
Tussenrapportage Evaluatie Versneld Regime

Haastige spoed...

gaat dat wel goed?

M
INISTER' V j:=.1'.^.3E i1 i.3 3S^ i VA N

Wetenschappe i k O dcrzoek- en ioc i-int^tieceni(tim

april 1997

R.J.J. Eshuis
A. Klijn
R.F. Kouwenberg
J.M. Wemmers

Ra 11.158
1

9

WODC Justitie -1

11111111111111111111111
.2000002182*



14 juli 1997 14:29

1 Inleiding

1.1 Het Versneld Regime

Het versneld regime (VR) is een modelprocedure, bedoeld om de snelheid en efficiency in de behandeling van
civiele handelszaken te verbeteren. De modelprocedure werd ontworpen door een in het voorjaar van 1994
gevormde commissie, samengesteld uit leden van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA) en de
Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVVR„Deze "Gemengde Commissie" had tot taak het doen van
voorstellen aan de advocatuur en de rechterlijke macht ter verbetering van de stroomlijning van zaken en de
efficiency in het civiele geding, een en ander (grotendeels) binnen bestaande wetgeving. De commissie
oordeelde onder meer dat de termijnen voor conclusies vaak onnodig lang waren, het schriftelijk debat te laat
op gang kwam en te vaak uitstel werd gevraagd en verleend. Kortom, een gebrek aan snelheid. Met name voor
relatief eenvoudige, weinig bewerkelijke zaken is dat moeilijk te verkopen en onnodig bovendien. De remedie,
het VR-model, is dan ook specifiek voor dergelijke, als "kleinere handelszaken" aangeduide zaken, bedoeld.
Het model zou tot doorlooptijden van maximaal 6 tot 8 maanden moeten leiden. De keuze om via het VR-
model te procederen ligt bij de advocatuur. Een vereiste is dan dat bij het aanbrengen van een zaak reeds
duidelijk wordt gemaakt waar de zaak werkelijk om gaat; zo dient de advocaat op de argumenten van de
tegenpartij in te gaan, in plaats van ze te negeren. Na de conclusie van antwoord wordt standaard naar een
comparitie gestreefd. Op deze wijze moeten de inhoudelijke aspecten van de zaak sneller dan gebruikelijk
helder worden zodat ook een snel oordeel mogelijk wordt.
Voorts wordt via een aantal procesmatige ingrepen de snelheid bevorderd. Zo zullen proceshandelingen als
repliek en dupliek slechts bij uitzondering worden gebruikt en vervallen verschillende beroepsmogelijkheden.
De schriftelijke procedure wordt beperkt tot één conclusiewisseling. Ook worden niet alleen strikte termijnen
voor de verschillende proceshandelingen in de procedure gesteld, deze worden ook stikt gehandhaafd; uitstel
wordt slechts bij uitzondering verleend.

r In 1996 is in acht arrondissementen de mogelijkheid via VR te procederen ingevoerd. Voorlopig gebeurt dit op
experimentele basis, voor een periode van 2 jaar

1.2 Inhoud van deze rapportage

FIn deze rapportage worden cijfers gepresenteerd met betrekking tot het eerste jaar waarin het versneld regime
werd toegepast. De rapportage geeft een beeld van:

• de mate waarin van het versneld regime gebruik wordt gemaakt,
• het soort zaken waarin versneld regime wordt toegepast,
• de resultaten die met het versneld regime worden behaald, in termen van doorlooptijden. J

De gepresenteerde informatie is ontleend aan rolkaarten van alle in 1996 aangebrachte zaken (522 stuks). Voor
gegevens met betrekking tot doorlooptijden is uitsluitend gebruik gemaakt van zaken die in de periode januari -
april 1996 zijn aangebracht (170 stuks); deze zouden op de peildatum 1/1/97 in principe moeten zijn afgerond.
Voor zaken uit die periode die op de peildatum nog niet waren afgerond is de doorlooptijd op een schatting
gebaseerd.
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2 Aangebrachte zaken

2.1 Aantal zaken

In totaal zijn binnen de acht arrondissementen in het jaar 1996 522 zaken onder het Versneld Regime gebracht.
Dat is 4,29% van het totaal aantal aangebrachte handelszaken (exclusief kort geding). De mate van gebruik van
de VR-procedure varieert per arrondissement. Koploper is Groningen, waar ruim 10% van de zaken binnen VR
wordt afgedaan. Het (lage) percentage van Den Haag is niet goed met de overige arrondissementen
vergelijkbaar, gezien de bijzondere positie die dit arrondissement inneemt met betrekking tot zaken waarin de

staat partij is.

Tabel In 1996 aangebrachte handels- en VR-zaken, per arrondissement

s

Vrijwel altijd (in 99% van de gevallen) is sprake van gewone zaken in eerste aanleg. De uitzonderingen zijn
verzetzaken (in 0,8% van de gevallen) en appelzaken van het kantongerecht (0,2%).

Op 1 januari 1997 waren er van 522 aangebrachte zaken inmiddels 285 afgedaan (54,6%), terwijl er 43 uit het
VR waren verwijderd (8,2%). De overige zaken (37,2%) liepen nog. Bij de afgedane zaken waren 25

ingetrokken zaken' en 86 verstekzaken.

' Deze zaken zijn als "ingetrokken" op de rolkaarten gecodeerd. Ze zijn aangebracht en vervolgens

teruggetrokken, meestal voor de eerste rolzitting.
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2.2 Trend in de aanbreng van zaken

Uit het aantal per maand aangebrachte VR-zaken is geen duidelijke trend af te leiden. In de eerste vijf maanden
was sprake van maandelijkse stijging, daarna fluctueerde het aantal. Seizoensinvloeden (zomervakantie,
kerstreces) lijken op het eerste gezicht de meest plausibele verklaring, maar bieden geen verklaring voor
bijvoorbeeld de grote verschillen tussen de maanden oktober en november. De voorlopige conclusie moet zijn
dat in de aanbreng van zaken redelijk stabiel en geen duidelijke stijging of daling valt waar te nemen.

