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Voorwoord 

Het is niet zo dat alleen de Staat zijn burgers in 
rechte aanspreekt, bijvoorbeeld wegens gepleegde 
strafbare feiten. Ook burgers onderling wenden zich 
tot de rechter om over en weer recht te halen wegens 
het niet nakomen van contractuele verplichtingen, 
wanbetalingen, onrechtmatige daden en dergelijke. 

Tot nog toe werd in Justitiele Verkenningen weinig 
of geen aandacht besteed aan onderzoek betreffende 
het terrein van het civiele recht (zie overigens van 
Teeffelen, JV. nr . 2, 1983). Een van de redenen 
daarvan is dat er weinig kwantitatieve gegevens zijn 
die inzicht verschaffen in datgene wat zich in civilibus 
afspeelt. Dit in tegenstelling tot het strafrechtelijk-cri-
minologisch onderzoeksterrein, hoewel ook hier zich 
het manco van het dark number doei gevoelen. 
Slachtofferenquetes hebben hierin de nodige ophelde-
ring verschaft. Dat het terrein van het civiele recht 
kwantitatief zo ondoorzichtig is, heeft mede te maken 
met de aard van het recht tussen particulieren. 
Vooraleer een rechter zich met hun problematiek 
inlaat, hebben zij een lange weg kunnen bewandelen 
— via advocatuur, consumenten-organisaties enzo-
voort — die zich aan het oog van de statistiek onttrekt. 

In dit themanummer van JV is een aantal artikelen 
opgenomen waarin vooral kwantitatieve gegevens 
worden verschaft met betrekking tot de civiele 
rechtspraak. Het themanummer zal dan ook vooral 
die categorie lezers interesseren die werkzaam is in de 
rechtelijke macht ofwel op ander professioneel terrein, 
zoals de rechtshulp. In het inleidende artikel wordt 
kort aandacht besteed aan de inhoud van de diverse 
bijdragen. 
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Civielrechtelijke verkennin-

gen door middel van statistiek 

en dossier-onderzoek 

mr. J.R.A. Verwoerd en dr. P.C. van Duyne* 

Inleiding 

Naarmate de toepassing van het recht meer 
betrekking heeft op relaties tussen particulieren, des te 
minder is er via statistiek of onderzoek over bekend. 
Het omgekeerde gaat op voor de rechtspleging, 
waarbij de overheid in sterke mate betrokken is. Zo is 
veel meer bekend over wat er in het strafrechtelijk 
bedrijf omgaat dan over wat binnen de civiele 
rechtspleging geschiedt. Aangezien empirisch 
onderzoek in sterke mate voortbouwt op beschikbaar 
statistisch materiaal en — omgekeerd — de statistiek 
uitgebouwd en verfijnd kan worden dankzij empirische 
verkenningen, wordt de kloof tussen de kennis van 
het ene terrein en die van het andere eerder groter 
dan kleiner. 

• Bij strafrechtelijke aangelegenheden is de justitiele 
overheid betrokken als opsporende, vervolgende, 
berechtende en executerende instantie. Ons land is 
niet het enige waarin een schat aan informatie 
beschikbaar is over de doorstroom van verschillende 
typen strafzaken en delinquenten door het justitiele 
bedrijf tot en met het gevangeniswezen en de dwang-
verpleging toe. In wisselwerking met de uitbouw van 
de strafrechtelijke statistiek is er in de na-oorlogse 
periode een enorm criminologisch onderzoeksterrein 
opgebouwd, dat tot op heden steeds verder geexplo-
reerd wordt. En hierbij gaat het niet alleen om wat er 
binnen de strafrechtspleging omgaat maar ook om de 
zogenaamde `verborgen' criminaliteit, welke sedert de 
zeventiger jaren middels de slachtoffer-statistiek 
getraceerd kan worden. 

De bestudering van de civiele rechtstoepassing 
staat, hiermee vergeleken, nog in de kinderschoenen. 
Zowel voor het strafrecht als ook voor het civiele en 

* De auteurs zijn als onderzoeker verbonden aan het 
WODC 
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administratieve recht geldt dat de activiteiten van 
justitiele instanties slechts een fractie beslaan van wat 
er op het desbetreffende terrein binnen de maatschappij 
plaatsvindt. Het onderzoeksterrein in civilibus strekt 
zich uit van alle rechtsconflicten, welke zich tussen 
particulieren voordoen, tot en met dat gedeelte 
daarvan, dat bij diverse rechtsverzorgende instanties 
— tot aan de hoogste rechtsprekende colleges toe — 
aangebracht wordt. Het is derhalve duidelijk dat het 
hier niet om een eng specialisme handelt. 

De overheid is slechts in zoverre bij de civiele 
rechtspleging betrokken dat zij voorziet in de sluitsteen 
daarvan, namelijk de rechtspraak. Daarnaast draagt 
zij ten behoeve van de minder draagkrachtigen in de 
maatschappij bij in de kosten van de rechtshulp. In de 
westerse verzorgingsstaten wordt een substantieel deel 
van deze voorzieningen aangewend ten behoeve van 
civielrechtelijke terreinen waarin de overheid zich een 

• monopolie-positie heeft verworven: men denke in dit 
verband aan de binnen het rechterlijk werkpakket niet 
onaanzienlijke categorie der echtscheidingen, waarbij 
de rechtzoekenden verplicht zijn naast de rechtspraak 
ook een (veelal door de overheid betaalde) advocaat 
in te schakelen. Ten aanzien van de andere statistisch 
zwaarwegende categorieen van civiele rechtsconflicten, 
namelijk met betrekking tot de levering van goederen 
en diensten, verkeersschade (onrechtmatige daad), 
arbeid en huur, staat het de burger vrij om al dan niet 
een beroep te doen op rechtshulp- en rechtspraakvoor-
zieningen. We zullen dit beroep op de voorzieningen 
toelichten ten aanzien van de eerstgenoemde categorie. 
Een substantieel deel van de bij de rechtspraak 
aangebrachte civiele zaken heeft betrekking op de 
levering van goederen en diensten. Dit soort contracten 
kan aanleiding geven tot rechtsconflicten die hetzij 
door de consument, hetzij door de leverancier bij 
juridische instanties aangekaart worden. 

Rechtssociologisch onderzoek wijst uit dat ontevre-
den consumenten — voorzover zij althans actie 
ondernemen — zich het gemakkelijkst wenden tot hun 
leverancier, en pas daarna — wanneer men tenminste 
die moeite wil doen — tot deskundige buitenstaanders, 
zoals de consumentenorganisaties, bureaus voor 
rechtshulp, advocaten, geschillencommissies voor 
consumenten-aangelegenheden en rechtbanken. De 
frequentie waarmee consumenten zich tot deze 
verschillende instellingen wenden, varieert al naar 
gelang de financiele, psychologische of procedurele 
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drempels die men denkt te zullen ervaren. Consumen-
ten-organisaties kunnen met hun grootschalige en 
informele afhandeling van klachten in dit verband als 
laag-drempelig gekarakteriseerd worden; rechtbanken 
daarentegen met hun kleinschalige en formele 
afhandeling van rechtszaken als hoog-drempelig. Het 
is duidelijk dat dankzij de filterwerking van buitenge-
rechtelijke instanties slechts weinig klachten van 
consumenten de rechter bereiken. 

Wanneer aan een civielrechtelijke procedure een 
contract met betrekking tot de levering van goederen 
of diensten ten grondslag ligt, is het in Nederland en 
elders gebruikelijk dat niet de consument, maar de 
leverancier als eiser optreedt. In de meeste gevallen 
gaat het namelijk om de incasso van onbetaalde 
rekeningen. Ook voor de incasso's geldt dat slechts 
een klein deel de rechter bereikt. In de eerste plaats 
omdat men in de wereld van de handel het wapen van 
de ('harde') juridische actie schuwt, zolang men nog 
brood ziet in de toekomstige relatie met de desbetref-
fende afnemer. En — wanneer het handelt om eenmalige 
transacties met particulieren — omdat vooral de 
grotere bedrijven er de voorkeur aan geven dit soort 
kwesties zelf af te handelen door middel van een 
adequate debiteuren-administratie en/of een uitgewo-
gen programma van aanmaningen om te betalen (zie 
het artikel mevrouw A. Raken en mevrouw G.A.M. 
Otto in dit themanummer). In de tweede plaats zijn er 
een aantal incasso-bedrijven (en deurwaarders) in ons 
land werlczaam die ten behoeve van leveranciers 
onbetaalde rekeningen proberen binnen te krijgen; 
gegevens van incasso-bedrijven in ons land wijzen uit 
dat het leeuwedeel van de uitbestede vorderingen 
door hen geIncasseerd wordt zonder inschakeling van 
de rechter. Dus ook ten aanzien van de door de 
leveranciers aangebrachte rechtszaken geldt dat deze 
slechts een fractie vormen van het aantal problemati-
sche incasso's in het maatschappelijk verkeer. 

Bovenstaande voorbeelden met betrekking tot 
consumenten- en incasso-aangelegenheden maken 
niet alleen duidelijk dat het beroep op de rechter in 
sterke mate gefilterd wordt, maar ook dat het zeer 
moeilijk is om aan te geven hoe zich de hoeveelheid 
potentiele rechtszaken exact verhoudt tot de hoeveel-
heid daadwerkelijk aangebrachte rechtszaken. Zoals 
we zullen zien in het navolgende artikel (Blankenburg 
en Verwoerd) is de doorstroom van rechtsproblemen 
naar het rechterlijk apparaat per rechtsgebied • 
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verschillend en is een betrekkelijk grote kennis van 
wat in het buitengerechtelijke geschiedt, onontbeerlijk 
om deze doorstroom verantwoord in kaart te kunnen 
brengen. 

Juist in een land als het onze, dat internationaal 
gekenmerkt wordt door een uitgebreide infra-structuur 
van goedkope rechtshulp, is het van belang meer 
informatie te hebben over de interactie van justitiabe-
len, rechtshulpverleners en rechtbanken. Voor het 
justitiele beleid in civiele en administratieve aangele-
genheden zijn er een aantal interessante vragen te 
beantwoorden. Hoe gemakkelijk doet de rechtzoekende 
een beroep op verschillende rechtsverzorgende 
instellingen? In hoeverre oefent de goedkope rechts-
hulp een filterende dan wel aanjagende invloed uit op 
de omvang van het beroep op de rechter? Hoe 
elastisch en prijsgevoelig is de vraag naar rechtsvoor-
zieningen? Het voert te vet bier de (deel-)antwoorden 
die dankzij empirische onderzoekingen op enkele van 
deze vragen gegeven zijn, ten tonele te voeren. Men 
moet er echter rekening mee houden dat de doorstroom 
van rechtsproblemen naar rechtshulpverlenende en 
rechtsprekende instellingen in Nederland twee 
duidelijke markerings-punten kent, die in andere 
westerse verzorgingsstaten waarschijnlijk van geringer 
belang zijn. In de eerste plaats wijst rechtshulp-onder-
zoek uit dat Nederlanders dankzij het uitgebreide 
aanbod van laagdrempelige rechtshulp-voorzieningen 
minder geremd worden dan mensen van andere 
nationaliteit om hun rechtsproblemen bij derden aan 
te kaarten. In de tweede plaats blijkt dat binnen de 
Nederlandse infra-structuur van buitengerechtelijke 
voorzieningen de meeste (rechts)problemen tot een 
juridische dan wel sociaal-psychologische afronding 
geraken en derhalve de rechtspraak niet meer 
bereiken. Met andere woorden: het relatief geringe 
beroep op de Nederlandse rechter wordt in sterke 
mate beInvloed door het filterend vermogen van 
intermedierende instanties, nadat deze eerst veel 
rechtsproblemen naar zich hebben toegezogen. 
Aangezien deze doorstroom-processen sterk verschillen 
per type (civiel of administratief) rechtsprobleem 
hebben justitiele beleidsmakers er alle belang bij dat 
de statistische kennis van het justitiele voorveld 
uitgebouwd wordt, zoals dit ten aanzien van het 
strafrecht reeds in de zeventiger jaren geschiedde 
door middel van de slachtoffer-enquetes. In ons land 
is hiermee dank zij de CBS-bevolkingsenquete met 
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betrekking tot de vraag naar rechtshulp in de aanvang 
van de tachtiger jaren een bescheiden begin gemaakt'. 

(0n)mogelijkheden van de statistiek 

Wanneer we ons beperken tot de beschikbare civiele 
gerechtelijke statistiek, is duidelijk dat deze informatie 
zowel vanuit beleidsmatig als vanuit wetenschappelijk 
gezichtspunt volstrekt tekort schiet. De bijdragen in 
dit thema-nummer zijn gebaseerd op gegevens van 
arbeidsintensieve empirische onderzoeken welke voor 
een belangrijk deel niet uitgevoerd hadden hoeven 
worden, wanneer de statistiek op z'n minst zou zijn 
toegerust met een aantal relevante verfijningen. Niet 
alleen in ons land maar ook elders is het gebruikelijk 
dat van wat omgaat binnen de civiele rechtspraak niet 
meer bekend is dan totaal-staten, waarbij slechts een 
onderscheid gemaakt wordt naar echtscheidingszaken 
enerzijds en `handelszaken' anderzijds (enkele minder 
terzake doende verfijningen daargelaten). Onder de 
laatste categorie vallen zeer ongelijksoortige kwesties, 
zoals bijvoorbeeld met betrekking tot het zaken-
recht, het erfrecht, de verbintenissen uit contract en 
de verbintenissen uit de wet, om voor het gemak maar 
de grove indeling in de juridische handboeken te 
volgen. Wie er tegen wie procedeert, over welke 
financiele bedragen het gaat, in hoeverre (toegevoegde) 
procesvertegenwoordiging plaatsviridt, hoe de 
procedure verloopt en wat de uitslag is van de 
rechtsstrijd: daarover plegen de nationale statistieken 
ons niet in te lichten ten aanzien van de verschillende 
typen civielrechtelijke kwesties. Zoals ook blijkt uit de 
andere bijdragen in dit thema-nummer is deze laatste 
specificatie van essentieel belang. Net  zoals in het 
strafrecht bijvoorbeeld de afhandeling van een 
verkeersdelict hemelsbreed afwijkt van die van een 
zedendelict en daarbij geheel verschillende belangen 
op het spel staan, zo ook is in het civiele recht de 
incasso van de vordering van een winkelier jets gtheel 
anders dan een ontslag-kwestie of een schadevergoe-
dings-actie op basis van onrechtmatige daad. Civiele 
procedures zijn niet alleen interessant vanuit het 
oogpunt van de werkbelasting van het rechterlijk 
apparaat maar ook — in verband daarmee — omdat zij 
veel informatie bevatten over de wijze waarop 
verschillende soorten rechtzoekenden gebruik maken 
van het aanbod van rechtspraak-voorzieningen. 

Civielrechtelijke statistiek 	 11 



Binnen de `gewone' rechtspraak (civiel- en strafrecht) 
wordt het merendeel van de totaal beschikbare 
arbeidstijd van rechters namelijk besteed aan'civiel-
rechtelijke aangelegenheden: de kantonrechters 
besteden — voorzichtig geschat — minimaal 80% van 
hun tijd daaraan, op arrondissementsrechtbanken ligt 
blijkens tijdsbestedingsonderzoek dit percentage op 
ongeveer 60 (gelijkelijk verdeeld over familie- en 
handelszaken) en op de gerechtshoven — voorzichtig 
geschat — op ongeveer 50 procent. 

Wat betreft de gebruiksmogelijkheden van de 
rechtspraak voor de rechtzoekenden dragen twee 
factoren er toe bij dat van een veel gevarieerder beeld 
sprake is dan ten aanzien van de grote bulk der 
strafrechtelijke procedures, waarbij de afhandeling 
van overtredingen door de kantonrechter en — in 
mindere mate — de afhandeling van lichte misdrijven 
door de politierechter pleegt te verlopen volgens voor-
spelbare, bureaucratische sjablones. In de eerste 
plaats bepaalt in civiele procedures het krachtenspel 
tussen beide procespartijen de wijze van procesvoering. 
Anders dan in strafzaken — waar het volgens richtlijnen 
opererende Openbaar Ministerie dominus litis is — 
bepalen informele onderhandelingen tijdens het 
verloop van de procedure regelmatig de gang van 
zaken. Dit kan betekenen dat de eiser toewerkt naar 
een snelle beeindiging van de procedure wanneer de 
onderhandelingen stuk lopen, of dat het gerechtelijk 
steekspel door beide partijen gerekt wordt omdat zij 
meer tijd nodig hebben om te onderhandelen. In dat 
laatste geval kunnen zij — na het vastlopen van de 
onderhandelingen — nog altijd een beroep doen op het 
rechterlijk oordeel. In de tweede plaats staan in ons 
land aan de eiser diverse procedure-alternatieven ter 
beschikking, welke onderverdeeld kunnen worden in 
drie hoofd-categorieen, namelijk de 'gewone' (overwe-
gend schriftelijke) procedure, het kort geding en de 
comparitie-na-antwoord-procedure. In dat laatste 
geval gaat de rechter in een vroeg stadium van het 
proces met de procespartijen aan de tafel zitten om 
mogelijkheden van een op hoofdpunten toegespitste 
afhandeling dan wel een onderling vergelijk, af te 
tasten. 

Idealiter zou per rechtszaak alle informatie die 
relevant is voor de gerechtelijke bedrijfsvoering en het 
wetenschappelijk onderzoek op een adequate wijze 
geregistreerd moeten worden. Wat dit betreft is de 
Bondsrepubliek Duitsland ons land vooruit. Daar 
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heeft men gedurende het afgelopen decennium de 
onhanteerbare, handmatig getelde totaal-staten 
vervangen door geautomatiseerde registratie per 
rechtszaak, waartoe een zogenaamde Zahlkarte 
ontworpen werd. De Duitsers gingen er terecht van 
uit dat een eenmaal goed opgezet informatie-systeem 
de basis legt voor een vruchtbare wisselwerking tussen 
informatie-behoefte en -aanbod, waarbij voortdurend 
de relevantie van een en ander heroverwogen wordt. 

Op de Zahlkarte wordt een groot aantal standaard-
gegevens ingetypt die op landelijke schaal voor een 
goede justitiele bedrijfsvoering van belang geacht 
worden. Daarnaast is er op de Zahlkarte een beperkte 
ruimte gereserveerd om gegevens te verzamelen die 
hetzij voor de plaatselijke bedrijfsvoering, hetzij voor 
de toekomstige uitbouw van de landelijke statistiek, 
hetzij voor wetenschappelijk onderzoek hun vruchten 
kunnen afwerpen 2 . Deze extra gegevens worden al 
naar gelang de behoefte slechts plaatselijk ingevoerd. 
Wanneer een dergelijk flexibel systeem met verstand 
en creativiteit bestuurd wordt, zijn hier de belangen 
van zowel beleidsmakers als van wetenschappers mee 
gediend. Men ziet dan ook dat in de Bondsrepubliek 
dankzij de statistische bronnen betrekkelijk veel 
empirisch onderzoek naar het functioneren van de 
(civiele) rechtspleging van de grond komt. 

Voor een vruchtbare wisselwerking tussen massa-sta-
tistiek en gericht empirisch onderzoek geldt dat de 
relevantie van de informatie bepaalt of de mogelijkhe-
den van statistische verwerking beproefd moeten 
worden. In hoeverre dit laatste mogelijk is'wordt 
bepaald door de aard van de benodigde informatie. 
Wanneer het handelt om detaillistische onderwerpen 
is arbeidsintensief veldonderzoek de enige weg. 
Indien dit niet het geval is en een onderwerp bovendien 
— nieuwe — beleidsmatige en/of wetenschappelijke 
relevantie in zich draagt, is het de moeite waard de 
mogelijkheden van de plaatselijke statistiek uit te 
proberen. Wellicht zelfs dat dit uiteindelijk leidt tot 
een verbetering c.q. aanvulling van de landelijke 
registratie. 

In ons land bereidt men in het kader van de 
reorganisatie van de rechtspraak de automatisering 
van de registratie van bedrijfsmatige gegevens voor. 
Uitgangspunt hierbij is de gegevens-verzameling per 
rechtszaak. In het kader van de zogenaamde Beren-
schot-operatie wordt deze omschakeling in het begin 
van de negentiger jaren verwacht. Tot zolang zal 
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men het hier te lande moeten doen met de verouderde 
totaal-staten en — vooruitlopend op de nieuwe 
registratie — de zogenaamde rolkaarten-statistiek van 
een beperkt aantal arrondissementsrechtbanken (meet 
hierover in het artikel van Van Duyne). 

Overzicht van de artikelen 

Dit thema-nummer oinvat artikelen naar aanleiding 
van onderzoeken ten aanzien van de civiele rechtspraak, 
waar het WODC recentelijk op de een of andere wijze 
bij betrokken was. 

Eerst verschaffen Blankenburg en Verwoerd een 
vergelijkend overzicht van wat er in Nederland en 
omringende landen aan civiele zaken bij de rechtspraak 
binnenkomt en welke athandeling de rechtzoekenden 
van hun geschillen tegemoet kunnen zien. Voor hun 
bijdrage hebben de auteurs geput uit het WODC-on-
derzoek naar het gebruik van rechtshulp en rechtspraak 
in Nederland en Nordrhein-Westfalen en uit hun 
ervaringen binnen een groep onderzoekers uit 
verschillende West-Europese landen, die momenteel 
de publikatie van een internationale studie ten 
aanzien van het beroep op de rechter voorbereiden 3 . 
De daarop volgende artikelen hebben alleen betrekking 
op de Nederlandse situatie. 

Mevrouw Raken en mevrouw Otto verrichtten in 
het kader van hun scriptie aan de juridische faculteit 
van de Vrije Universiteit in 1986 een onderzoek op de 
griffie van het kantongerecht te Amsterdam naar het 
gebruik van de zogenaamde betalingsbevel-procedure. 
Deze procedure is destijds door de wetgever in het 
leven geroepen om een eenvoudige gerechtelijke 
incasso van kleine geldvorderingen mogelijk te 
maken. Daarnaast hebben de beide autrices een en-
quete gehouden onder een aantal — potentiate — ge-
bruikers van deze procedure. Een van de richtingge-
vende onderzoeksvragen handelt over de invloed van 
de bezuinigingsmaatregel van Justitie, namelijk de 
verhoging van de griffie-rechten in 1985. De scriptie, 
waarvan enkele hoofdlijnen verschaft worden, zal in 
het voorjaar van 1987 gepubliceerd worden 4 . 

Het daarop volgende artikel van mevrouw Wesse-
ling-van Gent heeft betrekking op het kantongerecht 
en de arrondissementsrechtbank in civilibus. Mevrouw 
Wesseling-van Gent is in februari 1987 gepromoveerd 
aan de juridische faculteit van de Rijksuniversiteit te 
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Groningen op het onderwerp van de processuele 
gevolgen van de integratie van kantongerecht en 
arrondissementsrechtbank 5 . In het lader van dit 
thema-nummer behandelt zij twee deel-onderwerpen 
uit haar proefschrift, namelijk de procesvertegenwoor-
diging en de mondelinge behandeling in de civiele 
procedure van eerste aanleg. Zij maakt hierbij gebruik 
van de bevindingen van het dossier-onderzoek 
1972/1977/1982, waarover naar aanleiding van het 
slot-artikel van Rutgers en Verwoerd meer informatie 
verschaft zal worden. 

Het daarna volgende artikel van Van Duyne over de 
afdoening van echtscheidings- en `handelszaken' op 
de arrondissementsrechtbank is gebaseerd op de 
rolkaarten-statistiek. Het is gebruikelijk dat op de 
griffie van de rechtbank van elke lopende zaak de 
belangrijkste procedurele gegevens op een aparte 
rolkaart genoteerd worden. Omdat deze informatie 
niet beschikbaar is in de landelijke statistiek kreeg in 
(1979 en) 1983 op een aantal arrondissementsrechtban-
ken deze rolkaart naast de traditionele bedrijfsadmini-
stratieve ook een statistische functie. Naar verwacht 
zal deze praktijk de komende jaren voortgezet worden 
in afwachting van de automatisering der informatie-
voorziening binnen het rechterlijk apparaat. Van 
Duyne besteedt in zijn artikel aandacht aan onder 
meer de partij-constellaties in verschillende typen 
civiele zaken, de invloed van de kosteloze rechtsbijstand 
op het verloop, de duur en de uitslag van de procedure 
en de enkel- en meervoudige behandeling van zaken. 

Het slot-artikel handelt over de procedures bij het 
gerechtshof, dat in appel vonnis wijst. De auteurs, 
Rutgers (Rijksuniversiteit, Groningen) en Verwoerd 
(WODC), hebben twee jaar geleden tezamen met 
Blankenburg (Vrije Universteit, Amsterdam) een 
dossier-onderzoek opgezet op twee kantongerechten 
(Amsterdam/Groningen), twee arrondissementsrecht-
banken (Amsterdam/Groningen) en twee gerechtsho-
ven (Amsterdam/Leeuwarden) om meer te weten te 
komen over de procederende partijen en hun proces-
suele wedervaren. Daartoe werd gebruik gemaakt van 
codeformulieren, die per type gerecht zoveel mogelijk 
identieke vraagpunten bevatten; tevens werd zoveel 
mogelijk aangesloten bij het rolkaarten-onderzoek. 
Door middel van dit onderzoek werd een schat aan 
gegevens met betrekking tot de jaren 1972, 1977 en 
1982 verzameld. Zoals verwacht stemmen de gegevens 
in sterke mate overeen met die van het rolkaarten-on- 
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derzoek over 1983. Het ligt in de bedoeling op basis 
van de computer-uitdraai een — veel uitgebreider dan 
in dit thema-nummer mogelijk is — numeriek overzicht 
van de bevindingen van bovenstaande onderzoeken te 
verschaffen. Geinteresseerde lezers kunnen zich 
opgeven om (omstreeks april) deze rapportage te 
ontvangen 6 . 

Hoewel in het artikel van Rutgers en Verwoerd de 
procedure van het gerechtshof centraal staat wordt 
— ter accentuering van het onderscheid tussen de 
appel-rechtspraak en de rechtspraak van eerste 
aanleg — gerefereerd aan de bevindingen van het 
onderzoek op de arrondissementsrechtbank en de 
kantongerechten. De auteurs besteden relatief veel 
aandacht aan de werkbelasting, die bepaalde typen 
zaken voor de rechters opleveren, en de selectie-me-
chanismen die de doorstroom van rechtsgeschillen 
van de rechtspraak van eerste aanleg naar de appel-
rechtspraak kenmerken. 

Tot slot willen wij de lezer tegemoet komen door 
hieronder een verklarend woordenlijstje te laten 
afdrukken. Aangezien de civiele rechtspraak, zoals 
gezegd, een betrekkelijk onontgonnen onderzoekster-
rein is en velen niet vertrouwd zijn met het burger-
rechtelijk jargon, zijn een aantal in dit thema-nummer 
voorkomende termen door ons met hulp van mevrouw- 
Wesseling-van Gent voor leken `vertaald'. Wij 
vertrouwen crop dat doorgewinterde civilisten met 
enige lankmoedigheid van de vertaling kennis zullen 
nemen. 

Noten 

' A. Kleijn en F.W.M. Huls, De 
vraag naar rechtshulp 1979-1982, 
maandstatistiek CBS 84/5. 
1  Voor een volledig overzicht van 
de gebruiksmogelijkheden van de 
Zählkarte: E. R. Blankenburg ca. 
Die Rechtspflegestatistiken. 
Analyse der Benutzerinteressen 
und Varschläge far eine neue 
Konzeption, Berlijn, 1978. 

Deze studie zal naar verwacht in 

1987 (Duits-talig) en in 1988 
(Engels-talig) verschijnen. 
4  Onder begeleiding van prof. 
Blankenburg (rechtssociologie). 

'De toekomst van het civiele 
geding', Gouda Quint, 1987. 
Promotoren: prof. Rutgers en prof. 

Mijnssen. 
6  Gaarne schriftelijke aanvragen ter 
attentie van mevrouw M. Hendriks, 
H 147, WODC, Ministerie van 
Justitie. 
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Verklarende woordenlijst 

appel: nieuwe behandeling van de zaak door een 
hogere rechter. 

betalingsbevel: men kan ter incasso van kleine geldvor-
deringen (beneden f 2500) een verzoekschrift bij de 
kantonrechter indienen om een betalingsbevel tegen de 
schuldenaar uit te vaardigen; de kantonrechter zal dit 
doen indien het verzoekschrift aan bepaalde formele 
eisen voldoet, indien de schuldenaar geen verweer 
voert en de vordering hem niet onrechtmatig of 
ongegrond voorkomt. 

comparitie (na antwoord): persoonlijke verschijning van 
de partijen voor het geven van inlichtingen aan de 
rechter of het beproeven van een schikking onder 
leiding van de rechter; men spreekt wel van `comparitie 
na antwoord', omdat de comparitie doorgaans na de 
conclusie van antwoord (zie `conclusie van eis') door 
de rechter gelast wordt. 

conclusie van eis: eerste processtuk, waarin de eiser 
schriftelijk uiteenzet wat hij van wie en waarom te 
vorderen heeft; in de regel is dit al aangegeven in de 
dagvaarding, waarnaar dan ook kortheidshalve 
verwezen wordt; daarop volgende procedure-stappen 
zijn repliek (eiser), dupliek (gedaagde), pleidooi (eiser; 
gedaagde), vonnis; deze terminologie is van toepassing 
op de civiele procedure in eerste aanleg op de arron-
dissementsrechtbank ; voor de terminologie ten aanzien 
van de appel-rechtspraak zie `memorie van grieven'. 

contentieuze rechtspraak: bij de zogenaamde contentieu-
ze civiele rechtszaken wordt een beroep op de rechter 
gedaan om een conflict tussen twee partijen op te 
lossen; bij de zogenaamde vrijwillige rechtspraak 
daarentegen wordt de rechtspraak ingeschakeld om 
— vrij uitgedrukt — notariele handelingen te verrichten 
(zoals voor het vastleggen van gemaakte afspraken of 
het bijhouden van registers). 

contradictoire procesvoering: hier spreekt men van, 
wanneer een procedure 'op tegenspraak' wordt 
gevoerd, dat wil zeggen: wanneer de gedaagde verweer 
voert; zie ook `verstek'. 

dagvaardigingsprocedure: men pleegt een contentieuze 
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civiele procedure te beginnen met het uitbrengen van 
een dagvaarding aan de gedaagde; dit wordt ook we! 
de 'gewone' procedure genoemd. 

enkelvoudige rechtspraak: behandeling van de zaak 
door een rechter (unus iudex) in tegenstelling tot de 
zogenaamde meervoudige rechtspraak (door drie of 
meer rechters (gerechtshof, Hoge Raad). 

`gewone' rechtspraak: de rechtspraak in strafzaken in 
civiele zaken (kantongerecht, arrondissementsrecht-
bank, gerechtshof en Hoge Raad), te onderscheiden 
van die in sociale verzekeringszaken (Raad van 
Beroep, Centrale Raad van Beroep), belastingzaken 
(gerechtshof) en (andere) administratieve zaken (Raad 
van State). 

kort geding: snelle, vereenvoudigde rechtsgang ten 
overstaan van de president van de arrondissementsrecht-
bank. 

memorie van grieven: na het uitbrengen van de dagvaar-
ding is dit het eerste processtuk van de eisende partij 
(appellant) in een civiele contentieuze zaak in hoger 
beroep, waarin deze zijn vordering uiteenzet; daarop 
volgende procedure-stappen: memorie van antwoord 
door de gedaagde partij (gentimeerde), pleidooi 
(appellant, geintimeerde) en uitspraak (arrest); zie ook 
'conclusie van eis' 

referte: de procespartijen zien af van verdere conclu-
sie-wisselingen/pleidooien en refereren zich in deze 
stand van het geding aan het oordeel van de rechter. 

to!: dit is een op de rechtbank bijgehouden register, 
waarop alle zaken worden ingeschreven in de volgorde 
waarin zij worden aangebracht; elke zaak krijgt zijn 
eigen `rolkaare; op de rol wordt ten behoeve van de 
agendering en de administratieve verwerking vermeld 
water in iedere zaak voorvalt. 

royement: de procespartijen komen gezamenlijk 
overeen (om welke reden dan ook) om het proces niet 
verder voort te zetten en laten de zaak van de `re 
schrappen. 

toevoeging: door de overheid (deels) gefinancierde 
rechtsbijstand door advocaten en deurwaarders voor 
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hen wier financiele draagkracht (volgens de Wet 
Rechtsbijstand aan on- en minvermogenden) te kort 
schiet. 

vonnis op tegenspraak: zie `contradictoire proctsvoering'. 

verplichte procesvertegenwoordiging : de eis dat een 
partij zich in een rechtszaak laat vertegenwoordigen 
door een procureur (doorgaans is de procureur 
advocaat) geldt voor procedures voor de arrondisse-
mentsrechtsbank, het gerechtshof (maar niet in 
belasting-zaken) en de Hoge Raad (idem); ten aanzien 
van de overige rechtspraak kan men derhalve zelf ten 
processe zijn belangen verdedigen. 

verstek: de gedaagde reageert niet op de dagvaarding 
(conclusie van eis) namens de eiser en laat daarmee 
`verstek gaan', hetgeen meestal resulteert in een 
verstek-vonnis, waarin de eis (onverkort) wordt 
toegewezen. 

Civielrechtelijke statistiek 	 19 



Vermijden en benutten van 

civielrechtelijke procedures 

in Nederland en omringende 

landen 

prof. dr. E.R. Blankenburg* en 
mr. J.R.A. Verwoerd 

Rechtsculturele verschillen 

ledereen die de justitiele statistieken van verschil- 
lende landen met elkaar vergelijkt, zal verrast zijn 
door de grote verschillen die zich voordoen. Hoewel 
de westerse verzorgingsstaten het produkt zijn van 
min of meer parallel verlopende ontwikkelingen laten 
de grafieken van een eeuw justitiele activiteiten per 
land zeer verschillende patronen zien. Periodes van 
groei worden afgewisseld door periodes van teruggang, 
terwijI het tijdstip van de omslag per land (dikwijls 
ook: per rechtsgebied) verschillend ligt. Het is op het 
eerste gezicht duidelijk dat men bij de verklaring 
daarvan niet ver zal komen indien men tracht een 
rechtstreeks verband te leggen tussen bijvoorbeeld de 
groei van de bevolking of van het nationaal produkt 
enerzijds en de omvang van het beroep op de rechter 
anderzijds. Maatschappelijke gebeurtenissen moeten 
wel zeer indringend zijn, willen zij in verschillende 
landen tegelijkertijd aanleiding geven tot breuklijnen 
in de justitiele grafiek. De enige voorbeelden daarvan 
zijn de sterk neerwaartse trends in de omvang van 
justitiele activiteiten gedurende de twee wereldoorlogen 
en de sterk opwaartse trends die na de economische 
wederopbouw in de jaren zestig en — vooral — zeventig 
optreden. 

Ook als we ons beperken tot de laatste decennia 
valt op dat de niveaus waarop de trends zich bewegen 
van land tot land sterk verschillen. Tevens blijkt bij 
meer gedetailleerde beschouwing dat bepaalde 
justitiele activiteiten in het ene land niet of nauwelijks 

* Hoogleraar Rechtssociologie juridische faculteit VU 
Amsterdam 
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voorkomen, terwijI de cijfers elders een tegengesteld 
beeld te zien geven. 

In dit artikel beperken wij ons tot de gerechtelijke 
statistieken en wel in het bijzonder tot civielrechtelijke 
aangelegenheden. Anders dan in strafzaken ligt het 
initiatief om al dan niet de rechter in te schakelen niet 
bij de overheid maar bij de burger of de onderneming. 
Wanneer echtscheidingen buiten beschouwing worden 
gelaten (omdat daarbij de rechter ingeschakeld mat 
worden), kan men zeggen dat het aantal civiele 
rechtszaken een eerste aanwijzing verschaft in welke 
mate binnen een maatschappij de behoefte wordt 
gevoeld om bij problemen de rechter dan wel een 
andere functionaris aan te spreken. Deze behoefte is 
blijkens de gerechtelijke statistieken verschillend, 
afhankelijk van de nationaliteit van de rechtzoekende. 

Zoals reeds aangestipt is er geen reden om de 
oorzaak van deze verschillen rechtstreeks toe te 
schrijven aan maatschappelijke ontwikkelingen: de 
West-Europese landen groeien sedert de Tweede 
Wereldoorlog sociaal-economisch steeds meer naar 
elkaar toe. Bovendien draagt de massa-communicatie 
er toe bij dat culturele verschillen meer en meer tot 
het verleden behoren. Er bestaan natuurlijk nog altijd 
duidelijke verschillen tussen West-Europeanen 
onderling, maar wat als de bijzondere mentaliteit van 
'de' Nederlander, 'de' Fransman of 'de' Duitser 
gekenschetst wordt, lijkt niet een richtinggevende 
verklaringsbron te zijn voor de verrassende patronen 
in hun rechtzoekend gedrag. 

Indien externe sociale factoren onvoldoende 
soelaas bieden voor een verklaring van de verschillen 
in rechtzoekend gedrag, kan men zich vervolgens 
afvragen of binnen de wereld van het recht en zijn 
beoefenaren aanknopingspunten gevonden kunnen 
worden. Wat betreft het geschreven materiele recht en 
— wat minder — het procesrecht lijken de nationale 
rechtssystemen van het West-Europese continent 
echter sterk op elkaar. Rechtsgeleerde beschouwingen 
alleen schieten te kort om meer greep op de vergelijking 
te krijgen. Men zal daarnaast, door middel van 
statistische verkenningen en empirisch onderzoek, de 
doorstroom van rechtsproblemen naar het rechtspre-
kend apparaat in kaart moeten brengen. Ons vergelij-
kend onderzoek in Nederland en de Bondsrepubliek 
Duitsland' wijst bijvoorbeeld op een geheel verschil-
lende infra-structuur van institutionele voorzieningen 
die zich tussen de rechtzoekende en de rechtspraak 
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bevindt. Het gebruik van rechtspraak en rechtshulp, 
wordt in sterke mate bepaald door aanbod-factoren: 
de kosten, de psychologische drempels, de te verwach-
ten rompslomp, de snelheid van behandeling en het 
aantal beschikbare alternatieven. In ons land met zijn 
— internationaal gezien — geringe aantal civiele 
rechtszaken wordt het beroep op de rechter in sterke 
mate gefilterd door de omvangrijke infra-structuur van 
goedkope rechtshulp en andere buitengerechtelijke 
voorzieningen. Bovendien kunnen de Nederlandse 
rechters en advocaten zich in een minder dwingend 
procedureel en institutioneel keurslijf bewegen dan 
hun Duitse collega's, hetgeen de mogelijkheden van 
vereenvoudigde gerechtelijke en buitengerechtelijke 
afdoeningen vergroot. 

Blijkens het bovenstaande zijn wij derhalve geneigd 
internationale verschillen in de omvang van het 
beroep op de rechter toe te schrijven aan de mate 
waarin het aanbod van alle mogelijke rechtsvoorzie- 
ningen aansluit op de latente behoeften der rechtzoeken-
den en deze manifest maakt. Blijken rechtssociolo-
gisch onderzoek zijn de vraag-patronen in de westerse 
verzorgingsstaten in die zin vergelijkbaar dat individuen 
en organisaties op selectieve wijze gebruik maken van 
de (verschillende vormen van) rechtshulp en in 
principe de rechtspraak als een ultimum remedium 
beschouwen. Vaak geeft men er de voorkeur aan zijn 
zaakjes zelf af te handelen dan wel in de bestaande 
toestand te berusten. Slechts een klein deel van de 
— potentiate — civiele rechtsproblemen wordt voorgelegd 
aan de rechtshulp-verleners en nog een kleiner deel 
aan de rechter. De rechtsverzorging in de westerse 
rechtsculturen is derhalve grosso modo te beschouwen 
als een trechter waarvan het smalle uiteinde door de 
rechtspraak gevormd wordt. 

Zelfs in tijden van een groeiend beroep op de 
rechter, doet men de werkelijkheid geweld aan door 
het aantal rechtszaken te beschouwen als de indicator 
van het conflict-niveau van een samenleving en van de 
maatschappelijke omvang van de behoefte aan het 
oplossen van rechtsproblemen. De latente behoeften 
zijn altijd veel groter dan de manifeste vraag. Bevol-
kings-enquetes naar het gebruik van rechtshulp en 
rechtspraak in Nederland, de Bondsrepubliek 
Duitsland en de Verenigde Staten wijzen onveranderd 
in deze richting. Daarom zegt het aantal rechtszaken 
meer over de geneigdheid van mensen om de recht-
spraak als conflict-oplossende instantie te vermijden 
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Tabel 1: Beroep op de rechter in Nederland, de Bondsrepubliek 
Duitsland (Nordrhein Westfalen) en Belgiiii per 100.000 invvoners 

	

Nederland 	Bondsrepubliek 	Belgie 

	

(1982) 	 Duitsland 	(1984)' 
- 	 (1982) 

Verkeersschade 	 15 	 247 	 500 
Koop: 

— betalingsbevelpro- 	 705 	 9.118 	
_2 

cedure 

— 'gewone' procedure 	 650 	 1.570 	3.050 
Huur 	 200 	 458 	 380 
Arbeid 	 69 	 586 	 200 
Echtscheiding 	 248 	 300 	 390 

De Belgische cijfers van 1984 zijn afrondingen en wijken niet wezenlijk af 

van die in 1982. Ze berusten op een schatting op basis van een steekproef 

bij de Antwerpse gerechten van eerste aanleg, uitgevoerd door E. Langerwerff 
en F. van Loon, UFSIA, Antwerpen. 

In Belgie bestaat — anders dan in Nederland en de Bondsrepubliek — de 

betalingsbevel-procedure niet; men kan daar derhalve enkel gebruik maken 
van de 'gewone' (dagvaardings-)procedure. 

dan over hun geneigdheid om deze op te zoeken en 
getuigt het van meer realiteitszin om van deze twee 
spiegelbeeldige kwalificaties de eerste te hanteren. 
Zoals gezegd draagt het uitgebreide aanbod van 
goedkope buitengerechtelijke voorzieningen in ons 
land er toe bij dat Nederlanders relatief veel gelegen-
heid hebben om de rechtspraak te vermijden. 

Nemen wij als voorbeeld alle verkeersongevallen, 
waarbij sprake is van aanmerkelijk letsel of schade 
(tabel 1: verkeersschade). In die gevallen rijst de vraag 
wie voor de financiele gevolgen moet opdraaien. In 
Nederland komt ongeveer een procent van deze 
gevallen voor de civiele rechter. Ook in de Bondsre-
publiek Duitsland en Belgie wordt het leeuwedeel van 
deze aangelegenheden buiten de rechtspraak om 
afgehandeld en zijn het de verzekeringsmaatschappijen 
die het in dezen met elkaar eens worden. In beide 
landen wordt echter ongeveer tien procent van de 
geregistreerde ongevallen voorgelegd aan de rechter. 

