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De afhandeling van letsel- en overlijdensschade na een ongeval
kan moeizaam en traag verlopen. Ter facilitering daarvan is in
2010 de deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade
geïntroduceerd. Deze procedure biedt partijen de mogelijkheid al
tijdens de buitengerechtelijke onderhandelingen een deel van
hun geschil ter beoordeling aan de rechter voor te leggen. Na de
procedure worden zij geacht de onderhandelingen zelf voort te
zetten en minnelijk af te ronden. De vraag is of deze gerechte-
lijke procedure de buitengerechtelijke onderhandelingen daad-
werkelijk verbetert. Welke factoren bemoeilijken of vertragen de
afhandeling en welke specifieke kenmerken van de deelgeschil-
procedure grijpen daarop in? Om op deze en andere vragen een
antwoord te krijgen, zijn de eerste vijf jaren van de procedure
middels juridisch en empirisch onderzoek geanalyseerd. Daarbij
is onderscheid gemaakt in de effecten van de procedure op de
buitengerechtelijke onderhandelingen voorafgaand daaraan, ten
tijde en na afloop daarvan.
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 INLEIDING

. INLE ID ING

De avondwandeling
Op een mooie dag wordt Jan tijdens een avondwandeling geschept door een dronken
automobilist. Uren later komt hij na een zware operatie bij in een ziekenhuis. Hij heeft
een hersenschudding, zijn knie en elleboog zijn verbrijzeld en zijn kuitbeen is gebroken.
Op dat moment heeft hij echter nog goede hoop dat hij volledig zal genezen.
Terwijl Jan revalideert, stelt zijn advocaat de aansprakelijkheidsverzekeraar van de auto-
mobilist aansprakelijk. Deze laatste erkent de aansprakelijkheid en schakelt een letsel-
schaderegelaar in om de schade af te handelen. De onderhandelingen verlopen
voorspoedig en in een goede sfeer. Ook worden steeds tijdig voorschotten verleend.
Na twee jaar blijkt volledig herstel echter onmogelijk. Janblijkt zijnwerk als glazenwasser
nietmeer tekunnenuitoefenen.De totdie tijd ingoedoverlegverlopenonderhandelingen
lopen vast op de vraag tot welke leeftijd Jan zou hebben gewerkt om het verlies aan ver-
dienvermogen te kunnen berekenen. Jan stelt dat hij uit een gezonde familie komt waar
iedereen tot ver in de zeventig werkt en wil daarom uitgaan van 65 jaar. De letselschade-
regelaarmeent echter dat 60 jaar reëel is voor het fysiek zwarewerk van glazenwasser en
doet een schikkingsbod. Jan is woedend over dit volgens hem ‘uit de lucht vallende bod.’

Jan:
“Wie zijn zij om na alles wat mij is overkomen, te bepalen dat ik maar tot mijn 60e zou
hebben gewerkt?”

De onderhandelingen komen niet meer van de grond. Daarop maakt de advocaat van
Jan een deelgeschilprocedure aanhangig waarin wordt beschikt dat partijen als eindleef-
tijd 65 jaar hebben aan te houden. Beide partijen accepteren deze beschikking en sluiten
na vijfeneenhalf jaar onderhandelen binnen enkele weken een vaststellingsover-
eenkomst.



Eenkortegerechtelijke interventieompartijen te faciliterenzelf tot eenminnelijke schik-
king te komen, is de kern van deWet deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdens-
schade die op 1 juli 2010 in werking is getreden.1 Deze wet strekt ertoe de afhandeling
van personenschade te faciliteren. In dit boek wordt onderzocht of deze gerechtelijke
procedure de buitengerechtelijke onderhandelingen daadwerkelijk verbetert.

. HET PROBLEEM

Een ongeval kan het leven van een benadeelde volledig veranderen. Het doorlopen
van een vaak lang medisch traject in de hoop op herstel vergt zowel fysiek als psy-
chisch een grote inspanning. Bovendien ondergaan benadeelden door een ongeval
soms ook een persoonlijkheidsverandering. Relaties blijken tegen dergelijke spannin-
gen en veranderingen vaak niet bestand. Benadeelden moeten dan ook regelmatig
hun levensdoel bijstellen.

Benadeelden:
“Vroeger was ik de baas in huis, ik besliste en gaf sturing. Na het ongeval niet meer.”

“Ik kon het niet meer goed aan als er veel visite kwam. Ik trokmezelf terug of zei dat ze beter
konden gaan. Verjaardagen zegde ik soms op het laatste moment af. Mijn vrouw begreep
dat niet. Ze geloofde me niet en vond me een aansteller omdat ze me wel andere dingen in
het huishouden zag doen. Uiteindelijk zijn we gescheiden. Sindsdien zie ik alleen mijn zoon
nog, mijn dochter niet meer.”

“Het ongeval heeft enorme impact op mijn leven gehad. Kinderen krijgen ga ik niet meer
doen. Ik heb geen stabiele situatie, mijn financiële situatie is nog steeds te onzeker.”

Ook kunnen benadeelden hun werk vaak niet meer uitoefenen zoals voorheen. Hoe-
wel werkgevers aanvankelijk meestal welwillend reageren, neemt dat na verloop van
tijd af als vervangend werk niet haalbaar of beschikbaar is en ander personeel harder
moet werken. De inkomsten van benadeelden dalen daardoor vaak terwijl hun kosten
juist toenemen. Veelal hebben zij tijdelijk of structureel hulp nodig bij hun persoon-
lijke verzorging, in het huishouden of voor het bijhouden van de tuin. Meer thuis zijn,
betekent ook een hogere energierekening en benadeelden geven uit verveling ook
regelmatig meer geld uit wat weer tot ‘rood staan’ en aanmaningen kan leiden.
Een ongeval heeft dus niet alleen fysieke en psychische maar ook financiële gevolgen.
De financiële afhandeling van de schade is dan ook van groot belang. Die schade-

regeling kan echter moeizaam verlopen en veel tijd in beslag nemen. Het bereiken van

1. Wet van 17 december 2009 tot aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tot invoe-
ring van een procedure voor deelgeschillen ter bevordering van de buitengerechtelijke afhandeling van
letsel- en overlijdensschade (Wet deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade), Stb. 2010, 221.
De tekst van de wet is opgenomen in Bijlage I.
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overeenstemming over de aansprakelijkheid en de omvang van de schade is niet een-
voudig. In de eerste plaats is inherent aan de aard van letselschade dat de omvang
ervan vaak pas definitief kan worden vastgesteld als het letsel is genezen of gestabili-
seerd. Dat kan de nodige tijd in beslag nemen. In de tweede plaats kunnen partijen
eenvoudig van mening verschillen over de feitelijke toedracht van het ongeval, welke
gevolgen wel of niet daaruit zijn voortgevloeid en of één van hen daarvoor aanspra-
kelijk is dan wel dat ook sprake is van een bepaald percentage aan eigen schuld.
Verdeeldheid tussen partijen is eveneens mogelijk over de vraag welke schadecom-
ponenten (smartengeld, verlies aan verdienvermogen, verlies aan pensioenopbouw,
verlies aan zelfwerkzaamheid, benodigde huishoudelijke hulp enzovoort) voor ver-
goeding in aanmerking komen en voor welke bedragen deze dienen te worden
gecompenseerd. Vanwege de diversiteit aan vragen kan de aansprakelijkheid en
de schadeomvang bovendien vaak niet worden vastgesteld zonder allerlei deskundi-
gen te raadplegen, zoals medici, arbeidsdeskundigen en actuarissen. De rapportages
van die deskundigen kunnen eveneens een bron van discussie vormen omdat dient te
worden bepaald welke deskundige wanneer wordt geraadpleegd en welke vragen
dienen te worden gesteld. Dat ook de status van de uitkomst van deze rapportages
vervolgens weer tot verdeeldheid kan leiden, behoeft geen betoog. Soms verloopt de
afhandeling zelfs zo moeizaam dat een benadeelde nogmaals wordt gedupeerd, het-
geen ook wel wordt aangeduid als ‘secundaire victimisatie’.2

Benadeelde:
“Mijn leven is ingestort. Alles heb ik verloren: mijn gezondheid, mijn huwelijk, mijn baan. Ik
ben heel blij dat de onderhandelingen na 15 jaar eindelijk zijn afgerond.”

Het is derhalve wenselijk dat de afhandeling van personenschade wordt verbeterd.

. DE DEELGESCHILPROCEDURE

De deelgeschilprocedure strekt ertoe de vaak moeizame en langdurige afhandeling
van personenschade te verbeteren. De procedure is geregeld in het derde Boek van
het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) onder titel 17 ‘Van rechtspleging
in deelgeschillen betreffende letsel- en overlijdensschade’ in de artikelen 1019w tot en
met 1019cc. Partijen kunnen de procedure inleiden door individueel of gezamenlijk
een verzoek in te dienen. Overeenstemming over het al dan niet aanhangig maken
ervan is dus niet nodig. Bovendien kunnen zij reeds voordat de zaak ten principale
aanhangig is een verzoek indienen over een geschil omtrent of in verband met een
deel van hetgeen ter zake tussen hen rechtens geldt en waarvan de beëindiging
kan bijdragen aan de totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst over de

2. Secundaire victimisatie kan worden omschreven als hernieuwd slachtofferschap als gevolg van het let-
selschadeproces, Huver e.a. 2007, p. 2; Akkermans en Van Wees 2007, p. 106; Van Tilburg 2004, p. 12.