Diagram

0

Aantal aangebrachte VR-zaken per maand (januari 1996 - februari 1997)

3 Afgedane zaken en doorlooptijden

Over de zaken die in de maanden januari t/m april 1996 zijn aangebracht is de doorlooptijd berekend. Van 140
zaken was de uiteindelijke doorlooptijd (tot datum vonnis of royement) bekend. Bij de overige dertig, die per
1/1/1997 nog niet waren afgesloten, werd een (optimistische) schatting gemaakt van de te verwachten

• einddatum en afloop (vonnis of royement).2 Twee zaken moesten buiten beschouwing worden gelaten, daar ze
(overigens binnen de termijn van acht maanden) op de slaaprol waren geplaatst; we achtten het niet zinnig
hiervoor een doorlooptijd te schatten.

Alle zaken die in de maanden januari t/m april 1996 zijn aangebracht zouden, uitgaande van een maximale
doorlooptijd van 8 maanden, per 1/1/1997 moeten zijn afgerond. In totaal werden in die eerste vier maanden
170 zaken aangebracht, waarvan er 130 binnen 8 maanden de eindstreep haalden; het
overschrijdingspercentage bedraagt 23,5%. Elf zaken werden ingetrokken, waarvan tien voor de eerste
zittingsdatum. Veertien zaken werden er uit VR verwijderd; een uitvalpercentage van 8,2%.
De gemiddelde doorlooptijd over alle VR-zaken bedroeg ongeveer 5 maanden (151 dagen). Worden de
ingetrokken zaken en verstekzaken niet meegerekend, dan komt de gemiddelde doorlooptijd uit op ruim 6
maanden (191 dagen).

z De bij deze schatting gehanteerde criteria zijn verantwoord in de bijlagen.
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Tabel: Zaken aangebracht in januari t/m april 1996; aantal zaken en gemiddelde doorlooptijd in dagen

royement

De samenstelling van het bestand VR-zaken wijkt op een aantal punten opvallend af met wat uit eerder
onderzoek3 bekend is. Zo geldt over alle handelszaken een percentage van 40% verstekzaken, bij de VR-zaken
is dat slechts 16%. Ook wordt onder VR meer geroyeerd; eindigt over het totaal van contradictoir gevoerde

handelszaken 22% met een royement, onder VR is dat 49%.
De doorlooptijden in VR-zaken zijn, zoals mocht worden verwacht, aanzienlijk korter dan over het totaal van
handelszaken. Was over het totaal van contradictoire handelszaken de gemiddelde doorlooptijd 626 dagen,

onder VR is dat 191 dagen.

Zoals uit de tabel blijkt vallen de het langst durende zaken in de categorie "vonnis contradictoir". De
gemiddelde doorlooptijd is ongeveer de nagestreefde 8 maanden. Precies de helft van deze zaken, 33 in getal,
overschreed de acht maanden. Overigens wordt onder VR 77% van de zaken eindigend in vonnis binnen een
jaar afgedaan; over het totaal van handelszaken was dit 30%. Zeven zaken die de termijn van acht maanden
overschreden vallen in de categorie "royement contradictoir". Onder VR wordt 94% van deze zaken binnen een
jaar afgedaan, over het totaal van handelszaken was dat 47%. In de onderstaande tabel is verloop de twee

genoemde categorieën in tijd weergegeven.

3 Het betreft een steekproef van 1000 in 1994 afgedane handelszaken (Wemmers, 1996).
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Tabel De afgedane zaken in tijd, uitgesplitst naar vonnis en royement

royementen
(excl. verstek en

afgedaan na ..... ...... ingetrokken zaken

2 maanden
(61 dagen)

4 maanden
(122 dagen )

6 maanden
(183 dagen)

8 maanden
(243 dagen )

10 maanden
(304 dagen )

12 maanden
(365 dagen)

De 39 ingetrokken en verstekzaken bevinden zich in het vakje rechtsboven in de tabel; al deze zaken werden
binnen 6 weken afgedaan.

4 Kenmerken per fase

De gemengde commissie onderscheidde twee fasen in de VR-procedure. De eerste fase is de schriftelijke fase,
die loopt van de datum van aanbreng tot en met de conclusie van antwoord. Deze fase zou maximaal zes weken
(=42 dagen) mogen duren.
In de tweede fase, de instructiefase beslaat de periode van het eerste tussenvonnis (in principe één week na
conclusie van antwoord) tot aan de afdoening (vonnis of royement). De nadruk in deze fase ligt op de
mondelinge behandeling van de zaak. Voor deze fase is geen expliciete tijdnorm gegeven. Impliciet is die er
wel: als de totale procedure acht maanden mag duren dan is de norm voor de tweede fase 8 maanden (243
dagen; de norm voor de totale procedure) minus de 6 weken van de schriftelijke fase en 1 week voor het
tussenvonnis. De norm voor de tweede fase is dan 194 dagen. Voorts geldt in algemene zin, bijvoorbeeld voor
de periode van tussenvonnis tot comparitie, een tijdsnorm van 6 weken voor proceshandelingen.

In dit hoofdstuk zal nader op de verschillende fasen worden ingegaan. Daarbij wordt in grote lijnen de fase-
indeling van de gemengde commissie gevolgd. Probleem is echter dat lang niet altijd sprake is van een
tussenvonnis na de conclusie van antwoord (of deze althans niet altijd op de rolkaarten zijn terug te vinden):
het bleek als ijkpunt niet hanteerbaar. In deze rapportage zullen daarom de conclusie van antwoord en de eerste
comparitie als ijkpunten fungeren; om verwarring te voorkomen zullen kiezen we er tevens voor de fasen van
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een nieuwe naam te voorzien. De eerste fase, van aanbreng tot en met conclusie van antwoord zullen we als
"inleidende fase" benoemen. De periode van conclusie van antwoord tot de aanvang van de eerste comparitie
wordt als "interimfase" benoemd. De periode van aanvang van de eerste comparitie tot vonnis (of royement) zal
als "afdoeningsfase" worden aangeduid.
Dit leidt voor tot de volgende normen met betrekking tot de doorlooptijden in de verschillende fasen:

42 dagen voor de inleidende fase
49 dagen voor de interimfase
152 dagen voor de afdoeningsfase

In de onderstaande figuur is links de fase-indeling zoals die door de gemenge commissie werd voorgesteld
weergegeven, rechts de fase-indeling zoals die in deze rapportage is gehanteerd.

