet een langdurige daling in.  

 

Figuur 14 Ontwikkeling van bodemzaken in het segment met financieel 

belang tot en met € 500, naar zaakstroom 

 
 

Het verband met de griffierechten is ook in dit segment moeilijk te duiden. De ont-

wikkeling van het aantal zaken met een financieel belang van minder dan € 90 

wordt weergegeven in figuur 15. Voor deze zaken steeg het griffierechttarief voor 

rechtspersonen tot boven de hoogte van het geclaimde bedrag. Uit de grafiek blijkt 

dat het aantal zaken in deze categorie flink is afgenomen. Toch levert die ontwik-

keling vooral argumenten om het belang van de hoogte van het griffierecht te rela-

tiveren. In de eerste plaats zet de (sterke) daling van het aantal zaken in voordat 

het griffierecht werd verhoogd. Na de verhoging zet die daling nog even door, maar 

zwakt dan af. In de tweede plaats zien we dat er na de verhoging nog steeds zo’n 

10.000 zaken per half jaar worden aangebracht. In al die gevallen is de eisende 

partij bereid een groter bedrag in de rechtsgang te investeren dan het bedrag waar 

de zaak over gaat. 
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Figuur 15 Ontwikkeling van bodemzaken in het segment met financieel 

belang tot en met € 90, naar zaakstroom 

 
 

6.4.3 Zaken met financieel belang vanaf € 500 tot en met € 2.500 

Het griffierechtentarief voor het segment vanaf € 500 tot en met € 2.500 is tussen 

2009 en 2012 vooral voor rechtspersonen flink omhoog gegaan. Tabel 20 specifi-

ceert de tarieven. Voor rechtspersonen is sprake van meer dan een verdubbeling. 

Voor natuurlijke personen werden de tarieven eerst verlaagd, en vervolgens ver-

hoogd. Eén van de consequenties van de tariefsveranderingen is dat het verstandig 

is claims van rond de € 500 tot dat bedrag te beperken. Bij een claim van € 499 

betaalt een rechtspersoon € 106 euro aan griffierechten. Bij € 501 bedraagt het 

tarief € 426. 

 

Tabel 20 Ontwikkeling tarieven griffierechten voor bodemzaken vanaf 

€ 500 tot en met € 2.500 

Tarief griffierechten Voor 1-11-2010 Vanaf 1-11-2010 Vanaf 1-7-2011 

 claims   

 € 453-€ 1.361 > € 1.361   

Rechtspersonen € 158 € 208 € 280 € 426 

Natuurlijke personen € 158 € 208 € 140 € 202 

 

Figuur 16 toont de ontwikkeling van de instroom in het segment van € 500 tot 

€ 2.500. De ontwikkeling voor kantonzaken – en daarmee voor het totaal lijkt sterk 

op die in het segment tot € 500. In dit geval zijn er meer gronden om een verband 

met de griffierechttarieven te vermoeden, want in dit segment vond (ook) op 1 juli 

2011 een significante verhoging van de tarieven plaats. 
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Figuur 16 Ontwikkeling van bodemzaken in het segment met financieel 

belang vanaf € 500 tot en met € 2.500, naar zaakstroom 

 
 

6.4.4 Zaken met financieel belang vanaf € 2.500 tot en met € 5.000 

Nu bekijken we de ontwikkelingen in het segment€  2.500 tot en met € 5.000. Tabel 

21 laat de ontwikkeling van de griffierechten zien voor zaken tussen € 2.500 en 

€ 5.000. De zaken tot € 4.538,- worden duurder voor rechtspersonen en goedkoper 

voor natuurlijke personen. Op 1 juli 2011 worden de zaken in dit segment voor 

rechtspersonen nog eens fors duurder. 

 

Tabel 21 Ontwikkeling tarieven griffierechten voor bodemzaken vanaf 

€ 2.500 tot en met € 5.000 

Tarief griffierechten Voor 1-11-2010 Vanaf 1-11-2010 Vanaf 1-7-2011 

 Claims 

< € 4.538 

Claims 

> € 4.538 

  

Rechtspersonen € 208 € 314 € 280 € 426 

Natuurlijke personen € 208 € 314 € 140 € 202 

 

Figuur 17 toont de ontwikkeling van de instroom. De grafiek vertoont overeenkom-

sten met die voor de zaakssegmenten onder de € 2.500; de periode van daling en 

stijging komen overeen. Maar de grafiek is duidelijk steiler, hetgeen er op duidt dat 

de impact op dit segment (relatief) sterker is. In paragraaf 3.3.1 werden de 

migratie-effecten van de competentiegrensverhoging behandeld, die met name tot 

een daling van het aantal zaken van exact € 5.000 of net daaronder leidden. Het 

lijkt derhalve dat de twee maatregelen elkaar in dit zaakssegment versterken. 
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Figuur 17 Ontwikkeling van bodemzaken in het segment met financieel 

belang vanaf € 2.500 tot en met € 5.000, naar zaakstroom 

 

 

6.4.5 Zaken met financieel belang vanaf € 5.000 tot en met € 12.500 

Voor natuurlijke personen wordt procederen in het segment tussen € 5.000 en 

€ 12.500 steeds goedkoper (tabel 22); voor rechtspersonen werden de kosten per 

november 2010 fors verhoogd en in juli 2011 weer iets gematigd. Voor natuurlijke 

personen lijkt dus sprake van een stapeling van maatregelen om procederen aan-

trekkelijker te maken; toegankelijke kantonrechtspraak, geen advocaat meer hoe-

ven nemen, en lagere griffierechten. 

In figuur 18 zien we dat de effecten van de griffierechten volledig ondergesneeuwd 

worden door de competentiegrenswijziging. De zaken in dit segment gaan per 1 juli 

2011 van de civiele rechter naar de kantonrechter en door migratie stijgt het totaal 

aantal zaken fors. 

 

Tabel 22 Ontwikkeling tarieven griffierechten voor bodemzaken vanaf 

€ 5.000 tot en met € 12.500 

Tarief griffierechten Voor 1-11-2010 Vanaf 1-11-2010 Vanaf 1-7-2011 

 Claims 

< € 11.345 

Claims 

> € 11.345 

  

Rechtspersonen € 314 2,2% geldsom € 560 € 426 

Natuurlijke personen € 314 2,2% geldsom € 255 € 202 
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Figuur 18 Ontwikkeling van bodemzaken in het segment met financieel 

belang vanaf € 5.000 tot en met € 12.500, naar zaakstroom 

 
 

6.4.6 Zaken met financieel belang vanaf € 12.500 tot en met € 25.000 

In tabel 23 zien we de wijzigingen voor het segment € 12.500 tot en met € 25.000. 

Voor natuurlijke personen is geen sprake van een substantiële verhoging over de 

jaren, maar voor rechtspersonen wél. 

 

Tabel 23 Ontwikkeling tarieven griffierechten voor bodemzaken vanaf 

€ 12.500 tot en met € 25.000 

Tarief griffierechten Voor 1-11-2010 Vanaf 1-11-2010 Vanaf 1-7-2011 

Rechtspersonen 2,2% geldsom (max € 550) € 1.165 € 851 

Natuurlijke personen 2,2% geldsom (max € 550) € 580 € 426 

 

Ook in dit segment heeft de competentiegrenswijziging duidelijk invloed (figuur 19). 

Er is een tijdelijke stijging zichtbaar na de wijziging. Vlak vóór de wijziging is juist 

een dal te zien in de instroom. Wellicht heeft men zaken ‘opgespaard’ tot na de 

beleidswijziging. Een substantieel niveauverschil ontstaat in dit segment niet (verge-

lijk bijvoorbeeld eerste helft 2011 met tweede helft 2012). Dat komt waarschijnlijk 

doordat migratie-effecten in het bovenste deel van het segment € 5.000 tot en met 

€ 25.000 beperkt zijn. Zie ook paragraaf 6.3.1. 
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Figuur 19 Ontwikkeling van bodemzaken in het segment met financieel 

belang vanaf € 12.500 tot en met € 25.000, naar zaakstroom 

 
 

6.4.7 Zaken met financieel belang vanaf € 25.000 tot en met € 50.000 

Tabel 24 toont de ontwikkeling van de griffierechten in het segment vanaf € 25.000 

tot en met € 50.000. De tariefswijziging van 1 november 2010 was gunstig voor na-

tuurlijke personen. Toch laat figuur 20 geen stijging zien na dit moment. In 2011 

worden de tarieven voor zowel rechtspersonen als natuurlijke personen fors ver-

hoogd. Uit Figuur 20 blijkt evenwel geen dempend effect op de instroom; integen-

deel, de dalende tendens die reeds bestond stokt (en hervat weer in de loop van 

2012). Een opmerkelijk verschijnsel in figuur 20 is de plotselinge toename van het 

aantal procedures bij de kantonrechter. Het gaat immers om zaken die nog onder  

de competentie van de civiele sector vallen en niet door de kantonrechter behoren 

te worden behandeld. Vermoedelijk betreft dit een registratiekwestie, mogelijk in 

samenhang met organisatorische wijzigingen bij een aantal rechtbanken, waar de 

sectoren kanton en civiel nauw gingen samenwerken. 

 

Tabel 24 Ontwikkeling tarieven griffierechten voor bodemzaken vanaf 

€ 25.000 tot en met € 50.000 

Tarief griffierechten Voor 1-11-2010 Vanaf 1-11-2010 Vanaf 1-7-2011 

Rechtspersonen 2,2% geldsom 

(max € 1.100) 

€ 1.165 € 1.744 

Natuurlijke personen 2,2% geldsom 

(max € 1.100) 

€ 580 € 800 
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Figuur 20 Ontwikkeling van bodemzaken in het segment met financieel 

belang vanaf € 25.000 tot en met € 50.000, naar zaakstroom 

 
 

6.4.8 Zaken met financieel belang hoger dan € 50.000 

De ontwikkeling van de griffierechttarieven voor zaken met een financieel belang 

van meer dan € 50.000 is weergegeven in tabel 25. Grosso modo is het tarief dat 

natuurlijke personen betalen verlaagd ten opzichte van de oude situatie. Voor 

rechtspersonen is sprake van een gematigde verhoging, die varieert met de hoogte 

van het financieel belang. Omdat het verschuldigde griffierecht in deze zaken van 

geringe hoogte is in verhouding met het geclaimde bedrag en ook de tariefswijzi-

gingen beperkt zijn, valt geen of nauwelijks invloed te verwachten op de instroom. 

 

Figuur 21 toont een (licht) dalende tendens in het aantal zaken. Dat is in lijn met de 

verwachte ‘geen of nauwelijks invloed’. Het omslagpunt in de ontwikkeling van het 

aantal zaken ligt voordat de ingreep in de griffierechten plaatsvond. Daarmee is 

duidelijk dat ook hier de ontwikkeling niet volledig op het conto van de aanpassing-

en in de griffierechten kan worden geschreven. 

