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Samenvatting en conclusie 

Een belangrijk beleidsthema op het gebied van de rechtspleging is de doorstroom van 
zaken. In de vakpers zowel als in de algemene media is regelmatig te lezen dat civiele 
procedures te lang duren. Mede naar aanleiding hiervan wordt door het Ministerie van 
Justitie gestreefd naar beperking van de doorlooptijden. Met het oog hierop is in 1994 
de projectgroep doelmatigheid civiele procedures ingesteld. Een van de eerste behoeften 
van deze projectgroep was te beschikken over actuele gegevens over de doorlooptijden 
van civiele zaken. Het WODC is benaderd om hiernaar een kort onderzoek te 
verrichten. In december 1994 heeft het WODC gegevens verzameld van 995 zaken 
verspreid over de rechtbanken Den Haag, Breda, Rotterdam, Alkmaar en Arnhem. Het 
onderzoek is beperkt tot dagvaardingszaken in de handelssector; kortgedingszaken zijn 
derhalve niet in de steekproef opgenomen. 

Over alle vijf rechtbanken genomen is de mediane doorlooptijd in gewone, contradictoi-
re zaken 519 dagen. Met andere woorden, in de helft van de zaken ligt de periode 
tussen aanbrenging en eindvonnis onder dit niveau. Tussen de rechtbanken zijn er grote 
verschillen. Zo is de mediane doorlooptijd in Alkmaar 112 dagen en in Den Haag 627. 
Bij verstekzaken zijn de doorlooptijden doorgaans korter, de mediaan over alle vijf 
rechtbanken is 35 dagen. 

Aan de hand van een aantal proceskenmerken is nagegaan welke factoren samenhangen 
met extreem lange doorlooptijden. Deze analyses zijn per rechtbank verricht en in ieder 
arrondissement komt een andere constellatie van factoren naar voren. Wel zijn er enkele 
factoren die in meerdere rechtbanken een belangrijke rol spelen, zoals het aantal tussen-
vonnissen en het aantal nadere conclusies. Hoe vaker deze handelingen voorkomen hoe 
langer het duurt voordat de zaak is afgerond. Factoren die niet significant met de lengte 
van de doorlooptijd samenhangen zijn o.a. het aantal pleidooien en of de zaak door de 
enkelvoudige of meervoudige kamer is behandeld. 
Hoewel de onderzochte proceshandelingen een belangrijk deel van de variantie in de 
doorlooptijden kunnen verklaren (variërend van 50% in Rotterdam tot 77% in Alkmaar) 
kunnen zij niet alle variantie verklaren. Wat de onverklaarde variantie betreft, hier 
spelen kennelijk andere factoren, die niet in het onderzoek zijn opgenomen, een rol. 

Om inzicht te krijgen in de ontwikkelingen in de doorlooptijden over de jaren heen zijn 
de onderhavige gegevens vergeleken met die uit eerder onderzoek van het WODC. 
Gegevens zijn beschikbaar voor de jaren 1983 en 1986. Indien men de bevindingen uit 
1994 daarmee vergelijkt dan blijkt dat het antwoord op de vraag of de doorlooptijden 
langer zijn geworden niet eenduidig is. Afhankelijk van de soort zaak, het arron-
dissement, en met welk jaartal men de huidige gegevens vergelijkt, kan het antwoord 
bevestigend of ontkennend zijn. In ieder geval is er geen sprake van een duidelijke 
toename in de doorlooptijden door de jaren heen. 
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Om meer inzicht te krijgen in de geconstateerde veranderingen in de doorlooptijden is 
er naar de ontwikkelingen binnen de rechtbanken gekeken. In 1994 in het 
arrondissement Den Haag is de mediane doorlooptijd in gewone, contradictoire zaken 
zo'n 5 maanden langer dan in 1986. Binnen dit arrondissement is het percentage 
tussenvonnissen fors toegenomen (van 17% naar 31%) wat de stijging in de doorlooptijd 
zou kunnen verklaren. In Alkmaar daalt mediane doorlooptijd in 1994 ten op zichte van 
1986. Deze daling hangt samen met een stijging in het aantal comparaties (van 12% 
naar 20%) en een daling in het aantal aktes van de eiser (van 24% naar 16%). 

Met het oog op de geplande integratie van de kantongerechten en de rechtbanken zijn de 
onderhavige bevindingen vergeleken met gegevens uit eerder onderzoek van het WODC 
naar het kantongerecht. Daarbij moet natuurlijk bedacht worden dat het gaat over 
instanties die niet alleen zeer verschillende procedures volgen, maar die ook 
uiteenlopende soorten zaken behandelen. Dat de gemiddelde doorlooptijd bij het 
kantongerecht aanzienlijk korter is dan die bij de rechtbanken kan dus door ver-
schillende factoren worden veroorzaakt. De proceshandelingen zijn daarvan slechts één 
mogelijkheid. Over het algemeen komen proceshandelingen vaker voor in zaken die 
door de rechtbank zijn behandeld. Zo komen tussenvonnissen, een factor die met 
langere doorlooptijden bij de rechtbank samengaat, veel vaker voor bij de rechtbank dan 
bij het kantongerecht (47% vs. 13%). 



1 	Inleiding 

1.1 	Achtergrond 

In een toespraak tijdens het symposium "De rechtsmiddelen van de toekomst", op 27 
mei 1994 heeft de toenmalige Minister van Justitie het beleid op het gebied van 
rechtspleging uiteengezet. De Minister noemde drie beleidsthema's die steeds meer van 
belang zullen zijn op dit gebied: 1) de verdere verbetering van de structuur van de 
rechterlijke organisatie; 2) de beheersing van de instroom van zaken; 3) de 
stroomlijning van procedures. Stroomlijning van procedures heeft, aldus de Minister, 
vooral betrekking op de verdere verbetering van de effectiviteit en de efficiency van 
proces en procesrecht. Volgens de Minister is het 

"... opmerkelijk dat de laatste tijd én vanuit de rechterlijke macht én de advocatuur én 
de wetenschap de roep om stroomlijning van met name de civiele dagvaardingsproce-
dure bij de rechtbank luider en luider wordt. Daarbij wordt vooral de aandacht 
gevraagd voor zaken als het tempo waarin de procedure zich voltrekt en de sturingsmo-
gelijkheden die rechter en rechtbijstandsverlener hebben, het leggen van meer nadruk op 
de proceseconomie, en het opnieuw doordenken van de verhouding tussen de rol van de 
rechter en de rol van partijen in de procedure".(Minister van Justitie, 1994) 

De plannen voor herziening van de rechterlijke organisatie dateren uit de vorige 
kabinetten maar zijn door de huidige Minister van Justitie overgenomen (Simons, 1995). 
In de civiele procedure vormen doorlooptijden een knelpunt en dit zal moeten worden 
weggenomen. Zaken zullen sneller moeten worden afgehandeld. Echter, om hiertoe 
beleid te kunnen ontwikkelen moet eerst inzicht worden gekregen in de actuele 
doorlooptijden van civiele zaken. In het onderhavige onderzoek wordt getracht dit te 
verschaffen. 