Figuur Fase-indeling

Fasemodel Fasemodel
Gemengde WODC
Commissie

• Aanbreng
Fase 1 Inleidende fase

(42 dagen)

(7 dagen)

Conclusie van antwoord

Fase II
(194 dagen)

(42 dagen)

Tussenvonnis Interimfase

1 (49 dagen)

Ie

1

i
Comparitie

Afdoeningsfase
Vonnis of Royement (152 dagen)

4.1 De inleidende fase

Uit analyse van de zaken aangebracht in de maanden januari t/m augustus waarin een conclusie van antwoord
is genomen (250 zaken op een totaal van 356 zaken) blijkt dat dit in 80% van de zaken inderdaad binnen 6
weken gebeurt; voor 8% van de zaken zelfs binnen 4 weken. Na 8 en 10 weken zijn de percentages
respectievelijk 92,0 en 95,6%.
Toch duurt de eerste fase met een gemiddelde duur van 44,6 dagen langer dan 6 weken. In een klein aantal
gevallen duurt de eerste fase namelijk zeer lang. Onder de 250 zaken waren er drie waarin de periode van
aanbreng tot conclusie van antwoord rond de 5 maanden duurde.

Van de 106 zaken zonder conclusie van antwoord waren er 8 nog lopend; het is denkbaar dat in die zaken
alsnog een conclusie van antwoord wordt genomen, hetgeen de gemiddelde duur van de eerste fase nog verder
zou verlengen. Het is evenwel ook denkbaar dat deze zaken worden afgedaan zonder dat een conclusie van
antwoord wordt genomen. Hoewel dit op het eerste gezicht in strijd lijkt te zijn met de onder VR afgesproken
wijze van procederen waren er onder de 356 zaken twintig die met vonnis of royement waren afgedaan zonder
dat een conclusie van antwoord was genomen (en zonder dat sprake was van een ingetrokken of verstekzaak).
Deze zaken kenden een gemiddelde doorlooptijd van 88,7 dagen bij vonnis (9 zaken) en 61,7 dagen bij
royement (11 zaken). Er vallen ondermeer zaken onder waarin de rechtbank onbevoegd werd verklaard of
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waarin een gedaagde niet in staat was. In drie zaken werd een comparitie gehouden zonder dat eerst een
conclusie van antwoord was genomen.

Figuur Het verloop vande inleidende fase in zaken aangebracht in de maanden januari- augustus 1996

ingetrokken en/of verstek
(78 zaken)

Aangebracht Conclusie
(356 zaken) 45 dagen v. antwoord

1 (250 zaken)

0 geen conclusie (28 zaken)

89 dagen 62 dagen 1
vonnis royement lopend

(9 zaken) (11 zaken) (8 zaken)

4.2 De interimfase

De idee achter het VR-model volgend dat na de schriftelijke fase snel naar een comparitie wordt toegewerkt,
hebben we de periode tussen conclusie van antwoord en begindatum van de (eerste) comparitie als aparte fase
benoemd. Het verloop van deze fase is geanalyseerd voor de zaken die in de maanden januari t/m april 1996
werden aangebracht.
In zaken waarin sprake was van comparitie, ving deze gemiddeld 93,9 dagen (ruim 3 maanden) na aanbreng
aan. De periode tussen conclusie van antwoord en aanvang comparitie bedroeg gemiddeld 51,4 dagen (iets
meer dan 7 weken). In 57,3% van de zaken startte de eerste comparitie binnen 7 weken na de conclusie van
antwoord; het overschrijdingspercentage bedraagt 42,7%. Daarbij was sprake van een grote variatie in
doorlooptijden, zoals blijkt uit de onderstaande tabel.

Tabel Tijdverloop tot start van comparitie, gemeten vanaf aanbreng en vanaf conclusie van antwoord

percentage van zaken waarin
comparitie is gestart

aantal dagen vanaf datum van
aanbreng

aantal dagen vanaf conclusie van
antwoord

10% 61 19
20% 70 28
30% 76 34
40% 82 40
50% 86 46
60% 92 50
70% 99 55
80% 112 70
90% 148 104
100% 257 215
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De gemengde commissie hanteerde het tussenvonnis als ijkpunt voor de start van de tweede (mondelinge) fase.
In 51,3% van de zaken met conclusie van antwoord werd binnen een week na die conclusie een tussenvonnis
uitgesproken. Na vier weken was dit percentage 71,8%. Van de zaken met een conclusie van antwoord volgde
69,2% (81 zaken) de beoogde trits conclusie van antwoord - tussenvonnis - comparitie.

Figuur Verloop vande interimfase in zaken met conclusie vanantwoord, aangebracht in januari - april 1996

Conclusie (22) Comparitie
van antwoord (103 zaken)
(117 zaken) 51 dagen

Tussenvonnis
(91 zaken) , (81)

(4)

+ Geen comparitie (14 zaken)

105 dagen * 175 dagen

Vonnis Royement Lopend
(2 zaken) (6 zaken) (6 zaken)

4.3 De afhandelingsfase

De idee achter het VR-model volgend dat in principe wordt getracht via de comparitie de zaak tot klaarheid te
brengen, hebben we de periode van begindatum (eerste) comparitie tot datum vonnis (of royement) als
afhandelingsfase benoemd.
De afhandelingsfase duurt, zo blijkt uit de analyse van de 170 zaken die in de maanden januari t/m april 1996
werden aangebracht4 gemiddeld 101,6 dagen. De idee dat zaken middels comparitie snel tot klaarheid kunnen
worden gebracht blijkt desondanks in veel gevallen op te gaan: zo wordt 24,5% van de zaken op de
aanvangsdag van comparitie afgedaan. Binnen 8 weken na aanvang van de eerste comparitie is dit percentage
gestegen tot 52%. In 71,6% van de zaken valt binnen de norm van 152 dagen. De dan nog resterende zaken
vergen echter aanzienlijk meer tijd, zoals blijkt uit de volgende tabel.