1 Inleiding



gehele vordering (artikel 1019w, eerste lid, Rv). Zij behoeven dus niet meer te
wachten totdat voldoende duidelijkheid bestaat om een bodemprocedure aanhangig
te kunnen maken. De kosten van de procedure worden zozeer verbonden geacht met
het verkrijgen van voldoening buiten rechte dat deze kosten gelden als buitengerech-
telijke kosten in de zin van artikel 96, tweede lid, van Boek 6 van het Burgerlijk Wet-
boek (BW). Daardoor komen zij als vermogensschade in beginsel voor volledige
vergoeding door de aansprakelijke partij in aanmerking (artikel 1019aa, tweede lid,
Rv). Als gevolg hiervan behoeven de kosten voor de benadeelde geen belemmering
te vormen om de procedure aanhangig temaken. Die volledige vergoeding blijft inge-
volge artikel 1019aa, tweede lid, Rv in afwijking van artikel 6:96 lid 2 BW, ook gelden
indien na de procedure alsnog een bodemprocedure nodig is. Zij komen dus niet als-
nog onder de algemene proceskostenregeling te vallen waardoor zij, zoals dat heet,
‘niet van kleur verschieten’.
Vernieuwend is ook dat de rechter ingevolge artikel 1019w Rv tot taak heeft zowel

te oordelen over het verzoek, als partijen dusdanig te binden dat zij zelf buitengerech-
telijk tot een minnelijke schikking over het gehele geschil kunnen komen. De beëindi-
ging van het deelgeschil dient immers te kunnen bijdragen aan de totstandkoming
van een vaststellingsovereenkomst over de gehele vordering.
Daarnaast bevat de wettelijke regeling ook enkele bepalingen om te stimuleren dat

partijen de buitengerechtelijke onderhandelingen na de procedure voortzetten en niet
doorprocederen. Zo staat ingevolge artikel 1019bb Rv tegen een beschikking geen
directe voorziening open. Hoger beroep is ingevolge artikel 1019cc, derde lid, Rv
slechts mogelijk indien na de procedure alsnog een dagvaardingsprocedure plaats-
vindt waarin ook tegen de deelgeschilbeschikking hoger beroep kan worden
ingesteld. Bovendien kent artikel 1019cc Rv aan bepaalde onderdelen van de beschik-
king in de bodemprocedure een speciale status toe om de invloed ervan op de onder-
handelingen zo effectief mogelijk te doen zijn. Uitdrukkelijk en zonder voorbehoud in
de beschikking genomen beslissingen die de materiële rechtsverhouding betreffen,
hebben in de dagvaardingsprocedure dezelfde bindende kracht als die van een bin-
dende eindbeslissing in een tussenvonnis (artikel 1019cc, eerste lid, Rv). De bodem-
rechter in eerste aanleg mag op die beslissingen derhalve niet terugkomen tenzij op
grond van nadere gegevens blijkt dat deze beslissing op een onjuiste juridische of fei-
telijke grondslag berust.3 De bodemrechter in eerste aanleg is daarentegen niet gebon-
den aan beslissingen in de beschikking die een veroordeling inhouden tot het
verrichten van een bepaalde prestatie. Te denken valt aan het doen van een uitkering
of het verstrekken van bepaalde gegevens. Deze beslissingen vormen als het ware
voorlopige voorzieningen, zoals een vonnis in kort geding (artikel 1019cc, tweede
lid, Rv).

3. Hoge Raad 25 april 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC2800: de eisen van de goede procesorde begrenzen ook
de gebondenheid aan eindbeslissingen. Dit is nader ingekaderd bij Hoge Raad 26 november 2010, ECLI:
NL:HR:2010:BN8521.
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. PROBLEEMSTELLING

De procedure strekt ertoe de buitengerechtelijke onderhandelingen over personen-
schade te faciliteren waardoor deze sneller en zo min mogelijk kostbaar, conflictueus
en belastend kunnen verlopen.4 De vraag is echter of deze in de memorie van toelich-
ting genoemde doelen worden bereikt.

Volgens de parlementaire geschiedenis draagt de procedure bij aan een sneller
onderhandelingsproces omdat partijen hierdoor zo spoedig mogelijk duidelijkheid
over hun deelgeschil kunnen verkrijgen. De procedure is bedoeld als extra instrument
om een impasse in de buitengerechtelijke onderhandelingen te doorbreken.5 Daarmee
wordt beoogd te voorkomen dat partijen de kern van de zaak uit het oog verliezen,
waardoor de verhoudingen verslechteren.6 De rechtsvorming die uit de procedure
voortvloeit, kan bovendien tot meer transparantie leiden op een gebied waarin
geschillen zich voorheen grotendeels buitengerechtelijk afspeelden.7 Daarnaast
wordt verwacht dat de uitgestelde en beperkte mogelijkheid om in hoger beroep te
gaan, bevordert dat partijen na de procedure de onderhandelingen voortzetten en
niet doorprocederen.8 Dat kan voorkomen dat een bodemprocedure over het volle-
dige geschil nodig is. Mocht toch een bodemprocedure nodig zijn, dan kan die sneller
verlopen omdat de complexiteit door de deelgeschilprocedure zal zijn afgenomen.9

Of de procedure daadwerkelijk tot een versnelling leidt, is echter afhankelijk van
meerdere onzekere factoren. Het personenschadeveld is immers een onderhande-
lingsveld waarin van oudsher weinig wordt geprocedeerd. Van het totale aantal per-
sonenschadezakenwordt slechts 1 tot 5 % aan de rechter voorgelegd.10 Als partijen de
procedure al aanhangig maken, is bovendien de vraag of de rechter deze op korte ter-
mijn kan afdoen. De vraag is ook of hij in staat is beschikkingen te geven die duidelijk
en zonder voorbehouden zijn geformuleerd zodat zij niet tot meer verdeeldheid lei-
den. Onzeker is eveneens of partijen na de procedure in staat zijn de onderhandelin-
gen neutraal voort te zetten. Niet uitgesloten is immers dat de verhoudingen door de
procedure juist polariseren en juridiseren wat partijen kan stimuleren tot doorproce-
deren in plaats van tot het hervatten van de onderhandelingen. Of de uitgestelde en
beperktemogelijkheid om tegen de beschikking rechtsmiddelen in te stellen de onder-
handelingsbereidheid van partijen bevordert, is evenmin zeker.

In de parlementaire geschiedenis werd ook verondersteld dat de procedure tot een
gunstig financieel effect voor burgers en bedrijven leidt omdat de procedure hun
transactiekosten reduceert.11 Van een kostenreductie kan sprake zijn indien impasses

4. Kamerstukken II 2007/08, 31 518, nr. 3, p. 3.
5. Ibid, p. 2.
6. Ibid.
7. Ibid.
8. Kamerstukken II 2008/09, 31 518, nr. 8, p. 13.
9. Kamerstukken I 2009/10, 31 518, C, p. 3.
10. Ibid, p. 2.
11. Ibid, p. 5.
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vroegtijdig worden doorbroken of worden voorkomen waardoor de afhandeling
sneller verloopt en bijvoorbeeld de kosten voor rechtsbijstand afnemen. De procedure
kan partijen echter ook aanzetten tot procedures die voorheen niet zouden zijn
gevoerd waardoor de kosten juist toenemen.
De parlementaire geschiedenis claimt eveneens dat de procedure tot een zo min

mogelijk conflictueus verloop van de onderhandelingen leidt. Zij beoogt immers
de buitengerechtelijke onderhandelingen te stimuleren12 en partijen in staat te stellen
de zaak zelf af te wikkelen.13 Zij is niet bedoeld als breekijzer maar als een middel om
een vastgelopen situatie vlot te trekken.14 Het is een mogelijkheid om in een eerder
stadium in de buitengerechtelijke onderhandelingen een gerechtelijke uitspraak over
een deelgeschil te verkrijgen15 zonder dat dit het uitgangspunt van de buitengerechte-
lijke afwikkeling verstoort.16 In de parlementaire geschiedenis werd bovendien ver-
wacht dat het faciliteren van een buitengerechtelijke oplossing door partijen zelf, de
kans vergroot dat de oplossing ook door partijen wordt gedragen, in elk geval meer
dan wanneer een rechter de beslissing voor partijen neemt.17 Rechtsvorming kan
voorts eraan bijdragen dat er op den duur minder conflicten zullen zijn.
De veronderstelling dat de afhandeling minder conflictueus wordt, gaat echter

alleen op indien de gerechtelijke procedure de verdeeldheid tussen partijen doet afne-
men en partijen nadien in staat zijn de onderhandelingen neutraal voort te zetten. Of
dat zo is, kan worden betwijfeld, zoals hiervoor al werd opgemerkt. Partijen onder-
houden bij de afhandeling van personenschade immers meestal geen langdurige rela-
tie met elkaar waardoor zij niet geneigd zullen zijn zich in te houden. Bovendien is de
vraag of de mogelijkheid om de procedure op verzoek van één partij aanhangig te
maken en de specifieke kostenbepaling niet juist stimuleren dat meer dan voorheen
op het scherpst van de snede wordt onderhandeld. Onzeker is of de rechter met zijn
beslissende en bindende functie daaraan voldoende tegenwicht kan bieden.
Blijkens de parlementaire geschiedenis zal de procedure ook de geestelijke belas-

ting verlichten die de afwikkeling van letselschade voor slachtoffers met zich kan
meebrengen.18 Dit zal het geval zijn indien de afhandeling daadwerkelijk sneller
en minder conflictueus verloopt, vooral ook omdat de benadeelde in de procedure
in beginsel geen procesrisico loopt. Het blijft echter een gerechtelijke procedure die
in het algemeen als belastend wordt ervaren.
Kort samengevat, is de vraag of de procedure de afhandeling van personenschade

daadwerkelijk verbetert. De centrale onderzoeksvraag in dit boek luidt daarom:

12. Kamerstukken II 2007/08, 31 518, nr. 3, p. 6.
13. Ibid, p. 15.
14. Kamerstukken II 2008/09, 31 518, nr. 8, p. 4.
15. Kamerstukken II 2007/08, 31 518, nr. 3, p. 2.
16. Handelingen II 25 juni 2009, nr. 100, p. 7937.
17. Kamerstukken II 2009/10, 31 518, C, p. 3.
18. Kamerstukken II 2008/09, 31 518, nr. 8, p. 5.
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Welke effecten heeft de deelgeschilprocedure op de
buitengerechtelijke onderhandelingen over personenschade?

