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Voorwoord

Beantwoording van betrekkelijk eenvoudige vragen vergt soms tamelijk veel
werk. Dat is ook hier het geval. Om enig inzicht te krijgen in de dagelijkse
praktijk waarop burgerlijke zaken op de rechtbank worden afgehandeld, moes-
ten vele zaken worden gecodeerd. Het is de kwaliteit van dat tijdrovende en
vaak weinig inspirerende werk dat de noodzakelijke voorwaarde vormt voor die
beantwoording. Vandaar dat op de eerste plaats Ruud Kouwenberg en Gerda
Romeijn dank verdienen voor hun bijdrage aan de dataverzameling van dit pro-
ject. Afzonderlijke vermelding verdient het CBS in de persoon van Frits Huls
voor de bereidwilligheid een deel van het materiaal uit 1983 voor deze rappor-
tage opnieuw te bewerken.

Eenzelfde woord van dank is passend voor Marianne Sampiemon, Huub
Simons en Marita Kok voor hun geduld en volharding bij de grafische verzor-
ging van het rapport.

Tussen beide momenten ligt de fase van de analyse; een fase die door om-
standigheden langer is geweest dan voorzien. Onder die omstandigheden lever-
de het kritische commentaar van Albert Klijn en Cor Cozijn die benodigde
inspiratie ter afronding.
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Samenvatting en conclusies

Doordat rond 1980 door de toegenomen werkdruk bij de rechtbanken ten ge-
volge van het groeiende beroep op de rechter belangstelling ontstond voor de
inhoud en afhandeling van civiele zaken, werd duidelijk dat de bestaande civie-
le gerechtelijke statistiek niet was toegerust voor de beantwoording van vrij
eenvoudige vragen. De oprichting van een werkgroep van medewerkers van
het Ministerie van Justitie die in samenwerking met het Centraal Bureau voor
de Statistiek (CBS) in het geconstateerde gemis aan gegevens zou moeten gaan
voorzien, leek een oplossing. Deze werkgroep heeft een modelrolkaart ontwik-
keld die in plaats zou moeten komen van de tot dan toe gebruikte rolkaarten.
De belangrijkste gegevens van iedere civiele zaak zouden op deze kaart wor-
den vastgelegd. Om in genoemde informatiebehoefte te voorzien, is in 1983
op basis van deze modelrolkaart door het WODC en CBS gezamenlijk bij de
rechtbanken in Den Haag, Rotterdam en Breda een inventariserend onderzoek
gedaan naar civiele zaken. Daarover is tot op heden nooit in enigermate afge-
ronde wijze gerapporteerd. Wel heeft Van Duyne een deel van het materiaal
gebruikt voor een publikatie omtrent de wijze van afdoening (Van Duyne,
1987').

Na dit eerste inventariserende onderzoek is besloten tot een uitgebreide her-
haling ervan in 1986 bij de drie rechtbanken uit het eerste onderzoek aange-
vuld met de rechtbanken van Arnhem en Alkmaar. De overweging hierbij was
dat op deze wijze een bescheiden bron aan kwantitatieve gegevens omtrent de
`omzet' aan civiele zaken van de rechtbanken verkregen zou worden die van
min of meer algemeen belang zou kunnen zijn ter beantwoording van onder-
zoeksvragen die in de praktijk rijzen omtrent de wijze van handelen op de
rechtbanken. De dataverzameling voor dit tweede onderzoek was in 1990 com-
pleet. In het huidige rapport wordt een vergelijking gemaakt van de bevindin-
gen van beide onderzoeken. Hierbij wordt benadrukt dat op grond van slechts
twee momenten niet gesproken kan worden van trendmatige ontwikkelingen.

In het merendeel van de gedingen (84 %) is er sprake van een geldvordering;
de hoogte van de vorderingen nam tussen 1983 en 1986. met ongeveer de helft

P.C. van Duyne. Handel en wandel in civilibus. Justitiële Verkenningen, 1987, nr. 2,
pp. 69-89.
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toe. Er is geen duidelijke samenhang tussen de hoogte van de vordering en de
persoon van de eiser. Deze laatste is echter wèl veranderd in de periode tussen
de beide onderzoeken. Ten opzichte van 1983 is het aandeel van natuurlijke
personen onder de eisers toegenomen van 29 % tot 37 % en het aandeel van de
rechtspersonen gedaald van 69 % naar 55 %. De aard van de gedaagde partij
was in beide jaren ongeveer gelijk. De meest voorkomende samenstelling van
procespartijen was een rechtspersoon in de rol van eiser versus een natuurlijke
persoon als gedaagde (in 1983 44% en in 1986 33 %). De partijconstellatie die
het meest bleek te zijn toegenomen was die van onderling procederende natuur-
lijke personen (van 16 % tot 23 %). Het aantal gedingen waarin natuurlijke per-
sonen als eiser optreden is aanmerkelijke gestegen; dit geldt zowel voor de
procedures van natuurlijke personen onderling als voor die tussen individuen
en rechtspersonen. De samenstelling van partijen hangt samen met het rechts-
gebied waarop het geding betrekking heeft. Gedingen betreffende erfrecht,
zakenrecht en huis en erf worden vooral tussen natuurlijke personen gevoerd,
terwijl zaken uit het verbintenissenrecht veelal door rechtspersonen tegen
natuurlijke personen worden aangespannen.

De wijze van procederen- tegenspraak, referte of verstek- geeft aan welke
strategie partijen hanteren om hun belangen te verdedigen. In 1986 werd er
beduidend meer op tegenspraak geprocedeerd dan in 1983. Volgens de functie-
typologie van procedurepatronen van Blankenburg en Verwoerd (1987) bete-
kent dit dat het beroep op de rechter in toenemende mate een beslissingsfunctie
zou hebben. Dit laatste lijkt geheel in overeenstemming te zijn met het toege-
nomen materiële belang van de gedingen. In dit verband is ook de samenhang
tussen wijze van procesvoeren en partijconstellatie van belang. Verreweg de
meeste op tegenspraak gevoerde zaken werden gevoerd tussen een als eiser
optredende natuurlijke persoon met een rechtspersoon als gedaagde. Ook con-
flicten tussen twee natuurlijke personen over erfrecht, zakenrecht en wonen
werden in beide jaren in 60% respectievelijk 70% van de gevallen op tegeq-
spraak gevoerd.

De mate van bewerkelijkheid en de duur van de procedure zijn in de periode
tussen beide onderzoeken toegenomen. Met name de stijging van het aantal
afdoeningen door de meervoudige kamer is hiervan een illustratie. Van de op
tegenspraak en bij referte gevoerde zaken werd in 1986 ruim de helft (54%)
meervoudig afgedaan; in 1983 was dit 37%. De mediaan van de afhandelings-
duur van alle zaken ongeacht wijze van procederen nam toe van 80 tot 142
dagen en die van de doorlooptijd van royementen van 176 tot 380 dagen. De
afloop van de zaken in termen van toewijzing of afwijzing van de eis verschil-
de niet in beide jaren: het percentage toewijzingen was rond de 60%.
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Met betrekking tot de oorzaken van een mogelijke toename van de werklast
van de rechtbanken bij de afhandeling van handelszaken kan worden gesteld
dat het totale aanbod van zaken is gestegen, het percentage tegenspraakzaken is
toegenomen en het aandeel van de meervoudige-kamerzaken in 1986 hoger is
dan in 1983. Ook is er een toename te zien van het aantal conclusies, tussen-
vonnissen en bijzondere proceshandelingen. Wat de gevolgen hiervan zijn voor
de werkdruk, is niet duidelijk aangezien gegevens over personele bezetting,
vacatures en ziekteverzuim per rechtbank ontbreken.
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1 Inleiding

1.1 Achtergrond van het onderzoek

De belangstelling voor de wijze waarop civiele procedures op de rechtbank
worden afgehandeld, is voor een belangrijk deel ingegeven door het eind jaren
zeventig begin jaren tachtig gesignaleerde verschijnsel van het sterk gegroeide
beroep op de rechter en de daardoor toegenomen werklast bij de rechtbanken.
Wie zich voor de beantwoording van de vraag naar de gang van zaken wendde
tot de toentertijd bestaande civiele gerechtelijke statistiek, realiseerde zich al
spoedig het pijnlijke gebrek aan elementaire gegevens daaromtrent. De oprich-
ting van de Werkgroep Civiele Statistiek door het Departement van Justitie
(anno 1979) die in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS) een nieuwe opzet voor deze statistiek beoogde, is een direct gevolg van
die leemte in de informatievoorziening. Een van de activiteiten van deze werk-
groep is geweest de ontwikkeling van een modelrolkaart ter vervanging van de
tot dan toe gebruikte rolkaarten (veelal rommelig ingericht en niet bruikbaar
voor geautomatiseerde verwerking). Juist met het oog op de toen geuite voor-
nemens tot automatisering van de gerechtelijke administratie ontwikkelde de
werkgroep het idee om de bedoelde modelkaart te hanteren als een `vracht-
briefwaarop de belangrijkste gegevens omtrent de aard van de zaak, de par-
tijen en het verloop van de procedure in hoofdlijnen zouden kunnen worden
vastgelegd. Ter toetsing van de bruikbaarheid van het model is vervolgens op
drie rechtbanken-Den Haag, Rotterdam en Breda- een dossieronderzoek
met betrekking tot de in 1983 aldaar afgehandelde handelszaken uitgevoerd?
Van een deel van dat materiaal maakte Van Duyne gebruik voor zijn bijdrage
aan een in 1987 verschenen themanummer van Justitiële Verkenningen gewijd
aan de afhandeling van civiele zaken (Van Duyne, 1987)'

2 Het onderzoek bestond eruit dat aan de hand van de dossiers de op de ontworpen
rolkaart opgenomen variabelen werden gecodeerd. De uitvoering van het onderzoek
geschiedde door het CBS.