4 De doorlooptijden in de mondelinge fase berusten deels op schattingen. Dit zijn dezelfde schattingen
die in hoofdstuk 3 werden gebruikt.
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Tabel Doorlooptijd van comparitie tot afdoening, uitgesplitst naar royement en vonnis

percentage afgedan
zaken

aantal dagen na aanvang
comparitie (alle zaken)

aantal dagen na aanvang
comparitie; voor zaken

aantal dagen na aanvang
comparitie; voor zaken

afgedaan met royement.......... afgedaanmet vonnis
10% 21
20% 0 34
30% 15 37
40% 33 0 72
50% 49 12 153
60% 89 33 204
70% 149 61 226
80% 210 89 247
90% 283 146 316
100% 388 386 388

0

Vonnis (104 zaken) (51 zaken)
(34 zaken)

Lopend Vonnis
(21 zaken) (51 zaken)

Conclusie
Het ideaaltypische VR-model, waarin wordt gewerkt volgens de trits conclusie na antwoord - tussenvonnis -
comparitie - vonnis of royement blijkt lang niet altijd te worden gevolgd. Een groot aantal zaken volgt wel de
trits zonder tussenvonnis. In 80% van de zaken valt de conclusie van antwoord binnen de zes-weken-norm. In
de volgende fase, door ons als interimfase benoemd, levert meer problemen op. Minder dan 60% van de zaken
doorloopt deze fase binnen de zeven-weken-norm. De helft van deze zaken wordt in de afhandelingsfase snel
afgedaan: binnen zeven weken. Iets meer dan de helft van de zaken blijft binnen de norm van 152 dagen. De
resterende zaken vergen aanmerkelijk meer tijd en een fors deel daarvan zal uiteindelijk de acht-maanden-
norm overschreiden. De comparitie lijkt daarmee een nuttig instrument, maar niet het middel tegen alle kwalen
(al kan niet worden vastgesteld hoe de betreffende zaken zouden zijn verlopen indien geen comparitie had
plaatsgevonden).

5 Zaakkenmerken en doorlooptijden

Figuur Verloop van de afdoeningsfase (vanaf aanvang comparitie) voor zaken aangebracht in de maanden
januari - april 1996; links de situatie per 1/1/1997, rechts het model met schattingen

Slaaprol
(2 zaken)

(104 zaken) Comparitie Royement

Slaaprol
(2 zaken)

Royement
Comparitie (47 zaken)

Het VR-model is in eerste instantie bedoeld ter versnelling van zogenoemde "eenvoudige handelszaken". Wat
nu precies kenmerkend is voor een eenvoudige zaak valt echter niet gemakkelijk vast te stellen. Het
hoofdkenmerk dat de gemengde commissie hanteerde is dat duidelijk dient te zijn waar de zaak precies om
draait en welke standpunten de partijen innemen. Daarnaast zijn meer objectieve kenmerken genoemd, zoals
een beperkt financieel belang (tot f 50.000,-).
Of de onder VR aangebrachte zaken aan het door de gemengde commissie genoemde hoofdkenmerk voldoen
valt nauwelijks objectief, en zeker niet op basis van de rolkaarten, vast te stellen. Wel konden wij zoeken naar
zaakkenmerken die gepaard gaan met lange doorlooptijden. Onze aandacht was daarbij met name gericht op
kenmerken die bij het aanbrengen van een zaak bekend zijn, zoals (de grootte van) het financieel belang en
kenmerken van de in de zaak betrokken partijen. Indien zich op dergelijke variabelen duidelijk afgetekende
verschillen in doorlooptijden voor zouden doen, zouden die variabelen ook kunnen worden betrokken in een
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oordeel vooraf over de geschiktheid van de zaak voor VR en voor een voorspelling van de te verwachten
doorlooptijd. Daarnaast is enige aandacht geschonken aan de relatie tussen proceskenmerken en
doorlooptijden; op basis daarvan kan worden afgeleid welke proceshandeling gepaard gaan met relatief lange
doorlooptijden. De praktische waarde van de identificatie van doorlooptijdverhogende proceskenmerken is
evenwel beperkt: omdat niet vooraf bekend is welke proceshandelingen zullen plaatsvinden, kunnen er ook
geen voorspellingen met betrekking tot doorlooptijden in concrete zaken aan worden ontleend.

•

5.1 Geldelijk belang

In het verleden is gesteld dat het versneld regime met name interessant zou zijn voor handelszaken met een
financieel belang tot f 50.000,-. Van de zaken die in 1996 onder het versneld regime werden gebracht voldoet
echter slechts de helft aan dit criterium. Een opvallend groot aandeel (35%) hebben zaken die niet in financiële
termen zijn gewaardeerd. In ongeveer 15% van de gevallen is sprake van financieel belang boven de f 50.000,-,
oplopend tot bijna f 6 miljoen.

Diagram Financieel belang

In de onderstaande tabel is de verdeling gegeven van zaken waarin sprake is van een financieel belang. In de
meeste gevallen ligt het bedrag onder de f 25.000,-, in ruim drie kwart van de gevallen onder de f 50.000,-.
Opvallend zijn de grootte van de categorie van 50 tot 100 duizend gulden (10%) en die boven de 100 duizend
gulden (12,5%). In een klein aantal gevallen (1,5%) werd het eikbedrag van f 50.000,- met een factor 10 tot
(ruim) 100 overschreden.
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Tabel Zaken met financieel belang

0

Geldelijk belang Percentage van de zaken

t/m f 12.300 30%

t/m f 21.700 50%

t/m f 50.000 77,4%

t/m f 100.000 87,4%

t/m f 5.900.000 100%

In 1986 was in 84% van de handelszaken sprake van een geldvordering5; op dit punt wijken VR-zaken dus af
van het totaal van handelszaken. Opvallend is dat in zaken met geldvordering de VR-zaken uit 1996 maar
weinig afwijken van het totaal van handelszaken uit 1986; toen was in 20% van de zaken sprake van een
vordering boven f 50.000,-, bij de huidige VR-zaken gaat het om 22,6%. De f 50.000,- uit 1986 zou (op basis
van prijsindexcijfers) nu bijna f 60.000 waard zijn; in 18,8% van de VR-zaken is sprake van een hoger bedrag.