 

Tabel 25 Ontwikkeling tarieven griffierechten voor bodemzaken van meer 

dan € 50.000 

Tarief griffierechten Voor 1-11-2010 Vanaf 1-11-2010 Vanaf 1-7-2011 

  t/m 100.000 > 100.000 t/m 100.000 > 100.000 

Rechtspersonen 2,2% geldsom 

(max € 4.951) 

€ 1.165 € 3.490 € 1.744 € 3.529 

Natuurlijke personen 2,2% geldsom 

(max € 4.951) 

€ 580 € 1.395 € 800 € 1.400 
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Figuur 21 Ontwikkeling van bodemzaken in het segment met financieel 

belang groter dan € 50.000 naar zaakstroom 

 
 

6.4.9 De invloed van het griffierechttarief op de instroom; conclusie 

Uit het voorafgaande is gebleken dat veranderingen in de hoogte van de griffierech-

ten geen sterke effecten hebben op de instroom van zaken. Zelfs bij de zaken met 

een financieel belang tot € 90, waar de griffierechten voor rechtspersonen het finan-

cieel belang van de zaak overstijgen, trad slechts een beperkte instroomdaling op. 

En omdat reeds daarvoor een dalende trend in de instroom viel waar te nemen, is 

het twijfelachtig of de daling na het verhogen van de griffierechten een gevolg is 

van die maatregel. 

Het is enigszins een gemis dat nog geen analyse kon worden gedaan waarin het 

effect op het aanbrengen van zaken door natuurlijke personen en rechtspersonen 

kan worden onderscheiden. Voor rechtspersonen zijn de griffierechten over het 

algemeen fors verhoogd, maar voor natuurlijke personen bleven ze tamelijk stabiel 

en werden in sommige gevallen zelf verlaagd. Daarbij kan, ter relativering, worden 

aangetekend dat het gros van de civiele procedures door rechtspersonen wordt 

aangebracht. De instroomstatistiek wordt dus overwegend bepaald door het gedrag 

van rechtspersonen (die hogere bedragen aan griffierechten moesten betalen). 

6.5 Achterstallige verzekeringspremies en de zorgverzekeringswet 

Nederlanders zijn verplicht zich te verzekeren tegen ziektekosten. Zorgverzekeraars 

moeten de premies innen en moeten soms naar de rechter stappen om die betaling 

af te dwingen. Het aantal rechtszaken dat daarover wordt gevoerd is substantieel. 

Die kwestie is politiek niet onopgemerkt gebleven. Eind 2009 werd speciale wetge-

ving van kracht waarmee het College van Zorgverzekeraars de mogelijkheid kreeg 

om buiten de rechter om, via loonbeslag, de achterstallige premies te innen. De 

maatregel zou tot een daling moeten leiden van verzekeringszaken, met name in 

zaken met financieel belang tot € 1.000. Een exacte telling van het aantal relevante 

zaken is niet mogelijk. In het systeem van zaaktypering dat de rechtbanken 
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gebruiken worden deze zaken in de regel geregistreerd onder ‘verzekeringsrecht, 

overige’. Maar lang niet alle rechtscolleges – en met name kantongerechten34 – 

vullen de zaakstypering consequent in. We kunnen slechts tellen wat er 

daadwerkelijk wordt geregistreerd, hetgeen een onderschatting van het werkelijke 

aantal procedures oplevert. Wel valt aan te nemen dat de mate van onderregistratie 

stabiel is, zodat wel een juist beeld wordt verkregen van de ontwikkeling van het 

aantal zaken. 

 

Figuur 22 Instroom kanton en civiel bodemzaken, verzekeringszaken alle 

segmenten, per half jaar 

 
 

Figuur 22 toont de instroom van verzekeringszaken bij de rechtbank. Hiervan be-

staat het grootste deel uit kleine claims van minder dan € 1.000. Figuur 23 geeft 

een meer gedetailleerd beeld van het segment tot € 1.000. Het is aannemelijk dat 

het voornamelijk zaken zijn waarin de betaling van achterstallige premies wordt 

gevorderd. De figuur lijkt aan te tonen dat de maatregel een ommekeer veroor-

zaakte in een snel groeiende instroom van incassozaken met betrekking tot zorg-

verzekeringspremies. De interpretatie wordt echter bemoeilijkt doordat de datareeks 

pas negen maanden voor het treffen van de maatregel start. De trend in het eerste 

deel van 2009 suggereert dat het aantal zaken daarvoor aanzienlijk lager lag dan 

het hoogtepunt in september 2009. Figuur 24 toont de lange termijnontwikkeling 

van het aantal verzekeringszaken met een financieel belang tot € 1.000, op basis 

van de ODB. 35 Ook die aantallen zaken moeten als ‘minimum’ worden beschouwd 

omdat de zaakstypering niet overal trouw wordt geregistreerd. 

 
  

                                                
34 Ongeveer de helft van de kantongerechten voert de zaakstypering in de geautomatiseerde systemen in. In de 

praktijk komen percentages verzekeringszaken voor variërend van 0 (bij niet-registreerders) tot 50% van de 

zaken. In 5 arrondissementen ligt het percentage als ‘verzekeringsrecht’ geregistreerde boven de 35%. In 8 

arrondissementen ligt het percentage beneden de 5%. 

35  Ander vergelijkingsmateriaal biedt Van Velthoven (2007). In 2005 werden maandelijks 5.206 zaken op het 

terrein van verzekeringsrecht voor de kantonrechter gebracht. De categorie ‘verzekeringszaken’ in die publicatie 

is ruimer dan alleen de incasso van achterstallige premies en moet worden vergeleken met het ‘totaal verzeke-

ringsrecht’ in figuur 24.  
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Figuur 23 Instroom kanton en civiel bodemzaken per maand, 2009-2012, 

verzekeringszaken met financieel van belang tot € 1.000, met 

viermaands voortschrijdend gemiddelde 

 
 

Deze figuur verschaft een breder perspectief op de ontwikkelingen. In 2007 zette 

een snelle stijging van het aantal verzekeringszaken in. Na de maatregel daalt het 

aantal zaken tot het niveau van vóór 2007. We moeten er ook rekening mee houden 

dat er vlak voor de invoer van de nieuwe regeling een ‘stuwmeer’ aan zaken weg-

gewerkt moest worden onder de oude regels (zie jaaroverzicht CVZ 2010 en jaar-

verslag CVZ 2011). 

 

Figuur 24 Instroom kanton en civiel bodemzaken, verzekeringszaken met 

financieel belang tot € 1.000 

 

 

Ook enkele andere maatregelen zijn mogelijk van invloed op de bereidheid van 

verzekeraars om zaken voor de rechter te brengen. Voor zaken met een financieel 

belang van groter dan € 500 zijn de griffierechten fors hoger geworden (tabel 26). 

Per 1 juli 2012 zijn de door te rekenen incassokosten gematigd. Deze maatregelen 

kunnen de instroom van verzekeringszaken afremmen. 
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Tabel 26 Griffierechten, in euro’s, bij het aanbrengen van gerechtelijke 

procedures over onbetaalde zorgverzekeringspremies*  

Geclaimd bedrag Tot 1 november 2010 Na 1 november 2010 Per 1 juli 2011 

€ 91-€ 453  90 105 106 

€ 454-€ 500 158 105 106 

€ 501-€ 1.361 158 280 426 

* Aannames bij deze tabel zijn dat de eiser altijd een rechtspersoon is en het gros van de claims minder dan 1.000 euro 

bedraagt. 

6.6 Veranderingen in de Gesubsidieerde Rechtsbijstand 

De laatste beleidswijzigingen die we onder de loep nemen betreffen de gesubsidieer-

de rechtsbijstand. Per 1 juli 2009 trad de Wet stelselherziening gesubsidieerde 

rechtsbijstand in werking. Daarin werd de eigen bijdrage verhoogd en werd de 

doorverwijzing naar buitengerechtelijke geschilbeslechting in het stelsel geïncorpo-

reerd. Per 23 april 2010 werd het minimum financieel belang waarbij men recht 

heeft op gesubsidieerde rechtsbijstand verhoogd.36 Per 1 juli 2011 werd de eigen 

bijdrage verhoogd en werd de maatregel ‘Diagnose en Triage’ bij het Juridisch Loket 

van kracht. Onderdeel daarvan is dat rechtzoekenden die willen procederen verleid 

worden eerst langs het Juridisch Loket te gaan, van waaruit ze eventueel naar bui-

tengerechtelijke geschilbeslechting zouden kunnen worden doorverwezen. 

In deze paragraaf presenteren we drie hypotheses met betrekking tot de verwachte 

effecten van de maatregelen en confronteren deze met empirische gegevens uit 

verschillende bronnen. We verwachten drie effecten van deze maatregel: 

1 Inperking van de groep die recht heeft op gesubsidieerde rechtsbijstand leidt tot 

uitval van instroom bij de rechter. Hierbij dient te worden aangetekend dat het 

eisende partijen zijn die de keuze maken een gerechtelijke procedure te starten. 

2 De maatregel ‘Diagnose en Triage’ (1 juli 2011) zou tot afname van gerechtelijke 

procedures moeten leiden, omdat het juridisch loket alternatieven aanbiedt voor 

een gerechtelijke procedure. 

3 Door de competentiegrensverhoging is in een deel van de gerechtelijke procedu-

res niet langer een advocaat verplicht. Mogelijk wordt in een deel van die zaken 

een lichtere (advies) toevoeging gegeven. 

6.6.1 Cijfermatige ontwikkeling van toevoegingen 

In box 6 is te zien dat het aantal toevoegingen voor civiele handelszaken piekt in 

2010 en na een daling in 2011 weer flink stijgt in 2012. Het aantal verwijzingen 

naar de advocatuur door het Juridisch Loket stijgt sterk na de invoering van de 

maatregel ‘diagnose en triage’ in juli 2011. 

Waar de rechtspraak vanaf 2010 een dalende instroom kent, geldt dat niet voor het 

aantal proceduretoevoegingen: dat stagneert, maar daalt niet (figuur 25). We kun-

nen dus concluderen dat de maatregelen in de afgelopen jaren op het gebied van de 

gesubsidieerde rechtsbijstand zijn genomen, geen remmend effect hadden op de 

instroom van rechtszaken. 

 

                                                
36 De grensbedragen werden verhoogd van € 90 naar € 250 voor lichte adviestoevoegingen, van € 180 naar € 500 

voor reguliere toevoegingen en van € 360 naar € 1.000 voor rechtsbijstand in cassatie. 
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Box 6 De ontwikkeling van het aantal toevoegingen, 2007-2011; ver-

wijzingen naar rechtsgebied, in 2011 en 2012, vóór en na invoe-

ring van ‘diagnose en triage’ 

Gesubsidieerde rechtsbijstand: aantal reguliere toevoegingen, per jaar, in 

rechtsgebieden die onder civiele handelszaken vallen 

Rechtsgebied 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Verbintenissenrecht  28.144 31.054 33.978 36.257 31.851 34.864 

Restgroep privaat 1.208 1.327 1.388 1.538 1.955 2.407 

Erfrecht 722 862 905 1.002 956 1.043 

Faillissementsrecht  880 874 809 581 334 390 

Goederenrecht 187 218 240 256 215 256 

Totaal 31.141 34.335 37.320 39.634 35.381 38.960 

 

Selectie Handelszaken waarop de verwijzingen naar de advocatuur betrek-

king hebben in aantallen en percentages vóór en na de invoering van de 

maatregel ‘diagnose en triage’ 

Rechtsgebied 1e helft 2011 

aantal 

2e helft 2011 

aantal 

2012 

aantal 

Aansprakelijkheids- en letselschaderecht 863 1.293 4.259 

Erfrecht 120 168 473 

Faillissementsrecht 225 472 1.524 

Goederenrecht 115 129 417 

Restgroep privaat 1 8 207 

Verbintenissenrecht 1.919 2.770 8.304 

Wonen 31 38 169 

Totaal 3.274 4.488 15.353 
 

Bron: Monitor Gesubsidieerde rechtsbijstand 2012 

 

Figuur 25 Afgegeven proceduretoevoegingen voor dagvaardingen, bodem-

zaken in eerste aanleg, 2000-2012 
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6.6.2 Implicaties van de cijfers 

Er bestaat geen sluitende registratie van het percentage toevoegingsgebruikers in 

handelszaken dat eiser is in een gerechtelijke procedure. Dit gegeven is evenwel 

van belang voor het vaststellen van mogelijke instroomeffecten. De best beschik-

bare gegevens van de Raad voor Rechtsbijstand zijn afkomstig uit het digitale portal 

‘Mijn RvR’. Daarin is de procesrol (eiser of gedaagde) een verplicht veld. Een ana-

lyse op 80.000 aanvragen (waarbij gemeenschappelijke verzoeken en adviesvragen 

buiten beschouwing zijn gelaten), uitgevoerd door de Raad voor Rechtsbijstand, 

levert een percentage eisers van 65 à 70 op. Dat is een algemeen percentage over 

alle rechtsgebieden. 