Ten aanzien van de incasso van vorderingen met 
betrekking tot de leverantie van goederen of diensten 
(tabel 1: koop), de incasso van achterstallige huurpen-
ningen (tabel 1: huur) en ontslag (tabel 1: arbeid) kan 
hetzelfde gezegd worden: in de westerse verzorgings-
staten komt slechts een klein percentage van de 
potentiele rechtsconflicten voor de rechter. Maar dit 
kleine percentage verschilt van rechtscultuur tot 
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rechtscultuur zodanig dat het justitiele bedrijf in 
Belgie of in de Bondsrepubliek Duitsland een 
veelvoud van de procedures te verwerken krijgt van 
die in Nederland. Zoals gezegd moet de oorzaak van 
de verschillen — in elk geval voor wat betreft Nederland 
en de Bondsrepubliek — hoofdzakelijk gezocht worden 

in de filter-functie 2  die buitengerechtelijke instanties 
(de advocatuur, de bureaus voor rechtshulp, consu-
menten-organisaties, de huurcommissies, de Geweste-
lijke Arbeidsbureaus e.a.) vervullen. 

Aileen met betrekking tot echtscheidingszaken zijn 
de verschillen tussen de drie landen geringer; maar in 
dezen wordt het beroep op de rechter dan ook niet 
gefilterd aangezien een echtscheiding alleen geeffectu-
eerd kan worden middels rechterlijk vonnis. 

Het is duidelijk dat deze grote internationale verschil-
len van belang zijn als men geInteresseerd is in de 
— sedert de jaren zestig en zeventig internationaal 
toenemende — werklast van het rechterlijk apparaat. 
Men lijdt echter aan bijziendheid wanneer men het 
smalle uiteinde van de rechtsverzorgings-trechter, 
waarvan tabel I een beeld verschaft, vereenzelvigt met 
de gehele trechter. De rechtspraak is immers slechts 
een klein onderdeel, namelijk de sluitsteen, van de 
rechtscultuur. Wanneer men dat in het oog houdt 
komt men niet meer zo gemakkelijk tot de uitspraak 
dat bijvoorbeeld de Nederlander, gezien de toename 
van het aantal civiele procedures in ons land, zo 
`proceslustigi is geworden noch tot een daar tegenover 
staande visie omdat de aantallen civiele rechtszaken 
elders hoger zijn. Zoals gezegd is het realistischer te 
denken in termen van het vermijden van de rechtspraak. 
Om de mate van vermijding vast te stellen is veelom-
vattend rechtscultureel onderzoek noodzakelijk. 

Aangezien rechtscultureel onderzoek binnen slechts 
een land nationale bijziendheid met zich mee kan 
brengen, verdient het aanbeveling ook over de 
grenzen te kijken. Helaas zijn gegevens voor rechtscul-
tureel vergelijkend onderzoek niet gemakkelijk te 
achterhalen. De justitiele statistieken van de meeste 
landen zijn in de eerste plaats bedoeld om een 
administratieve controle op de werkwijze van 
rechtsprekende instanties mogelijk te maken. Zoals 
ook al blijkt uit het inleidend artikel van dit thema-
nummer zijn de massa-statistieken evenwel met 
behulp van betrekkelijk geringe ingrepen eveneens 
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geschikt te maken voor wetenschappelijke doeleinden. 
Hierdoor kunnen de statistische gegevens ook 
indicatoren opleveren om diepgravender vragen te 
formuleren. Het meest gebrekkig zijn de traditionele 
statistieken ten aanzien van de (civiele) onderwerpen 
van geschil, de partij-constellaties, de financiele 
belangen, het verlooP van de procedures en de 
succes-kansen van beide partijen. Tevens zou meer 
bekend moeten zijn over de mate waarin bepaalde 
rechtsgeschillen doorstromen van de rechtspraak van 
eerste aanleg naar appel-colleges. Wanneer deze 
gegevens beschikbaar zouden zijn en met elkaar in 
verband gebracht zouden worden, zou — in aansluiting 
op onderzoek naar het zich voordoen van (rechts)pro-
blemen in de maatschappij — de vraag naar de 
mobilisering van rechtspraak, rechtshulp en (andere) 
buitengerechtelijke instanties empirisch onderbouwd 
beantwoord kunnen worden. Een exacte beantwoor-
ding van de vraag waarom men in de Nederlandse 
rechtscultuur blijkbaar meer in staat is gerechtelijke 
procedures te vermijden, behoort dan tot de mogelijk-
heden. 

Procedurele overeenkomsten 

Opmerkelijk is dat van alle mogelijke juridische 
relaties alleen maar bepaalde soorten tot justitiele 
conflicten leiden. Een van de hoofdregels van de 
rechtssociologie luidt dat een juridisch geschil minder 
waarschijnlijk wordt naarmate de betrokkenen meer 
verwachten hun sociale relatie voort te zetten en 
naarmate zij een persoonlijker, afhankelijker contact 
hebben. Deze `wetmatigheid van de sociale nabijheid' 
brengt met zich mee dat er vrij weinig geschillen in 
voortbestaande relaties naar de rechter worden 
gebracht: bijvoorbeeld burengeschillen of moeilijkhe-
den in het huwelijk. Het omgekeerde geldt bij het 
verbreken van relaties: echtscheidingen, huuropzeggin-
gen en ontslag-kwesties zijn er voorbeelden van. 
Verder is de waarschijnlijkheid dat iemand naar de 
rechter stapt groter indien de andere partij anoniem 
is: dit gaat op voor verkeersschade-kwesties en de 
incasso van onbetaalde rekeningen. De groeiende 
anonimisering en de vermeerderde sociale mobiliteit 
liggen dan ook uiteindelijk aan de basis van de 
na-oorlogse toename van het beroep op rechtsverzor-
gende instellingen in civielrechtelijke aangelegenheden. 
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Wij zagen dat de mate waarin de bovengenoemde 
typen geschillen leiden tot — het vermijden van — een 
beroep op de rechter per land verschilt. De hoedanig-
heid van wat uiteindelijk doorstroomt naar de 
rechtspraak blijkt echter betrekkelijk veel overeenkom-
sten te vertonen. Rechtssociologisch onderzoek in de 
Verenigde Staten en West-Europa wijst uit dat in 
koop-zaken, arbeidszaken en verkeersschade-zaken 
sprake is van typische partij-constellaties. Ook de 
financiele belangen waarover geprocedeerd wordt, 
vertonen per type rechtsconflict soms opmerkelijk 
overeenstemmende frequentie-verdelingen in de 
verschillende landen. De belangrijkste indicator voor 
het gebruik van de rechtspraak-voorzieningen is de 
wijze waarop geprocedeerd wordt; in verband 
daarmee is ook de succes-kans van de eiser van 
belang. 

Aan de hand van dossier-onderzoek zijn een drietal 
typen van procesvoering te onderscheiden in civiel-
rechtelijke kwesties. Als criterium hanteren wij de 
snelheid waarmee (een of beide) procespartijen de 
procedure (zoeken te) beeindigen. Het tijdstip van de 
'exit' is bepalend voor de typen procesvoering die wij 
willen onderscheiden. De wijze waarop men gebruik 
maakt van zijn processuele mogelijkheden, geeft aan 
hoe hardnekkig de procespartijen een beroep doen op 
het beslissingsgezag van derden. Tevens levert dit een 
indicatie op van de mate van arbeidsinspanning van 
de betrokken advocaten en rechters en bijgevolg van 
de maatschappelijke kosten van he procederen. 

Er is sprake van een snelle 'exit' wanneer de 
gedaagde niet reageert op de eis en de rechter deze 
direct daarna door middel van een verstek-vonnis 
toewijst. In het merendeel van deze gevallen is de 
rechtmatigheid van de eis niet aanvechtbaar en is het 
de schuldeiser er enkel om te doen een executoriale 
titel te verkrijgen om zijn vordering te kunnen 
incasseren. Wij spreken in dit verband van de 
rechtsdoorzettingsfunctie van de rechtspraak. Er is ook 
sprake van een snelle 'exit' wanneer de eiser zijn 
vordering intrekt alvorens de gerechtelijke procedure 
goed en wel begonnen is. 

De exit laat langer op zich wachten wanneer de 
gedaagde wel reageert op de aanspraken van de eiser, 
maar het procedurele steekspel niet tot het einde — het 
contradictoire vonnis — toe wordt volvoerd omdat de 
procespartijen verzoeken de rechtszaak te royeren. 
Omdat in veel van deze gevallen een vergelijk (BRD: 
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Nergleich') tussen de partijen aan de 'exit' vooraf 
gaat, spreken wij in dezen van de bemiddelingsfunctie 
van de rechtspraak. 

Het wijzen van een contradictoir vonnis tenslotte 
duidt op een late 'exit' uit de procedure. Aangezien er 
— anders dan in rechtdoorzettingszaken — sprake is 
van juridische meningsverschillen tussen eiser en 
gedaagde en aangezien deze — anders dan in bemidde-
lingszaken — niet onderling opgelost kunnen worden, 
maken de procespartijen gebruik van hun procedurele 
mogelijkheden van hoor en wederhoor en wordt door 
hen tenslotte een beroep gedaan op de beslissingsfunctie 
van de rechtspraak. De contradictoire zaken vormen 
de harde, arbeidsintensieve kern van de rechterlijke 
werklast. Een klein, zeer hard deel daarvan leidt zelfs 
tot het inroepen van het beslissingsgezag van appel-
colleges. 

De wijze van procesvoering en de succeskans van 
de eiser hangen in zoverre samen dat de eiser veel 
succesvoller is in rechtdoorzettingszaken dan in 
beslissingszaken. In bemiddelingszaken zal hij 
waarschijnlijk (de gerechtelijke statistieken verschaffen 
hierover geen informatie) redelijk succesvol zijn. 

Opmerkelijk is dat in de verschillende landen de 
wijze van procesvoering sterke overeenkomsten 
vertoont indien gekeken wordt naar het onderwerp 
van geschil. In koop- en huurzaken wordt overal 
wezenlijk anders geprocedeerd dan in verkeersschade-
en arbeidszaken en liggen bijgevolg ook de succeskan-
sen van de eiser verschillend. De overeenkomsten in 
de nationale procedure-patronen worden vertekend 
als de verschillende typen onderwerpen van geschil 
onder een noemer gevat worden, hetgeen helaas 
gebruikelijk is in de gerechtelijke statistiek. In dat 
geval bepaalt namelijk het procedure-patroon van het 
onderwerp van geschil, dat het meest frequent 
voorkomt, het totaal-beeld; en deze frequenties 
kunnen, zoals wij zagen, per land sterk verschillen. 

Koop- en huurzaken 
Op welke wijze procederen doorgaans de verkoper 

en de verhuurder, ongeacht hun land van herkomst? 
Wij beperken ons tot Nederlandse en Westduitse 
(Nordrhein-Westfalen) gegevens (zie figuren 1 en 2). 
In de doorsnee-koopzaak procedeert de verkoper 
(onderneming) tegen de koper (particulier) en in de 
doorsnee-huurzaak procedeert de verhuurder (van 
meerdere woningen) tegen de huurder (particulier) ter 
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Figuur 1: Procedure-verloop in koopzaken. Nederland en de Bondsrepubliek 
Duitsland (Nordrhein-Westfalen), 1982/1984 
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Figuur 2: Procedure-verloop in huurzaken, Nederland en de Bondsrepubliek 
Duitsland (Nordrhein-Westfalen), 1982/1984 
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Figuur 3: Procedure-verloop in verkeersschadezaken, Nederland en de 
Bondsrepubliek Duitsland (Nordrhein-Westfalen). 1982/1984 
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Figuur 4: Procedure-verloop in arbeidszaken, Nederland en de Bondsrepubliek 
Duitsland (Nordrhein-Westfalen), 1982/1984 
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incasso van verschuldigde koop- of huurpenningen. 
Hoewel in een beperkt deel van deze gevallen op de 
betalingsverplichting afgedongen kan worden wegens 
nalatigheid van de zijde van de verkoper of de 
verhuurder, wordt de eis van de laatstgenoemde 
doorgaans juridisch niet betwist. Wanneer aanmanin-
gen niets meer uitrichten en zelfs (het dreigen met) het 
aanspannen van een procedure de schuldenaar niet 
over de brug helpt, rest de schuldeiser niets anders 
dan zijn recht middels een (verstek-)vonnis door te 
zetten. Zowel in Nederland als in de Bondsrepubliek 
Duitsland eindigt 60 A 80% van deze procedures met 
een snelle 'exit'. In Nederland betreft het hier 
hoofdzakelijk verstek-vonnissen, in de Bondsrepubliek 
Duitsland is daarnaast frequent sprake van het 
intrekken van de els. In de rest van de gevallen volgt 
later in de procedure een royement ('Vergleich') dan 
wel een contradictoir vonnis; in slechts 2 A 7% van 
alle in eerste aanleg behandelde koop- en huurzaken 
tenslotte wordt appel aangetekend. Dit laatste geldt 
overigens niet voor de betrekkelijk geringe aantallen 
koop-zaken voor het Landgericht, waarvoor een 
appel-frequentie van 15% van toepassing is: het 
handelt hier dan ook om grote financiele bedragen 
(boven de 5000 DM). 

Gezien het bovenstaande mag het geen verwondering 
wekken dat de verkopers en verhuurders over het 
algemeen zeer succesvol zijn met hun eisen: de 
toewijzingspercentages liggen tussen de 75 en 95%. 

Verkeersschade-zaken 
In verkeersschade-aangelegenheden (zie figuur 3) 

zijn het doorgaans automobilisten die het rechtsconflict 
in het leven hebben geroepen; in dit opzicht kan men 
zeggen dat een particulier procedeert tegen een 
particulier. De praktijk is echter dat hun verzekerings-
maatschappijen de schade-afwikkeling ter hand 
nemen; voorzover dat niet leidt tot een onderlinge 
regeling (meestal gelukt dit echter wel) zijn het 
derhalve veelal deze bureaucratisch opererende 
`partijen achter de partijen' die hun stempel drukken 
op de procedure. Onder invloed van de sterke 
filterwerking van de buiten-gerechtelijke afdoeningen 
bereiken vooral de 'moeilijke' verkeersschades de 
Nederlandse en Duitse rechter. Dit geldt het meest 
voor de arrondissementsrechtbanken en de Landgerich-
te, aangezien daar grote vorderingen (boven de 
f 5000,— respectievelijk 5000 DM) aangebracht 
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worden, waarvoor het de moeite en de kosten loont 
veel juridisch vernuft aan te spenderen. 

In ongeveer de helft van de procedures voor het 
Amtsgericht trekt de eiser zijn vordering in voordat de 
procedure goed en wel begonnen is. In deze gevallen 
heeft het aanbrengen van de zaak vooral een dreigende 
functie om de tegenpartij te laten zien dat het menens 
is en om de buitengerechtelijke onderhandelingen te 
bespoedigen. In de andere helft der gevallen wordt 
doorgeprocedeerd tot een contradictoir vonnis volgt; 
sle•chts ±5% der procedures wordt afgesloten met 
een `Vergleich'. 

Bij het kantongerecht wordt een kleine helft der 
gevallen door middel van een verstek-vonnis (het 
intrekken van de eis geschiedt zelden) en een kleine 
helft door middel van een contradictoir vonnis 
afgehandeld, terwijl in de resterende 15% een 
royement volgt. De procedure-patronen bij de 
kantongerechten en de Amtsgerichte — waar trouwens 
het leeuwedeel der verkeersschade-zaken wordt 
aangebracht (vorderingen beneden de f 5000,— resp. 
5000 DM) — gelijken op elkaar in die zin dat in 
ongeveer slechts de helft der zaken (contradictoir 
vonnis of— in mindere mate — royement/Vergleich) 
doorgeprocedeerd wordt. Tevens indiceren de cijfers 
van deze gerechten dat de verlies-kansen van de eiser 
betrekkelijk groot zijn, hetgeen — zoals gezegd — niet 
het geval is in koop- en huurzaken. 

De procedures in verkeersschade-zaken voor het 
Landgericht gelijken sterk op die voor het Amtsgericht. 
Wanneer een verkeersschade-zaak bij het Landgericht 
echter afgesloten wordt met een contradictoir vonnis 
is de kans op hoger beroep zeer hoog (± 50%). 
Verkeersschade-procedures bij de arrondissements-
rechtbanken onderscheiden zich in die zin van die op 
de kantongerechten, dat er zelden sprake is van de 
rechtdoorzettingsfunctie (slechts 12% verstek), 
betrekkelijk vaak van de bemiddelingsfunctie (30% 
royement) en zeer vaak van de beslissingsfunctie (58% 
contradictoir vonnis) van de rechtspraak. 

Arbeidszaken 
In arbeidszaken (zie figuur 4) procedeert doorgaans 

de werknemer tegen de werkgever in verband met de 
beeindiging van zijn arbeidsovereenkomst. Net  als bij 
de financieel en/of juridisch zwaarwegende verkeers-
schade-zaken en geheel anders dan in de doorsnee 
incasso-zaak ter zake van koop of huur, draagt de 

Civielrechtelijke procedures 	 33 



arbeidsrechtelijke procedure in sterke mate het 
karakter van een `echte' rechtsstrijd. Rechtsdoorzetting 
middels een verstek-vonnis komt betrekkelijk weinig 
voor (Nederland: 15%; BRD: 34%); in de meeste 
gevallen gaat het om de beslissingsfunctie (Nederland) 
dan wel de bemiddelingsfunctie (BRD: Wergleich) 
van de rechtspraak. De Nederlandse en Duitse cijfers 
indiceren weliswaar dat de eisende werknemer in de 
niet-geroyeerde zaken redelijk succesvol is, maar dit 
succes impliceert zelden het behoud van de dienstbe-
trekking. Veelal leidt de zaak slechts tot enige vorm 
van financiele compensatie. 

Ondanks de omstandigheid dat in beide landen de 
procedure-patronen in arbeidszaken afwijken van die 
in huur- en koopzaken, mogen de verschillen in de 
arbeidsrechtelijke procedures aan beide zijden van de 
grens niet veronachtzaamd worden. Een tweetal 
beinvloedende factoren kunnen in dit verband 
aangestipt worden. In de eerste plaats draagt de 
filterwerking van de Gewestelijke Arbeidsbureaus in 
Nederland (waarvan gen equivalent bestaat in de 
Bondsrepubliek) er toe bij dat weinig (15% verstekken) 
`gemakkelijke' zaken de kantonrechter bereiken. In de 
tweede plaats verklaart het voorschrift dat bij een 
procedure voor het Arbeitsgericht eerst de mogelijkheid 
van een minnelijke schikking uitgetest moet worden, 
het grote aandeel der Wergleiche' (50%). 

Tot slot 

De overeenkomsten in procesvoering in Nederland 
en de Bondsrepubliek wekken wellicht verwondering 
indien men deze afzet tegen de geringe frequentie van 
het beroep op de rechter in ons land, en de grote 
frequentie van dat beroep elders. Een voor de hand 
liggende redenering is immers dat danlczij de sterke 
filterwerking van buitengerechtelijke instanties hier te 
lande in sterkere mate dan elders juist de `moeilij-
kei, (contradictoire) zaken doorstromen naar de 
rechtspraak. Dit zou met zich mee brengen dat binnen 
de Nederlandse rechtspleging de beslissingsfunctie 
van de rechter relatief sterk ontwikkeld is. Blijkens de 
gepresenteerde Nederlands-Duitse cijfers en de 
gerechtelijke statistieken van enkele andere Europese 
landen heeft deze stelling in zijn algemeenheid geen 
bestaansrecht. 

De omstandigheid dat slechts een fractie van de 
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rechtsproblemen die mensen ervaren, de rechtspraak 
bereikt, versterkt de hypothese dat het proces-gedrag 
van West-Europeanen, die uiteindelijk wel de 
rechtspraak bereiken, betrekkelijk uniform is (per 
onderwerp van eis), zoals de Nederlands-Duitse 
vergelijking uitwijst. In dit verband doet het er niet 
zoveel toe of de manifeste vraag naar rechtspraak 
— pakweg — 1% of 5% (zo zou de verhouding tussen de 
situatie in Nederland en die in omringende landen er 
uit kunnen zien) een latente behoefte dekt. 

In ander verband is het verschil tussen de genoemde 
1% en 5% wel van belang, namelijk wanneer men 
geinteresseerd is in vragen met betrekking tot de 
arbeidsbelasting van rechters en de kosten van 
rechtshulpverlenende en rechtsprekende instanties. 
Het maakt immers nogal wat uit wanneer deze percenta-
ges in absolute cijfers 10.000 respectievelijk 50.000 
rechtszaken betekenen. 

Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden 
dat empirisch onderzoek naar het vermijden en 
benutten van gerechtelijke procedures door rechtzoe-
kenden en de invloed van het aanbod van rechtsver-
zorgende instanties daarop, niet alleen vanuit 
wetenschappelijk, maar ook vanuit rechtspolitiek 
oogpunt de moeite en de kosten waard is. 

Noten 

' J.R.A. Verwoerd en E.R. 
Blankenburg, Beroep op de 
rechter als laatste remedie, in 
NJB, 1986, nr. 33, blz. 1045-1052. 

zie noot 1 
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De betalingsbevel-procedure 

in Amsterdam: een rechts-

sociologisch onderzoek 

A. Raken en G.A.M. Otto* 

Inleiding 

Om vorderingen te innen staan schuldeisers een 
aantal maatregelen ter beschikking. Na verzending 
van de rekening begint de aanmaningsfase, waarin 
men, gemiddeld drie maal, schriftelijke aanmaningen 
verzendt. Daarna breekt de fase aan van de verdere 
incassomaatregelen: de schuldeiser kan bijvoorbeeld 
de vordering uit handen geven aan een extern 
incasseerder. Deze zal trachten een betalingsregeling 
te treffen ofwel, indien de schuldenaar naar verwach- 
ting redelijk verhaal biedt, een procedure starten. 

Naast de normale dagvaardigingsprocedure ter 
incasso van een geldvordering' bij de kantonrechter 
(tot maximaal f 5000,—), bestaat er de betalingsbevel- 
procedure. Dit is de populaire benaming van een 
procedure die officieel wordt aangeduid als `rechterlijk 
bevel tot betaling' die staat omschreven in de artikelen 
I25k tot en met I25v, Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering. Bij de dagvaardigingsprocedure op 
het kantongrecht is de assistentie van een procesverte- 
genwoordiger weliswaar niet voorgeschreven maar 
voor de eisende partij een voor de hand liggende 
keuze, aangezien het uitbrengen van de dagvaarding 
door de deurwaarder dient te geschieden. De betalings-
bevelprocedure is een soort 'doe-het-zelf -procedure; 
een schuldeiser kan zich eenvoudigweg via een 
verzoekschrift tot de kantonrechter wenden en om een 
betalingsbevel vragen. Het lijkt een ideale weg om 
betrekkelijk snel en tegen weinig kosten een executori-
ale titel tegen de schuldenaar te verkrijgen. De 
schuldeiser bespaart zich immers hiermee de kosten, 
verbonden aan het uitbrengen en betekenen van de 
dagvaarding; als de schuldenaar geen verweer voert, 
hoeft de schuldeiser bovendien niet op de zitting te 

* De auteurs studeren binnenkort af aan de juridische 
faculteit van de VU Amsterdam 
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verschijnen, hetgeen tijd en dus ook kosten uitspaart. 
Het gebruik van de betalingsbevelprocedure heeft 

na de Tweede Wereldoorlog (de procedure is tijdens 
de oorlog door de bezetter ingevoerd) in ons land een 
grote vlucht genomen: in 1983 werden er 101.692 
verzoeken tot betalingsbevel ingediend, terwijl er 
sprake was van 139.762 contentieuze zaken (welke in 
het leeuwedeel der gevallen bij dagvaarding aange-
bracht worden). Men zou verwachten dat met het 
stijgen van de welvaart, waardoor het aantal (koop) 
transacties toeneemt en dus ook het aantal potentiele 
geschillen of wanbetalingen, het gebruik van de 
betalingsbevelprocedure in vergelijkbare mate zou 
toenemen. Wij constateren echter op basis van de 
gerechtelijke statistiek in 1984 een daling in het 
gebruik van deze procedure van maar liefst 40%. Wat 
is de achtergrond van deze daling? Speelt hierbij 
alleen een rol dat de griffierechten per 1 januari 1984 
sterk verhoogd zijn, of zijn er nog andere factoren in 
het spel? Dit was voor ons een richting gevende 
onderzoeksvraag. 

Als schuldeisers afzien van het gebruik van de 
betalingsbevel-procedure, nemen zij dan hun toevlucht 
tot andere maatregelen (gerechtelijk of buitengerech-
telijk) om hun vorderingen te incasseren? Verder 
kunnen wij ons afvragen wat de rol van de rechtshulp-
verleners is op het gebied van de incasso van geldvor-
deringen. Een rechtshulpverlener kan de schuldeiser 
adviseren welke maatregelen hij moet nemen om een 
vordering te innen. Een belangrijk punt daarbij is dat 
met name deurwaarders vooraf informatie kunnen 
inwinnen omtrent de verhaalsmogelijkheden bij de 
schuldenaar. Onnodige procedures worden daardoor 
vermeden. Ook deze aspecten zijn in ons onderzoek 
betrokken. In het kader van onze doctoraal-scripties 
aan de juridische faculteit (prof. dr. E.R. Blankenburg) 
hebben wij een dossieronderzoek uitgevoerd op het 
kantongerecht te Amsterdam en vervolgens een serie 
interviews met schuldeisers en rechtshulpverleners 
afgenomen 2 . De gegevens die het dossieronderzoek 
heeft opgeleverd, komen als eerste aan de orde. 

Het dossieronderzoek 

Het dossieronderzoek op het kantongerecht te 
Amsterdam is uitgevoerd voornamelijk aan de hand 
van de betalingsbevelregisters die door de speciale 
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Tabel 1: Betalingsbevelen 1972-1985 

1972 
1977 
1982 
1983 
1984 
1985 

Ingekomen verzoeken 

89.001 
79.925 

102.353 
101.692 
61.865 
51.130 

Betalingsbevelen Aangebrachte civiele 
(Uitgevaardigd) 	contentieuze zaken 

64.636 
54.876 
71.030 
71.438 
49.306 
39.496 

91.007 
104.132 
130.668 
139.762 
135.655 
138.935 

Afdeling betalingsbevelen tot eind 1984 bijgehouden 
werden. In 1985 is de verwerking van de verzoeken tot 
uitvaardiging van een betalingsbevel op de griffie 
geautomatiseerd, waardoor bepaalde voor ons 
interessante gegevens niet meer of zeer moeilijk 
toegankelijk werden. Wij hebben daarom gekozen 
voor de jaren 1983 en 1984 (en daarvan de maanden 
september, oktober en november). In beide periodes 
vond de verwerking van de verzoeken door de griffie 
op uniforme wijze in de registers plaats. Deze konden 
wij zonder verdere hulp van buitenaf raadplegen 3 . De 
registers van de betalingsbevelen bevatten gegevens 
over partijconstellaties, het procedureverloop, de 
afdoening, het financieel belang en de inschakeling 
van rechtshulpverleners. 

Laten wij beginnen met de weergave in cijfers van 
de ontwikkeling in het landelijk gebruik van de 
betalingsbevel-procedure vanaf 1972. Deze is weerge- 
geven in tabel I. Landelijk gezien bedraagt de daling in 
het gebruik van de betalingsbevel-procedure tussen 
1983 en 1984, na de verhoging van de griffierechten per 
1-1-1984, 40%. De•aarstatistiek van het kantongerecht 
te Amsterdam wijst eenzelfde dalingspercentage uit. 
Gezien deze overeenstemming tussen de landelijke en 
de Amsterdamse statistiek hechten wij geen overwegend 
belang aan de omstandigheid dat in de onderzoeksmaan-
den deze dating slechts 15% bedroeg 4 . 

Procedureverloop en wijze van afdoening van het 
verzoek 
De gang van zaken bij de betalingsbevel-procedure 

kan als volgt schematisch worden weergegeven. De 
schuldeiser dient bij de griffie van het kantongerecht 
een verzoek tot uitvaardiging van een betalingsbevel 
in. De griffie stuurt een kopie van het verzoek aan de 
schuldenaar. De laatstgenoemde kan dan besluiten 
hier al of niet op te antwoorden (zie tabel 2). Antwoordt 
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Schema 1: De betalingsbevelprocedure 

1. De schuldeiser 

dient het verzoek-
schrift in bij de griffie. 

2. Het verzoek vol-

doet aan de formele 
vereisten. 

• 

5.  

6. De kantonrechter 

vaardigt een rechter-

lijk bevel tot betaling 

uit. 

Betalingsbevelprocedure 

2a. Het verzoek vol-

doet niet aan de for-

mele vereisten, maar 

komt wet in aanmer-

king voor verbetering 
en aanvulling.* 

• 

3. De griffie zendt 	3a. De griffie zendt 

een afschrift aan de 	het aan de schuldeiser 

schuldenaar. Deze 	retour met het verzoek 

moet binnen 14 dagen om verbetering of 

antwoorden. 	 aanvulling. Na ont- 

• vangst hiervan, zie 3. 

• 
4. De schuldenaar 	4a. De schuldenaar 

antwoordt niet, of uit antwoordt wet, en 
zijn antwoord blijkt 	daaruit blijkt ver- 

geen verweer.** 	weer.** 

• 
• 

5a. De griffie zendt 

een kopie van het 

antwoord van de 

schuldenaar aan de 

schuldeiser 

• 

6a. De kantonrechter 
verwijst de zaak mid-

dels een beschikking 

naar een gewone 

terechtzitting van zijn 

gerecht, tenzij het 

verzoek hem onrecht-
matig of ongegrond 

voorkomt. 

2b. Het verzoek vol-

doet niet aan de for-

mete vereisten; het 

komt niet in aanmer-

king voor verbetering 

en aanvulling, of het 

komt de kantonrech-

ter aanstonds onrecht-

matig of ongegrond 
VOW". 

• 

6b. De kantonrechter 

beschikt afwijzend op 

het verzoek. 

* De naam of voorletters van de schuldenaar zijn bijv. niet juist vermeld of 

de aanduiding van de rechtspersoon is niet correct. 

** Dit is ter beoordeling aan de kantonrechter. 
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label 2: Reactie van schuldenaar, 1983 + 1984 

1. antwoord 	 17% 

2. goon antwoord 	 70 

3. niet van toepassing 	 13 

Take! 3: Wijza van afdoening, 1983 + 1984') 

1. betalingsbevel uitgevaardigd 

2. verwijzing near de zitting 

3. verzoek afgewezen • 

4. exit 

5. overig 

de schuldenaar niet binnen de gestelde termijn, dan 
vaardigt de kantonrechter het betalingsbevel uit. Van 
de ingediende verzoeken wordt doorgaans 2/3 met een 
betalingsbevel gehonoreerd en 'A op andere wijze 
afgedaan. 

Het kan voorkomen dat de schuldenaar om welke 
reden dan ook geen kopie van het verzoekschrift 
ontvangt, zodat hij niet toekomt aan de beslissing om 
al dan niet te antwoorden. Die gevallen vallen onder 
de rubriek `niet van toepassing'. Antwoordt de 
schuldenaar wel, dan verwijst de kantonrechter de 
zaak naar de zitting, waarna de normale (dagvaar-
dings)procedure gevolgd wordt. De kantonrechter kan 
het verzoek intrekken of niet reageren op de vraag 
van de griffie om aanvulling c.q. verbetering van het 
verzoek (deze laatste gevallen duiden wij aan als 
'exit': de schuldeiser laat het er verder blijkbaar `bij 
zitten'). 

Er is sprake van een verband tussen het procedure-
verloop en de wijze van afdoening (zie tabel 3). Ms de 
schuldenaar antwoordt, dan zal de kantonrechter 
natuurlijk meer zaken naar de zitting verwijzen en 
minder betalingsbevelen uitvaardigen. Als de schulde-
naar niet antwoordt, dan volgt er in principe eigenlijk 
altijd een betalingsbevel. Verder vinden er, bij antwoord 
door de schuldenaar, aanzienlijk meer intrekkingen 
van het verzoek door de schuldeiser plaats. In zoverre 
blijkt sprake te zijn van een reele verweermogelijkheid 
voor de (ten onrechte aangeklaagde) schuldenaar. 

40 	Justitiele Verkenningen, jrg. 13, nr. 2, 1987 

100% (N=2346) 

66,9% 
7,9 

5,5 

18,4 

1,3 

100% (N=2365) 



Tabel 4: Schuldeisers, 1983-1984 

schuldeiser 	1983+1984 	1983 	1984 	daling/ 
stijging 

1. postorder- 	 6,6% 	11,2% 	1,4% 	- 9,8% 

bedrijven 
2. openbare 	 5,6 	 7,2 	 3,8 	- 3,4 

(nuts)bedrij- 
ven 
3. dagbla- 	 1,5 	 2,6 	 0,2 	- 2,3 

den/adverten- 
ties 
4. andere 	 29,4 	 27,2 	 32,0 	+ 4,8 

particuliere 
bedrijven 
5. gezond- 	 8,0 	 9,9 	 5,7 	- 4,2 

heidszorg 
6. banken/ 	 4,9 	 5,0 	 4,9 	- 0,1 

kredietverle- 
ners 
7. andere le- 	16,4 	 10,1 	 23,7 	+ 13,6 

veranciers van 
diensten 
8. verzekerin- 	24,3 	 23,8 	 24,9 	+ 1,1 

gen 
9. overige 	 3,2 	 3,0 	 3,4 	+ 0,4 

(w.o. prive 
personen) 

	

100% 	100% 	100% 

	

(N=2349) 	(N=1264) 	(N=1085) 

Partijconstellaties 
Hoewel de betalingsbevel-procedure in de wet lijkt 

te zijn opgenomen als 'doe-het-zelr-procedure, 
waarbij een individuele schuldeiser staat tegenover 
een individuele schuldenaar, blijkt uit het dossieron-
derzoek dat rechtspersonen (bedrijven/instellingen) 
vooral als schuldeiser optreden. Bijna alle verzoeken 
(96,8%) zijn namelijk van hen afkomstig, terwijl de 
natuurlijke persoon (de individuele burger) vooral 
voorkomt in de rol van schuldenaar (85,9% van de 
verzoeken). Wij hebben de schuldeisers in negen 
categorieen onderverdeeld 6 . Het aandeel van elke 
categorie op het totaal aantal ingediende verzoeken, 
en de daling/stijging van hun gebruik van de beta-
lingsbevel-procedure, zijn in tabel 4 aangegeven. 
Partijen die (als eisende partij) regelmatig of zeer 
regelmatig gebruik maken van gerechtelijke procedures, 
worden ook wel 'repeat-players' genoemd. Partijen die 
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Tabel 5: Schuldenaars, 1983+1984 

1. prive-persoon 

2. bedrijven/instellingen 

3. overige 

85,9% 

13,7 

0,4 

100% (N --- 2337) 

dit slechts incidenteel doen, noemt men we! 'one-shot-
ters'. Volgens het dossieronderzoek zijn de categorieen 
'andere particuliere bedrijven' en leveranciers van 
diensten' (beide overwegend one-shotters) en de 
verzekeringen (overwegend 'repeat-players') de 
grootste gebruikers van de betalingsbevel-procedure. 
Uit de interviews blijkt dat een aantal schuldeisers die 
veelvuldig gebruik maakten van de procedure, 
inmiddels als gebruiker zijn afgevallen. Deze troffen 
wij aan in de categorieen verzekeringen en postorder-
bedrijven (beide 'repeat-players'). Bij de eisende 
partijen neemt het aandeel van de 'repeat-players' dus 
sterker af dan het aandeel van de one :shotters. 

Zoals reeds vermeld, blijkt het overgrote deel van de 
schuldenaren te bestaan uit prive-personen (zie tabel 5). 
Bij de postorderbedrijven zijn de schuldenaren vrijwel 
uitsluitend prive-personen (99,4%); dit gaat ook op 
voor de gezondheidszorg en de verzekeringen. Er is 
sprake van een duidelijk verband tussen het procedu-
reverloop cq. de wijze van afdoening, en het type 
schuldeiser. Postorderbedrijven, verzekeringen en 
banken krijgen namelijk veel minder antwoord van 
schuldenaren dan op grond van het algemene beeld 
(zie tabel 2) verwacht mag worden. Zo zien wij ook 
dat deze drie categorieen schuldeisers, alsmede de 
gezondheidszorg, op hun verzoeken relatief veel 
betalingsbevelen uitgevaardigd krijgen. Hier speelt 
waarschijnlijk een rol dat deze categorieen grote 
'repeat-players' kunnen bevatten, met veel ervaring en 
know-how op het gebied van de indiening van 
verzoeken tot betalingsbevel. De categorieen schuld-
eisers die naar alle waarschijnlijkheid meer 'one-shot-
ters' bevatten (de andere particuliere bedrijven, de 
andere dienstverleners en de prive-personen), scoren 
slechter met het aantal uitgevaardigde betalingsbeve-
len. Bij de prive-personen die als schuldeiser optreden 
is het percentage afwijzingen het hoogst. Het kan zijn 
dat hun eis ongegrond is maar ook dat zij door hun 
gebrek aan ervaring verzuimd hebben aan juridische 
maatstaven te voldoen. 
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Tabel 6: Rechtshulpverleners, 1983 + 1984 

1. advocaat' 

2. deurwaarder 

3. rechtspraktizijn 

4. incassobureau 

5. overige 

6. geen rechtshulp 

Rechtshulpverleners 
Ondanks de omstandigheid dat bij procedures voor 

de kantonrechter procesvertegenwoordiging niet 
verplicht is en de betalingsbevel-procedure bedoeld is 
als een `doe-het-zelf-procedure, treden er in circa Y3 
van de onderzochte verzoeken rechtshulpverleners als 
procesvertegenwoordigers op. De rechtshulpverleners 
hebben wij in vijf categorieen onderverdeeld (zie tabel 
6). 
Als een schuldeiser de rechtshulpverlening heeft 
ingeschakeld wijst de kantonrechter minder verzoeken 
af en vinden er minder intrekkingen van het verzoek 
door de schuldeiser plaats, zodat jets meer betalings-
bevelen worden uitgevaardigd dan zonder rechtshulp-
verlening het geval is. 

Figuur 1: Verdeling van de vorderingen, naar tariefindeling, 1983 en 1984 

45 — 

40 — 

35 — 

30 — 

25 — 

20 — 

15 — 

10 — 

5 — 

> 50 

t/m 200 

Percentages van het totaal 

1983 	111 1984 

t/m 50 > 200 

t/m 1000 

11,8% 

2,7 

1,0 

10,4 

6,7 

67,5 

100 % (N = 2365) 

>1000 

t/m 1500 

>1500 

t/m 2500 
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Tabel 7: Financieel belang (in guldens) 

vorderingen 
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griffierecht aandee11983 
1983 

1. tot f 50 	 gratis 	15,9% 
2. f 50- 200 	 137,50 	28,0 
3. f 200-1.000 	 f 75,— 	38,9 
4. f 1.000-1.500 	 f75,— 	8,4 
5. 11.500-2.500 	 f75— 	8,8 

100 % 
(N -1267) 

Iles finaneiele belting 
Bijna 2/3 van de betalingsbevel-verzoeken (63,8%) 

heeft betrekking op geldsommen beneden de f 500,—. 
Als we de geldsommen indelen, analoog aan de 
indeling van de tarieven voor griffierechten, dan 
ontstaan de categorieen, zoals aangegeven in tabel 7. 

Bij de categorie vorderingen beneden de f 50,— doet 
zich blijkens de bovenstaande overzichten een forse 
daling voor, nl. van 14,3%. Voor dit bedrag kon 
men in 1983 nog gratis een verzoek indienen, maar 
moet men in 1984 f50,— griffierechten betalen: er is 
dus nu duidelijk een drempel gelegd. Ten aanzien van 
de vorderingen met een financieel belang boven de 
f 50,— stijgt daarentegen het gebruik van de betalings-
bevel-procedure in beperkte mate. Opmerkelijk is dat 
de stijging zich het sterkst voordoet ten aanzien van 
vorderingen tussen f 50 en f 1000. Wanneer deze 
frequentie-verdeling ook opgaat voor de landelijke 
stand van zaken ligt het voor de hand te veronderstellen 
dat de verhoging van de griffierechten slechts ten 
aanzien van zeer geringe geldvorderingen een (grote) 
dating in het gebruik van de betalingsbevel-procedure 
ten gevolge heeft. Wij komen hier bij de bespreking 
van de interviews nog op terug. 

Een andere bevinding is: hoe hoger het bedrag van 
de vordering, des te meer rechtshulpverlening wordt 
ingeschakeld. Er lijkt geen belangrijk verband te 
bestaan tussen de hoogte van de vordering en het 
procedureverloop, hoewel de neiging tot antwoorden 
iets toeneemt naarmate de vordering hoger is. Wet 
kunnen we op basis van de bevindingen stellen dat 
naarmate de vordering hoger is, er meer naar de 
zitting verwezen wordt en dater minder intrekkingen 
en meer afwijzingen plaatsvinden. Er is dus wet 
sprake van enig verband tussen het financieel belang 



griffierecht aandee11984 	1983-1984 
1984 

f 50,— 	1,6% 	— 14,3% 
f 50,— 	35,4 	+ 7,4 
f 100,— 	42,7 	+ 3,8 
f150,— 	9,6 	+ 1,2 
f150,— 	10,8 	+ 2,0 

en de wijze van afdoening, maar ook hier zijn er geen 
werkelijk belangrijke afwijkingen van het algemene 
beeld. 

De interviews 

100 cYo 

(N =1088) 

In de interviews met de schuldeisers en de rechts-
hulpverleners hebben wij de volgende thema's aan de 
orde gesteld: 
— het incassobeleid (vanaf de eerste aanmaning tot en 
met een eventuele procedure); 
— de factoren die op dat beleid en op de keuze van de 
te nemen maatregelen van invloed kunnen zijn; 
— het gebruik cq. de daling in het gebruik van de 
betalingsbevel-procedure; 
— de mogelijke andere veranderingen in het incasso-
beleid. 
Uit elke categorie schuldeisers en rechtshulpverleners 
hebben wij er tenminste een benaderd. Wij hebben die 
schuldeisers/rechtshulpverleners uit de betalingsbevel-
registers gekozen, die regelmatig in deze procedure 
optreden. Dan konden wij er namelijk zeker van zijn 
dat zij ervaring met de betalingsbevelprocedure 
zouden hebben. Een enkele keer hebben wij buiten de 
registers om een schuldeiser/rechtshulpverlener 
gekozen; in de gesprekken bleek dan toch dat men in 
het verleden wel gebruik had gemaakt van de 
procedure. In totaal hebben wij 17 schuldeisers en 10 
rechtshulpverleners geInterviewd. Wij zijn ons ervan 
bewust dat dit een kleine steekproef is, ook al gaat het 
hier soms om grote 'repeat-players', die genterviewd 
werden. De interviews leveren weliswaar interessante 
verkenningen op, maar kunnen niet bogen op 
landelijke representativiteit. Wij hebben de gesprekken 
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bewust toegespitst op de particuliere personen als 
schuldenaren. Ons onderzoek richt zich immers 
voornamelijk op het gebruik van de betalingsbevel-pro-
cedure, waarbij het meestal om betrekkelijk lage 
vorderingen (beneden de f 2500,—) gaat. Bij bedrijven/ 
instellingen als schuldenaren gaat het meestal om 
hogere vorderingen. 