1.2 	De onderzoeksvragen 

In dit onderzoek staan daartoe de volgende vragen centraal: 

1. Hoe lang zijn de doorlooptijden in civiele zaken? 
2. Waarom zijn sommige doorlooptijden (extreem) lang en andere (zeer) kort? 
3. Hoe verhouden zich de huidige doorlooptijden met die in het verleden? 
4. Zijn er verschillen tussen doorlooptijden bij de rechtbank respectievelijk het 

kantongerecht? 



1.3 	Dataverzameling 

In totaal zijn vijf arrondissementen in het onderzoek betrokken. De betreffende 
arrondissementen zijn geselecteerd om de huidige bevindingen te kunnen vergelijken 
met die uit eerder onderzoek. In elk arrondissement zijn circa 200 zaken bekeken. 

Aan de hand van de rolkaarten zijn gegevens over de aard en het verloop van de zaak 
verzameld. De ingang voor de dataverzameling waren de rolkaarten en niet de dossiers. 
Voordeel hiervan is dat men snel een overzicht van het verloop van de zaken in kaart 
kon brengen. Nadeel is dat de beschikbare informatie zeer summier is. De dataver-
zameling heeft plaatsgevonden in december 1994. 

Zaken die aan de bovengenoemde criteria voldeden en in de maand november van 1994 
werden afgedaan (eindvonnis of royement) vormden de basis voor de steekproef. Men 
heeft getracht 200 zaken per arrondissement in de steekproef op te nemen. In kleinere 
arrondissementen bleek dit een probleem te zijn en dus besloot men, indien nodig, de 
periode van afdoening uit te breiden met begin december of eind oktober 1994. 
In principe zou deze benadering een representatief beeld moeten geven van de gang van 
zaken binnen de arrondissementen. Tenzij er plaatselijk een beslissing werd genomen 
dat alle zaken van een bepaalde type in november moesten worden afgedaan (overigens 
zijn er geen aanwijzingen dat dit het geval is) bieden de gegevens een goed overzicht 
van het reilen en zeilen in de arrondissementen. Niettemin blijft het een moment opna-
me. Bij de interpretatie van de bevindingen moet men daarom oppassen voor het 
trekken van voorbarige conclusies. 
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Besloten is dat de te selecteren zaken aan een aantal criteria zouden moeten voldoen. De 
selectiecriteria zijn: 
* alleen dagvaardingszaken 
* geen kort gedingzaken 
* alleen handelszaken 



Den Haag 	200  

Rotterdam 	200  

Breda 	199  

Alkmaar 	199  

Arnhem 	196 

2 De in 1994 afgedane zaken 

2.1 	Samenstelling steekproef 

Het totaal aantal zaken opgenomen in het onderzoek is 995. Opgesplitst naar arrondisse-
ment is de verdeling als volgt: 

De meeste zaken (92%) zijn gewone zaken. Daarnaast is er een klein aantal appel-zaken 
(6%) en verzetzaken (2%) in de steekproef opgenomen. Wat de soort procedure betreft 
komen zowel de verkorte termijn als de gewone termijn procedure voor. In bijna alle 
zaken is er echter sprake van een gewone termijn procedure (99%). Verstekzaken 
vormen 40% van de steekproef. De overige zaken (60%) zijn contradictoir gevoerd. In 
totaal is 78% van de zaken met een eindvonnis afgedaan en 22% geroyeerd. In de 
meeste zaken is het vonnis door een enkelvoudige kamer uitgesproken (67%). Van de 
overige zaken is 13% afgedaan door een meervoudige kamer; in 20% van de zaken is 
het onbekend welke kamer de zaak heeft afgedaan'. 

2.2 	Doorlooptijden 

Een belangrijke doelstelling van het onderhavige onderzoek is om inzicht te krijgen in 
de lengte van de doorlooptijden in civiele zaken. In het volgende wordt een aantal 
descriptieve gegevens vermeld over lengte van verschillende fases van het civiele 
proces. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen contradictoire en verstekzaken. 
Naast een totaal overzicht worden deze gegevens per rechtbank weergegeven. De 
bevindingen zijn gebaseerd op 912 gewone zaken; appel- en verzetzaken zijn derhalve 
buiten beschouwing gehouden. 

1 	Onbekend betekent dat de soort kamer niet eenduidig op de rolkaart was aangetekend. Dit komt met name 
voor in Arnhem. Dit is tevens het enig arrondissement in het onderzoek waar de rol nog niet is geautomati-
seerd. 



2.2.1 Van aanbrenging tot eindvonnis 

Bij de contradictoire zaken die eindigen in een vonnis wordt over het geheel genomen 
10% binnen 3 maanden afgedaan, 30% binnen een jaar en 67% (tweederde) binnen 2 
jaar. De rechtbank Alkmaar springt er in positieve zin uit: daar wordt ruim 38% binnen 
drie maanden afgedaan. In Arnhem heeft bijna 40% van de zaken een looptijd van meer 
dan 3 jaar. In Rotterdam is dat bijna 20%, bij de andere rechtbanken ligt het percentage 
onder de tien. Dit beeld blijkt ook uit een vergelijking van de mediane' doorlooptijden 
in de verschillende arrondissementen (zie tabel 1) 

Tabel 1: Mediaan, gemiddelde, minimum en maximum doorlooptijd in gewone 
contradictoire zaken (in dagen weergegeven) 

rechtbank mediaan gemiddelde 	minimum maximum n 

Totaal 	519 	626 	 56 	2408 	321 
Den Haag 627 	656 	 113 	1415 	102 
Breda 	511 	597 	 56 	1526 	54 
Alkmaar 112 	393 	 56 	1799 	77 
R'dam 	590 	770 	 149 	1829 	43 
Arnhem 560 	854 	 77 	2408 	45 

Bij de verstekzaken die eindigen in een vonnis is bijna 90% binnen 3 maanden afge-
daan; in Den Haag zelfs alles. Wanneer de doorlooptijden nader worden uitgesplitst dan 
blijkt dat 54% van de zaken binnen 5 weken is afgedaan. In Breda is zelfs 80% van de 
verstekzaken binnen deze tijd afgerond. Bij de verstekzaken springt Alkmaar er 
ongunstig uit. Terwijl de meeste rechtbanken verstekzaken binnen 5 weken kunnen 
afronden is in Alkmaar geen enkel verstekzaak binnen deze periode afgerond. Dit beeld 
blijkt ook uit een vergelijking van de mediane doorlooptijden in de verschillende 
rechtbanken (zie tabel 2). 