Ook valt niet vast te stellen wat het financieel belang is van zaken waarvoor een 

toevoeging wordt afgegeven. Bij de aanvraag wordt in de regel slechts aangegeven 

dat het belang hoger is dan de ondergrens die voor een toevoeging geldt. Uit een 

steekproef van de Raad voor Rechtsbijstand blijkt dat het percentage zaken dat in 

het verschoven segment (€ 5.000-€ 25.000) zit ten minste 5% van de toevoegingen 

bedraagt. 

Ondanks het feit dat belangrijke gegevens ontbreken valt op basis van de beschik-

bare cijfers wel het nodige te zeggen over het vermoedelijke effect van maatregelen 

met betrekking tot de gesubsidieerde rechtsbijstand op de instroom van civiele 

rechtszaken. In de eerste plaats duiden de cijfers niet op ‘meer filtering’ of vraag-

uitval. Uit de ontwikkeling van het aantal proceduretoevoegingen (figuur 25) blijkt 

dat de maatregelen mogelijk een rem hebben gezet op een verdere groei van het 

aantal zaken, maar niet tot een daling van het aantal zaken hebben geleid. Over de 

maatregel ‘diagnose en triage’ concludeert de Monitor Gesubsidieerde Rechtsbij-

stand dat die niet tot een aantoonbaar sterkere filterfunctie heeft geleid. De sterke 

toename van het aantal verwijzingen naar advocaten houdt vermoedelijk verband 

met de ‘stimuleringspremie’ op een bezoek aan het Juridisch Loket (toevoegings-

gebruikers krijgen korting op hun eigen bijdrage als ze via het loket worden door-

verwezen; dus maken de gebruikers een extra stop bij het Juridisch Loket om die 

korting te verkrijgen). 

Dat de competentiegrensverhoging er toe leidt dat vaker lichte adviestoevoegingen 

worden gegeven waar voorheen een reguliere toevoeging werd gegeven behoort 

nog wel tot de mogelijkheden. Het aantal lichte adviestoevoegingen is in 2012 voor 

het eerst sinds de introductie van dit soort toevoegingen gestegen (van 8.300 in 

2011 naar 10.600 in 2012). Voor twee categorieën civiele handelszaken kan de toe-

name nader worden gespecificeerd: voor verbintenissenrecht (+ 473 toevoegingen) 

en de ‘restgroep privaat’ (+ 104 toevoegingen). 
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7 Slotbeschouwing 

De voorliggende onderzoeksrapportage presenteert, op hoofdlijnen, de resultaten 

van de voormeting van het onderzoek ter evaluatie van de competentiegrensver-

hoging in 2011. We spreken van een ‘voormeting’, omdat de hier behandelde 

onderzoeksactiviteiten gericht waren op de situatie van vóór 2011, toen civiele 

handelszaken met een financieel belang vanaf € 5.000 tot en met € 25.000 nog 

door de civiele sectoren van de rechtbanken werden behandeld, waarbij partijen 

verplicht waren zich door een advocaat te laten bijstaan. 

Op één aspect is ook al naar effecten gekeken. Dat betreft de instroom van civiele 

handelszaken, waarvan de ontwikkeling over de jaren 2009 tot en met 2012 wordt 

geschetst. Het centrale doel van de competentiegrensverhoging, de burger toegang 

verschaffen tot laagdrempeliger rechtspraak zou zich normaliter vertalen in een 

toename van het gebruik van gerechtelijke procedures. Dit effect is echter uitge-

bleven. De analyse van de ontwikkeling van de instroom toont dat reeds geruime 

tijd voor de verhoging van de competentiegrens, een jarenlange stijging van de 

instroom omboog naar een daling. Daarnaast werden in de twee jaar voorafgaand 

aan de competentiegrensverhoging verschillende maatregelen doorgevoerd die 

interfereerden met (de doelen van) de competentiegrensverhoging. Die stapeling 

van interfererende maatregelen bemoeilijkt ook de evaluatie van elk van die maat-

regelen. 

Uiteindelijk daalde de instroom van civiele handelszaken tussen 2009 en 2012 met 

20%. Dat is een historisch unicum. Tegen die trend in nam het segment met een 

financieel belang tussen € 5.000 en € 25.000 wél in omvang toe. Die toename kan 

goeddeels aan migratie-effecten worden toegeschreven. Een kleiner deel van de 

groei in het segment kan vermoedelijk aan ‘drempelverlaging’ of ‘aanzuigende wer-

king’ worden toegeschreven. Het laat zich niet exact kwantificeren. We houden het 

op maximaal 5.000 zaken per jaar. 

De onderzoeksrapportage behandelt ook verschillende andere onderdelen van het 

onderzoek, voor wat betreft de voormeting. Op basis van interviews en een analyse 

van procedurestromen is gezocht naar een objectieve en meetbare vertaling van het 

begrip ‘eigenheid’ van de kantonrechtspraak. Die ‘eigenheid’ is ook in enige mate 

aangetroffen, in werkwijzen waarin de kantonrechtspraak zich duidelijk onderscheidt 

van de werkwijzen bij de civiele sectoren. Maar van ‘eigenheid’ in de zin dat alle 

kantonrechters op dezelfde wijze te werk (zouden) gaan, is geen sprake. Vanaf 

2011 treden er belangrijke wijzigingen op in het takenpakket van de kantonrecht-

spraak en wordt er nauw(er) samengewerkt met de civiele sectoren van recht-

banken. Daarbij kiezen rechtbanken uiteenlopende varianten; sommige houden de 

taken gescheiden, bij andere rechtbanken doet iedereen alle soorten zaken. Per 1 

januari 2013 is ook de plicht tot het in stand houden van een sector kanton komen 

te vervallen. Het lijkt onvermijdelijk dat die ontwikkelingen tot veranderingen zullen 

leiden in de kantonrechtspraak en in hetgeen door sommigen als ‘eigenheid’ van die 

kantonrechtspraak wordt beschouwd. De onderzoeksvraag naar het behoud van de 

eigenheid van de kantonrechtspraak lijkt daarmee achterhaald. Dat geldt overigens 

niet voor de empirische vaststelling van veranderingen in de procesgang en werk-

wijze. 

Ook aan de kwaliteit van het werk dat advocaten leveren in civiele procedures is bij 

de voormeting aandacht geschonken. Speciale aandacht is daarbij uitgegaan naar 

de contractuele condities waaronder die advocaten werken: rechtstreeks in opdracht 

van een rechtzoekende (tegen uurtarief) of voor rechtzoekenden met een rechts-

bijstandverzekering (tegen een vaste vergoeding per zaak). Uit dat onderdeel blijkt 
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dat het werk van advocaten, zowel door rechtzoekenden als door rechters, in de 

regel positief wordt beoordeeld. De verschillen tussen rechtzoekenden en rechters 

komen het duidelijkst tot uitdrukking wanneer we letten op de negatieve oordelen 

die ze gaven. Negatieve oordelen van rechters kwamen het meeste voor ten aan- 

zien van advocaten die rechtstreeks door een rechtzoekende waren gecontracteerd. 

Rechtzoekenden tenderen naar een minder gunstig oordeel wanneer zij – als ver-

zekerde – niet zelf een advocaat konden kiezen, in het bijzonder wanneer ze werden 

bijgestaan door een advocaat in loondienst van de verzekeraar. Het meest gunstige 

oordeel kwam eveneens van rechtzoekenden met een rechtsbijstandverzekering, 

maar dan van de groep die wél zelf een advocaat mocht kiezen. 

In het kader van het onderzoek zijn ruim 3.000 rechtzoekenden benaderd om een 

online enquête naar de dienstverlening door advocaten in te vullen. Deze enquête 

had te kampen met een lage respons. Dit leidde tot beperkingen in de analyse-

mogelijkheden en noopt terughoudendheid bij het trekken van conclusies. De resul-

taten van de studie zijn te kwalificeren als ‘het beste wat we nu weten’, maar het 

ware wenselijk ze, gezien de kleine groepen respondenten die moesten worden 

vergeleken, met een grotere groep te repliceren. 

Bij de opzet van het onderzoek is er voor gekozen om goed gebruik te maken van 

de gegevens over de rechtsgang die digitaal worden opgeslagen. Ten aanzien van 

dit punt is ons gebleken dat er een aanzienlijk kloof is tussen hetgeen ‘op papier’ 

mogelijk is, en wat er écht kan. We zijn verschillende keren geconfronteerd met te 

kort schietende registraties en met volledig onjuiste data. Dat heeft weerslag op de 

evaluatie van de competentiegrensverhoging. Onze analyses van procedurestromen 

blijven daarom op een algemener niveau dan oorspronkelijk de bedoeling was. 



 

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Cahier 2014-1 | 73 

Summary 

Increasing the small claims limit to 25,000 euros 
Interim report on the evaluation study 

 

Small commercial disputes in the Dutch court system are handled by ‘canton’ 

judges.37 Over the last decade, the jurisdiction of these canton judges has in-

creased. Recently, on 1 July 2011, commercial civil disputes with a financial value  

of between 5,000 and 25,000 euros were added to the competence of canton 

judges. Before that date, these cases were handled by the civil sections of the dis-

trict courts. Under the jurisdiction of canton judges, the cases are expected to be 

handled less formally. Important changes for the parties involved include that hiring 

a lawyer will no longer be compulsory (they are allowed go to court unrepresented, 

or to be represented by anyone they choose) and that it will be possible to present 

their case orally (as opposed to presenting the case in writing). 

In the empirical research to evaluate the measure of 1 July 2011, various aspects 

are taken into account. These include the way cases are handled; the choices that 

parties make regarding representation and how they feel about the quality of the 

representation they receive; the number of cases that are brought to court; and 

possible effects in the market of legal representation. The study consists of a pre-

measurement (which looks at the original situation in which cases were handled by 

the district courts and legal representation by a lawyer was compulsory) and an 

after-measurement (aimed at the new situation). This report presents and discusses 

the results of the pre-measurement. The research also examines the development 

of the number of cases in the new situation. 