De gesprekken verliepen meestal op informele 
wijze, waarbij de vragen als leidraad voor het gesprek 
dienden. Vaak werd ons veel informatie verstrekt 
buiten de vragen om. Wanneer wij getallen of 
percentages vroegen, kon ons vaak slechts een min of 
meer grove schatting gegeven worden. Dit strookte 
echter met de bedoeling van onze interviews, namelijk 
het verkrijgen van een globaal beeld van het incasso-
beleid. 

Schuldeisers 
In de gesprekken met schuldeisers begonnen wij 

met te vragen naar het aanmaningsbeleid en de 
verdere incassomaatregelen. Hiernaast hebben wij het 
stelsel van aanmaningen en verdere maatregelen in 
schema weergegeven. 

Bijna alle schuldeisers die wij ben-a-derd hebben, 
verzenden schriftelijke aanmaningen. Per uitstaande 
vordering zijn dat er meestal drie. Vaak is de aanma-
ningscyclus volledig geautomatiseerd. De teksten 
ervan en de tijdsduur, die tussen de opeenvolgende 
aanmaningen verloopt, zijn dan ook standaard. Bij 
een postorderbedrijf troffen we zelfs een bulkgericht 
aanmaningssysteem aan. 

Een groot gedeelte van alle vorderingen wordt 
zonder (schriftelijk) aan te manen betaald; de 
percentages varieren van 50 tot 92%. De respons aan 
de kant van de schuldenaren op de eerste aanmaning 
is hoog, namelijk van het gedeelte dat aangemaand 
wordt, betaalt dan 50 tot 80%. Op de tweede aanmaning 
betaalt slechts 6 tot 28% en op de derde nog minder, 
namelijk 4 tot 22%. Voor het kleine gedeelte dat 
uiteindelijk niet blijkt te betalen, kunnen verdere 
maatregelen getroffen worden. Meestal zijn er dan al 
drie maanden overheen gegaan, maar we troffen ook 
wel kortere aanmaningscycli aan. 

lets minder dan de helft van het aantal schuldeisers 
neemt [evens telefonisch contact op met de schulde-
naar. Dit blijkt een effectieve methode te zijn, die kan 
leiden tot een eventuele betalingsregeling, waardoor 
gerechtelijke procedures vermeden worden. Bij een 
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Schema 2: Incassomaatregelen 

Fase 1 — Aanmaningen 

Verzending factuur 
• 

1e schriftelijke aanmaning 

• 
2e schriftelijke aanmaning 

• 

3e schriftelijke aanmaning 

• 

(eventueel) ingebrekestelling 

en aanzegging verdere 

maatregelen 

• 
Fase 2 — Verdere incassomaatregelen 

• 

het (doen) verzenden van een 

brief op naam van extern 

incasseerder (profitletter) 

• 

de vordering uit handen 

geven aan extern incasseerder 

• 

deze kan opnieuw 1 a 2 maal 

schriftelijk aannamen of een 

sommatie-exploot verzenden 

• 

verhaalsinformatie inwinnen ■ geen verhaal: schuldeiser kan vordering als 

• • . 	 oninbaar afboeken 
procedure starten bij redelijke 

verhaalsverwachting 

• 

(eventueel) betalingsregeling 

treffen 

• 
procedure doorzetten 

• 
toewijzend vonnis door 

deurwaarder laten betekenen 
en executeren 

• 
• (eventueel) telefonisch of 

persoonlijk contact 

• 

zelf een verzoek tot betalings-

bevel indienen 

• 

betalingsbevel aan de schul-

denaar sturen met verzoek 
om betaling 

• 

betalingsbevel aan deurwaar-

der geven ter betekening en 

executie 

postorderbedrijf dat hier inmiddels ook toe is 
overgegaan, is men zeer te spreken over de resultaten. 
Persoonlijk contact, dat wit zeggen: bezoek aan huis 
door een vertegenwoordiger van de schuldeiser of 
door de schuldeiser zelf, werd slechts in 4 van de 17 
gevallen opgenomen. Over het algemeen neemt men 
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geen persoonlijk of telefotiisch contact op indien het 
clientenbestand zeer omvangrijk is. 

De meeste schuldeisers geven hun onbetaalde 
vorderingen uiteindelijk uit handen (nl. in 14 van de 
17 gevallen). Daarvan schakelen de meesten een 
deurwaarder in (9), clan 'volgen incassobureau (4) en 
advocaat (I). Drie schuldeisers geven hun vorderingen 
niet uit handen. lets minder dan de helft (7) stelt 
(tevens) zelf een betalingsbevel-procedure in. 

Een betrekkelijk nieuw verschijnsel is de zogenaamde 
'profit letter'. Dit is een brief, meestal tevens de laatste 
aanmaning, die op naam gesteld is van een extern 
incasseerder (dit kan of een advocaat of een deurwaar-
der of een incassobureau zijn), maar die de schuldeiser 
zelf uit doet gaan. Deze incassotnethode troffen we 
aan bij iets minder dan eon derde van de schuldeisers. 
Men is unaniem zeer te spreken over de resultaten. 
Het is dan ook te verwachten dat het gebruik van deze 
methode in de toekomst zal toenemen. 

De meeste schuldeisers hebben gedurende de laatste 
vijf jaren de incasso-procedure versneld, dan wel 
efficienter opgezet. Enkelen hebben de incasso-proce-
dure verhard in die zin dat men strenger optreedt 
tegen de schuldenaar. Op de achtergrond speelt 
hierbij mee dat men in toenemende mate gerechtelijke 
procedures wil vermijden. Bij de bespreking van het 
incassobeleid kwam namelijk het belangwekkende 
gegeven naar voren dat schuldeisers over het algemeen 
niet snel geneigd zijn vorderingen via de gerechtelijke 
weg te incasseren, en dat men in de eerste plaats zoekt 
naar alternatieve, buitengerechtelijke incasso-metho-
den. Soms vertrouwt men dit toe.aan een 'extern' 
incasseerder, vooral aan het incassobureau. In de 
aanmaningsfase hanteren sommige schuldeisers de 
methode van de persoonlijke benadering (telefonisch 
of via bezoek) van schuldenaren. Zoals gezegd lijkt de 
'profit letter' een positieve invloed uit te oefenen op 
het vermijden van gerechtelijke procedures. 

Uit de interviews bleek duidelijk, dat schuldeisers 
gewoonlijk veel waarde hechten aan hun relatie met 
de klant/schuldenaar. Het voeren van procedures past 
niet (meer) in hun klantvriendelijk beleid. Alle 
(geinterviewde) schuldeisers zijn er in de afgelopen 
jaren toe overgegaan systematisch en consequent aan 
te manen en het beleid -via kosten/baten analyse- . 
regelmatig bij te stellen; kortom men kan een meer 
professionele aanpak met betrekking tot de debiteu-
renbewaking en inning van vorderingen bespeuren, 
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Tabel 8: Afboekingslimieten 

limietbedrag 	 aantal schuldeisers dat 

vordering afboekt 

tot f 50 	 3 
f 50 - f 100 	 6 
f 100 - f 250 	 4 
f250 - f 500 	 2 
f500 - f 1 000 	 1 
geen mening 	 1 

naast maatregelen om vooral (dus voor het aangaan 
van de transactie) het incasso-risico te beperken. De 
vraag of er sprake is van invloed op het incassobeleid 
door de economische vooruitzichten dan wel de eigen 
financiele positie, beantwoordden de meeste schuld-
eisers ontkennend. 

De keuze van de incassomaatregelen — hiermee 
bedoelen wij de stappen die ondernomen kunnen 
worden tegen de schuldenaar om de vordering te 
innen nadat hij is aangemaand — kan door verschillende 
factoren beInvloed worden. 
1. Bij de meeste schuldeisers (15) speelt de hoogte 
van de vordering een rot bij de keuze van de incasso-
maatregelen. Het limietbedrag waaronder een 
vordering wordt afgeboekt ligt bij het merendeel (13 
van de 17) tussen de f 00 en de f 250 (zie tabel 8). 
2. Bij ongeveer de helft van het aantal schuldeisers 
speelt de relatie met de schuldenaar een rot bij de 
keuze van de incassomaatregelen. Met name in de 
gezondheidszorg (specialist of tandarts) is er sprake 
van een min of meer persoonlijke band tussen 
schuldeiser en schuldenaar. 
3. De verwachting met betrekking tot de inbaarheid 
van de vordering of het verhaal op de schuldenaar is 
ook bij ongeveer de helft van het aantal schuldeisers 
van invloed op de keuze van de incassomaatregelen. 
Veel schuldeisers starten geen procedure tegen een 
schuldenaar die een uitkering heeft of onvindbaar 
blijkt te zijn. 
4. De meeste eisers noemden tenslotte de kosten 
verbonden aan de incassomethode als factor die van 
invloed is op de keuze van de incassomaatregelen. 
Een aantal schuldeisers kiest bewust voor de betalings-
bevelprocedure als het om een vordering beneden de 
f 2500,— gaat, vanwege de lagere kosten (geen dagvaar-
dingskosten). 

Bij de meeste genterviewde schuldeisers is er sprake 
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van een daling in hun gebruik van de betalingsbevel-
procedure sinds 1984. Zo zijn er van de drie geinter-
viewde verzekeringsbedrijven inmiddels twee als 
gebruiker afgevallen. Ook een groot postorderbedrijf 
dat vroeger wel gebruik maakte van de procedure, is 
er nu van afgestapt. Sommige postorder-bedrijven 
maken al sinds veel langere tijd geen gebruik meer 
van betalingsbevel-procedure.als (gerechtelijk) 
incassomiddel. Op onze vraag naar de achterliggende 
redenen, werd ons een aantal nadelen van de procedure 
herhaaldelijk — vaak in combinatie met elkaar — 
genoemd: 
— verhoging van het griffierecht: 5 x genoemd 
— lange duur van de procedure: 7 x genoemd 
— slechte resultaten in de executiefase van het bevel: 
7x genoemd 
— beslag op (interne) mankracht: 4 x genoemd 
— weerstand bij de deurwaarder tegen de executie van 
het bevel: 3 x genoemd 

Niet alleen het aantal malen dat een bepaald nadeel 
werd genoemd is van belang maar ook de nadruk die 
er tijdens het gesprek op gelegd werd. flit laatste 
kunnen wij echter niet in cijfers uitdrukken. Wel zijn 
wij van mening dat de lange duur, en meer nog de 
slechte resultaten, voor veel schuldeisers aanleiding 
zijn geweest om geen gebruik meer te maken van de 
procedure. 

Enkele respondenten bleken niet eens op de hoogte 
te zijn van de verhoging van de griffierechten in 1984. 
Niet alleen deze omstandigheid duidt erop dat nog 
andere factoren het incasso-gedrag van schuldeisers 
bepalen. Er waren immers ook betrekkelijk weinig 
respondenten die deze verhoging der griffierechten als 
reden noemden om de betalingsbevel-procedure te 
vermijden. Bovendien bleek uit het dossier-onderzoek 
dat de vorderingen boven.de  f 50 ongevoelig waren 
voor maatregelen ter verhoging van het griffierecht. 
We zullen nu aandacht besteden aan de andere 
beinvloedende factoren. 

Uit de interviews hebben wij kunnen opmaken dat 
voor het wel of niet gebruik maken van de betalings-
bevel-procedure niet zozeer de aard van het bedrijf of 
de instelling bepalend is, maar veeleer de aard van de 
afnemers. Bij bijna alle onderzochte categorieen 
bedrijven/instellingen treffen wij een onderscheid aan 
tussen de kleine, specifieke afnemersgroep versus de 
grote, heterogene afnemersgroep. De navolgende 
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voorbeelden kunnen dit verduidelijken. 
Een groot postorderbedrijf, dat zich op het grote 

publiek richt, heeft nauwelijks contact met klanten. 
Een klein postorderbedrijf dat zich bijvoorbeeld 
specialiseert in de verzending van kookboeken, kent 
zijn klanten over het algemeen wel goed: dit bedrijf 
richt zich op een zeer specifieke en kleinere groep 
afnemers, namelijk horecabedrijven, culinaire 
hobbyisten, instellingen die kookcursussen geven, 
enzovoorts. Eisers met een kleine, specifieke afnemers-
groep zijn eerder geneigd de betalingsbevel-procedure 
te gebruiken dan eisers met een grote, heterogene 
afnemersgroep. In het laatste geval weet men immers 
heel weinig over de solvabiliteit van de schuldenaar. 
Dit heeft een negatief effect: men heeft dan weliswaar 
dankzij het uitgevaardigde betalingsbevel een 
executoriale titel maar dat blijkt niet voldoende 
wanneer elke verhaalsmogelijkheid ontbreekt of 
wanneer de schuldenaar onvindbaar blijkt. Bij de 
betalingsbevel-procedure vindt namelijk over het 
algemeen geen verhaalsinformatie vooraf plaats. 

Een onderzoek naar de kredietwaardigheid van de 
schuldenaar voor het aangaan van de overeenkomst, 
dat wil zeggen het inwinnen van informatie over de 
schuldenaar bij externe informatiebestanden (zoals 
bijvoorbeeld het BKR 9  in Tie!), wordt in minder dan 
'A van de gevallen verricht. Een dergelijk onderzoek 
treffen wij met name bij kredietverleningsinstellingen 
aan. Deze hebben hun eisen ten aanzien van de 
kredietwaardigheid gedurende de laatste vijf jaar 
verscherpt. 

Rechtshulpverleners 
De helft van het aantal rechtshulpverleners, die wij 

benaderd hebben, accepteert in principe alle incasso-
zaken. Bij de rechtshulpverleners die niet alles 
accepteren, speelt in twee van de vijf gevallen het 
financiele belang een rol: alleen grote vorderingen of 
een grote hoeveelheid vorderingen van een bepaalde 
opdrachtgever worden geaccepteerd. In drie gevallen 
speelt de aard van de opdrachtgever hierbij een rol 
(een louche opdrachtgever wordt bijvoorbeeld 
geweigerd). Alle hulpverleners noemden als meest 
belangrijke opdrachtgevers bedrijven of instellingen. 
Geen van de rechtshulpverleners ontvangt gerichte 
instructies met betrekking tot de incassomethode. Wel 
vindt er gewoonlijk overleg plaats met de opdrachtge-
ver. Per uitstaande vordering gaan er een tot drie 
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schriftelijke aanmaningen uit. Telefonisch contact 
wordt door vier van .cle tien rechtshulpverleners 
opgenomen met de schuldenaar. Slechts eon rechts-
hulpverlener neemt persoonlijk contact op. Let wel: 
het gaat hier om telefonisch of persoonlijk contact 
met de schuldenaar in de aanmaningsperiode. 
Vanzelfsprekend wordt er namelijk persoonlijk 
contact met de schuldenaar opgenomen indien een 
deurwaarder de dagvaarding aan de schuldenaar 
komt betekenen. 

Over het algemeen wordt in geval van rechtshulp-
verlening 70 tot 95% van de incassozaken zonder 
procedure afgedaan. Van de tien rechtshulpverleners 
noemden er acht de hoogte van de vordering een 
factor die van invloed is op de keuze van de incasso-
maatregelen. Bij alle rechtshulpverleners speelt de 
verwachting met betrekking tot de inbaarheid van de 
vordering of het verhaal op de schuldenaar een rol. In 
zes gevallen zijn de kosten verbonden aan de methode 
van invloed. Ook bij de rechtshulpverleners is er een 
dating opgetreden in het gebruik van de betalingsbe-
velprocedure sinds 1984. De daling is echter niet zo 
groot als bij de schuldeisers. Alleen enkele incassobu-
reaus staan nog positief tegenover de betalingsbevel-
procedure. 

De nadelen van de procedure zijn vrijwel dezelfde 
als die door de schuldeisers naar voren werden 
gebracht, namelijk: 
— verhoging griffierechten: 1 x genoemd 
— Lange duur: 7 x genoemd 
— slechte resultaten: 6 x genoemd 
— beslag mankracht: 1 x genoemd 
— weerstand deurwaarder: 1 x genoemd 
— overige: 2 x genoemd 

De verhoging van het griffierecht was voor de 
rechtshulpverleners kennelijk geen factor van 
betekenis. De helft van het aantal rechtshulpverleners 
hanteert een incassotarief volgens een bepaald 
reglement. In drie gevallen werkt men volgens een 
speciaal tarief voor belangrijke opdrachtgevers. 
Slechts twee rechtshulpverleners (van de tien) 
hanteren het zogenaamd 'no cure no pay systeem'. 

Nabeschouwing 

Het griffierecht is voor alle categorieen vorderingen 
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per 1 januari 1984 fors verhoogd. Men zou verwachten 
dat de grote daling in het gebruik van de procedure 
sindsdien direct verband houdt met deze drastische 
verhoging. Dit blijkt volgens het dossier-onderzoek op 
te gaan voor de zeer kleine vorderingen (tot f 50) maar 
niet voor de grotere vorderingen. Uit de interviews is 
ons gebleken dat in het laatste geval andere factoren, 
zoals onvrede over de slechte resultaten en de te lange 
duur van de procedure een rot spelen bij de beslissing 
al dan niet gebruik te maken van de betalingsbevel-
procedure. De betalingsbevel-procedure, oorspronke-
lijk in het leven geroepen om langs eenvoudige weg 
aan schuldeisers een executoriale titel te verschaffen, 
beantwoordt naar onze mening nog steeds aan dit 
doel. (Over een ander doel, namelijk het effectueren 
van een reele verweermogelijkheid voor de schuldenaar: 
zie blz. 40/41). Immers in ruim twee derde van de 
gevallen wordt inderdaad een betalingsbevel uitgevaar-
digd. Wat is echter het nut van een executoriale titel als 
de schuldenaar geen verhaal blijkt te bieden of 
onvindbaar is? Uiteindelijk wit iedere schuldeiser zijn 
vordering toch betaald zien. Of het betalingsbevel een 
effectief middel is om ook werkelijk betaling te 
verkrijgen, daarbij zetten wij, op basis van ons onder-
zoek, wet enige vraagtekens. 

Bij schuldeisers met kleine hoeveelheden vorderingen 
en een kleine, specifieke afnemersgroep kan er nog 
steeds die behoefte aan een executoriale titel bestaan, 
omdat zij, door de nauwere relatie met hun schulde-
naren, een beter inzicht kunnen hebben in de resultaten 
in de executie-fase. Voor hen is de betalingsbevel-pro-
cedure nog steeds een bruikbare weg om uiteindelijk 
betaling te verkrijgen. 

Schuldeisers met grote hoeveelheden vorderingen 
op een grote, heterogene groep schuldenaren zijn 
echter niet alleen gebaat bij een executoriale titel. De 
schuldeiser blijft immers altijd afhankelijk van de 
deurwaarder voor de executie van het bevel en van de 
mogelijkheid tot verhaal bij de, at dan niet vindbare, 
schuldenaar. Deze schuldeisers zijn dan ook veel meer 
gebaat bij het treffen van een schikking in de voor-
procedurele fase. Als het al op procederen aankomt, 
dan kiezen zij bij voorkeur de procedure die volgens 
hen meer zicht geeft op de resultaten in de executiefase, 
namelijk de dagvaardingsprocedure. 

Wij kunnen dus concluderen dat de betalingsbevel-
procedure voor bepaalde categorieen schuldeisers een 
aantrekkelijke, relatief goedkope en doeltreffende 
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Noten 

procedure blijkt te zijn, maar dat dit helemaal niet het 
geval is voor andere categorieen. De interviews 
benadrukken oak een andere tendens met betrekking 
tot het gebruik van gerechtelijke procedures, die al 
eerder in de literatuur gesignaleerd is, namelijk de 
tendens am gerechtelijke procedures zoveel mogelijk 
te vermijden. Schuldeisers passen meer en meer een 
zorgvuldige screening toe alvorens zij uiteindelijk tot 
procederen overgaan en geven er in veel gevallen de 
voorkeur aan de vordering af te boeken. Bedrijfseco-
nomische kosten-baten afwegingen oefenen zodoende 
dikwijls een sterkere invloed uit dan juridische 
factoren. 

Geldvorderingen vormen een 
groot gedeelte van de geschillen 
m.b.t. de nakoming van overeen-
komsten; ongeveer de he'll van de 
civiele contentieuze zaken voor de 
kantonrechter heeft betrekking op 
koop of aanneming van werk, zo is 
uit onderzoek gebleken. (J.R.A. 
Verwoerd e.a. in: Recht doen door 
de kantonrechter: confectie of 
maatwerk?', concept-artikel voor 
Rechtsgeleerd magazijn Themis, 
voorjaar 1987). 

Het onderzoek naar het gebruik 
en de daling in het gebruik van de 
betalingsbevel-procedure maakt 
deel uit van een complex van 
onderzoeken die ertoe strekken 
inzicht te krijgen in de factoren die 
de vraag naar rechtspraak beInvloe-
den. Deze onderzoeken warden 
door het WODC verricht in 
samenwerking met o.a. de Vrije 
Universiteit Amsterdam en de 
Rijksuniversiteit Groningen. Zoals 
uit andere bijdragen in dit thema-
nummer blijkt, gnat het bier om 
dossier-onderzoeken in civiele 
contentieuze zaken op twee 
kantongerechten, twee arrondisse-
mentsrechtbanken en twee 
gerechtshoven (1972-1982). De 
gegevens van zowel dossier-onder-
zoek als interviews zijn op het 

WODC verwerkt; J. Verwoerd 
heeft ons hierbij terzijde gestaan. 

Bovendien konden wij er zeker 
van zijn dat alle verzoeken uit 
deze periodes geheel waren 
afgehandeld; wij zijn namelijk in 
april 1986 met het verzamelen van 
gegevens begonnen. 
° September, oktober, november 
1983: 1264 verzoeken. 
Heel 1983: 6439 verzoeken. 
September, oktober, november 
1984: 1085 verzoeken. 
Heel 1984: 3904 verzoeken. 

De verhouding: betalingsbevel 
uitgevaardigd versus overige 
wijzen van afdoening, namelijk 
versus 3/3 is in 1984 t.o.v. 1983 
vrijwel ongewijzigd gebleven. 
6  Toelichting op de categorical 
schuldeisers (voorzover nodig) 
Categorie 4: Andere particuliere 
bedrijven, d.w.z. het overige 
bedrijfsleven: handel, industrie en 
nijverheid. 
Categorie 7: Andere leveranciers 
van diensten, d.w.z. onderwijsin-
stellingen, advocaten, bedrijfs-, 
sport-, en algemene verenigingen, 
etc. 
Categorie 9: Overige, d.w.z. deze 
categoric omvat schuldeisers die 
niet in de categorieen 1-8 konden 
warden ondergebracht, bijvoor-
beeld prive-personen die elkaar 
geldleningen verstrekken of 
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onroerend goed verhuren. 
7  Een grote verzekeringsmake-
laardij, die duidelijk in de registers 
als repeat-player herkenbaar was, 
schakelde bij de indiening van al 
haar verzoeken steeds eenzelfde 
advocatenkantoor in. Ruim de 
helft van het aantal door advocaten 
ingediende verzoeken, komt voor 
rekening van dit ene advocatenkan-
toor. Hierdoor ontstaat een 
vertekend beeld van de mate 
waarin de advocatuur als rechts-
hulpverlener bij het indienen van 
een verzoek tot betalingsbevel 
wordt ingeschakeld. 
8  Het lijkt alsof hier sprake is van 
een discrepantie met de resultaten 
van het dossier-onderzoek (daarbij 
treffen we vooral incassobureaus 
en, in mindere mate, ook advocaten 
als rechtshulpverleners aan). Het 
dossier-onderzoek heeft echter 
alleen betrekking op de betalings-
bevel-procedure, waarbij de 
deurwaarder relatief weinig 
optreedt als rechtshulpverlener. In 
de interviews treffen wij daarente-
gen ook gebruikers aan van de 
dagvaardingsprocedure, waarbij 
de deurwaarder bij uitstek als 
rechtshulpverlener optreedt. 
9  Dit is een stichting die een 
aantal gegevens registreert van 
kredietnemers waaraan krediet is 
verstrekt door de bij haar aange-
sloten kredietgevers. 

Betalingsbevelprocedure 	 55 



Processuele gevolgen van 

integratie van kantongerecht 

en rechtbanIc 

mr. E.M. Wesseling-van Gent* 

Inleiding 

`... De regering is van oordeel dat de organisato-
rische integratie van arrondissementsrechtbanken en 
kantongerechten, die zal leiden tot een gerecht van 
eerste aanleg voor de behandeling van burgerlijke en 
strafzaken, aanbeveling verdient. In deze kabinetspe-
riode zal dit voorstel verder worden uitgewerkt... 
Aldus de Minister-President in de Regeringsverklaring, 
uitgesproken op 30 juli 1986. 

Integratie van rechtbank en kantongerecht is een 
van de belangrijkste voorstellen die de in 1976 
ingestelde Staatscommissie Herziening Rechterlijke 
Organisatie doet in het in juni 1984 verschenen eerste 
deel van haar eindrapport'. Daarmee volgt de 
Staatscommissie de conclusie waartoe haar Subcom-
missie taken en bevoegdheden kantonrechters en 
rechtbanken in haar rapport van september 1982 
komt. 

Een integratie van kantongerecht en rechtbank zal 
noodzakelijkerwijs gepaard gaan met procesrechtelijke 
wijzigingen. De gevolgen van een dergelijke integratie 
voor het burgerlijk procesrecht vormen het onderwerp 
van dit artikel. De mate waarin het burgerlijk proces-
recht bij een integratie van kantongerecht en rechtbank 
zal moeten worden gewijzigd, hangt ten nauwste 
samen met de mate van integratie. Indien bij het 
geintegreerde gerecht van eerste aanleg een verschil in 
behandeling blijft bestaan tussen de huidige kantonge-
rechts- en rechtbankzaken, kan met harmonisatie van 
de wijze van procederen voor het kantongerecht en de 
rechtbank worden volstaan. Volledige integratie van 

* De auteur is deels werkzaam bij het Ministerie van Justitie 
en deels bij de Vakgroep Burgerlijk Recht van de Rijksuni-
versiteit Groningen. Dit artikel is samengesteld uit een aantal 
hoofdstukken uit het proefschrift, waarop de auteur in 
februari 1987 is gepromoveerd. 
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beide gerechten vereist daarentegen een gelijkgevormd 
procesrecht. 

In grote lijnen wijkt de kantongerechtsprocedure op 
drie punten af van de rechtbankprocedure. Het eerste 
onderscheid is dat de kantonrechter als unus iudex 
rechtspreekt terwijl bij de rechtbank het beginsel van 
de collegiale rechtspraak geldt. In de praktijk wordt 
bij de rechtbank echter minstens 80% der zaken 
enkelvoudig afgedaan. Indien het thans bij de Tweede 
Kamer aanhangige wetsvoorstel tot verruiming van de 
mogelijkheid van behandeling van burgerlijke zaken 
door enkelvoudige kamers (Kamerstukken 19099) tot 
wet wordt verheven, zal dit verschilpunt zijn opgeheven. 
Dit aspect laat ik derhalve in dit artikel verder buiten 
beschouwing. Uit een verdere vergelijking tussen de 
dagvaardingsprocedures bij kantongerecht en 
rechtbank blijkt dat er in ieder geval nog twee prak-
tische, wezenlijke verschilpunten bestaan. Dit zijn de 
mogelijkheden om bij het kantongerecht in persoon 
en mondeling te procederen, terwijl bij de rechtbank 
schriftelijk procederen regel is. Voorts geldt bij de 
rechtbank de eis van verplichte procesvertegenwoor-
diging. Deze twee verschillen worden in de volgende 
paragrafen behandeld. 

Verplichte procesvertegenwoordiging 

Inleiding 
Bij integratie van kantongerecht en rechtbank vormt 

de regeling van de procesvertegenwoordiging een van 
de belangrijkste problemen. In procedures ten 
overstaan van het kantongerecht is procesvertegen-
woordiging immers niet verplicht, en in procedures 
voor de rechtbank wel. De vraag rijst dus welk 
systeem voor het geintegreerde gerecht van eerste 
aanleg dient te gelden. Bovendien kan men zich 
afvragen of misschien een andere vorm van verplichte 
procesvertegenwoordiging moet worden ingevoerd. 

Voor de civiele procedure in eerste aanleg is de 
verplichting om een procureur te stellen tot nu toe 
altijd afhankelijk geweest van de regels van absolute 
competentie, d.w.z. de verdeling van zaken over 
kantongerecht en rechtbank. Ingeval van integratie 
van kantongerecht en rechtbank tot een gerecht van 
eerste aanleg vervalt dit door de wet aangebrachte 
onderscheid. Bij handhaving van de huidige regels 
voor de verplichte procesvertegenwoordiging betekent 
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label 1: Procesvertegenvvoordiging in kantongerechtszaken 

Amsterdam 

Groningen 

Amsterdam 

Groningen 

Wel procesvertegenwoordiging eiser 

1972 

97,6% 

99,6% 

Wel procesvertegenwoordiging gedaagde 

1972 

43,6% 
50,4% 

dit dat de wet dan niet meer het soort gerecht, maar 
het soort zaken dient op te sommen waarin vertegen-
woordiging at dan niet verplicht is. Men kan zich 
echter ook voorstellen dat integratie van kantongerecht 
en rechtbank aanleiding geeft om het systeem van de 
verplichte procesvertegenwoordiging geheel te 
herzien. Een dergelijke herziening biedt de kans te 
overwegen of het raadzaam is in alle civiele zaken die 
bij het gerecht van eerste aanleg aanhangig dienen te 
worden gemaakt, vertegenwoordiging door een 
procureur verplicht te stellen. Een tweede mogelijkheid 
is verplichte procesvertegenwoordiging over de gehele 
linie af te schaffen. Tenslotte kan ook gekozen worden 
voor een systeem dat tussen deze twee uitersten in 
ligt. Het hierna volgende is een samenvatting van 
hetgeen ik daarover in het Nederlands Juristenblad 
(NJB, 15 november 1986, afl. 40 blz. 1269-1276) heb 
geschreven. 

Beschrtjving van de feitelijke vertegenwoordiging in 
kantongerechtszaken 

In het in opdracht van de Vrije Universiteit, het 
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie 
Centrum van het Ministerie van Justitie en de 
Rijksuniversiteit Groningen verrichte dossieronderzoek 
in alle rolzaken bij het kantongerecht te Amsterdam 
en Groningen over de laatste drie maanden van de 
jaren 1972,1977 en 1982 is onder meer de mate van 
vertegenwoordiging in kantongerechtszaken onder-
zocht. Uit de Amsterdamse en Groningse cijfers blijkt 
dat nagenoeg alle eisers en bijna de helft van de 
gedaagden zich in de kantongerechtsprocedure laat 
vertegenwoordigen (tabel I). 
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1977 	 1982 

	

98,7% 	99,2% 

	

98,9% 	99,2% 

1977 	 1982 

	

58,4% 	42,4% 

	

44,4% 	44,8% 



Tabel 2: Procesvertegenwoordiging kantongerecht Amsterdam 
1972-1982 

Arbeidszaken 	Huurzaken 	Contract Onr. daad/div 

eiser 	ge- 	eiser 	ge- 	eiser 	ge- 	eiser 	ge- 

	

daag- 	daag- 	daag- 	daag- 

	

de 	 de 	 de 	 de 

Advocaat 	63,1% 70,8% 7,5% 34,2% 7,4% 14,5% 32,3% 52,0% 
Deurwaarder 20,1 	7,8 	60,1 	3,4 	62,2 	4,8 	45,7 	10,2 
Ander 	15,8 	8,4 	32,3 	9,0 	27,9 	10,5 	20,8 	8,7 

Totaal 99 % 87 % 99,9% 46,6% 97,5% 29,8% 98,9* 70,9% 

Tabel 3: Procesvertegenwoordiging kantongerecht Groningen 1972- 
1982 

Arbeidszaken 	Huurzaken 	Contract Onr. daad/div 

eiser 	ge- 	eiser 	ge- 	eiser 	ge- 	eiser 	ge- 

	

daag- 	daag- 	daag- 	daag- 

	

de 	 de 	 de 	 de 

Advocaat 	62,0% 74,4% 7,1% 24,2% 8,1% 15,4% 25,0% 25,0% 

Deurwaarder 	14,8 	7,0 	87,1 	3,0 	55,4 	10,1 	55,0 	28,1 
Ander 	23,1 	4,7 	5,1 	10,1 	35,6 	9,7 	20,0 	6,3 

Totaa I 	100 % 86 % 99,3% 37,4% 99,1% 35,2% 100 % 59,4% 

Procesvertegenwoordiging en type zaak 
Tevens is het verband onderzocht tussen procesver-

tegenwoordiging van partijen en type zaak. Hiertoe 
werden de dossiers in arbeidszaken, huurzaken, 
overige contractzaken en de zaken betreffende 
onrechtmatige daad/diversen onderzocht. In tabel 2 
zijn de cijfers van het kantongerecht Amsterdam 
weergegeven, in tabel 3 die van het kantongerecht 
Groningen. Zoals ook al geIndiceerd wordt door tabel 
1, worden nagenoeg alle eisers in de kantongerechts-
procedure vertegenwoordigd ongeacht de aard van de 
zaak. Dit is wellicht te verklaren uit het feit dat de 
rechtzoekende in het algemeen niet weet op welke 
wijze hij/zij een procedure moet beginnen en waarbij 
hij/zij er kennelijk de voorkeur aan geeft dit aan 
deskundigen over te laten. Voor gedaagden (in zaken 
waarin `hij' niet verstek laat gaan) gaat deze conclusie 
alleen grotendeels op in arbeidszaken en in jets 
mindere mate in de categoric onrechtmatige daad/di-
versen. Vertegenwoordiging in arbeidszaken komt aan 
de zijde van gedaagden bijna twee keer zo veel voor 
als in huurzaken. Dit kan voor een deel worden 
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Tabel 4: Mate van procesvertegenwoordiging voor de gedaagde bij 
een bepaald financieel belang, kantongerecht Amsterdam 

1972 	1977 	 1982 

<200 	 28,2% 	31,9% < 200 	 28,9% 
200-500 	 31,1 	 37,2 	200- 500 	22,2 
500-1500 	 39 	 53,1 	500- 1000 	35,3 
1500-3000 	 66 	 64,5 	1000- 2500 	39,5 
3000-5000 	 86,4 	64,6 	2500- 5000 	36,4 
5000-10.000 	75 	. 	76,7 	5000-10000 	62,7 

Tabel 5: Mate van procesvertegenwoordiging voor de gedaagde bij 
een bepaald financieel belang, kantongerecht Groningen 

1972 1977 	1982 

<200 	 33,3% 	21,4% 	5,9% 
200-500 	 39,5 	22,6 	 24 
500-1500 	 48,9 	40,4 	47,9 
1500-3000 	 60 	 83,3 	 35,8 
3000-5000 	 42,9 
5000-10.000 	 - 	 90 

verklaard uit het felt dat in arbeidszaken veelal door 
een particulier, de werknemer, als eiser tegen een 
bedrijf als gedaagde wordt geprocedeerd (-±- 80%), 
terwijl in 60% van de huurzaken een bedrijf procedeert 
tegen een particulier, waarbij ik denk dat bedrijven 
eerder een procesvertegenwoordiger inschakelen dan 
particulieren. Het aandeel van advocaten in huurzaken 
is groter dan het aandeel van de overige gemachtigden 
voor gedaagden. Aan de zijde van eisers is het aandeel 
van advocaten ten opzichte van de overige gemachtig-
den daarentegen zeer gering. De overige gemachtigden 
spelen daarentegen in de categorieen contractzaken 
en onrechtmatige daad/diversen aan de zijde van 
eisers een overheersende rol. 

Procesvertegenwoordiging en financieel belong 
In hetzelfde onderzoek zijn het financieel belang 

van de zaak en het optreden van een vertegenwoordiger 
met elkaar in verband gebracht. Zoals vermeld laten 
bijna alle eisers zich in de kantongerechtsprocedure 
vertegenwoordigen. De eisers die bun zaak zelf 
behandelen vindt men uitsluitend op beperkte schaal 
in de categorieen zaken met een belang tot £ 1500,—. In 
alle zaken met een groter belang treedt een procesver-
tegenwoordiger op. 

In de cijfers met betrekking tot het verband tussen 
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procesvertegenwoordiging van de gedaagde en de 
waarde van het geding is een duidelijk andere trend 
zichtbaar. (tabel 4 en 5) De mate waarin gedaagden 
een procesvertegenwoordiger in de arm nemen, stijgt 
naarmate het financieel belang toeneemt. In 1972 ligt 
het omslagpunt in de categorie zaken met een waarde 
boven de f 1500,—. Voor het jaar 1977 is geen duidelijk 
omslagpunt aan te geven. In 1982 ligt het bij zaken 
boven de f 5000,—. 

Voorstel tot differentiatie in de verplichting tot 
procesvertegenwoordiging 
Zowel algehele invoering van de eis van verplichte 

procesvertegenwoordiging als gehele afschaffing ervan 
kunnen blijkens mijn artikel in het NJB theoretisch 
worden onderbouwd. Invoering van verplichte 
procesvertegenwoordiging kan men . baseren op de 
ratio van de verplichte procesvertegenwoordiging 
namelijk dat `vermogensrechtelijke procedures in het 
algemeen inhoudelijk en procedureel zo ingewikkeld 
zijn, dat het gewoon waanzin en onrecht is ze door 
partijen zelf te laten voeren' 2 . Deze aldus geformuleerde 
ratio van verplichte procesvertegenwoordiging geldt 
dan niet alleen voor vermogensrechtelijke procedures 
boven de f 5000,— (rechtbankprocedure), maar ook 
voor vorderingen met een belang van minder dan 
f 5000,— (kantongerechtsprocedure). 

Voor afschaffing van verplichte procesvertegenwoor-
diging pleit allereerst het argument dat het, vrij 
vertaald, niet meer van deze tijd is dat partijen als 
procesonmondig worden verklaard en dat verplichte 
procesvertegenwoordiging als inbreuk op de vrijheid 
van partijen dan ook moet worden afgeschaft 3 . Ten 
aanzien van de verplichte procesvertegenwoordiging 
in de betekenis van verplichte rechtsbijstand bij 
echtscheiding schrijft Klijn 4  met een verwijzing naar 
Leijten 5  `dat de verplichting bestaansrecht heeft als 
moet worden aangenomen dat juridische bijstand van 
vitaal belang is voor het nemen van een adequaat 
besluit (bij de slechting van een conflict) terwijl tevens 
aan te nemen valt dat bij afwezigheid van de verplich-
ting sociale barrieres velen van deze hulp zullen 
afhouden'. De laatste aanname is volgens Klijn niet in 
overeenstemming met de realiteit. 

Zoals uit de kantongerechtsprocedure en de in het 
buitenland geldende regelingen blijkt, kan de burger-
lijke rechtspleging ook zonder verplichte procesverte-
genwoordiging bevredigend verlopen. In het rapport 
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van de Subcommissie taken en bevoegdheden 
kantonrechters en rechtbanken van de Staatscommissie 
Herziening Rechterlijke Organisatie wordt over 
afschaffing van de vertegenwoordigingsplicht gezegd 
dat dit niet een sprong in het volledige duister 
betekent. Dit systeem is immers op de Nederlandse 
Antillen onder de werking van regels van materieel en 
formeel recht die in hoofdzaak overeenkomen met die 
in Nederland, reeds beproefd en goed gebleken 6 . 
Heide systemen zijn echter op verschillende gronden 
onhaalbaar. De onhaalbaarheid van algehele invoering 
van verplichte procesvertegenwoordiging houdt 
verband met de financiele consequenties. 

Het in alle civiele zaken verplicht stellen van 
procesvertegenwoordiging c.q. rechtsbijstand betekent 
een uitbreiding van de gefinancierde rechtshulp. 
Ongeveer de helft van alle gedaagden in kantonge-
rechtszaken procedeert zelf. Deze categorie bestaat 
voornamelijk uit particulieren (huurzaken 60%; 
contractzaken 90% en onrechtmatige daadzaken meer 
dan 90%). Het is aannemelijk dat een substantieel 
gedeelte van deze groep binnen de grenzen van de 
door de overheid gefinancierde rechtshulp valt en dat 
bij uitbreiding van de verplichte procesvertegenwoor-
diging het beroep op deze rechtshulp stijgt. Haaks 
hierop staat het streven van de wetgever naar beheersing 
en stabilisatie van de uitgavenstijging voor gefinancier-
de rechtsbijstand, waarvan de Wet tijdelijke voorzie-
ningen rechtsbijstand (Stb. 1983, 642) een uiting is. 
Dit betekent dat hoezeer ook het over de gehele linie 
verplicht stellen van procesvertegenwoordiging in 
civiele zaken een logische conclusie op grond van 
genoemde argumenten zou kunnen zijn, de kosten die 
dit met zich meebrengt zullen verhinderen dat deze 
stap wordt gezet. Met andere woorden, algehele 
verplichte procesvertegenwoordiging ligt niet in de 
lijn der verwachtingen. 

Het afschaffen an de eis van verplichte procesver-
tegenwoordiging is mijns inziens niet wel denkbaar in 
verband met de maatschappelijke gevolgen. Gelet op 
de reacties op het in beperkte mate afschaffen van de 
verplichte procesvertegenwoordiging in echtschei- 
dingszaken 7 , zal het over de gehele linie afschaffen 
ervan — afgezien van de theoretisch te beredeneren 
onwenselijkheid — wel op zeer grote weerstanden 	- 
stuiten. Naar mijn mening dient derhalve een 
tussenweg te worden gevolgd. Uitgangspunt daarbij 
dient te zijn dat voor bepaalde soort zaken geen 
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verplichte procesvertegenwoording zou dienen te 
gelden. Aan het begrip eenvoudige zaak waarvoor 
geen procesvertegenwoording verplicht zou dienen te 
worden gesteld, kan een nieuwe inhoud worden 
gegeven op basis van de uitkomsten van het kwantita-
tieve onderzoek bij de kantongerechten te Amsterdam 
en Groningen. 

Ik kom dan tot het volgende systeem. Verplichte 
rechtsbijstand dient in ieder geval in contentieuze 
procedures voor het geIntegreerde gerecht van eerste 
aanleg te gelden voor alle eisers. Voor gedaagden zou 
rechtsbijstand verplicht moeten zijn in arbeidszaken, 
vermogensrechtelijke zaken met een belang groter dan 
f 5000,—, zaken van onbepaalde waarde en niet-vermo-
gensrechtelijke zaken indien de wet zulks bepaalt. Ik 
baseer dit op de cijfers van 1982. De grens van 
f 5000,— dient uiteraard regelmatig aan de geldontwaar-
ding te worden aangepast. In beginsel zouden slechts 
advocaten als rechtsbijstandverleners toegelaten 
moeten worden. Voor bepaalde categorieen dient 
echter een uitzondering op deze regel te worden 
gemaakt. Zo zouden vakbondsjuristen arbeidszaken 
moeten kunnen behandelen. Deurwaarders zouden 
bevoegd dienen te zijn zaken met een belang tot 
f 5000,— alsmede huurzaken te behartigen. En bij 
verzoeken tot wijziging van het huwelijksgoederenre-
gime en wellicht de zwarighedenprocedure kan men 
een uitzondering maken voor notarissen. 