Tabel 2: Mediaan, gemiddelde, minimum en maximum doorlooptijd in gewone verstek-
zaken (in dagen weergegeven) 

rechtbank mediaan gemiddelde 	minimum maximum n 

Totaal 	35 	60 	 0 	1540 	376 
Den Haag 42 	38 	 0 	49 	65 
Breda 	28 	45 	 14 	637 	101 
Alkmaar 140 	130 	 56 	308 	31 
R'dam 	28 	52 	 14 	364 	88 
Arnhem 49 	77 	 35 	1540 	91 

2 mediaan: de waarde waar de helft van de waarnemingen onder ligt. 
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De doorlooptijden in Alkmaar zijn zeer opvallend. In contradictoire zaken zijn ze 
uitzonderlijk kort terwijl ze bij verstekzaken juist uitzonderlijk lang zijn. Ter controle 
zijn de code-formulieren nog eens nagekeken maar alles bleek in orde te zijn. 
Vervolgens is contact opgenomen met de griffie. Daar was men beslist niet verrast over 
de zeer lange doorlooptijden in verstekzaken en wijt men dit aan problemen rond de 
personele bezetting (o.a. langdurige ziekte) bij de administratie van deze zaken. 
Dergelijke afwijkende gegevens laten de kwetsbaarheid van de steekproef zien. Het 
blijft een momentopname. Wellicht zou een hertoetsing wenselijk zijn waardoor de 
stabiliteit van deze bevindingen vastgesteld kan worden. 

2.2.2 	Van aanbren ging tot royement 

Zaken die eindigen in een royement zijn vaak slepend en dit blijkt ook uit de door-
looptijden. Bij de contradictoire zaken die eindigen in een royement wordt over het 
geheel genomen slechts 7% binnen drie maanden afgedaan, ca. 20% binnen 6 maanden 
en ca. 45% binnen een jaar. Den Haag lijkt er positief uit te springen, doch hier gaat 
het om maar zeer weinig zaken (zie tabel 3). Voor het overige is de verdeling op het 
eerste gezicht zeer willekeurig. 
Verstekzaken worden nauwelijks geroyeerd. 

Tabel 3: Looptijden van aanbrenging tot royement in gewone contradictoire zaken 
opgesplitst naar rechtbank 

rechtbank totaal 	Den Haag 	Breda 	Alkmaar Rotterdam 	Arnhem 

(n=184) (n=9) 	(n=30) (n=65) 	(n=37) 	(n=43) 

binnen 3 mnd 	8% 	67% 	3% 	15% 	3% 	5% 

3 tot 6 mnd 	14% 	11% 	20% 	6% 	16% 	9% 

6 tot 12 mnd 	25% 	0% 	34% 	14% 	24% 	42% 

12 tot 24 mnd 	24% 	0% 	10% 	32% 	24% 	26% 

24 tot 36 mnd 	13% 	11% 	23% 	19% 	11% 	0% 

36 mnd of langer 16% 	11% 	10% 	14% 	22% 	18% 

2.2.3 	Van aanbrenging tot eis 
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In vrijwel alle zaken (meer dan 90%) wordt de conclusie van eis uitgebracht op dezelfde 
dag waarop de zaak wordt aangebracht. Bij een aantal rechtbanken lijkt het wat langer 
te kunnen duren. 



2.2.4 	Van conclusie van eis tot conclusie van antwoord 

Bij ruim 50% van de zaken wordt de conclusie van antwoord uitgebracht binnen drie 
maanden na de conclusie van eis. In Breda ligt dit percentage zelfs op 76. Een enkele 
gedaagde (doorgaans 10%) doet er echter een half jaar of langer over. In Rotterdam 
komen langere periodes iets vaker voor: in 18% van de zaken doet men er een half jaar 
of langer over (zie tabel 4). 

Tabel 4: Looptijden van conclusie van eis tot conclusie van antwoord in gewone 
contradictoire zaken opgesplitst naar rechtbank 

rechtbank totaal 	Den Haag 	Breda 	Alkmaar Rotterdam 	Arnhem 

(n=389) (n=107) 	(n=66) (n=82) 	(n=64) 	(n=70) 

zelfde dag 	1% 	4% 	0% 	0% 	3% 	0% 

binnen 3 mnd 	57% 	55% 	76% 	59% 	42% 	53% 

3 tot 6 mnd 	31% 	28% 	20% 	33% 	37% 	37% 

6 tot 12 mnd 	8% 	12% 	0% 	5% 	16% 	8% 

12 tot 24 mnd 	2% 	0% 	4% 	3% 	2% 	1% 

24 tot 36 mnd 	I% 	0% 	0% 	0% 	0% 	I% 

Samenvattend, tussen de vijf onderzochte rechtbanken zijn er soms aanzienlijke verschil-
len in de doorlooptijden. In het bijzonder wijkt de rechtbank in Alkmaar in sterke mate 
af van de andere. Waar de meeste rechtbanken er gemiddeld bijna twee jaar voor nodig 
hebben om een gewone contradictoire zaak af te handelen heeft men in Alkmaar 
doorgaans minder dan een jaar nodig. In de volgende paragraaf zal nader worden 
ingegaan op de factoren die de lengte van de doorlooptijden beïnvloeden. 

2.3 Factoren die samenhangen met lange doorlooptijden 
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De verschillen tussen de rechtbanken in doorlooptijd kunnen door een aantal factoren 
worden veroorzaakt. Om te beginnen liggen de rechtbanken in verschillende regio's. 
Externe factoren zoals het aantal inwoners en de plaatselijke economie (b.v. industrie) 
kunnen de aard en de omvang van de zaken die bij de rechtbanken binnenkomen 
beïnvloeden (Kritzer en Zemans, 1993). Daarnaast kunnen interne factoren, zoals het 
lokale beleid, de doorlooptijden beïnvloeden (Cole, 1993). De termijnen voor het nemen 
van conclusies zijn niet wettelijk vastgesteld maar worden door de rechtbanken zelf 
bepaald. Iedere rechtbank heeft de vrijheid een eigen beleid hierin te vormen en de ene 
rechtbank gaat wat soepeler om met een gedaagde die om uitstel vraagt dan de andere. 
Het lokale beleid kan dus tot verschillen tussen de rechtbanken leiden. Ook de wijze van 
procesvoering van de betrokken partijen kan het verloop van de zaak beïnvloeden. Zo 
kan het soms in het voordeel zijn van een van de partijen dat de zaak juist lang duurt 
waardoor de advocaat telkens om uitstel zal vragen. Verder kunnen ook enkele 



proceskenmerken de doorlooptijden beïnvloeden: hoe meer handelingen er in een zaak 
verricht moeten worden hoe langer de zaak zou kunnen duren. 
In het volgende wordt getracht nader inzicht te krijgen in factoren die samenhangen met 
de lengte van de doorlooptijd. Helaas kunnen niet alle mogelijke factoren worden 
bestudeerd. Het onderzoek is noodzakelijkerwijze beperkt gehouden waardoor er slechts 
een klein aantal gegevens voorhanden is. Met name gegevens over de kenmerken van 
het proces zijn beschikbaar. 