In de onderstaande tabel is de relatie van het financieel belang met doorlooptijden weergegeven. Daaruit blijkt
dat de grootte van het financieel belang nauwelijks van invloed is op de doorlooptijden. Het criterium "zaken
tot f 50.000,-" lijkt daarmee minder geschikt als keuzecriterium voor het versneld regime. Van grotere invloed
is het al dan niet in geld gewaardeerd zijn van zaken; zaken die niet in geld gewaardeerd zijn duren gemiddeld
ruim een maand langer dan zaken die dat wel zijn; de gemiddelde doorlooptijd overschrijdt de acht maanden
echter niet. Mogelijkerwijs is dit criterium dus geschikt voor het voorspellen van doorlooptijden; een nadere
analyse moet echter nog duidelijk maken op welke wijze dit criterium haar invloed doet gelden.

Tabel Doorlooptijden gerelateerd aan financieel belang

is het financieel belang
groter dan f50.000,-?

5.2 Partijconstellatie

In het merendeel (84,3%) der zaken is sprake van 1 eiser, in 11,9% der zaken zijn er twee eisers, in de overige
3,8% is sprake van 3 of meer eisers. Ook is in de meeste gevallen (78,7%) sprake van 1 gedaagde, in 14% van
de gevallen zijn er twee, in de resterende 7,3% van de gevallen zijn er drie of meer gedaagden.
De eiser is in 67,4% van de zaken een natuurlijke persoon, in 28,4% een rechtspersoon en in slecht 0,4% van
de zaken een overheid. In 3,8% van de zaken is sprake van een combinatie. De gedaagde is 62,6% van de

5 Barendse-Hoornweg, E.J.M. Hoe worden civiele zaken afgedaan? Een indruk van de praktijk op vijf
rechtbanken. WODC, 1992.

12



zaken een natuurlijke persoon, in 24,8% een rechtspersoon, in 2,7% een overheid en 10% van de gevallen een
combinatie.
In de onderstaande tabel is de constellatie van partijen weergegeven. Daaruit blijkt dat in bijna de helft van de
gevallen (47,6%) sprake is van geschillen tussen natuurlijke personen. Geschillen tussen rechtspersonen, de op-
één-na grootste categorie, lijken daar tegen afgezet slechts weinig voor te komen. Opgemerkt moet echter
worden dat er onder de categorie "een combinatie" ook veel rechtspersonen vallen; in veel gevallen is sprake
van bedrijven waarvan zowel rechtspersonen als een natuurlijke persoon (eigenaar, directeur) in het geschil
betrokken zijn.

Tabel Partijconstellatie gerelateerd aan het aantal zaken

gedaagdi

natuurlijke
........................
personen

1 of meer
rechtsperso
nen

1of meer

47,6%
(248 zaken)

12,9%
(67 zaken)

1 of meer... .....: een
rechtspersonen over ed n combinatie

11,7%
(61 zaken)

12,5%
(65 zaken)

0,2% 0 2%
(1 zaak) (1 zaak)

0,4% 0,2% 1,2%
(2 zaken) {.. ......... (6 zaken

(129 zaken) (52 zake

Vergelijking met eerder onderzoek
Uit eerder onderzoek6 is de partijconstellatie over het totaal van handelszaken in 1986 bij 5 rechtbanken
bekend. In de onderstaande tabel worden de resultaten van dat onderzoek afgezet tegen die in dit onderzoek.
Daaruit blijkt dat in VR-zaken natuurlijke personen sterk zijn oververtegenwoordigd.

6 Barendse-Hoornweg, E.J.M. Hoe worden civiele zaken afgedaan? Een indruk van de praktijk op vijf
rechtbanken. WODC, 1992.
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Tabel Partijconstellaties over alle handelszaken (1986) en VR-zaken (1996)

beide natuurlijke persoon

1996; aangebrachte
VR-zaken bij 8
rechtbanken

beide rechtspersoon

Aannemende dat zich in de partijconstellatie over alle handelszaken in de afgelopen 10 jaar geen spectaculaire
wijzigingen hebben voorgedaan, mag worden gesteld dat natuurlijke personen in VR-zaken zijn
oververtegenwoordigd, terwijl rechtspersonen zijn ondervertegenwoordigd. Erg "hard" is deze vergelijking
echter niet, gezien de tijdspanne tussen de beide onderzoeken en het feit dat cijfers in beide onderzoeken
betrokking hebben op minder dan de helft van de rechtbanken en slechts, één rechtbank in beide onderzoeken
voorkwam. Bovendien is het aandeel van de grote steden in de cijfers van 1986 groter (2 van de 5 rechtbanken);
in die gebieden was ook het relatieve aandeel van rechtspersonen in civiele procedures groter.

Welke invloed hebben de verschillende partijconstellaties op doorlooptijden? Allereerst is gekeken naar de
invloed van de status van partijen (rechtspersoon of natuurlijke persoon). In de onderstaande tabellen zijn de
belangrijkste bevindingen weergegeven.

Tabel Doorlooptijden gerelateerd aan de status van eiser en gedaagde

rechtsperso(o)n(en) of combinatie dg ' 155 dagen
(61 zaken'

14



Tabel Doorlooptijden onder verschillende partijconstellaties

eiser(s):
natuurlijk

Ie

gedaagde(n): natuurlijk 165
(18 zaken)

Het blijkt dat zaken sneller worden afgehandeld indien men met rechtspersonen te maken heeft, dan wanneer
het om natuurlijke personen gaat. Met name waar het gaat om de gedaagde is het verschil aanzienlijk. Dit
fenomeen komt het duidelijkst naar voren in zaken van natuurlijke personen versus natuurlijke personen: een
categorie van zaken die in VR duidelijk is oververtegenwoordigd ten opzichte van alle handelszaken.