Mondeling procederen 

Inleiding 
Bij vergelijking van de kantongerechtsprocedure 

met de rechtbankprocedure in dagvaardingszaken 
komt als belangrijk verschilpunt naar voren dat 
partijen in kantongerechtsprocedures de mogelijkheid 
hebben mondeling hun standpunt uiteen te zetten. Bij 
harmonisatie of integratie van het burgerlijk proces- 
recht in het kader van samenvoeging van kantongerecht 
en rechtbank, kan men zich afvragen of deze moge-
lijkheid voor de justitiabelen moet blijven bestaan. 

Wetsgeschiedenis 
In 1952 werd het ontwerp van wet tot wijziging van 

de civiele kantongerechtsprocedure en van de 
voorschriften betreffende het getuigenverhoor in 
burgerlijke zaken bij de Tweede Kamer ingediends. In 
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de Algemene beschouwingen van de Memorie van 
Toelichting werden de bezwaren opgesomd tegen de 
bestaande procesgang bij het kantongerecht: 
— het geding duurt te tang; 
— de procedure is vaak zo ingewikkeld dat men wel 
een gemachtigde moet inschakelen; 
— de kosten zijn relatief te hoog. 
Deze bezwaren richtten zich tegen de praktijk om 
voor de kantonreehter op dezelfde wijze te procederen 
als voor de rechtbank met rol, conclusies en uitstel 
van conclusies. De wettelijke regeling (art. 99 oud 
WvBRv) voorzag in een mondeling geding, zo 
mogelijk geconcentreerd op een zitting met onmiddel-
lijke uitspraak. Het wetsontwerp beoogde voor 
spoedeisende en niet te ingewikkelde zaken de 
praktijk terug te buigen naar de oorspronkelijke 
wettelijke bedoeling, dus mondelinge behandeling. 
Zaken, waarin verweer werd gevoerd, zouden op 
eenparig verzoek van partijen of indien de kantonrech- 
ter de zaak te ingewikkeld vond, schriftelijk behandeld 
warden. In verstekzaken zou op indiening van een 
verzoekschrift een in executoriale vorm uitgegeven 
dwangbevel aan eiser warden thuisgezonden 9 . 

Het wetsontwerp stuitte op fundamentele bezwaren. 
Zo was de Vaste Commissie voor Justitie in het 
Voorlopig Verslag" van oordeel dat het ideaal dat 
partijen zoveel mogelijk in staat moeten warden 
gesteld hun kantongerechtszaken zelf te behandelen, 
onbereikbaar is. Star Busmann" verwachtte, gezien de 
voorkeur van de praktijk voor het schriftelijk proces, 
geen noemenswaardige wijziging in het procesbeleid. 
Hoewel in het ontwerp nog de nodige wijzigingen 
werden aangebracht, bleek de weerstand te sterk en 
werd het ontwerp bij brief van 26 april 1963 ingetrok-
ken. Tezelfder tijd werd een nieuw wetsontwerp tot 
wijziging van de bepalingen inzake het geding voor de 
kantonrechter in burgerlijke zaken ingediend". In de 
Memorie van Toelichting" gaf de minister als zijn 
oordeel dat het in het algemeen genomen niet 
wenselijk is de mondelinge behandeling van zaken 
voor het kantongerecht als de meest aanbevelenswaar-
dige te beschouwen. Voor het overgrote deel der 
zaken is het bevorderlijk voor een goede procesecono-
mie, dat partijen hun geschil eerst schriftelijk uiteen-
zetten. In de Memorie van Antwoord" voegde de 
minister daar nog aan toe dat zeker bij de grotere 
kantongerechten de schriftelijke procedure de enige 
werkwijze is die bij de bestaande beperkte bezetting 
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Tabel 6: Verband mondeling procederen en (soort) procesvertegen-

woordiging van de eiser 

Advocaat 	 10,9% 	 13,6% 
Deurwaarder 	 49.4 	 51.7 
Overig 	 29,8 	 32,1 

Geen 	 9,9 	 2,6 

Tabel 7: Verband tussen mondeling procederen en procesvertegen-

woordiging van de gedaagde 

Advocaat 	 5,6% 	 6,0% 
Deurwaarder 	 0,4 	 1,8 
Overig 	 9,1 	 9,3 

Geen 	 85,0 	 83,0 

en begrensde outillage een redelijk spoedige afdoening 
van de aanmerkelijke toevloed van zaken kan 
waarborgen. Toch werd de mogelijkheid proceshande-
lingen mondeling ter terechtzitting te verrichten, we! 
opengelaten (art. 125 WvBRv). 

Percentage mondelinge conclusies 
In het kwantitatieve onderzoek is bij de kantonge-

rechten te Amsterdam en Groningen over de jaren 
1972-1982 nagegaan in hoeveel gevallen er mondelinge 
behandeling plaatsvindt. In Amsterdam blijkt in 4,8% 
van alle zaken mondeling geprocedeerd te worden, in 
Groningen in 13,6%. Ten opzichte van het totaal aan-
tal niet-verstekzaken bedragen deze percentages 16,4 
resp. 48,6. Vooral aan de zijde van de gedaagde wordt 
mondeling geprocedeerd, dat wil zeggen mondeling 
verweer gevoerd, namelijk in 85,8% (Amsterdam) resp. 
91,2% (Groningen) van alle niet-verstekzaken waarin 
mondeling concluderen plaatsvindt. 

Mondeling procederen en procesvertegenwoordiging 
In het onderzoek werd eveneens het verband 

onderzocht tussen vertegenwoordiging van de 
procederende partijen en mondelinge behandeling in 
niet-verstekzaken (zie tabel 6). In de gevallen waarin 
voor eiser een deurwaarder optreedt, procedeert in 
ongeveer de helft van de zaken de gedaagde mondeling. 

Uit het verband tussen mondeling procederen en 
procesvertegenwoordiging van de gedaagde (tabel 7) 
blijkt een belangrijk gegeven. In 85% resp. 83% van de 
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Tabel 8: Mondelingo behandeling en soort zaak, Amsterdam en 
Groningen 
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Amsterdam 	 Groningen 

Werk 	 5,5% 	 5,5% 
Wonen 	 18,4 	 25,8 
Andere contracten 	 55,5 	 63,8 
Diversen 	 4,3  

gevallen waarin mondeling wordt geprocedeerd heeft 
de gedaagde geen vertegenwoordiging. 

Mondelinge behandeling en soort zaak 
Bovendien is het verband onderzocht tussen 

mondelinge behandeling en soon zaak. De onderzochte 
zaken werden ten behoeve van het rechtssociologische 
gedeelte van het kwantitatief onderzoek verdeeld in 
de rechtsgebieden 	̀wonen', `andere contracten' 
(vooral: koop) en `diversen' (vooral: onrechtmatige 
daad). In tabel 8 vindt men de meest opvallende cijfers, 
allereerst de Amsterdamse gevolgd door die van het 
kantongerecht Groningen. 

Mondelinge behandeling vindt het meest plaats in 
de categoric `andere contracten', namelijk 55,5% resp. 
63,8%. Op de tweede plaats komt de categoric 'wonen' 
met 18,4% resp. 25,8%. Mondelinge behandeling komt 
slechts in geringe mate voor in de categorieen `werk' 
en 'cliversen'. 

Mondeling concluderen en waarde van het geding 
Tenslotte is het verband onderzocht tussen monde-

ling concluderen en waarde van het geding. Van alle 
zaken waarin mondeling geconcludeerd werd, lag de 
waarde van het geding in 79,2% resp. 73,3% onder de 
f 1500,—. Samenvattend geven de kwantitatieve 
gegevens het volgende beeld. In ongeveer 90% van de 
niet-verstekzaken waarin mondelinge behandeling 
plaatsvindt, wordt door de gedaagde mondeling 
verweer gevoerd. In ± 80% daarvan heeft de gedaagde 
dan geen procesvertegenwoordiger. In meer dan 
driekwart van de gevallen is de waarde van het geding 
minder dan f 1500,— indien mondelinge behandeling 
plaatsvindt. Mondeling concluderen komt het meest, 
namelijk in ongeveer de helft van de gevallen, voor in 
het rechtsgebied van de `andere contracten'. Met 
andere woorden: de meest voorkomende situatie bij 
mondelinge behandeling is dat gedaagde in een 



contractzaak met een betrekkelijk gering belang zelf 
procedeert. 

Conclusie 
De verschillen tussen de dagvaardingsprocedure bij 

het kantongerecht en bij de rechtbank zijn te herleiden 
tot twee wezenlijke verschilpunten. Het eerste verschil 
is dat bij de rechtbank verplichte procesvertegenwoor-
diging is voorgeschreven terwijl men bij het kantonge-
recht in persoon of bij gemachtigde kan procederen 
(zie hiervoor). Het tweede wezenlijke verschilpunt ten 
opzichte van de procedure bij de rechtbank is dat in 
kantongerechtszaken mondeling geconcludeerd kan 
worden, in rechtbankzaken niet. In de praktijk wordt 
niet op ruime schaal gebruik gemaakt van deze 
mogelijkheid". 

De vraag rust echter of het recht om tnondeling te 
concluderen — in de praktijk betekent dit het recht om 
mondeling verweer te voeren — dient te worden 
afgeschaft. Het antwoord op deze vraag is naar mijn 
mening meer van rechtspolitieke dan van wetenschap-
pelijke aard. In de commentaren op het Voorontwerp 
Wijziging van de civiele kantongerechtsprocedure van 
maart 1985 16  waarin het recht om mondeling te 
concluderen was vervallen, wordt het uitgangspunt 
dat het verweer slechts schriftelijk kan worden 
gevoerd, van diverse zijden verworpen. Zo wordt door 
o.a. de Kring van kantonrechters aangevoerd dat 
menigeen zich niet in staat voelt zijn verweer duidelijk 
op schrift te stellen en dat het vaak om zeer eenvoudige 
verweren gaat die binnen een enkele minuut door de 
griffier kunnen worden opgetekend. De kantonrechters 
geven aldus vanuit hun ervaring maatschappelijke 
argumenten voor handhaving van de mogelijkheid van 
morideling verweer. Daaraan moet naar mijn mening 
groot gewicht worden toegekend. Zoals ook uit het 
kwantitatieve onderzoek blijkt, is er grote samenhang 
tussen het zonder gemachtigde procederen en het 
mondeling concluderen en gaat het daarbij in 80% van 
de gevallen om een gedaagde. In die gevallen waarin 
rechtsbijstand niet verplicht is, moet daarom — dunkt 
mij — de mogelijkheid van mondeling procederen 
worden toegelaten. 
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voorgelegd, die daarop hun 
commentaar hebben gegeven. Het 
concept wetsvoorstel en de 
commentaren zijn niet gepubli-
ceerd. 
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Handel en wandel in civilibus 

dr. P.C. van Duyne* 

Inleiding 

Zoals in de inleiding reeds is aangegeven, is er in de 
afgelopen vijftien jaar meer aandacht besteed aan het 
verkrijgen van inzicht in de werking van het strafrech-
telijke systeem dan in de burgerlijke tegenhanger 
ervan. Een verklaring voor deze ietwat eenzijdige 
aandacht is wellicht gelegen in de omstandigheid dat 
misdaad altijd als een maatschappelijk probleem 
ervaren is, `waaraan iets gedaan' moet worden. De 
twistgedingen tussen de verschillende rechtsgenoten 
(burgers, ondernemingen of overheden/openbare 
nutsbedrijven) werden daarentegen ten hoogste van 
rechtssociologisch belang geacht. 

Zoals in het inleidend artikel werd opgemerkt, lijkt 
dit verschil in aandacht niet te worden gerechtvaardigd 
door de mate waarin de strafzaken enerzijds en de 
civiele zaken (waaronder familiezaken) anderzijds op 
het rechterlijke bedrijf beslag leggen. Zo blijken 
rechters ruim twee derde van hun tijd te besteden aan 
de afhandeling van burgerlijke zaken. Ondanks dat 
kunnen we de volledig geautomatiseerde strafrechte-
lijke bestanden van het CBS op een gedetailleerde 
wijze bevragen en analyseren, terwijl we in civilibus tot 
voor kort slechts over handmatige telstaten beschikten, 
die in de eerste plaats werden bijgehouden ten 
behoeve van de jaarlijkse berekening van de bezetting 
der rechtbanken. 

Hoewel pogingen om een civiele statistiek van de 
grond te brengen voor 1980 nog weinig weerklank 
vonden (Van Duyne, 1979)', is na 1980 de belangstelling 
hiervoor enigszins toegenomen, vooral door de 
behoefte aan informatie met het oog op wetgevings-
voorstellen op het gebied van het familierecht en het 
burgerlijk procesrecht. Mede door deze opgeleefde 

* De auteur is als onderzoeker verbonden aan het WODC. 
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belangstelling werd met het instellen van de Werkgroep 
Civiele Statistiek van het departement van justitie en 
het CBS een hernieuwde poging ondernomen om een 
statistiek voor `civiele contentieuze' zaken op te 
zetten. Deze pogingen hebben reeds een blijvende 
echtscheidingsstatistiek opgeleverd, die naderhand 
goed bleek te sporen met de automatisering van de 
griffies. Hierover zal in het voorjaar van 1987 gerap-
porteerd worden. De ontwikkeling van de statistiek 
van de overige civiele zaken (in de wandeling 
aangeduid met de misleidende, maar ingeburgerde 
term `handelszaken') is nog niet voltooid. Aangezien 
het eerste daartoe opgezette proefonderzoek naar mijn 
mening belangwekkende bevindingen heeft opgeleverd, 
zullen deze in aansluiting met de overige artikelen van 
dit nummer hier worden weergegeven. 

Opzet en uitvoering van het project 

Hoewel beweerd wordt, dat wij ons steeds meer 
ontwikkelen naar een Informatiemaatschappif, is het 
opzetten van een geautomatiseerde statistiek in een 
lopend bedrijf met een voor de gewone bedrijfsvoering 
opgezette administratie geen sinecure. Met name 
wanneer de meer beleidsmatige informatie voor de 
bedrijfsvoering niet als onmiddellijk relevant herkend 
wordt, kan het verzamelen ervan als een last ervaren 
worden. Gelet op deze en soortgelijke knelpunten, 
werd door de Werkgroep Civicle Statistiek overwogen 
een zodanig informatie-instrument te ontwerpen, dat 
het informatie-verzamelen en administreren zoveel als 
mogelijk in een handeling zou kunnen plaatsvinden. 
Hiertoe werd aangesloten bij het eerder vermelde 
onderzoek (Van Duyne, 1979) bij de rechtbanken 
Breda en Zutphen. In dat onderzoek namelijk, werd 
uitgegaan van de op de rolkaarten genoteerde 
gegevens betreffende de aard en het verloop van de 
zaak. De uitkomsten van dat onderzoek wettigden het 
vermoeden, dat de rolkaart — een `administratief 
instrument — kan worden opgevat als een soort van 
`vrachtbrier, analoog aan de in de Bondsrepubliek 
reeds ingevoerde Zffiftkarte, waarop per zaak de voor 
administratieve en statistische doelen belangrijkste 
gegevens betreffende de aard van de zaak, de partijen 
en de hoofdlijnen van het procesverloop kunnen 
worden aangetekend. Deze zienswijze leidde ertoe, 
dat de klassieke, vaak rommelig ingerichte rolkaart 
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werd aangewezen als de informatiedrager bij uitstek 
voor de opzet van een civiele statistiek. 

De gedachte van s  de rolkaart als administratieve 
`vrachtbrier en als informatiedrager werd door de 
werkgroep verder uitgewerkt, uitgaande van het 
dubbele vereiste van administratieve verwerkbaarheid 
en statistische relevantie. Teneinde het uiteindelijk 
ontwikkelde instrument aan deze vereisten te toetsen, 
werd met deze ontwerp-rolkaart een dossieronderzoek 
uitgevoerd op de in 1983 door de rechtbanken Den 
Haag, Rotterdam en Breda afgedane handelszaken. 
Dit onderzoek bestond daarin, dat aan de hand van 
de variabelen van de ontwerp-rolkaart de dossiers 
werden gecodeerd. De dossierbewerking, codering en 
schoning van het bestand werden uitgevoerd door het 
CBS. 

Resultaten 

Zoals gezegd, werden alle door de rechtbanken 
Breda, Rotterdam en Den Haag in 1983 afgedane 
handelszaken middels de ontwerp rolkaart gecodeerd. 
De verdeling van deze zaken over de drie rechtbanken 
is als volgt: 

— 's-Gravenhage: 	 2197 
— Rotterdam: 	 2071 
— Breda: 	 1456 

Totaal: 	 5724 

Van deze zaken werden er 5000 (87%) afgedaan 
middels een eindvonnis; 724 zaken (13%) eindigden 
door royement. In het onderstaande zullen de 
bevindingen voor alle zaken, dus met inbegrip van de 
royementen, worden weergegeven. Aangezien in het 
artikel van Rutgers en Verwoerd, ofschoon vanuit een 
ander gezichtspunt en onderzoeksopzet, op een aantal 
onderdelen van de civiele rechtspraak reeds nader 
wordt ingegaan, zal ik de desbetreffende uitkomsten 
van dit rolkaartenproject beknopt behandelen indien 
zij in grote lijnen hiermee overeenstemmen. 

Wie tegen wie om wat? 
De eerste — rechtssociologische — vraag is: wie 

procedeert er tegen wie en waarover? Het laatste deel 
van de vraag ('waarom?') wordt juridisch vertaald in 
een dagvaarding, waarin de eis uiteengezet wordt. 
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Tabel 1: Verdeling van de in 1983 afgedane zaken over de drie recht-
banken, naar ondervverp van eis 

Onderwerp 

van eis 
Arrondissementen 

Breda 's-Gravenhage 	Rotterdam 	Totaal 

Arbeidsrecht 	 5% 	 3% 	 3% 	 4% 
Wonen 	 <1 	 <1 	 <1 	 <1 
Huurrecht 	 1 	 2 	 3 	 2 
Eigen huis 	 2 	 1 	 1 	 1 
Pers, en 

fam.recht 	 3 	 5 	 <1 	 3 
Zakenrecht 	 3 	 2 	 1 	 2 
Verbintenis- 
sen 	 68 	 67 	 78 	 71 
Onrechtm. 
daad 	 8 	 11 	 9 	 9 
Beslagen 	 3 	 2 	 3 	 3 
Overig 	 7 	 7 	 2 	 5 

Totaal % 	 25 	 39 	 36 	 100 
Absoluut 	 1456 	 2197 	 2071 	 5724 

Deze onderwerpen van eis, die van zeer uiteenlopende 
aard zijn, hebben we verdeeld in negen min of meer 
duidelijk te onderscheiden gebieden, die een bepaald 
rechtsbelang aanduiden. Tabel 1 geeft daarvan voor 
de drie rechtbanken een overzicht. Vergelijking van 
deze uitkomsten met die van Rutgers en Verwoerd 
laat zien, dat de percentages van de onderwerpen van 
eis voor de onderzochte rechtbanken weinig verschillen, 
met uitzondering van de onderwerpen van eis uit het 
verbintenissenrecht, ten aanzien waarvan de rechtbank 
Rotterdam met 78% vrij hoog scoort, wat voor een 
gebied met veel handel en nijverheid natuurlijk niet 
verrassend is. Onrechtmatige-daadzaken namen met 
9% een lage tweede plaats in. 

De ruim 4000 zaken uit het verbintenissenrecht zijn 
vanzelfsprekend van zeer uiteenlopende aard: consu-
mentenkoop (16%), geldlening (26%), gebreken in 
nakoming van contracten ('wanprestatiesi; 32%) en 
gebreken in de levering van diensten (inspanningsver-
bintenissen; 16%). De overige 10% waren verdeeld over 
verzekeringsovereenkomsten (4%), schuldsanering (3%) 
en colportage en `overige' verbinteniszaken (3%). Ten 
aanzien van geldleningen konden er tussen de recht-
banken verschillen worden vastgesteld: 37% der 
verbinteniszaken in Rotterdam viel in deze categorie, 

72 	Justitiele Verkenningen, jrg. 13, nr. 2, 1987 



tegen gemiddeld 19% in Den Haag en Breda. 
De volgende vraag betreft de aard van de procede-

rende partijen. De eisers waren merendeels (69%) 
ondernemingen (BV's en NV's: 54%; verenigingen, 
stichtingen e.d. 15%). De in grootte daarop volgende 
groep bestond uit natuurlijke personen (29%). In 
Rotterdam waren het hoofdzakelijk ondernemingen, 
die een dagvaarding uitbrachten (79%), hetgeen in een 
gebied met veel handel en nijverheid ook wel verwacht 
kan worden. De groep der gedaagden bestond 
merendeels uit natuurlijke personen (62%), gevolgd 
door ondernemingen (35%). Slechts in ongeveer 3% 
der gevallen was de overheid hetzij gedaagde (vooral 
in Den Haag) of eiser. 

Kijken we vervolgens naar `wie tegen wie?', dan 
zien we, dat de meest voorkomende partijsamenstelling 
die van een onderneming als eiser tegen een natuurlijke 
persoon was: namelijk 42%. Ondernemingen bleken 
elkaar minder veelvuldig te dagvaarden (25%). 
Natuurlijke personen daarentegen bleken tweemaal zo 
vaak elkaar te dagvaarden (18%), als dat zij tegen een 
onderneming in het krijt traden. De overheid bleek als 
eiser in de meeste gevallen een natuurlijke persoon te 
dagvaarden, hoewel vanuit de burger bezien het 
genoegen wederzijds leek: de laatstgenoemde 
dagvaardde namelijk even vaak de overheid, als dat 
hij door haar gedagvaard werd! 

De combinatie van de variabele `eiser/gedaagde' 
met `onderwerp van eis' liet zien, dat 80% van de 
ondernemingen dagvaardden wegens gebrekkige 
nakoming van verbintenissen. Daarbij ging het 
hoofdzakelijk om gebrekkige nakoming van een 
overeenkomst (30%) of het niet nakomen van een 
geldleningsovereenkomst (29%). In het laatste geval 
ging het vooral om natuurlijke personen: 42% van hen 
werd gedagvaard wegens het niet nakomen van een 
geldleningsovereenkomst. De centrale en lagere 
overheid legden meestal een onrechtmatige daad ten 
laste (22%), een ook door natuurlijke personen 
veelvuldig gestelde eis (15%). Afgezien van niet op 
geld waardeerbare rechtsbelangen waarvoor partijen 
naar de rechter stapten, ging het in de meeste 
gedingen om (bijkomende) geldvorderingen. In dit 
onderzoek was er in 4718 gevallen (82%) sprake van 
een geldvordering, met name in het arrondissement 
Rotterdam, namelijk in 91% der zaken. In Den Haag 
en Breda was dit in 77 en 78% het geval. In het 
arrondissement Rotterdam stapte men dus meer dan 
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elders hoofdzakelijk voor geldzaken naar de rechter.• 
Kijkt men vervolgens naar de grootte van het 

geldelijke belang, dan blijkt dat het bij het merendeel 
der zaken (70%) om geldbedragen van f20.000 of 
minder ging, een bevinding die wij ook bij Rutgers en 
Verwoerd aantreffen. De frequentieverdeling blijkt 
door enige zeer hoge uitschieters echter zeer scheet" 
te zijn. Hierdoor bedroeg het gemiddelde geldbedrag 
zo'n f60.000, terwij1 de mediaan (het punt waaronder 
en waarboven 50% der waarnemingen gelegen is) op 
f 11.000 lag. De mediaanwaarden voor de drie 
rechtbanken waren voor Breda f10.100; Den Haag 
£9800 en Rotterdam f 12.000. Onderscheiden naar 
onderwerp van eis kon de hoogste mediaanwaarde 
worden vastgesteld voor zakenrechtzaken (f 21.000), 
de laagste bij verbintenisrechtzaken (f 10.110). Tussen 
de drie rechtbanken bleken er in dit opzicht voorts 
geen opmerkelijke verschillen te bestaan. 

Met betrekking tot de samenstelling der partijen 
konden er wel enige verschillen worden vastgesteld. 
De hoogste mediaanwaarden werden aangetroffen 
wanneer een onderneming door een overheid werd 
gedagvaard: f63.000, of omgekeerd een overheid door 
een onderneming: f22.500. De geldbedragen 
waarvoor een onderneming een natuurlijk persoon 
dagvaardde lagen merendeels rondom de f 9.600 
tegen de omgekeerde combinatie (natuurlijk persoon 
tegen onderneming) meeeen mediaanwaarde van 
f 13.600. 

Het verloop der gedingen 
Naast de rechtssociologische vraag betreffende de 

procespartijen en hun rechtsbelangen, is het vanuit 
het oogpunt van werkbelasting en procesbewaking 
van belang om te weten hoe zaken worden afgehandeld, 
welke processtappen (en hoeveel) er genomen worden 
en hoe lang gedingen duren. In dew paragraaf zal 
hieraan nader aandacht besteed worden. 

— Verdedigen of berusten 
Procederen is voor wie geen gesubsidieerde rechtsbij-

stand krijgt, zeer kostbaar. Zo kan men als gedaagde 
bij een sterke eis er soms goedkoper van afkomen om 
zich bij verstek te laten veroordelen, dan bijv. voor 
plm. f200 A f250 per uur een advocaat in te huren om 
verweer te voeren. Neemt de gedaagde toch een 
advocaat om zich bij de rechtbank te laten vertegen-
woordigen, dan kan deze het tot een meer of minder 
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Tabel 2: Overzicht van de wijze van procederen, per rechtbank 

Procesvoering 	 Arrondissementen 

Breda 's-Gravenhage 	Rotterdam 	Totaal 

Contradictoir 	 44% 	 46% 	 26% 	 38% 

Referte 	 10 	 6 	 8 	 8 

Verstek 	 46 	 48 	 66 	 54 

Totaal absoluut 	1456 	 2197 	 2071 	 5724 

uitvoerige conclusiewisseling laten konn , dan wel na 
de conclusie van eis zich refereren aan het 
rechterlijke oordeel, hetgeen onder omstandigheden 
(processueel) te preferen is. 

Tabel 2 geeft een overzicht van deze wijzen van 
procederen: tegenspraak, gave referte en verstek (niet 
gezuiverd). De uitkomsten laten zien, dat meer dan de 
helft der zaken bij verstek werd afgedaan, vooral bij 
de rechtbank Rotterdam (66%). Dit neemt niet weg, 
dat — hoewel in mindere mate — ook bij de rechtbanken 
Breda en Den Haag meer zaken bij verstek dan op 
tegenspraak werden afgedaan, hetgeen ook door 
Rutgers en Verwoerd voor twee andere rechtbanken 
werd vastgesteld. Slechts in 8% refereerden de partijen 
zich aan het rechterlijk oordeel, wat in Breda het 
meest (10%) voorkwam. 

De verhouding verstek/contradictoir bleek per 
onderwerp van eis evenwel nogal te kunnen verschillen. 
Zaken voortvloeiend uit arbeidsrechtelijke verhoudin-
gen werden merendeels op tegenspraak behandeld 
(87%). Hetzelfde gold voor wie voor zijn eigen huis 
moest vechten (75%) of een onrechtmatige daad 
tenlaste gelegd kreeg (72%). Bij verbintenissen lag de 
zaak anders: 66% der gedaagden bleek niet te komen 
opdagen. Hoge verstekpercentages treft men ook aan 
bij beslagen (42%) en bij huurzaken (39%). 

Vergelijking tussen le arrondissementen bracht enige 
verschillen aan het licht ten aanzien van beslagen, 
onrechtmatige-daadzaken en in mindere mate ten 
aanzien van verbinteniszaken. Zo werd in Den 
Haag slechts 13% der onrechtmatige-daadzaken bij 
verstek afgedaan, tegen 27 en 24% te Breda en 
Rotterdam. Ten aanzien van verbinteniszaken 
tenslotte zien we vooral een zeer hoog verstekpercen-
tage van 74 in Rotterdam, tegen 56% in Breda, 
hetgeen samenhangt met het grote aantal geldvorde- 
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Tabel 3: Enkelvoudige of meervoudige behandeling, per rechtbank 

Kamer 	 Arrondissementen 

Breda 's-Gravenhage 	Rotterdam 	Totaal 

Enkelvoudig 	 76% 	 88% 	 86% 	 85% 

Meervoudig 	 24 	 12 	 14 	 15 

Totaal absoluut 	1043 	 2194 	 1763 	 5000 
Royement: 724 

ringszaken in Rotterdam. De rechtbank Den Haag lag 
daar met 64% tussen. 

Voor de wijze van procederen maakte de aard van 
de gedaagde partij in zoverre verschil, dat natuurloke 
personen aanmerkelijk vaker verstek lieten gaan dan 
ondernemingen. Dit gebeurde het meest indien zij 
werden gedagvaard door een onderneming: 72%. 
Indien gedagvaard door een andere natuurlijk 
persoon of door de overheid, lieten zij resp. in 55 en 
32% verstek gaan. Ondernemingen traden als gedaagde 
meestal wel in het krijt, behalve als zij door een 
andere onderneming gedagvaard werden: zij lieten 
dan in 58% verstek gaan. Zoals te verwachten was, 
ging het bij contradictoir behandelde zaken om 
grotere geldbedragen dan bij verstekzaken. Bij 
contradictoir vonnis afgedane zaken lag de mediaan-
waarde op f 15.700 tegen f9!00 bij de verstekzaken. 

— Enkelvoudig of meervoudig? 
Vanuit oogpunt van werkbelasting maakt het nogal 

wat uit of een zaak door drie rechters in de meervoudige 
kamer wordt behandeld of door slechts een rechter. 
Zoals men in de bovenstaande tabel kan zien, werd 
het overgrote deel der zaken door de enkelvoudige 
kamer afgedaan: bij slechts 15% der zaken kwamen er 
drie rechters aan te pas. Hierbij bleek de rechtbank 
Breda overigens nogal af te wijken: 24% der zaken 
werd aldaar meervoudig afgehandeld tegen gemiddeld 
13% bij de twee andere rechtbanken. Hoewel in het 
algemeen de regel is, dat ingewikkelder zaken door de 
voorzitter van de civiele kamer voor de meervoudige 
kamer worden geappointeerd, kan op grond van deze 
bevinding niet op voorhand worden gesteld, dat in 
Breda vaker ingewikkelder zaken werden aangebracht 
dan in Rotterdam of Den Haag. De beoordeling van 
de zaken door de voorzitter van de kamer, alsmede 
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diens appointeringsbeleid spelen hierin immers 
evenzeer een rot. 

Het bovenstaande patroon kan verder verfijnd.worden 
door de afbandelingswijze per rechtbank te vergelijken 
met de onderwerpen van eis en de samenstelling der 
partijen. De grootste verschillen traden bij de onrecht-
matige daadzaken aan het licht: door de rechtbanken 
Rotterdam en Breda werden resp. 54% en 48% van deze 
zaken meervoudig behandeld, tegen 24% door de 
rechtbank Den Haag. De laatstgenoemde rechtbank 
deed ook zakenrechtzaken vrijwel volledig enkelvoudig 
af (94%), wat bij de andere rechtbanken in 45% het 
geval was. 

Wat de samenstelling der partijen betrof, bleken 
door natuurlijke personen uitgebrachte zaken vaker 
meervoudig te worden afgedaan dan die waarin 
ondernemingen of de overheid als eisers optraden. 
Zaken, waarin een natuurlijk persoon een onderneming 
dagvaardde, werden voor 50% meervoudig afgedaan. 
De rechtbank Breda legde daarbij de grootste 
voorkeur voor meervoudige afhandeling aan de dag, 
namelijk 70% tegen 32% te Rotterdam en 36% te Den 
Haag. Een verklaring voor dit toch wel opvallend. 
verschil is op grond van deze statistische informatie 
niet te geven. 

— Processtappen en handelingen 
In het burgerlijk procesrecht worden tal van 

procedurele handelingen beschreven, die het verloop 
van civiele zaken een ingewikkeld en bewerkelijk 
aanzien lijken te geven. Het beeld van deze processuele 
ingewikkeldheid gaat, zoals uit het navolgende zal 
blijken, maar ten dele op. 

Bijzondere proceshandelingen, zoals descente, 
enquete, comparitie van partijen e.d. kwamen maar 
weinig voor: slechts in 13% der zaken werd een 
descente, deskundigenonderzoek, enquete of compari-
tie van partijen gelast. De laatstgenoemde proceshan-
deling kwam het meeste voor, namelijk in 8% der 
zaken. Ten aanzien van deze bijzondere proceshande-
ling bleek alleen Breda hoger te scoren: 15% tegen 
gemiddeld 6% bij de andere rechtbanken. Slechts bij 
5% der zaken kwam er meer dan een bijzondere 
proceshandeling voor, zoals twee of drie comparities 
van partijen. De door de rechtbanken gewezen 
tussenvonnissen, levert een vergelijkbaar patroon op. 
In 18% der zaken werden een of meer tussenvonnissen 
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'rebel 4: Het aental conclusies onderverdeeld near rechtbank 

Aantal conclu-
sies 

Arrondissementen 

Breda 's-Gravenhage 	Rotterdam 	Totaal 

1 maal 	 52% 	 47% 	 73% 	 58% 
2 	 17 	 10 	 9 	 11 
3 	 9 	 6 	 4 	 6 
4 	 13 	 17 	 8 	 13 
5-7 	 8 	 17 	 6 	 10 

8 	 1 	 3 	 <1 	 2 

Totaal 1456 	2197 	2071 	5724 

gewezen, maar in de meeste gevallen (15%) slechts 
een. 

Het aantal door de advocaten geleverde conclusies 
lag vanzelfsprekend veel hoger: in iedere zaak moet 
immers ten minste een conclusie van eis voorliggen. 
Wanneer we afzien van het aantal verstekzaken, 
waarin uit de aard der zaak alleen de conclusie van 
eis voorligt, werd er in veel zaken uitvoerig geconclu- 
deerd, zoals tabel 4 laat zien. In ruim een derde der op 
tegenspraak gevoerde zaken werden vier conclusies 
(dus tot en met dupliek) gewisseld. Op gezamenlijk 
verzoek der partijen werden in 28% zelfs meer dan 
vier conclusies gewisseld. In 26% werd niet verder 
geconcludeerd dan tot aan conclusies van antwoord, 
in 14% gevolgd door een repliek. In de groep van 
'tegenspraakzaken' was het aantal zaken waarin 
uitvoerig werd geconcludeerd dus verre in de meer-
derheid. Vooral wanneer een natuurlijk persoon in een 
tegenspraakzaak als procespartij optrad kon er 
sprake zijn van een uitvoerige conclusiewisseling, 
vooral bij de rechtbank Den Haag in zaken tegen de 
overheid. 

De afhandelingsduur 
Een bijzonder aspect van de behandeling van zaken 

is hun afhandelingsduur: het is geen onderdeel van de 
zaak zelf, maar het is wel mede bepalend voor het 
beeld dat de leek van de burgerlijke rechtspraak 
heeft: 'clure en eindeloos voortslepende zaken'. 

Op deze grove stereotiepering geven tabel 5 en de 
bevindingen van Rutgers en Verwoerd een afdoende 
nuancering. Uit het bier gepresenteerde overzicht 
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Tabel 5: De verdeling van de afhandelingsduur der zaken 

Maanden: 	 Arrondissementen 

Breda 's-Gravenhage 	Rotterdam 	Totaal 

1- 3 	 67% 	 40% 	 73% 58% 3353 
4-6 	 7 	 10 	 5 	8 	434 
7-9 	 8 	 4 	 3 	4 	253 

10-12 	 6 	 3 	 2 	4 	212 
13-18 	 6 	 9 	 4 	7 	384 
19-24 	 3 	 12 	 3 	6 	372 
25-36 	 2 	 12 	 5 	7 	391 
>37 	 1 	 10 	 5 	6 	324 
Gemiddeld: 	 7 	 15 	 8 	11 

blijkt, dat ruim de helft der zaken, 58%, binnen een 
termijn van 3 maanden werd afgehandeld. Daarbij 
valt op dat vooral rechtbank Rotterdam met 73% zeer 
hoog scoort, in tegenstelling tot Den Haag, waar 
slechts 40% der zaken binnen 3 maanden werd 
afgedaan. Dit verschil wordt nog sterker, wanneer we 
kijken naar de binnen een jaar afgedane zaken. In 
Breda en Rotterdam werden binnen deze tijd resp. 88 
en 83% afgedaan, tegen nog geen 57% in Den Haag. 
De gemiddelde looptijd bedroeg 7 en 8 maanden voor 
Breda en Rotterdam, tegen 15 maanden voor Den 
Haag. . 	_  

De afhandelingstijden verschilden niet alleen per 
rechtbank, maar ook per onderwerp van eis aanzienlijk. 
De afhandelingsduur der verbintenisrechtzaken was 
de kortste: gemiddeld 8 maanden, hetgeen overigens 
hoofdzakelijk bepaald werd door de rechbank Den 
Haag: gemiddeld 11 maanden tegen 5 en 6 maanden 
te Breda en Rotterdam. De onrechtmatige daadzaken 
hadden de langste looptijden, met name te Rotterdam 
en Den Haag. Over het geheel bleek de rechtbank 
Den Haag bij alle onderwerpen van eis de langste 
looptijden te hebben. Breda daarentegen was met 
uitzondering van de beslagzaken en de `overige' zaken 
systematisch de snelste rechtbank. 

Aangezien het niet uitgesloten is, dat verschillen in 
looptijd mede bepaald werden door de samenstelling 
der partijen, is ook aan deze factor nader aandacht 
besteed. De uitkomsten van deze vergelijking laat 
zowel een invloed van de partijsamenstelling zien als 

abso-
luut 

Handel en wandel in civilibus 	 79 



label 6: De gemiddelde afhandelingstijd uitgesplitst near wijze van 

procederen enkel- of meervoudige behandeling 

Wijze van 
procederen 

Arrondissementen 

Breda 's-Cravenhage 	Rotterdam 	Totaal 

Mnd Mnd 	Mnd Mod 	abs 

Contradictoir 	 12 	 27 	 25 	23 2196 
Referte 	 6 	 8 	 10 	8 	440 

Verstek 	 2 	 3 	 2 	2 3085 

Kamer 
Enkelvoudig 	 4 	 12 	 5 	8 4230 

Meervoudig 	 15 	 26 	 28 	23 	769 

van de reeds vermelde systematische verschillen 
tussen de rechtbanken. Zaken met een natuurlijke 
persoon als eiser tegen een onderneming of een 
overheid duurden over het geheel langer dan dit met 
de andere partijcombinaties het geval was. Maar ook 
deze zaken duurden in Breda in vergelijking met Den 
Haag en Rotterdam verhoudingsgewijs kort: gemiddeld 
nog geen jaar tegen meer dan 20 maanden in Den 
Haag en Rotterdam. In de laatstgenoemde rechtbank 
duurden vooral de zaken tegen een overheid of 
nutsbedrijf zeer lang, zelfs langer dan in Den Haag. 

Een mogelijke oorzaak voor deze verschillen in 
gemiddelde looptijd zou gelegen kunnen zijn in wijze 
van procederen: zo bleken in het arrondissement 
Rotterdam immers meer zaken, vooral met betrekking 
tot geldvorderingen, bij verstek te worden afgehandeld, 
terwijl de partijen in Breda zich meer dan elders 
refereerden aan het rechterlijk oordeel. Ook de wijze 
van behandeling (enkelvoudig of meervoudig) zou 
van invloed kunnen zijn op de duur van de zaken. In 
tabel 6 is derhalve de gemiddelde looptijd voor beide 
variabelen weergegeven. 

De bovenstaande tabel laat voor de rechtbanken Den 
Haag en Rotterdam de invloed van de op tegenspraak 
gevoerde zaken zien, die gemiddeld vele malen langer 
duurden dan de verstekzaken of de refertes. Het groot 
aantal verstekken bij de rechtbank Rotterdam drukt 
het gemiddelde meer dan dit voor Den Haag het geval 
is. De invloed van de verstekzaken op de totale 
gemiddelde looptijden was in Breda evenwel veel 
geringer: hoewel de verhouding verstek/tegenspraak 
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in Breda ongeveer gelijk was aan die in Den Haag, 
waren de looptijden bij de eerstgenoemde rechtbank 
ook voor de op tegenspraak gevoerde zaken veel 
gunstiger. 

De vergelijking van de looptijden naar meervoudige 
en enkelvoudige behandeling laat zien dat de invloed 
daarvan ongeveer parallel loopt met die van de wijze 
van procederen. In Rotterdam en Breda is de enkel-
voudige afdoening verhoudingsgewijs kort: gemiddeld 
minder dan een half jaar. De door de Haagse 
enkelvoudige kamer afgedane zaken duurden 
daarentegen gemiddeld ruim een jaar, slechts een paar 
maanden korter dan de door Bredase rechtbank 
meervoudig afgedane zaken! Andere variabelen zoals 
wel/geen geldvordering of al dan geen royement 
konden het hier weergegeven patroon van afhande-
lingsduur niet verklaren. 

De afloop van de zaak 
De slotvraag is natuurlijk, wat uiteindelijk door de 

rechter met de zaken is gedaan. Heeft hij de eis geheel 
of ten dele toegewezen of heeft hij de eis geheel of ten 
dele afgewezen? Ook ten aanzien van deze voor de 
justitiabelen wezenlijke beslissing is het van belang 
om na te gaan of er variabelen zijn, die van invloed 
zijn op 'de goede afloop'. Bij de scoring van de toe- of 
afwijzing der eisen werd door het CBS in zoverre een 
vereenvoudiging toegepast, dat slechts een onderscheid 
werd gemaakt tussen de volledige afwijzing van de eis 
enerzijds en de geheel of gedeeltelijke toewijzing 
anderzijds. Over de mate van toewijzing kon op grond 
van het ruwe materiaal dus niets gezegd worden. 

Van het totaal aantal afgedane zaken werd in 83% 
de eis geheel of gedeeltelijk toegewezen; 16% bestond 
uit afwijzingen. Een fractie bestond uit nietigverkla-
ringen van de dagvaarding, onbevoegdverklaring van 
de rechtbank en verwijzingen. De rechtbank Rotterdam 
scoorde ten aanzien van de toewijzingen, ten gevolge 
van het groot aantal verstekken, met 89% het hoogst. 
Deze uitkomsten komen weer sterk overeen met die 
van Rutgers en Verwoerd. 