Het onderzoek is verdeeld in een juridisch deel en een empirisch deel. In het juridische
deel wordt nagegaan waarom de wetgever een gerechtelijke procedure ter stimule-
ring van de buitengerechtelijke onderhandelingen heeft ontwikkeld en wat de speci-
fieke kenmerken daarvan inhouden. Bezien wordt ook hoe de procedure zich
verhoudt tot het reeds bestaande, gevarieerde aanbod aan methoden van geschilop-
lossing. Partijen kunnen immers reeds gebruikmaken van mediation, bindend advies
(artikel 7:900 BW) en arbitrage (artikel 1020 Rv) alsmede van overheidsrechtspraak in
de vorm van een procedure bij de kantonrechter op grond van artikel 96 Rv, een kort
geding (artikel 254 Rv) of een bodemprocedure (artikel 78 e.v. Rv). Voorts wordt
belicht welke geschillen zich bij de onderhandelingen over personenschade kunnen
voordoen, of partijen de procedure daarvoor aanhangig maken en welke ontwikke-
lingen zich bij de toepassing van de procedure hebben voorgedaan. In dit deel komen
derhalve de volgende deelvragen aan de orde:

1. Welke kenmerken heeft de procedure?
2. Hoe verhoudt de procedure zich tot andere methoden van geschiloplossing?
3. Welke geschillen kunnen zich bij de onderhandelingen over personenschade voordoen?
4. Welke partijen maken de procedure aanhangig en waarvoor?
5. Hoe passen rechters de procedure toe?

Het onderhandelingsproces kan echter niet alleen door juridische geschillen worden
belemmerdmaar ook door de interactie tussen partijen. Onderhandelen is immers een
proces waarbij partijen door te geven en te nemen, proberen tot een voor hen beiden
aanvaardbaar resultaat te komen. Ter illustratie daarvan worden in het empirische
deel eerst drie gevallen beschreven. Vervolgens wordt nagegaan onder welke voor-
waarden partijen in het algemeen succesvol kunnen onderhandelen. Daarna wordt
bezien of de onderhandelingen over personenschade daaraan voldoen. Daartoe
wordt geanalyseerd welke actoren bij die onderhandelingen betrokken kunnen zijn,
hoe zij zich tot elkaar verhouden en welke materiële en immateriële belangen de ver-
schillende actoren nastreven. Op basis daarvan worden de effecten van de procedure
op de verschillende actoren en onderhandelingsrelaties belicht. Daarbij wordt onder-
scheid gemaakt in de fase voorafgaand aan, tijdens en na afloop van de procedure. De
vraag is immers of partijen ook zonder dat de procedure al daadwerkelijk aanhangig
is daarvan effecten ondervinden (schaduwwerking). Als de procedure aanhangig is,
rijst onder meer de vraag of de onderhandelingen stil komen te liggen, of partijen zich
anders dan in andere procedures gedragen en hoe zij de verschillende functies van de
rechter ervaren. Na afloop van de procedure is relevant om teweten of partijen na elke
mogelijke uitkomst van de procedure in staat zijn de onderhandelingen voort te zet-
ten en of de uitgestelde en beperkte mogelijkheid van hoger beroep hen daartoe sti-
muleert. In het empirische deel komen dus de volgende deelvragen aan de orde:
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6. Onder welke voorwaarden kunnen partijen succesvol onderhandelen?
7. Voldoen de onderhandelingen over personenschade aan de voorwaarden om succesvol te

kunnen onderhandelen?
– welke actoren kunnen bij een concrete onderhandelingssituatie zijn betrokken?
– welke onderhandelingsrelaties kunnen zich daarbij voordoen?
– welke materiële en immateriële belangen streven de verschillende actoren na?
– hoe verhouden de actoren zich tot elkaar?

8. Welke effecten heeft de procedure op de buitengerechtelijke onderhandelingen voorafgaand
daaraan?

9. Welke effecten heeft de procedure op de buitengerechtelijke onderhandelingen ten tijde
daarvan?

10.Welke effecten heeft de procedure op de buitengerechtelijke onderhandelingen na afloop
daarvan?

11.Welke effecten heeft de uitgestelde en beperkte mogelijkheid van hoger beroep?

. ONDERZOEKSVELD

Hoe ziet het onderzoeksveld eruit? Dit veld is beperkt tot de actoren en onderhande-
lingsrelaties die direct bij een concrete onderhandelingssituatie zijn betrokken. Dat
zijn in de eerste plaats de benadeelde en degene die de schade heeft veroorzaakt
dan wel degene die daarvoor aansprakelijk wordt gehouden. In het geval van over-
lijden zullen voorts nabestaanden worden betrokken. Meestal worden ook belangen-
behartigers (rechtsbijstandsverzekeraars, letselschadebureaus of advocaten) en
aansprakelijkheidsverzekeraars ingeschakeld die op hun beurt weer een beroep op
letselschaderegelaars en advocaten kunnen doen. Hierna volgt een korte omschrij-
ving van de verschillende actoren.19

Benadeelde of zijn of haar nabestaanden

De benadeelde is degene die letsel oploopt of het leven verliest door een ongeval, bij-
voorbeeld in het verkeer, op de werkvloer of bij een medische behandeling. Hij of zij
dan wel zijn of haar nabestaanden zullen de daaruit voortvloeiende schade vergoed
willen zien. Daarvoor doen zij vaak een beroep op een belangenbehartiger, vooral
indien sprake is van zwaar letsel of overlijden.

19. Hoewel de onderhandelaars in de buitengerechtelijke onderhandelingen juridisch gezien doorgaans
geen ‘partijen’ zijn, wordt dat begrip in dit boek omwille van de leesbaarheid wel gebruikt. Daarmee
wordt aangesloten bij het normale spraakgebruik en de onderhandelingsliteratuur waarin onderhan-
delaars als ‘onderhandelingspartijen’worden aangeduid. In een gerechtelijke procedure zijn de onder-
handelaars juridisch gezien ‘procespartijen’.
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Belangenbehartigers

Zowel rechtsbijstandsverzekeraars als letselschaderegelaars en advocaten kunnen als
belangenbehartiger optreden. Al deze belangenbehartigers zijn bevoegd bijstand te
verlenen in de buitengerechtelijke onderhandelingen en ingevolge artikel 80, eerste
lid, Rv in kantongerechtprocedures. Procesvertegenwoordiging door een advocaat
is ingevolge artikel 79, tweede lid, Rv verplicht bij een gerechtelijke procedure voor
een vordering van meer dan € 25.000 bij de rechtbank of in hoger beroep bij het
gerechtshof dan wel in cassatie bij de Hoge Raad.

Rechtsbijstandsverzekeraar
Een beroep op een rechtsbijstandsverzekeraar is mogelijk indien de benadeelde
over een rechtsbijstandsverzekering beschikt. Binnen een rechtsbijstandsverzeke-
raar dragen behandelaars (verder behandelaars RBV) zorg voor de afhandeling
van schademeldingen. Daarvoor kan de behandelaar RBV ook een interne of
externe letselschaderegelaar inschakelen. Bij een gerechtelijke procedure doet de
behandelaar RBV in het algemeen een beroep op een procesjurist of een interne
of externe advocaat.

Letselschaderegelaar
Het is ook mogelijk een letselschaderegelaar van een letselschadebureau in te schake-
len. Een letselschaderegelaar inventariseert de schade en probeert aan de hand van
een schadestaat tot overeenstemming te komen. Bij een gerechtelijke procedure doet
hij veelal een beroep op een advocaat of geeft hij de zaak terug aan zijn cliënt, de
behandelaar van de rechtsbijstandsverzekeraar of de aansprakelijkheidsverzekeraar.

Advocaat
Voor het regelen van de schade kan ook een advocaat worden ingeschakeld. Een
advocaat oefent ingevolge artikel 10 van de Advocatenwet zijn praktijk uit overeen-
komstig de bevoegdheden en vereisten van onder meer het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering. Een advocaat kan benadeelden bijstaan in zowel gerechtelijke pro-
cedures als daarbuiten.