Nog opvallender is de invloed van het aantal eisers en gedaagden op de doorlooptijden, zoals weergegeven in
de onderstaande tabel. Men zou verwachten dat meerdere eisers en/of gedaagden de complexiteit verhogen en
daarmee ook de doorlooptijden doen toenemen: dit blijkt inderdaad zo te zijn. Het effect van meerdere
gedaagden is daarbij nog relatief bescheiden: de zaak duurt gemiddeld een maand langer. Bij meerdere eisers
neemt de doorlooptijd zelfs met zo'n drie maanden toe, en komt de gemiddelde doorlooptijd zelfs boven de 8
maanden uit. Het aantal eisers kwalificeert zich daarmee als zinnig criterium voor de geschiktheid van zaken
voor het versneld regime.

Tabel Doorlooptijden gerelateerd aan het aantal eisers en gedaagden

5.3 Bijzondere proceshandelingen

De veertig uitgelopen zaken zijn apart geanalyseerd, waarbij ondermeer gelet is op zaakskenmerken en
proceshandelingen, telkens in vergelijking met niet-uitgelopen zaken (exclusief verstek en ingetrokken zaken).
Een eerste opvallend gegeven is dat in deze zaken regelmatig kenmerken opduiken die feitelijk niet in VR
thuishoren, zoals de meervoudige kamer en repliek en dupliek. Soms zijn dergelijke zaken uit VR verwijderd,
maar dat is lang niet altijd het geval. Zodra op de rolkaarten zaakkenmerken opduiken die men eigenlijk niet in
VR zou verwachten, is sprake van lange doorlooptijden. Dit komt duidelijk naar voren uit de onderstaande
tabel.
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Tabel Gemiddelde doorlooptijden in dagen bij repliek en meervoudige kamer (excl. verstek en ingetrokken
zaken)

•

0

In de uitgelopen zaken is, zoals valt te verwachten, vaker sprake van bijzondere proceshandelingen dan in niet-
uitgelopen zaken. In de onderstaande tabel is de invloed van een aantal bijzondere proceshandelingen
weergegeven op de uiteindelijke doorlooptijd. Verstek en ingetrokken zijn daarbij buiten beschouwing gelaten.

Tabel De invloed van bijzondere proceshandelingen op doorlooptijden

Gemiddelde
doorlooptijd in
zaken waarin
deze handeling
voorkwam

Gemiddelde
doorlooptijd in
zaken waarin
deze handeling
niet voorkwam

Percentage van
zaken waarin deze
handeling voorkwam
dat niet op tijd werd
afgedaan
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De praktische waarde van deze gegevens is beperkt; daar de bijzondere proceshandelingen vantevoren niet
bekend zijn, valt er ook geen rekening mee te houden bij het beoordelen van de geschiktheid van een zaak voor
het versneld regime.

Men zou zich kunnen voorstellen dat er een relatie is tussen de status van eiser en gedaagde (natuurlijke of
rechtspersoon) en de vraag of sprake is van een financieel belang. Die is er inderdaad, zij het dat de samenhang
niet sterk is. In zaken met een financieel belang is de eiser in 36,7% van de gevallen een rechtspersoon of
combinatie, de gedaagde in 46,8% van de gevallen. Voor zaken zonder financieel belang zijn deze cijfers
respectievelijk 24,0% en 42,0%. Wanneer rechtspersonen een procedure starten wordt het geschil vaker in
financiële termen gewaardeerd dan wanneer natuurlijke personen eiser zijn. De status van de gedaagde maakt
daarbij weinig uit.
Over het algemeen zijn de samenhangen tussen de in deze paragraaf genoemde doorlooptijdverlengende
factoren gering (in statistische termen: Cramers V < 0.2). De sterkst aangetroffen samenhang is, niet
verrassend, die tussen enquete en contra-enquete (V=0.55): in zaken met een contra-enquete is altijd sprake van
een enquete; in zaken met een enquete is echter niet altijd sprake van een contra-enquete. Meer verrassend zijn
de samenhang tussen het aantal eisers en repliek (V=0.28; in de zaken met repliek zijn er relatief veel met
meerdere eisers) en de status van de eiser en het gebruik van de eis in reconventie (V=0.22; in zaken met een
eis in reconventie zijn er relatief veel met een rechtspersoon als eiser). Ook bestaat een samenhang tussen
geldelijk belang en de kamer waarvoor de zaak heeft gediend (V=0.27; in geen van de zaken die voor de
meervoudige kamer diende was een geldelijk belang gespecificeerd).

6 De uit VR verwijderde zaken

In totaal zijn 14 van de in de periode januari t/m april als VR aangebrachte zaken op enig moment uit de
procedure verwijderd. Een ervan werd desondanks binnen 8 maanden afgedaan met een royement. Drie werden
er naar de slaaprol verwezen, waarvan er één kort daarna werd geroyeerd (en daarmee eveneens binnen 8
maanden werd afgedaan). Alle verwijderingen naar de slaaprol vonden plaats binnen 5 maanden na het
aanbrengen van de zaak, de snelste al na 6 weken.
Van de resterende zaken werden er drie binnen 3 weken verwijderd, twee tussen 3 weken en 3 maanden, één
tussen 3 maanden en 8 maanden en twee pas na 8 maanden. Van de resterende twee zaken is het moment van
verwijdering niet bekend. De gemiddelde doorlooptijd van de verwijderde zaken is 344 dagen.
In elf van de veertien verwijderde zaken hebben één of meer comparities plaatsgevonden. Vier van die elf zaken
gingen vervolgens een fase van repliek en dupliek in; de meeste bleef de nadruk liggen op de mondelinge
behandeling .7 In drie vande verwijderde zaken was noch vancomparities, noch vanrepliek sprake.
Wat betreft de zaakskenmerken is er één waarop de verwijderde zaken opvallend afwijken van het totaal: in de
meeste gevallen (57,1%) was sprake van meerdere eisers, in de helft van de gevallen van meerdere gedaagden.

• Voor het overige lijken de achtergronden van het verwijderen van zaken vooral te moeten worden gezocht in
het lokaal gevoerde beleid; drie arrondissementen tekenden voor twaalf van de veertien verwijderde zaken, in
drie arrondissementen kwamen verwijderingen in het geheel niet voor.