Deze toe- en afwijzingspercentages van het gehele 
bestand geven evenwel een onzuiver beeld van de 
succeskansen der procederende partijen ingeval beide 
partijen voor de rechter verschijnen. Immers, bij 
verstekzaken wordt een eis die de rechter niet 
onrechtmatig of ongegrond voorkomt ingevolge art. 
76 Rv. toegewezen. Teneinde dus de kansverhouding 
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Tabel 7: Verdeling van de mate van afvvijzing of toewijzing bij de drie 

rechtbanken in geval van tegenspraak 

Mate van toe-

wijzing 

Arrondissementen 

Breda 's-Gravenhacje 	Rotterdam 	Totaal 

Geheel/ged. 

toew. 	 60% 	 60% 	 64% 	 61% 

Geheel afge- 
wezen 	 38 	 39 	 35 	 38 

Overig 	 2 	 1 	 1 	 1 

Totaal 	 452 	 1139 	 493 	 2084 

van de op tegenspraak gevoerde .zaken te kunnen 
bepalen, dient men dus te corrigeren voor de verstek-
zaken, hetgeen in de bovenstaande tabel gebeurd is. 
We zien dan, dat in de zaken die op tegenspraak 
gevoerd werden, in 61% de eis geheel of gedeeltelijk 
werd toegewezen, tegen een afwijzingspercentage van 
gemiddeld 38%. 

Het hier weergegeven totaalbeeld verschilt evenwel. 
per dnderwerp van eis, en wordt daarbij sterk bepaald 
door de grootste groep van zaken, namelijk die uit het 
verbintenisrecht. Bij deze zaken werd zonder veel 
onderlinge verschillen tussen de rechtbanken in 
gemiddeld 70% der gevallen de eis toegewezen. Bij 
arbeidsrechtzaken was dit slechts in 27% het geval, 
hoofdzakelijk door het lage toewijzingspercentage in 
Den Haag, namelijk 19% tegen 32% in de beide andere 
rechtbanken. Bij onrechtmatige-daadzaken bleek de 
kans op toe- of afwijzing ongeveer gelijk te zijn (50% 
(geheel of ten dele) toewijzingen en 49% afwijzingen), 
waarbij vooral het afwijkende percentage van de 
rechtbank Den Haag opvalt: het.gemiddelde toewijzings-
percentage bij de rechtbanken Breda en Rotterdam 
bedroeg in deze zaken 59% tegen 43% bij de rechtbank 
Den Haag. 

Afgezien van de verschillende kansen op toe-
wijzing van de eis bij de onderscheiden onderwerpen 
van eis, waren er in dit opzicht ook verschillen vast te 
stellen ten aanzien van de samenstelling van de 
partijen: sommige partijen zagen hun eisen vaker af-
dan wet geheel of ten dele toegewezen dan andere. 

Zo hadden de ondernemingen met hun rechtsvorderin-
gen tegen natuurlijke personen of andere ondernemin- 
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gen het meeste succes: ongeveer 70% van hun eisen 
(merendeels op grond van verbintenissen) werd 
toegewezen. Natuurlijke personen hadden als eisers 
tegen ondernemingen minder succes: slechts in 39% 
werd hun vordering toegewezen. Ook tegen een 
overheid bleken de natuurlijke personen weinig 
kansrijk: als eisers verloren zij in 67% en als gedaagde 
in 91%. Als eisers tegen andere natuurlijke personen 
zagen zij hun inspanningen beter beloond: 59% van 
hun eisen werden in deze zaken toegewezen. 

De bovenstaande toewijzingspercentages lagen 
gewoonlijk hoger wanneer er sprake was van een 
(bijkomende) geldvordering, nl. 67%, tegen 61% voor 
alle niet-verstekzaken. De hoogste toewijzingspercen-
tages konden worden vastgesteld bij gedingen van 
ondernemingen tegen natuurlijke personen (80) of 
tegen andere ondernemingen (73). Ook de toewijzings-
percentages van de natuurlijke personen tegen 
ondernemingen in Den Haag en Rotterdam stegen in 
geval van een geldvordering van achtereenvolgens 41 
naar 57 en van 39 naar 47. 

Wanneer men deze bevindingen overziet, dan zou 
men kunnen concluderen, dat een gedaagde een zeer 
hoge `veroordelingskans' heeft in geval hij wordt 
gedagvaard door een onderneming ter zake van een 
geldvordering. Maar ondanks deze ongelijke verdeling 
kiezen gedaagden ervoor om in ruim een derde der 
zaken niet verstek te laten gaan, hetgeen hogere 
proceskosten met zich meebrengt. Dit roept de vraag 
naar het procesgedrag der partijen op. Beoordelen zij 
(dan wel hun raadslieden) hun kansen niet voldoende 
realistisch of zijn er andere factoren die van invloed 
kunnen zijn om een volledig proces aan te gaan? Een 
van deze factoren zou de beschikbaarheid van een 
toegevoegde raadsman kunnen zijn, waardoor het 
risico van veel betalen voor een zaak, die naderhand 
verloren blijkt, wordt weggenomen. 

In het onderstaande is dit processuele succes, 
gemeten aan de toe/afwijzingspercentages vergeleken 
met deze beschikbaarheid van (deels) gratis rechtshulp 
ten processe. Hierbij gaat het om het deelbestand van 
op tegenspraak gevoerde zaken. Bij de verstekzaken 
weten we niet of de gedaagde beschikte over gesubsi-
dieerde rechtsbijstand: ter rolle werd daarvan alleen 
aantekening gemaakt wanneer de gedaagde zich ten 
processe liet vertegenwoordigen. Voorts dient er 
rekening mee te worden gehouden, dat in 86% der 
toevoegingen het ging om natuurlijke personen. De 
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Tabel 8: Verdeling van de (gedeeltelijke) toewijzing van de eis, onder-
scheiden near kosteloze rechtsbijstand. In % van het totaal aantal 

uitspraken per groep 

Rechtsbij-

stand 

Arrondissementen 
toewijzingen 

Breda 's-Gravenhage 	Rotterdam 	Totaal 

Beiden beta- 	 61% 	 63% 	 68% 64% 1358 

lend 

User gratis 	 42 	 35 	 36 	37 	302 

Gedaagde 	 69 	 72 	 72 	71 	282 

gratis 

Beiden gratis 	 65 	 72 	 47 	68 	134 

verdeling tussen betalende versus niet betalende partij 
viel daarom grotendeels samen met de partijcombinatie 
onderneming/natuurlijk persoon. 

Uit de in tabel 8 weergegeven vergelijking blijkt, dat 
er een samenhang is tussen het gegeven van een 
(deels) gratis rechtshulp en de afloop van het geding. 
Moeten beide partijen hun proceskosten zelf betalen, 
dan zijn er weinig verschillen met het algemene 
patroon van toe- of afwijzingen te bespeuren. 
Kunnen hetzij de eiser of de gedaagde (deels) gratis 
procederen tegen een betalende tegenpartij, dan ziet 
men dat hun succeskansen aanzienlijk dalen, het 
sterkste bij een eiser met toegevoegde advocaat! 
Kunnen beide partijen kosteloos procederen, dan zien 
wij hogere toewijzingspercentages (in Breda en Den 
Haag (ca.69% tegen 47% in Rotterdam). Het al dan niet 
in het geding zijn van een geldvordering blijkt voorts 
bovendien van invloed te zijn op de kansen van de 
gratis procederende gedaagde tegen een betalende 
eiser: slechts in 16% wordt de eis van zijn belager 
afgewezen, tegen 33% voor het totaal der zaken met 
een geldvordering! Voor de gratis procederende eiser 
blijken de kansen in dat geval eveneens minder 
gunstig te liggen: in 44% wordt zijn eis (geheel of 
gedeeltelijk) toegewezen, tegen 70% bij een betalende 
eiser. (X2 = 36,3; df = 1; p < .001) 

Sterke verschillen zijn er in dit opzicht ook aan te 
treffen bij de verbintenisrechtzaken en onrechtmatige 
daadzaken. In op tegenspraak gevoerde verbintenisza-
ken heeft een betalende eiser tegen een andere 
betalende gedaagde in 68% succes. Tegen een gratis 
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procederende gedaagde stijgt zijn succes tot 86%. Een 
gratis procederende eiser tegen een betalende 
gedaagde ziet evenwel slechts in 45% zijn eis toegewe-
zen! (X2 = 8,2; df = 1; p < .01) 

Bij de onrechtmatige daadzaken ligt het toe- en 
afwijzingspatroon iets ingewikkelder. Tussen betalende 
partijen wordt in 55% der zaken de eis toegewezen. 
Dit percentage daalt naar 31% in zaken van een gratis 
procederende eiser tegen een betalende gedaagde. 
Maar in de combinatie van gratis procederende 
gedaagde tegen een betalende eiser ligt de verhouding 
voor de eerste partij weer aanmerkelijk gunstiger: in 
54% wordt dan nl. de eiser in het ongelijk gesteld. 
(X2 = 9,4; df = 1; p. <.01) 

Uiteraard kan men op grond van dit materiaal geen 
inhoudelijke conclusies over het procesgedrag der 
partijen trekken. Evenmin kan op voorhand worden 
geconcludeerd dat de advocaten van betalende 
clienten meer hun best zouden doen dan toegevoegde 
raadslieden of dat `er maar op los geprocedeerd' 
wordt als het toch niets kost. Wel werd er in geval van 
gratis rechtshulp ietwat minder uitvoerig geconclu-
deerd dan in betalende zaken: bij processen met 
volledig betalende partijen werden er in 37% meer dan 
4 conclusies genomen, tegen ongeveer 27% in zaken 
waarin een der partijen over gratis rechtshulp 
beschikte. Maar bezien vanuit de (statistische kans 
op) toe- of afwijzing van de eis was er ten aanzien van 
het aantal conclusies weinig verschil vast te stellen: in 
door de eiser gewonnen zaken werd ruwweg even 
vaak geconcludeerd als in verloren zaken. Er is dus 
geen grond voor het vermoeden, dat op eventueel 
verlies geanticipeerd wordt door het nemen van 
minder conclusies. De frequentie der genomen 
conclusies doen evenmin vermoeden, dat er hier voor 
de procespartijen sprake zou zijn voor 'op voorhand 
verloren' zaken. 

Zoals gezegd, kunnen uit het hier geschetste 
verband tussen de (gratis) beschikbaarheid van 
rechtshulp en `procesbereidheid' op grond van het 
onderzoeksmateriaal zonder aanvullend onderzoek 
geen verdergaande inhoudelijke uitspraken gedaan 
worden. 
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Discussie 

Hoewel het civiele statistiek-project een inventarise-
rende strekking had en dus niet werd opgezet vanuit 
een aantal duidelijk omschreven vraagstellingen, 
werpen zij wel een licht op enkele reeds !anger 
levende discussiepunten. Daarbij kan gedacht worden 
aan typische plaatselijke beheersvragen, zoals de 
meervoudige/enkelvoudige athandeling van zaken 
waarin de rechtbanken natuurlijk autonoom zijn, of 
de behandelingsduur die deels voor rekening van de 
eveneens autonome partijen komt. Dat neemt niet 
weg, dat de op deze punten aangetroffen verschillen 
tussen de arrondissementen even zovele vragen 
oproepen omtrent de wenselijkheid of de rationaliteit 
ervan. Zo kan moeilijk worden staande gehouden, dat 
systematische verschillen in de gemiddelde behande-
lingsduur tussen de arrondissementen in het algemeen 
in het belang van partijen of van de rechtszekerheid 
is, hoewel in sommige soorten zaken een lange 
looptijd de gewilde uitkomst kan zijn van het proces-
gedrag der partijen. 

Naast dit soort beheersvragen, waarbij het functio-
neren van de rechtbanken en de balie centraal staat, 
kan ook gedacht worden aan vragen betreffende de 
doelmatigheid van procesrechtelijke aspecten van de 
rechtspleging. Uit het voorgaande blijkt dat het aantal 
bij verstek afgedane zaken dat der contradictoire 
zaken overtreft. Dit geldt met name voor de geldvor-
deringszaken. Hoewel verstekzaken gewoonlijk door 
de gerechtssecretarissen worden voorbereid, leggen zij 
alleen al door hun omvang een druk op het apparaat. 
Daarbij werkt de verplichte procesvertegenwoordiging 
bij deze — gewoonlijk gewonnen — zaken kostenverho-
gend voor de partijen. In de eerste plaats voor de 
gedaagde, die het proces verliezend tot de kosten van 
het geding wordt veroordeeld. Vervolgens — ingeval 
van volledige insolventie van de gedaagde — voor de 
eiser, die voor veel geld vaak een onuitvoerbaar 
vonnis krijgt, voorzover het hem niet uitsluitend te 
doen is om van de rechter een verklaring van recht te 
verkrijgen. 

Met reden kan men zich afvragen of de regelingen 
van de procesvoering voor met name die zaken die 
alleen een geldvordering betreffen, geen vereenvoudi- 
ging behoeven. Daarbij kan gedacht worden aan een 
uitbreiding van de geldende regeling van de rechterlijke 
bevelen tot betaling, zoals geregeld in art. 125k—I25v 
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Rv. (zie ook het artikel van Raken en Otto in dit 
nummer). De uitbreiding zou daarin bestaan, dat de 
huidige grens van f 2500 wordt losgelaten of op een 
hoger bedrag wordt bepaald, bijvoorbeeld het 
gemiddelde of de mediaan van de bij de rechtbanken 
aangebrachte geldvorderingen. In dat geval zou de 
grens van het betalingsbevel op f 10.000 gebracht 
worden. Evenals dit thans bij kantongerechtsprocedu-
res het geval is, zou zo'n betalingsbevelprocedure 
middels verzoekschrift aanhangig gemaakt kunnen 
worden. De nu geldende verplichte procesvertegen-
woordiging zou voor deze procedure eveneens kunnen 
vervallen. Ten aanzien van andere zaken met hoge 
verstekpercentages (bijvoorbeeld onrechtmatige daad 
met 28% verstek) zou voorts overwogen kunnen 
worden om procesvertegenwoordiging pas verplicht te 
stellen, indien gedaagde te kennen heeft gegeven niet 
verstek te laten gaan. 

Het voorgaande roept ook de vraag op naar de 
verhouding tussen de kosten van de rechtsgang 
enerzijds en de `opbrengsten' in de zin van een 
feitelijk•uitvoerbaar vonnis anderzijds. Immers, hoe 
belangwekkend de spelregels van het civiele proces 
ook mogen zijn, voor de twistende partijen gaat het 
filet om het spel, maar om de knikkers. Ons zicht op 
de rechtspraak zal maatschappelijk een wel zeer 
beperkte zijn, indien wij ons niet zouden bekommeren 
om het uiteindelijke doe!: een ten uitvoer gelegd 
vonnis. De vraag naar de tenuitvoerlegging klemt 
vooral in zaken, waarin een der partijen (vrijwel) 
kosteloos kan procederen. Door welke oorzaak dan 
ook blijken de kansen van partijen met een toegevoegde 
raadsman om tegen een betalende partij te winnen 
statistisch geringer te zijn. Indien zo'n — waarschijnlijk — 
geval zich voordoet, betekent het gegeven van hun 
onvermogendheid, dat er voor de winnende partij 
executieproblemen rijzen, alsmede dat de verliezende 
partijen in nog ernstiger financiele moeilijkheden 
geraken. 

Een antwoord op dit probleem kan op grond van de 
statistische informatie van dit onderzoek niet verschaft 
worden. Hoewel het in deze toevoegingszaken om een 
beperkte groep justitiabelen gaat, is het toch van 
belang meer zicht te krijgen op de achtergronden van 
het procesgedrag der partijen en hun raadslieden. Zijn 
on- en mindervermogenden in gedingen tegen 
betalende, maatschappelijk `sterkere' partijen ook 
juridisch merendeels de zwakkere partij? Zijn er 
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wellicht trivialere redenen, zoals eenvoudige wanbeta-
ling, of gaan partijen met een toegevoegde raadsman 
sneller tot proceshandelingen over dan betalende 
partijen, omdat zij zich minder bewust zijn van de 
financiele procesrisico's? (In dat geval zou hun 
onvermogendheid ertoe kunnen leiden dat zij juist 
meer rechtstoegang hebben dan vele betalende 
partijen, die de kosten van hun rechtsgang moeten 
afwegen tegen hun rechtsbelangen en de kans op 
succes.) Of is er bij dit soon zaken sprake van een 
geringere inspanning van de kant van de toegevoegde 
raadslieden? Hoewel moet worden aangenomen, dat 
hier een bonte verscheidenheid aan mogelijke 
antwoorden mogelijk is (afhankelijk van het soon 
zaak), is het niet uitgesloten dat hier een bron ligt 
voor een ongelijke rechtsbedeling. Op welke wijze 
men ook de bovenstaande vragen zou kunnen 
formuleren, het hier geschetste punt lijkt mij juridisch 
en maatschappelijk van voldoende belang om aan een 
nader inhoudelijk onderzoek te onderwerpen. 

Gelet op de bovenstaande vraagpunten en op de 
andere in deze bundel opgepomen opstellen, is er alle 
reden om uitvoeriger stil te staan bij het aspect van 
het drempelprobleem van de burgerlijke rechtspraak. 
De reeds voorgestelde uitbreiding van het rechterlijke 
betalingsbevel en de afschaffing van de verplichte 
procesvertegenwoordiging in verstekzaken, zullen 
naar alle waarschijnlijkheid drempelverlagend 
werken. Dit roept het beeld op van een door nieuwe 
groepen rechtzoekenden overbelast rechterlijk 
apparaat, dat de wassende stroom van zaken niet 
meer aan kan en uiteindelijk tot ieders ontevredenheid 
functioneert. Ten einde dit spookbeeld te bezweren, 
zal weer gezocht worden naar drempelverhogende 
maatregelen, waarbij met name nog al snel gegrepen 
wordt naar de verhoging van de eigen bijdrage en van 
de griffierechten. Los van daarbij passende billijkheids-
overwegingen, kan men zich ook afvragen of niet 
eveneens zou moeten worden overwogen om de 
beslissingsdrempel om te gaan procederen meer bij de 
partijen zelf te leggen. Zij zijn immers de enigen die 
kunnen bepalen wat een proces hen 4 waard' is in 
termen van kosten en baten. Gelet ook op de scheve 
verdeling van de toe- en afwijzingen, is het niet te 
boud om te stellen, dat bij deze voorafgaande 
overwegingen vaak onvoldoende rekening wordt 
gehouden met de kans op verlies en daarmee met een 
veroordeling in hoge proceskosten. Een doeltreffend 
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instrument om procederende partijen ertoe te brengen 
zich nadrukkelijker vooraf rekenschap te geven van . 
hun risico's is het opleggen aan een of beide partijen 
van een zekerheidsstelling tot voldoening der proces-
kosten. Hiertoe zou kunnen worden aangesloten bij 
de bestaande regeling voor vreemdelingen als eisers 
(art 152 Rv.) en de procedure voor de kantonrechter, 
die ingevolge art. 100a Rv. aan de eiser zo'n zeker-
heidsstelling kan opleggen. Het valt niet in te zien, 
waarom de rechter zo'n voorziening niet evenzeer aan 
de gedaagde zou mogen opleggen, indien daartoe 
door de eiser een gemotiveerd verzoek wordt gedaan 
(uiteraard liggen hier nog tal van onuitgewerkte 
problemen ten aanzien van on- en minvermogenden). 
Dit voorstel betekent overigens wel, dat de rechter 
zich reeds in een vroeg stadium van de zaak een 
oordeel moet vormen over de juridische sterkte van de 
ingestelde eis en het (potentiele) verweer, op grond 
waarvan hij naar redelijkheid en billijkheid een 
zekerheidsstelling kan opleggen. 

Zou dit een eerste stap kunnen zijn in de richting 
van een `schiftingsrechter', die op grond van de in het 
geding zijnde rechsverhoudingen en het aangevoerde 
belang der aangebrachte zaken overeenkomstig hun 
zwaarte naar een eenvoudiger of een ingewikkelder 
procedure verwijst? Er is geen reden om deze 
gedachtengang niet nader uit te werken. 

Noten 

' Rolkaartenstatistiek: Intern 
verslag M.v.J. (1979). 

Handel en wandel in civilibus 	 89 



Appel bij het gerechtshof in 

civiele zaken (1972-1982) 

prof.mr . G.R. Rutgers* en mr. J.R.A. Verwoerd 

Inleiding 

Van oudsher wordt rechtspraak in twee instanties 
als een van de hoofdbeginselen van onze rechtspraak 
beschouwd (Boneval Faure, 1893 en 1900). Waar het 
de civiele rechtspleging betreft, kan een in het ongelijk 
gestelde partij door hoger beroep in te stellen trachten 
een voor haar gunstiger beslissing van de hogere 
rechter te verkrijgen (Hugenholtz, 1986). Het onderzoek 
in appel strekt zich — evenals in eerste instantie — uit 
over zowel het recht als de feiten. Men spreekt dan 
ook over 'twee feitelijke instanties'. In cassatie vindt 
daarentegen geen nieuw onderzoek naar de feiten 
plaats, maar de cassatierechter — de Hoge Raad — 
toetst slechts in hoeverre naast vormverzuim het recht 
verkeerd is toegepast. De rechtvaardiging van het 
rechtsmiddel hoger beroep berust hierop, dat als een 
rechtsgeding achtereenvolgens twee keer wordt 
behandeld, er voldoende kans bestaat dat alle 
aspecten van de zaak zijn belicht en eventuele 
misslagen zijn hersteld (Stein, 1985). 

De laatste jaren is het aanbod van rechtszaken sterk 
toegenomen. Zo is het aantal civiele zaken in de 
periode 1970-1984 blijkens tabel 1 bijna verdubbeld. 
Zoals blijkt uit andere bijdragen in dit thema-nummer 
heeft een aantal veranderingen in de maatschappij en 
— vooral — in het aanbod van rechtsverzorging bewerk-
stelligd dat rechtzoekenden frequenter een beroep op 
de rechter doen dan voorheen. Het is echter van 
belang onderscheid te maken tussen de verschillende 
rechtsgebieden, aangezien de bovengenoemde 
factoren daar verschillend uitwerken en de doorstroom 
van zaken naar het rechterlijk bedrijf derhalve op 

* Hoogleraar Burgerlijk Procesrecht faculteit der rechtsge-
leerdheid, Rijksuniversiteit Groningen 
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andere wijze in beweging gezet dan wel gefilterd 
wordt. 

Aangezien de groei van het aantal rechters geen 
gelijke tred hield met die van het aantal rechtszaken 
moet de rechter gemiddeld meer zaken verwerken dan 
vroeger. Dit statistisch gegeven pleegt binnen de 
juridische wereld met graagte aangegrepen te worden 
om aan te tonen dat de Nederlandse rechter `overbelase 
is. Het is heel wel mogelijk dat dit het geval is maar 
dan moet men de beschikking hebben over meer 
kennis van het functioneren van rechterlijke instellin-
gen dan enkel statistische. WODC-tijdsbestedingson-
derzoek op enkele arrondissementsrechtbanken heeft 
uitgewezen dat onder meer door de gebrekkige 
assistentie die zij ontvangen, rechters veeleer 'onder-
benue dan `overbelase worden (Verwoerd en Van 
Teeffelen, 1985). In het kader van de reorganisatie van 
de rechtspraak worden structurele hervormingen 
voorbereid opdat de vraag naar en het aanbod van 
rechtspraak beter op elkaar afgestemd kunnen 
worden. Zo zijn destijds onder meer de zogenaamde 
`normencommissies' in het leven geroepen om 
voorstellen te doen aangaande verbetering van 
werkwijzen en de behoefte aan rechterlijke en 
ondersteunende functionarissen. Ineens blijken 
gevestigde instituten in de rechtspraak onderwerp van 
gesprek te kunnen worden. Een steeds terugkerende 
vraag blijft echter in hoeverre de structuur kan 
worden gewijzigd zonder dat de kwaliteit van de 
rechtspraak wordt aangetast. Zo is een bekend 
strijdpunt met betrekking tot het instituut van hoger 
beroep of dit rechtsmiddel nog wel aan zijn doel 
beantwoordt, indien de rechtspraak in appel niet meer 
door de meervoudige kamer, maar door de `unus 
iudex' zou worden uitgeoefend. 

Om enig inzicht te hebben in de consequenties van 
voornemens om met name bepaalde structurele 
wijzigingen aan te brengen, blijkt steeds weer behoefte 
te bestaan aan adequate kwantitatieve gegevens. 
Dankzij het ook elders vermelde dossier-onderzoek in 
civiele contentieuze zaken bij een tweetal kantonge-
rechten, arrondissementsrechtbanken en gerechtshoven 
betreffende de jaren 1972, 1977 en 1982', zijn veel 
kwantitatieve gegevens verzameld, waardoor een beter 
beeld verkregen is van wat zich in civilibus in eerste 
aanleg en appel afspeelt. In deze bijdrage zal de 
aandacht worden gericht op de appel-rechtspraak 
door het gerechtshof. Het betreft de contentieuze 
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Tubed 1: Aantal zaken en raadsheren bij de gerechtshoven, gerelateerd 
Ban de toteal-statistiek van de 'gewone* rechtspraak, 1970-1984 

De werkbelasting van de gerechtshoven 
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1970 

aantal 	perc. 

1. strafzaken 

- kantongerecht + arrondissementsrecht- 

bank + gerechtshof + Hoge Raad 	 317.313 	 100% 
- gerechtshof 	 2.999 	 0,9 
2. civiele zaken 

- kantongerecht + arrondissementsrecht- 
bank + gerechtshof + Hoge Raad 	 110.703 	100 
- gerechtshof 	 1.571 	 1,4 
3. rechters 

- kantongerecht + arrondissementsrecht- 
bank + gerechtshof + Hoge Raad 	 837 	100 
- gerechtshof 	 122 	14,6 

Volgens de CBS-statistiek moet nog een aftrek worden toegepast 
t.a.v. (gegradueerde) (gerechts)secretarissen. 

(dagvaardings)procedure; de verzoekschriftprocedure 
valt dus buiten dit onderzoek. Aangezien bij het hof in 
beginsel wordt geappelleerd van uitspraken van de 
rechtbank zal de gang van zaken bij dit rechtscollege 
eveneens regelmatig in de beschouwingen worden 
betrokken. 

In de volgende paragrafen komt onder meer ter 
sprake: de werkbelasting van de gerechtshoven, wie 
tegen wie in hoger beroep procedeert en met welk 
resultaat, waarover wordt geprocedeerd en welk 
financieel belang ermee is gemoeid en tot slot hoe 
wordt geprocedeerd. 

De belangrijkste taak van de vijf gerechtshoven die 
Nederland telt, is de rechtspraak in hoger beroep van 
appellabele uitspraken van de rechtbanken binnen 
hun rechtsgebied en van vonnissen in kort geding. De 
hoger-beroepsinstantie voor daarvoor vatbare 
uitspraken van de pachtkamers van de kantongerechten 
vormt de Pachtkamer van het Gerechtshof te Arnhem. 
Daarnaast bestaan er bij elk gerechtshof een of meer 
belastingkamers voor belastingzaken in hoger beroep, 
terwijI het Gerechtshof te Amsterdam ook nog een 
ondernemingskamer kent, die — in het kader van bet 
vennootschapsrecht — kennis neemt van verzoeken 



1984 
aantal 	perc. 

	

511.378 	100% 

	

9.246 	1,8 

	

208.510 	100 

	

3.647 	1,7 

	

1.290 	100 

	

238 	18,4 

inzake het enqueterecht en vorderingen verband 
houdende met jaarrekeningen en jaarverslagen. 
Overigens realisere men zich, dat niet alleen de 
gerechtshoven appel-instanties zijn: ook de rechtban-
ken oordelen in hoger beroep en wel van appellabele 
vonnissen en beschikkingen van de kantonrechters 
(Hugenholtz, 1986). 

Het aantal zaken dat de gerechtshoven in de 
periode 1970-1984 te behandelen heeft gekregen, is 
sterk gestegen. Zo is het aantal strafzaken ruim 
verdrievoudigd (van 2999 tot 9246) en het aantal 
civiele zaken is meer dan verdubbeld (van 1571 tot 
3647). Overigens is dit slechts ongeveer 1% van het 
totaal aantal straf- en civiele zaken, dat kantongerecht, 
rechtbank, hof en Hoge Raad te verwerken hebben 
gekregen. Het aantal raadsheren is in diezelfde 
periode bijna verdubbeld (van 122 tot 238). Dit is 
respectievelijk 14% (in 1970) en 18% (in 1984) van het 
totale bestand aan rechters. Uit tabel 1 blijkt voorts 
dat de stijging van het aantal zaken en het aantal 
rechterlijke functionarissen bij het gerechtshof 
aanzienlijker is dan die bij de `gewone' rechtspraak in 
zijn totaal. 

Op zichzelf geven deze cijfers geen voldoende 
indicatie voor de zwaarte van de werkbelasting van de 
hoven. Hoogstens kan men eruit afleiden, dat de 
behandeling van zaken door de hoven kennelijk van 
andere aard — zo men wit zwaarder en arbeidsinten-
siever — is dan bijvoorbeeld die door de kantongerech-
ten en rechtbanken, aangezien voor de afhandeling 
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van I% van het totaal aantal zaken in die jaren 14 
respectievelijk 18%'van het totaal aantal rechters 
nodig was. 

De oorzaak van deze verschillen in cijfers is in 
wezen te herleiden tot een inhoudelijk en een proces-
rechtelijk verschil. De behandeling van een eenvoudige 
verkeersovertreding die niet worth ontkend, is — qua 
inhoud — niet te vergelijken met de behandeling in 
hoger beroep van een misdrijf tegen het Leven waarbij 
de verdachte bovendien nog ontkent. Evenmin is een 
vergelijking van de behandeling van een Heine 
geldvordering bij verstek met een ingewikkelde 
octrooizaak in appel waar grote financiele belangen 
mee gemoeid zijn, reed. Maar ook de verschillen van 
procesrechtelijke aard spreken voor zichzelf. Wordt in 
75% van alle civiele kantongerechtszaken bij verstek 
vonnis gewezen, in hoger beroep is het aantal 
verstekzaken te verwaarlozen en dan nog zal het hot 
moeten nagaan in hoeverre het recht — binnen het 
kader van de aangevoerde grieven — (geen) geweld is 
aangedaan. Een ander procesrechtelijk aspect is het 
feit, dat de kantonrechter als lunus iudex' rechtspreekt, 
terwijI de hoven in beginsel alle zaken meervoudig 
afdoen (Wesseling-van Gent, 1987). 

Voor de beoordeling van de werkbelasting van de 
verschillende rechterlijke instanties zal men dan ook 
niet kunnen volstaan met het formuleren van algemene 
normen, waaraan de rechterlijke werkzaamheden 
worden getoetst, maar zal men — gezien de eigensoor-
tigheid der werkzaamheden — per instantie afzonder-
lijke normen moeten opstellen. Daarbij verschaft het 
Normenrapport van de Commissie van advies inzake 
normen en werkwijze Arrondissementsrechtbanken 
(de zgn. Commissie Blaauw) een referentiekader. 

Wie procedeert tegen wie en met welk resultant? 

Het verrichte onderzoek geeft ook inzicht in de 
`gebruikswaarde' van de gerechtelijke procedures ten 
overstaan van de rechtbank en het hot, voor de 
rechtzoekenden. Uit de partij-constellaties, onderver-
deeld in particulieren/natuurlijke personen, onderne-
mingen (varierend van een eenmansbedrijf tot de 
grote vennootschappen) en de overheid (gemeente, 
provincie en andere publiekrechtelijke instellingen), is 
at te leiden wie tegen wie procedeert. 

Zoals uit tabel 2 blijkt, treedt in meer dan 36-39% 
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Tabel 2: Partij-constellatie in civiele zaken (exclusief echtscheidingen) 
voor de arrondissementsrechtbank 

Eiser: 	 Gedaagde: 

- natuurlijk persoon 	 16% / 21%2 	11% / 5% 	1% / 1% 
- onderneming 	 36 /39 	29 /29 	1 /1 
- overheid 	 2 / 4 	3 / 0 	0 / 0 

arrondissementsrechtbank Amsterdam (1972+1977 +1982; N =2.387) 
arrondissementsrechtbank Groningen (1972 + 1977 + 1982; N = 485) 

Tabel 3: . Partij-constellatie in civiele zaken (inclusief echtscheidingen) 

voor het gerechtshof 

Apeliant: 	 Verweerder: 

natuurlijk per- onderneming 	overheid 
soon 

natuurlijk per - onderneming 	overheid 

soon 

- natuurlijk persoon 	 42% 1  / 46%2 	19% / 16% 	4% / 3% 
- onderneming 	 12 / 11 	19 / 20 	1 / 1 
- overheid 	 2 / 1 	1 / 1 	0 / 0 

gerechtshof Amsterdam (1972 +1977 +1982; N =1.007)- 
2  gerechtshof Leeuwarden (1972 +1977 +1982; N =300) 

van de rechtbankzaken (exclusief de echtscheidings-
procedures, die bijna 60% van alle contentieuze 
rechtbankzaken vormen) een onderneming als eisende 
partij op met een particulier/natuurlijk persoon als 
gedaagde. In 29% van de gevallen procederen 
ondernemingen tegen elkaar. In 16-21% van de zaken 
procederen natuurlijke personen tegen elkaar, terwijl 
zij slechts in 5-11% van de gevallen tegen een onder-
neming een geding aanhangig maken. Het aantal 
zaken waarin de overheid als procespartij optreedt, is 
te verwaarlozen. Afgezien van de scheidingsprocedures 
zijn het derhalve voornamelijk de ondernemingen die 
gebruik maken van de civiele rechtbankprocedures. 

De partij-constellaties bij het hof geven een 
opmerkelijk ander beeld te zien. In 42-46% van de 
procedures in hoger beroep vormen de particulieren 
de procespartijen (tabel 3). Hierbij zij aangetekend, 
dat in de cijfers betreffende het hof scheidingszaken 
zijn begrepen. Toch verklaart dit gegeven het relatief 
grote aantal particulieren slechts ten dele, daar — zoals 
we in de volgende paragraaf zullen zien — ongeveer 
70% van de zaken, die bij het hof aanhangig worden 
gemaakt, zogenaamde handelszaken zijn en geen 
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label 4: Resintaat in rechtbank- en hofzaken 

Vonnis van de arrondisse- 	Civiele zaken(excl. Civiele zaken, waarin 

mentsrechtbank 	 echtscheidingen) epee' werd ingesteld 

Us (geheel of grotendeels) 

- toegewezen 	 85%' / 89%' 	 48962  / 47% 
- afgewezen 	 15 /11 	 52 / 53 

' arrondissementsrechtbanken te Amsterdam/Groningen (1972 + 1977 + 

1982) 
2  gerechtshoven te Amsterdam/Leeuwarden (1972 + 1977 + 1982) 

betrekking hebben op personen- en familierecht. In 
plusminus-20% van het totale bestand aan zaken bij het 
hof procederen ondernemingen tegen elkaar. Ook bij 
appelprocedures bij het hof is de overheid uiterst 
spaarzamelijk betrokken. 

Wat het resultaat betreft, scoort met name de 
eisende partij bij de rechtbank hoog. Blijkens tabel 4 
wordt 85-89% van de vorderingen toegewezen; bij het 
hof daarentegen wordt de appellant slechts in bijna de 
helli van de gevallen in het gelijk gesteld. Men moet 
echter — wat de cijfers van de rechtbank betreft — 
rekening houden met het felt, dat in meer dan de helft 
van de zaken de vordering bij verstek wordt toegewezen, 
zodat de verhouding toewijzende-, en afwijzende 
vonnissen in zaken op tegenspraak ongeveer 3/4-1/4 zal 
zijn. Verstekzaken in hoger beroep komen daarentegen 
nauwelijks voor. 

Op grond van het verhoudingsgewijs grote aantal 
toewijzende vonnissen aan eiser zou men verwachten, 
dat met name de gedaagden in eerste instantie de 
appellanten in hoger beroep zouden zijn. Deze 
verwachting blijkt in de praktijk niet juist te zijn: 
ongeveer evenveel eisers als gedaagden in eerste 
aanleg blijken te appelleren. Geheel in tegenstelling tot 
de eiser bij de rechtbank is de appellant in hoger 
beroep weinig succesvol. In ongeveer 3/4 van de 
appelzaken worden een of meer van de grieven niet 
gehonoreerd. De bij de rechtbank in het ongelijk 
gestelde eisers hebben nog minder succes dan de in 
eerste aanleg in het ongelijk gestelde gedaagden. 

Waar gaat het urn? 

Ongeveer 70% van de onderzochte handelszaken 
(d.w.z. de civiele contentieuze zaken exclusief de 
familiezaken), die de rechtbank te behandelen krijgt, 
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Tabel 5: Onderwerp van eis bij de arrondissementsrechtbank en het 

gerechtshof 

Onderwerp van eis Arrondissements- 	Gerechtshof 
rechtbank' 

— arbeid 	 3%/ 2% 	 3% / 2% 
— huur 	 4 / 2 	 9 / 2 
— Familie 3 	 0 / 2 	 17 / 24 
— zakenrecht 	 2 / 6 . 	 4 / 5 
— verbintenissen 

levering goederen 	 31 / 31 	 7 / 12 

levering diensten 	 27 / 14 	 8 / 14 
overig 	 10 /25 	 10 /12 

— onrechtmatige daad 
verkeer 	 3 / 4 	 6 / 8 

overig 	 5 / 4 	 7 / 9 
— anders 	 15 /11 	 29 / 13 

Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam/Groningen (1972 + 1977 + 
1982;N = 2.356 en 482) 
2  Gerechtshoven te Amsterdam/Leeuwarden (1972 + 1977 + 1982); N = 
956 en 260) 
3  Zoals reeds eerder vermeld, zijn de echtscheidingen bij de arrondissements-
rechtbank niet in het onderzoek betrokken 

heeft betrekking op contracten ten aanzien van 
goederen en diensten. Uit tabel 5 blijkt dat over de 
resterende arbeids- en huurzaken (over de meeste 
arbeids- en huurzaken spreekt immers de rechtbank in 
hoger beroep recht), zakenrechtelijke geschillen en 
onrechtmatige daadzaken in verhouding tot genoemde 
contractzaken relatief weinig wordt geprocedeerd bij 
de rechtbank. 

Bij het gerechtshof zien we een veel gelijkmatiger 
verdeling. Hoewel bij het hof de familie- en contract-
zaken de grootste categorieen vormen, zijn deze 
categorieen toch aanzienlijk minder dominant dan bij 
de rechtbank de contractzaken. Met name de onrecht-
matige daadzaken leiden betrekkelijk frequent tot het 
instellen van hoger beroep; het omgekeerde gaat op 
voor contractzaken.  

Geheel in de lijn der verwachting wordt frequenter 
geappelleerd in zaken waarin over grote financiele 
belangen wordt geprocedeerd, dan in zaken met een 
gering financieel belang. Terwijl bij de rechtbank 
slechts ongeveer 10% van de zaken een financieel 
belang heeft boven de f 50.000, ligt dit percentage bij 
het hof op ongeveer 30% (tabel 6). De kosten die een 
geding in appel met zich meebrengt, gecombineerd 
met de geringe kans op positief resultaat, vormen 
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Tabel 6: Financieel belang bij de arrondissementsrechtbank en het 

gerechtshof 

Financieel belang 

- minder den f 5.000 
- f 5.000 - f 10.000 
- f 10.000 - f 251300 
- f 25.000 - f 50.000 , 
- meer dan f 50.000 

arrondissementsrechtbanken te Amsterdam/Groningen (1982; N = 1.744 
en 387) 

gerechtshoven te Amsterdam/Leeuwarden (1982; N = 267 en 106) 

Tabel 7: Soorten appellen bij het gerechtshof 

Arrondissements- 	Gerechtshof 1  
rechtbank' 

Appel van: 	 1972 	1977 	1982 

- vonnis civiele procedure op 
de rechtbank 
- vonnis in kort geding op de 
rechtbank 

71%' / 92961 	64% / 91% 	60% / 79% 

29 / 8 

23% / 32% 
28 /37 
25 /18 
11 / 8 
13 / 7 

gerechtshof te Amsterdam (1972 + 1977 + 1982; N = 240/297/499) 
1  gerechtshof te Leeuwarden (1972 + 1977 + 1982; N = 79/106/132) 

kennelijk een barriere om in zaken met een gering 
belang hoger beroep in te stellen. 

Afzonderlijke vermelding verdienen tot slot de 
cijfers betreffende het aantal appellen van kort-geding-
vonnissen, gewezen door de president van de recht-
bank. Het is bekend dat op de Amsterdamse arrondis-
sementsrechtbank veel meer zaken door middel van 
het kort geding worden afgehandeld dan elders in den 
lande. De kort gedingen blijken echter betrekkelijk 
appel-gevoelig. Zo betrof in 1982 40% van de door het 
gerechtshof te Amsterdam behandelde civiele hoger 
beroepzaken kort-geding-vonnissen, terwij1 in dat jaar 
in Amsterdam slechts 16% van de contentieuze civiele 
zaken in kort geding werden beslist. Bij het gerechtshof 
te Leeuwarden lagen deze cijfers aanzienlijk lager. 
Het percentage kort-geding-voninnissen dat dit hof in 
1982 kreeg te behandelen, bedroeg slechts 21% van 
het totaal aantal civiele zaken in hoger beroep. Het 
percentage kort-geding-vonnissen in relatie tot het 
totaal aantal civiele zaken dat de rechtbanken . 
Leeuwarden, Groningen en Assen in dat jaar behan-
delden, bedroeg slechts 6 a 7%, hetgeen overeenstemt 
met het landelijke percentage. De appel-frequenties 
over de jaren 1972, 1977 en 1982 (tabel 7) bevestigen 
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17% / 16% 
15 /19 
18 /30 
19 / 7 
32 /28 

36 / 9 	40 /21 



Tabel 8: Procesvoering bij de arrondissementsrechtbank en het 
gerechtshof 

Procesvoering 3  

— verstek 	 54% / 53% 	 2% / 5% 
L referte 	 5 / 0 	 1 / 3 
— contradictoir 	 42 / 47 	 97 / 92 

' arrondissementsrechtbanken te Amsterdam/Groningen (1972 + 1977 + 
1982; N = 1958 en 502) 

gerechtshoven te Amsterdam/Leeuwarden (1972 + 1977 + 1982; N = 

841 en 256) 

exclusief de royementen. Van de aangebrachte zaken eindigde met 
royement: 

— arrondissementsrechtbank te Amsterdam/Groningen: 24%/22% 

— gerechtshof te Amsterdam/Leeuwarden: 31%/27%. 

de bijzondere (soms omstreden) voortrekkersrol die de 
Amsterdamse presidenten in het kort geding-gebeuren 
in Nederland vervullen. 

Hoe wordt geprocedeerd? 

In civiele contentieuze zaken verschilt het percentage 
verstekvonnissen en vonnissen op tegenspraak (ook 
wel contradictoire vonnissen genoemd) aanzienlijk, al 
naar gelang ten overstaan van de rechtbank dan wel 
het gerechtshof wordt geprocedeerd. De zogenaamde 
referte-zaken spelen bij beide rechterlijke colleges een 
ondergeschikte rol. 