Vanwege de verschillen tussen de rechtbanken zijn de analyses per rechtbank 
uitgevoerd. Verder zijn de analyses beperkt tot contradictoire zaken omdat juist bij deze 
zaken de doorlooptijden extreem lang kunnen zijn. Ten behoeve van de analyse is door-
looptijd gedefinieerd als de tijd tussen aanbrenging en eindvonnis. Om inzicht te krijgen 
in de factoren die samenhangen met langere doorlooptijden zijn twee verschillende 
soorten van analyses verricht, namelijk de chi-kwadraat toets en regressie-analyse. 

2.3.1 	Chi -kwadraat toetsen 

Bij de chi-kwadraat toets is per rechtbank de steekproef van gewone, contradictoire 
zaken opgesplitst in twee groepen: zaken waarbij doorlooptijd onder de mediaan van de 
desbetreffende rechtbank ligt en zaken waarbij de doorlooptijd daarboven ligt. 
Vervolgens is nagegaan welke proceskenmerken significant samenhangen met extreem 
lange en zeer korte doorlooptijden. Het verband tussen doorlooptijd en de volgende 
kenmerken zijn onderzocht: 
* persoon eiser / persoon gedaagde 
* soort kamer 
* wel of geen incidentele eis / soort incident / partij incident 
* wel of geen eis in reconventie 
* het aantal nadere conclusies eiser / gedaagde 
* het aantal aktes eiser /gedaagde 
* het aantal tussenvonnissen 
* het aantal comparities 
* wel of geen enquête / contra-enquête / deskundigenonderzoek / pleidooi / eiswijziging 

Den Haag 

De volgende variabelen hangen niet significant samen met de doorlooptijd: 
* meervoudige / enkelvoudige kamer 
* persoon eiser 
* persoon gedaagde 
* incidentele eis 

soort incident 
* partij incident 
* eis in reconventie 
* het aantal comparitie 

9 



* enquête 
* contra-enquêtes 
* deskundigenonderzoek 
* pleidooi 
* eiswijziging 

De volgende variabelen hangen significant samen met de doorlooptijd: 
* het aantal nadere conclusies eiser / gedaagde 
* aktes eiser / gedaagde 
* het aantal tussenvonnissen 
* comparitie 

Zaken waarin er sprake is van één of meer aktes van de gedaagde of de eiser, of één of 
meer tussenvonnissen, hebben over het algemeen langere doorlooptijden. Indien er 
sprake is van een comparitie dan is de doorlooptijd van de zaak meestal langer. 

Breda 

De volgende variabelen hangen niet significant samen met de doorlooptijd: 
* meervoudige / enkelvoudige kamer 
* persoon eiser 
* persoon gedaagde 
* incidentele eis 
* soort incident 
* partij incident 
* het aantal aktes gedaagde 
* pleidooi 

De volgende variabelen hangen significant samen met de doorlooptijd: 
* eis reconventie 
* het aantal nadere conclusies eiser / gedaagde 
* aktes eiser 
* het aantal tussenvonnissen 
* comparitie 
* enquête 
* contra-enquête 
* deskundigenonderzoek 
* eiswijziging 
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Zaken waarin er sprake is van een eis in reconventie, één of meer nadere conclusies van 
eiser of gedaagde, één of meer aktes van eiser, één of meerder tussenvonnissen, 
enquêtes, contra-enquêtes, of deskundigenonderzoeken worden doorgaans gekenmerkt 
door langere looptijden. Verder blijkt dat wanneer een eiswijziging of een comparitie 
plaatsvindt de zaken meestal langer duren. 



Alkmaar 

De volgende variabelen hangen niet significant samen met de doorlooptijd: 
* meervoudige / enkelvoudige kamer 
* persoon eiser / gedaagde 
* incidentele eis 
* soort incident 
* partij incident 
* pleidooi 

De volgende variabelen hangen significant samen met de doorlooptijd: 
* eis reconventie 
* het aantal nadere conclusies eiser / gedaagde 
* aktes eiser / gedaagde 
* eiswijziging 
* het aantal tussenvonnissen 
* comparitie 
* enquête 
* contra-enquête 
* deskundigenonderzoek 
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Zaken waarin de volgende proceshandelingen voorkomen hebben doorgaans langere 
doorlooptijden: eis in reconventie; één of meer nadere conclusies van eiser of gedaagde; 
één of meerdere aktes van eiser of gedaagde; één of meer tussenvonnissen; wijziging 
van de eis. Enkele proceshandelingen komen in Alkmaar alleen maar voor in zaken met 
een doorlooptijd die boven de mediaan ligt. Dat zijn: tussenvonnissen, comparitie, 
enquêtes, contra-enquêtes en duskundigenonderzoeken. 

Rotterdam 

De volgende variabelen hangen niet significant samen met de doorlooptijd: 
* meervoudige / enkelvoudige kamer 
* persoon eiser 
* persoon gedaagde 
* incidentele eis 
* soort incident 
* partij incident 
* eis in reconventie 
* aktes eiser / gedaagde 
* comparitie 
* pleidooi 
* eiswijziging 

De volgende variabelen hangen significant samen met de doorlooptijd: 
* het aantal nadere conclusies eiser / gedaagde 



* het aantal tussenvonnissen 
* deskundigensonderzoek 
* enquête 
* contra-enquête 

Zaken waarin deze proceshandelingen éénmaal of vaker voorkomen hebben doorgaans 
langere doorlooptijden. 

Arnhem 

De volgende variabelen hangen niet significant samen met de doorlooptijd: 
* meervoudige / enkelvoudige kamer 
* persoon eiser 
* persoon gedaagde 
* incidentele eis 
* soort incident 
* partij incident 
* aktes eiser / gedaagde 
* het aantal tussenvonnissen 
* contra-enquête 
* deskundigenonderzoek 
* pleidooi 
* eiswijziging 

De volgende variabelen hangen significant samen met de doorlooptijd: 
* eis in reconventie 
* het aantal nadere conclusies eiser / gedaagde 
* comparitie 
* enquête 

Indien er sprake is van een comparitie dan ligt de doorlooptijd vaker boven de mediaan 
dan wanneer er geen comparitie plaatsvindt. De volgende proceshandelingen hangen 
samen met langere doorlooptijden: eis in reconventie, één of meer nadere conclusies 
van eiser of gedaagde en enquêtes. Contra-enquêtes komen niet voor in deze substeek-
proef. 