' Er zij op gewezen dat deze gevolgtrekking berust op rolkaartgegevens tot 1 januari 1997; omdat de
meeste van deze zaken op dat moment nog niet waren afgedaan zouden repliek en dupliek alsnog kunnen
plaatsvinden.
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Tijdseenheden: maanden, weken en dagen

Bij alle berekeningen van doorlooptijden in dit rapport zijn dagen als rekeneenheid gehanteerd. Gerekend is in
tienden en hondersten; ten behoeve van de rapportage is afgerond naar hele dagen.
In sommige gevallen worden ook de eenheden "weken" en "maanden" gebruikt; dit komt het overzicht ten
goede wanneer van langere perioden sprake is en sluit in sommige gevallen beter aan bij de door de gemenge
commissie gehanteerde termijnen (b.v. 6 weken voor de schriftelijke fase, 8 maanden voor de totale
doorlooptijd).
Waar sprake is van weken, staat een week gelijk aan exact 7 dagen; 4 weken zijn 28 dagen, 52 weken zijn 364
dagen.
Een maand is bij de berekeningen gelijk gesteld aan 30,417 dagen (= 1/12 van 365 dagen). In de onderstaande
tabel is de omrekening van dagen naar maanden vastgelegd.

dagen (rekeneenheid) dagen (afgerond)
1 maand 30,42 30
2 maanden 60,83 61
3 maanden 91,25 91
4 maanden 121,67 122
5 maanden 152,08 152
6 maanden 182,50 183
7 maanden 212,92 212
8 maanden 243,33 243
9 maanden 273,75 274
10 maanden 304,17 304
11 maanden 334,58 335
12 maanden 365,00 365
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Presentatie VR 1996

1) De in 1996 aangebrachte zaken

2) De doorlooptijden (totaal en per fase)

3) Zaakkenmerken in relatie tot doorlooptijden
• geldelijk belang
• partijconstellatie
• bijzondere proceshandelingen

4) Lokale verschillen in de uitvoering van VR

Discussie
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AangebrachteVR zaken 1996

•
• 1 op de 23 zaken wordt als VR zaak aangebracht

• de mate waarin van VR gebruik wordt gemaakt varieert vrij
sterk tussen de arrondissementen

. de aanbreng fluctueert per maand, een duidelijke trend valt
niet te onderscheiden
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Trend in het aanbrengen van zaken

Diagram Aantal aangebrachte VR-zaken per maand (januari 1996 - februari 1997)

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb

maand
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Doorlooptijden

• De analyse van doorlooptijden vond plaats op basis van de
in de periode januari t/m april 1996 aangebrachte zaken
(170 stuks)

• Voor zaken die per 1 / 1 /97 nog niet waren afgerond werd een
schatting van de doorlooptijd gedaan

• Bij veel berekeningen en analyses zijn ingetrokken zaken en
verstekzaken buiten beschouwing gelaten

• De gemiddelde doorlooptijd (inclusief ingetrokken zaken en
verstekzaken) bedroeg ongeveer 5 maanden (151 dagen)

• De gemiddelde doorlooptijd in contradictoir gevoerde zaken
(exclusief voor zitting ingetrokken zaken) bedroeg ruim 6
maanden (191 dagen)

• 23,5% van de zaken (40 van de 170) duurde langer dan 8
maanden
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Zaken aangebracht in januari t/m april 1996;
aantal zaken en gemiddelde doorlooptijd in
dagen

0



De afgedane zaken in tijd, uitgesplitst naar
vonnis en royement

0* 4 maanden

royementen
(excl. verstek en
ingetrokken zaken)

Naarmate zaken langer duren, wordt afdoening met vonnis
waarschijnlijker
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Ter vergelijking...
een steekproef 1000 afgedane handelszaken in 5
arrondissementen (1994) (Wemmers, 1996)

• Over alle handelszaken was 40% verstek, bij VR 1996 is dat
16%

• Over alle handelszaken werd 78% met vonnis afgedaan, bij
VR 1996 is dat 53%

• De gemiddelde doorlooptijd contradictoire vonnissen was
626 dagen, bij VR 179 dagen

• Van de contradictoire zaken met vonnis werd 30% binnen
een jaar afgedaan, onder VR is dat 77%

• Over alle handelszaken werd 22% met royement afgedaan,
bij VR 1996 is dat 39%

• Van de contradictoire zaken met royement werd 47% binnen
een jaar afgedaan, onder VR is dat 94%

• Bij VR zaken zitten relatief weinig verstekzaken

• Van de VR zaken worden er relatief veel geroyeerd

9



Indeling van fasen

Fasemodel Fasemodel
Gemengde WODC
Commissie

Aanbreng
Fase 1 Aanbrengingsfase

(42 dagen)

(7 dagen)

1
Conclusie van antwoord

1
(42 dagen)

Tussenvonnis Interimfase
(49 dagen)

Comparitie
Fase II
(194 dagen)

Afdoeningsfase
Vonnis of Royement (152 dagen)
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De aanbrengingsfase
(356 zaken, aangebracht in de maanden j anuari -
augustus 1996)

ingetrokken en/of verstek
(78 zaken)

Aangebracht Conclusie
(356 zaken) 45 dagen v. antwoord

1 (250 zaken)

geen conclusie (28 zaken)

89 dagen 62 dagen 1
vonnis royement lopend

(9 zaken) (11 zaken) (8 zaken)



De aanbrengingsfase

• 80% van de zaken met een conclusie van antwoord
doorloopt deze fase binnen 6 weken

• gemiddeld duurt deze fase 45 dagen

• 28% van de aangebrachte zaken wordt afgedaan zonder dat
een conclusie van antwoord is genomen; driekwart daarvan
is ingetrokken of verstek

• 2% was per 1 / 1 /97 nog niet afgedaan en nog zonder
conclusie van antwoord

(356 zaken aangebracht in de periode januari t/m augustus
1996)
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De interimfase
(117 zaken met conclusie van antwoord,
aangebracht in januari - april 1996)