Bij het gerechtshof wordt zelden, minder dan 5%, bij 
verstek geoordeeld, maar bijna altijd, meer dan 90%, 
middels een contradictoir arrest. Bij de rechtbank 
daarentegen wordt in meer dan 50% van de gevallen 
de zaak bij verstek afgedaan, terwij1 de contradictoire 
afdoeningen tussen de 40 en 50% liggen (tabel 8). 
Bovengenoemde frequentieverdelingen hebben 
betrekking op de rechtszaken die afgesloten werden 
met een vonnis of arrest. In betrekkelijk veel gevallen 
laten de procespartijen het echter niet op een rechterlijk 
oordeel aankomen — bij de rechtbanken in een klein 
kwart en bij de gerechtshoven in een groot kwart der 
gevallen — en laten zij hun zaak schrappen van de rol 
(royement). Aan een royement ligt meestal onderling 
een vergelijk ten grondslag. 

Bij nadere beschouwing van enkele frequent 
vborkomende categorieen rechtsvorderingen (tabel 9) 
valt op dat de onrechtmatige daadzaken bij de 
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Tabel 9: Procesvoering ten aanzien van een drietal rechtsgebieden bij 

de arrondissementsrechtbank en het gerechtshof 

Verbintenis-

sen: levering 
goederen 
- arrondisse-
mentsrecht-

bank' (N - 
652/149) 
- gerechts-
hof ,  (N 
58/29) 
Verbintenis-
sen: overige 

- arrondisse-
mentsrecht-
bank (N 
753/185) 
- gerechtshof 
(N - 152/65) 
Onrechtm. 

daad 
- arrondisse-
mentsrecht-
bank (N 
146/38) 
- gerechtshof 
(N= 116/40) 

% der vonnissen/arresten 

verstek 

% der aange-
brachte zaken 

referte 	contradict. 	royement 

77% / 80% 	2% / 1% 	22% / 20% 	11% / 13% 

0 / 7 	0 / 3 

57 /50 	2 /0 

3 / 3 	0 / 0 

18 /11 	2 /0 

3 / 0 	1 /5 
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100 /90 	17 /13 

41 /50 	19 /20 

97 /97 	23 / 8 

80 /90 	35 /30 

96 /95 	14 / 5 

' Arrondissementsrechtbank te Amsterdam/Groningen (1972 + 1977 + 

1982) 
2  Gerechtshoven to Amsterdam/Leeuwarden (1972 + 1977 + 1982) 

rechtbank opvallend vaak contradictoir worden 
afgedaan en dat deze ook relatief vaak worden 
geroyeerd. Contractzaken daarentegen, met name die 
betreffende levering van goederen, geven aanzienlijk 
minder vaak aanleiding tot een inhoudelijk juridische 
beoordeling, gezien het grote aantal verstelczaken. Dit 
bevestigt ook min of meer de gedachte, dat het in deze 
categorie van zaken, althans waar het de procedure 
voor de rechtbank betreft, eerder om een financiele 
dan om een juridische kwestie gaat. 

Bij het gerechtshof wijken daarentegen de verstek-, 
referte- en contradictoire-percentages met betrekking 
tot genoemde categorieen van zaken niet sterk af van 



Tabel 10: Duur' van de procedure bij rechtbank en gerechtshof 
(cumulatieve percentages) 

Aantal dagen 	 Arrondissementsrechtbank (Amsterdam/Gro- 
ningen) 

1972 	1977 	1982 

0-100 	 48%/ 40% 49%/ 54% 42%/ 66% 
100-250 	 61 / 54 	60 / 62 	63 / 72 
250-500 	 73 / 74 	74 / 75 	80 / 84 
500-1000 	 89 / 90 	90 / 90 	100 /100 

>1000 	 100 /100 	100 /100 	100 /100 

Aantal dagen 	 Gerechtshof (Amsterdam/Leeuwarden) 

1  Rolzitting - beeindiging der zaak 

1972 

0-100 	 15%/ 6% 13%! 3% 	19%/ 7% 
100-250 	 38 / 19 	39 / 17 	39 / 25 
250-500 	 65 / 53 	66 / 52 	72 / 58 
500-1000 	 87 / 84 	88 / 84 	91 / 86 
> 1000 	 100 / 100 	100 / 100 	100 / 100 

het totaalbeeld: door het hof wordt meer dan 90% van 
de gevallen contradictoir afgedaan. Het hof wordt 
dan ook beschouwd als het rechtscollege dat bijna 
uitsluitend de juridische merites van een zaak 
beoordeelt. 

Opmerkelijk is tenslotte, dat het percentage 
geroyeerde zaken niet alleen per rechtsgebied maar 
per type rechtscollege verschilt. 

In overeenstemming met de bovenstaande bevindin-
gen blijken gerechtshof-procedures gemiddeld 
aanzienlijk langer te duren dan de procedures bij de 
rechtbank. In 1982 was ongeveer tweederde deel van 
de bij de rechtbank aangebrachte zaken binnen acht 
maanden (250 dagen) afgehandeld, terwijl dit slechts 
met ongeveer eenderde deel van de zaken bij het hof 
het geval was. Ongeveer een op de tien gerechthofpro-
cedures duurde langer dan drie jaar (1000 dagen) in 
1982. 

In de periode 1972-1982 is de gemiddelde duur van 
de civiele procedures bij de rechtbank en het hof niet 
drastisch veranderd. Ondanks de toenemende 
aantallen zaken tekent zich tussen 1977 en 1982 zelfs 
een beperkte verkorting van de procedures af (zie 
tabel 10). 

Civiele contentieuze procedures kunnen in sommige 
gevallen snel afgedaan worden, bijvoorbeeld wanneer 

1977 	1982 
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de gedaagde verstek laat gaan (ongeveer de helft van 
de rechtbankzaken), of wanneer de eisende partij zijn 
vordering alsnog intrekt, wat overigens zelden 
voorkomt. Wordt er voortgeprocedeerd, dan volgt een 
aantal procedure-stappen, waarbij achtereenvolgens 
de eisende en de gedaagde partij de gelegenheid 
krijgen hun standpunten schriftelijk (in de vorm van 
conclusies, acten en memories), dan wel mondeling 
(via comparities en pleidooien) naar voren te (laten) 
brengen. Bij de rechtbank zijn de gebruikelijke 
stappen: conclusie van eis, conclusie van antwoord, 
repliek en dupliek en soms pleidooi. Bij het hof 
worden in beginsel slechts twee memories gewisseld: 
de memorie van grieven en de memorie van antwoord, 
waarna in nogal wat zaken pleidooi volgt. 

We zagen reeds dat procespartijen het in een deel 
der gevallen tijdens het geding alsnog met elkaar eens 
worden en het niet op een contradictoire uitspraak 
laten aankomen, maar de zaak royeren. Dit kan in 
principe in elke stand van het geding. Regelmatig 
wordt de zaak geroyeerd, nadat de rechter bij 
tussenuitspraak een comparitie van partijen heeft 
bevolen teneinde een minnelijke schikking te beproe-
ven. Men zij er overigens op bedacht dat het thans 
veelvuldig gepropageerde comparitie-na-antwoord-
model pas na 1982 een grotere vlucht heeft genomen 2 . 

Daarnaast is het mogelijk dat zich allerlei incidenten 
tijdens de procedure voordoen, zoals oproeping in 
vrijwaring, voeging en tussenkomst, ontkentenis van 
gerechtelijke verrichtingen etcetera. Dezeincidenten 
doen zich in de praktijk echter spaarzaam voor en 
zijn dan ook niet in de tabellen verwerkt. In het kader 
van de bewijsvoering moeten nog genoemd worden de 
getuigen-verhoren, deskundigen-onderzoek, de 
rogatoire commissie en de descente. Deze modaliteiten 
komen eveneens weinig frequent voor. 

In tabel 11 zijn de meest frequent voorkomende 
procedurestappen in kaart gebracht. Het is duidelijk 
dat slechts een gedeelte van de gedingen uitmondt in 
een pleidooi. In rechtbankzaken betreft het slechts 
enke1e procenten van het totaal; bij het hof varieert 
dit percentage tussen de 12 en 39%. Dit verschil hangt 
ten nauwste samen met de aard en de procesopzet van 
respectievelijk de rechtbank- en hofprocedure. Bij de 
rechtbank wordt in ongeveer de helft van de zaken 
geen verweer gevoerd en deze helft wordt `weggefilterd' 
via verstek. Er is ook vaak geen verweer te voeren, 
maar de eisende partij moet nu eenmaal een executo- 
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Tabel 11: Procedure-stappen bij de arrondissementsrechtbank en het 
gerechtshof (frequentie van diverse procedure-stappen in percentage 
van behandelde zaken) 

Procedure-stappen 	 Arrondissementsrechtbank (Amsterdam/Gro- 
ningen) 

1972 	1977. 	1982 

conclusie van eis 	 100% / 100% 100% / 100% 100% / 100% 
conclusie van antwoord 	40 / 55 	38 / 39 	43 / 26 
repliek 	 39 / 46 	28 / 32 	26 / 21 
dupliek 	 26 / 43 	24 / 27 	20 / 19 
tussenvonnis 	 22 / 28 	25 / 20 	19 / 10 
comparitie 	 3 / 7 	5 / 4 	7 / 	2 
pleidooi 	 4 / 	5 	3 / 	2 	5 / 	1 

Procedure-stappen 	 Gerechtshof (Amsterdam/ Leeuwarden) 

memorie van grieven 	 82% / 73% 78% / 72% 	81%! 71% 
memorie van antwoord 	77 / 66 	71 / 69 	73 / 61 
tussenarrest 	 19 / 19 	16 / 14 	17 / 19 
comparitie 	 5 / 7 	7 / 0 	7 / 3 
pleidooi 	 38 / 16 	39 / 12 	24 / 17 

rate titel verkrijgen, wit zij haar vordering kunnen 
innen. Bij het hof daarentegen wordt voornamelijk 
juridisch' verweer gevoerd. Hierdoor is ook het 
verschil in percentage memories van grieven (ongeveer 
70%) bij het hof enerzijds, en conclusies van antwoord 
(tussen 26 en 55%) bij de rechtbank anderzijds te 
verklaren. Bij een juridisch verweer zal men vaak nog 
behoefte hebben aan een nadere mondelinge toelich-
ting, temeer daar men bij het hof niet meer de 
gelegenheid heeft via een repliek c.q. dupliek op 
elkaars stellingen in te gaan. 

Opmerkelijk tot slot is dat de procedure-patronen 
van enerzijds de rechtbank en anderzijds het hof in de 
periode 1972-1982 betrekkelijk constant blijven, 
ondanks de toename van het aantal te behandelen 
zaken en veranderingen in het management van de 
gerechtelijke werkzaamheden. Veranderingen in de 
loop van de tijd doen zich sterker voor op het niveau 
van de rechtbank (vermindering van met name het 
percentage re- en duplieken en tussenvonnissen) dan 
op hof-niveau. 

Bovenstaande bevindingen zijn in die zin van belang 
voor de omvang van de rechterlijke werkbelasting, dat 
het percentage van langlopende, veel procedure-stap- 
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pen vergende en met een contradictoire uitspraak 
eindigende zaken van doorslaggevend gewicht is. 
Zoals we zagen, verschillen deze percentages der 
arbeidsintensieve aangelegenheden per type rechterlijk 
college. Tevens oefenen het onderwerp van eis en het 
financieel belang van de zaak (soms aanzienlijke) 
invloed uit in deze. 

Nabeschouwing 

Zoals onder meet blijkt uit het inleidend artikel van 
dit thema-nummer, zijn dossier-onderzoeken een 
noodzakelijke aanvulling op de bestaande gerechtelijke 
statistiek in civilibus. Deze onderzoeken kunnen meer 
licht werpen op vragen met betrekking tot de aard van 
het beroep dat door rechtzoekenden op de rechter 
gedaan wordt en met betrekking tot de rechterlijke 
werkbelasting. Het gaat vooral om betrekkelijk 
grofmazige schetsen van de vraag- en aanbodzijde van 
een deel van de rechtsverzorging. Voor de beantwoor-
ding van vragen ten aanzien van bijvoorbeeld 
sociaal-psychologische drempels die rechtzoekenden 
ervaren, de invloed van procesvertegenwoordigers en 
rechters op het gedrag van procespartijen, hun 
tevredenheid met de gang van zaken en de kwaliteit 
van de rechtspraak is men echter aangewezen op 
ander veldonderzoek. 

Uit het aan dit artikel ten grondslag liggende 
dossier-onderzoek op kantongerechten, arrondisse-
mentsrechtbanken en gerechtshoven (1972, 1977, 
1982) blijkt dat het onderwerp van eis een sleutelvari-
abele is. Of het nu handelt om huur- en arbeidszaken 
op de kantongerechten, dan wel om contractzaken 
(m.b.t. goederen of diensten) en echtscheidingszaken 
op de arrondissementsrechtbanken of onrechtmatige 
daadzaken op de gerechtshoven, ten aanzien van elk 
van deze onderwerpen van eis valt op, dat er sprake is 
van bepaalde partij-constellaties, bepaalde financiele 
belangen, bepaalde wijzen van procesvoering en 
bepaalde succes-kansen voor de eiser. Deze variabelen 
beinvloeden elkaar over en weer. Legio voorbeelden 
daarvan dienen zich aan. Naarmate de eiser meer 
zeker is van zijn succes, zal hij des te sneller een 
gerechtelijke procedure starten. Naarmate de gedaagde 
daarentegen meer zeker is van zijn succes, zal hij des 
te minder verstek laten gaan en het des te sneller laten 
aankomen op een contradictoir vonnis. Naarmate het 
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financieel belang van een zaak hoger ligt, des te meer 
loont het de moeite en de kosten om het op een 
langdurige procedure en/of op een appel te laten 
aankomen, hetgeen zwaar weegt voor de werkbelasting 
van de rechters. Naarmate procespartijen (vooral: 
grote ondernemingen) meer ervaring hebben met 
gerechtelijke procedures des te effectiever zal hun 
wijze van procederen zijn en des te groter hun 
succes-kansen, aangezien zij bij voorbaat kansloze of 
`zwakke' zaken niet zo snel zullen aanbrengen of 
doorzetten. 

Uit de bevindingen van het gerechtshof in civiele 
zaken blijkt dat het vooral handelt om arbeidsinten-
sieve, met een contradictoire uitspraak afgesloten 
zaken, welke betrekking hebben op een bepaalde 
selectie van de rechterlijke procedures in eerste 
aanleg, zowel wat betreft het onderwerp van eis 
alsook wat betreft de soort procedure. Enerzijds wekt 
het waarschijnlijk geen verwondering dat het bij de 
appellen gaat om betrekkelijk grote financiele 
belangen en dat de procedures relatief lang duren. 
Anderzijds zal het zelfs (juist?) voor vele doorgewin-
terde civilisten waarschijnlijk verrassend zijn dat de 
(veelheid van de) in de juridische handboeken 
behandelde bijzondere proces-handelingen (incidenten 
en andere procesverwikkelingen) zo weinig voorkomen 
in de praktijk, dat appellen betrekkelijk weinig 
succesvol zijn en dat ondanks de `overbelasting' van 
het rechterlijk apparaat de gemiddelde procesduur 
tussen 1977 en 1982 enigszins afneemt. 

Noten 

' Dit kwantitatieve onderzoek is 
verricht bij de kantongerechten en 
de arrondissementsrechtbanken van 
Groningen en Amsterdam en de 
gerechtshoven van Amsterdam en 
Leeuwarden, in samenwerking met 
de Vrije Universiteit, de Rijksuni-
versiteit te Groningen en het 
WODC. 
Aan het dossier-onderzoek op de 
arrondissementsrechtbanken en de 
gerechtshoven hebben meege-
werkt: E. van de Berg, A. van 
Hoek, G. Vermeijden (alien VU 

Amsterdam) en J. de Hoop (RU 
Groningen). 

Voorstel voor wet tot wijziging 
van de bepalingen die verband 
houden met de persoonlijke 
verschijning van partijen (compari-
tie) in civiele procedures. 
Tweede Kamer, 1985-1986,19 574, 
nos. 1-2. 
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Literatuuroverzicht Algemeen 
Strafrecht en strafrechtspleging 
Criminologie 
Gevangeniswezen 
Reclassering 
Psychiatrische zorg 
Kinderbescherming 
Politie 
Drugs 

Literatuur-informatie 

Van de artikelen die in deze 
rubriek zijn gepubliceerd, kunnen 
bij de documentatie-afdeling van 
het Wetenschappelijk Onderzoek-
en Documentatiecentrum van het 
Ministerie van Justitie tegen beta-
ling kopieen worden aangevraagd. 
Ook lezers die geinteresseerd 
zijn in literatuur over een bepaald 
ondenverp, kunnen desgewenst 
gebruik maken van de diensten van 
deze afdelingoIn beide gevallen kan 
men zich schriftelijk of telefonisch 
wenden tot de.afdeling documentatie 
van het WODC, Postbus 
20301, 2500 EH 's-Gravenhage, tel. 
070-70 6553. 

Algemeen 

1 
Bullinga, M. 
Jongens onder elkaar. 
Marge, 10e jrg., nr. 7, september 
1986, blz. 274-277. 

Het artikel gaat in op het sexespe-
cifieke karakter van jongensgroe-
pen, de onderlinge sexualiteit en 
(sexuele) gewelddadigheden tegen 
vrouwen en homofielen. Besproken 
wordt hoe aggressie, zowel tussen 
groepsleden als naar de buitenwe-
reld toe, een middel is om status te 
verwerven binnen de hierarchie 
van de groep. Onderaan de 
hierarchie staan de zwakkelingen, 
aan wie verfoeide onmannelijke 
eigenschappen worden toegedicht. 
De zwakkelingen, zowel binnen 

Literatuuroverzicht 

als buiten de groep, worden 
verbaal of sexueel vernederd. De 
auteur veronderstelt dat deze 
geldingsdrang voortkomt uit het 
gegeven dat jongens aan de ene 
kant behoefte hebben aan intimiteit 
met sexe-genoten, maar tegelijker-
tijd bang zijn homofiel te zijn. De 
anonimiteit van de groep verkleint 
de mogelijkheid van intensieve 
gevoelens tussen individuele 
jongens, maar verlaagt de drempel 
tot het gebruik van geweld, 
sexualiteit en alcohol om de eigen 
mannelijkheid te bewijzen. 
Daarmee verwerft men status, 
zolang men maar niet de indruk 
wekt dat de sexuele gedragingen 
op homofiele voorkeuren gebaseerd 
zijn. De auteur constateert ten 
slotte dat binnen dit theoretische 
perspectief nog nauwelijks 
onderzoek plaatsvindt. 
Met literatuuropgave. 

2 
Dessaur, C.I. 
Na de euthanasie. 
Delikt en delinkwent, 16e jrg., 
nr. 8, oktober 1986, blz. 769-773. 

De auteur gaat in op de reacties 
naar aanleiding van een door haar 
geschreven redactioneel in dit 
tijdschrift over de 'euthanasielob-
by'. Zij constateert dat Nederland 
is weggezakt in een eugenetische 
en euthanasiementaliteit. Bij 
legalisering van euthanasie zou de 
noodzaak tot het humaniseren van 
de medische en in het bijzonder de 
terminale zorg komen te vervallen. 
Euthanasie kan in bijzondere en 
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schaarse gevallen een noodzakelijk 
kwaad zijn, evenals abortus 
provocatus. Gegeven de aard van 
de mens en de lessen die de 
recente geschiedenis ons heeft 

kunnen leren, kan ook in Neder-
land het taboe op moord en 
doodslag en het verbod op hulp 
bij zelfmoord echter beter gehand-
haafd blijven. 

3 
Euthanasie. 

• Themadeel. 
Medisch contact, 41e jig., nr. 35, 
29 augustus 1986, blz. 1095-1102 

In drie artikelen wordt ingegaan 
op het vraagstuk van de euthanasie. 
F.C.B. van Wijnen, docent 	- 
gezondheidsrecht te Maastricht, is 
van mening dat instellingen voor 
gezondheidszorg dienen te 
waarborgen dat in zaken van leven 
en dood zorgvuldig en verantwoord 
wordt gehandeld. Vervroegde 
levensbeeindiging is een bij uitstek 
persoonlijke zaak van een patient 
en de betreffende arts. Het 
onmogelijk maken of beperken 
van euthanasie getuigt in deze zin 
niet van wijs beleid. Het verdient 
de voorkeur het instellingsbeleid 
een permissief karakter te geven, 
gericht op het scheppen van 
voorwaarden voor verantwoord 
handelen, zoa1s by. goede objec-
tieve informatie over de vigerende 
wet- en regelgeving, consultatie, 
adequate doorverwijzing en 
bescherming van gewetensvrijheid. 

Het beleid dient tevens intern te 
worden vast gsteld en naar buiten 
toe kenbaar gemaakt. 
Mr. P. Swenker gaat, in het kader 
van het spanningsveld tussen 
bestuurlijk beleid inzake euthanasie 
en professionele autonomie, in op 
de arbeidsrechtelijke positie van 
achtereenvolgens de arts die in 
dienst treedt, de behandelende arts 
en de geneesheer-directeur. Indien 
een arts in dienst treedt van een 
instelling zal hij zich ervan moeten 

vergewissen wat het beleid van de 
instelling is, anderzijds rust op de 
instelling de plicht aan sollicitanten 
het beleid duidelijk kenbaar te 
maken. T.a.v. de behandelend arts 
is de auteur vervolgens van 
mening dat 'zijn' handelen binnen 
de gestelde kaders van de jiirispru-
dentie of wetgeving moet blijven. 
Indien het beleid ruimte biedt 
voor euthanasie, dan heeft de arts 
het recht zich te beroepen op de 
CAO indien hij gewetensbezwaren 
heeft. lndien het instellingsbeleid 
euthanasic niet toestaat zal het 
plegen van euthanasie voor de arts 
risico's in arbeidsrechtslijke zin 
met zich mee kunnen brengen. De 
geneesheer-directeur ten slotte zal 
er in zijn toezichthoudende functie 
in de eerste plaats op moeten 
toezien dat de arts zich houdt aan 
de gestelde criteria. Indien het 
instellingsbeleid euthanasie afwijst 
zal hij crop moeten toezien dat dit 
beleid wordt uitgeyoerd. 
N.B. Vissel, chirurg, bericht over 
een bijzonder geval van euthanasie: 
'Zij was 64 jaar en overgrootmoe-
der. Haar laatste opdracht in dit 
leven was te ontdekken, dat een 
mens zelf haar of zijn leven moet 
leiden, tot in de dood Vissels 
standpunt is dat een euthanasiever-
zoek samen met de patient(e) moet 
worden geanalyseerd op de 
motieven die eraan ten grondslag 
liggen. 

4 
Fraude en sociale dienst. 
Themanummer. 
Sociaal bestek, 48ste jrg., nr. 18, 
oktober 1986, blz. 449-491 

In het themanummer worden 
verschillende aspecten van fraude 
en sociale dienst behandeld. Uit 
een socioIogische analyse blijkt 
dat fraude een algemeen verschijn-
sel vormt in de westerse samenle-
ving. Het is daarom de vraag of 
het juist is uitkeringsgerechtigden, 
m.n. bijstandsvrouwen, tot 
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risicogroep te verklaren en hen zo 
een negatief etiket op te plakken. 
De ingewikkelde regelingen lijken 
fraude in de hand te werken. Len 
zekere maatschappelijke gewen-
ning aan fraude bemoeilijkt de 
ontwikkeling van morele oordeels-
vorming. Het is de vraag of 
uitvoeringsorganen wel genoeg 
aan fraudebestrijding doen. Men 
vindt het vaak lastig met vermoe-
dens van fraude om te gaan. De 
aanpak ervan wordt gekenmerkt 
door grote rechtsongelijkheid; 
eenduidiger wetgeving is nodig. 
Een eigen opsporingsfunctie van 
uitvoeringsorganen wordt onder 
bepaalde voorwaarden aanvaard-
baar geacht. De positie van de 
sociaal-rechercheurs blijkt echter 
niet eenvoudig te zijn. Er dient een 
gedragscode te worden opgesteld, 
m.n. wat betreft het waarborgen 
van privacy. De overheid gaat 
meer aandacht besteden aan het 
steunfraudeprobleem. Er is een 
begin gemaakt met een registratie-
project en met onderzoek van de 
administratieve organisatie en de 
opsporingsfuncties. 

5 
Gerber, J. and J. F. Short jr. 
Political deviance and the 
assumtion of responsability. 
Deviant behavior, 7e jrg., nr. 5, 
1986, blz. 217-242 (VS). 

Het artikel behelst een analyse van 
het verschijnsel terrorisme en 
burgerlijke ongehoorzaamheid. 
Hoewel beide vormen van politieke 
deviantie zeer verschillende 
uitingsvormen hebben, hebben ze 
met elkaar gemeen dat ze voortko-
men uit gevoelens van morele 
verantwoordelijkheid. De plegers 
rest blijkbaar geen ander middel 
om hun verheven sociale en 
politieke doelen te bereiken. 
Vanuit de optiek van de devianten 
stelt het artikel de vraag aan de 
orde of en wanneer (vooraf of 
achteraf) men via de media de 

verantwoordelijkheid voor de actie 
opeist. Vanuit de optiek van de 
overheid komt de vraag aan de 
orde in hoeverre de devianten 
(strafrechtelijk) aansprakelijk 
moeten worden gesteld voor de 
schade die ze aanrichten, en of 
men hen mo4 bestempelen als 
mensen die vanuit hun verantwoor-
delijkheidsgevoel tot dergelijke 
acties komen of als gewone 
wetsovertreders. Het artikel 
illustreert hoe belangrijk de 
gehanteerde methoden van de 
devianten zijn,.voor het antwoord 
op de vraag of men terrorisme en 
burgerlijke ongehoorzaamheid als 
verantwoordelijk of onverantwoor-
delijk gedrag beschouwt. 
Met literatuuropgave. 

6. 
Kerckvoorde, J. van. 
Misdaad, misdaadbestrijding en 
de media. Een problematische 
relatie. 
Panopticon, 7e jrg., nr. 4, 
juli/augustus 1986,'blz. 309-316 
(B). 

In de Belgische media is veel 
discussie over de al dan niet vrije 
publikatie van herkenbare informa-
tie over justitiabelen. In dit artikel 
plaatst de auteur enkele kritische 
kanttekeningen bij de argumenten 
waarvan men zich in deze discussie 
bedient. Vervolgens gaat hij in op 
de problematische relatie tussen 
de communicatievrijheid van de 
pers en de belangen van de 
strafrechtspleging. Voor adequate 
controle op het functioneren van 
de strafrechtspleging is een grote 
mate van communicatievrijheid 
voor de pers een vereiste. De 
auteur pleit dan ook voor een 
wettelijke regeling van zwijgrecht 
voor journalisten m.b.t. hun 
informatiebronnen. Voorts staat 
hij een grotere openheid van zaken 
voor in de verschillende fasen van 
de strafrechtspleging, voorzover 
deze niet in conflict komt met 
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rechtsbeginselen als privacy-be-
scherming, het vermoeden van 
onschuld ed. Meer openheid 
wordt met name bepleit in het 
OM-beleid en in de beslissingspro-
cessen die aan rechterlijke uitspra-
ken ten grondslag liggen. Bij zijn 
overwegingen betrekt de auteur 
ook de op handen zijnde commer-
cialisering van het omroepbestel. 
Commercialisering zal bij de 
omroepen tot meer aandacht voor 
criminaliteit 1eiden. Deze vorm 
van openheid kan de onrust en 
onveiligheidsgevoelens bij het 
kijkerspubliek sterk aanwakkeren. 
Met literatuuropgave. 

7 
Kuitenbrouwer, F. 
Blinde vlek in de privacy-bescher-
ming. 
Intermediair, 22e jrg., nr. 44,3! 
oktober 1986, blz. 61-69. 

Bij de huidige groei in het toepassen 
van (electronische) toezicht- en 
datasystemen blijft een daadwerke-
lijke belangenafweging t.a.v. 
privacy-bescherming vaak achter-
wege. Bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer dient 
daarom gewaarborgd te worden 
door de Wet op de Persoonsregi-
straties (WPR), die momenteel in 
behandeling is bij de Tweede 
Kamer. In het artikel laat de 
auteur zien dat de WPR t.a.v. de 
bescherming van privacy enkele 
duidelijke blinde vlekken vertoont. 
Hij maakt dit duidelijk door 
achtereenvolgens de nieuwe 
dimensies van toezicht- en 
datasystemen te bespreken 
(camera-observatiesystemen, 
persoonsgegevensbestanden en 
particuliere beveiligingsdiensten) 
en deze in het licht te plaatsen van 
de wenselijke en noodzakelijke 
privacy-bescherming. De WPR 
biedt volgens de auteur onvoldoen-
de waarborgen tegen te ruime 
toepassing van (groeps)observatie 
d.m.v. video en tegen koppeling en 
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uitwisseling van gegevensbestan-
den. Tegen gegevensuitwisseling 
tussen politie en particuliere 
beveiligingsdiensten wordt de 
privacy onvoldoende beschermd 
in het aanhangige wetsvoorstel-Po-
litieregisters. Overheidstoezicht is 
in het voorstel weliswaar geregeld, 
maar adequate sancties zullen in 
de praktijk blijken te ontbreken. 

8 
Montfoort, A. van. 
Kindermishandeling, incest, 
vrouwenmishandeling: begrijpen 
of ingrijpen? 
Maandblad geestelijke volksge-
zondheid, 4Ie jrg., nr. I I, 
november 1986, blz. 78-85. 

In dit artikel wordt ingegaan op 
de `ontdekking', definiering en 
bestrijding van kindermishande-
ling, vrouwenmishandeling en 
incest. Kindermishandeling werd 
in de jaren vijftig door medici 
onder de aandacht van het publiek 
gebracht. Over het algemeen 
definieert men het als een medisch-
psychosociaal probleem, hetgeen 
impliceert dat voor de bestrijding 
ervan hulp aan de gezinsleden 
geboden is. Voor vrouwenmishan-
deling en incest werd in het begin 
van de jaren tachtig met name 
door slachtoffers aandacht 
gevraagd. Definiering vindt 
voornamelijk plaats in termen van 
justitiele en maatschappelijke 
problemen: men ziet het als 
stratbare feiten en/of als uiting 
van het bredere maatschappelijke 
probleem van sexueel geweld 
tegen vrouwen. Bestrijding ervan 
vraagt derhalve volgens sommigen 
strafrechtelijk ingrijpen, volgens 
anderen maatschappelijke actie en 
hulpverlening aan slachtoffers. 
Van Montfoort constateert een 
roep om een hardere aanpak die 
niet altijd op rationele argumenten 
gebaseerd is. Hij stelt zich dan ook 
kritisch op ten aanzien van recente 
voorstellen met betrekking tot een 



aangifteplicht, krachtiger optreden 
van politie en justitie, meer 
uithuisplaatsingen van kinderen, 
het onderkennen van risicogroepen 
en preventie. De conclusie luidt 
dat geweld in het gezin niet 
volledig kan worden bestreden 
met een harde aanpak. 
Met literatuuropgave. 

9 
Rasker, J.J. 
Euthanasie en wetgeving. 
Berkestijn, T.M.G. van. 
Euthanasie en wetgeving: een 
commentaar. 
Muntendam, P. 
Advies van de Raad van State 
inzake euthanasie: een commen-
taar. 
Medisch contact, 41e jrg., nr. 41, 
oktober 1986, blz. 1323-1328. 

In drie artikelen wordt de wetge- 
ving inzake euthanasie besproken, 
uitgaande van de Proeve van de 
regering, het wetsvoorstel Wessel- 
Tuinstra (D66) en het advies van 
de Raad van State. Euthanasie is 
handelen dat beoogt het leven van 
een ander, die in een uitzichtloze 
noodsituatie verkeert en ondraag-
lijk lijdt, op diens verzoek te 
beeindigen. Volgens Rasker kan 
alleen de hoofdbehandelaar, met 
consultatie van een deskundige 
collega, oordelen over de euthana-
sievraag. Het begrip 'stervensfase' 
uit de Proeve betekent enerzijds 
een stap terug, maar voorkomt 
anderzijds dat ouderen zich 
bedreigd voelen. Euthanasie bij 
minderjarigen kan slechts met 
toestemming van de ouders. Het 
begrip uitzichtloze noodsituatie is 
moeilijk afgrensbaar. De auteur 
betwijfelt of een gewijzigde 
rechtspositie de openheid van 
artsen zal bevorderen. 
In commentaar op dit artikel stelt 
Berkestijn dat bij weigering van de 
hoofdbehandelaar ook andere 
artsen de euthanasievraag kunnen 
beoordelen. Verder wijst hij erop 

dat de KNMG een dubbele 
consultatie voorstaat en dat in de 
praktijk euthanasie buiten de 
stervensfase reeds is erkend. Ook 
meent hij dat ouderen zich niet 
bedreigd hoeven te voelen, omdat 
artsen soms wel onzorgvuldig 
kunnen zijn, maar niet malafide. 
Alleen door medische oorzaken 
ondraaglijk lijdende patienten, die 
een vrijwillig verzoek kunnen 
doen, komen voor euthanasie in 
aanmerking. Ten slotte vindt hij 
dat ook bij minderjarigen alleen 
het belang van de patient telt en 
dat duidelijke richtlijnen voor 
vervolging de openheid van artsen 
ten goede zal komen. 
In tegenstelling tot andere artsen 
is Muntendam niet teleurgesteld 
over het advies van de Raad van 
State. De Raad wil niet de 
voorwaarden waaronder euthana-
sie mag worden gepleegd in de 
wet opnemen, maar pleit voor het 
formuleren van een aantal 
zorgvuldigheidseisen. Aangezien 
de meningsvorming nog niet 
volledig is, vindt de Raad het 
wenselijk om nog niet tot wetgeving 
te besluiten, maar eerst nadere 
jurisprudentie van de Hoge Raad 
af te wachten. 
Met literatuuropgave. 

10 
Trovato, F. ' 
Suicide and ethnic factors in 
Canada. 
International journal of social 
psychiatry, 52e jrg., nr. 3, herfst 
1986, blz. 55-64. 

Onderzocht werd het verband 
tussen etnische factoren en het 
zelfmoordpercentage bij immigran-
ten in Canada. Drie hypothesen 
zijn getoetst: (a) de assimilatie-hy-
pothese die veronderstelt dat 
naarmate de etnische groep zich 
meer aanpast aan de dominante 
cultuur, de aanpassers zich meer 
in een anomische toestand 
bevinden waardoor de kans op 
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zelfmoord toeneemt; (b) de 
integratie-hypothese, die veronder-
stelt dat naarmate de etnische 
groep een sterkere onderlinge 
verbondenheid heeft, de kans op 
zelfmoord afneemt; (c) de sociaal-
economische hypothese die 
veronderstelt dat de marginale 
positie van etnische minderheden 
een voedingsbodem is voor een 
hoog zelfmoordpercentage. De 
onderzoeksgegevens zijn geput uit 
data-bestanden uit de jaren 1971 
en 1981. Statistische bewerking 
van deze gegevens bevestigt de 
hypothesen a en b. Voor de 
etnische groeperingen betekenen 
deze resultaten dat de eigen 
identiteit en de onderlinge 
verbondenheid in stand gehouden 
worden om de spanningen ten 
gevolge van de 'culture shock op 
te vangen. 
Met literatuuropgave. 

11 
Venvoerd, J.R.A. en E.R. 
Blankenburg. 
Beroep op de rechter ah laatste 
remedie? Enkele vergelykingen 
tussen de rechtsculturen in 
Nederland en de Westduitse 
deelstaat Nordrhein-Westfalen. 
Nederlands juristenblad, 61e 
jrg., nr. 53,27 september 1986, 
blz. 1045-1052. 

Net artikel is een voorpublikatie 
van een gedeelte van een door de 
auteurs verricht vergelijkend 
onderzoek naar het beroep op de 
rechtspraak in Nederland en de 
Bondsrepubliek Duitsland. Voor 
de analyse is gebruik gemaakt van 
de gerechtelijke statistiek en 
andere gegevens van 1970-1984. 
Gezien de vele maatschappelijke, 
materieelrechtelijke en rechterlijk-
organisatorische overeenkomsten 
tussen Nederland en Nordrhein-
Westfalen werd aanvankelijk 
verondersteld dat het beroep op 
de rechter niet fundamenteel zou 
verschillen. De rechtsculturele 

vergelijking wijst echter uit dat de 
bezorgdheid over het sedert 1970 
sterk groeiende beroep op de 
rechter, betrekking heeft op zeer 
ongelijke kwantiteiten rechtshulp 
en rechtspraak. Het Duitse 
systeem is rechtspraakgeorienteerd 
en het Nederlandse rechtshulpge-
orienteerd. De oorzaak hiervan is 
onder meer het verschil in aanbod 
van alternatieven voor de recht-
spraak. De auteurs bespreken in 
dit verband drie typen van 
gerechtelijke afdoeningen: 
bureaucratische afdoening (vooral 
m.b.t. verkeersschade); pseudo-
rechtspraak (m.b.t. huur- en 
arbeidszaken); diverse vormen van 
rechtshulp (bureaus voor rechts-
hulp en wetswinkels). Nederlan-
ders maken veel gebruik van 
bovengenoemde rechtspraakalter-
natieven. In de Bondsrepubliek 
daarentegen is er geen aanbod van 
bovengenoemde vormen van 
pseudo-rechtspraak en wordt door 
het rechtshulpmonopolie van de 
advocatuur en de geringe uitbouw 
van de gesubsidieerde rechtshulp 
het beroep op de rechter veel 
minder gefilterd dan in ons land. ' 
Resumerend lijkt beroep doen op 
de rechter meer een laatste 
remedie in Nederland dan in 
Duitsland. 
Met literatuuropgave. 

12 

Anjewierden, 0., A.M, van 
Kalmthout en .1. Simmelink. 
Ontwikkelingen in het Nederland-
se strafrecht in de afgelopen 
decennia (deel ). 
Panopticon, 7e jrg., nr. 5, 
september/oktober 1986, blz. 
420-453 (B). 

De auteurs bespreken een aantal 
ontwikkelingen in het materiele 
strafrecht, de strafuitvoering en de 
justitiele hulpverlening. Na een 
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historische beschouwing over 
maatschappelijke ontwikkelingen 
in onze verzorgingsstaat, worden 
voorbeelden gegeven van verschui-
vingen in de strafbaarstelling van 
gedrag in de pornografie-, de 
abortus-, de euthanasie-, en de 
softdrugs-wetgeving. De hervor-
mingen binnen het strafsanctie-
stelsel zijn waarneembaar in de 
bepalingen ten aanzien van 
vermogenssancties, dienstverlening 
als alternatieve sanctie, de voor-
waardelijke veroordeling en de 
TBR. De ontwikkelingen in het 
detentierecht komen tot uiting in 
de verbetering van de rechtspositie 
van gedetineerden en de bepalingen 
t.a.v. voorwaardelijke invrijheid-
stelling. Tenslotte worden de 
ontwikkelingen binnen de justitiele 
hulpverlening toegelicht aan de 
hand van de veranderingen in 
taakstelling, opzet en werkwijze 
van de reclassering en aan de 
hand van de toegenomen aandacht 
voor slachtoffers van delicten. 
Met literatuuropgave. 

13 
Baauw, P.J. 
Strafrecht en kort geding. 
Advocatenblad, 66e jrg., nr. 19, 
24 oktober 1986, blz. 453-460. 

In het laatste decennium heeft zich 
voor het primair op de wet 
gebaseerde strafprocesrecht een 
revolutionaire ontwikkeling 
voorgedaan. Het strafrecht is voor 
de overheid steeds meer een 
beleidsinstrument geworden. Voor 
het voeren en toetsen van dat 
beleid' biedt het Wetboek van 
Strafvordering niet altijd voldoende 
aanknopingspunten, zodat steeds 
meer niet de wetmatigheids- maar 
de rechtmatigheidsvraag centraal 
komt te staan. Optreden en beleid 
van de politie en justitie worden 
regelmatig door de strafrechter 
getoetst aan (buitenwettelijke) 
criteria, o.a. ontleend aan mensen-
rechtenverdragen en beginselen 

van een goede proces-orde. Tevens 
tekent zich een ontwikkeling af 
waarbij in zeer uiteenlopende 
strafrechterlijk relevante zaken een 
beroep wordt gedaan op de 
President in kort geding om 
wettelijk niet ingevulde gaten op te 
vullen. Ter illustratie van deze 
ontwikkelingen presenteert de 
auteur een overzicht van recente 
gepubliceerde kort geding-jurispru-
dentie, gegroepeerd rond veertien 
onderwerpen. Tot slot plaatst de 
auteur enkele processuele en 
inhoudelijke kanttekeningen bij 
deze jurisprudentie. 

14 
Beaufort, L. de 
Rechtspraak op zijn Amerikaans. 
Intermediair, 22e jrg., nr. 43, 
oktober 1986, blz. 51-57. 

In het artikel worden vergelijkingen 
getrokken tussen de Amerikaanse 
en de Nederlandse strafrecht-
spraak. In Amerika zijn de burgers 
veel meer dan in Nederland 
betrokken bij de aanpak van de 
criminaliteit, niet alleen in de 
vorm van buurtwachten, maar ook 
omdat de Amerikaanse gerechtsge-
bouwen toegankelijker zijn. De 
Amerikaanse magistratuur is, 
omdat zij voor een aantal jaren 
gekozen wordt, meer verantwoor-
ding verschuldigd aan de burgers 
(spreekbeurten, media) dan in 
Nederland. Inefficient is de 
Amerikaanse procedure om alle 
vragen betreffende de bewijsvoe-
ring pas ter zitting aan de orde te 
stellen: er is geen rechter-commis-
saris die het nodige voorwerk 
doet. De jury-rechtspraak zorgt er 
voor dat de zitting veel weg heeft 
van een theatervoorstelling, 
waarin het OM en de verdediging 
hun best doen de leden van de 
jury te overtuigen. 'Plea bargai-
ning', het maken van een onderlin-
ge afspraak tussen het OM en de 
raadsman, leidt daarentegen tot 
een veel grotere efficientie dan in 
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Nederland: de behandeling van 
vele strafzaken kan uiterst kort 
gehouden warden. Het cellentekort 
lost men in Amerika op door 
meerdere gedetineerden per cel te 
plaatsen. Het instituut `wegzend-of-
ficier' heeft men daar dus niet 
nodig. Verder is het opmerkelijk 
dat de rol van het slachtoffer in 
het strafproces groter is dan in 
Nederland, hetgeen eens temeer 
aangeeft hoezeer men de samenle-
ving bij de rechtspraak betrekt. 

15 
Beste, H. 
Schadenswiedergutmachung 
— ern Fall far zwei? 
Kriminologisches Journal, 18e 
jrg., nr. 3,1986, blz. 161-181 
(BRD). 

