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1 Vraagstelling

rpoor de secretaris van de Commissie Herijking omvang verplichte
procesvertegenwoordiging is het WODC om advies gevraagd inzake twee
vragen die verband houden met de door de commissie voorgestane keuze
om de competentiegrens stapsgewijs te wijzigen van 5.000 gulden tot
maximaal 25.000 gulden, waarbij de competentiegrens van de kantonrechter
overeenkomstig verhoogd wordt.
De eerste vraag betreft een schatting van de omvang van de dientengevolge
te verwachten verschuiving van zaken van de arrondissementsrechtbank
naar het kantongerecht en de daaruit voortvloeiende werklast. Inzicht in de
omvang van dit gevolg is uiteraard van belang gezien de daaruit
voortvloeiende personele en materiële consequenties voor de betreffende
rechtsprekende instanties.
De tweede vraag ziet op eventuele onder invloed van de opheffing van de
verplichte procesvertegenwoordiging te verwachten veranderingen in het
procesgedrag van partijen die vooral daarop zouden neerkomen dat eerder
dan thans het geval is, partijen tot een beroep op de rechter zouden
besluiten dan wel door hun optreden in persoon tot meer werklast zouden
leiden. Valt een dergelijk gevolg te verwachten en op welke wijze zou een
eventueel optreden ervan langs de weg van empirisch onderzoek in kaart
gebracht kunnen worden?
Ten aanzien van beide vragen is het WODC gevraagd om op basis van
beschikbare empirische gegevens een indicatie van de betreffende
verschijnselen te geven.

In onderstaande worden beide vragen beantwoord.



2 Verschuiving in werklast

2.1 Uitgangspunten

Om een schatting te kunnen maken van de omvang van de te verwachten
verschuivingen in werklast moet men beschikken over drie gegevens:
- de hoogte van de competentiegrens;
- de samenstelling van het aantal door de rechtbanken afgedane zaken,

naar hoogte van de vordering;
- factoren die verandering in de samenstelling van het zaaksaanbod

kunnen wijzigen.

De hoogte van de competentiegrens van de kantongerechten in gewone
handelszaken bedraagt thans 5.000 gulden. Wanneer deze grens wordt
opgetrokken, zal een deel van de zaken, die thans door de rechtbanken
worden behandeld, door de kantongerechten moeten worden behandeld.
Welk deel dat is, is vanwege het ontbreken van informatie, moeilijk te
schatten. Wel kan gebruik worden gemaakt van het materiaal betreffende in
1986 door de rechtbanken Den Haag, Rotterdam, Breda, Arnhem en Alkmaar
afgedane zaken'. Onder de veronderstelling dat zich geen systematische
verandering in het zaaksaanbod naar de hoogte van de geldvordering heeft
voorgedaan, en na aanpassing van de hoogte van de geldvordering voor
geldontwaarding (aan de hand van de ontwikkeling van de
consumentenprijsindex) kan dan een schatting gemaakt worden van het
aantal zaken dat zal gaan verschuiven van de rechtbanken naar de
kantongerechten.

2.2 Verschuiving in aantal zaken

In het onderzoek betreffende de in 1986 door de rechtbanken afgedane
zaken is onder meer de hoogte van de geldvordering in conventie betrokken.
Deze is gecorrigeerd voor de ontwikkeling van de consumentenprijsindex
(het vroegere prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie) en daarna ingedeeld
in klassen van 5.000 gulden, in verband met de voorgestelde stapsgewijze
verhoging van de competentiegrens van de kantonrechter. Tevens is de wijze
van afdoening nagegaan. Als er ook geen systematische verandering in de
wijze van afdoening is opgetreden, en de verdeling, zoals deze bij de
onderzochte rechtbanken werden aangetroffen, wordt toegepast op het
totaal aantal in 1996 door alle rechtbanken afgedane zaken, dan ontstaat het
beeld van tabel 1.