3 Over de verdere ontwikkeling van dit project valt slechts te melden dat het uiteinde-
lijk niet tot de beoogde landelijke invoering van dat (of een soortgelijk) model heeft
geleid.
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In aansluiting op dit proefonderzoek is vervolgens besloten tot een meer uit-
gebreide herhaling ervan. De overweging daarbij was dat op die wijze een
bescheiden bron aan kwantitatieve gegevens omtrent de `rechterlijke omzet'
verkregen zou worden die van min of meer algemeen belang zou kunnen zijn
in het kader van velerlei onderzoeksvragen die er in de praktijk omtrent de
wijze van handelen op de rechtbank rijzen. Dit heeft geresulteerd in een dos-
sieronderzoek van in 1986 via eindvonnis of royement afgedane civiele zaken
bij vijf rechtbanken: de drie eerdergenoemde rechtbanken die ook in 1983
onderzocht waren, aangevuld met de rechtbanken te Arnhem en Alkmaar.

1.2 Opzet van het onderzoek

Uit het besluit tot herhaling vloeide vanzelfsprekend voort de beslissing om in
tweede instantie dezelfde data te verzamelen als in 1983 verzameld waren; dat
geschiedde via een codering van de dossiers aan de hand van de modelrolkaart.
Genoteerd is de beschikbare informatie over het onderwerp van eis, de samen-
stelling van partijen, de hoogte van de vordering, de wijze van procederen, de
afloop van de zaak en de duur van de gehele afhandeling. Deze gegevens zijn
verzameld van de zogenaamde handelszaken: de civiele zaken inclusief erfrecht-
zaken, maar exclusief de overige zaken uit het personen- en familierecht,
aanhangig gemaakt door middel van een dagvaarding. Zaken die met een ver-
zoekschrift worden ingeleid, worden niet tot de handelszaken gerekend. De
dataverzameling werd in het jaar 1990 afgerond.

Een indruk van de omvang van beide onderzoeken verkrijgt men met behulp
van tabel 1, waarin het aantal afgedane (bij vonnis dan wel royement) handels-
zaken voor de betrokken rechtbanken voor beide jaren staat vermeld.

1.3 Opzet van de rapportage

Over de bevindingen met betrekking tot de wijze van afhandelen anno 1983 is
tot nu toe niet in enigermate afgeronde vorm gerapporteerd. De analyse van
het vervolgonderzoek biedt daartoe thans een goede gelegenheid. Door beide
bevindingen in onderlinge samenhang te plaatsen krijgt de beschrijving van
twee momenten uiteraard meer reliëf.

4 In tegenstelling tot het onderzoek uit 1983, waarin alle familiezaken waren opgeno-
men, zijn in 1986 alleen de erfrechtzaken in het onderzoek betrokken. Bij de in dit
rapport gemaakte vergelijkingen hanteren we daarom voor 1983 een gecorrigeerd
bestand. Referenties aan het artikel van Van Duyne (1987) betreffen daarentegen ook
de familiezaken buiten het erfrecht.
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Tabel 1: Aantal handelszaken afgedaan in 1983 en in 1986 door de bij het onderzoek
betrokken rechtbanken

rechtbank 1983 1983* 1986

Den Haag 2197 2066 2372
Rotterdam 2071 2092 2560
Breda 1456 1412 1269
Arnhem - - 1474
Alkmaar - - 864

totaal 5724 5570 8539

* exclusief familiezaken, inclusief erfrecht

Bij de verslaglegging is de chronologische orde van de procedure tot uitgangs-
punt gekozen. Begonnen wordt met gegevens over de eis en de partijen en de
relaties daartussen (zie hoofdstuk 2). Vervolgens besteden we in hoofdstuk 3
aandacht aan het verloop van de procedure via gegevens over de wijze van
procederen, de samenhangen met de in hoofdstuk 2 behandelde aspecten, de
mate van bewerkelijkheid en de duur van de procedure. De afloop van het
geding, naar vorm en inhoud is onderwerp van hoofdstuk 4, en hoofdstuk 5
bevat enkele opmerkingen ten aanzien van de eventueel toegenomen werklast
voor de rechtbanken.

Wel is het van belang er expliciet op te wijzen dat op basis van deze twee
momenten nog niet gesproken mag worden van een trend of een ontwikkeling.
Het is wellicht verleidelijk in die zin te denken, men dient in dat opzicht echter
zeer terughoudend te zijn.
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2 Het begin van de zaak

2.1 De eis

Men procedeert om een belang en daarom vangt elke procedure aan met een
eis die, zoals art. 5 lid 1 onder 3 Rv dan ook stelt, omschreven dient te zijn.
Wanneer men zou willen weten wat de beweegredenen zijn van mensen om te
procederen, zou men inzicht dienen te hebben in de concrete belangen 8n om-
standigheden die geleid hebben tot de in de dagvaarding verwoorde eis. Derge-
lijk inzicht ontbreekt ons. Omtrent twee aspecten kunnen we uit onze gegevens
enige informatie omtrent het belang afleiden. Ten eerste het domein van het
recht waartoe de eis gerekend kan worden. Ten tweede of er sprake is van een
geldvordering en de hoogte daarvan. Duidelijk moge zijn dat daarmee slechts
op indirecte wijze aard en betekenis van het in het geding zijnde belang in
beeld kunnen worden gebracht.

2.1.1 Het rechtsterrein terzake

Met behulp van een indeling in een aantal min of meer eenduidig afgebakende
rechtsterreinen is in tabel 2 het rechtsterrein van de eis in beeld gebracht.
Al uit een oppervlakkige waarneming van de tabel blijkt dat er tussen 1986 en
1983 geen groot verschil is in de verdeling van de rechtsterreinen.' Gegeven
de geringe verschillen treft de naar verhouding grote stijging van het aantal

5 Over de opzet van de vergelijking dient het volgende te worden opgemerkt. In tabel
2 en 3 is voor beide jaren het aantal zaken waarvan het rechtsterrein van de eis als
'moeilijk classificeerbaar of onbekend' gecodeerd stond, buiten beschouwing gelaten.
De reden daarvoor is het grote verschil in omvang van deze categorie. In 1983 betreft
het 302 zaken (5% van het totaal), in 1986 1016 (12%). Afgezien van de helaas niet
te beantwoorden vraag naar de oorzaak van dit verschil, zou opname ervan naar onze
mening een geheel verkeerde indruk doen ontstaan omtrent de verdeling van de zaken
naar rechtsterrein in beide jaren. In de verdere beschrijving van het bestand zijn deze
zaken wel meegenomen.
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Tabel 2: Rechtsterrein waarop de eis van alle in 1983 en 1986 afgedane handelszaken
betrekking had, in %

rechtsterrein 1983 1986'' 1986
(N=5268) (5382) (7523)

arbeidsrecht 4 5 4
huurrecht 2 3 3
erfrecht - 1 1
zakenrecht 2 4 6
verbintenissenrecht 77 74 72
onrechtmatige daad 10 8 8
eigen huis 1 1 2
beslag en executie 3 4 4

totaal 100 100 100

* 1986': alleen de drie rechtbanken die ook in 1983 in het onderzoek waren betrokken

zakenrechtelijke procedures. Zoals echter blijkt uit tabel 3 -waarin de verde-
ling van rechtsterreinen naar rechtbank is uitgesplitst-wordt deze toename
veroorzaakt door het opmerkelijke aandeel ervan in Alkmaar. Maar omdat daar
ook het aandeel van het verbintenissenrecht zo opmerkelijk afwijkt van elders,
rijst het vermoeden dat men hier wellicht te maken heeft met een afwijkende
wijze van definiëren.'

2.1.2 Het materieel belang

In beide jaren gaat het in het overgrote deel (84 %) van de gedingen- naast
een eventueel immaterieel belang-om een geldvordering, zoals tabel 4 laat
zien. Overigens valt wel op dat de verschillen tussen de rechtbanken onderling
in 1986 iets kleiner zijn dan in 1983. Rotterdam blijft er steeds uitspringen.
Het is verleidelijk om voor een verklaring daarvan te denken aan verschillen
ten aanzien van de maatschappelijke omgeving waarbinnen de rechtbank fun-
geert; Rotterdam als zakencentrum en de daaruit voortvloeiende gedingen (met
name op verbintenissenrechtelijk terrein). De omvang van dat terrein binnen
die rechtbank (tabel 3) en het hoge aantal geldvorderingen in verbinteniszaken
(circa 95% in beide jaren) geven steun aan zo'n vermoeden. Zie voor een ver-

6 Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn dat er sprake is van een systematische
codeerfout. Navraag bij de betrokken codeurs geeft weinig aanleiding deze mogelijk-
heid realistisch te achten.
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Tabel 3: Rechtsterrein van de eis in handelszaken afgedaan in 1983 en 1986 per arron-
dissement, in %*

rechtsterrein Den Haag R'dam Breda Arnhem Alkmaar totaal

1983 (N-1938) (2020) (1310) (5268)

arbeidsrecht 4 3 5 4
huurrecht 3 3 2 2
eigen huis 1 1 2 1
erfrecht - - - -
zakenrecht 2 1 4 2
verbintenissenrecht 75 81 74 77
onrechtmatige daad 13 9 9 10
beslag en executie 3 2 4 3

1986 (N=2006) (2249) (1127) (1342) (799) (7523)

arbeidsrecht 6 4 4 3 3 4
huurrecht 4 2 3 2 3 3
eigen huis 2 1 .3 3 2 2
erfrecht 1 - 2 2 2 1
zakenrecht 4 2 7 5 25 6
verbintenissenrecht 70 79 72 75 56 72
onrechtmatige daad 9 8 7 6 6 8
beslag en executie 5 5 3 4 3 4

* exclusief zaken waarin het rechtsterrein onbekend is

Tabel 4: Handelszaken waarin een geldvordering werd ingesteld naar rechtbank, in %

rechtbank 1983 1986
(N-5570) (8539)

Den Haag 80 80
Rotterdam 90 88
Breda 80 84
Arnhem - 83
Alkmaar - 84

totaal 84 84

gelijking van de vijf rechtbanken ten aanzien van het percentage geldvorderin-
gen per rechtsterrein in 1986 tabel 3 in de bijlage.