Schadeveroorzaker of degene die voor de schade aansprakelijk wordt gehouden

De schadeveroorzaker of een ander die voor de schade aansprakelijk wordt gehou-
den kan een willekeurig individu zijn, zoals bij een verkeersongeval, of iemand met
wie de benadeelde op het moment dat de schadeveroorzakende gebeurtenis plaats-
vond reeds contractueel was verbonden, zoals bij een arbeidsongeval of een
medisch ongeval. Meestal beschikt deze actor over een aansprakelijkheidsverzeke-
ring waardoor hij het regelen van de schade aan de betreffende verzekeraar zal
overlaten.
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Aansprakelijkheidsverzekeraar

Een beroep op een aansprakelijkheidsverzekeraar is mogelijk indien daarvoor een
aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten. Daarvan is vrijwel altijd sprake.
In Nederland is bijvoorbeeld ingevolge de artikelen 2 en 3 van de Wet aansprakelijk-
heidsverzekering motorrijtuigen elke bezitter of houder van een motorrijtuig
wettelijk verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die de burger-
rechtelijke aansprakelijkheid dekt waartoe het motorrijtuig in het verkeer aanleiding
kan geven, de zogenoemdeWAM-verzekering. Indien ondanks deze wettelijke plicht
geenWAM-verzekering is afgesloten of onbekend is wie de schade heeft veroorzaakt,
neemt het Waarborgfonds Motorverkeer onder bepaalde voorwaarden de rol van de
aansprakelijkheidsverzekeraar waar. Ook werkgevers en zorgverleners beschikken
vrijwel altijd over een aansprakelijkheidsverzekering.20 In bepaalde gevallen kan
de benadeelde ingevolge artikel 7:954 BW zelfs rechtstreeks een beroep op een aan-
sprakelijkheidsverzekeraar doen.
Binnen een aansprakelijkheidsverzekeraar zijn schadebehandelaars (verder scha-

debehandelaars AV) verantwoordelijk voor de afhandeling van schademeldingen.
De schadebehandelaar AV bepaalt of aansprakelijkheid geheel of gedeeltelijk wordt
erkend dan wel betwist. Hij maakt een inschatting van het maximaal aan schadever-
goeding uit te keren bedrag en houdt daarvoor, mede vanwege de herverzekering,
een interne financiële reserve aan. Daarbij zal hij rekening houden met mogelijke
regresvorderingen van bijvoorbeeld ziektekostenverzekeraars, werkgevers, uitke-
ringsinstanties of belangenbehartigers. De schadebehandelaar AV schakelt zo nodig
ook deskundigen in en houdt de daaraan verbonden kosten bij. Zo kan hij voor de
afhandeling een interne of externe letselschaderegelaar inschakelen. Voor gerechte-
lijke procedures doen schadebehandelaars AV in het algemeen een beroep op een
interne of externe advocaat.

Actoren die buiten beschouwing blijven

In dit onderzoeksveld blijven slachtofferhulporganisaties en allerlei andere deskun-
digen die een belangrijke bijdrage leveren aan een goed verloop van de schaderege-
ling buiten beschouwing. Slachtofferhulporganisaties zijn meestal vooral gericht op
de eerste opvang van benadeelden op psychosociaal en praktisch gebied.21 Zij streven
vaak ook naar verbetering van de positie van benadeelden in het algemeen, door de

20. Stichting de Ombudsman 2011, p. 48.
21. Er is een enorme diversiteit aan organisaties die voor de belangen van benadeelden opkomen. De doel-

groep van deze organisaties varieert van alle slachtoffers (SlachtofferHulp Nederland) tot verkeers-
slachtoffers (de Vereniging Verkeersslachtoffers (VV), ANWB), slachtoffers met letselschade
(Vereniging voor Letselschadeslachtoffers) tot slachtoffers met specifiek letsel (Whiplash Stichting
Nederland, StichtingNiet AangeborenHersenletsel Zorg (SNAHZ) en de StichtingHersenletsel Onder-
steuning Nederland (SHON)). De VV, de SNAHZ en de SHON werken samen binnen de Federatie
Slachtoffer Organisaties.
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ontwikkeling van kennis daarover te stimuleren en als gesprekspartner te fungeren
voor de overheid en voor politici bij maatschappelijk relevante beslissingen. Buiten
beschouwing blijven eveneens de juridische dienstverleners die vaak na een ongeval
worden geraadpleegd en die zich beperken tot het duiden van een probleem, het
verstrekken van eenvoudige juridische informatie en het zo nodig doorverwijzen
naar de juiste instantie, zoals de Stichting Juridisch Loket22 en de wets- en rechts-
winkels. Hetzelfde geldt voor de diverse deskundigen die partijen op eigen of geza-
menlijk verzoek inschakelen omdat de aansprakelijkheid en de omvang van de
schade zonder deze experts veelal niet kan worden bepaald. Te denken valt aan
een medisch deskundige die kan bepalen welk fysiek en psychisch letsel uit een
ongeval is voortgevloeid en wat de omvang daarvan is, aan een arbeidsdeskundige
die op grond van de door de arts vastgestelde beperkingen nagaat welke huishou-
delijke mogelijkheden of arbeidsmogelijkheden de benadeelde nog heeft, aan een
reïntegratiedeskundige die het reïntegratieproject in kaart brengt, aan een actuaris
die de omvang van de schade door een misgelopen carrière berekent of aan een
bedrijfseconoom die in kaart brengt wat de gevolgen van een ongeval voor een
onderneming zijn.

. METHODEN VAN ONDERZOEK

Om tot een zo adequaat mogelijke beschrijving van de werking van de procedure te
komen, zijn verschillende onderzoeksmethoden gebruikt: literatuuronderzoek,23

jurisprudentieanalyse24 en empirisch onderzoek bestaand uit observatieonderzoek,
gevalstudies en interviews.25 Hierna volgt per methode een korte beschrijving.

Literatuuronderzoek

Er is juridische literatuur bestudeerd die over de procedure is verschenen en literatuur
over buitengerechtelijke en gerechtelijke geschiloplossing (mediation, bindend
advies, arbitrage, procedure op grond van artikel 96 Rv, kort geding, bodemproce-
dure). Om inzicht te krijgen in onderhandelen zijn enkele standaardwerken over
onderhandelen bestudeerd,26 aangevuld met via de sneeuwbalmethode verkregen
relevante literatuur. De daardoor verkregen kennis heb ik toegespitst op het regelen
van personenschade en de knelpunten die zich daarbij kunnen voordoen in het

22. https://www.juridischloket.nl/. De Stichting het Juridisch Loket is een onafhankelijke, publieke juri-
dische dienstverlener die gratis juridische informatie en doorverwijzingsadviezen verstrekt.

23. Bijlage III: Lijst van aangehaalde literatuur en andere stukken.
24. Bijlage II: Deelgeschiluitspraken d.d. 1 juli 2015 op rechtspraak.nl.
25. Bijlage IV: Vragenlijst benadeelden; Bijlage V: Vragenlijst belangenbehartigers en aansprakelijkheids-

verzekeraars.
26. Mastenbroek 2011; Mastenbroek 2012; Fisher, Ury en Patton 2010.
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algemeen en bij personenschadezaken in het bijzonder. Daarbij is ook gebruikge-
maakt van een in 2004 verschenen dissertatie ‘Efficiëntere en effectievere afwikkeling
van letselschadeclaims’.27

Jurisprudentieanalyse

De deelgeschiljurisprudentie is geanalyseerd om te bezien wie waarvoor een proce-
dure aanhangig maakt, tot welke uitkomsten de procedures leiden en om te zien hoe
rechters de procedure toepassen.
De jurisprudentieanalyse is gebaseerd op de 431 deelgeschiluitspraken (410 van

rechtbanken, 19 van gerechtshoven, 2 van de Hoge Raad) die op 1 juli 2015 op
rechtspraak.nl waren gepubliceerd. In de databank is gezocht op de zoekterm ‘deel-
geschil’. Nu de procedure op 1 juli 2010 in werking trad, zijn dus de eerste 5 jaar van
de procedure bestudeerd. Uitspraken uit deze periode die na 1 juli 2015 zijn gepubli-
ceerd, zijn niet in de analyse meegenomen.
Op rechtspraak.nl worden de deelgeschiluitspraken gepubliceerd op basis van het

Besluit selectiecriteria uitsprakendatabank Rechtspraak.nl 2012. Hoewel eenduidige
selectiecriteria bestaan, is niet uitgesloten dat zich daarbij selectie-effecten voor-
doen.28 Volgens de toelichting bij het voornoemde Besluit geschiedt de beslissing
om een uitspraak wel of niet in de databank op te nemen immers per gerecht en
bovendien is niet altijd gemakkelijk en objectief vast te stellen of een uitspraak aan
de selectiecriteria voldoet.
Ongeacht deze mogelijke selectie-effecten is deze databank goed bruikbaar voor de

kwalitatieve jurisprudentieanalyse omdat het op grond van artikel 5e van voornoemd
Besluit elke uitspraak bevat met een jurisprudentievormend karakter, zoals het voor
het eerst voorleggen van een bepaalde casuïstiek of wettelijke bepaling aan het oor-
deel van de rechter of eenwijziging, nuancering, inperking of uitbreiding van een eer-
dere jurisprudentielijn.
Voor de kwantitatieve jurisprudentieanalyse is deze databank minder goed bruik-

baar omdat het een selectie bevat van het totale aantal gewezen deelgeschiluitspra-
ken. Aan de hand van de niet-gepubliceerde gerechtelijke cijfers van de Raad voor
de Rechtspraak is het verschil te bepalen tussen het totale aantal ingestroomde en uit-
gestroomde procedures bij de rechtbanken en de op 1 juli 2015 op rechtspraak.nl
gepubliceerde deelgeschiluitspraken.