1 C.van der Werf en E.I.M. Barendse-Hoornweg, Mogelijke gevolgen van verhoging van de
competentiegrens in cijfers, Trema 1994, no 7 blz. 275-280.
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De categorie zaken met een geldvordering tot en met 5.000 gulden blijkt bij
de analyses een bijzondere categorie te zijn. Het kan hier gaan om gevallen
van prorogatie van rechtspraak, maar ook kan het gaan om een
nevenvordering bij een geheel andere hoofdvordering. Deze zaken zullen we
verder buiten beschouwing laten, omdat er kennelijk redenen waren om
deze zaken, ondanks de geringe hoogte van de geldvordering, toch in eerste
instantie aan de rechtbank voor te leggen. Die redenen zullen er in de
toekomst, na het optrekken van de competentiegrens ook zijn.

Tabel 1: Schatting van het aantal 'handelszaken', dat in 1996 in Nederland in
eerste aanleg is afgedaan door de rechtbanken, naar hoogte van de
geldvordering in conventie en wijze van afdoening", op basis van de
gegevens over 1986 na correctie voor de geldontwaarding op basis
van de consumentenprijsindex

geldvordering

1 t/m 5.000 gulden

5.001 t/m 10.000 gulden
10.001 t/m 15.000 guldên_
15.001 t/m 20.000 gulden
20.001 t/m 25.000 gulden
25.001 t/m 50.000 gulden
meer dan 50.000 gulden

niet te berekenen/onbekend
geen geldvordering
totaal )

afgedaan:
bij eindvonnis
contradictoir verstek

bij royement totaal

(1) (2) (3) (4)
100 200 200 500

1.100 3.500 1.200 5.800-
1.000 2.900 17000 4.900

700 1.500 800 3.000
600 1.100 500 2.200

1.600 1.900 1.600 5.100
2.400 1.500 3.100 7.000

900 300 1.000 2.200
1.900 700 2.200 4.800

10.400 13.500 11.600 35.500
a) Het aantal referte-zaken (2% van de eindvonnissen) is gelijkelijk verdeeld over de contradictoire en verstek-

zaken.
b) Bron van het totaal aantal eindvonnissen (=23.924) en royementen (=11.631): MvJ/DR, hier afgerond.

De meest rechtse kolom geeft het aantal zaken aan, dat naar de
kantonrechter zal verschuiven aan. Bij een verhoging van de
competentiegrens naar 10.000 gulden zijn dat er 5.800 (16% van het totaal).

Het in één keer verhogen van de competentiegrens naar 25.000 gulden heeft

als consequentie dat 15.900 zaken (45% van de door de rechtbanken
behandelde zaken) naar de kantongerechten zullen overgaan.

2.3 Verschuiving in werklast

Naast omvang gaat het in deze ook om de mate van bewerkelijkheid. De ene
zaak is de andere niet. Om zicht te krijgen op dit aspect moet aan de hand
van beschikbare informatie over de afdoening van zaken een schatting
gemaakt worden van de bewerkelijkheid ervan. Een eerste indicator voor de
bewerkelijkheid van een zaak kan gevonden worden in de mate waarin
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verweer gevoerd wordt. Immers, indien verstek verleend wordt, en dus geen
verweer gevoerd wordt, wordt in beginsel de vordering aanstonds
toegewezen. Van de 5.800 bij het optrekken van de competentiegrens naar
10.000 gulden naar de kantongerechten te verschuiven zaken, zijn er 3.500 bij
verstek afgedaan (60%) (zie tabel 1). Zou de grens ineens opgetrokken
worden naar 25.000 gulden, dan resulteert van de 15.900 verschuivende
zaken 57% in een verstekvonnis. Dit lagere percentage volgt uit het feit dat
met het toenemen van de geldvordering ook de mate waarin verweer
gevoerd wordt toeneemt, en het verstekpercentage dus daalt.
Voor wat betreft andere maten voor de bewerkelijkheid van de te