Over het geheel genomen is in 1986 het percentage geldvorderingen gelijk
aan dat in 1983; vrij groot is echter het verschil waar het de hoogte van de
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Tabel 5: Bedrag geldvordering in guldens per rechtbank, in %*

geldvordering Den Haag R'dam Breda Arnhem Alkmaar totaal

1983 (N-1666) (1868) (1126) (4660)

tot f 5.000 20 15 20 18
ƒ5.001 - ƒ10.000 30 27 27 28
ƒ10.001 - ƒ20.000 23 26 21 24
ƒ20.001 - ƒ50.000 16 18 15 17
ƒ50.001 en meer 11 13 15 13

1986 (14=1610) (2068) (990) (1182) (699) (6549)

tot f 5.000 4 3 4 3 4 4
ƒ5.001 - ƒ10.000 27 25 28 31 28 27
ƒ10.001 - ƒ20.000 27 26 26 24 27 26
ƒ20.001 - ƒ50.000 21 24 22 23 23 22
f 50.001 en meer 20 24 20 20 19 20

mediaan 1983 ƒ10.000 ƒ12.018 ƒ10.090 ƒ10.830
mediaan 1986 ƒ16.109 ƒ17.517 ƒ15.499 ƒ15.608 ƒ15.456 ƒ16.277

* exclusief zaken waarin de hoogte van de vordering onbekend is

vorderingen betreft. Dat blijkt al uit een vergelijking van de mediaanwaarden7
(berekend over alle geldvorderingen per rechtbank) voor de drie vergelijkbare
rechtbanken anno 1983 en 1986 weergegeven onderin tabel 5. Globaal gezien
is het bedrag voor 1986 de helft hoger dan in 1983 het geval was. Het verschil
in hoogte van geldvordering kan men ook weerspiegeld zien in het feit dat in
1983 70% van de vorderingen de f 20.000 niet teboven ging; voor 1986 is het
vergelijkbare percentage 57 %.

Een reden voor deze toename van de hoogte van de vordering valt moeilijk
te geven. De inflatie kan hooguit enkele procenten verklaren. Toch zijn deze
cijfers wellicht interessant met het oog op de thans vaak gehoorde bewering
dat het beroep op de rechter toeneemt terwijl tevens sprake zou zijn van een
afname van het in het geding zijnde belang. Het procederen zou te gemakkelijk,
te snel geschieden. Bij nader inzien is de basis van een dergelijke bewering
wankel. Voor zover aan ons materiaal relevante indicatoren te ontlenen zijn,
wijzen ze in elk geval niet in bedoelde richting.

7 De mediaan is de middelste waarneming. Wanneer extreme waarden voorkomen
(zoals in dit geval bij hoogte van de vorderingen) is de mediaan een betere centrale
maat dan het rekenkundig gemiddelde, aangezien deze laatste maat gevoeliger is voor
extremen.
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Tabel 6: Partijen betrokken bij alle afgedane handelszaken onderscheiden naar positie
voor 1983 en 1986, in % van aantal zaken

eiser gedaagde
1983 1986 1983 1986

natuurlijk persoon 29 37 62 58
rechtspersoon 69 55 35 34
overheid 3 6 3 6

Omdat we veronderstelden dat de hoogte van de geldvordering zou kunnen
samenhangen met de persoon of instantie van de eiser hebben we in tabel 4 in
de bijlage de hoogte van de geldvorderingen in 1986 uitgesplitst naar soort
eiser (zie voor deze indeling van de procespartijen paragraaf 2.2). De tabel
toont tegen de verwachting in enige consistentie in de hoogte van de vorde-
ringen per type eiser en geeft geen ondersteuning aan de hiervoor genoemde
veronderstelling.

2.2 Partijen en partijconstellaties

Om zicht te krijgen op de bonte hoeveelheid betrokken partijen in het geding
begint de analyse met een vereenvoudiging van de werkelijkheid. Alle te onder-
scheiden soorten rechts- en publiekrechtelijke personen zijn samengevoegd tot
twee hoofdgroepen namelijk rechtspersonen en overheid.' De derde hoofdgroep
wordt gevormd door de natuurlijke personen. Elk van de drie kan op twee
manieren betrokken zijn in het geding: als eiser dan wel als gedaagde. Tabel 6
laat de frequentie van elk van beide vormen van betrokkenheid voor 1986 zien
in samenhang met die voor 1983.

Onmiddellijk valt op dat het aandeel van de natuurlijke personen in de pro-
cederende partijen in 1986 groter is dan in 1983: 37% tegen 29% 9 Het aantal
eisers/rechtspersonen is nog steeds het grootst, zij het dat hun aandeel daalde

s

9

Men denke aan de BV, NV, stichting, vereniging, CV of aan rijk, provincie, ge-
meente en waterschap.
Deze cijfers betreffen het totaal aantal zaken. Daarbij zijn echter zowel zaken in
eerste aanleg als appelzaken. Juist dit onderscheid in fase van de procedure (naast
wellicht de specifieke aard van deze appelzaken, zie tabellen 1 en 2 in de bijlage)
heeft gevolgen voor de positie van de partijen. Zo is in de appelzaken uit 1986 de
natuurlijke persoon in een veel groter aantal situaties (70%) eiser dan in eerste aan-
leg het geval is. Een bijkomende complicatie- van overigens geheel andere ward-
is het feit dat voor 1983 het aantal appelzaken niet bekend is.
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Tabel 7: Partijsamenstelling in alle handelszaken afgedaan in 1983 en 1986 per recht-
bank, in %

partijen (eiser/gedaagde) Den Haag R'dam Breda Arnhem Alkmaar totaal

1983 (N=2092) (2066) (1412) (5570)

beide natuurlijk persoon 19 10 19 16
natuurlijk/rechtspersoon 10 7 10 9
rechts-/natuurlijk persoon 41 50 39 44
beide rechtspersoon 20 29 29 26
anders* 9 3 3 5

1986 (N=2372) (2560) (1269) (1474) (864) (8539)

beide natuurlijk persoon 23 15 25 27 34 23
natuurlijk/rechtspersoon is 12 12 11 11 12
rechts-/natuurlijk persoon 28 34 35 35 33 33
beide rechtspersoon 17 30 20 18 14 21
anders* 17 9 9 9 8 11

* In de categorie `anders' zijn partijsamenstellingen met de overheid als eiser of ge-
daagde samengevoegd.

van 69% naar 55%. Deze daling doet zich bij alle drie de rechtbanken voor.
Zelfs in Rotterdam, waar evenals in 1983 het aandeel van de rechtspersonen,
onder de eisers het grootst is, is het gedaald van 79% naar 64%. In Den Haag
is de overheid uiteraard meer dan bij de andere rechtbanken partij in een pro-
cedure; iets vaker als gedaagde (7%) dan als eiser (S%). De samenstelling van
de groep der gedaagden vertoont, zoals tabel 6 laat zien, geen grote verschillen
tussen beide jaren.

Bovenstaande betreft de partijen afzonderlijk bezien, maar procederen doet
men per definitie niet alleen. Interessanter is derhalve een overzicht van de
verschillende partijconstellaties. Ook daarbij is terwille van de overzichtelijk-
heid de werkelijkheid gereduceerd tot vier veel voorkomende constellaties
(tabel 7). De meest voorkomende constellatie is in 1986 die van een als eiser
procederende rechtspersoon versus een natuurlijk persoon als gedaagde (33 %).
Ook in 1983 was dit de meest voorkomende, toen was het aandeel echter
groter: 44%. De tweede plaats wordt bij de in 1986 afgedane zaken ingeno-
men door de groep natuurlijke personen die onderling procederen; hun aandeel
is 23% en was in 1983 16%. De tegen elkaar procederende rechtspersonen
werden hierdoor van de tweede plaats verdrongen; in 1983 vormden zij ruim
een kwart van het totaal en in 1986 21 %. Er is volgens onze gegevens sprake
van een stijging van het aantal procedures waarbij individuele burgers als eiser
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betrokken zijn. Zowel het aantal procedures van natuurlijke personen onderling
als dat van burgers tegen rechtspersonen is in 1986 groter dan in 1983.

Kijkt men naar de rechtbanken afzonderlijk, dan blijkt dat de partijsamenstel-
ling natuurlijke persoon (eiser) versus rechtspersoon (gedaagde) bij de verschil-
lende rechtbanken niet veel varieert, terwijl alle andere partijconstellaties aan-
merkelijk grotere verschillen tussen de rechtbanken vertonen. Den Haag laat
bijvoorbeeld in 1986 een betrekkelijk klein aandeel rechtspersoon (eiser) ver-
sus natuurlijke persoon (gedaagde) zien en een opmerkelijk groot aandeel van
de gedingen met een partijconstellatie uit de categorie `anders'. In deze catego-
rie gaan zoals gezegd de gedingen met de overheid als partij schuil. Rotterdam
doet het imago van zakenstad eer aan en geeft een groot aandeel procedures
tussen rechtspersonen en een klein aandeel gedingen tussen natuurlijke perso-
nen te zien. Alkmaar is hierin het tegendeel van Rotterdam en heeft juist veel
procedures tussen natuurlijke personen onderling. Dit zou kunnen samenhan-
gen met het opmerkelijk grote aandeel- veelal door natuurlijke personen ge-
voerde- zakenrechtelijke procedures bij deze rechtbank (zie tabel 3). Breda en
Arnhem ten slotte tonen geen opmerkelijke afwijkingen van het totaalbeeld.