27. Weterings 2004.
28. Artikel 3 tot enmet 6 van het Besluit selectiecriteria uitsprakendatabank Rechtspraak.nl 2012. Ingevolge

artikel 5 van dit Besluit worden uitspraken bijvoorbeeld altijd gepubliceerd indien de zaak voor, tijdens
of na de zitting aandacht van de publieke media heeft gehad, de uitspraak in een op de juridische
beroepsgroep gericht medium is gepubliceerd of besproken, de uitspraak van bijzonder belang is voor
bepaalde beroepsgroepen of belangengroeperingen, de uitspraak mede de belangen raakt van natuur-
lijke personen of rechtspersonen die geen partij waren in het geding of de uitspraak een jurispruden-
tievormend karakter heeft.
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Uit de tabellen volgt dat van de 931 + onbekend (189 + 742 + onbekend) aanhangig
gemaakte procedures bij de kantonrechter en de rechtbank, er 578 + onbekend (109 +
469 + onbekend) tot een eindbeschikking leidden.29 Daarvanwaren er op 1 juli 2015 in
totaal 410 op rechtspraak.nl gepubliceerd. Nu het achterhalen van de niet op deze
website gepubliceerde uitspraken niet mogelijk bleek, is de kwantitatieve jurispru-
dentieanalyse op deze 410 uitspraken van de rechtbanken en de 19 uitspraken van
gerechtshoven en de 2 uitspraken van de Hoge Raad gebaseerd.30 Voor de analyse
in dit onderzoek behoefde dat geen belemmering te vormen omdat het een

Tabel 1.1 Aantal aanhangig gemaakte deelgeschilprocedures bij de kantonrechter

Kantonrechter juli-dec 2010 2011 2012 2013 2014 jan-juli 2015 Totaal

Eindbeschikkingen 4 18 44 43 onbekend onbekend 109 + onbekend

Geen eindbeschikkingen 4 17 35 24 onbekend onbekend 80 + onbekend

Totaal aanhangig gemaakte

deelgeschilprocedures

8 35 79 67 onbekend onbekend 189 + onbekend

Bron: Raad voor de Rechtspraak.

Tabel 1.2 Aantal aanhangig gemaakte deelgeschilprocedures bij de rechtbank

Rechtbank juli-dec 2010 2011 2012 2013 2014 jan-juli 2015 Totaal

Eindbeschikkingen 18 121 164 166 onbekend onbekend 469 + onbekend

Geen eindbeschikkingen 16 89 84 84 onbekend onbekend 273 + onbekend

Totaal aanhangig gemaakte

deelgeschilprocedures

34 210 248 250 onbekend onbekend 742 + onbekend

Bron: Raad voor de Rechtspraak.

Tabel 1.3 Gepubliceerde beschikkingen

Beschikkingen juli-dec 2010 2011 2012 2013 2014 jan-juli 2015 Totaal

Kantonrechter 3 18 21 13 15 5 75

Rechtbank 14 78 86 77 57 23 335

Totaal 17 96 107 90 72 28 410

Gebaseerd op http://uitspraken.rechtspraak.nl/ d.d. 01-07-2015.

29. Kantonrechters behoren tot de organisatie van de rechtbank. Zij hebben echter net als de afdeling civiel
van de rechtbank een eigen bevoegdheid. Om te kunnen duiden vanwelke rechter een uitspraak afkom-
stig is, worden in dit boek uitspraken van de afdeling kanton van de rechtbank gevat onder ‘kanton-
rechter’ en uitspraken van de afdeling civiel van de rechtbank onder ‘rechtbank’.

30. Onder elke tabel wordt opgemerkt of de gegevens zijn gebaseerd op het feitelijke aantal gewezen
beschikkingen of op het aantal uitspraken dat op 1 juli 2015 op http://uitspraken.rechtspraak.nl/
was gepubliceerd.
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beeldvormende steekproef betreft waarbij geen vergelijking met andere uitspraken
plaatsvindt. Gezien de uitkomsten van deze steekproef, bestaat ook geen aanleiding
te vermoeden dat zich bij de niet gepubliceerde uitspraken heel andere ontwikkelin-
gen hebben voorgedaan.

Empirisch onderzoek

Het empirisch onderzoek is voornamelijk in 2013 en 2014 uitgevoerd. Dit onderzoek
bestond uit observatieonderzoek, interviews met 5 categorieën van mogelijke onder-
handelaars, een groepsinterview met rechters en drie gevalstudies. Hieronder volgt
per onderdeel een korte beschrijving.

Observatieonderzoek
In 2011 heeft observatieonderzoek plaatsgevonden bij twee aansprakelijkheidsverze-
keraars, een letselschaderegelaar en een advocatenkantoor om te zien hoe in de prak-
tijk met schademeldingen wordt omgegaan. In 2013 zijn voorts enkele zittingen
bijgewoond. De bevindingen van dit observatieonderzoek zijn meegenomen in de
analyse van de onderhandelingen in het personenschadeveld en de effecten die de
procedure heeft op de verschillende actoren en onderhandelingsrelaties in de fase
voorafgaand aan, tijdens en na afloop van deze procedure.

Gevalstudies
Er zijn drie gevalstudies verricht om het proces van het schaderegelen als geheel beter
inzichtelijk te krijgen en de interactie tussen onderhandelaars beter te kunnen begrij-
pen. Al deze gevalstudies betreffen de schaderegeling na een verkeersongeval om de
onderlinge vergelijkbaarheid te vergroten en omdat over verkeersongevallen de
meeste deelgeschilprocedures worden gevoerd. Om een zo gevarieerdmogelijk beeld
te krijgen, zijn drie typen zaken bestudeerd:
• één die na de procedure meteen kon worden afgerond (‘modelzaak’);
• één die na de procedure volledig is geëscaleerd; en
• één die tussen een ‘modelzaak’ en een geëscaleerde zaak in zit.

De selectie van de zaken is gebaseerd op het professionele oordeel van een rechter en
van enkele advocaten.
In deze gevalstudies is steeds toestemming verkregen, zowel van beide cliënten als

van beide advocaten. Vervolgens zijn beide advocatendossiers bestudeerd en zijn de
zes betrokken advocaten, separaat, geïnterviewd. Deze interviews namen elk gemid-
deld een uur in beslag, werden opgenomen en vervolgens letterlijk uitgetypt en
geanonimiseerd. De beschrijvingen en een korte analyse van de gevalstudies staan
in hoofdstuk 4. Verder wordt daarnaar regelmatig verwezen in de hoofdstukken 5
en 6 waarin wordt ingegaan op onderhandelen in het algemeen en personenschade
in het bijzonder en de effecten van de procedure daarop.
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Interviews met onderhandelaars
Het interviewen van de mogelijke onderhandelaars had tot doel te achterhalen
waarom zij de procedure wel of niet aanhangig maken en hoe de procedure en de
verschillende uitkomsten daarvan op de onderhandelingen worden beleefd. De
bevindingen daarvan worden in dit boek geanonimiseerd weergegeven.

In de periode van maart 2013 tot en met januari 2014 zijn steeds 5 interviews afge-
nomen bij de 5 hiervoor genoemde categorieën van actoren die bij een concrete onder-
handelingssituatie betrokken kunnen zijn. Er zijn dus interviews gehouden met
5 benadeelden, 5 schadebehandelaars AV en 15 belangenbehartigers (5 letselschade-
regelaars, 5 behandelaars RBV en 5 letselschadeadvocaten (3 slachtofferadvocaten en
2 verzekeringsadvocaten), in totaal 25 interviews. Deze variatie is gebruikt om even-
tuele verschillen tussen de categorieën aan te duiden en niet om kwantitatieve uit-
spraken te doen.

Het bleek niet eenvoudig actoren te vinden die ervaring met de procedure hadden
en die wilden meewerken aan een interview. De selectie van de geïnterviewden is
daarom op verschillende manieren tot stand gekomen. Eerst zijn willekeurig belan-
genbehartigers en aansprakelijkheidsverzekeraars van verschillende kantoren uit
het telefoonboek benaderd. Daaruit vloeiden interviews voort met 3 letselschadere-
gelaars, 5 behandelaars RBV, 1 advocaat en 2 schadebehandelaars AV. Tijdens de
jaarconferentie van de Stichting Personenschade Instituut van Verzekeraars (PIV)
van 22 maart 2013 ‘Van strijdbijl naar vredespijp, geschillen voorkomen en oplossen’
werd nog contact met 2 schadebehandelaars AV gelegd. Binnen de advocatuur
bestonden reeds voldoende contacten om de nog ontbrekende 4 interviews te reali-
seren. Om benadeelden te achterhalen zijn in 2013 oproepen geplaatst op de websites
van Slachtofferhulp Nederland, de Letselschade Raad en de Whiplash Stichting en in
het Whiplash Magazine.31 Daaruit is 1 interview voortgevloeid. De nog ontbrekende
actoren (4 benadeelden, 2 letselschaderegelaars, 1 schadebehandelaar AV) zijn tot slot
via verschillende, reeds bekende contacten achterhaald (sneeuwbalmethode). Door-
dat de geïnterviewde actoren niet op een andere manier achterhaald konden worden,
zijn selectie-effecten niet uitgesloten en zijn de interviews niet aselect tot stand geko-
men. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat belangenbehartigers en schadebehandelaars
AV die één of meer procedures hadden gewonnen of juist hadden verloren eerder
bereid waren tot een interview dan anderen.