Conclusie (22) Comparitie
van antwoord (103 zaken)
(117 zaken) 51 dagen

Tussenvonnis
(91 zaken) (81)

(4)

Geen comparitie (14 zaken)

105 dagen * 175 dagen *
lqr ir

Vonnis Royement Lopend
(2 zaken) (6 zaken) (6 zaken)
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De interimfase

• In 117 van de 170 zaken aangebracht in de periode van
januari - april 1996 was sprake van een conclusie van
antwoord

• Gemiddeld duurt de periode tussen conclusie van antwoord
en eerste comparitie 51 dagen

• De periode van aanbreng tot eerste comparitie duurt
gemiddeld 94 dagen

• 43% van de zaken overschrijdt de norm van 7 weken

• Bij de snelste 20% van de zaken vindt de eerste comparitie
binnen 4 weken na conclusie van antwoord plaats

• De traagste 20% doet er langer dan 10 weken over

• In 69% van de zaken werd tussen conclusie van antwoord en
eerste comparitie een tussenvonnis uitgesproken

• In 51 % van die gevallen werd binnen een week na conclusie
van antwoord het tussenvonnis uitgesproken; na 4 weken
was dit 72%

(170 zaken die in de periode januari - april 1996 werden
aangebracht)
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De afdoeningsfase
(104 zaken aangebracht in de maanden januari - april 1996;
boven de situatie per 1/1/1997, onder het model met
schattingen)

Slaaprol
(2 zaken)

doorlooptijd
Royement

Comparitie / (47 zaken) 124 dagen
(104 zaken)

Vonnis
(34 zaken) 176 dagen

Lopend
(21 zaken)

Slaaprol
(2 zaken)

0

Comparitie / Royement
^(104 zaken)\ (51 zaken) 144 dagen

Vonnis
(51 zaken) 248 dagen



Diagram Financieel belang

f 50.000 tot f hoger dan f150.000
150.000 5%

10%
geen
35%

® geen

® tot f 50.000

Elf 50.000 tot f 150.000

0 hoger dan f 150.000

ok

tot f 50.000

50%
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Verdeling van zaken met financieel belang



Doorlooptijden gerelateerd aan financieel
belang

1s
• financieel belang? i 216 dagen.7.Kl^l!!!dMeen
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VR-zaken en financieel belang

• In een aanzienlijk percentage (35%) van de VR-zaken is
geen financieel belang aangegeven; dergelijke zaken zijn
oververtegenwoordigd ten opzichte van het totaal van
handelszaken

• De zaken waarin geen financieel belang is aangegeven duren
gemiddeld langer dan zaken waarin dat wel het geval is

• In 22,5% van de zaken waarin een financieel belang is
aangegeven, overschrijdt het bedrag de f 50.000,-; op dit
punt verschillen VR-zaken niet van het totaal van
handelszaken

• Zaken met een financieel belang boven de f 50.000,- duren
nauwelijks langer dan zaken met een lager financieel belang
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Partijconstellatie gerelateerd aan het aantal
zaken

•

combinatie
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Partijconstellaties over alle handelszaken
(1986) en VR-zaken (1996)

partijconstellatie
eiser/gedaagde)

ke

0

k/rechtspersoon

rechts-/natuurlijk
persoon

rechtspersoon
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Doorlooptijden gerelateerd aan het aantal
eisers en gedaagden

0

Doorlooptijden gerelateerd aan de status van
eiser en gedaagde

of combinatie (41 ^}' '" (61
rechtsperso(o)n(



Doorlooptijden onder verschillende
partijconstellaties

eiser(s)
natuurlijk

combinatie

gedaagde(n): 228 165
natuurlijk (49 zaken) (18 zaken)

0

rechtsperso(o)n(



VR zaken en partijconstellatie

• In VR zaken zijn natuurlijke personen (als eiser en/of
gedaagde) sterk oververtegenwoordigd ten opzichte van het
totaal van handelszaken

• Zaken met natuurlijke personen als eiser en/of gedaagde
duren langer dan zaken met rechtspersonen

• Ook het aantal eisers of gedaagden is van aanzienlijke
invloed op de doorlooptijden

• In zaken met meerdere eisers overschrijdt de gemiddelde
doorlooptijd de 8 maanden
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Gemiddelde doorlooptijden in dagen bij repliek
en meervoudige kamer (excl. verstek en
ingetrokken zaken)

meervoudige kamer gediend



De invloed van bijzondere proceshandelingen
op doorlooptijden

0

Gemiddelde
doorlooptijd
in zaken
waarin deze
handeling
voorkwam

Gemiddelde
doorlooptijd
in zaken
waarin deze
handeling niet
voorkwam
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Percentage van
zaken waarin
deze handeling
voorkwam dat
niet op tijd werd
afgedaan



Verwijdering uit VR

• van de 522 zaken, aangebracht in 1996, werden er 43 uit VR
verwijderd (8%)

• vier arrondissementen tekenden voor 37 van de 43
verwijderingen

• 1 arrondissement verwijderde geen enkele zaak.

• van de 170 zaken, aangebracht in januari - april 1996,
werden er 14 verwijderd (8%)

• drie arrondissementen tekenden voor 12 van de 14
verwijderingen

• twee verwijderde zaken werden (toch) binnen 8 maanden
afgedaan

• twee zaken werden verwijderd bij plaatsing op de slaaprol
(binnen 8 maanden)

• de gemiddelde doorlooptijd in verwijderde zaken was bijna
1 jaar (344 dagen)
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Aangebrachte VR en VT zaken

zaken zaken totaal van

Aantal Aantal Percentage Percentage VR.
VR- VT- VR-zaken op + VT op totaal;

33

49

111

handelszaken handelszaken

28


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14
	page 15
	page 16
	page 17
	page 18
	page 19
	page 20
	page 21
	page 22
	page 23
	page 24
	page 25
	page 26
	page 27
	page 28
	page 29
	page 30
	page 31
	page 32
	page 33
	page 34
	page 35
	page 36
	page 37
	page 38
	page 39
	page 40
	page 41
	page 42
	page 43
	page 44
	page 45