Letterlijk `uit de aard der zaak' vloeit de verwachting voort dat er herkenbare
samenhangen zullen zijn tussen de partijconstellatie enerzijds en het rechtster-
rein waarop het geding zich afspeelt anderzijds. Immers de contacten tussen
individuen- en dus de mogelijke conflicten daaruit volgend - hebben niet zel-
den betrekking op andere zaken dan de contacten tussen individuen en instan-
ties en instanties onderling. Niet verbazingwekkend is het bijvoorbeeld dat erf-
rechtelijke conflicten zich bijna alle afspelen tussen natuurlijke personen; ook
voor ruim de helft van de procedures uit het zakenrecht gaat dit op. De zaken
die huis en erf betreffen, worden eveneens voor ruim 60% tussen natuurlijke
personen gevoerd. Een tegenovergesteld beeld geeft het verbintenissenrecht;
ongeveer 60% van deze zaken wordt aangespannen door een rechtspersoon, in
veel gevallen met een natuurlijke persoon als gedaagde. In 80% van de gedin-
gen tussen een als eiser procederende rechtspersoon en een natuurlijke persoon
als gedaagde gaat het om een geding op grond van het verbintenissenrecht.
Zaken over beslagen en executies ten slotte worden vooral door rechtspersonen
aangespannen.

Het bovenstaande algemene beeld wordt vanzelfsprekend meer gedifferentieerd
als men per rechtbank afzonderlijk kijkt. In Breda en Arnhem wordt in 1986
drie kwart van alle zakenrechtelijke procedures tussen natuurlijke personen ge-
voerd; slechts in 15 % is de eiser een rechtspersoon. Onrechtmatige-daadzaken
spelen zich eveneens vaak af tussen natuurlijke personen; de percentages bij de
vijf rechtbanken variëren van 23 in Rotterdam tot 54 in Alkmaar. In Rotterdam
is in onrechtmatige-daadzaken 45 % van de eisers een rechtspersoon; dat is
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bijna tweemaal zoveel als in de andere arrondissementen en heeft waarschijnlijk
te maken met de voor deze stad karakteristieke handels- en zakenomgeving.

Tot nu toe is de partijconstellatie stilzwijgend als een voor de duur van de zaak
vaststaand gegeven beschouwd. Dat is het maar ten dele; niet alleen kan deze
zich wijzigen qua omvang en samenstelling (iets waarover we in dit onderzoek
geen informatie hebben) maar ook kan zich een verandering- omkering- in
de posities tussen dezelfde partijen voordoen in de loop van het geding ten
gevolge van de behandeling ervan in tweede of derde instantie.

Dit alles moet men begrijpen binnen de sociale context waarin het geding
een functie vervult.` Op basis van ons materiaal kunnen we geen uitspraak
doen over de omvang en de aard van eventuele veranderingen in de partijcon-
stellatie. Volstaan moet worden in deze met de verwijzing naar de opmerking
van Rutgers en Verwoerd (1987) die in het kader van hun beschrijving van
afhandeling van civiele appelzaken in ons land in de periode 1972-1982 opmer-
ken dat de verwachting `gedaagde in eerste instantie is appellant in tweede
instantie' in de praktijk niet opgaat. Hoe de verhouding dan wel ligt, vertellen
ze de lezer echter niet.

10 Deze gedachte vormt in feite het allereenvoudigste aanknopingspunt voor wat in de
rechtssociologische literatuur bekend staat als de 'litigation theory'. Onder dit label
gaat de intentie schuil om de ontwikkeling van alledaagse geschillen tot juridische
procedures te beschrijven en de daarin herkenbare patronen te verklaren vanuit de
maatschappelijke constellatie. Voor een beknopt overzicht van hetgeen onder dit
label aan ideeénvorming en empirische beproeving ervan is gerealiseerd, wordt ver-
wezen naar Griffiths (1983) en Niemeyer (1991). Een rijke staalkaart aan bevindin-
gen met betrekking tot de afhandel ingspatronen op de (civiele) rechtbanken van ver-
schillende Europese landen presenteert ons Blankenburg (Hrsg., 1988).

16



3 Het verloop van de zaak

3.1 Wijzen van procederen

De wijze van procederen- contradictoir, referte of verstek- kan beschouwd
worden als een afspiegeling van de strategie die partijen hanteren om hun
belangen zo goed mogelijk te verdedigen. Althans voor zover die belangenver-
dediging plaatsvindt binnen het juridische gedeelte van een conflictbeslechting;
tenslotte weten we dat het beroep op de rechter maar een heel specifieke en in
verhouding tot het aantal conflicten zeer weinig gekozen uitweg vormt. Voor
zover men dat wil doen via een gerechtelijke procedure, heeft die voor ver-
schillende partijen veelal een verschillende betekenis en iets van die betekenis
of functie kan men via beschrijving van procedurepatronen in beeld krijgen
(Blankenburg en Rogowski, 1983).

In dit verband hebben Blankenburg en Verwoerd (1987) een drieledige
functietypologie geformuleerd daarbij afgaande op de wijze waarop processuele
mogelijkheden door partijen werden gebruikt. Ze keken naar de snelheid waar-
mee een of beide partijen de procedure probeerden te beëindigen. Is er sprake
van een `snelle exit' - wanneer de gedaagde niet (althans niet processueel)
reageert op de eiser: dus verstek laat gaan- dan heeft de procedure een rechts-
doorzettingsfunctie." In zulke gevallen is het de eiser doorgaans primair te
doen om het verkrijgen van een executoriale titel voor de vordering, menen ze.
Reageert de gedaagde wel (en stelt deze zich als partij) dan kan men in prin-
cipe twee opties realiseren: vrij snel na aanvang van de procedure alsnog tot
een vergelijk komen of de zaak tot het einde uitvechten. De procedure heeft in
het eerste geval een bemiddelingsfunctie, in het tweede geval een beslissings-
functie. De bemiddelingsfunctie weerspiegelt zich o.a. in de referte of in een
royement12; de beslissingsfunctie in de contradictoire procedure uitlopend op
een eindvonnis.

" Hoewel in dit rapport buiten beschouwing gebleven is de echtscheidingsprocedure
een prototype van een dergelijke procedure (Van der Werff, 1988; Verwoerd, 1988).

12 Hierbij is het tijdstip van het royement van belang. Een `laat' royement kan worden
begrepen als een aanwijzing voor een beslissingsfunctie van de procedure: beide
partijen zien de uitslag al aankomen en hebben redenen om die voor te zijn.

17



Tabel 8: Wijze van procederen in alle in 1983 en 1986 afgedane handelszaken, in %

wijze van procederen 1983 1986'* 1986

(N-5570) (6192) (8539)

tegenspraak 38 57 58
referte 7 2 2
verstek 54 41 40

* 1986': alleen de drie rechtbanken die ook in 1983 in het onderzoek waren betrokken

Het ligt vanuit rechtssociologisch oogpunt voor de hand te veronderstellen dat
er samenhangen zijn tussen de wijze van procederen en de partijsamenstelling,
de aard en de ernst van het conflict. In het kader van dit rapport beperken we
ons tot zuivere beschrijving van een aantal van die samenhangen. Naast basis-
materiaal voor nader te geven verklaringen, geven deze ook indicaties omtrent
de werkbelasting die het civiele beroep met zich meebrengt. Een verstekproce-
dure, waarin slechts eenmaal geconcludeerd wordt en geen verder proceshan-
delingen plaatsvinden, is natuurlijk het minst bewerkelijk. Bij een referte, dat
wil zeggen dat beide partijen zich op enig moment gedurende de procedure aan
het oordeel van de rechter conformeren zonder verder verweer te voeren, is
moeilijker vast te stellen wat de gevolgen voor de werklast zijn. Conclusie-
wisselingen, tussenvonnissen en eventuele bijzondere proceshandelingen vinden
uiteraard alleen plaats in contradictoire zaken en bij refertes; ook een afdoening
door de meervoudige kamer komt alleen in deze beide laatste zaken voor.

3.1.1 Tegenspraak of verstek

Zoals tabel 8 toont, is er in de wijze van procederen in beide onderzoeksjaren
een duidelijk verschil. Het aandeel van de op tegenspraak gevoerde procedures
is in 1986 aanmerkelijk groter dan in 1983. Gezien het feit dat zowel de ver-
stekprocedure als de referte in aantal afgenomen zijn, kan men stellen dat het
beroep op de rechter meer een beslissingsfunctie lijkt te belichamen, hetgeen in
overeenstemming lijkt met de eerder geconstateerde toename in ernst van de in
het geding zijnde belangen.