Om verschillen tussen de interviews tot een minimum te beperken, vonden de
interviews plaats aan de hand van een standaard vragenlijst (zie bijlagen IV en V).
Deze interviews namen elk gemiddeld een uur in beslag. Zij zijn opgenomen en ver-
volgens letterlijk uitgetypt en geanonimiseerd. Na 5 interviews per categorie werd
geen nieuwe informatie meer verkregen. Dat werd nog bevestigd door de, in het
kader van de hiervoor besproken gevalstudies, verrichte interviews met 6 advocaten.

Wat betreft de letselschaderegelaars is nog vermeldenswaard dat zij zich in het
algemeen beperken tot het minnelijk regelen van de schade en bij gerechtelijke

31. Whiplash Magazine 2013, nr. 3, pp. 20, 21.
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procedures een beroep doen op een advocaat. Voor 1 geïnterviewde letselschadere-
gelaar lag dat anders, omdat hij advocaat was geweest en daarom ook zelf proce-
deerde in deelgeschilprocedures. Als gevolg daarvan wordt bij de bespreking van
de gerechtelijke fase soms de mening van 1 letselschaderegelaar weergegeven. Ook
behandelaars RBV beperken zich meestal tot het minnelijk regelen van de schade.
Zij dragen een zaak over aan een procesjurist of een interne of externe advocaat indien
zij een gerechtelijke procedure nodig achten. Van de geïnterviewde behandelaars
RBV bleken er echter 2 advocaat in loondienst te zijn en 1 procesjurist. Zij kunnen
dus zelf procederen en hadden uit dien hoofde ook reeds ervaring met de procedure
opgedaan.

Groepsinterview met rechters
Mede ter voorbereiding op een inleiding bij de themadag van het Studiecentrum
Rechtspleging (SSR)32 over de ‘Tussentijdse evaluatie deelgeschilprocedure’ heeft
in augustus 2013 een groepsinterview met vier ervaren rechters van verschillende
rechtbanken plaatsgevonden. Deze rechters waren door de organisatie van de studie-
dag geselecteerd door een oproep te plaatsen onder de rechters uit de eerste aanleg uit
de expertgroep Letselschade. Door dezemanier van selecteren zijn de deelnemers niet
aselect gekozen omdat niet is uitgesloten dat rechters die de procedure positief of juist
negatief beoordeelden, eerder aan de oproep gevolg hebben gegeven dan anderen.
Dit interview nam anderhalf uur in beslag, is opgenomen en vervolgens letterlijk uit-
getypt. De bevindingen van dit groepsinterview worden in dit boek geanonimiseerd
weergegeven.

Aard van het onderzoek

Dit onderzoek is explorerend van aard. Om een redelijk beeld te kunnen schetsen van
de variëteit aan gedragseffecten op de verschillende actoren en in het bijzonder op de
verschillende mogelijke onderhandelingsrelaties is met behulp van verschillende
onderzoeksmethoden onderzocht hoe de procedure in de praktijk werkt. Deze explo-
rerendemethode is ook gehanteerd omhet effect van de procedure op de snelheid van
de buitengerechtelijke onderhandelingen te evalueren. Er is derhalve geen kwantita-
tieve meting verricht waarbij de doorlooptijden van de onderhandelingen voor en na
invoering van de procedure met elkaar zijn vergeleken. Een dergelijke meting is ook
lastig omdat de gegevens over de doorlooptijden van onderhandelingen over perso-
nenschade niet worden bijgehouden en het achterhalen van die gegevens binnen het
tijdsbestek van dit onderzoek niet haalbaar bleek, als het al mogelijk is.33 Als die

32. Inleiding Wesselink, Huijsmans en Vermeulen 2014, p. 25.
33. Tot heden zijn slechts incidenteel onderzoeken verschenen, zoals eenmeting van het Centrum voor Ver-

zekeringsstatistiek naar nog niet met het slachtoffer afgehandelde letselschaden, Verbond van Verzeke-
raars 2011, en diepteanalyses over de toepassing van de Gedragscode Behandeling Letselschade en het
behalen van de streeftermijn van twee jaar, Eiffel 2010 en Eiffel 2012.
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gegevens wel beschikbaar zouden zijn, is een vergelijking bovendien niet
eenvoudig omdat onderling vergelijkbare onderhandelingstrajecten lastig te
vinden zijn.

Een complicerende factor bij onderzoek naar de effecten van de procedure op de
buitengerechtelijke onderhandelingen is dat de procedure deel uitmaakt van een veel-
heid aan initiatieven die in het personenschadeveld zijn ontplooid om het schadere-
gelingsproces te verbeteren, zoals in hoofdstuk 2 ook nog zal blijken. Te denken valt
aan de Gedragscode Behandeling Letselschade en de daarin opgenomen streeftermij-
nen, de door de Letselschade Raad ontwikkelde richtlijnen ter vaststelling van de
schadeomvang34 en de specifiek op de afhandeling van personenschade toegesneden
mediation.35 Daardoor zijn de gevolgen van de procedure niet van die van andere
initiatieven te isoleren. Met behulp van explorerend onderzoek kan desalniettemin
de werking van de procedure worden belicht. Inherent aan de aard van explorerend
onderzoek is echter dat het niet meer dan aannemelijk kan maken of de procedure
bijdraagt aan een betere afhandeling van personenschade en welke factoren daarbij
van invloed kunnen zijn.

Rechtsvergelijking

Er is geen rechtsvergelijkend onderzoek verricht omdat de procedure een nieuwe
gerechtelijke procedure met nieuwe kenmerken betreft. Uit de parlementaire geschie-
denis, de literatuur, de interviews en de jurisprudentie is ook niet gebleken dat buiten
Nederland een vergelijkbare procedure bestaat. Beperkt eigen onderzoek naar de
rechtssystemen van de ons omringende landen waarin het rechtssysteem eveneens
is gebaseerd op ‘civil law’ (Frankrijk, Duitsland, Zwitserland) leverde daartoe even-
min aanwijzingen op.

. BELANG VAN HET ONDERZOEK

De totstandkoming van de procedure kan niet los worden gezien van allerlei andere
maatschappelijke en procesrechtelijke ontwikkelingen. De uitkomst van dit onder-
zoek naar het al dan niet faciliteren van de afhandeling van personenschade door

34. De Gedragscode Behandeling Letselschade en de richtlijnen van de Letselschade Raad zijn raadpleeg-
baar op http://deletselschaderaad.nl/. Deze richtlijnen zijn niet bindendmaar vormen een hulpmiddel
bij het vaststellen van de schadeomvang. In 2015 gelden de Richtlijnen: ‘Huishoudelijke hulp’; ‘Kilome-
tervergoeding’; ‘Licht letsel inclusief smartengeld’; ‘Studievertraging’; ‘Zelfwerkzaamheid’; ‘Zieken-
huis- en revalidatiedaggeldvergoeding en ‘Definitie Verhoogde Economische Kwetsbaarheid’.

35. In 2004werd de Vereniging van LetselschadeMediators (LetMe) opgerichtmet als voornaamste doel bij
te dragen aan een verandering van denken bij het afwikkelen van letselschades, Let’smediate! 2010, p. 4.
Op 1 januari 2013 is LetMe samengegaanmet de Nederlandse Vereniging vanMediators in de Verzeke-
ringsbranche (NVMV)waarbij LetMe als naam voor de sector letselschade van de NVMV blijft bestaan,
PIV-Bulletin, december 2012, p. 15.
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de deelgeschilprocedure is maatschappelijk van belang omdat in de huidige maat-
schappij meer aandacht voor het slachtoffer bestaat36 en de wetgever claimt dat de
procedure de afhandeling van personenschade sneller en zo min mogelijk kostbaar,
conflictueus en belastend kan doen verlopen.37 Bovendien is door de technologische
vooruitgang de toegang tot informatie vereenvoudigd en zijn middelen gecreëerd om
op een eenvoudige manier snel over alles te kunnen meepraten, wat de zelfstandig-
heid en mondigheid stimuleert. Als door de procedure de onderhandelingen over
personenschade sneller verlopen, speelt de wetgever daarmee in op deze ontwikke-
lingen. Een dergelijke bevinding kan ook voor onderhandelingen op andere terreinen
van belang zijn. Dat geldt in ieder geval voor de reeds opgestelde initiatiefwetsvoor-
stellen waarin reeds van delen van de deelgeschilprocedure wordt gebruikgemaakt,
zoals het initiatiefwetsvoorstel van het Tweede Kamerlid Van der Steur betreffende
de bevordering van mediation in het burgerlijk recht38 en het voorontwerp van
wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke

36. Deze trend is zowel in de wetgeving als in de jurisprudentie op alle rechtsgebieden waarneembaar en
ook in de literatuur beschreven, Wesselink 2010, p. 1585. Voor de wetgeving kan worden verwezen
naar: Wet van 23 juni 2005 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering teneinde de collectieve afwikkeling van massaschades te vergemakkelijken, Stb.
2005, 340; Wet van 21 juli 2004 tot wijziging van enige bepalingen van het Wetboek van Strafvordering
(invoering spreekrecht voor slachtoffers en nabestaanden), Stb. 2004, 382;Wet van 17 december 2009 tot
wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en de Wet schadefonds
geweldsmisdrijven ter versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces, Stb. 2010, nr.
1; Wet van 12 juli tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter uitbreiding van het spreekrecht
van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces, Stb. 2012, 345;Wijziging van hetWetboek van Straf-
vordering ter aanvulling van het spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces en wij-
ziging van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven ter uitbreiding van de mogelijkheid van uitkering
aan nabestaanden, Kamerstukken II 2014/15, 34 082, nr. 1; Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het
Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van affectieschade
mogelijk te maken en het verhaal daarvan alsmede het verhaal van verplaatste schade door derden in
het strafproces te bevorderen, Kamerstukken II 2014/15, 34 257, nr. 1. Voor de jurisprudentie kan bij-
voorbeeldworden verwezen naar de arresten over shockschade (Kindertaxi-arrest, Hoge Raad 22 febru-
ari 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD5356) en over aandelenleaseconstructies (Dexia, Hoge Raad 28 maart
2008, ECLI:NL:HR:2008:BC2837), over de uitbreiding van de werkgeversaansprakelijkheid (Roller-
skatedansles, Hoge Raad 17 april 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH1996 en Hoge Raad 1 februari 2008,
ECLI:NL:HR:2008:BB6157) en over de stuiting van de verjaring van individuele rechtsvorderingen door
de collectieve actie (Hoge Raad 9 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:3018). Voor de literatuur kan bijvoor-
beeld worden verwezen naar: Candido, Hoendervoogt, van Dam en Gest 2014; Spelregels voor het
omgaan met slachtoffers, raadpleegbaar op: http://www.slachtofferwijzer.nl/; Van der Velden e.a.
2012; Ruitenbeek-Bart en Schijns 2014, pp. 38-47.

37. Wesselink 2010, p. 1585.
38. Voorstel vanwet van het lid van de TweedeKamerVan der Steur tot wijziging van Boek 3 en Boek 7 van

het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering alsmede enkele andere
wetten in verbandmet de bevordering van het gebruik vanmediation (Wet bevordering vanmediation
in het burgerlijk recht), Kamerstukken II 2012/13, 33 723, nr. 1. Dit voorstel is ingetrokken wegens de
benoeming vanmrG.A. van der Steur totminister vanVeiligheid en Justitie, Koninklijk Besluit 20maart
2015, nr. 2015000473, Kamerstukken II, 2014/15, 33 722, nr. 23.
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Rechtsvordering teneinde de afwikkeling van massaschade in een collectieve actie
mogelijk te maken die in juli 2014 in internetconsultatie is gegaan.39

De uitkomst van dit onderzoek is eveneens van belang voor het in 2013 aangekon-
digde vernieuwingsprogrammaKwaliteit en Innovatie (KEI) van deminister van Vei-
ligheid en Justitie en de Rechtspraak dat ertoe strekt de rechtspraak te moderniseren
en toegankelijker te maken. Dit programma moet resulteren in een nieuwe, eenvou-
dige, begrijpelijke, flexibele, uniforme en digitale basisprocedurewaarin de rechter de
regie voert, maatwerk levert en geschillen snel en definitief beslecht.40 Bij het vorm-
geven van die procedure kan van de resultaten van dit onderzoek worden gebruik-
gemaakt. Als uit dit onderzoek blijkt dat de deelgeschilprocedure de afhandeling van
personenschade eenvoudiger, sneller en zo min mogelijk kostbaar, conflictueus en
belastend kan doen verlopen, sluit dit resultaat volledig aan bij het motto van de
Rechtspraak:

‘Rechtspreken in 2018: voor de rechter is maatschappelijk relevante rechtspraak het anker-
punt. Onder zijn regie verlopen procedures snel. Hij stuurt strak op termijnen. Hij zorgt
ervoor dat partijen verder kunnen na zijn uitspraak. Zijn uitspraak is niet alleen gezagheb-
bend, maar ook betekenisvol en behulpzaam voor de rechtzoekenden.’41

. INDELING BOEK

Dit boek is, zoals reeds opgemerkt, onderverdeeld in een juridisch deel en een empi-
risch deel.42 In het juridische deel wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de totstandko-
ming, strekking en kenmerken van de procedure alsmede op de vraag hoe zij zich
verhoudt tot het reeds grote en gevarieerde aanbod aan methoden om geschillen
op te lossen. In hoofdstuk 3 staat op basis van de jurisprudentieanalyse centraal welke
geschillen zich bij de onderhandelingen over personenschade kunnen voordoen, of
partijen de procedure aanhangig maken en waarvoor en hoe rechters de procedure
toepassen.

In het empirische deel worden in hoofdstuk 4 eerst drie gevallen beschreven om te
illustreren opwelke manier de afhandeling van personenschade in de praktijk kan ver-
lopen. Vervolgens wordt in hoofdstuk 5 bezien wat onderhandelen is en onder welke
voorwaarden partijen kunnen onderhandelen. Daarna wordt nagegaan of het onder-
handelingsproces ter afwikkeling van personenschade aan die voorwaarden voldoet.

39. De internetconsultatie is gesloten, maar er is nog geen wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend.
40. Kamerstukken II 2014/15, 29 279, nr. 210.
41. Agenda van de rechtspraak 2015-2018 raadpleegbaar op https://www.rechtspraak.nl/.
42. Bepaalde tekstdelen van dit onderzoek zijn eerder verwerkt in eenWODC rapport: Wesselink 2014. Dit

rapport gaf invulling aan de toezegging van de toenmalige minister van Justitie om ingevolge artikel V
van deWet deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade binnen vier jaar na inwerkingtreding
van deze wet een verslag aan de Staten-Generaal te zenden over de doeltreffendheid en de effecten van
deze wet in de praktijk.
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In hoofdstuk 6 staat, mede op basis van de gevalstudies en de interviews, de vraag cen-
traal welke effecten de procedure op de onderhandelingen heeft. Daarbij wordt onder-
scheid gemaakt in de onderhandelingsfases voorafgaand aan, tijdens en na de
procedure. Eerst wordt bezien of en zo ja, welke gevolgen benadeelden, schadebehan-
delaars AV en de diverse belangenbehartigers separaat en in de verschillende onder-
handelingsrelaties van de procedure ondervinden. Vervolgens komt aan de orde
welke effecten het aanhangig maken van de procedure op de onderhandelingen heeft
en welke rol de rechter daarin vervult. Daarnawordt onderzocht of partijen bij elke uit-
komst van de procedure even goed in staat zijn om de onderhandelingen te hervatten
en zelf een minnelijke regeling te treffen. Bezien wordt ook welke effecten uitgaan van
de uitgestelde en beperkte mogelijkheid om rechtsmiddelen in te stellen.
Tot slot worden in hoofdstuk 7 conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan om

de werking van de procedure op de buitengerechtelijke onderhandelingen te verbe-
teren. Er wordt afgesloten met een slotbeschouwing.
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 DUIDING VAN DE PROCEDURE

. INLE ID ING

Een gerechtelijke procedure ter bevordering van de buitengerechtelijke onderhande-
lingen over personenschade is vernieuwend. Daarin verschilt de deelgeschilproce-
dure van andere civielrechtelijke procedures die veelal erop zijn gericht het gehele
geschil te finaliseren. In dit hoofdstuk staat daarom de vraag centraal waarom de
deelgeschilprocedure is ontwikkeld en wat de kenmerken ervan zijn. Tot slot wordt
bezien hoe de procedure zich verhoudt tot het reeds grote en gevarieerde aanbod aan
buitengerechtelijke en gerechtelijke methoden van geschiloplossing waarop partijen
bij geschillen eveneens een beroep kunnen doen.

. WAAROM EEN GERECHTELI JKE PROCEDURE?; DE VOORGESCHIEDENIS

In hoofdstuk 1 werd reeds opgemerkt dat de afwikkeling van personenschade moei-
zaam en langdurig kan verlopen. De aard van de schade brengt met zich mee dat de
omvang ervan vaak pas definitief kanworden vastgesteld als het letsel is genezen dan
wel gestabiliseerd. Bovendien kunnen partijen eenvoudig van mening verschillen
over allerlei materiële en procedurele aspecten. Zij kunnen het ongeval heel verschil-
lend hebben beleefd en verdeeld raken over welke gevolgen uit het ongeval zijn
voortgevloeid, wie waarvoor aansprakelijk is, welke schadecomponenten voor welke
bedragen dienen te worden gecompenseerd en welke deskundigen dienen te worden
geraadpleegd ter vaststelling daarvan.

Dit probleem is reeds lang bekend. Hoewel veel letselschadeclaims worden geschikt en
slechts 1 tot 5%bij de rechter terechtkomt,wees onderzoek vanWeterings in 1999 al uit dat
de preprocessuele afwikkeling van letselschadeclaims dikwijls niet optimaal verloopt.

“De letselschaderegeling duurt vaak lang, gaat gepaard met hoge kosten en is frustrerend
voor zowel slachtoffers als de professioneel betrokkenen. Bovendien geven veel auteurs en
praktijkdeskundigen aan dat vergelijkbare schadegevallen lang niet altijd tot vergelijkbare
(schikkings)resultaten leiden. Ook zou er vaak sprake zijn van overcompensatie bij kleinere
schadeclaims en ondercompensatie bij de omvangrijkere schadeclaims. De kwaliteit van de
letselschaderegeling is derhalve niet optimaal en bijgevolg worden ook de theoretische



doelstellingen van het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, zoals compensatie
en preventie van schade, niet optimaal in de praktijk gerealiseerd.”1

In 2003 vestigde Stichting De Ombudsman met het rapport ‘Letselschaderegeling;
onderhandelen met het mes op tafel of een zoektocht naar de redelijkheid,’ nogmaals
de aandacht hierop.