Regarding the way cases were handled in the former situation, a majority of cases 

(64 %) remained undefended. Most of the undefended cases received a ruling by 

default. In defended cases, the common route was an exchange of written docu-

ments followed by a court hearing, which generally takes 1.5 hours. In the docu-

ments exchanged before the court hearing, parties need to describe their position  

in the case, sum up the evidence they can present, and name possible witnesses to 

be heard. During the court hearing the judge will encourage the parties to reach a 

friendly settlement, and leave them alone for a few minutes to make that possible. 

About 40% of the defended cases end in a friendly settlement. If no friendly settle-

ment is reached, the judge will usually rule after the (first) court hearing. In less 

than 20% of the defended cases, further action will follow such as hearing wit-

nesses, or a second exchange of written documents. Default cases are processed 

within six weeks (median time is 28 days, mean is 34; only a few percent take  

more than 42 days). Defended cases generally take between 6 and 12 months. 

Median time for a friendly settlement is 191 days, median time for a ruling in a 

defended case is 287 days. About 5 percent of the defended cases take more than 

two years. 

In the ‘old’ situation, all parties were represented by a lawyer. The research exam-

ines the quality of the representation provided. Various surveys were (and will be) 

carried out. First, parties have been asked to complete a survey on the services of 

                                                
37  The canton judge in the original formula is comparable to the ‘justices-of-peace’ that exist in various European countries: 

community-based judges that handle small cases (both civil and criminal cases). In recent years, many of the small court 

locations that were used exclusively by canton judges have been closed. The remaining locations have become locations of 

the district courts. Canton courts no longer exist, but canton judges are still considered an important element in the justice 

system. 
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their lawyer. Second, judges have been asked to rate the representation by lawyers 

in court hearings. Third (and not yet completed), groups of judges and lawyers will 

be asked to rate the quality of the written documents that are provided by the law-

yers as the first step in the processing of the case. Special attention is given to the 

role of legal insurance companies. A substantial number of Dutch families have a 

legal insurance that will arrange a lawyer if they need to go to court. While Dutch 

lawyers are usually hired for an hourly fee, the lawyers that work for the insurance 

companies usually work for a fixed fee per case. Under the conditions of insurance, 

parties are usually not fully free in their choice of the lawyer. Most insurance com-

panies have the right to pick the lawyer. Empirical research was carried out to 

measure the quality of the services of lawyers, including a comparison between the 

‘hourly fee’ and the ‘fixed fee’ (assurance) condition. For this purpose, judges were 

asked to ‘rate’ the performance of the lawyers during the hearing. Their clients were 

asked to complete a survey after the hearing. The general results indicate that both 

judges and clients are very satisfied with the quality of services of Dutch lawyers. 

While the general ratings for lawyers working in the hourly fee and the fixed fee 

condition are not far apart, substantial differences do emerge when focusing on the 

(scarce) negative ratings. Judges gave 8 negative ratings, while the parties/clients 

gave 4 of ‘their’ lawyers a negative rating (on a total of 116 lawyers rated, of whom 

21 were hired by an insurance company). An interesting point is that the negative 

ratings of judges all concerned lawyers working for an hourly fee, while the four ne-

gative ratings given by parties concerned both self-employed lawyers (2) and law-

yers hired by an insurance company (2). Authors like Mintzberg (1983) state that 

only peers can really ‘judge’ the quality of services provided by professional actors 

(such as lawyers). The results of this study underline the difference in review by 

peers and non-professionals. Moreover, the fact that all negative peer ratings are for 

self-employed lawyers strongly suggests that (a) there are lawyers who provide 

poor services and (b) clients that personally hire their lawyers risk hiring the wrong 

lawyer. (The problem of finding the right lawyer has been addressed in previous re-

search; there is a lack of public information about the specific knowledge and expe-

rience of lawyers, and some lawyers will misrepresent what they can do). Insurance 

companies will drop lawyers that deliver poor services and develop knowledge on 

the strong and weak points of lawyers. 

Although the number of negative ratings by clients is low, their distribution, compa-

red to the peer ratings, is interesting. Lawyers hired by an insurance company get a 

relatively high number of negative ratings from clients. While some insurance poli-

cies allow clients to pick a lawyer themselves, most do not. Both negative client 

ratings were for lawyers picked by the insurance company. By contrast, the small 

group of insured clients that were allowed to pick a lawyer personally showed the 

highest ratings of the survey (even higher than those for the self-employed law-

yers). This suggests – consistent with previous research – that being able to choose 

the lawyer freely or at least personally contributes to a less critical evaluation by the 

client (whereas not being able to choose freely makes clients suspicious).  

Bringing cases under the competence of the canton judge should make the legal 

system more accessible. The process is less formal, quicker and less costly. One 

would expect these conditions to stimulate the use of court procedures. The re-

search shows that the number of cases with a financial value of between 5,000 and 

25,000 euros increased after the measure, while at the same time, the number of 

cases with other financial values decreased. It should be noted, however, that the 

increase in cases from 5,000 to 25,000 euros can not be attributed solely to people 

bringing cases to court that otherwise would not have been brought before a judge. 

Instead, the increase is mainly due to cases migrating from other segments to the 

5,000 to 25,000 euros segment. 



 

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Cahier 2014-1 | 75 

Literatuur 

Baarsma, B., & Felsö, F. (2005). Het proces als Domein: Over de effecten van het 

procesmonopolie van de advocatuur. Amsterdam: SEO. 

Barendrecht, M. (2008). Het goede gesprek: Bewerking van een lezing gehouden 

tijdens het afscheid van Hans Hofhuis als president van de rechtbank Den Haag 

op 15 december 2007. Trema, (5). 

Baldwin, J. (2004). The enforcement of judgements in undefended claims in the civil 

courts in England and Wales. Civil Justice Quarterly, 23, 354-366. 

College voor zorgverzekeringen (2011). Financieel Jaarverslag Fondsen 2010. 

Diemen: College voor zorgverzekeringen. 

College voor zorgverzekeringen (2012). Jaarverslag 2011. Diemen: College voor 

zorgverzekeringen. 

Combrink-Kuiters, L., Gammeren, M. van, & Peters, S.L. (2013). Monitor Gesubsi-

dieerde Rechtsbijstand 2012. Nijmegen: Wolf Legal Publishers. 

Commissie-Deetman (2006) Rechtspraak is Kwaliteit. Den Haag: Commissie evalua-

tie modernisering rechterlijke organisatie. 

Commissie-Hofhuis / Adviescommissie verbreding kantonrechtspraak en differen-

tiatie werkstromen (2007). Ruim baan voor de burger. Den Haag: Raad voor de 

rechtspraak. 

Commissie-Van Delden (1997). Gericht verplicht. Den Haag: Commissie herijking 

omvang verplichte procesvertegenwoordiging. 

Eshuis, R.J.J. (2009). De daad bij het woord: Het naleven van rechterlijke uitspra-

ken en schikkingsafspraken. Den Haag: Raad voor de rechtspraak. Research 

memorandum 2009, nr. 1. 

Eshuis, R.J.J., Geurts, T., & Beenakkers, E.M.Th. (2012). Hulp bij juridische proble-

men: Een verkennend onderzoek naar de kwaliteit van de dienstverlening van 

advocaten en rechtsbijstandsverzekeraars; literatuurstudie en secundaire 

analyses. Den Haag: WODC. Cahier 2012-3. 

Eshuis, R.J.J., Heer-de Lange, N.E. de, & Diephuis, B.J. (2011). Rechtspleging Civiel 

en Bestuur 2012: Ontwikkelingen en samenhangen. Den Haag: Boom Juridische 

uitgevers. Onderzoek en beleid 301. 

Eshuis, R.J.J., & Paulides, G. (2002). Van rechtbank naar kanton: Evaluatie van de 

competentiegrensverhoging voor civiele handelszaken in 1999. Den Haag: Boom 

Juridische uitgevers. Onderzoek en beleid 203. 

Ippel, P., & Heeger-Hertter, S. (2007). Sprekend de rechtbank: Alledaagse com-

municatie in de Utrechtse zittingszaal. Nijmegen: Wolf Publishing. 

Koppen, P.J. van, & Malsch, M. (1992). Hoe de verliezer wint: Executie van civiele 

vonnissen. Nederlands Juristenblad, 67(34), 1101-1104. 

Leertouwer, E.C., Tulder, F.P. van, Diephuis, B.J., Folkeringa, M., & Eshuis, R.J.J. 

(2005). Prognosemodellen Justitiële ketens: Civiel en Bestuur. Modelversie 1.0. 

Den Haag: WODC. Cahier 2005-13. 

Mintzberg, H. (1983). Structures in fives: Designing effective organizations. 

Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. 

Velthoven, B.C.J. van (2002). Civiele en administratieve rechtspleging in Nederland, 

1951-2000; Tijdreeksanalyse. Leiden: Department of Economics Research. 

Memorandum 2002-02. 

Velthoven, B.C.J. van (2007). Civiele rechtspraak in eerste aanleg, 2005: Een eerste 

stap op weg naar de kwantificering van de maatschappelijke betekenis van recht-

spraak. Den Haag: Raad voor de rechtspraak. Research Memorandum 2007,  

nr. 1. 



76  |  Cahier 2014-1 Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 

Werkgroep-Cohen (1995). Project marktwerking, deregulering en wetgevingskwa-

liteit: Rapport van de Interdepartementale Werkgroep domeinmonopolie advoca-

tuur. Den Haag: ministerie van Justitie. 

 

Kamerstukken 

Tweede Kamer, Vergaderjaar 2007–2008, 31 200 VI, nr. 54. 

Tweede Kamer, Vergaderjaar 2008–2009, 31 753, nr. 4 en 13. 

Tweede Kamer, Vergaderjaar 2009–2010, 31 753, nr. 21. 

Tweede Kamer, Vergaderjaar 2008–2009, 32 021, nr. 3. 

Tweede Kamer, Vergaderjaar 2009–2010, 32 021, nr. 6, 12 en 14. 

 



 

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Cahier 2014-1 | 77 

Bijlage 1 Samenstelling van de begeleidings-
commissie 

Voorzitter 

 

Prof. H.J. Snijders Universiteit van Leiden 

 

 

Leden 

 

Mr. U. van Houten Rechtbank Overijssel 

G. Paulides Raad voor de rechtspraak 

Mw. mr. Y.E. Roijers Ministerie van Veiligheid en Justitie 

Mr. E.J.C. van der Vlis Ministerie van Veiligheid en Justitie 

Mw. mr. D.J.B. de Wolff Nederlandse Orde van Advocaten 





 

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Cahier 2014-1 | 79 

Bijlage 2 De enquête onder rechtzoekenden 

In de periode juni tot en met augustus 2012 werd een enquête onder rechtzoeken-

den (partijen in gerechtelijke procedures) gehouden. De populatie bestaat uit 

natuurlijke personen en rechtspersonen (geen repeat players) die betrokken waren 

bij een bodemprocedure / ‘gewone’ dagvaardingsprocedure met een financieel be-

lang vanaf € 5.000 tot en met € 25.000, die in 2010 werd afgedaan door de civiele 

sector van een rechtbank (bij 4 rechtbanken). De respondenten zijn per brief uit-

genodigd om deel te nemen aan het onderzoek. Hen werd gevraagd een online 

vragenlijst in te vullen. 