Een uitsplitsing van het totaalbeeld naar de afzonderlijke rechtbanken treft
men aan in tabel 5 van de bijlage en daaruit blijkt dat met name Rotterdam een
grote toename in contradictoire wijze van procederen vertoont (1983: 26%
versus 1986: 51%).
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Tabel 9: Wijze van procederen naar rechtsterrein van de eis, in %; zaken afgedaan in
1986

rechtsterrein wijze van procederen
van de eis tegenspraak referte verstek

1983 (N=5570) (2124) (396) (3050)

arbeidsrecht (206) 86 4 10
huurrecht (122) 55 7 39
huis en erf (73) 75 7 18
erfrecht (8) 38 38 25
zakenrecht (110) 66 9 26
verbintenissenrecht (4068) 28 6 66
onrechtmatige daad (531) 72 9 19
beslag en executie (148) 45 13 43
overig/geen eis (302) 59 12 29

1986 (N-8526) (4912) (131) (3483)

arbeidsrecht (307) 95 1 4
huurrecht (193) 79 1 20
huis en erf (133) 81 5 14
erfrecht (89) 70 4 26
zakenrecht (459) 63 3 34
verbintenissenrecht (5447) 50 1 49
onrechtmatige daad (572) 87 1 12
beslag en executie (321) 53 2 45
overig/geen eis (1005) 62 3 35

3.1.2 Wijze van procederen in samenhang met de eis

Zoals in de aanhef van dit hoofdstuk vermeld-het afgeleide karakter van de
juridische strategie- ligt het voor de hand dat er duidelijke samenhangen tus-
sen procedeerwijze en aard der zaak (rechtsterrein) zullen zijn. Tabel 9 laat
zien dat in 1983 het grootste aantal verstekzaken te vinden was bij geschillen
uit het verbintenissenrecht (66 %) en dat ook beslagen en huurzaken vrij vaak
bij verstek werden afgedaan. Zaken die arbeidsrecht, eigen huis, zakenrecht of
onrechtmatige daad tot onderwerp hadden, werden in 1983 vaak op tegenspraak
gevoerd. Men ziet ook voor 1986 hoge scores voor de contradictoire procedure
waar het geschillen in de sfeer van de arbeid en de huisvesting betreft." We

13 Dit houdt ook verband met het feit dat het in deze zaken vaak om appellen gaat. Zie
tabel 1 in de bijlage.
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Tabel 10: Medianen van de gevorderde bedragen uitgesplitst naar tegenspraak, referte
en verstek; door vonnis afgedane zaken per rechtbank

wijze van procederen
1983 tegenspraak referte verstek totaal

Den Haag ƒ15.000 ƒ10.682 f 8.292 ƒ10.000
Rotterdam ƒ20.000 ƒ14.009 ƒ10.017 ƒ12.018
Breda ƒ15.604 ƒ13.000 f 8.095 ƒ10.090

1986

Den Haag f 17.042 ƒ13.832 ƒ11.538 ƒ16.109
Rotterdam ƒ21.387 ƒ22.635 ƒ12.590 ƒ17.517
Breda ƒ22.526 ƒ14.114 ƒ11.407 ƒ15.499
Arnhem ƒ25.000 ƒ17.503 ƒ10.956 ƒ15.608
Alkmaar ƒ17.137 ƒ41.647* ƒ11.900 ƒ15.456

* Hier is de mediaan van de vordering extreem hoog; dit wordt veroorzaakt doordat het
slechts om vijf zaken gaat, alle met een zeer hoge vordering.

zien dat het soort zaken dat in 1983 veelal op tegenspraak werd afgedaan, in
1986 eveneens vaak contradictoir werd behandeld en dat in 1986 ook een groot
deel van de zaken uit het verbintenissenrecht en het erfrecht op tegenspraak
werd gevoerd.

Ook tussen de wijze van procederen en het belang van de zaak, uitgedrukt
in de hoogte van de geldvordering, is in het algemeen een samenhang te zien
(tabel 10); bij de meeste rechtbanken is in tegenspraakzaken de vordering het
hoogst, gevolgd door die bij referte en verstek. Dit is op zich niet verwonder-
lijk. Het lijkt immers aannemelijk dat naarmate de geldvordering stijgt ook de
neiging om verweer te voeren zal toenemen.

3.1.3 Wijze van procederen in samenhang met de partijconstellatie

Tussen de wijze van procederen en de samenstelling van procespartijen bestaat
eveneens een zekere samenhang. In tabel 11 wordt de wijze van procederen
naar partijsamenstelling weergegeven.

In een procedure tussen twee natuurlijke personen was in beide jaren de ge-
daagde in 59 % respectievelijk 69% op de zitting aanwezig. Het ging dan meest-
al om een conflict tussen twee natuurlijke personen in de sfeer van wonen,
erfrecht, zakenrecht of onrechtmatige daad. De partijsamenstelling waarin
verreweg de meeste zaken op tegenspraak werden gevoerd, was echter de
combinatie `natuurlijke persoon als eiser met rechtspersoon als gedaagde'.
Ruim de helft van deze laatste procedures werden gevoerd naar aanleiding van
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Tabel 11: Wijze van procederen naar partijsamenstelling, in %; alle zaken afgedaan in
1983 en 1986

partijsamenstelling wijze van procederen
(eiser/gedaagde) tegenspraak referte verstek

1983 (N=5570) (2124) (396) (3050)

beide natuurlijk persoon (885) 59 7 34
natuurlijktrechtspersoon (509) 76 7 17
rechts-/natuurlijk persoon (2444) 23 5 72
beide rechtspersoon (1430) 32 10 58
anders (302) 66 12 23

1986 (N=8527) (4913) (131) (3483)

beide natuurlijk persoon (1945) 69 2 29
natuurlijk/rechtspersoon (1067) 82 1 17
rechts-/natuurlijk persoon (2771) 35 2 63
beide rechtspersoon (1804) 59 1 40
anders (940) 71 3 26

conflicten op grond van het verbintenissenrecht en 16% betrof arbeidsrechte-
lijke gedingen. Van het totaal aantal arbeidsrechtzaken werd de helft door een
natuurlijke persoon tegen een rechtspersoon gevoerd.

In procedures tussen twee rechtspersonen was in 1983 de neiging om verstek
te laten gaan aanmerkelijk groter (58%) dan in 1986 (40%). Had een rechts-
persoon een natuurlijke persoon gedagvaard, dan liet deze laatste zeer vaak
verstek gaan; in 1983 eveneens vaker (72%) dan in 1986 (63%). In veel geval-
len werd deze natuurlijke persoon gedagvaard in verband met een conflict op
grond van het verbintenissenrecht. Overigens lieten natuurlijke personen ook
veel verstek gaan wanneer ze werden gedagvaard door een overheidsinstelling.
De overheid zelf laat als gedaagde weinig verstek gaan; bovendien valt op dat
men zich wanneer de overheid partij is in een procedure, vrij vaak refereert.

3.2 De mate van bewerkelijkheid en de duur van de procedure

Behalve de wijze van procederen zijn er nog enkele factoren die ervoor zorgen
dat een procedure meer werk met zich mee kan brengen en langer kan duren.
Dit zijn onder meer de aantallen conclusies en aktes die door partijen worden
ingediend en de afdoening door de enkel- of meervoudige kamer. Omdat ver-
stekken nogal verschillen van de overige zaken en meestal zeer snel worden
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Tabel 12: Het totaal aantal conclusies in zaken afgedaan in 1983 en 1986 verdeeld naar
rechtbank exclusief verstekzaken, in %

Den Haag R'dam Breda Arnhem Alkmaar totaal

1983 (N=1056) (707) (757) (2520)

1 conclusie 2 23 14 11
2 conclusies 15 26 30 23
3 conclusies 10 10 16 12
4 conclusies 34 24 23 28
5-7 conclusies 34 16 16 23
8 conci. of meer 7 2 2 4

1986 (N=1541) (1310) (768) (874) (533) (5026)

1 conclusie 15 27 14 14 17 18
2 conclusies 23 18 26 25 16 22
3 conclusies 8 9 10 13 11 10
4 conclusies 26 22 26 24 24 24
5-7 conclusies 15 13 13 13 20 14
8 concl. of meer 11 9 10 11 13 11

afgedaan en er bovendien in deze zaken verder geen proceshandelingen plaats-
vinden, wordt bij de beschrijving van de mate van bewerkelijkheid en de af-
handelingsduur onderscheid gemaakt tussen de verschillende wijzen van pro-
cederen.

3.2.1 Conclusies, aktes en andere proceshandelingen

In het totaalbeeld van het aantal conclusies in beide jaren ziet men slechts
geringe verschillen. Er is in 1986 zowel een toename van het aantal zaken
waarin slechts een conclusie wordt genomen, als van de zaken waarin meer dan
achtmaal geconcludeerd wordt. Het totaal aantal conclusies bleef in beide jaren
in circa de helft van de tegenspraak- en refertezaken beperkt tot drie (tabel 12).
Rotterdam nam in zoverre een uitzonderingspositie in dat het aantal zaken waar-
in slechts eenmaal geconcludeerd werd, hier veel hoger dan gemiddeld was.

De verwachting omtrent de geringere bewerkelijkheid van verstekzaken
wordt bevestigd wanneer we tabel 12 vergelijken met tabel 6 in de bijlage.
Dan is duidelijk te zien dat het aantal zaken met slechts één conclusie voor een
groot deel samenvalt met het aantal verstekzaken, waarin uiteraard alleen een
conclusie van eis voorligt.
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Tabel 13: Aktes, tussenvonnissen en bijzondere proceshandelingen per rechtbank in
1986, in % van het totaal aantal zaken per rechtbank'

proceshandeling Den Haag R'dam Breda Arnhem Alkmaar totaal
(N-2372) (2560) (1269) (1474) (864) (8539)

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

* In iedere zaak kunnen meerdere proceshandelingen voorkomen.

Andere proceshandelingen zijn bijvoorbeeld het indienen van aktes, het wijzen
van tussenvonnissen en het verrichten van bijzondere proceshandelingen. Het
aantal bijzondere proceshandelingen is van belang voor de werkbelasting van
de rechters. Immers anders dan bij de proceshandelingen die op de rolzittingen
plaatsvinden, dienen hier door de rechtbank extra handelingen te worden ver-
richt. In 9% van de zaken komt een van deze bijzondere proceshandelingen
voor en in 5% van de zaken twee of meer evenals in 1983. In 1986 werden
door 19 % van de eisers en 10 % van de gedaagden een of meer aktes ingediend
en werd in 27% van de zaken tenminste eenmaal een tussenvonnis gewezen; in
1983 kwam dit laatste nog maar in 18% van de zaken voor. Het aantal aktes,
tussenvonnissen en bijzondere proceshandelingen in 1986 wordt weergegeven
in tabel 13.