De conclusie uit deze analyse luidt dat in ieder arrondissement de doorlooptijd 
samenhangt met een andere constellatie van variabelen. Wel zijn er enkele factoren die 
in meerdere arrondissementen een significant verband hebben met de lengte van de 
doorlooptijd. In alle vijf arrondissementen hangt het aantal nadere conclusies van de 
eiser samen met de lengte van de doorlooptijd. Daarnaast is er in meerdere 
arrondissementen een verband gevonden tussen de lengte van de doorlooptijd en het 
aantal nadere conclusies gedaagde, het aantal tussenvonnissen en comparities. Wat het 
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laatste betreft moet worden opgemerkt dat, hoewel comparitie doorgaans plaatsvindt in 
zaken met een langer dan gemiddelde doorlooptijd, het beeld verandert indien men 
alleen naar zaken kijkt waarin een of meerder tussenvonnissen voorkomen. Het blijkt 
dat onder deze zaken comparitie vaak samenhangt met kortere doorlooptijden. Met 
andere worden, in zaken waarin tussenvonnissen voorkomen heeft comparitie een 
gunstig effect op de lengte van de doorlooptijd. 
Handelingen die in meerdere arrondissementen niet samenhangen met de lengte van de 
doorlooptijd zijn: de persoon van de eiser of gedaagde, of de zaak door de meervoudige 
of enkelvoudige kamer is afgedaan, of er sprake is van een incidentele eis, het soort 
incident, en of er sprake is van een pleidooi. 

2.3.2 	Regressie-analyse 

In de bovengenoemde chi-kwadraat toetsen is iedere keer het verband tussen een 
variabel en de doorlooptijd apart bekeken. Deze toets houdt geen rekening met 
eventuele onderlinge verbanden tussen de proceshandelingen. Proceshandelingen kunnen 
met elkaar in verband staan; indien er geen sprake is van een tussenvonnis dan komen 
bijvoorbeeld andere proceshandelingen zoals enquétes niet voor. Regressie-analyse 
maakt het mogelijk om rekening te houden met de eventuele verbanden die er tussen de 
proceshandelingen kunnen zijn. Vandaar dat de resultaten ook anders kunnen zijn dan 
die van de chi-kwadraat toets. 
Met behulp van gewone regressie-analyse is nagegaan in hoeverre verschillende proces-
handelingen de lengte van de doorlooptijd kunnen voorspellen. Regressie-analyse geeft 
aan hoeveel van de variantie in de doorlooptijd (de afhankelijk variabele) door de 
proceskenmerken (de onafhankelijke variabelen) kan worden verklaard. 

Door telkens dezelfde groep variabelen in de analyses te gebruiken kunnen verschillen 
tussen de arrondissementen in kaart worden gebracht. Regressie-analyse stelt echter 
andere eisen aan de data dan de chi-kwadraat toets en daarom zijn enkele categorische 
variabelen die wel hiervoor zijn genoemd niet in de regressie-analyse opgenomen. De 
volgende onafhankelijke variabelen zijn in de regressie-analyse opgenomen: 
* persoon eiser / persoon gedaagde 
* wel of geen incidentele eis 
* wel of geen eis in reconventie 
* het aantal nadere conclusies eiser / gedaagde 
* het aantal aktes eiser /gedaagde 
* het aantal tussenvonnissen 
* het aantal comparities 
* wel of geen enquête / contra-enquête / deskundigenonderzoek / pleidooi. 

In het Haagse arrondissement kunnen de bovengenoemde variabelen 59% van de 
variantie in de doorlooptijden voorspellen. Maar niet alle variabelen zijn even goede 
voorspellers. Belangrijke voorspellers zijn het aantal tussenvonnissen, of er wel of geen 
sprake is van een incidentele eis en of er sprake is van eis in reconventie. Slechte 



voorspellers zijn onder andere het aantal aktes eiser, of er wel of geen pleidooi is 
gehouden, het aantal comparities, het aantal deskundigenonderzoeken, en het aantal 
nadere conclusies eiser. 

De bovengenoemde proceshandeling kunnen de variantie in de doorlooptijden het best 
verklaren in het arrondissement Alkmaar. Blijkbaar komt de doorlooptijd in Alkmaar 
grotendeels overeen met de proceshandelingen die in de zaken zijn verricht. In 
Rotterdam daarentegen wordt de variantie in de doorlooptijd relatief slecht verklaard 
door de onderzochte proceshandelingen. Interessant is de bevinding dat in ieder 
arrondissement de lengte in de doorlooptijd door een andere constellatie van variabelen 
wordt beïnvloed. De verschillen tussen de arrondissementen zouden het gevolg kunnen 
zijn van het beleid van de afzonderlijke arrondissementen. De beschikbare gegevens 
bieden daar echter geen inzicht in. Nader onderzoek is nodig om een antwoord te 
kunnen geven op de vraag waarom de gevonden verschillen tussen de arrondissementen 
voorkomen. 
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In het arrondissement Breda kunnen de bovengenoemde variabelen 63% van de variantie 
in de doorlooptijd verklaren. Niet alle variabelen zijn even goede voorspellers van de 
doorlooptijd. Belangrijke variabelen zijn: of er wel of geen sprake is van een eis in 
reconventie, het aantal nadere conclusies eiser en het aantal contra-enquêtes. Slechte 
voorspellers zijn onder andere het aantal comparities, het aantal pleidooien, en het 
aantal aktes gedaagden. 

In het arrondissement Alkmaar kunnen de bovengenoemde variabelen 77% van de 
variantie in de doorlooptijd verklaren. Twee variabelen zijn zeer goede voorspellers van 
de lengte van de doorlooptijd, namelijk het aantal tussenvonnissen en het aantal nadere 
conclusies gedaagden. Minder goede voorspellers zijn de persoon van de gedaagde, het 
aantal comparities, het aantal enquêtes en het aantal nadere conclusies eiser. 

In het Rotterdamse arrondissement kunnen de bovengenoemde variabelen 50% van de 
variantie in de doorlooptijd verklaren. De belangrijkste variabele is het aantal enquêtes. 
Slechte voorspellers zijn het aantal contra-enquêtes, het aantal deskundigenonderzoeken 
en het aantal nadere conclusies gedaagden. 