verschuiven zaken, ligt een en ander moeilijker. Zo kan het nemen van meer
dan vier conclusies in een zaak bij de rechtbank opgevat worden als een
indicatie voor een meer bewerkelijke zaak. Immers, vier conclusies (eis,
antwoord, repliek en dupliek) lijken min of meer standaard. In 17% van alle
zaken die bij eindvonnis zijn afgedaan, zijn blijkens onze gegevens over 1986
meer dan vier conclusies genomen. Bij de zaken met een geldvordering van
5.000 tot en met 10.000 gulden is dat 11%, bij de zaken met een
geldvordering van 20.000 tot en met 25.000 gulden is dat 15%. Beloopt de

geldvordering meer dan 50.000 gulden, dan loopt het percentage zaken met

meer dan vier conclusies op tot 28%. Gemeten aan dit criterium zijn het dus
vooral de lichtere zaken die naar de kantongerechten zullen verschuiven.
Voor de kantongerechten zal dit, afgezien van de toename van het aantal

zaken, niet tot een gemiddelde verzwaring van de werklast leiden. Immers, in
principe zijn er in de kantongerechtsprocedure niet meer dan twee

schriftelijke stukken per partij mogelijk. De relatieve werklastvermeerdering

bij de kantongerechten wordt dus in hoofdzaak bepaald door de toename
van het aantal zaken en het iets grotere percentage daarvan waarin verweer

gevoerd wordt.



3 Verandering in procesgedrag

Zijn de voorgaande verschuivingen te verwachten gevolgen, veelal dienen
zich bij wijzigingen in regels ook niet voorziene gevolgen aan die niet
wenselijk of zelfs schadelijk geacht moeten worden gezien vanuit het
oogmerk van de nagestreefde verandering. Met een dergelijk gevolg heeft de
commissie zich uitdrukkelijk tijdens haar beraadslaging beziggehouden: het
zich wijzigen van het gedrag van procederenden in spe. Zou, bij het
wegvallen van de verplichte procesvertegenwoordiging, een groter deel van
de justitiabelen een proces beginnen, waar zij het onder de huidige
omstandigheden achterwege laten? Of zal bij het invoeren van verplichte
procesvertegenwoordiging in arbeidszaken met een financieel belang van
meer dan 25.000 gulden in mindere mate een beroep op de (kanton)rechter
worden gedaan dan thans het geval is?

ad 1: de mogelijke groei.
Basisveronderstelling hier is dat de betrokken persoon zichzelf voldoende
capabel acht om zijn zaak - als eiser of gedaagde - adequaat te kunnen
verdedigen.2 In kwantitatief opzicht zullen dat niet veel personen zijn. Het is
een overbekend feit dat, hoewel geen verplichte procesvertegenwoording
bestaat, de eiser in kantongerechtszaken zich in 98,5% van de gevallen laat
bijstaan door een advocaat, rechtskundig adviseur of deurwaarder.3 Kortom:
men schakelt als eiser deskundige juridische hulp in, ook al is dat niet
verplicht. Niet valt in te zien dat men zich bij bedragen tot en met f 5.000
gulden niet capabel acht om zelf te procederen en bij bedragen daarboven
wel.
Ook het kostenelement kan geen grote rol spelen. Nu maakt degene die,
hoewel niet verplicht, toch rechtshulp inschakelt, ook kosten. Het enige
relevante verschil kan wat dit aspect betreft worden gevonden in
tariefsverschillen tussen de diverse categorieën van rechtshulpverleners.
Indien deze voldoende groot zijn, zou het in een beperkt aantal gevallen zo
kunnen zijn dat men thans niet procedeert omdat de kosten van de

2 Hierbij doelen we alleen op de materiële complexiteit. De procesrechtelijke is een
hoofdstuk apart. In combinatie leiden ze ertoe dat een keuze tot 'doe het zelven'
uitermate spaarzaam blijkt. Zo bleek uit het onderzoek naar het gebruik van het
dagvaardingsformulier bij het kantongerecht dat van de negen personen (getypeerd als
'incidentele eisers') er zeven een beroep gedaan op een professionele
rechtsbijstandverlener. De twee die het geheel zelf gedaan hadden, gaven te kennen dat
ze bij een (onverhoopt) volgende gelegenheid een professional in de arm zouden nemen.
(vgl. Klijn e.a., 1994: 36-37).