3.2.2 Afdoening door enkelvoudige of meervoudige kamer

Voor de werkbelasting binnen het rechterlijk bedrijf is van belang of een zaak
enkel- of meervoudig wordt afgedaan. De rechtbank beslist tot afdoening door
de meervoudige kamer op grond van de ingewikkeldheid van de zaak. Deze
afdoening door de meervoudige kamer legt uiteraard meer beslag op de capa-
teit van de rechtbank dan de enkelvoudige afdoening. Tabel 14 toont deze
afdoeningen exclusief verstekzaken.

. De rechtbank in Den Haag deed in 1983 minder dan een kwart van de niet-
verstekzaken meervoudig af, terwijl in Rotterdam en Breda ruim de helft van
deze zaken door de meervoudige kamer behandeld werden. In 1986 is het aan-
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Tabel 14: Afdoening door de meervoudige kamer per arrondissement in 1983 en 1986,
exclusief verstekken, in %

Den Haag R'dam Breda Arnhem Alkmaar totaal

1983 (N=1054) (491) (439)

23 51 54

(1984)

37

1986 (N=939) (624) (483) (439) (276) (2761)

52 55 65 50 49 54

tal meervoudig afgedane zaken exclusief verstekken bij bijna alle rechtbanken
ongeveer de helft, behalve in Breda waar het percentage toegenomen blijkt te
zijn van 54% naar 65%.

Het aantal meervoudige afdoeningen is tussen de beide onderzoeksjaren voor
het totaal aantal zaken toegenomen van 16 % tot 27 % en voor alleen de referte-
en tegenspraakzaken van 37 % tot 54 %. We zien dat in 1986 over de hele linie
het aandeel van de door de meervoudige kamers afgedane zaken groter is. Ook
deze bevinding geeft aan dat de bewerkelijkheid van de zaken is toegenomen.

3.2.3 De ajhandelingsduur

Civiele procedures hebben de naam lang te duren. Is dat ook zo? Als men niet
nader specificeert, mag men concluderen dat het met het `eindeloos voortsle-
pen van zaken' nogal meevalt als gemiddeld 58% van alle procedures binnen
drie maanden na de datum van aanbrenging afgedaan is, zoals Van Duyne
(1987) constateerde. Maar juist het feit dat hij alle zaken in ogenschouw neemt,
doet de vraag rijzen of dit percentage een zo eclatante weerlegging vormt van
die algemene indruk. Immers, moet men er niet van uitgaan dat die algemene
indruk niet primair betrekking heeft op de eenvoudige afdoening, de verstek-
procedure die inderdaad minder dan drie maanden duurt, maar juist een ken-
merk geacht wordt van de contradictoire procedure. Vandaar dat het nuttig
lijkt de afhandelingsduur te specificeren naar de verschillende vormen van
afhandeling.

Laat men om te beginnen de verstekzaken buiten beschouwing, zoals in
tabel 15 geschiedt, dan valt al direct op hoezeer het beeld zich voor beide
jaren wijzigt. Niet ruim de helft, maar slechts 3 % van de zaken eindigde inz
1983 binnen drie maanden in een vonnis; in 1986 gold dit voor slechts 1 % van
de zaken. Van deze niet-verstekzaken werd in beide jaren ongeveer de helft
binnen 18 maanden na de datum van de dagvaarding afgehandeld; 18% respec-
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Tabel 15: Afhandelingsduur in maanden van in 1983 en 1986 door vonnis afgedane
zaken per rechtbank zonder verstekken, in %

afhandelingsduur Den Haag R'dam Breda Arnhem Alkmaar totaal

1983 (N=1054) (491) (439) (1984)

<3 maanden 2 4 2 3
3-6 maanden 6 11 15 9
6-9 maanden 4 11 24 10
9-12 maanden 6 8 19 9
12-18 maanden 18 17 20 17
18-24 maanden 23 13 11 18
24-36 maanden 22 17 7 18
a36 maanden 19 20 3 16

1986 (N-926) (617) (473) (438) (271) (2725)

<3 maanden 1 1 1 2 2 1
3-6 maanden 8 5 12 8 7 8
6-9 maanden 13 8 18 11 12 11
9-12 maanden 17 9 16 11 11 12
12-18 maanden 21 17 29 22 17 20
18-24 maanden 11 17 11 15 9 13
24-36 maanden 16 21 9 19 23 18
a36 maanden 13 23 4 11 18 16

tievelijk 13 % werd na anderhalf tot twee jaar afgedaan en in beide jaren werd
in 34% van de zaken pas na twee jaar of langer een eindvonnis gewezen.

Tabel 7 in de bijlage geeft de doorlooptijd van de in 1986 in royement ge-
eindigde zaken." De doorlooptijd van deze royementzaken behoeft overigens
niet alleen de duur van het geschil zelf te weerspiegelen. Aangezien hier de
partijen zelf besluiten om geen vonnis te vragen, waarna de zaak vaak nog
enige tijd blijft liggen omdat het voor de rechtbank onduidelijk is of nog pro-
ceshandelingen zullen volgen, kan de looptijd ook bepaald worden door admi-
nistratieve gewoonten zoals het op enig tijdstip een briefje versturen met het
verzoek de rechtbank te laten weten of de zaak nog wordt doorgezet. Het ad-
ministratief bepalen van het tijdstip van royement kan per rechtbank verschillen.

14 Ten aanzien van de royementen is het eigenlijk onjuist om van afhandeling te spre-
ken. Partijen besluiten zelf om van verdere procesvoering af te zien.
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Tabel 16: Medianen van de afhandelingsduur in dagen naar afdoening door vonnis of
royement en wijze van procederen per rechtbank, in 1983 en 1986

door vonnis afgedaan
alle zaken tegenspr. referte verstek

royement*
alle zaken

1983 (N=4859) (1793) (191) (2875) (710)

Den Haag 199 709 205 53 259
Rotterdam 37 633 229 21 273
Breda 75 350 154 34 150

totaal 80 618 199 38 176

1986 (N=5699) (2620) (106) (2971) (2407)

Den Haag 230 461 207 54 391
Rotterdam 96 662 261 49 455
Breda 159 386 147 54 242
Arnhem 97 521 234 43 287
Alkmaar 127 597 258 56 611

totaal 142 497 206 53 380

* In 1983 waren niet alle royementen gecodeerd, dus de gegevens moeten met enige
voorzichtigheid gehanteerd worden.

Tabel 16 toont de medianen in dagen van de afhandelingsduur van alle zaken
uit beide jaren. De mediaan van zowel de vonniszaken als de royementen is in
1986 belangrijk hoger dan in 1983. Bij de vonniszaken wordt dit vooral ver-
oorzaakt door de spectaculaire stijging in de doorlooptijd van verstekzaken bij
de rechtbanken van Rotterdam en Breda. In Rotterdam nam deze toe van 21 tot
49 dagen en in Breda van 34 tot 54 dagen. Over het geheel genomen was de
mediaan van de doorlooptijd van verstekken in 1983 38 dagen en in 1986 53
dagen. De mediaan van de verstekzaken in Den Haag die in 1983 veel hoger
dan gemiddeld was, is in 1986 op hetzelfde niveau gebleven.

De afhandelingsduur verschilt per rechtsterrein van de eis. We moeten hierbij
aantekenen dat dit verband via de wijze van procesvoeren loopt. Het spreekt
bijvoorbeeld vanzelf dat zaken uit het verbintenissen- en zakenrecht, waarvan
ruim de helft bij verstek wordt afgedaan, een betrekkelijk korte doorlooptijd
- de helft binnen drie maanden- hebben. Wanneer we de verstekken echter
uitsluiten, heeft slechts 1 % van de zaken uit genoemde rechtsgebieden een
dergelijke korte doorlooptijd.

Ten gevolge van de te kleine totalen is het weinig zinvol om dit verschijnsel
ook voor de andere rechtsgebieden te beschrijven.
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De samenstelling van partijen vertoont eveneens een zekere samenhang met de
duur van de procedure. Ook hier loopt het verband via het aantal verstekken
per partijsamenstelling. Wanneer in 1986 een natuurlijke persoon gedagvaard
werd door een onderneming of overheidsinstelling- in 63 % verstekzaken-
bleef de doorlooptijd in 60% onder de drie maanden. Wanneer echter een zaak
in dezelfde partijsamenstelling niet bij verstek werd afgedaan, was de looptijd
met een rechtspersoon als eiser slechts in 0,5 % en met de overheid als eiser in
11 % drie maanden of minder.

Opvallend is verder dat de niet bij verstek gevoerde zaken met de overheid
als procespartner vrij snel werden afgedaan. Hierbij lijkt het niet van groot
belang te zijn welke rol de overheid speelt in de procedure. Bijna een kwart
van de zaken aangespannen door een rechtspersoon tegen de overheid en res-
pectievelijk 19% en 28% van de zaken aangespannen door de overheid tegen
een natuurlijke persoon of rechtspersoon werden binnen zes maanden afgedaan.
Van het totaal aantal zaken werd slechts 8% binnen zes maanden afgehandeld.

Zoals opgemerkt, worden de verschillen in procesduur voor een groot deel
veroorzaakt door de wijze van procederen. Een tweede belangrijke factor met
betrekking tot de procesduur is het al dan niet toewijzen van een zaak aan de
meervoudige kamer op grond van het oordeel dat de rechtbank zich gevormd
heeft omtrent de ingewikkeldheid van een zaak. Van de enkelvoudige afdoe-
ningen in contradictoire zaken vindt 60% binnen drie maanden en 80% binnen
een jaar plaats. De looptijden waarin de meervoudige kamer contradictoire
zaken afhandelt, zijn beduidend langer: slechts een kwart van de zaken wordt
binnen een jaar afgedaan.