 

Het doel van de enquête 

De enquête vond plaats in het kader van het evaluatieonderzoek naar de competen-

tiegrensverhoging in 2011. Het betreft een ‘voormeting’, waarvoor partijen zijn 

benaderd wier zaak in de oude situatie (van vóór de verhoging van de competentie-

grens) is behandeld. In 2014 zal een soortgelijke enquête worden uitgezet onder 

rechtzoekenden die in de nieuwe situatie procederen. 

Centraal staan de ervaringen van rechtzoekenden met de gerechtelijke procedure. 

De enquête bevat vragen naar onder meer tijdsduur en kosten van het procederen, 

de interactie met advocaat en rechtsbijstandverzekering en naar de ervaren recht-

vaardigheid van de procedure. 

De enquête heeft tevens tot doel zaken te identificeren waarin rechtzoekenden met 

en zonder rechtsbijstandverzekering en gefinancierde rechtsbijstand hebben gepro-

cedeerd. Aan de hand van die gegevens zullen schriftelijke processtukken worden 

geselecteerd om (geanonimiseerd) te worden beoordeeld op kwaliteit. 

De vragenlijst kende verschillende versies, voor eisers en gedaagden, en voor zaken 

die bij verstek en op tegenspraak zijn afgedaan (waarbij weer aparte versies zijn 

voor zaken met eindvonnis en zaken die werden doorgehaald). De versie voor 

gedaagden in verstekzaken wijkt sterk af van de andere lijsten. Uit eerdere onder-

zoeken (Baldwin, 2004; Eshuis, 2009) is bekend dat deze gedaagden nauwelijks 

reageren en weinig kunnen zeggen over (de kwaliteit van) de rechtsgang. Gedaag-

den in verstekzaken kregen voornamelijk vragen over de overwegingen die zij had-

den om geen verweer te voeren en over het (eventueel) raadplegen van rechts-

bijstandverleners over het besluit al dan niet verweer te voeren. 
 

Tabel b1 Eisers die wel en géén enquête ontvingen 

Type afdoening Uitspraak 

contradictoir 

Verstek Royement Totaal 

Totale steekproef eisers (bruto) 617 735 541 1.893 

X Eiser is repeat player 96 382 58 536 

X Eiser is tevens de advocaat 24 13 12 49 

X Eiser is in buitenland gevestigd 31 25 26 82 

Enquête verzonden aan eiser (netto) 466 315 445 1.226 
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Het verzoek om medewerking aan de enquête is verstuurd aan particuliere proces-

partijen, kleine zelfstandigen en kleinere – althans niet zeer frequent procederen- 

de – organisaties.38  
Advocaten(kantoren) die zowel eiser als procesvertegenwoordiger waren en eisers 

die in buitenland zijn gevestigd zijn eveneens niet aangeschreven. Tabel b1 geeft de 

‘uitval’ onder de aangeschreven eisers weer. Ongeveer een derde deel van de eisers 

in de steekproef is niet uitgenodigd om de enquête in te vullen. Voor verstekzaken 

is de uitval meer dan 50%. Onder gedaagden is de uitval op formele gronden 

(repeat player, gevestigd in buitenland e.d.) minder groot. 

 

Respons 

In totaal hebben 271 personen de enquête ingevuld. Van hen was 33% als particu-

lier bij de rechtszaak betrokken, 23% was kleine zelfstandige en 44% vertegen-

woordigde een grotere organisatie. 54% van de respondenten was eiser in de 

gerechtelijke procedure, 46% gedaagde. De respons – zo’n 10% - is laag geweest. 

Als referentie hebben we de vragenlijst die enkele jaren geleden onder dezelfde 

populatie werd afgenomen over de naleving van uitspraken in civiele rechtszaken. 

Daarbij werd, ondanks een termijn van drie jaar tussen het beëindigen van de 

rechtszaak en het versturen van de enquête, een respons behaald van 30%. Het 

belangrijkste verschil is dat destijds nog schriftelijke vragenlijsten met antwoord-

enveloppe werden verstuurd. Ook werd de inzenders van destijds, indien zij naast 

het invullen van de vragenlijst ook medewerking zouden verlenen aan een telefo-

nisch interview, een cadeaubon in het vooruitzicht gesteld. 

Al met al lijkt de combinatie van schriftelijk uitnodigen en respons per computer 

geen gelukkige keuze. Naast de extra handelingen die nodig zijn (computer aan-

zetten, webadres intikken, inloggen met password) is het ook niet mogelijk voor  

het invullen de vragenlijst door te kijken. In verband met de lage respons wordt  

in de tabellen in deze bijlage telkens het aantal respondenten genoemd. 

 

Tabel b2 Respons enquête rechtzoekenden in zaken met financieel belang 

vanaf € 5.000 tot en met € 25.000, afgedaan in 2010 

 Eisers Gedaagden 

Vonnis op tegenspraak 66 (24%) 60 (22%) 

Tegenspraak, geroyeerd 52 (19%) 51 (19%) 

Vonnis bij verstek 27 (10%) 15 (6%) 

Totaal 145 (54%) 126 (46%) 

 

Het relatief geringe aantal respondenten in verstekzaken houdt mede verband met 

de keuze geen repeat players te enquêteren. Van gedaagden in verstekzaken is al 

vaker – zowel in binnen- als buitenland – gebleken dat ze nauwelijks medewerking 

verlenen aan onderzoeken (Baldwin, 2004; Eshuis, 2009). Er zij op gewezen dat bij 

procedures met een financieel vanaf € 5.000 tot en met € 25.000 afdoeningen bij 

verstek de meest voorkomende wijze van afdoening is (in ruim 60% van de zaken). 

 

Resultaten 

Bij analyse worden verschillende groepen respondenten onderscheiden. Gezien de 

beperkte respons zijn de mogelijkheden om in de data ‘in te zoomen’ beperkt; als 

meerdere selectievariabelen tegelijk worden toegepast worden de te vergelijken 

groepen al snel te klein om statistisch ‘harde’ uitspraken op te kunnen baseren. 

                                                
38 Grote ‘repeat-players’ zijn bewust niet aangeschreven. In de eerste plaats omdat de ervaring leert dat zij op het 

niveau van afzonderlijke procedures zelden iets over hun overwegingen of ‘ervaringen’ kunnen melden. In de 

tweede plaats spelen gesubsidieerde rechtsbijstand en rechtsbijstandverzekeringen hier nauwelijks een rol. 
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De volgende hoofdgroepen worden in de analyse onderscheiden en vergeleken: 

eisers en gedaagden; zelfstandig procederenden, procederend met rechtsbijstand-

verzekering en procederend met gesubsidieerde rechtshulp; procederend met 

zelfgekozen advocaat en procederend met toegewezen advocaat; rechtsgang op 

tegenspraak en bij verstek; afgedaan op vonnis en afgedaan met royement (schik-

king); winnaars en verliezers. 

 

Het gebruik van rechtsbijstandverzekeringen en gesubsidieerde rechtsbijstand 

Van de 271 respondenten procedeerden er 177 (65,3%) zelfstandig (betaalden zelf 

hun advocaat). Negentien respondenten (7%) kregen gesubsidieerde rechtsbijstand 

en 60 (22,1%) respondenten procedeerden op basis van hun rechtsbijstandverze-

kering. Vijftien respondenten (5,5%) verweerden zich niet (gedaagden in verstek-

zaken). 

Van de partijen met een rechtsbijstandverzekering maakten er 33 gebruik van een 

netwerkadvocaat en 7 van een advocaat in dienst39 van de verzekeraar. Deze 

advocaten waren voorgesteld of toegewezen door de verzekeringsmaatschappij. 

Vijftien respondenten met een rechtsbijstandverzekering hadden zelf een advocaat 

uitgezocht. 
 

Winnaars en verliezers 

Uit eerder onderzoek (Eshuis, 2009) is bekend dat de waardering voor de rechts-

gang een duidelijke samenhang vertoont met ‘winst’ of ‘verlies’ in de procedure. Als 

‘winnaar’ beschouwen wij hier partijen die op grond van een rechterlijke uitspraak of 

schikkingsafspraak iets tegoed hebben van de wederpartij, én gedaagden aan wie 

geen verplichting wordt opgelegd ten opzichte van de eisende partij. Onder ‘verlie-

zer’ zullen we partijen verstaan die op grond van vonnis of schikkingsafspraak, een 

(eenzijdige) verplichting hebben naar de wederpartij, én eisers wier vordering wordt 

afgewezen. Op die wijze zijn 126 respondenten (46,5%) als ‘winnaar’ te beschou-

wen en 89 (32,8%) als verliezer. In 26 zaken (9,8%) is sprake van wederzijdse 

verplichtingen. In 30 zaken (11%) is niet bekend wie won of verloor. 
 

Tabel b3 Totaaloordeel dienstverlening advocaat, naar type financiering 

 (Zeer) tevreden (Zeer) ontevreden N 

Zelfstandig procederend 70% 19% 161 

Gesubsidieerde rechtsbijstand 53% 37% 19 

Rechtsbijstandverzekering 70% 14% 57 

Subtotaal bij rechtsbijstandverzekering    

Zelf gekozen advocaat 85% 0% 13 

Advocaat in loondienst 43% 29% 7 

Netwerkadvocaat 71% 17% 35 

Totaal 68% 19% 237 

 

 

Tevredenheid met de dienstverlening 

Tabel b3 toont de tevredenheid van de respondenten over de dienstverlening door 

de advocaat. Het meest tevreden met de dienstverlening door hun advocaat zijn de 

klanten van de rechtsbijstandsverzekeraars. Ten opzichte van zelfstandig procede-

renden zit het verschil voornamelijk in het percentage ontevredenen. 

                                                
39 Hierbij zijn advocaten in dienst bij SRK (een bureau dat voor verschillende rechtsbijstandverzekeraars de zaken 

behandelt) de gerekend als ‘advocaat in loondienst’. Vier respondenten wisten niet of hun advocaat een 

netwerkadvocaat was of een advocaat in loondienst. 
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Uit de uitsplitsing naar contractvormen binnen de rechtsbijstandverzekerden blijkt 

dat mensen die zelf hun advocaat hebben mogen kiezen unaniem tevreden zijn. 

Netwerkadvocaten worden ook gunstig beoordeeld. Het oordeel over advocaten in 

loondienst is aanmerkelijk minder gunstig, ook ten opzichte van partijen die zelf-

standig procederen. 

Opvallend is het hoge percentage ontevredenen onder de partijen die gesubsidieer-

de rechtsbijstand ontvangen. Hier is een duidelijk contrast met de tevredenheids-

metingen die periodiek door de Raad van rechtsbijstand worden gerapporteerd. 

Mogelijk is dat omdat er onder de respondenten met gesubsidieerde rechtsbijstand 

relatief veel ‘verliezers’ waren. Ook is het mogelijk dat het type civiele procedure 

waarop onze cijfers betrekking hebben te zeer afwijkt van het totaal van zaken 

waarin gesubsidieerde rechtsbijstand wordt verleend. 

 

Tabel b4 Totaaloordeel dienstverlening advocaat, naar winst of verlies 

 (Zeer) tevreden (Zeer) ontevreden N 

Winnaar 76% 11% 115 

Verliezer 54% 32% 72 

Wederzijdse verplichtingen 69% 27% 26 

Totaal (incl. onbekend) 67% 20% 222 

 

Uit tabel b4 blijkt een duidelijk verschil in tevredenheid tussen winnaars en verlie-

zers. Toch blijkt ook het merendeel van de verliezers (zeer) tevreden over de 

dienstverlening van de advocaat (en is er ook een kleine groep ontevreden ‘win-

naars’). 