Niet alleen in de criminele 
politick, maar in allerlei maat-
schappelijke geledingen bestaat de 
laatste jaren grote belangstelling 
voor (schadevergoeding aan) het 
slachtoffer van delicten. In dit 
artikel bepreekt de auteur de 
motieven en de (schijn)argumenten 
voor deze belangstelling. Hij gaat 
daarbij in op het concept van 
conflictoplossing, dat het aan 
groeiende kritiek onderhevige 
strafrechtelijk systeem hernieuwde 
legitimatie moet verschaffen. Hij 
vergelijkt de mogelijkheden tot 
conflictoplossing in en buiten het 
strafrecht. Hieruit concludeert hij 
dat informele conflictoplossing 
meer dan het strafrecht in staat is 
om het conflict voor beide partijen 
uit de wereld te helpen. Ten 
aanzien van het groeiend streven 
om het slachtoffer van een delict 
via het strafrecht schadeloos te 
stellen, wijst de auteur op voorbeel-
den in de VS, waar schadevergoe-
dingsmodaliteiten op grate schaal 
in de strafrechtspleging zijn 
germplementeerd. Deze ontwikke-
ling is te beschouwen als een 
paging am legitimatie te verschaf-
fen aan een strafrechtssysteem, dat 

het monopolie van conflictoplos-
sing claimt en als zodanig structu-
reel dadergericht blijft. Wit 
schadeloosstelling tangs de weg 
van het strafrecht bijdragen aan 
een betere maatschappelijke 
conflictbeheersing, dan dienen nog 
vele vragen beantwoord te 
worden. Hiervoor is onderzoek 

nodig. De auteur besluit met het 
formuleren van deze vragen. 
Met literatuuropgave. 
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16 
Frazier C.E. en J.K. Cochran. 
Official intervention, diversion 
from the juvenile justice system, 
and dynamics of human services 
work: effects of a reform goal 
based on labeling theory. 
Crime and delinquency, 32e jrg., 
nr. 2, april 1986, blz. 157-176 
(VS). 

Binnen de jeugdrechtspraak is 
ontslag uit strafvervolging een 
frequent toegepaste maatregel. Het 
oorspronkelijke uitgangspunt hier-
bij was dat bemoeienis van jus- 
title met een jongere die incidenteel 
een overtreding begaat, meer 
kwaad dan goed doet (labeling-the-
one). Later wend een variatie 
toegepast waarbij i.p.v. strafvervol-
ging 'hulp' wordt geboden. Het 
risico hierbij is een te intensieve 
bemoeienis, waardoor de maatregel 
zijn doe voorbij schiet. De auteurs 
stellen dat jongeren die van 
strafvervolging ontslagen zijn in 

' elk geval niet meer bemoeienis 
mogen ondergaaft dan jongeren 
die wel zijn veroordeeld. Zij deden 
een retrospectief onderzoek in 
Florida (1977-1979), waarbij zij de 
gegevens van 621 jongeren die van 
strafvervolging werden ontslagen, 
vergeleken met de gegevens van 
een vergelijkbare groep veroordeel-
de jongeren. De onderzoeksgroep 
bleek even tang of langer binnen 
het justitiele circuit te verkeren, 
een zelfde mate van restrictieve 
maatregelen te ondervinden en 



even formeel behandeld te worden 
als de controlegroep. De auteurs 
concluderen dat in elk geval bij dit 
project de maatregel gefaald heeft. 
Aan de hand van aantekeningen 
die de eerste auteur maakte toen 
hij het betreffende project leidde, 
vormen zij hypothesen over de 
oorzaken hiervan. Enerzijds 
hadden de justitiele organen 
weerstand tegen het idee de 
interventie te beperken, anderzijds 
hadden de maatschappelijk 
werkers binnen het project 
persoonlijke en ideologische 
redenen om te kiezen voor 
oplossingen die niet strookten met 
het doel interventie te beperken. 
Met literatuuropgave. 

17 
Lilly, R.J. en R.A. Ball. 
The potential use of home 
incarceration for drunken drivers. 
Crime and delinquency, 32e jrg., 
nr. 2, april 1986, blz. 224-247 
(VS). 

De auteurs constateren dat er op 
dit moment twee tegenstrijdige 
tendensen zijn in de toepassing 
van wettelijke sancties. Aan de ene 
kant is er een beweging in de 
richting van alternatieve straffen, 
met het doel zowel kosten als 
negatieve effecten te minimalise-
ren), anderzijds is er een neiging 
tot strengere straffen. Deze laatste 
tendens is zeer uitgesproken m.b.t. 
het rijden onder invloed van 
alcohol of drugs. De auteurs 
stellen dat 'hard' optreden 
averechts werkt en de mythe 
credert dat een bepaalde categorie 
van overtreders aanzienlijk 
gevaarlijker is dan tot dusver 
gedacht en duidelijk verschilt van 
anderen. De auteurs gaan in op 
diverse onderzoeken die het 
probleem van rijden onder invloed 
en de aanpak ervan relativeren. Zij 
tonen .aan dat veel maatregelen 
niet effectief zijn of hun doel 
voorbij schieten en dat de groep 

heterogener is dan verondersteld 
werd. Het doel van een straf is 
volgens de auteurs in essentie een 
symbolische en sociale veroorde-
ling van de desbetreffende daad. 
De auteurs bespreken vervolgens 
de mogelijkheid van huisarrest als 
straf. Als voordelen daarvan 
noemen zij: flexibiliteit; de 
mogelijkheid om huisarrest te 
combineren met andere maatrege-
len, zoals psyohotherapie, het feit 
dat huisarrest op elk moment 
inpasbaar in het strafproces en het 
feit dat huisarrest zowel door de 
overtreder als door de officier 
gevraagd kan worden. Bovendien 
komt deze maatregel tegemoet aan 
de wensen van het publiek. Als 
voornaamste probleem wordt het 
'add-on'-effect genoemd: de straf 
kan gemakkelijk worden toegepast 
op personen die anders buiten 
vervolging bleven. 
Met literatuuropgave. 

18 
Rogers, J.C. 
The violence epidemic in U.S. 
America 
Corrective and social psychiatry, 
32e jrg., nr. 2, april 1986, blz. 
59-65 (VS). 

In het artikel wordt betoogd dat 
het argument dat de doodstraf 
afschrikt niet houdbaar is. Moor-
denaars zijn voor het merendeel 
gestoorde mensen, voor wie 
afschrikking niet werkt. Bovendien 
is het juridisch de vraag of men 
iemand mag straffen ter voorko-
ming van toekomstige delicten van 
anderen. Statistisch gezien kan 
niet worden aangetoond dat de 
doodstraf het aantal moorden doet 
verminderen. De auteur meent dat 

- de doodstraf gehandhaafd wordt 
omdat de burgers die zich wel aan 
de wet houden daardoor worden 
gerustgesteld. Men dient zich 
echter af te vragen of dit argument 
opweegt tegen het risico dat 
mensen worden terechtgesteld, die 
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achteraf onschuldig blijken te zijn. 
Bovendien is het de vraag of 
strafrechtelijke beslissers, die niet 
psychiatrisch geschoold zijn, 
kunnen vaststellen of een delin-
quent in de toekomst een onaccep-
tabel gevaar voor de samenleving 
vormt. De samenleving zou pas 
echt veiliger worden, wanneer zij 
zich humaner zou opstellen op 
basis van wetenschappelijke 
bestudering van de 'epidemiologie' 
van de misdaad. 
Met literatuuropgave. 

19 
Sanders, A. 
Class bias in prosecutions. 
Howard journal of criminal 
justice, 24e jrg., nr. 3, augustus 
1985, blz. 176-199 (GB). 

In het artikel wordt de vraag aan 
de orde gesteld of de uiteenlopende 
behandeling van wetsovertreders 
door verschillende instanties 
gebaseerd is op klasse-justitie. 
Hiertoe wordt het vervolgingsbe-
leid van drie politiekorpsen in 
1200 zaken vergeleken met het 
vervolgingsbeleid over een aantal 
jaren van een regionale arbeidsin-
spectie. De politie heeft voorname-
lijk te maken met overtreders uit 
de lagere klassen, de arbeidsinspec-
tie voornamelijk met overtreders 
uit de middenklasse. Hoewel de 
politie verdachten uit de midden-
klasse significant minder vaak 
vervolgt, kan in het algemeen 
gesteld worden dat zij in het 
overgrote deel van de zaken tot 
vervolging besluit. De arbeidsin-
spectie daarentegen vervolgt 
zelden. Na analyse en beschrijving 
van het besluitvormingsproces bij 
beide instanties met betrekking tot 
wet of niet vervolgen concludeert 
de auteur dat er sprake is van 

• klasse-justitie. Deze berust echter 
niet op opzet, maar is ingebed in 
de sociaal-economische 
maatschappijstructuur. 
Met literatuuropgave. 

116 

20 
Silberman, S. 
Community service as an alterna-, 
tive sentence for juveniles. 
New England journal on 
criminal and civil confinement, 
12e jrg., nr. 1, winter 1986, blz. 
125-150 (VS). 

Dit artikel behandelt de geschiede-
nis van maatschappelijke dienstver-
lening als alternatieve sanctie voor 
jeugdigen in de VS. Aan het eind 
van de jaren zeventig is deze 
mogelijkheid daar geintroduceerd, 
gebaseerd op het Britse model. 
Maatschappelijke dienstverlening 
dient soms als alternatief voor een 
voorwaardelijke gevangenisstraf, 
of als vervanging van de traditio-
nele gevangenisstraf, en zelfs (nog 
voordat de schuldvraag beant-
woord is) ter voorkoming van een 
strafblad. In de VS is echter nog 
lang geen geen sprake van een 
algemeen geaccepteerde praktijk. 
Slechts zeer weinig delinquenten 
worden geschikt bevonden voor 
een dergelijke alternatieve sanctie. 
De auteur benadrukt de positieve 
kanten van maatschappelijke 
dienstverlening, maar besteedt ook 
aandacht aan controversiele 
kwesties, zoals het contact tijdens 
de dienstverlening met andere , 
wetsovertreders, hetgeen mogelijke 
schadelijke effecten heeft. Verder 
wijst de auteur erop dat mogelijke 
resocialiserende effecten niet 
blijvend zijn zolang het thuismilieu 
niet verandert. Ten slotte is de 
vraag welke instantie moet 
bepalen wie voor een alternatieve 
sanctie in aanmerking komt. 
Met literatuuropgave. 

Justitiele Verkonningen, jrg. 13, nr. 2, 1987 

21 
100 jaar Wetboek van Straftrecht, 
10 jaar recht voor gestraften? 
Themanummer. 
Rechtshulp, nr. 10, oktober 1986. 

Centraal in het therhanummer 

staat het beklagrecht voor gedeti-
neerden. C. Kelk schetst eerst de 



sociaal-psychologische verhoudin-
gen tussen bewaarders en gedeti-
neerden. Gesteld wordt dat de 
juridisering van de detentiesituatie, 
d.w.z. de vergroting van de 
mogelijkheden voor gedetineerden 
om zich te weren tegen machtsuit-
oefening door penitentiaire 
autoriteiten, op een aantal 
onmogelijkheden en begrenzingen 
stuit. R. Verpalen beargumenteert 
waarom er voldoende redenen zijn 
om gedetineerden ruimschoots te 
voorzien van rechtshulp. Tevens 
gaat hij in op twee knelpunten: de 
toegang van de rechtzoekende tot 
de rechtshulpverlener en de 
toegang van de hulpverlener tot de 
client. H. Bianchi plaatst de 
positie van de gedetineerde in het 
kader van de grondrechten. 
Detentie leidt tot het verlies van 
grondrechten. Hij pleit voor een 
ander systeem van criminaliteits-
controle. Volgens G. Mols en E. 
van der Boom toont het beklagrecht 
vanwege de verlichting van het 
inhumane karakter van de detentie, 
aantrekkelijke kanten. Maar het is 
tevens problematisch omdat het de 
drempel om vrijheidsstraffen te 
eisen en op te leggen verlaagt. N. 
Janssen bespreekt de ontwikkeling 
van de rechtshulp zoals die door 
de Bureaus voor Rechtshulp wordt 
verstrekt. Hij pleit voor het 
scheppen van waarborgen voor 
een onafhankelijke positie van de 
bureaumedewerker. P. Wiewe1 
schetst de rechteloze behandeling 
op het bureau van politie. Leidraad 
voor zijn artikel is 'De huishoude-
lijke order voor het personeel 
dienstdoende in het cellenhuis van 
het hoofdbureau van politie te 
Amsterdam'. Tot slot doet M. 
Kneepkens als abolitionist een 
pleidooi voor het creeren van 
nieuwe vormen van conflictoplos-
sing. 

Criminologie 

22 
Berghuis, A.C. en J.J.A. Essers. 
Criminaliteitsbestrijding en 
publieke opinie. 
Tijdschrift voor criminologie, 28e 
jrg., nr. 4, juli/oktober 1986, blz. 
159-178. 

I.v.m. het rapport Roethof en het 
beleidsplan Samenleving en 
criminaliteit hield het WODC een 
enquete onder 1967 Nederlanders 
van 18 jaar en ouder over hun 
ideeen m.b.t. de criminaliteitsbe-
strijding. Een aantal delictsvormen 
— van licht tot zwaar — en verschil-
lende strafmogelijkheden werden 
aan hen voorgelegd. Men ging 
daarbij uit van drie orientaties: 
een punitieve houding dan wel een 
voorkeur voor hulpverlening; een 
voorkeur voor bestuurlijke of 
justitiele preventie; al dan niet 
bereid zijn om extra middelen aan 
misdaadbestrijding te besteden. Er 
bleek weinig verband te zijn tussen 
deze orientaties en slachtoffererva-
ring. Het merendeel was meer 
voor hulpverlening dan voor een 
repressieve aanpak. Een punitieve 
houding werd vooral aangetroffen 
onder laag-opgeleiden, ouderen, 
mannen en VVD-aanhang. 
Schadevergoeding als maatregel 
was vrij populair. T.a.v. preventie 
hadden bestuurlijke maatregelen 
de voorkeur. Burgers en rechterlijke 
macht dachten gelijk over het 
toepassen van onvoorwaardelijke 
vrijheidsstraffen, maar het publiek 
was voor langduriger opsluiting. 
Toewijzing van de middelen werd 
in even sterke mate noodzakelijk 
geacht voor preventieve en 
repressieve maatregelen als voor 
hulpverlening aan daders en 
vooral aan slachtoffers. De auteurs 
concluderen dat het beleidsplan 
redelijk lijkt aan te sluiten bij de 
ideeen van het publiek. 
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23 

Buikhuisen, W. 
Jugendkriminalitdt und Verbal-
tensbeeinflassung durch Strafen 
und Belohnen: eine Theorie. 
Monatsschrift ffir Kriminologie 
und Strafrechtsreform, 69e jrg., 
nr. 5, oktober 1986, blz. 270-288 
(BRD). 

In studies naar de effectiviteit van 
sancties is meerdere malen 
vastgesteld dat strafrechtelijke 
sancties in het algemeen geen 
effect hebben op recidive. De 
auteur wijst in dit artikel op enkele 
methodologische onzuiverheden in 
deze studies en toont aan dat men 
individueel in verschillende mate 
gevoelig is voor sancties. De • 

relatieve ongevoeligheid voor 
straffen die men bij jeugdige 
criminelen aantreft, is vaak terug 
te voeren op een gebrekkig 
verlopen socialisatieproces. 
Gebrekkige socialisatie is in veel 
gevallen het gevolg van het 
- psychologisch en biologisch 
bepaald - geringe vermogen van 
de jongere om negatief gewaar-
deerd gedrag af te leren. Nadat de 
auteur het bestaan van individuele 
verschillen in gevoeligheid voor 
sancties heeft onderbouwd, 
postuleert hij de gevoeligheid van 
het individu voor (materiele) 
beloning..Een systeem van 
materiele beloning zou minder 
goed gesocialiseerde jeugdigen tot 
gedrag conform de beoogde norm 
kunnen bewegen. De auteur 
beschrijft hoe zo'n materieel 
beloningssysteem er in de praktijk 
uit zou kunnen zien. De verwachte 
effectiviteit van het systeem 
motiveert hi] daarbij mede vanuit 
criminologische theorieen van 
Hirschi, Merton en Sykes en 
Matza. 
Met literatuuropgave. 
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24 

Dixon, D.J. 
On the criminal mind: an 
imaginary lecture by Sigmund 
Freud. 
International journal of offender 
therapy and comparative 
criminology, 30e jrg., nr. 2, 
1986, blz. 101-109. 

Op grond van verspreide kantteke-
ningen van Freud over motieven 
tot crimineel gedrag, heeft de 
auteur een denkbeeldige lezing 
opgesteld waarin Freud een 
afgeronde en systematische studie 
presenteert over de criminele 
geest. Hi] begint zich af te vragen 
waarom wij in wezen zoveel 
bewondering hebben voor crimine-
len en vooral voor moordenaars. 
Hi] herleidt deze bewondering tot 
het Oedipus-complex en daarmee 
samenhangende schuldgevoelens. 
Vadermoord en incest met de 
moeder zijn primaire en universele 
criminele impulsen. Het onbewust 
koesteren van deze impulsen roept 
schuldgevoelens op. WI] bewonde-
ren misdadigers, omdat zij doen 
wat wij onbewust ook zouden 
willen doen. Daardoor nemen zij 
bovendien de schuld op zich voor 
onze eigen criminele impulsen. Hi] 
de verklaring van het ontstaan van 
crimineel gedrag is schuld ook een 
hoofdfactor. Het opheffen van 
onze universele schuldgevoelens is 
onder meer mogelijk door middel 
van bestraffing en bestraffing volgt 
nu eenmaal op het plegen van een 
misdrijf. Volgens deze redenatie 
wordt criminaliteit dus veroorzaakt 
door schuldgevoelens. Ook al zijn 
wij alien behept met aan het 
Oedipus-complex gerelateerde 
schuldgevoelens, niet iedereen 
vertoont crimineel gedrag. Dat 
houdt volgens Freud verband met 
de relatie tussen het super-ego en 
het ego. De attitude van de vader 
ten opzichte van zijn zoon speelt 
daarbij een hoofdrol. 



25 
Gibbons, D.C. 
Juvenile delinquency: can social 
science find a cure? 
Crime and delinquency, 32e jrg.. 
nr. 2, april 1986, blz. 186-204 
(VS). 

In de eerste helft van deze eeuw 
waren criminologen optimistisch 
over het onderzoek naar de 
oorzaken van misdaad en delin-
quentie. Ook van corrigerende 
therapeutische maatregelen 
hadden zij hoge verwachtingen. 
Na de Tweede Wereldoorlog nam 
het onderzoek enorm in omvang 
toe, waarbij met name een sociolo-
gische benadering de overhand 
kreeg. Veel van de toen gehanteerde 
theorieen zijn inmiddels echter 
ontkracht, oftewel slechts een 
gering deel van de variantie van 
delinquent gedrag kan worden 
verklaard. Hetzelfde geldt voor 
corrigerende en preventieve 
maatregelen. Sommige program-
ma's hebben weliswaar effect, 
maar zijn slechts geschikt voor 
specifieke groepen. De auteur is 
van mening dat onderzoek zinvol 
kan zijn, maar dat daarbij realisti-
scher pretenties dienen te worden 
uitgedragen. 
Met literatuuropgave. 

26 
Hoffman, P.B. en P.L. Hardy-
man. 
Crime seriousness scales: public 
perception and feedback to 
criminal policymakers. 
Journal of criminal justice, 14e 
jrg. nr. 5, 1986, blz. 413-431 
(VS). 

Het vaststellen van een rangorde 
in de ernst van misdrijven n.a.v. 
beoordelingen door het publiek 
kan een nuttig hulpmiddel zijn bij 
het bepalen van de straftoemeting 
en het vaststellen van het algemeen 
juridische beleid. Sinds 1973 werkt 
de USPC (U.S. Parole Commission) 
met een speciale index van acht 

categorieen misdrijven die regel ma-
tig wordt bijgesteld op basis van 
een beoordeling van de ernst door 
het publiek. In 1984 werd een 
rapport uitgebracht met bevindin-
gen van een uitgebreid onderzoek 
(National Survey of Crime 
Severity) onder 60.000 responden-
ten die van 204 genuanceerd 
omschreven misdrijven de rangorde 
bepaalden. De auteurs vergeleken 
beide systemen en kwamen tot de 
conclusie dat er naast overeenkom-
sten in de uitersten verschillen 
waren. Bij de USPC-index bleek 
meer nadruk te liggen op de 
intentie en de verwijtbaarheid van 
een misdrijf; bij de NSCS bleek 
vooral de toegebrachte schade van 
belang. De auteurs verklaren dit 
uit het ontbreken van een instructie 
rond de begrippen schade en 
schuld. Verder onderzoek is 
gewenst, waarbij toegebraehte 
schade en verdiende straf duidelijk 
onderscheiden dienen te worden. 

27 
Hough, M. en D. Moxon. 
Dealing with offenders: popular 
opinion and the views of victims; 
findings from the British Crime 
Survey. 
Howard journal of criminal 
justice, 24e jrg., nr. 3, augustus 
1985, blz. 160-175 (GB). 

In toenemende mate wordt het 
belang onderkend van overeen-
stemming tussen het straftoeme-
tingsbeleid en de publieke opinie 
dan wel de behoeften en wensen 
van slachtoffers van criminaliteit. 
De wijdverspreide veronderstelling 
dat het justitieel systeem minder 
punitief is ingesteld dan het 
publiek wordt tegengesproken 
door de resultaten van de British 
Crime Survey (BCS) van 1982 en 
1984. Deze wijzen erop dat het 
straftoemetingsbeleid vrij goed 
overeen komt met wat het publiek 
wil en met de wensen van de 
slachtoffers. Andere uitkomsten 
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zijn: het publiek schat het justitieel 
ingrijpen ten aanzien van inbrekers 
minder punitief in dan het in 
werkelijkheid is; het publiek 
steunt tot op zekere hoogte 
diversie voor minderjarige 
delinquenten en zowel publiek als 
(vooral) slachtoffers staan positief 
tegenover schadevergoeding; 
ouderen, handwerklieden, en zij 

die bang zijn voor inbraak opteren 
voor een relatief strenger straftoe-
metingsbeleid. Hetzelfde geldt 
voor vrouwen wanneer het gaat 
om verkrachting of lastig vallen'; 
slachtoffers zijn niet punitiever in 
bun attitude dan anderen. De 
auteurs concluderen dat meer 
kennis van het justitieel systeem 
het vertrouwen in dat systeem kan 
vergroten. Angstreductie zou 
wellicht de roep om zwaardere 
straffen doen afnemen. 
Met literatuuropgave. 

28 
Kaiser, G. 
Des Bild der Frau im neueren 
kriminologischen Schrifium. 
Zeitschrift fiir die gesamte 
Strafrechtswissenschaft, 36e jrg., 
nr. 3,1986, blz. 658-678 (BAD). 

Internationaal gezien komt 
criminaliteit beduidend minder 
vaak voor bij vrouwen dan bij 
mannen. De auteur bespreekt een 
aantal alternatieve verklaringen 
voor dit verschil. Een eerste 
theorie gaat ervan uit dat crimina-
liteit bij vrouwen even vaak 
voorkomt als bij mannen, maar dat 
door selectieve processen vrouwen 
minder vaak worden vervolgd, 
minder vaak worden bestraft en 
lichter worden bestraft. Dit 
verklaringsmodel kan empirisch 
worden weerlegd. Ook uit 'dark 
number'-onderzoek blijken allerlei 
vormen van criminaliteit bij 
vrouwen minder vaak voor te 
komen. Twee andere verklaringen 
blijven over. Een daarvan zoekt de 

oorzaak van het verschil in 

criminaliteit tussen mannen en 
vrouwen in biologische factoren. 
Hiermee kan echter niet worden 
verklaard waarom het aandeel van 
vrouwencriminaliteit historisch en 
internationaal varieert. De 
samenhang tussen geslacht en 
criminaliteit dient dan ook te 
worden herleid tot verschillen in 
socialisatie en inform& sociale 
controle waaraan vrouwen en 
mannen onderhevig zijn. De sterke 
stijging van het relatieve aandeel 
van de vrouwencriminaliteit 
gedurende de afgelopen jaren 
dient eveneens aan deze sociaal-
culturele factoren te worden 
toegeschreven. De socialisatie en 
de sociale controle waaraan 
vrouwen in vergelijking tot 
mannen zijn onderworpen, zijn 
van karakter veranderd. 
Met literatuuropgave. 

29 
Launay, G. 
Bringing victims and offenders 
together: a comparison of two 
models. 
Howard journal of criminal 
justice, 24e jrg., nr. 3, augustus 
1985, blz. 200-212 (GB). 

Op basis van literatuuronderzoek 
acht Launay het zinnig als 
delinquenten en bun slachtoffers 
meer over elkaar zouden weten. 
Hij bespreekt twee modellen voor 
ontmoetingen tussen beide 
partijen: het Victim-offender 
Reconciliation Programme (VORP) 
en het project van het Rochester 
Youth Custody Centre (Rochester-
project). Het VORP houdt in dat 

• dader en slachtoffer elkaar, in 
aanwezigheid van een getrainde 
vrijwillige bemiddelaar, ontmoeten. 
Eerst worden de feiten en gevoelens 
rond het desbetreffende delict 
besproken, waarna over genoeg-
doening (schadevergoeding) wordt 
gepraat. Een eventuele overeen-
komst wordt later tijdens de 
rechtszitting bij de overweging 
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betrokken. Het Rochester-project 
houdt in dat willekeurige daders 
en slachtoffers van inbraak elkaar 
gedurende enige tijd regelmatig 
ontmoeten voor gestructureerde 
discussies en rollenspelen. In 
tegenstelling tot het VORP zijn in 
het Rochester-project slachtoffers 
van zowel opgeloste als onopgelos-
te zaken betrokken; verder kunnen 
deelnemers zelf bepalen wanneer 
zij er aan toe zijn de andere partij 
te ontmoeten. Launay bekijkt 
beide projecten in het licht van 
vier mogelijke doelstellingen die 
men bij ontmoetingen tussen 
slachtoffers en daders kan hebben. 
Hij concludeert dat VORP de 
betrokkenen meer tastbaar 
voordeel kan bieden, maar dat het 
Rochester-project effectiever is in 
het wegnemen van vooroordelen, 
stereotiepen en rationalisaties. Dit 
laatste zou volgens Launay het 
primaire doel moeten zijn van 
dergelijke projecten. 
Met literatuuropgave. 

30 
Maas C.J. 
De relatie tussen straatverlichting 
en criminaliteit. 
Tijdschrift voor de politie, 48e 
jrg., nr. 10, oktober 1986, blz. 
438-443. 

Hoe ver kunnen gemeenten gaan 
in het bezuinigen op het lichtniveau 
van straatverlichting, wanneer dit 
wordt geplaatst tegen de achter-
grond van een van de functies van 
straatverlichting: het voorkomen 
van criminaliteit. Straatverlichting 
kan gezien worden als een van de 
factoren die een rot spelen bij de 
mogelijkheid sociale controle uit 
te oefenen en daarmee criminaliteit 
te voorkomen. Of het daarbij om 
een directe relatie gaat, of dat 
andere factoren een rot spelen, is 
niet duidelijk. Een aantal buiten-
landse, deels experimentele 
onderzoeken leverde gebrekkige, 
weinig eenduidige resultaten op. 

Wet zijn er voldoende aanwijzingen 
dat bij verhoging van het lichtni-
veau sommige vormen van 
criminaliteit verminderden, aldus 
de schrijfster. Verlaging van het 
lichtniveau om bezuinigingsrede-
nen acht zij daarom niet raadzaam. 
Daarnaast doet zij de aanbeveling 
bij maatregelen ter beheersing van 
de criminaliteit verbetering van de 
straatverlichting niet als afzonder-
lijke maatregel te hanteren, maar 
te combineren met andere maatre-
gelen van preventieve aard. 
Met literatuuropgave. 

31 
Staples, W.G. 
Restitution as a sanction in 
juvenile court. 
Crime and delinquency, 32e jrg., 
nr. 2, april 1986, blz. 177-185 
(VS). 

De laatste tien jaar heeft schade-
loosstelling als straf zowel in het 
volwassenen- als in het jeugdrecht 
steeds meer betekenis gekregen. 
Met name in de Verenigde Staten 
is deze straf sterk gestimuleerd. De 
straf bestaat eruit dat de overtreder 
betaalt, in de vorm van geld of 
door het verrichten van diensten 
aan het slachtoffer. De belangstel-
ling voor de schadeloosstelling is 
te plaatsen binnen drie trends 
binnen het strafrecht: de individu-
alisering binnen het jeugdrecht, de 
groeiende belangstelling voor de 
slachtoffers van een misdaad en 
het vervagen van het traditionele 
onderscheid tussen strafrecht en 
civiel recht. De individualisering 
van het jeugdrecht komt in feite 
voort uit een tendens naar een op 
het volwassenenrecht gelijkend 
strafrecht. Het kind wordt steeds 
minder binnen de context van zijn 
familiegroep bekeken. De belang-
stelling voor slachtoffers duidt op 
een steeds sterkere benadrukking 
van het feit dat misdaad zowel 
schade doet aan het slachtoffer als 
aan de sociale orde of maatschap- 
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pij. De schadeloosstelling is dan 
een blijk van erkenning van de 

'claims van het slachtoffer. Daar-
naast valt te verdedigen dat 
daarmee de morele balans wordt 
hersteld. T.a.v. het onderscheid 
tussen straf- en civiel recht valt op 
te merken dat een van de verschillen 
was dat in het strafrecht de 	- 
overtreder werd vervolgd op gezag 
van de maatschappij (en niet 
zozeer van het slachtoffer), terwijI 
in het civiel recht het slachtoffe?' 
een officiele aanklacht moet 
indienen. Straffen nit beide 
rechtsstelsels lopen meer en meer 
in elkaar over (by. belastingfraude 
en vervuiling). Schadeloosstelling 
wordt soms gepresenteerd als een 
middel dat tegemoet komt aan alle 
doelstellingen van het strafrecht. 
Het is echter niet los te zien van 
de sociaal-historische context. 
Met literatuuropgave. 

32 
Wesselius, E.T. 
Slachtofferhulp — hulp aan 
slachtoffers? 
Delikt en delinkwent, I6e jrg., 
nr. 8, oktober 1986, blz.-818-827. 

De auteur gaat in op de vraag 
hoeveel baat het slachtoffer zelf 
heeft bij gerealiseerde voorzienin-
gen ten behoeve van slachtoffer-
hulp. Uitgangspunt vormen de 
ervaringen die in het arrondisse-
ment Utrecht zijn opgedaan bij 
een experiment 'informatiever :  
strekking aan aangevers/slacht-
offers van misdrijven'. De bedoe-
ling hiervan was om te inventarise-
ren wat op korte termijn bereikt 
kan warden en om een te evalueren 
experiment op te zetten dat ook 
elders van nut zou kunnen zijn. 
Gebleken is dat zeer veel slacht-
offers niet reageren op een 
uitdrukkelijk aanbod van informa-
tie; dat informatieverstrekking in 
materieel opzicht (vrijwel) geen 
soelaas biedt aan aangevers/bena-
deelden; en dater administratief 
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zeer veel haken en ogen vastzitten 
aan een dergelijke procedure. De 
auteur is van mening dat eerst 
nader onderzoek moet plaatsvin-
den. Ook wordt in het artikel een 
beoordeling gegeven van de 
richtlijnen die per I maart 1986 
van kracht zijn geworden en die 
geformuleerd zijn door de werk-
groep Vaillant en de werkgroep de 
Beaufort. Het is wenselijk dat er 
dwarsverbindingen tot stand 
komen tussen het optreden van de 
overheid en van het particulier 
initiatief. 

33 
Widdershoveo, T.P. 
De 'Egmondse' en 'Schoorlse 
zaak: over de invloed van de 
publiciteit op en de beroering-ef-
fenende werking van het justilleet 
optreden. 
Tijdschrift voor criminologie, 
28e jrg., nr. 4, juli/oktober 1986, 
blz. 179-189. 

In de zomer van 1984 vond langs 
de kust van Schoorl en Egmond 
een aantal geweldsmisdrijven 
plaats, waaraan door de pers veel 
aandacht besteed werd. Deze 
gebeurtenissen werden als een 
nieuw verschijnsel, nl. kustgeweld, 
voorgesteld. Uit een analyse van 
berichtgeving in zes dagbladen 
over kustgeweld in de afgelopen 
vier jaarblijkt dat dit niet het 
geval was. Bovendien Meek men 
de feiten verkeerd en overdreven 
weergegeven te hebben. De auteur 
ging aan de hand van processtuk-
ken en interviews met advocaten 
na wat de wederzijdse beinvloeding 
van media en strafrechtelijk 
optreden was. De berichtgeving 
vergrootte de subsocialiteit, d.w.z. 
de mate waarin de maatschappij 
ontdaan was over de strafbare 
feiten, en had een straffend effect 
op de verdachten. Het justitieel 
optred en had in eerste aanleg geen 
vereffenende werking, maar wekte 
eerder meer beroering en 



veroorzaakte een nieuwe golf van 
publiciteit, hetgeen in de hand 
gewerkt werd door het grote 
verschil in gevorderde en opgelegde 
straffen, de summiere strafmotive-
ringen en de mededelingen van het 
OM aan de pers. In tweede aanleg 
was er aanmerkelijk minder 
beroering en publiciteit. De 
verschillen tunsen opgelegde en 
gevorderde straffen waren minder 
groot en het OM trad terughouden-
der op t.o.v. de pers, terwij1 ook 
het tijdsverloop een rol gespeeld 
zal hebben bij het verminderen 
van de belangstelling. Publiciteit 
lijkt bij het OM strafverhogend te 
werken en bij de rechterlijke 
macht eventueel strafverlagend. 

Gevangeniswezen 

34 
Prison classification 
ed. by L. A. Bennett. 
Crime and delinquency, 32e jrg., 
nr. 3, juli 1986, blz. 251-390 
(VS). 

Het themanummer is gewijd aan 
zg. classificatie-systemen waarvan 
binnen de Amerikaanse strafrechts-
toepassing in toenemende mate 
gebruik wordt gemaakt. Dergelijke 
systemen zijn bedoeld om veroor-
deelden aan de hand van objectieve 
criteria in categorieen in te delen. 
Doorgaans"gaat het om de 
categorisering van gedetineerden 
in termen van het vluchtgevaar dat 
zij opleveren, of van het risico dat 
zij zich gewelddadig zullen 
gedragen. Het eerste artikel betreft 
evenwel een classificatiesysteem 
dat is ontwikkeld ten behoeve van 
de hulpverlening aan — al dan niet 
tot vrijheidsstraf — veroordeelden. 
Het volgende artikel vat de 
resultaten samen van een eerste 
nationale evaluatie van classifica-
tiesystemen die binnen het 
Amerikaanse gevangeniswezen in 
gebruik zijn. Daarbij wordt met 

name gewezen op de strategische 
factoren waarop bij de introductie 
van dergelijke systemen moet 
worden gelet. Classificatie van 
gedetineerden heeft pas zin als 
ook de inrichtingen waar zij 
worden ondergebracht consistent 
zijn geclassificeerd. Aan dit 
probleem is het derde artikel 
gewijd. Het daaropvolgende 
artikel beschrijft een evaluatie-me-
thode teneinde bestaande classifi-
catie-systemen te verfijnen en 
daardoor te verbeteren. Het vijfde 
artikel gaat in op een aantal 
doelen die met classificatie-syste-
men worden nagestreefd, maar bij 
de evaluatie daarvan doorgaans 
worden verwaarloosd. Deze 
doelstellingen betreffen vooral de 
verbetering van het besluitvor-
mingsproces bij de categorisering 
van gedetineerden. Het slotartikel 
beschrijft onderzoeksmethoden die 
bij de validering van classificatie-
instrumenten kunnen worden 
gebruikt. 
Met literatuuropgave. 

35 
Berg, W. van der. 
Naar een gedifferentieerde 
klachtprocedure voor gedetineer-
den. 
Proces, 65e jrg., nr. 9, september 
1986, blz. 241-249. 

De invoering van het beklagrecht 
voor gedetineerden in 1977 heeft 
het leven in de inrichtingen van 
het gevangeniswezen in toenemen-
de mate gejuridificeerd. De auteur 
vraagt zich af of deze toegenomen 
juridificering wel in het belang van 
de klagers is. Zij pleit voor een 
gedifferentieerde klachtprocedure 
waarin naast de gebruikelijke 
formele behandeling van klachten 
ruimte is voor een informele 
afhandeling. Op grond van een 
analyse van 121 klaagschriften die 
in 1985 werden ontvangen door de 
beklagcommissie van de penitenti-
aire inrichting voor vrouwen De 
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Singe! te Amsterdam komt zij tot 
een driedeling. Bij `zachtes 
klachten die geen ernstige schen-
ding van rechten of regels betreffen, 
kan de maandcommissaris van de 
Commissie van toezicht bemidde-
len tussen gedetineerden en 
inrichtingsfunctionarissen. De 
gedetineerde heeft dan de mogelijk-
heid van beroep bij de beklagcom-
missie. Een tweede categorie 
klachten betreft kleine, beperkte 
klachten waarbij een formele 
procedure wenselijk is om duide-
lijkheid te scheppen over de 
rechten van gedetineerden. In deze 
gevallen kan worden volstaan met 
een unus iudex in plaats van een 
chiehoofdige beklagcommissie. De 
unus iudex mag dan niet tevens de 
hierboven genoemde maandcom-
missaris zijn. Beoordeling van 
klachten door een beklagcommissie 
zou beperkt moeten blijven tot 
ernstige of ingewikkelde zaken. 

36 
Culbertson, R.G. en E.P. 	• 
Fortuns. 
Incarcerated women: self-concept 
and argot roles. 
Journal of offender counseling,. 
services and rehabilitation, 10e 
jrg., nr. 3, lente 1986, blz. 25-49 
(VS). 

Onderzoek op het gebied van 
crimineel gedrag bij vrouwen is de 
afgelopen jaren belangrijk toegeno-
men. Vroeger bestonden er veel 
vooroordelen en mythes over 
vrouwen die afweken van het 
gangbare rolpatroon (Lombroso, 
Pollack). Hun misdaden werden 
niet als "gevaarlijle, doch als 
`maatschappelftk beledigend' 
beschouwd en, als gevolg daarvan, 
genegeerd. Veel nadruk werd 
gelegd op biologische factoren. De 
te verdedigen stelling van de 
onderhavige studie is dat 'onder-
zoek naar crimineel gedrag bij 
vrouwen zich dient te richten op 
de sociale context waarin dat 
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gedrag plaatsvindt'. Het is belang-
rijk te begrijpen welke 'rollen' 
vrouwen 	zowel in de 
maatschappij als ook in een 
institutionele setting, zoals b.v. een 
gevangenis. Eerst trachten de 
auteurs aan de hand van verschil-
lende theorieen (Adler, Widom en 
Stewart) een verklaring te geven 
voor de recente stijging van 
crimineel gedrag bij vrouwen. Zij 
stuiten daarbij op het belang van 

het begrip 'self-concept' (Cooley, 
Mead, Payak). Vervolgens bespre-
ken de auteurs onderzoeken naar 
het gedrag van vrouwen in de 
gevangenis en meer specifiek het 
`rolaanpassingsproces', gedurende 
de opsluiting (argot roles). Het 
attitude-onderzoek van de auteurs 
werd verricht in Dwight Correctio-
nal Facility in Dwight, Illinois. Er 
werden gegevens verzameld over 
self-concept, argot roles en 
demografische variabelen. 182 
vrouwen vulden een gedragsvra-
genlijst in. Na een zeer uitvoerige 
bespreking en vergelijking van de 
verkregen resultaten concluderen 
de auteurs het volgende: 'om 
vrouwen in de gevangenis en de 
leer der oorzaken van vrouwencri-
minaliteit te begrijpen is het 
belangrijk deze vrouwen en hun 
gedrag te onderzoeken vanuit een 
interactionistisch perspectief. Niet 
alleen de dynamica van het leven 
in de gevangenis dient in beschou-
wing genomen te warden, maar 
ook de dwangposities waarin de 
Amerikaanse maatschappij deze 
vrouwen heeft gemanoeuvreerd'. 
Met literatuuropgave. 

37 
Klofas, J.M. 
Discretion among correctional 
officers: the influence of urbaniza-
tion, age and race. 
International journal of offender 
therapy and comparative 
criminology, 30e jrg., nr. 2, 
1986, blz. 111-124 (VS). 



In het Amerikaanse gevangeniswe- De vragenlijst werd voorgelegd 
zen zijn de laatste jaren steeds 	aan een representatieve steekproef 
meer stedelijke jonge zwarte 	van ongeveer 250 bewaarder/piw- 
bewaarders in dienst getreden. Het ers. Belangrijke conclusies uit de 
vooroordeel bestaat dat zij een enquete-resultaten worden door de 
meer flexibele en dienstverlenende auteur samengevat. Veel bewaar-
instelling hebben dan de traditio- ders willen meer duidelijkheid van 
nele blanke oudere bewaarders die hun chef over hoe zij hun werk 
van het platteland komen. Met 	doen. Een verzwarend aspect van 
behulp van een vragenlijst die 	het bewaarderswerk is ook de 
door ruim 800 bewaarders in vier grote verantwoordelijkheid die 
penitentiaire inrichtingen in de 	moet worden gedragen. Verder is 
staat New York is ingevuld, werd in verschilende opzichten sprake 
de juistheid van het vooroordeel 	van een flinke werkbelasting. 
getoetst. De vragenlijst bestond uit Frequente participatie in een 
vier subschalen die respectievelijk werkoverleg binnen de inrichting 
betrekking hadden op de voorkeur komt nog weinig voor. Van belang 
van bewaarders voor een geringe 	is ook dat veel geenqueteerden 
sociale afstand tot gedetineerden, zeggen slechts zelden het geleerde 
bezorgdheid voor corruptie van 	op het Centraal wervings- en 
hun gezag in relaties met gedeti- 	opleidingsinstituut in de praktijk 
neerden, voorkeur voor een strak te kunnen brengen. De relatie van 
gereglementeerd regiem, en 	bewaarders met hun directe chef 
belangstelling voor het vervullen 	wordt door de auteur precair 
van dienstverlenende rollen. 	genoemd. Een vrij grote groep 
Stedelijke origine en raciale 	bewaarders vindt verder dat de 
herkomst bleken geen verband te collega's weinig voor elkaar over 
houden met scorevariaties op deze hebben. Toekomstonzekerheid is 
schalen. Dat bleek wel te gelden 	een laatste stresserende factor die 
voor de factor leeftijd. In strijd 	wordt besproken. 
met het eerder genoemde stereotie- 
pe bleek dat naarmate bewaarders 	39 
ouder en !anger in dienst zijn, hun 	Wey de Jong, J. e.a. 
voorkeur voor een flexibele 	Psychisch gestoorde gedetineer- 
omgang met gedetineerden 	 den; als de nood het hoogst is, 
toeneemt. 	 is de redding niet nabij... 
Met literatuuropgave. 	 Proces, 65e jrg., nr. 9, september 

1986, blz. 225-231. 
38 	 Regelmatig worden hulpverleners 
Verhagen, J. 	 in penitentiaire inrichtingen 
De bewaarder/piw-er; wat vindt geconfronteerd met gedetineerden 
de bewaarder van zijn werk? 	met ernstige psychiatrische 
Balans, 17e jrg., nr. 8,15 	stoornissen. Het gaat daarbij om 
oktober 1986, blz. 2-5. 	psychiatrische gedetineerden, 

Dit artikel is gebaseerd op een 	gedetineerden met psychiatrische 
enquete die is gehouden door de 	beelden (b.v. manische depressivi- 
ambtelijke werkgroep `beleidsana- teit, suIcidaal gedrag) en gedetiz 
lyse ziekteverzuim'. De enquete is neerden met ernstige persoonlijk-
gehouden om te kunnen nagaan of heidsstoornissen die klinische 
en in hoeverre in de werksituatie 	behandeling nodig hebben. De 
van bewaarder/piw-ers belastende auteur meent dat het opsluiten van 
factoren (stressoren) zijn die 	dergelijke gedetineerden hun 
verband houden met ziekteverzuim. schade toebrengt. Het inrichtings- 
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personeel is niet opgeleid cm de 
vereiste deskundige begeleiding te 
geven. Psychotisch gedrag kan 
leiden tot conflicten waarop soms 
met strafmaatregelen wordt 
gereageerd. De wachtlijsten voor 
opname in het PBC, het PSC of de 
FOBA zijn tang, terwijI de psychi-
atrische ziekenhuizen nauwelijks 
bereid zijn gedetineerden met 
psychiatrische stoornissen op te 
nemen. In 1983 is door de Com-
missie psychiatrisch therapeutische 
voorzieningen gevangeniswezen 
een aantal beleidsaanbevelingen 
gedaan ten einde de opvang van 
geestelijk gestoorde gedetineerden 
te verbeteren. De auteur meent dat 
er weinig is gebeurd met deze 
aanbevelingen., Zij vraagt zich af 
of de psychiatrische ziekenhuizen 
niet zouden moeten worden 
gedwongen om een bepaald aantal 
van de desbetreffende gedetineer-
den op te nemen. Verder doet zil 
de suggestie om reeds in het 
stadium van in bewaringstelling 
een duidelijk gestoorde verdachte 
voorlopig ter observatie in een 
psychiatrische inrichting op te 
nemen. 