Zie de tabellen 8 en 9 in de bijlage voor de afhandelingsduur van door vonnis
afgedane zaken naar enkel- en meervoudige afdoening per rechtbank in beide
jaren. Vrijwel alle zaken uit deze twee tabellen, die in minder dan drie maan-
den werden afgedaan, waren verstekzaken. Ter illustratie: de percentages enkel-
voudig afgedane zaken die in drie maanden of kortere tijd werden afgedaan uit
tabel 9 - die variëren tussen 50 % en 64 % - zouden, wanneer de verstekzaken
buiten beschouwing gelaten worden, tussen 1 % en 4% liggen!
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4 De afloop van de zaak

4.1 Wijzen van afloop

Een zaak kan eindigen doordat er een eindvonnis gewezen wordt of doordat de
eiser besluit de zaak niet verder door te zetten en de zaak geroyeerd wordt. In
1983 en 1986 eindigden 4859 respectievelijk 5749 zaken in een vonnis. Het
aandeel van de royementen was in 1986 33%; voor 1983 zijn, zoals eerder
vermeld, niet alle royementen bekend.

4.2 De inhoud van de afloop

De voor de procederende partijen meest belangrijke vraag is vanzelfsprekend
de beslissing van de rechter ten aanzien van de eis en de eventuele geldvorde-
ring. Kort samengevat: Wie krijgt gelijk? We zien in tabel 17 dat er in het
percentage toewijzingen, zowel tussen beide jaren als tussen de rechtbanken
onderling, weinig verschil is. In beide jaren werd de eis in ongeveer 60%
toegewezen.

Per rechtsterrein van de eis is de kans op succes in de procedure verschil-
lend. Door de kleine absolute aantallen ten gevolge van de steeds verdergaande
uitsplitsing, moeten we ons hier beperken tot de grootste categorieën op tegen-
spraak gevoerde zaken.

Tabel 17: Afloop van de zaken naar rechtbank, zonder verstekzaken; in %

beslissing Den Haag R'dam Breda Arnhem Alkmaar totaal

1983 (N=1052) (491) (438) (1981)

toewijzing
afwijzing

59
41

64
36

60
40

60
40

1986 (N=879) (624) (483) (439) (229) (2654)

toewijzing
afwijzing

57
43

64
36

62
38

66
34

63
37

62
38
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Tabel 18: Medianen van de gevorderde en de toegewezen bedragen uitgesplitst naar
tegenspraak, referte en verstek (door vonnis afgedane zaken per rechtbank,
1986)

Den Haag R'dam Breda Arnhem Alkmaar

tegenspraak: vordering ƒ17.042 ƒ21.387 ƒ22.526 ƒ25.000 ƒ17.137
toewijzing ƒ13.547 ƒ16.878 ƒ13.986 ƒ15.843 ƒ13.814

referte: vordering ƒ13.832 ƒ22.635 ƒ14.114 ƒ17.503 ƒ41.647
toewijzing ƒ13.832 ƒ16.506 ƒ12.728 ƒ17.503 ƒ41.647

verstek: vordering ƒ11.538 ƒ12.590 ƒ11.407 f 10.956 f 11.900
toewijzing ƒ11.518 ƒ12.409 ƒ11.053 ƒ10.940 ƒ11.775

De grootste kans van slagen maakte men in 1986 bij vorderingen uit het zaken-
en verbintenissenrecht: namelijk in 73% en 65% der gevallen. Vorderingen op
grond van onrechtmatige daad werden in 53 % toegewezen. Het minste succes
heeft men als eiser in arbeidsrechtelijke conflicten- voornamelijk appellen van
kantongerechtzaken- die in 61 % in een afwijzing van de eis eindigen.

In beide jaren verschilt de kans op succes per partij samenstelling. Zo maakte
de natuurlijke persoon die in 1983 een andere natuurlijke persoon gedagvaard
had, een kans van 52% op toewijzing van zijn eis; in 1986 was dit zelfs 63%.
Had hij daarentegen een rechtspersoon gedagvaard, dan werd zijn vordering in
beide jaren in circa 40% van de zaken toegewezen. Een rechtspersoon had in
beide jaren een zeer behoorlijke kans om zijn eis toegewezen te zien wanneer
hij een natuurlijke persoon had gedagvaard (70% en 79%). Ook wanneer hij
als eiser optrad tegen een andere rechtspersoon, had hij een alleszins redelijke
kans op toewijzing van zijn vordering namelijk in beide jaren bijna 70%.

4.3 Gevorderde en toegewezen bedragen

Aangezien de meeste geschillen ondermeer een geldvordering betreffen, is het
van belang te weten in welke mate het gevraagde geldbedrag wordt toegewe-
zen. Tabel 18, waarin de medianen van de gevorderde en toegewezen bedragen
zijn weergegeven voor de in 1986 door vonnis afgedane zaken, laat zien dat de
toegewezen bedragen met name bij tegenspraakzaken aanmerkelijk lager zijn
dan de vorderingen. De zaken die op tegenspraak worden afgedaan, blijken in
het algemeen een groter materieel belang te betreffen dan de verstekzaken. Bij
de refertes en verstekzaken zijn de gevorderde en toegewezen bedragen zoals
verwacht kon worden, vrijwel gelijk. De gegevens over de in 1983 toegewezen
bedragen zijn helaas niet bekend.
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5 Mogelijke gevolgen voor de werklast van de
rechtbanken

Het is uiteraard niet mogelijk op grond van cijfers over slechts twee waar-
nemingsjaren ontwikkelingen in het aanbod en de afdoening van civiele zaken
te signaleren. Wel kunnen we voorzichtig speculeren over de gevolgen voor de
werkbelasting van de rechtbanken die de geconstateerde veranderingen kunnen
hebben, ook al is nog niet duidelijk of deze veranderingen nieuwe ontwikke-
lingen in de aard van het werkaanbod en de wijze van afdoening inluiden.

We kunnen vaststellen dat het totale aanbod van zaken en het aantal op
tegenspraak gevoerde zaken zijn toegenomen evenals het aantal natuurlijke per-
sonen dat het initiatief neemt tot een procedure (tabellen 6 en 7). We hebben
ook gezien dat de partij die door een natuurlijke persoon gedagvaard werd, in
75 % van de gevallen op de zitting verscheen (tabel 11). Wanneer steeds meer
natuurlijke personen als eiser in een procedure zouden gaan optreden, zou dit
dus tot gevolg kunnen hebben dat steeds meer zaken contradictoir gevoerd
worden.

Het aantal zaken waarin veel conclusies plaatsvinden, is bij enkele rechtban-
ken toegenomen en het aantal zaken waarin een of meer tussenvonnissen zijn
gewezen, is toegenomen van 18% naar 27% (tabellen 12 en 13). Wanneer hier-
mee een trend zou zijn ingezet die leidt tot omslachtiger procedures, zou dit
een grotere werkbelasting voor de rechtbanken opleveren. Hetzelfde geldt voor
de toename van het aantal afdoeningen door de meervoudige kamer (tabel 14).

De stijging van de afhandelingsduur in 1986 ten opzichte van 1983 hangt onge-
twijfeld samen met genoemde toename van het aantal op tegenspraak gevoerde
zaken en met de geconstateerde stijging van het aantal proceshandelingen en
meervoudig afgedane zaken. We hebben gezien dat de stijging van de mediaan
in door vonnis afgedane zaken veroorzaakt werd door de stijging van de medi-
aan in verstekzaken. Een conclusie die we daaruit wellicht zouden kunnen
trekken, is, dat een grotere werkdruk zou kunnen leiden tot vertraging in juist
de eenvoudigere zaken omdat in een dergelijke situatie de meeste aandacht en
tijd uitgaat naar de meer complexe zaken.

Voor de zeer grote stijging van de mediaan van de doorlooptijd van de
royementszaken ligt een verklaring minder voor de hand. Eerder is al opge-
merkt dat administratieve gewoonten per rechtbank de doorlooptijd van de
royementen beïnvloeden.
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Dit alles tezamen maakt dat op grond van de gesignaleerde veranderingen in
ieder geval gesteld kan worden dat de werklast tussen 1983 en 1986 is toegeno-
men en dat bij een voortzetting van de genoemde ontwikkelingen zonder meer
sprake zal zijn van een groei van deze werklast zowel ten gevolge van de toe-
name van het aantal zaken als van veranderingen in de aard en de wijze van
afdoening van deze zaken.

Het zou interessant zijn deze gegevens te combineren met gegevens over de
effectieve personele bezetting, zowel rechtsgeleerd als ondersteunend perso-
neel, van de door ons onderzochte arrondissementsrechtbanken. We zouden
daarbij ook rekening moeten houden met taakverdeling, niet vervulde vacatures
en langdurig ziekteverzuim. Helaas zijn deze gegevens niet beschikbaar en
moeten we ons beperken tot de constatering dat de werklast is toegenomen en
dat over de werkdruk niets bekend is.
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Bijlage: Tabellen

Tabel 1: Appellen naar onderwerp van eis per rechtbank, 1986

onderwerp van eis

arbeidsrecht
huurrecht
verbintenissen
onrechtmatige daad
huis en erf

Den Haag R'dam Breda Arnhem Alkmaar totaal
(N=200) (108) (81) (55) (27) (471)

52 54 49 58 70 54
23 16 27 16 11 21
16 22 19 24 11 19
4 8 5 2 7 5
4 - - - - 1

Tabel 2: Appellen naar partijsamenstelling per rechtbank, 1986

partijsamenstelling Den Haag R'dam Breda Arnhem Alkmaar totaal
(eiser/gedaagde) (N-231) (120) (87) (58) (29) (525)

beide natuurlijk persoon 29 19 28 35 31 27
natuurlijk/rechtspersoon 42 42 48 29 41 42
rechts-/natuurlijk persoon 15 31 14 22 21 19
beide rechtspersoon 4 4 3 2 - 3
anders 10 4 7 12 7 8