 

Tabel b5 Totaaloordeel dienstverlening advocaat, naar opleidingsniveau 

 (Zeer) tevreden (Zeer) ontevreden N 

Wo 71% 20% 51 

Hbo 70% 9% 71 

Havo/vwo 72% 16% 25 

Mbo 71% 26% 51 

Lbo/vmbo/mavo 52% 35% 29 

Basisonderwijs 100% 0% 2 

Totaal 69% 20% 229 

 

Uit veel onderzoek blijkt dat hoger opgeleiden gunstiger oordelen over de recht-

spraak dan lager opgeleiden. Bij de hier gepresenteerde cijfers gaat die regel niet 

volledig op, maar is de tendens wel zichtbaar. De hoogste percentages ontevrede-

nen worden gevonden onder respondenten met lbo en mbo als hoogste opleiding. 

Opvallend – en afwijkend van ander onderzoek – is dat onder respondenten met  

een wetenschappelijke opleiding veel meer ontevredenen worden aangetroffen dan 

onder respondenten met een hbo-opleiding. 

 

De verschillen in waardering voor de dienstverlening door advocaten, zoals we die 

zien tussen ‘winnaars’ en ‘verliezers’ of bij verschillende opleidingsniveaus zouden 

ook kunnen doorwerken in het vergelijken van de dienstverlening onder verschil-

lende financiële en contractuele condities (gesubsidieerde rechtsbijstand, rechtsbij-

standverzekering, zelf gekozen advocaat). 

Zo blijkt de meerderheid van de respondenten met gesubsidieerde rechtsbijstand 

‘verliezer’, waar dit in zaken zonder gesubsidieerde rechtsbijstand een minderheid is 

(tabel b6). De afwijkende verdeling bij zaken met gesubsidieerde rechtsbijstand is 

vermoedelijk een gevolg van inkomenscriteria die daarvoor gelden. Ons onderzoek 
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heeft betrekking op procedures met een financieel belang in het segment vanaf 

€ 5.000 tot en met € 25.000. Dergelijke vorderingen rusten in de regel bij bedrijven 

en wat meer vermogende particulieren. Onder het bereik van de gesubsidieerde 

rechtsbijstand vallen vooral gedaagde particulieren en kleine zelfstandigen. Gedaag-

den hebben een aanmerkelijk grotere kans als ‘verliezer’ de procedure te beëindigen 

dan eisers. 

 

Tabel b6 Winnaars en verliezers, onder verschillende typen financiering 

 Winnaar Verliezer Wederzijdse 

verplichtingen 

Zonder verzekering of subsidie 88 (58%) 50 (33%) 13 (9%) 

Met gesubsidieerde rechtsbijstand 3 12 (71%) 2 

Met rechtsbijstandverzekering 29 (56%) 12 (23%) 11 (22%) 

 

Bedrijven vallen volledig buiten het bereik van de gesubsidieerde rechtsbijstand.40 

Ook zijn deze organisaties minder vaak verzekerd voor rechtsbijstand (zodat ze 

veelal in de groep ‘zonder verzekeraar of subsidie’ zullen vallen). In de enquête is 

respondenten gevraagd in welke hoedanigheid – als particulier, kleine zelfstandige 

of vertegenwoordiger van een bedrijf of organisatie – ze in de gerechtelijke proce-

dure waren betrokken. Tabel b7 toont de respons op die vraag. 

 

Tabel b7 Type procespartij (particulier, kleine zelfstandige, organisatie) 

 Particulier Kleine 

zelfstandige 

Bedrijf of 

organisatie 

Zonder verzekering of subsidie 37 (21%) 42 (24%) 98 (55%) 

Met gesubsidieerde rechtsbijstand 12 (63%) 3 (16%) 4 (21%) 

Met rechtsbijstandverzekering 32 (53%) 14 (23%) 14 (23%) 

 

Tabel b8 Tevredenheid met dienstverlening advocaat, naar type proces-

partij en financiering 

 Particulier Kleine 

zelfstandige 

Bedrijf of 

organisatie 

 Tevreden Ontevreden Tevreden Ontevreden Tevreden Ontevreden 

Zonder verzekering of 

subsidie 
21  (60%) 11  (31%) 26  (65%) 9  (23%) 65  (76%) 10     (12%) 

Met gesubsidieerde 

rechtsbijstand 
6  (50%) 5  (42%) 1  1  3  1  

Met rechtsbijstand-

verzekering 
21  (68%) 4  (13%) 9  (64%) 3  10  (83%) 1  

 

De nadere uitsplitsing naar type procespartij en financiering toont dat de waardering 

voor de dienstverlening niet van de voorgenoemde combinatie van factoren afhan-

kelijk is. Particulieren en vertegenwoordigers van een bedrijf of organisatie zijn ent-

housiaster over de rechtshulp wanneer zij verzekerd waren. Bij kleine zelfstandigen 

wijkt dat beeld iets af, in de zin dat er nauwelijks verschil is in de waardering tussen 

de groep mét en zónder verzekering. 

Idealiter zouden we vergelijkingen maken waarbij het type procespartij constant is; 

bijvoorbeeld hoe particuliere eisers de rechtshulp ervaren met en zonder verzeke-

                                                
40 De criteria voor gesubsidieerde rechtsbijstand zijn gericht op personen, waarbij een uitsluiting geldt voor hun 

bedrijfsmatige activiteiten. 
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ring of gesubsidieerde rechtsbijstand. De uitsplitsing van de respons in tabel b8 

toont evenwel dat die benadering stuit op een te gering aantal waarnemingen.
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Bijlage 3 Voorbeeld vragenlijst (internetenquête): 
gedaagde in procedure op tegenspraak 

In het jaar 2010 bent u als gedaagde partij betrokken geweest bij een rechtszaak 

bij de civiele rechter. In de brief waarin u bent uitgenodigd deel te nemen aan dit 

onderzoek, staat precies vermeld om welke rechtszaak het ging. Wij vragen u om 

over deze rechtszaak de vragenlijst in te vullen. Dit kost u naar schatting ongeveer 

10 minuten. 

 

Mogelijk heeft de zaak een vervolg gehad in hoger beroep. Wij vragen u bij uw 

antwoorden alleen de procedure in eerste aanleg te betrekken. 

 

Wij zullen zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Uw antwoorden zullen uitsluitend 

voor wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt. In dit onderzoek zal volledig 

anoniem worden gerapporteerd. 

 
A1. Was u in deze rechtszaak betrokken:  

o Als particulier 

o Als kleine zelfstandige (eenmansbedrijf, zzp-er) 

o Als vertegenwoordiger van een bedrijf of organisatie 

 
A2. Had u een rechtsbijstandverzekering toen het geschil waarover de rechtszaak 

ging ontstond?  

o Ja  ga door naar vraag V1 

o Nee  ga door naar vraag A3 

 
V1. Bij welke verzekeringsmaatschappij? 
 

 

 
V2. Heeft u voor deze rechtszaak contact opgenomen met uw rechtsbijstandverze-

kering?  

o Ja  ga door naar vraag V3 

o Nee   ga door naar vraag A3 

 
V3. Heeft dit contact geleid tot een claim op uw verzekering?  

o Ja  ga door naar vraag V4 

o Nee, het viel buiten de dekking ga door naar vraag A3 

o Nee, de verzekeraar achtte de zaak kansloos ga door naar vraag A3 

o Nee, ik heb zelf ervan afgezien de verzekering te gebruiken  ga door naar 

vraag A3 

o Nee, vanwege iets anders, namelijk: 
 

 

 

 

 Ga door naar vraag A3 
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V4. Maakt u in de rechtszaak gebruik van uw rechtsbijstandverzekering?  

o Ja 

o Nee   ga door naar vraag A3 

 

V5. Mijn advocaat is: 

o Door mijzelf uitgezocht 

o Toegewezen of voorgesteld door de verzekeringsmaatschappij 

 

V6. Mijn advocaat is: 

o In dienst van de verzekeringsmaatschappij 

o Werkzaam op een advocatenkantoor en wordt ingehuurd door de verzeke-

ringsmaatschappij 

o Dat weet ik niet 

 

A3. Krijgt u gesubsidieerde rechtsbijstand (een overheidsbijdrage in de kosten van 

een advocaat wegens een laag inkomen)? 

o Ja 

o Nee 

o Dat weet ik niet 

 

A4. Hebt u tijdens de rechtszaak steeds dezelfde advocaat gehad? 

o Ja 

o Nee, ik besloot van advocaat te wisselen 

o Nee, ik kreeg te horen dat mijn zaak aan een andere advocaat was overge-

dragen  
 
Hoe tevreden bent u over de dienstverlening van uw advocaat? Kruis dit aan in de 
onderstaande tabel. 
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Da1 Luisteren naar mijn probleem       

Da2 Zijn/haar uitleg over mijn kansen        

Da3 Zijn/haar uitleg over de te nemen stappen in de 

 procedure 

      

Da4 De juiste verwoording van mijn probleem in de 

 processtukken 

      

Da5 De tijd die hij/zij voor mijn zaak had       

Da6 Zijn/haar snelheid van handelen       

Da7 Zijn/haar bereikbaarheid       

Da8 Het nakomen van afspraken        

Da9 Totaaloordeel dienstverlening advocaat       

 

A5. Hieronder volgt een aantal stellingen over de toegankelijkheid en het verloop 

van de rechtszaak. Geef per stelling in het schema aan in hoeverre u het er 

mee eens bent.  
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Stelling 
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Ta2. Ik vond de dagvaarding eenvoudig te begrijpen       

Ta3. De gerechtsdeurwaarder heeft mij duidelijk gemaakt hoe ik mij kon 

verweren 

      

Ta4. Ik kon gemakkelijk een advocaat vinden       

Ta5. Vooraf dacht ik dat de rechtsgang niet veel kosten met zich mee zou 

 brengen 

      

Ta6. De kosten van de rechtsgang waren uiteindelijk lager dan ik had 

 verwacht 

      

Ta7. Ik vond de rechtszaak procedureel gezien niet ingewikkeld       

Ta8. Vooraf dacht ik dat ik weinig tijd zou hoeven steken in de procedure bij 

 de rechter 

      

Ta9. Uiteindelijk heb ik meer tijd in de procedure moeten steken dan ik had 

 verwacht 

      

Ta10. Ik vond de procedure bij de rechtbank erg formeel       

Ta11. Vooraf dacht ik dat de rechtszaak snel zou verlopen       

Ta12. De rechtszaak duurde langer dan ik had verwacht       

Ta14. Toen ik de dagvaarding ontving, wist ik niet hoe de rechtbank dit soort 

 zaken behandelt 

      

Ta15. De rechtbank (of rechter) heeft mij geïnformeerd over hoe de rechtszaak 

 verloopt 

      

Ta16. Anderen (dan de rechtbank of rechter) hebben mij geïnformeerd over 

 hoe de procedure verloopt 

      

Ta17. Ik heb vooraf juiste informatie gekregen over het verloop van de 

 procedure 

      

Ta18. Ik vond de informatie die ik kreeg over het verloop van de procedure 

 begrijpelijk 

      