Reclassering 
• 

40 
Intensive probation service. 
Themanummere. 
Federal probation, 50e jrg., nr. 2, 
juni 1986 (VS). 

In het kielzog van het zoeken naar 
oplossingen voor de overvolle 
gevangenissen worden in de 
Verenigde Staten programma's 
voor intensieve begeleiding van 
wetsovertreders ontwikkeld (IPS). 
Het lijkt erop dat deze programma's 
voor iedereen jets te bieden 
hebben: voor de prijsbewuste 
beleidsmaker, voor de overtreder 
die anders opgesloten zou worden, 
voor het publiek dat bezorgd is 
over de veiligheid en voor de 

rechtbank, op zoek naar alternatie-
ye straffen. Het themanummer 
gaat in op de opzet van de 
programma's, op de invoering 
ervan en op de effectiviteit. James 
Byrne bespreekt een aantal 
lopende programma's. Ze leveren 
alle gunstige resultaten op. Deze 
zijn echter moeilijk te generaliseren 
vanwege de grote verschillen in 
opzet. De auteur constateert dat 
vele IPS-programma's niet formeel 
gedvalueerd zijn of worden en dat 
de bestaande evaluaties vaak grote 
tekorten vertonen. De volgende 
(tien) artikelen gaan in op een 
aantal deelproblemen: 1) het effect 
van een IPS-programma in 
Georgia; ingegaan wordt op de 
kosten en de samenstelling van het 
reclasseringsteam, 2) de resultaten 
van een programma in New 
Jersey; bier komen het werken 
voor de gemeenschap en het 
betalen van boetes aan de orde, 3) 
een programma in Massachusetts, 
waarbij het accent ligt op de wijze 
waarop het werd ingevoerd, 4) een 
model in Oregon, waarbij de 
kwaliteit van de zorg en het 
identificeren van risicogroepen 
aan de orde is, 5) de mogelijkheid 
van huisarrest, 6) en 7) de controle 
op afstand van overtreders en de 
juridische en ethische complicaties 
ervan, 8) de kosten van dergelijke 
programme's, 9) voorstellen voor 
verder onderzoek en evaluatie en 
10) een historisch overzicht van 
dergelijke programme's. 

41 
Papandreou, N., J.V. Brooksbank 
en K.M. McLaughlin. 
Alcohol and offending: a probati-
on service's education programme. 
Australian and New Zealand 
journal of criminology, I 8e jrg., 
nr. 2, juni 1985, blz. 67-72 
(Austr.). 

De relatie tussen het drinken van 
alcohol en het begaan van overtre-
dingen cq. misdaden is reeds tang 
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geleden aangetoond. Uit een 
onderzoek, dat in Australie is 
verricht in 1977 bleek de helft van 
de ernstige misdaden met alcohol 
geassocieerd te kunnen worden. 
Naar aanleiding van o.a. dit 
onderzoek heeft de reclassering in 
West-Australie een programma 
ontworpen, dat — onder de naam 
Western Autralian Probation and 
Parol Alcohol Education Pro-
gramme — in juni 1981 van start 
ging met de eerste cursus. Doel 
van het programma is het geven 
van informatie aan personen, 
vallende onder de jurisdictie van 
de reclassering, die door misbruik 
van alcohol problemen hebben in 
•hun dagelijks leven. De cursus 
bestaat uit vijf sessies van anderhalf 
uur: I. introductie, 2. alcohol, de 
wet en `probleem'drinken, 3. 
lichamelijke en psycho-sociale 
effecten van alcohol, 4. alternatie-
ven voor drinken, 5. samenvatting 
en feedback. Aan de deelnemers 
wordt duidelijk gemaakt dat het 
programma zuiver educatief en 
niet resocialiserend is. In de loop 
der jaren zijn slechts enkele 
wijzigingen in het programma 
aangebracht. Evaluatie heeft 
aangetoond dat het programma 
fundamentele resultaten heeft 
bereikt in de bewustwording (van 
de deelnemers) van de gevolgen 
van alcohol. Een groot aantal 
overtreders wordt — als onderdeel 
van de eisen die aan hun toezicht 
worden gesteld — door de gerech-
,telijke instanties doorverwezen, 
maar het aantal clienten dat baat 
zou kunnen hebben bij deze cursus 
wordt nog veel groter geacht. 

42 
Zwezerijnen J.J.A. 
Naar differentiatie in het reclas-
serings-maatschappelijk werk. 
Proces, 65e jrg., nr. 10, oktober 
1986, blz. 257-265. 

Op het werkterrein van de re'clas-
serings-maatschappelijk werker 

(RMW) hebben zich grote verande-
ringen voorgedaan: de ontwikke-
ling van nieuwe taken zoals 
vroeghulp en dienstverlening, de 
uitbreiding van het aantal hulpver-
lenende instanties en de reorgani-
satie binnen de reclassering. Dit 
betekent dat de RMW meer 
kortdurende contacten heeft en 
dat hij aan de verwachtingen van 
zowel de client als de organisatori-
sche context moet voldoen. De 
auteur pleit voor een differentiatie 
van de werkwijze waarbij naast de 
persoonlijke hulpverlening een 
meer taakgebonden werkwijze 
gehanteerd wordt, uitgaande van 
de driehoek client-RMW-organisa-
torische context. M.n. bij vroeghulp 
en regelingen over alternatieve 
straffen heeft deze benadering de 
voorkeur. Ook de controlerende 
taak (bij de uitvoering van alterna-
tieve straffen) valt binnen dit 
kader. Essentieel is dat de RMW 
zich goed orienteert op de organi-
satorische context, zowel om 
bekend te raken met alle (on)mo-
gelijkheden als om zelf bekendheid 
te krijgen binnen het circuit. Een 
reputatie van geloofwaardigheid is 
een voorwaarde voor goed 
functioneren van de RMW. 
Met literatuuropgave. 

Psychiatrische zorg 

43 
Alford, J.M. and R.G. Aldridge. 
Sex offenders: feminist issues. 
Corrective and social psychiatry, 
32e jrg., nr. 2, april 1986, blz. 
41-46 (VS). 

Vanuit hun klinische ervaring met 
sexuele delinquenten beschrijven 
de auteurs hoe hun clienten 
zichzelf ervan weten te overtuigen 
dat ze geen verkrachters zijn. 
Velen van hen pan ervan uit dat 
het 'nee' van de vrouw een 
verborgen `ja.' betekent, en dat een 
passieve houding van de vrouw in 
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feite een blijk van instemming is, 
zelfs wanneer zij met een wapen 
wordt bedreigd. Zij houden er het 
denkbeeld op na dat een verkrach-
ter een psychotische sadist is; met 
zo een beeld hoeven zij zich niet te 
identificeren. Sexuele delinquenten 
zijn veelal van mening dat zij 
sexueel onweerstaanbaar zijn en 
dat het gebeurde te beschouwen is 
als het toegeven aan de dringende 
wensen van de vrouw. Ten slotte 
blijkt dat deze delinquenten putten 
uit een breed scala van mythen, 
bijvoorbeeld dat vrouwen met 
presentjes en attenties te veroveren 
zijn, dat zij er met hun gedrag op 
uit zijn mannen te verleiden en dat 
zij genot beleven aan pijniging 
(zoals in sommige pornografie). 
De bewustwording van sexuele 
delinquenten is gebaat bij een 
aanpak van deze stereotiepe 
beelden, mogelijk in de vorm van 
een therapie door vrouwelijke 
therapeuten. 	• 
Met literatuuropgave. 

44 
Kleber, R.J. en D.Brom. 
Opvang en nazorg van gewelds-
slachioffers in de organ isatie. 
Gedrag en gezondheid, 14e jrg., 
nr. 3, september 1986, blz. 
97-104. 

Het kan voorkomen dat organisa-
ties (buy. financiele instellingen) 
worden geconfronteerd met 
personeelsleden die tijdens hun 
werk slachtoffer van geweldsdelic-
ten zijn geworden, zoals roofover-
vallen of gijzelingen. De gevolgen 
van deze bedrijfsgebonden risico's 
raken niet alleen de werknemer 
maar ook de organisatie. Het doel 
van het artikel is tweetedig: het 
verschaffen van inzicht in de 
consequenties voor de werknemer 
van schokkende gebeurtenissen 
die zich tijdens het werk kunnen 
voordoen en het schetsen van 
mogelijkheden voor opvang en 
nazorg binnen de organisatie. De 
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auteurs ontlenen hun benadering 
aan de psychodynamische theorie 
van Horowitz en aan moderne 
ontwikkelingen in de stresstheorie. 
Het bevorderen van een gezonde 
verwerking van schokkende 
ervaringen kan bestaan uit twee 
vormen van hulpverlening: het 
verschaffen van praktische hulp en 
het ver1enen van psychologische 
ondersteuning en begeleiding. 
Volgens de auteurs kan pas sprake 
zijn van een adequate inpassing 
van de hulpverlening binnen het 
bedrijf als aan een aantal voorwaar-
den is voIdaan. 
Met literatuuropgave. 

45 
Vegter, P.C. en J. van Zeijst. 
Rechtspositie van terbeschikking- 
gestelden; een goed besluit? 
belikt en delinkwent, 16e jrg., 
nr. 8, oktober 1986, blz. 799-817. 

Centraal in dit artikel staat het 
ontwerp-besluit 'inhoudende 
tijdelijke regeling van de rechtsposi-
tie van personen die in een 
justitiele inrichting voor verpleging 
van ter beschikking gestelden 
worden verpleegd'. In de afgelopen 
jaren blijkt het uitgangspunt in de 
regeling van de rechtspositie te 
zijn verschoven. Een regeling voor 
gedetineerden in gevangenissen en 
huizen van bewaring vormt het 
uitgangspunt, met afwijkingen 
voor terbeschikkinggestelden in 
hun hoedanigheid van patient. De 
auteurs staan vervolgens stil bij de 
reikwijdte van de regeling. Daarna 
komt de materiele rechtspositie 
aan de orde wat betreft briefwisse-
ling, bezoek en beperking van de 
bewegingsvrijheid. Aan de 
commissie van toezicht wordt een 
toezichthoudende, een rechtspre-
kende en een bemiddelende taak 
toebedeeld. De verstrengeling van 
deze functies vinden de auteurs 
ongewenst. Een gedragskundige 
met kennis van het inrichtingswe-
zen moet zitting hebben in de 



beklagcommissie. De onderlinge 
verhouding tussen de bemidde-
lingsprocedure en de beklagproce-
dure kan tot complicaties leiden. 
Veel kritiek op het ontwerp-besluit 
is terug te voeren op het feit dat 
inderhaast grote delen uit de 
Beginselenwet Gevangeniswezen 
en de Gevangenismaatregel zijn 
overgenomen. De in het ontwerp-
besluit gemaakte aanpassingen in 
verband met de `karakterologisch 
bepaalde problematiek' van de 
terbeschikkinggestelde maken een 
weinig doordachte en nauwelijks 
consistente indruk. 
Met literatuuropgave. 

Kinderbescherming 

46 
Diagnostiek in de jeugdhulpverle-
ning. 
Themanummer. 
Tijdschrift voor jeugdhulpverle-
ning, 14e jrg., nr. 10, oktober. 
1986, blz. 275-286. 

Naast een inleidend artikel van 
Van Veen en Van der Wolf bevat 
het nummer bijdragen vanuit een 
ambulante, een semi-residentiele 
en een residentiele instelling. 
Dehouck beschrijft de wijze 
waarop binnen het Psycho-Sociaal 
Team voor Jongeren (PSJ) van het 
RIAGG in Den Bosch diagnostiek 
bij adolescenten plaats vindt. Het 
gaat om een geleidelijk proces, 
waarin de inbreng van de jongeren 
zelf en de interactie tussen 
hulpverlener en jongere van groot 
belang zijn. Spijkers, verbonden 
aan het Boddaertcentrum in 
Roermond, benadrukt dat het 
functioneren van het kind in zijn 
omgeving het vertrekpunt is in 
observatie en diagnostiek. Vervol-
gens wordt in het centrum door 
diverse deskundigen getracht te 
achterhalen welke mogelijkheden 
er bij een kind en in de opvoedings-
situatie onbenut zijn gebleven. Op 
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een stafbespreking worden de 
gegevens besproken en geInte-
greerd. Daaruit wordt een diagnose 
in de vorm van een werkhypothese 
gedestilleerd. In de bijdrage van 
Vogelaar en Schrover, Medisch 
Kinderhuis De Krabbenbossen, 
wordt melding gemaakt van een 
multi-disciplinair diagnostisch 
proces, waaraan ook de ouders 
een belangrijke bijdrage leveren. 
Diagnostische activiteiten spelen 
een rol gedurende het gehele 
hulpverleningsproces. In de 
inleiding op het themanummer 
wordt vermeld dat er stof te over 
was voor dit nummer en dat het 
hier een eerste kennismaking 
betreft met de huidige opvattingen 
over diagnostiek in het werkveld. 
In 1987 zal opnieuNV een nummer 
aan het thema worden gewijd. 

47 
Pratt, J. en R. Grimshaw. 
A juvenile justice pre-court 
tribunal at work. 
Howard journal of criminal 
justice, 24e jrg., nr. 3, augustus 
1985, blz. 213-228 (GB). 

De laatste jaren valt in Engeland 
en Wales een opmerkelijke groei te 
constateren in het aantal onder-
zoekcommissies, waarvan de taken 
varieren van het waarschuwen van 
jeugdige delinquenten tot het 
verwijzen naar de rechtbank. De 
activiteiten van deze commissies 
kunnen worden beschouwd als 
een voorfase van gerechtelijke 
behandeling; in dat kader spreekt 
men wel van de administratieve 
sector van het jeugdstrafrechtsys-
teem. Op basis van een observatie-
periode van zes maanden bespre-
ken de auteurs de werkwijze van 
een onderzoekcommissie in 
Sheffield ('Rota Committee), die 
beslist of ouders van kinderen die 
bij herhaling niet naar school gaan 
al dan niet vervolgd moeten 
worden. De schrijvers betogen dat 
de commissie zich bij haar 
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beslissingen veeleer laat leiden 
door het in haar ogen van de 
algemene norm afwijkend gedrag 
van de gezinnen dan door het 
'belang van het kind'. Daarmee 
overschrijdt zij de grenzen van 
haar taak. De auteurs geven een 
aantal suggesties, onder meer op 
het vlak van procedures, waardoor 
meer recht wordt gedaan aan de 
feitelijke omstandigheden waarbin-
nen het niet naar school gaan zich 
voordoet en waardoor van een 
rechtvaardiger behandeling 
gesproken kan worden. 
Met literatuuropgave. 

Politie 

48 
Alpert, G.P. en R.G. Dunham. 
Community Policing. 
Journal of police science and 
administration, 14e jrg., nr. 3, 
1986, blz. 212-222 (VS). 

Dit artikel handelt over de 
verwachtingen van het publiek ten 
aanzien van de wijze waarop de 
politic haar taak verricht. Het gaat 
daarbij vooral om de prioriteiten-
stelling en de effectiviteit van het 
optreden. Er is nagegaan of er 
significante verschillen bestaan 
tussen bewoners van verschillende 
wijken en tussen politiemensen. 
Hiertoe zijn twee steekproeven 
getrokken. De eerste bestaat uit 
bewoners van 18 jaar en ouder uit 
vijf verschillende wijken. De 
tweede uit 295 politiemensen uit 
zeven verschillende districten van 
het Metropolitan Dade County 
Police Department. Alle respon-
denten is gevraagd twintig 
politietaken te ordenen naar mate 
van belangrijkheid. Analyse leert 
dat men in de vijf verschillende 
wijken met vijf verschillende 
rangordeningen komt. Deze vijf 
verschillen weer van de rangorde-
ning van de politiemensen. Ook 
toont dit onderzoek aan dat 

politiemensen worden beoordeeld 
op grond van andere criteria dan 
zij zelf juist achten. Daarnaast 
blijkt dat de informatie-uitwisseling 
tussen de politic en het publiek te 
kort schiet. Bovendien doen zich 
bij de beoordeling van politiemen-
sen specifieke problemen voor. 
Deze betreffen vooral de vraag of 
deze beoordeling kwantitatief of 
kwalitatief moet zijn. 
Met literatuuropgave. 

130 	Justitiele Verkenningen, jrg. 13, nr. 2, 1987 

49 
Cordner, G.W. 
Fear of crime and the police: an 
evaluation of a fear-reduction 
strategy. 
Journal of police science and 
administration, I4e jrg., nr. 3, 
1986, blz. 223-233 (VS). 

Dit artikel bevat de evaluatie van 
het zogenaamde Cope-project. 
Door middel van dit project zou 
de angst voor criminaliteit moeten 
verminderen. Het startte in 1982 
met het aanstellen van 45 politie-

mensen, die in drie eenheden 
werden ondergebracht. Deze 
eenheden werden gekoppeld aan 
de drie surveillance-districten. De 
medewerkers kregen speciale 
vervoermiddelen en een korte 
training op het terrein van angst 
en probleemoplossing. De primaire 
taak was de angst terug te dringen. 
Hiervoor werden geen strikte 
richtlijnen gegeven. Om de 
effecten van de interventies van 
Cope-eenheden na te gaan, is 
gebruik gemaakt van bevolkingson-
derzoeken van voor en na die 
interventies. Deze evaluatie laat 
zien dat dit soon acties van de 
politie angst kan terugdringen, zij 

het in bescheiden mate. Binnen 
het Cope-project zijn drie fasen te 
onderscheiden. In de eerste fase 
werd vooral gesurveilleerd met 
behulp van de speciale voertuigen. 
In de tweede fase lag de nadruk 
op het contact met het publiek en 
ging men van huis tot huis. In de 



derde fase was men vooral gericht 
op probleemoplossing. Vooral 
deze laatste fase wordt succesvol 
geacht. Empirisch kon worden 
aangetoond dat aangepaste ad 
hoc-oplossingen adequater zijn 
dan de traditionele. De medewer-
kers zouden ook steeds bekwamer 
en fantasierijker zijn geworden op 
dit terrein. 
Op literatuuropgave. 

50 
DoIon, R., J. Hendricks en M.S. 
Meagher. 
Police practices and attitudes 
toward domestic violence. 
Journal of police science and 
adminstration, 14e jrg., nr. 3, 
1986, blz. 187-192 (VS). 

In het artikel wordt verslag gedaan 
van een onderzoek naar de wijze 
waarop de politic reageert op 
geweld binnenshuis. Uit eerder 
onderzoek was gebleken dat er, in 
het algemeen gesproken, drie 
manieren zijn waarop de politic 
reageert. De politic treedt vooral 
autoritair op, als de strijdende 
partijen sexe-genoten zijn. In het 
geval dat een van de partijen enige 
steun nodig heeft is de politic 
geneigd tot onderhandelen. De 
tactiek van het bemiddelen komt 
vooral voor als beide partijen een 
intieme relatie met elkaar onder-
houden. Het doe van onderhavig 
onderzoek was tweeledig. In de 
eerste plaats wilde men de 
verschillende strategieen identifice-
ren. In de tweede plaats wilde men 
nagaan welke attitude politiemen-
sen hebben ten opzichte van 
huiselijk geweld. Bij het onderzoek 
waren drie korpsen betrokken. De 
wachtcommandanten hiervan 
kregen een vragenlijst. Hen werd 
gevraagd factoren te noemen die 
een rot spelen bij de beslissing om 
al dan niet tot arrestatie over te 
gaan. Deze factoren, elf in getal, 
varieerden van `geweldsgebruik 
tegen politiemensen' tot 'slachtoffer 

dringt aan op arrestatie'. Eerstge-
noemde factor werd door de 
ondervraagde politiemensen de 
belangrijkste geacht, de laatstge-
noemde de minst belangrijke. De 
auteurs zien een verband tussen 
deze factoren en drie achterliggen-
de concepten: de veiligheid van 
politiemensen, de ernst van de 
situatie en de kans op een herhaling 
in de toekomst. De rangordening 
van factoren die een rot spelen op 
onderhavig terrein komt overeen 
met de rangordening, die op 
andere terreinen wordt gegeven. 
Naast factoren die leiden tot een 
arrestatie, worden ook factoren 
die juist niet leiden tot een 
arrestatie, in ogenschouw genomen. 
De belangrijkste uit dit rijtje zou 
zijn de weigering van het slachtoffer 
om een aanklacht in te dienen. De 
auteurs concluderen ten slotte dat 
politiemensen geweld binnenshuis 
als zeer problematisch ervaren en 
bedreigend voor de eigen veilig-
heid. 

51 
Fagan, R.W. 
Police attitudes toward capital 
punishment 
Journal of police science and 
administration, 14e jrg., nr 3, 
1986, blz. 193- 201 (VS). 

Al zo'n 50 jaar wordt het Ameri-
kaanse publiek gevraagd hoe het 
denkt over de doodstraf. Er 
bestaat daarentegen slechts een 
enkele studie op dit terrein onder 
politiemensen. In dit artikel wordt 
verslag gedaan van zo'n onderzoek. 
Ten behoeve van dit onderzoek 
werden twee steekproeven 
getrokken. De ene bestond uit 78 
politiemensen uit Washington. De 
andere uit 1149 telefoonabonnees 
uit diezelfde staat. Alhoewel de 
eerstgenoemde steekproef niet 
representatief geacht wordt, gaan 
de auteurs ervan uit dat zij wel 
groot genoeg is geweest om 
conclusies over de politic te 

Literatuuroverzicht 	 13 1 



rechtvaardigen. Uit de analyse 
bleek dat 85% van de politic sterk 
voorstander is van de doodstraf. 
Van de telefoonabonnees is dit 
46%. Zowel de politic als de 
telefoonabonnees meenden dat Cr 
sprake zou zijn van een preventief 
effect, zij het dat het percentage 
onder de politic iets hoger is dan 
de onder de anderen, respectieve-
lijk 71% en 60%. Politiemensen 
zijn ook vaker dan anderen sterk 
oneens met de uitspraak dat de 
doodstraf het criminaliteitspro-
bleem niet oplost. De auteurs 
concluderen dat de mening van de 
politic over de doodstraf overeen-
komt met de mening van het 
publiek van Washington. Politie-
mensen zouden er alleen sterker in 
geloven. Om de visie van hen beter 
te kunnen begrijpen, is een aantal 
schalen ontwikkeld om zo goed 
mogelijk te voorspellen waarom de 
politie zo'n warm voorstander van 
de doodstraf is. Uit de toegepaste 
multipele regressie-analyse, die op 
dit materiaal is toegepast komen 
de volgende voorspellers naar 
voren: conservatief, voorstander 
van strenge straffen, religieuze 
instelling, bezorgdheid over de 
criminaliteit, afkomstig uit 
kleinere gemeenten, van het 
mannelijk geslacht en een relatief 
laag opleidingsniveau. 
Met Iiteratuuropgave. 

52 
Horn, J. 
Terrorismebestrijding in Neder-
land. 
Intermediair, 22e jrg., nr. 37, 12 
september 1986, blz. 35-39,45. 

Hoewel Nederland in de jaren 
zeventig herhaaldelijk werd 
geconfronteerd met terreuracties, 
is het tot nu toe gevrijwaard 
gebleven van bloedige aanslagen 
op vliegvelden, warenhuizen en 
dergelijke. In vergelijking met 
andere EG-Ianden is dit uitzonder-
lijk. De auteur gaat na welke 
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organisatorische en bestuurlijke 
maatregelen de Nederlandse 
overheid de laatste jaren heeft 
getroffen om de dreiging van 
kapingen, gijzelingen, aanslagen 
en andere terroristische aanvallen 
het hoofd te bieden. Hij constateert 
dat een duidelijker beleid is 
geformuleerd, dat taakverdeling 
en coordinatie beter zijn geregeld, 
en dat er geoefende en beter 
bewapende geweldsspecialisten 
zijn gekomen. Er is, kortom, een 
infrastructuur voor de bestrijding 
van terroristisch groeperingen 
gecreeerd. Voldoende is dit echter 
niet. Een van de belangrijkste 
middelen om terroristische acties 
te voorkomen is beveiliging van 
gebouwen en personen die voor 
dergelijke acties in aanmerking 
komen. De auteur meent dat in dit 
opzicht het nodige verbeterd kan 
worden. Beveiliging tegen terreur-
acties dient een taak van de politic 
te blijven, maar deze dient dan wel 
de beschikking te krijgen over 
adequate materiele middelen. De 
terreurbestrijding heeft in Neder-
land en elders geleid tot een 
versterking van het centrale 
recherche-apparaat. Het gevaar 	• 
bestaat dat zo'n versterkte politie-
macht onvoldoende kan worden 
gecontroleerd. Met betrekking tot 
de informatieverzameling over 
activiteiten van terroristische en 
extremistische groepen pleit de 
auteur voor openheid in plaats 
van geheimzinnigheid. 

53 
Kluit, R.J. van der. 

Inge! en opvang van ME'ers. 
Tijdschrift voor de politic, 48e 
jrg, 9 september 1986, blz. 
374-380. 

Op 14 en 15 april en 10 juni 1986 
organiseerde het Politiestudiecen-
trum Warnsveld een meerdaagse 
conferentie over de inzet en 
opvang van ME'ers. Het ging 
hierbij om bestuurlijke, justitiele 



en politiele aspecten, maar ook om 
de bedrijfsgeneeskundige zorg, de 
persoonsgerichte nazorg en de 
rechtspositionele kanten van de 
zaak. De inleidingen werden 
verzorgd door Doornbos (politie-
arts), Dullemond (personeels-func-
tionaris), Hermsen (burgemeester 
Nijmegen), Herstel (hoofdofficier 
van Justitie, Utrecht), v.d. Linden 
(voorzitter NPB), v.d. Meerberg 
(Korps Rijkspolitie Arnhem) en 
Siepel (korpschef van gemeentepo-
litie Arnhem). Hermsen, sprekend 
als korpsbeheerder, gezagsdrager, 
bestuurder en burgervader, liet iets 
zien van de overwegingen die aan 
de inzet van de ME voorafgaan. 
Herstel ging vooral in op de 
gezamenlijke verantwoordelijkheid 
van zowel de burgemeester als de 
officier van justitie voor het 
ME-optreden. Siepel wees erop 
dat politiechefs moeten waken 
voor de belangen van het politie-
personeel dat wordt ingezet. 
Daarbij achtte hij het van groot 
belang dat het politiepersoneel het 
gevoerde beleid accepteert. 
Doornbos maakte duidelijk op 
welke wijze bedrijfsgeneeskunde 
een bijdrage kan leveren. Hiervoor 
is echter wel nodig dat de politie-
bedrijfsgezondheidszorg goed 
wordt georganiseerd. Van de 
Meerberg ging in zijn inleiding in 
op de voorzieningen ten behoeve 
van de ME'ers. Daarnaast vroeg 
hij aandacht voor de gevolgen van 
de inconvenientenregeling voor de 
inzet van ME'ers. Dullemond liet 
zien welke rot angsten, spanningen 
en emoties kunnen spelen in het 
leven van politiemensen. Hij 
benadrukte hierbij ook het belang 
van een goede afbouw van 
spanningen en emoties, welke 
tijdens een actie worden opgedaan. 

54 
Nijkerk, K.J. 
Een onderzoek naar de man-
vrouw relaties by de politie. 

Tijdschrift voor de politie, 48e 
jrg., 9 september 1986, blz. 
401-404. 

In het kader van de onderzoeken, 
die door de Dienst Beleidszaken 
en Onderzoek van de Haagse 
Gemeentepolitie worden uitge-
voerd, is medio 1984 een onderzoek 
opgezet dat diende om te `adviseren 
over mogelijke strategieen die de 
belemmerende invloed van de 
vooroordelen en attitudes ten 
aanzien van vrouwen bij de politie 
zouden kunnen verminderen'. 
Deze studie is gebaseerd op de 
gedachte dat vooroordelen worden 
•veroorzaakt door de politiele 
beroepscultuur. Ten behoeve van 
het onderzoek zijn enkele groeps-
discussies georganiseerd. Deze 
duurden ongeveer twee uur en 
werden op de band opgenomen. 
Tijdens deze discussies stonden 
drie thema's centraal: kracht en 
macht, sociaal en verbaal vermo-
gen, en carriere versus kinderen. 
Een van de conclusies uit dit 
onderzoek is dat er binnen het 
korps een emancipatiebeleid 
gevoerd dent te worden, waarbij 
rekening wordt gehouden met de 
beroepscultuur binnen de organisa-
tie. Dit beleid moet ook een zo 
breed mogelijk draagvlak hebben. 
Bovendien zouden de mogelijkhe-
den voor deeltijdarbeid verruimd 
moeten worden en zou er opvang 
voor de kinderen van het personeel 
moeten worden gecrederd. Tevens 
zou er een betere overlegstructuur 
moeten komen tussen het Haagse 
korps enerzijds en de politie-oplei-
ding en andere korpsen anderzijds. 
Een adviesgroep zou zich moeten 
bezighouden met relevante 
eigenschappen voor het politievak. 
Ten slotte zouden specifieke 
vrouwelijke eigenschappen meer 
aandacht moeten krijgen bij de 
werving van personeel. 
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55 
Verheugd, G.J.M. en H.J. 
Bolhaar. 
Criminaliteitsbeheersing in 
Almelo: preventie en repressie 
hand in hand. 
Algemeen politieblad, 135e jrg., 

nr. 21, II oktober 1986, blz. 
474-477. 

In het artikel wordt uiteengezet op 
welke wijze het lokale driehoeks-
overleg in Almelo gestalte heeft 
gegeven aan een beleidsmatige 
beteugeling van de kleine crimina-
liteit aldaar. Het bijzondere hierbij 
is dat het heeft plaatsgevonden 
binnen het interstedelijke driehoeks-
overleg tussen Almelo, Enschede 
en Hengelo. Binnen dit interstede-
lijke overleg werd overeengekomen 
dat Enschede als eerste een 
gelntegreerd beleidsplan criminali-
teitsbeheersing zou ontwikkelen. 
Almelo en Hengelo zouden dan 
volgen. Almelo heeft hiervoor 
samenwerking gezocht met de 
Technische Hogeschool Twente. 
Deze verzorgde de feitelijke 
ontwerpactiviteiten, en wel in het 
kader van een afstudeerproject. 
De ambtelijke verantwoordelijk-
heid werd ondergebracht bij een 
praktijkbegeleidingscommissie. In 
deze commissie waren alle partijen 
uit het driehoeksoverleg vertegen-
woordigd. In de totstandkoming 
van het Almelose beleidsplan zijn 
zeven stappen gezet. De eerste 
stap betrof de beschrijving van de 
aard en omvang van de criminaliteit 
in Almelo. Vervolgens werd 
bepaald in welke mate de beschre-
ven criminele situatie problemen 
opleverde. Daarna volgde een 
priariteitsstelling. Aangezien een 
criminaliteitsbeheersingsbeleid 
alleen effectief kan zijn als dit 
gericht is op oorzaken van het 
probleem, moesten deze ook nog 
warden opgespoord. De voorlaat-
ste stap betrof een nadere concre-
tisering van de beleidsdoelen. In 
laatste instantie zijn tenslotte de 

beleidsaanbevelingen geformu-
leerd. Inmiddels heeft ook de 
gemeenteraad zijn steun betuigd 
aan het uiteindelijke beleidsplan. 
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56 
Winkel, F.W. en L. Koppelaar. 
Politie en allochtonen: non-verba-
le communicatiefouten en 
verdacht zijn. 
Proces, 65e jrg., nr. 9, september 
1986, blz. 232-240. 

Surveillerende agenten beschikken 
over een vrije beslissingsruimte, 
waarin de eigen beoordeling van 
de situatie van doorslaggevende 
betekenis is. Die ruimte kan leiden 
tot ongelijke behandeling van 
burgers op grond van by. huids-
kleur of etniciteit. Uit verschillende 
onderzoeken is gebleken dat ook 
in ons land van zo'n differentiele 
behandeling sprake is. De auteurs 
geven enkele sociaal-wetenschap-
pelijke verklaringen voor dit 
verschijnsel. Hoewel zij niet 
uitsluiten dat de differentiele 
behandeling voor een deel 	-  
samenhangt met het relatief vaker 
voorkomen van bepaalde vormen 
van criminaliteit ander allochto-
nen, beperken zij bun beschouwing 
tot eenzijdige en discriminatoire 
selectieprocessen binnen het 
formele controle-apparaat. 
Verschillende voorbeelden van 
algemene psychologische wetma-
tigheden, die ander bepaalde 
condities worden opgewekt, zoals 
vertekende informatieverwerking, 
selectieve waarneming en categori-
seringsprocessen worden bespro-
ken. Veel aandacht wordt daarbij 

besteed asn non-verbale communi-
catiefouten bij cross-culturele 
interactie-processen, die worden 
veroorzaakt doordat betekenissen 
van non-verbale gedragingen sterk 
cultureel zijn bepaald. De auteurs 
menen dat het alert zijn op de 
verschillen in deze betekenissen 



het risico van non-verbale commu-
nicatiefouten verkleint. 
Met literatuuropgave. 

57 
Zoomer, O.J. en R.M.M. 
Vossen. 
Politie-optreden by vrouwenmis-
handeling. 
Algemeen politieblad, nr. 23,8 
november 1986, blz. 515-519. 

In het artikel wordt verslag gedaan 
van een deel van een onderzoek 
naar politie-optreden bij vrouwen-
mishandeling. Dit deel betreft de 
gegevens die verzameld werden uit 

• dagrapporten, processen-verbaal 
e.d. uit de periode van 1 april tot 
30 september 1985. Een en ander 
Vond plaats in het Eindhovense 
politiekorps. Op grond van 
beschikbare gegevens werden de 
incidenten ingedeeld in vier 
categorieen: fysiek geweld; 
bedreiging of vernieling; ruzie of 
'man werd agressier ; problemen 
of 'man wit huis niet verlaten'. In 
totaal werden 341 incidenten 
geregistreerd en gecategoriseerd. 
Slechts 37 maal werd melding 
gemaakt van lichamelijk letsel. Dit 
was vooral het geval wanneer de 
vrouw — al dan niet als enige — 
onder invloed verkeerde. Ernstig 
letsel bleek vooral te worden 
toegebracht als er geen alcohol in 
het spel was of als zowel de man 
als de vrouw onder invloed waren. 
Opvallend groot was het aantal 
ex-echtgenoten of ex-vrienden dat 
betrokken was bij de incidenten: 
de helft van het totale aantal. De 
meeste meldingen kwamen bij de 
surveillance terecht. Deze dienst 
handelde samen met de wijkdienst 
ongeveer de helft van de incidenten 
af. De activiteiten op dit terrein 
bestonden vooral uit sussen, 
bemiddelen, en `niets doen'. 
Ex-partners werden nogal eens 
verzocht het huis te verlaten. In 
zeer bedreigende situaties, waarin 
de vrouw kennelijk zelf niet kon 

bellen, werd relatief vaak tot 
aanhouding van de dader overge-
gaan. Indien beide betrokkenen 
dronken waren werd vooral 
gesust. Als alleen de man dronken 
was, werd deze relatief vaak mee 
naar het bureau genomen. Het 
kwam uiteindelijk in 49 gevallen 
tot een aangifte.De auteurs pleiten 
,er ten slotte voor dat de politie 
meer in de preventieve sfeer zou 
doen en ook goed zou luisteren 
tijdens assistentie. Enige basisken-
nis bij de surveillance zou ook 
geen overbodigheid zijn. 

Drugs 

58 
Bilsen, H.P.J.G. Van 
Moraliseren of normaliseren; een 
psychologische visie op de 
hulpverlening aan zogenaamd 
ongemotiveerde heroineverslaaf-
den in methadonprogramma's. 
Tijdschrift voor alcohol en drugs 
en andere psychotrope stoffen, 
12e jrg., nr. 5, oktober 1986, blz. 
182-189. 

In het artikel staat het thema 
motivatie bij heroineverslaafden 
centraal. Na een analyse van 
doelstellingen en werkwijzen van 
verschillende methadon-program-
ma's wordt dit belicht vanuit 
diverse theoretische kaders. 
Theorieen over motivering en 
verandering — zoals die van Miller, 
Prochaska en DiClemente — 
kunnen behulpzaam zijn bij het 
begrijpen van de zogenaamde 
ongemotiveerdheid van aan 
heroine verslaafde clienten. Op 
grond van deze theorieen en via 
bevindingen uit de literatuur over 
spontaan herstel (van heroinever-
slaving) geeft de auteur een 
opsomming van voorwaarden 
waaraan een setting van methadon-
verstrekking zou moeten voldoen 
om clienten van precontemplatie 
tot actie te brengen: het benadruk- 
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ken van eigen verantwoordelijk-
heid, het rekening houden met de 
stadia van verandering, het 
gebruik maken van gemotiveerde 
gesprekstechniek, 'scene'-vorming 
(als positief element) en huisves-
ting. Aansluitend wordt een 
voorbeeld gegeven van een 
humanistische benaderingswijze 
van herojnsverslaafden in een 
methadonverstrekkingssetting: de 
motivationele milieutherapie 
(MMT). De therapie is gericht op 
het op gang brengen van de 
besluitvorming. De richting van 
het besluit wordt niet beinvloed; 
wel is de hulpverlening actief in 
verhelderen van alle feiten en 
motieven, zodat de client een 
— voor hem wijs — besluit kan 
nemen. De auteur geeft tot besluit 
enige casuistiek. 
Met literatuuropgave. 
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Congressen 

Symposium Kleine criminaliteit 
Het symposium over kleine 

criminaliteit draagt als ondertitel 
'Aanvaarding/Verbetering/Bestrij-
ding van verminderd normbesef?' 
Op het symposium worden zeven 
inleidingen gehouden, gevolgd 
door forumdiscussies. Het doel is 
te komen tot een gezamenlijke en 
beter op elkaar afgestemde aanpak 
van kleine criminaliteit. De 
sprekers zijn prof. dr. W. Buikhui-
sen (RUL), mr. P. R. Topping 
(Cranfield Institute), mr. J. M. M. 
van Woensel (OM), S. Veninga 
(NCOV), D. Brands (RSV-schade-
verzekeringen), J. Schaefer (PvdA) 
en G. Everaars (Nederlandse 
veiligheidsdienst). Mogelijke baten 
van het symposium zullen worden 
aangewend ten behoeve van 
slachtofferhulp. 
Datum: 9 april 1987 
Plaats: Cultureel centrum 'De 
Kolk' in Assen 
Inlichtingen: Stichting Kiwanis, 
tel.: 05920-1 39 88 

Changes in Society and Juvenile 
Delinquency 
Het driedaagse congres vormt 

de zesde International Workshop 
on Juvenile Criminology. Het 
wordt georganiseerd onder 
auspicien van le Ministre des 
Affaires Sociales et de la Formation 
de la Communaute Francaise. 
Uitgangspunt van het congres is 
dat de diepgaande maatschappelij-
ke veranderingen van de laatste 
decennia niet alleen van invloed 
waren op de vormen van jeugdig 

Congressen 

deviant gedrag, maar zich ook 
weerspiegelen in de interpretaties 
en reacties op dit gedrag. Het doel 
is de communicatie tussen deze 
verschillende benaderingen te 
verbeteren en te pogen vooruit te 
lopen op te verwachten ontwikke-
lingen. Er zijn vier werkgroepen: 
changes in delinquent conduct 
and in the notions on delinquency; 
changes in legislation and in 
practices of judicial control; 
changes in notions and strategies 
of delinquency prevention; 
changes in notions and treatment 
models of delinquency. Sprekers 
zijn onder meer prof. J. Haussling, 
prof. L. Walgrave, dr. J. Junger-Tas 
en prof. C. De Buyst. 
Datum: 25-27 mei 1987 
Plaats: Rechten Faculteit Univer-
siteit van Leuven 
Inlichtingen: Secretariaat VIth 
Juvenile Criminology, Onderzoeks-
groep Jeugdcriminologie, Blijde 
Inkomststraat 5, B-3000 Leuven, 
Belgie 

Strategieen van de overleving 
Het congres stelt zich ten doel 

wetenschappelijke reflectie op 
gang te brengen vanuit een 
transdisciplinair standpunt. Het 
vormt een poging de grote 
verscheidenheid in de sociale 
wetenschappen te doorbreken. 
Gekozen is voor drie domeinen, 
de criminologie, de psychopatho-
logie en de somatische geneeskun-
de. Uitgangspunt is dat allerlei 
eigentijdse menselijke problemen, 
zoals drugsgebruik, kanker, 
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schizofrenie en dergelijke, overle-
vingsstrategieen vormen. Sprekers 
zijn onder andere C. D. Kaplan, 
prof. C. J. B. J. Trimbos, Ch. 
Winick, W. Kornblum en T. NI. 
Williams. 
Plaats: Grote Aula, Universiteit 
van Leuven 
Datum: 22-24 april 1987 
Inlichtingen: Onderzoekscentrum 
Marginaliteit, Blijde Inkomststraat 
5, B-3000 Leuven, tel.: 016— 
23 13 95/22 37 14 
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