Tabel 3: Aantal zaken waarin een geldvordering werd ingesteld naar rechtsterrein per
rechtbank, in % (1986)

rechtsterrein Den Haag R'dam Breda Arnhem Alkmaar totaal
(N-2372) (2560) (1269) (1474) (864) (8539)

arbeidsrecht 53 61 74 68 56 60
huurrecht 62 62 62 73 91 65
eigen huis 13 16 13 3 - 9
erfrecht 21 75 17 40 33 30
zakenrecht 31 44 50 33 81 57
verbintenissenrecht 93 96 96 96 95 95
onrechtmatige daad 86 92 86 84 92 89
beslag en executie 25 8 - 2 7 11
overiglonbekend 74 89 83 93 84 80

totaal 80 88 84 83 84 84
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Tabel 4: Bedrag geldvordering indien de eiser een natuurlijke persoon, een rechtsper-
soon of een overheidsinstelling is, per rechtbank, in %. Alle in 1986 afgedane
zaken

geldvordering Den Haag R'dam Breda Arnhem Alkmaar

eiser natuurlijk persoon (N-592) (509) (312) (414) (289)

tot f 5.000 6 5 8 6 7
ƒ5.001 - ƒ10.000 22 27 25 29 29
f10.001-f15.000 14 13 14 10 16
ƒ15.001 - ƒ20.000 11 11 8 11 8
ƒ20.001 - ƒ25.000 7 8 8 6 6
ƒ25.001 - ƒ50.000 19 15 18 18 15
ƒ50.001 - ƒ100.000 8 9 9 11 8
f 100.001 en meer 12 13 11 10 11

eiser rechtspersoon (N=934) (1496) (641) (728) (388)

tot f 5.000 3 3 3 2 3
ƒ5.001 - ƒ10.000 31 25 31 33 27
f10.001-f15.000 19 16 19 16 18
ƒ15.001 - ƒ20.000 10 11 11 9 11
ƒ20.001 - ƒ25.000 7 8 7 5 9
f 25.001 - f 50.000 11 14 13 16 16
ƒ50.001 - ƒ100.000 9 9 7 9 8
f 100.001 en meer 10 15 11 11 9

eiser overheidsinstelling (N=65) (40) (25) (29) (18)

tot f 5.000 8 3 4 - -
ƒ5.001 - ƒ10.000 15 20 4 24 39
f10.001-f15.000 20 25 - 17 11
f15.001-f20.000 17 3 8 10 6
ƒ20.001 - ƒ25.000 6 5 8 10 11
ƒ25.001 - ƒ50.000 9 23 16 17 11
ƒ50.001 - ƒ100.000 12 15 4 10 11
f 100.001 en meer 14 8 56 9 11
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Tabel 5: Wijze van procederen per rechtbank in handelszaken in 1983 en 1986 afgedaan,
in %; voor 1986 zijn de door middel van vonnis afgedane zaken ook apart
vermeld

wijze van procederen Den Haag R'dam Breda Arnhem Alkmaar

1983 alle zaken

tegenspraak
referte
verstek

46
4

50

26
8

66

43
10
46

1986 alle zaken

tegenspraak
referte
verstek

64
2

34

51
1

49

58
2

39

58
2

41

61
1

38

1986 alleen vonnis

tegenspraak
referte
verstek

54
3

43

38
1

61

49
3

48

43
2

55

48
1

51

Tabel 6: Het aantal conclusies naar rechtbank in alle zaken afgedaan in 1983 en 1986,
in %

Den Haag R'dam Breda Arnhem Alkmaar

1983 (N=2197) (2071) (1456)

1 conclusie 47 73 52
2 conclusies 10 9 17
3 conclusies 6 4 9
4 conclusies 17 8 13
5-7 conclusies 17 6 8
8 concl. of meer 3 - 1

1986 (N-2352) (2457) (1268) (1473) (863)

1 conclusie 46 61 48 49 49
2 conclusies 15 10 16 15 10
3 conclusies 5 5 6 8 7
4 conclusies 16 12 16 14 15
5-7 conclusies 10 7 7 8 12
8 concl. of meer 8 5 7 6 8
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Tabel 7: Doorlooptijd in maanden van alle in 1986* in royement geëindigde zaken per
rechtbank zonder verstekken, in %

doorlooptijd Den Haag R'dam Breda Arnhem Alkmaar totaal

(N=542) (655) (264) (420) (204) (2085)

<3 maanden 6 3 8 4 2 4
3-6 maanden 16 14 22 14 7 15
6-9 maanden 16 11 20 25 8 15
9-12 maanden 11 8 10 14 8 10
12-18 maanden 14 14 13 13 16 14
18-24 maanden 8 11 6 11 12 9
24-36 maanden 13 12 6 11 15 12
;!:36 maanden 17 27 14 10 33 20

mediaan in dagen 397 550 270 318 687 431

* De gegevens ten aanzien van het aantal royementen in 1983 waren incompleet en zijn
daarom niet opgenomen in deze tabel.

Tabel 8: Afhandelingstijd in maanden van alle in 1983 door vonnis afgedane zaken per
rechtbank naar enkelvoudige of meervoudige afdoening, in %

afhandelingstijd enkelvoudige afdoening meervoudige afdoening
Den Haag R'dam Breda Den Haag R'dam Breda
(N-1828) (1505) (756) (257) (255) (247)

<3 maanden 46 80 71 1 1 3
3-6 maanden 11 6 9 2 8 8
6-9 maanden 4 3 6 3 10 25
9-12 maanden 3 2 4 5 8 20
12-18 maanden 8 4 6 18 15 18
18-24 maanden 9 2 2 32 14 13
24-36 maanden 11 3 1 21 19 9
2:36 maanden 9 2 1 19 25 3

38



Tabel 9: Afhandelingstijd in maanden van alle in 1986 door vonnis afgedane zaken per
rechtbank naar enkelvoudige of meervoudige afdoening, in %

afhandelingstijd Den Haag R'dam Breda Arnhem Alkmaar
enkelvoudige afdoening (N=1156) (1265) (602) (N-744) (426)

<3 maanden 50 62 62 64 61
3-6 maanden 14 14 15 9 9
6-9 maanden 7 4 6 5 5
9-12 maanden 8 2 6 3 5
12-18 maanden 10 5 7 7 5
18-24 maanden 5 3 2 5 3
24-36 maanden 4 4 2 5 8
a36 maanden 3 5 1 2 5

afhandelingstijd Den Haag R'dam Breda Arnhem Alkmaar
meervoudige afdoening (N=481) (344) (315) (231) (133)

<3 maanden 1 - 2 2 -
3-6 maanden 3 4 6 8 5
6-9 maanden 12 6 18 9 14
9-12 maanden 14 10 15 13 8
12-18 maanden 17 16 32 23 19
18-24 maanden 12 19 14 12 9
24-36 maanden 23 22 10 20 22
a36 maanden 19 23 5 13 22
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Lijst van sinds januari 1989 in eigen beheer uitgegeven
rapporten van het Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum

1989

Kl Geschikt of niet geschikt? Een evaluatie van de Lik-op-Stuk-
experimenten
L. C.M. Kooien; C.J. Wiebrens; E.A.I.M. van den Berg

K2 Gestructureerd politiesepot in Jeugdzaken
E.J.M. Barendse-Hoornweg

K3 Evaluatie van het schadebemiddelingsprojectbij de Leidse politie
M.I. Zeilstras H.G. van Andel

K4 In Enschede verdacht. De werking van een prioriteitenprocedure bij
politie en justitie
P.J. Linckens; J.L.P. Spickenheuer

KS Reclasseringswerk voor verslaafden. Een onderzoek naar meningen en
ervaringen in het reclasseringsveld
Ed. Leuw

K6 Beschermingsbewind
drs. E.M. Naborn

1990

K7 Een preventieproject in Gouda. Eerste resultaten van een project voor
Marokkaanse jongeren
G.J. Terlouw; G. Susanne

K8 Wel geplaatst, maar ..... Een eerste verkenning van het verschijnsel
moeilijk plaatsbare jongeren en de daarmee samenhangende capaciteits-
problemen in de residentiële hulpverlening
P.H. van der Laan

K9 Criminaliteitspreventie in het onderwijs. Eerste deelexperiment: spijbel-
controle
M. Mutsaers; L. Boendermaker

K10 Slachtofferzorg bij het openbaar ministerie. Verslag van een verkennend
onderzoek bij een groot parket in het westen des lands
T. van Hecke; J. Wemmers; M. Junger
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Kl l Evaluatie-onderzoek jeugdreclassering. Procesevaluatie
E. Spaans; L. Doornhein

K12 Verkeersongevallen bij kinderen uit etnische minderheden
M. Junger; L. Steehouwer

K13 Interimrapport Prejop Amsterdam
L. Boendernaker,• S.M. Schneider

1991

K14 De strafkamer van de Hoge Raad in cijfers 1988-1989
E.J.M. Barendse-Hoornweg; dr. P.C. van Duyne

K15 Knelpunten bij de toepassing van dienstverlening? Uitkomsten van een
enquête onder rechters, officieren van justitie, advocaten en
coordinatoren dienstverlening
R. Kockelkorn; P.H. van der Laan; C. Meulenberg

K16 Duits drugstoerisme. Een veldonderzoek onder Duitse druggebruikers in
Arnhem
M. Grapendaal; R. Aidala

K17 Aandacht van de overheid voor bodembescherming: sinds wanneer? Een
literatuuronderzoek
E.M.T. Beenakkers

K18 Afhandeling van winkeldiefstal via de Halt-procedure. Evaluatie van een
Rotterdams experiment
M. Kruissink; mm. v. C. Verwers

K19 Dagdetentie. Evaluatie van een experiment
B. Wartna; R. Aidala

1992

K20 Gezinshereniging. De overkomst van gezinsleden van migranten en
Nederlanders
drs. E.M. Naborn

K21 Vergelijken van politieprestaties. Aanzet tot de ontwikkeling van een
output/effectrapportage van de politie
C.J. Wiebrens; M. Kruissink; G .J. Terlouw

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