Ta19. Het verloop van de procedure stelde mij voor verrassingen        

Ta20. Tijdens de procedure hield de rechtbank mij goed van de ontwikkelingen 

 in de zaak op de hoogte 

      

Ta21. Tijdens de procedure hield mijn advocaat mij goed van de 

ontwikkelingen in de zaak op de hoogte 

      

V1.  Alle aspecten van de zaak, die in mijn ogen van belang waren, zijn in de 

 rechtszaak aan de orde gekomen 

      

V2.  De rechter had zich naar mijn mening inhoudelijk goed in de kwestie 

 verdiept 

      

V3.  Ik vind dat de rechter, bij het nemen van beslissingen, rekening heeft 

 gehouden met mijn argumenten 

      

V4.  Ik heb tijdens de rechtszaak mijn kant van de zaak voldoende kunnen 

 belichten 

      

V5.  Ik vond de behandeling van de rechtszaak oppervlakkig       

V6.  Mijn advocaat heeft goed naar mijn verhaal geluisterd       

V7.  Mijn advocaat heeft de rechtszaak op de juiste wijze behandeld       

V8.  Mijn advocaat heeft zich onvoldoende ingespannen voor mijn rechtszaak       

R1.  De rechter heeft ons onder druk gezet om te schikken.        
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A6. Is er een zitting geweest en bent u daarbij aanwezig geweest?  

o Ja, daar ben ik bij geweest  ga door naar vraag A7 

o Ja, maar daar ben ik niet bij geweest  ga door naar vraag S1 

o Nee, er is geen zitting geweest  ga door naar vraag S1 

 

A7. Beantwoord de volgende stellingen zoals onder vraag 12 

Ia1.  De rechter heeft gevraagd of ik voldoende geïnformeerd was over hoe de 

 procedure zou gaan verlopen 

      

Ia2.  Het taalgebruik in de rechtszaak vond ik moeilijk te volgen       

Ra1.  De rechter stelde zich onpartijdig op       

Ra2.  De wederpartij en ik werden op gelijke wijze behandeld       

Ra3.  Ik had het gevoel dat de rechter meer op mijn hand was dan op die van 

 de andere partij 

      

Ra4.  Ik had het gevoel dat de rechter meer op de hand van de andere partij 

 was dan op die van mij 

      

Ra5.  Tijdens de procedure ben ik door de rechter respectvol behandeld       

Ta19. Ik vond dat de rechter zich flexibel opstelde       

 

S1. Heeft de rechtszaak geleid tot een schikking met de andere partij?  

o Ja   ga door naar vraag S2 

o Nee   ga door naar vraag G1 

 

S2. Een schikking kan verplichtingen opleggen aan één of beide partijen. Voorbeel-

den van zo’n verplichting zijn het moeten betalen van een bedrag aan de 

wederpartij of omgangsregels waaraan een partij zich moet houden. Door de 

schikking: 

o Rustte er een verplichting op mij 

o Rustte er een verplichting op de tegenpartij 

o Rustte op beide partijen een verplichting  

o Rustte op geen van de partijen een verplichting 

o Weet ik niet 

 

G1. Kunt u aangeven hoeveel geld u naar schatting aan deze rechtszaak heeft uit-

gegeven? Denk daarbij aan het honorarium van de advocaat, kosten voor 

deskundigen en griffierechten. Betrek in het bedrag ook een eventuele 

proceskostenveroordeling door de rechter.  

o Ik heb geen kosten hoeven te maken 

o Ik heb kosten moeten maken, namelijk circa …€ ………………. 

 

A7. Wat is uw hoogst VOLTOOIDE schoolopleiding? 

o wo (universiteit, TU, TH, post-hbo) 

o hbo (hts, heao, Sociale Academie e.d.) 

o havo/vwo (gymnasium, hbs, mms) 

o mbo (mts, meao, Politieschool, Verpleegsteropleiding e.d.) 

o lbo/vmbo/mavo (mulo, ulo, opleidingen leerlingwezen) 

o Basisonderwijs / Geen onderwijs 

o Weet niet 
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A8. Zijn er nog dingen die niet in deze vragenlijst aan de orde zijn gekomen, maar 

die u wel graag wil opmerken? 

 

 

U bent nu klaar met het invullen van de vragenlijst. Wij danken u hartelijk voor uw 

medewerking.  
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Bijlage 4 Kwaliteitsoordeel advocaat ter comparitie 

Scoringslijst kwaliteit optreden van advocaten 

 

Zaaknummer ……………………………………… 

 

Oordeel over kwaliteit van optreden van advocaten 

 

Gevraagd wordt uw oordeel uitgedrukt in een rapportcijfer 

1 (zeer slecht) tot 10 (uitmuntend).  

 
Advocaat eiser 

De advocaat Rapportcijfer 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Toont zich op de hoogte van het relevante recht            

2 Toont adequate kennis van het dossier           

3 Argumenteert helder           

4 Verhaal consistent met de stukken           

5 Onthoudt zich van irrelevante uitweidingen of betogen           

6 Stelt zich constructief op            

7 Geeft op vragen duidelijk antwoord            

8 Helpt of ondersteunt de cliënt waar dat nodig is           

9 Onthoudt zich van gedrag dat het belang van de cliënt zou 

kunnen schaden 

          

10 Totaaloordeel optreden            

 

Aanvullende opmerkingen (facultatief): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….....

..........................................................................………………………………………………… 

 

Advocaat verweerder 

De advocaat  Rapportcijfer 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Toont zich op de hoogte van het relevante recht            

2 Toont adequate kennis van het dossier           

3 Argumenteert helder           

4 Verhaal consistent met de stukken           

5 Onthoudt zich van irrelevante uitweidingen of betogen           

6 Stelt zich constructief op            

7 Geeft op vragen duidelijk antwoord            

8 Helpt of ondersteunt de cliënt waar dat nodig is           

9 Onthoudt zich van gedrag dat het belang van de cliënt zou 

kunnen schaden 

          

10 Totaaloordeel optreden            

 

Aanvullende opmerkingen (facultatief): 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….....
..........................................................................……………………………………………… 
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Voorbeeld vragenlijst (verstrekt aan rechtzoekenden ter comparitie) 

 

Vragenlijst bestemd voor: Eisers 

Codenummer:  

 

A3. Bent u in deze procedure betrokken:  

o Als particulier 

o Als kleine zelfstandige (eenmansbedrijf, zzp-er) 

o Als vertegenwoordiger van een bedrijf of organisatie 

 

A4. Toen het geschil waarover de gerechtelijke procedure ging ontstond, had u 

toen een rechtsbijstandverzekering?  

o Ja  ga door naar vraag A5 

o Nee  ga door naar vraag A12 

 

A5. Bij welke verzekeringsmaatschappij? 

 

…………………………………………………. 
 

A6. Heeft u voor deze procedure een beroep gedaan op uw 

rechtsbijstandverzekering?  

o Ja  ga door naar vraag A7 

o Nee   ga door naar vraag A12 

 

A7. Heeft uw verzekeringsmaatschappij uw claim geaccepteerd? 

o Ja      ga door naar vraag A8 

o Nee, het viel buiten de dekking  ga door naar vraag A12 

o Nee vanwege iets anders, namelijk ………………………. ga door naar vraag A12 

 

A8. Maakt u in deze procedure gebruik van uw rechtsbijstandverzekering? 

o Ja, mijn verzekering vergoedt de kosten    ga door naar vraag 

A9 

o Nee, ik heb ervan afgezien de verzekering te gebruiken   ga door naar 

vraag A12 

 

A9. Heeft uw rechtsbijstandsverzekeraar uw zaak snel afgehandeld? Geef een 

rapportcijfer voor de snelheid van uw rechtsbijstandsverzekeraar (1 is zeer 

slecht, 10 is uitstekend) 

 
Rapportcijfer: …………………………………  

 

Uw rechtsbijstandsverzekeraar kan voor de behandeling van geschillen buiten de 

rechtbank allerlei soorten juristen inschakelen. Om uw zaak voor de rechter te 

kunnen brengen, was uw verzekeraar verplicht een advocaat in te schakelen. Uw 

advocaat is de persoon die uw belangen bij de rechtbank heeft behartigd. Het kan 

dus zijn dat dit een andere persoon was dan degene die uw zaak als eerste behan-

delde. De onderstaande vragen gaan specifiek over uw advocaat. 

 

A10. Mijn advocaat is: 

o Door mijzelf uitgezocht 

o Toegewezen of voorgesteld door de verzekeringsmaatschappij 
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A11. Mijn advocaat is: 

o In dienst van de verzekeringsmaatschappij 

o Werkzaam op een advocatenkantoor en wordt ingehuurd door de verzeke-

ringsmaatschappij 

o Dat weet ik niet 

 

A12. Krijgt u gefinancierde rechtsbijstand (wegens een laag inkomen)?  

o Ja 

o Nee 

o Dat weet ik niet 

 

A13. Hoe vaak hebt u ter voorbereiding van het proces over de zaak gesproken met 

uw advocaat?  

 

………………………………… gesprekken 

 

A14. Hoe tevreden bent u over de dienstverlening van uw advocaat? Kruis dit aan in 

de onderstaande tabel. 
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Luisteren naar mijn probleem       

Zijn/haar uitleg over mijn kansen        

Zijn/haar uitleg over de te nemen stappen in de procedure       

De juiste verwoording van mijn probleem in de 

processtukken 

      

De tijd die hij/zij voor mijn zaak had       

Zijn/haar snelheid van handelen       

Zijn/haar bereikbaarheid       

Het nakomen van afspraken        

Totaaloordeel dienstverlening advocaat       

 

U bent nu aan het einde van de vragenlijst gekomen. Bij deze vragenlijst treft u een 

retourenveloppe aan. Stopt u de vragenlijst er in en sluit de enveloppe. U kunt de 

retourenveloppe afgeven aan een medewerker van de rechtbank, of zelf insturen. 