In het arrondissement Arnhem kunnen reeds genoemde variabelen 69% van de variantie 
in de doorlooptijden kunnen verklaren. Niet alle variabelen delen evenveel variantie 
samen met de doorlooptijd. Goede voorspellers van de lengte van de doorlooptijd zijn 
incidentele eis, eis in reconventie, het aantal aktes gedaagde, het aantal pleidooien, en 
het aantal enquêtes. Slechte voorspellers zijn het aantal nadere conclusies eiser, of er 
wel of geen deskundigenonderzoek heeft plaatsgevonden en het aantal aktes eiser. 



3 Vergelijking van de huidige 

doorlooptijden met die uit 1983 en 

19863  

Men klaagt over de steeds langer worden doorlooptijden. De vraag is echter, of de 
doorlooptijden werkelijk steeds langer worden. In het volgende worden de bevindingen 
uit de steekproef van 1994 vergeleken met gegevens uit eerdere onderzoeken. Hieruit 
zou moeten blijken of de doorlooptijden inderdaad ook langer zijn geworden. 

Om te beginnen is het van belang om te weten of de wijze van procesvoering in de loop 
der jaren is veranderd. Verstekzaken worden immers veel sneller afgehandeld dan 
contradictoire zaken. In vergelijking met 1983 worden er nu relatief meer zaken 
contradictoir gevoerd (zie tabel 5). Echter, in vergelijking met 1986 is de verhouding 
verstek/contradictoire zaken nauwelijks veranderd. 

Tabel 5: Verdeling naar wijze procesvoering, in % 

1983 	1986 	1994 

contradictoire 	38 	58 
referte 	 7 	 2 
verstek 	 54 	40 

60 
0 

40 

Gegevens over de arrondissementen Den Haag, Rotterdam en Breda zijn aanwezig voor 
de jaren 1983, 1986 en 1994. Voor de arrondissementen Alkmaar en Arnhem zijn alleen 
gegevens beschikbaar voor de jaren 1986 en 1994. In tabel 6 wordt een overzicht 
gegeven van de doorlooptijden in de betreffende arrondissementen in de jaren 1983, 
1986 en 1994. 

3 Bron: E.J.M. Barendse-Hoornweg, Hoe worden civiele zaken afgehandeld? Een indruk van de praktijk in 1983 en 
1986 op vijf rechtbanken. WODC, 1992, K22. 



Tabel 6: Medianen van de afhandelingsduur in dagen naar afdoening door vonnis of 
royement en wijze van procederen naar rechtbank, 1983, 1986 en 1994 

door vonnis afgedaan 
alle zaken 	contradict. 	verstek 

royement 
alle zaken 

1983 	(n=4859) 	(1793) 	(2875) 	(710) 

Den Haag 	199 	709 	53 	 259 
R'dam 	37 	633 	21 	 273 
Breda 	75 	350 	34 	 150 
totaal 	80 	618 	38 	 176 

1986 	(n=5699) 	(2620) 	(2971) 	(2407) 

Den Haag 	230 	461 	54 	 391 
R'dam 	96 	662 	49 	 455 
Breda 	159 	386 	54 	 242 
Arnhem 	97 	521 	43 	 287 
Alkmaar 	127 	597 	56 	 611 
totaal 	142 	497 	53 	 380 

1994 	(n=881*) 	(321) 	(376) 	(184) 

Den Haag 	365 	627 	42 	 168 
R'dam 	63 	590 	28 	 464 
Breda 	28 	511 	28 	 350 
Arnhem 	56 	560 	49 	 322 
Alkmaar 	140 	112 	140 	 465 
totaal 	84 	522 	35 	 392 

* onbekend=31 

3.1 Vergelijking met 1983 

Contradictoire zaken: In Breda is er duidelijk sprake van langere doorlooptijden bij 
contradictoire zaken. In 1994 is de mediane looptijd in Breda zo'n 5 maanden langer 
dan in 1983. In Rotterdam en Den Haag zijn de mediane doorlooptijden voor deze 
zaken juist korter geworden. In Den Haag is deze periode 82 dagen korter en in 
Rotterdam 43 dagen. 

Verstekzaken: Deze doorlooptijden zijn nauwelijks veranderd, al is er sprake van een 
lichte stijging van de looptijden in Rotterdam en een lichte daling in Den Haag en 
Breda. 
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Royement: In de arrondissementen Rotterdam en Breda zijn de mediane doorlooptijden 
bij deze zaken duidelijk langer geworden. In deze arrondissementen is de mediane 
looptijd van royementzaken met een half jaar toegenomen. Daarentegen is de mediane 
looptijd in Den Haag 3 maanden korter geworden. 

3.2 Vergelijking met 1986 

Contradictoire zaken: De doorlooptijden in de arrondissementen Den Haag, Breda, en 
Arnhem zijn langer geworden. In Den Haag is de mediane looptijd met meer dan 5 
maanden langer geworden, in Breda is dat 4 maanden en in Arnhem is de mediane 
looptijd met 39 dagen toegenomen. De mediane doorlooptijden zijn korter geworden in 
Rotterdam en in Alkmaar. Met name in Alkmaar is het verschil het grootst: daar is de 
mediaan looptijd meer dan een jaar korter geworden. 

Verstekzaken: Bij verstekzaken zijn de mediaan doorlooptijden over het algemeen 
nauwelijks veranderd. Uitzondering hierop is het arrondissement Alkmaar waar de 
looptijd van verstekzaken bijzonder lang is. 

Royement: In de arrondissementen Rotterdam, Breda, en Arnhem duren royementzaken 
langer in 1994 dan in 1986. Deze toename is betrekkelijk klein: in Rotterdam 9 dagen 
en in Arnhem 35 dagen, terwijl in Breda de mediane looptijd ongeveer 3 maanden 
langer is geworden. In Den Haag en Alkmaar daarentegen zijn de mediane looptijden 
aanzienlijk korter geworden. In Alkmaar is de mediane looptijd met bijna 5 maanden 
afgenomen en in Den Haag is dat 7 maanden. 

Deze paragraaf begon met de vraag of de doorlooptijden langer zijn geworden. Het 
antwoord daarop is niet eenduidig. Afhankelijk van de soort zaak, het arrondissement, 
en met welke jaar men de huidige gegevens mee vergelijkt, kan het antwoord 
bevestigend of ontkennend zijn. Er is in ieder geval geen sprake van een duidelijke 
toename in de doorlooptijden over de jaren heen. 

3.3 Proceshandelingen 

17 

Een factor die van invloed kan zijn op de doorlooptijden is het voorkomen van 
bijzondere proceshandelingen. In tabel 7 wordt een overzicht gegeven van de (relatieve) 
frequentie van deze factoren in 1986 en 1994. Als men naar de totalen kijkt dan zijn er 
nauwelijks verschillen tussen deze twee jaren. Echter, als men per arrondissement de 
veranderingen bekijkt dan komen er enkele duidelijke veranderingen naar voren. 