3 Vanwege gebrekkige informatie in de dossiers is voor de helft van de gedaagden niet
bekend of ze vertegenwoordigd waren door een rechtsbijstandverlener. Van de helft
waarvan die informatie wel aanwezig was had ruim 80% een professional ingeschakeld.
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verplichte advocaat te hoog zijn en straks wel omdat men zich tot een
goedkopere rechtshulpverlener kan wenden.'
Voor gedaagden geldt een vergelijkbare redenering. Een gedaagde die
zichzelf kansloos acht, zal in de huidige situatie bij de
arrondissementsrechtbank geen verweer voeren: hij maakt het zich immers
alleen maar duurder. Wellicht gaat hij nog wel om advies naar een advocaat,
maar als ook deze hem kansloos acht, eist de beroepscode dat hij het advies
geeft geen verweer te voeren. Niet valt in te zien dat alleen door het
optrekken van de grens voor verplichte procesvertegenwoordiging het
oordeel over de succeskans van het verweer anders zal uitpakken. Een
toename van het aantal gedaagden dat verweer zal gaan voeren is derhalve
alleen mogelijk in gevallen waarin men niet a priori kansloos is, een
advocaat nu te duur is en een andere rechtshulpverlener, gelet op de
afweging van de kosten en het belang van de zaak, wel in aanmerking komt
om de gedaagde bij te staan.

ad 2. de mogelijke afname
Voor arbeidszaken geldt dat men zich thans in nagenoeg alle procedures laatr
bijstaan door een professionele rechtsbijstandverlener. Niet valt in te zien
waarom de introductie van verplichte procesvertegenwoordiging bij zaken
boven 25.000 gulden hierin verandering zou brengen. Wie de kosten nu
vrijwillig op zich neemt, zal dat bij verplichte procesvertegenwoordiging ook
doen. Ook hier is er maar één reden waarom men wel zal afzien van
procederen. Dat is als de advocaat duurder is dan de rechtshulpverlener die
men nu inschakelt.

Resumerend, valt te stellen dat er van de overwogen wijziging op zichzelf
geen substantiële effecten in het aanbod van zaken zal uitgaan. Alleen onder
invloed van ontwikkelingen die een grotere mate van concurrentie met de
huidige advocatuur inhouden en kunnen leiden tot een scherpere
prijsstelling van de juridische dienstverlening, zou een toename van
procedures tot de mogelijkheden behoren. Dat slechts in de mate waarin
thans van procederen wordt afgezien strikt vanwege de prijs. Dit lijkt in
tamelijk geringe mate het geval.

Het voorgaande betreft uiteraard verwachtingen. Om te zien of de
verwachtingen ook zullen uitkomen, zal bij de kantongerechten en
rechtbanken moeten worden vastgesteld, en geregistreerd:
1 het financieel belang van de zaak (nodig in verband met de vraag of de

kantonrechter bevoegd is);

4 Onder deze omstandigheden zou de advocatuur negatieve gevolgen van de
limietverandering kunnen ondergaan: mensen die nu naar de 'dure' advocaat gaan,
zouden zich straks wel eens kunnen wenden tot een goedkopere rechtskundig adviseur.
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2 of partijen al dan niet bij gemachtigde procederen;
3 of partijen deskundige rechtshulp hebben ingeschakeld;
4 het rechtsgebied waarop de zaak betrekking heeft;
5 de wijze van procederen (contradictoir/verstek/referte);
6 de wijze van afdoening (intrekking/ vonnis/royement).

Uit vergelijking van onder het huidige regime afgedane zaken met die welke
onder toekomstige regime(s) zijn afgedaan op basis van uit de
bedrijfsvoeringsstatistieken van rechtbanken en kantongerechten betreffende
de aantallen (ingeschreven) zaken, kan dan worden afgeleid of de door de
commissie gesignaleerde ontwikkelingen zich al dan niet hebben
voorgedaan.

1
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