Een postzegel is niet nodig. Mocht de retourenveloppe niet zijn bijgesloten, dan kunt 

u de ingevulde vragenlijst terugsturen naar het onderstaande adres.  
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Bijlage 5 Alle gebruikte zaakstyperingen in bodem-
zaken met financieel belang vanaf € 5.000 
tot en met € 25.000, afgedaan in 2010, 
frequentie en percentage 

 Frequentie Percentage 

Bijzondere overeenkomst (niet nader gespecificeerd) 882 4,5 

Bijzondere overeenkomst-aanneming van werk/bouwrecht 373 1,9 

Bijzondere overeenkomst-arbeidsrecht (niet nader gespecificeerd) 2 0,0 

Bijzondere overeenkomst-arbeidsrecht-kennelijk onredelijk ontslag 1 0,0 

Bijzondere overeenkomst-arbeidsrecht-loonvordering 2 0,0 

Bijzondere overeenkomst-arbeidsrecht-nietig/onrechtmatig ontslag 1 0,0 

Bijzondere overeenkomst-arbeidsrecht-overige arbeidsrecht 9 0,0 

Bijzondere overeenkomst-arbeidsrecht-uitzendovereenkomst 30 0,2 

Bijzondere overeenkomst-bewaarneming 3 0,0 

Bijzondere overeenkomst-borgtocht 31 0,2 

Bijzondere overeenkomst-bruikleen 8 0,0 

Bijzondere overeenkomst-dading 21 0,1 

Bijzondere overeenkomst-huurkoop 7 0,0 

Bijzondere overeenkomst-huurrecht (niet nader gespecificeerd) 19 0,1 

Bijzondere overeenkomst-huurrecht-achterstallige huur 6 0,0 

Bijzondere overeenkomst-huurrecht-bedrijfsruimte, alleen achterst. 3 0,0 

Bijzondere overeenkomst-huurrecht-bedrijfsruimte, herstel goede staat 1 0,0 

Bijzondere overeenkomst-huurrecht-huur roerende zaken 28 0,1 

Bijzondere overeenkomst-huurrecht-lease overeenkomst 31 0,2 

Bijzondere overeenkomst-huurrecht-overige huurrecht 17 0,1 

Bijzondere overeenkomst-huurrecht-vordering inzake bedrijfsruimte 1 0,0 

Bijzondere overeenkomst-huurrecht-vordering inzake woonruimte 1 0,0 

Bijzondere overeenkomst-huurrecht-woonruimte ontbinding/ontruiming 1 0,0 

Bijzondere overeenkomst-huurrecht-woonruimte, herstel goede staat 1 0,0 

Bijzondere overeenkomst-koop en ruil (niet nader gespecificeerd) 234 1,2 

Bijzondere overeenkomst-koop en ruil-consumentenkoop 304 1,5 

Bijzondere overeenkomst-koop en ruil-koop anderszins 1740 8,8 

Bijzondere overeenkomst-koop en ruil-koop onroerende zaak 317 1,6 

Bijzondere overeenkomst-koop en ruil-ruil 4 0,0 

Bijzondere overeenkomst-koop op afbetaling 1 0,0 

Bijzondere overeenkomst-maatschap/vof 30 0,2 

Bijzondere overeenkomst-massaschadezaak 1 0,0 

Bijzondere overeenkomst-opdracht (niet nader gespecificeerd) 782 3,9 

Bijzondere overeenkomst-opdracht-agentuurovereenkomst 7 0,0 

Bijzondere overeenkomst-opdracht-bemiddeling 34 0,2 

Bijzondere overeenkomst-opdracht-lastgeving 88 0,4 

Bijzondere overeenkomst-opdracht-overige opdrachten 46 0,2 

Bijzondere overeenkomst-opdracht-verrichten diensten/werkzaamheden 4218 21,3 

Bijzondere overeenkomst-overeenkomst geneeskundige behandeling 24 0,1 

Bijzondere overeenkomst-overeenkomst geneeskundige behandeling 

-Beroepsaansprakelijkheid medicus 

12 0,1 

Bijzondere overeenkomst-overeenkomst geneeskundige behandeling 

-Overige overeenkomst geneeskundige behandeling 

44 0,2 
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Bijzondere overeenkomst-overige bijzondere overeenkomst 747 3,8 

Bijzondere overeenkomst-reisovereenkomst 10 0,1 

Bijzondere overeenkomst-schenking 1 0,0 

Bijzondere overeenkomst-uitgave overeenkomst 2 0,0 

Bijzondere overeenkomst-verbruikleen (geldlening) 607 3,1 

Bijzondere overeenkomst-verbruikleen (geldlening)-overige verbuikleen 1181 6,0 

Bijzondere overeenkomst-verbruikleen (geldlening)-rekening courant ovk 401 2,0 

Bijzondere overeenkomst-verbruikleen (geldlening)-Wet op Consumentenkrediet 2674 13,5 

Erfrecht-overige erfrecht 8 0,0 

Erfrecht-verkrijging erfenis 12 0,1 

Europees recht-overige Europees recht 1 0,0 

Faillissementsrecht-onvoltooide levering/onbetaalde facturen 24 0,1 

Faillissementsrecht-overige faillissementsrecht 33 0,2 

Faillissementsrecht-pand 1 0,0 

Faillissementsrecht-vernietiging rechtshandeling (pauliana) 19 0,1 

Faillissementsrecht-verrekening 1 0,0 

Familierecht-overige familierecht-nakoming omgangsregeling 2 0,0 

Familierecht-overige familierecht-nakoming onderhoudsplicht 5 0,0 

Familierecht-overige familierecht-ouderbijdrage studerend kind 4 0,0 

Familierecht-scheiding c.a. (oud) 1 0,0 

Fiscaal recht-fiscus als eiser 2 0,0 

Intellectuele eigendom-auteursrecht 37 0,2 

Intellectuele eigendom-handelsnaam 4 0,0 

Intellectuele eigendom-kwekersrecht 1 0,0 

Intellectuele eigendom-merkenrecht (niet nader gespecificeerd) 4 0,0 

Intellectuele eigendom-merkenrecht-gemeenschapsmerkverordening 4 0,0 

Intellectuele eigendom-modellenrecht 1 0,0 

Intellectuele eigendom-octrooirecht 3 0,0 

Intellectuele eigendom-overige intellectuele eigendom 2 0,0 

Onteigeningswet 6 0,0 

Overige dagvaarding inzake 640 3,2 

Procesrecht-ander beslaggeschil 13 0,1 

Procesrecht-executiegeschil 8 0,0 

Procesrecht-nakoming overeenkomst 201 1,0 

Procesrecht-opheffing contradictoir beslag 1 0,0 

Procesrecht-overige procesrecht 14 0,1 

Procesrecht-rekening en verantwoording (771 Rv) 1 0,0 

Procesrecht-schadestaat (612 Rv) 17 0,1 

Procesrecht-schadeverg. nader op te maken bij staat 4 0,0 

Procesrecht-uitvoerbaar bij voorraad 2 0,0 

Procesrecht-verklaring voor recht 77 0,4 

Procesrecht-verklaringsprocedure 5 0,0 

Rechtspersonenrecht-aansprakelijkheid commissaris 1 0,0 

Rechtspersonenrecht-bestuurdersaansprakelijkheid 21 0,1 

Rechtspersonenrecht-ontslag bestuurder 1 0,0 

Rechtspersonenrecht-overige rechtspersonenrecht 20 0,1 

Sociale zekerheid/fraude 11 0,1 

Verbintenissenrecht-arbitrage/bindend advies 4 0,0 

Verbintenissenrecht-niet-bijzondere overeenkomst 75 0,4 

Verbintenissenrecht-onrechtmatige daad (niet nader gespecificeerd) 78 0,4 

Verbintenissenrecht-onrechtmatige daad-aansprakelijkheid voor personen of 

zaken 

99 0,5 
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Verbintenissenrecht-onrechtmatige daad-diefstal/fraude 214 1,1 

Verbintenissenrecht-onrechtmatige daad-in het verkeer 49 0,2 

Verbintenissenrecht-onrechtmatige daad-letsel overige 63 0,3 

Verbintenissenrecht-onrechtmatige daad-misleidende reclame 1 0,0 

Verbintenissenrecht-onrechtmatige daad-overheid (vaar)wegbeheer 3 0,0 

Verbintenissenrecht-onrechtmatige daad-overheid fiscaal 1 0,0 

Verbintenissenrecht-onrechtmatige daad-overheid overige 10 0,1 

Verbintenissenrecht-onrechtmatige daad-overheid strafrechtelijk 7 0,0 

Verbintenissenrecht-onrechtmatige daad-overheid subsidies 1 0,0 

Verbintenissenrecht-onrechtmatige daad-overheid vergunningen 2 0,0 

Verbintenissenrecht-onrechtmatige daad-overige onrechtmatige daad 211 1,1 

Verbintenissenrecht-onrechtmatige daad-pre-contractuele fase 2 0,0 

Verbintenissenrecht-onrechtmatige daad-produktaansprakelijkheid 15 0,1 

Verbintenissenrecht-onrechtmatige daad-publikatie 1 0,0 

Verbintenissenrecht-onrechtmatige daad-straat of contactverbod 1 0,0 

Verbintenissenrecht-onrechtmatige daad-verblijf/gebruik onroerende zaak 

(krakers) 

1 0,0 

Verbintenissenrecht-onrechtmatige daad-zaak beschadiging overige 85 0,4 

Verbintenissenrecht-overige verbintenissenrecht 117 0,6 

Verbintenissenrecht-verbintenis uit andere bron dan o.d.-0 24 0,1 

Verbintenissenrecht-verbintenis uit andere bron dan o.d.-dwaling 14 0,1 

Verbintenissenrecht-verbintenis uit andere bron dan o.d.-ongerechtvaardigde 

verrijking 

30 0,2 

Verbintenissenrecht-verbintenis uit andere bron dan o.d.-onverschuldigde 

betaling 

145 0,7 

Verbintenissenrecht-verbintenis uit andere bron dan o.d.-overige 38 0,2 

Verbintenissenrecht-verbintenis uit andere bron dan o.d.-zaakwaarneming 1 0,0 

Verkeersmiddelen en vervoer-binnenvaartrecht 1 0,0 

Verkeersmiddelen en vervoer-goederenvervoer (niet nader gespecificeerd) 8 0,0 

Verkeersmiddelen en vervoer-goederenvervoer-overig goederenvervoer 4 0,0 

Verkeersmiddelen en vervoer-goederenvervoer-wegvervoer 19 0,1 

Verkeersmiddelen en vervoer-overig 1 0,0 

Verkeersmiddelen en vervoer-personenvervoer-overig personenvervoer 1 0,0 

Verkeersmiddelen en vervoer-personenvervoer-vervoersrecht algemeen 9 0,0 

Verkeersmiddelen en vervoer-personenvervoer-zeerecht 2 0,0 

Vermogensrecht-bewind 2 0,0 

Vermogensrecht-overige vermogensrecht 7 0,0 

Vermogensrecht-pand en hypotheek 6 0,0 

Vermogensrecht-reële executie 3 0,0 

Vermogensrecht-verdeling gemeenschap (niet nader gespecificeerd) 31 0,2 

Vermogensrecht-verdeling gemeenschap-erfenis 28 0,1 

Vermogensrecht-verdeling gemeenschap-huwelijk/samenleving 308 1,6 

Vermogensrecht-verdeling gemeenschap-overige verdeling 10 0,1 

Vermogensrecht-vernietiging rechtshandeling (pauliana) 12 0,1 

Vermogensrecht-volmacht art 3:60 BW 2 0,0 

Verzekeringsrecht (niet nader gespecificeerd) 1 0,0 

Verzekeringsrecht-dekking 76 0,4 

Verzekeringsrecht-overig verzekeringsrecht 317 1,6 

Verzekeringsrecht-verkeerde opgave/verzwijging 9 0,0 

Verzet dwangbevel-fiscaal 1 0,0 

Verzet dwangbevel-overige 1 0,0 

Zakelijke rechten-beperkte rechten (niet nader gespecificeerd) 2 0,0 
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Zakelijke rechten-beperkte rechten-appartementsrechten 45 0,2 

Zakelijke rechten-beperkte rechten-erfdienstbaarheden 4 0,0 

Zakelijke rechten-beperkte rechten-erfpacht 5 0,0 

Zakelijke rechten-beperkte rechten-overige beperkte rechten 1 0,0 

Zakelijke rechten-beperkte rechten-recht van opstal 1 0,0 

Zakelijke rechten-burenrecht 23 0,1 

Zakelijke rechten-eigendomsrecht 10 0,1 

Zakelijke rechten-overige 2 0,0 

Geen zaakstypering 1.355 6,8 

Totaal 19.799 100,0 

 