Tabel 7: Aktes, tussenvonnissen en bijzonder proceshandelingen per rechtbank in 1994 
en 1986, in % van het totaal aantal zaken per rechtbank* 

proceshandeling 
Den Haag 	R'dam Breda 	Arnhem 	Alkmaar 	totaal 

1986 
aktes eiser 	 20 	17 	18 	21 	24 	19 
aktes gedaagde 	 16 	7 	11 	13 	10 	10 
tussenvonnissen 	 17 	19 	33 	36 	30 	27 
comparitie 	 12 	8 	16 	24 	12 	13 
enquête 	 6 	3 	6 	5 	8 	5 
deskundigenondzk. 	 1 	 1 	1 	2 	1 	1 
descente 	 1 	 0 	1 	2 	1 	1 
pleidooi 	 5 	4 	7 	3 	5 	5 
contra-enquête 	 9 	3 	5 	5 	6 	5 
overige bijz. 	 0 	 0 	1 	1 	 1 	 0 

1994 
aktes eiser 	 21 	13 	17 	12 	16 	15 
aktes gedaagde 	 15 	12 	15 	11 	14 	13 
tussenvonnissen 	 31 	20 	29 	24 	31 	26 
comparitie 	 19 	7 	17 	17 	20 	16 
enquête 	 8 	12 	8 	7 	6 	8 
deskundigenondzk. 	 3 	1 	4 	2 	0 	2 
descente 	 1 	 0 	0 	0 	 1 	 0 
pleidooi 	 3 	0 	4 	2 	3 	2 
contra-enquête 	 6 	4 	6 	0 	2 	4 
overige bijz. 	 0 	 1 	0 	0 	 0 	 0 

* In iedere zaak kunnen meerder proceshandelingen voorkomen 
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In Alkmaar is de mediane doorlooptijd in gewone, contradictoire zaken met meer dan 
een jaar korter geworden t.o.v. 1986. In dit arrondissement is ook het percentage 
comparities fors toegenomen (van 12 naar 20%) en het aantal aktes van de eiser 
duidelijk afgenomen (van 24 naar 16%). Zoals reeds is aangetoond hangen deze 
handelingen samen met de doorlooptijd van gewone, contradictoire zaken. Wellicht zijn 
deze veranderingen mede verantwoordelijk voor de aanzienlijk korter doorlooptijden in 
Alkmaar. 

In het arrondissement Den Haag is de doorlooptijd in gewone, contradictoire zaken zo'n 
5 maanden langer geworden t.o.v. 1986. In dit arrondissement is ook het percentage 
tussenvonnissen fors toegenomen (van 17 naar 31%). Tussenvonnissen hangen samen 
met langere doorlooptijden en wellicht is de toename in Den Haag mede hieraan te 
wijten. Tegelijkertijd echter neemt ook het percentage comparities toe (van 12 naar 



19%). Over het algemeen gaat comparitie gepaard met kortere doorlooptijden en in 
principe zou dit een remmend effect op de doorlooptijden moeten hebben. 

De mediane doorlooptijd in de rechtbank Breda is in 1994 vier maanden langer dan in 
1986. In dit arrondissement is het percentage tussenvonnissen afgenomen (van 33 naar 
29%). Verder is het percentage aktes van de eiser (van 11 naar 15%) en het percentage 
enquêtes (van 1 naar 4%) iets toegenomen. Dit zijn de grootste veranderingen, de 
overige verschillen tussen deze twee jaren zijn zeer klein. 

In vergelijking met 1986 is de mediane doorlooptijd in gewone, contradictoire zaken in 
Arnhem een maand langer geworden. Toch is het percentage tussenvonnissen (van 36 
naar 24%) en het percentage aktes eiser (van 21 naar 12%) sterk gedaald. Deze 
ontwikkelingen zouden een gunstig effect op de doorlooptijd moeten hebben. Echter, 
tegelijkertijd is het percentage comparities sterk gedaald (van 24 naar 17%). Deze 
daling zou voor een deel de verlenging van de doorlooptijden kunnen verklaren. 
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In Rotterdam is de doorlooptijd bij gewone, contradictoire zaken zo'n 3 maanden korter 
geworden t.o.v. 1986. In dit arrondissement is het percentage aktes van de eiser afgeno-
men (van 17 naar 13%). Tegelijkertijd zijn andere handelingen zoals enquête en aktes 
van de gedaagden juist in aantal toegenomen. Aktes en enquête hangen samen met 
langere doorlooptijden. Dus in Rotterdam ziet men verschillende krachten zich afspelen, 
waarvan sommige een gunstig verband met doorlooptijden hebben terwijl andere de 
doorlooptijden vergroten. 



4 Vergelijking van de doorlooptijden bij 

de rechtbank met die bij het kantonge- 

recht 4  

4.1 Recente gegevens 

Op zich is een vergelijking van de doorlooptijden bij de rechtbank met die van het 
kantongerecht een vergelijking van appels en peren. Dit zijn twee verschillende 
gerechten die andere soorten geschillen behandelen en verschillende procedures volgen. 
Echter, in verband met de herziening van de rechterlijke organisatie zullen er in de 
toekomst voor de behandeling van zaken in eerste aanleg alleen nog maar rechtbanken 
zijn. Mede in verband met de toekomstige inrichting van de rechtbanken is het van 
belang te bezien welke verschillen in doorlooptijden tussen kantongerechten en 
rechtbanken bestaan. Bij de integratie van het kantongerecht en de rechtbank zullen 
nieuwe procedures moeten worden ontwikkeld en daarbij wordt gedacht aan de nieuwe 
kantongerechtsprocedure als bouwsteen (Meijknecht, 1992). Vanwege deze 
veranderingen wordt in het volgende de gemiddelde doorlooptijd bij de rechtbanken 
afgezet tegen die bij het kantongerecht. 

Tabel 8: Gemiddelde lengte van de dagvaardingstermijn in dagen bij het kantongerecht 
in 1992 (op tegenspraak) vergeleken met de looptijd aanbrenging tot conclusie van eis in 
gewone contradictoire zaken bij de rechtbank in 1994 

kantongerecht 	 rechtbank 
inschrijving tot eerste zitting 	aanbrenging tot concl. v. eis 

18 dagen 	 8 dagen 

4Bron: A. Klijn, C. Cozijn en G. Paulides, De civiele procedure bij de kantonrechter, Evaluatie van een 
vernieuwing. WODC, 134, 1994. 



Tabel 9: Gemiddelde lengte van de afhandelingstermijn in dagen bij het kantongerecht 
in 1992 (op tegenspraak) vergeleken met de looptijd conclusie van eis tot eindvonnis in 
gewone contradictoire zaken bij de rechtbank in 1994 

kantongerecht 	 rechtbank 
eerste zitting tot eindvonnis 	 conclusie van eis tot eindvonnis 

115 dagen 	 621 dagen 

Tabel 10: Gemiddelde lengte van totale procedure in dagen bij het kantongerecht in 
1992 (op tegenspraak) vergeleken met de looptijd aanbrenging tot eindvonnis in 
gewone, contradictoire zaken bij de rechtbank in 1994 

kantongerecht 	 rechtbank 
inschrijving tot eindvonnis 	 aanbrenging tot eindvonnis 

133 dagen 	 626 dagen 
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De gemiddelde doorlooptijd bij het kantongerecht is aanzienlijk korter dan die bij de 
rechtbanken. Waar ligt dit aan? Er zijn een aantal mogelijke verklaringen hiervoor. Om 
te beginnen, bij het kantongerecht wordt op de eerste zitting al de conclusie van 
antwoord gegeven terwijl bij de rechtbank op de eerste zitting de conclusie van eis 
wordt gegeven. Hierdoor heeft het kantongerecht reeds een "head start" op de 
rechtbanken. Bovendien zijn de termijnen voor het nemen van conclusies doorgaans 
korter bij het kantongerecht (Gemengde Commissie inzake Efficiency in Civiele 
Procedures, 1995). Verder kan de wijze van procesvoering bij de twee gerechten 
verschillend zijn. Bij de rechtbank worden andere zaken behandeld en hanteren de 
partijen andere strategieën. Zo ligt de maximale vordering bij het kantongerecht lager 
dan bij de rechtbank. Bij een vordering van bijvoorbeeld f 1000 is het in het belang van 
de partijen om de kosten laag te houden; anders wegen de kosten niet op tegen de 
baten. Bij grotere bedragen, bijvoorbeeld f 100.000, kan men een andere strategie 
hanteren: dan zijn hoge kosten minder bezwaarlijk voor de partijen. In verband hiermee 
zou het aantal proceshandelingen dat in een zaak wordt verricht, bij de rechtbank hoger 
kunnen liggen dan bij het kantongerecht. 

Helaas zijn er onvoldoende gegevens voorhanden om een uitgebreide studie te 
verrichten naar de verschillen tussen de rechtbank en het kantongerecht. Wel is er 
informatie voorhanden over het aantal proceshandelingen. Hierdoor is het mogelijk om 
na te gaan of inderdaad proceshandelingen vaker voorkomen bij de rechtbanken dan bij 
het kantongerecht. Ten behoeve hiervan zijn de bevindingen uit het onderhavige 
onderzoek gelegd naast die van Klijn, Cozijn en Paulides (1995). Het gaat om het 
percentage van zaken waarbij verschillende proceshandelingen voorkomen. De resultaten 
worden in tabel 11 gepresenteerd. 



Tabel 11: Aktes, tussenvonnissen en andere proceshandelingen bij de rechtbank en het 
kantongerecht, in % van het totaal aantal op tegenspraak gevoerde zaken bij het 
kantongerecht en het totaal aantal gewone, contradictoire zaken bij de rechtbank 

proceshandeling 

aktes eiser 

aktes gedaagde 

tussenvonnissen 

comparitie 

enquête 

deskundigenondzk. 

pleidooi 

contra-enquête 

eis in reconventie 

incidentele eis 

eiswijziging 

4.2 Het kantongerecht in vroeger jaren 

Kantongerecht 	Rechtbank 
(n=570) 	 (n=515) 

	

20% 	 26% 

	

12% 	 23% 

	

13% 	 47% 

	

8% 	 27% 

	

3% 	 14% 

	

0% 	 3% 

	

3% 	 4% 

	

3% 	 6% 

	

8% 	 17% 

	

1% 	 4% 

	

15% 	 15% 
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Op een uitzondering na, komen alle onderzochte proceshandelingen vaker voor bij de 
rechtbank dan bij het kantongerecht. De enige afwijking is eiswijziging; deze komt even 
vaak voor bij de rechtbank als bij het kantongerecht. Met name tussenvonnissen komen 
veel vaker voor bij de rechtbanken (47% vs. 13%). Reeds is geconstateerd dat het 
aantal tussenvonnissen een duidelijk invloed heeft op de doorlooptijd. Het feit dat zaken 
doorgaans langer duren bij de rechtbanken kan dus voor een belangrijk deel hierdoor 
worden verklaard. 

Reeds zijn de ontwikkelingen in de doorlooptijden bij de rechtbanken bediscussieerd. In 
het onderzoek van Klijn et al. (1994) is er ook gekeken naar de ontwikkelingen in de 
lengte van de doorlooptijden bij het kantongerecht. Helaas zijn historische gegevens 
alleen beschikbaar voor het kantongerecht Amsterdam en dit arrondissement is niet in 
het huidige onderzoek opgenomen. Dit maakt het moeilijk om vergelijkingen te maken, 
maar de historische gegevens bieden wel interessante achtergrondinformatie. 



Tabel 12: Gemiddelde duur in dagen van bij verstek afgedane zaken, aangespannen via 
de "gewone" dagvaardingsprocedure bij het kantongerecht in Amsterdam in de jaren 
1972, 1977, 1982 en 1992 afgezet tegen de gemiddelde afhandelingsduur van gewone 
verstekzaken bij de rechtbank in 1994. 

kantongerecht Amsterdam 
1972 	 22 dagen 
1977 	 20 dagen 
1982 	 19 dagen 
1992 	 56 dagen 

totaal rechtbank 
1994 60 dagen 

Tabel 13: Gemiddelde duur in dagen van op tegenspraak gevoerde zaken, aangespannen 
via de "gewone" dagvaardingsprocedure bij het kantongerecht in Amsterdam in de jaren 
1972, 1977, 1982 en 1992 afgezet tegen de gemiddelde afhandelingsduur van gewone 
contradictoire zaken bij de rechtbank in 1994. 

kantongerecht Amsterdam 
1972 	 209 dagen 
1977 	 237 dagen 
1982 	 157 dagen 
1992 	 244 dagen 

totaal rechtbank 
1994 626 dagen 
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Bij het kantongerecht Amsterdam zijn in het jaar 1992 de langste doorlooptijden 
geconstateerd. Echter, bij zaken die op tegenspraak zijn gevoerd is de gemiddelde 
looptijd in 1992 slechts een week langer dan in 1977. In 1982 was de gemiddelde 
doorlooptijd zelfs aanzienlijk gedaald t.o.v. de jaren voorheen. Hieruit blijkt dat ook bij 
het kantongerecht, bij op tegenspraak gevoerde zaken, er beslist geen sprake is van een 
duidelijke toename van de doorlooptijd door de jaren heen. 
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