“In plaats van te kijken naar het aantal schadeclaims en de hoogte van de claims kan er beter
worden gepraat over de polarisatie in de hedendaagse praktijk van de schaderegeling en de
verharding van standpunten van onderhandelingspartijen. Het is immers deze verharding
die ervoor zorgt dat een schaderegeling inefficiënt verloopt, te lang duurt en te vaak tot een
gerechtelijke procedure leidt. Voor zowel de slachtoffers, het verzekeringsbedrijf als voor de
rechterlijke macht betekent dit een enorme belasting.”2

Uit het terreinverkennend onderzoek ‘Slachtoffers en aansprakelijkheid’ van 2007
bleek vervolgens dat veel benadeelden het letselschadeproces ook als psychisch belas-
tend ervaren, vooral naarmate het proces langer duurt en een gerechtelijke procedure
nodig is.3 Internationaal epidemiologisch onderzoek heeft daarna ook aangetoond
dat benadeelden die bij de afhandeling van personenschade zijn betrokken in hun
herstel worden belemmerd.4

Het probleem in de praktijk is volgens advocaat VanWassenaer dat partijen steeds
weer moeten beschrijven wat er is gebeurd, dat zij herhaalde medische onderzoeken
moeten ondergaan en het gevoel hebben niet te worden geloofd.

“…voor de meeste slachtoffers is het geen sinecure om het schaderegelingsproces te door-
lopen: het is letterlijk een proces van vallen en opstaan. Niet alleenmoeten slachtoffers aller-
lei vervelende medische behandelingen ondergaan en keihard werken aan hun revalidatie,
ze moeten ook leren omgaan met hun blijvende beperkingen, zich voortdurend (al dan niet
onder begeleiding van een arbeidsdeskundige) blijven richten op behoud vanwerk of oplei-
ding, verantwoording afleggen aan arbo- en verzekeringsarts, allerlei keuringen ondergaan
en ondertussen hun administratie zorgvuldiger dan ze gewend zijn (immers de verzekeraar
kijkt over hun schouder mee) bijhouden. Zij komen terecht in een wirwar van instanties,
waarbij het lijkt of iedereen zich plotseling met hun leven is gaan bemoeien. Hoe goed
zij gedurende dit proces ook worden begeleid door hun belangenbehartiger en/of casema-
nager en hoe netjes een verzekeraar zich hierbij ook opstelt, dit alles vraagt veel van een
slachtoffer. Het tegenstrijdige hierbij is, dat voor de aanvaarding en verwerking van wat
hun is overkomen noodzakelijk is dat zij de akelige gebeurtenis leren loslaten, terwijl het
schaderegelingsproces van hen juist vergt dat zij vasthoudend koers (blijven) zetten naar
erkenning en genoegdoening. Dit is op zijn minst genomen verwarrend (zo niet soms ziek-
makend) en het vraagt vrijwel altijd zijn tol.”5

1. Weterings 2004, p. 232; Weterings 1999, p. 109.
2. Stichting De Ombudsman 2003, pp. 7, 16.
3. Huver e.a. 2007, p. 31.
4. Elbers en Akkermans 2013, p. 33.
5. Van Wassenaer 2010, p. 182; Idem Lindenberg 2013.
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In het personenschadeveld staat dan ook niet ter discussie of de wijze waarop de
schade wordt afgehandeld verbetering behoeft, maar op welke manier dat het best
kan gebeuren. Daartoe zijn in de loop van de tijd vele uiteenlopende initiatieven ont-
plooid. Om daarvan een indruk te geven, volgt hierna een schets op hoofdlijnen.

Het oprichten van belangenorganisaties

Aan het eind van de 20e eeuw werden allerlei organisaties opgericht. Voorbeelden
daarvan zijn de Vereniging voor Letselschade Advocaten (LSA; 1989), de Stichting
Werkgroep Artsen Advocaten (WAA; 1990) en de Vereniging Advocaten voor Slacht-
offers van Personenschade (ASP; 1997). Deze advocaten beoogden door zich te ver-
enigen meer evenwicht te brengen in de ongelijke verdeling van kennis en ervaring
tussen enerzijds de benadeelde en de onverzekerde schadeveroorzaker en anderzijds
de aansprakelijkheidsverzekeraar. Om dezelfde reden werd in 1995 ook de Vereni-
ging voor Letselschadeslachtoffers in het leven geroepen. De verzekeraars lieten zich
evenmin onbetuigd en richtten in 1997 de Stichting Personenschade Instituut van Ver-
zekeraars (PIV) op, met als doel kennis en deskundigheid op het gebied van perso-
nenschade(regeling) te ontwikkelen en aan haar leden aan te bieden.6 In 1998
kwam tot slot het Nationaal Platform Personenschade (NPP) tot stand, een samen-
werkingsverband van slachtofferorganisaties, verzekeraars en deskundigen met de
LSA als toehoorder om het schaderegelingsproces te verbeteren en te normeren.
Het NPP is in 2008 omgedoopt in de Letselschade Raad.7

De totstandkoming van zelfregulering

Het begin van de 21e eeuw kenmerkte zich vervolgens door de totstandkoming van
zelfregulering. Zo trachtte het Verbond van Verzekeraars de afhandeling van perso-
nenschade te uniformeren door eenzijdig, branchegerichte zelfregulering af te kondi-
gen. Ter illustratie kan de brochure ‘Schade regelt u zo’ uit 2000 worden genoemd
waarin gedragsregels waren opgenomen om schade snel en klantgericht te kunnen
afwikkelen. Andere voorbeelden zijn de Gedragscode Verzekeraars uit 2002 en de
BedrijfsregelingMotorrijtuigen nr. 15met gedragsregels voor de afhandeling van per-
sonenschade in het verkeer.

Het NPP probeerde tot materiële normering ter vereenvoudiging van de vaststel-
ling van schadevergoeding te komen. Dat leidde in 1999 tot de aanbeveling Kilome-
tervergoeding en Ziekenhuisdaggelden, waarop nog vele richtlijnen zijn gevolgd.8

6. Jaarverslag PIV 1998, p. 1, raadpleegbaar op http://stichtingpiv.nl/.
7. http://deletselschaderaad.nl/.
8. Storm 2009, p. 10. De richtlijnen zijn raadpleegbaar op http://deletselschaderaad.nl/ en betreffen richt-

lijnen over ‘Huishoudelijke Hulp’, ‘Kilometervergoeding’, ‘Licht letsel inclusief smartengeld’, ‘Studiever-
traging’, ‘Zelfwerkzaamheid’, ‘Ziekenhuis- en Revalidatiedaggeldvergoeding’, ‘Definitie Verhoogde
economische kwetsbaarheid’ en een ‘Rekenmodel Overlijdensschade’.
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Brancheoverstijgende, procedurele normering kwam aan de orde toen in 2002 uit
onderzoek bleek dat de introductie van richtlijnen voor preprocessueel gedrag in
Engeland, Frankrijk en België tot een meer open en gedepolariseerde afdoening
van personenschadeclaims had geleid.9 Deze procedurele normering bleek tot meer
structurering en voorspelbaarheid van het schaderegelingsproces te leiden.10 De uni-
versiteit van Tilburg startte daarop in 2003 een project om samen met slachtofferor-
ganisaties, aansprakelijkheidsverzekeraars, rechtsbijstandsverzekeraars, advocaten
en letselschaderegelaars dergelijke procedurele normering ook voor Nederland te
realiseren.11 Dat overleg verliep niet zonder slag of stoot. Zo trokken de LSA, de
WAA en de ASP zich in 2005 uit dit project terug omdat zij meenden dat zij zich
op grond van gedragsregel 13 van de Gedragsregels 1992 van de Nederlandse Orde
van Advocaten (NOvA), niet op voorhand konden binden aan zelfregulering over de
wijze waarop de belangen van het slachtoffer het best kunnen worden behartigd.12

Desondanks kwam in 2006 de ‘Gedragscode Behandeling Letselschade; Goede prak-
tijken bij het regelen van schade’ (GBL) tot stand.13 Het NPP kreeg tot taak om deze
code te ontwikkelen en de naleving ervan te stimuleren. Ook werd een GBL-register
geopendwaarin professionele beroepsbeoefenaars konden laten registreren dat zij de
code onderschreven.
Aanvankelijk leek deze brancheoverstijgende gedragscode een succes. In 2011

bleek echter uit het rapport van Stichting de Ombudsman ‘De Gedragscode Behande-
ling Letselschade: een goed bewaard geheim?’ dat de code te vrijblijvend was en niet
of nauwelijks effect had.14 Daarop werd de GBL geheel herzien en werden kwaliteits-
eisen aan de toelating in het GBL-register gekoppeld met toetsmomenten via self-
assessments en audits.15

De Gedragscode Behandeling Letselschade
Sinds de herziening in 2012 bevat de GBL tien gedragsregels voorzien van een toelich-
ting en ‘good practices’ inclusief een aparte medische paragraaf.16 De code beschrijft
hoe benadeelden, belangenbehartigers en verzekeraars met elkaar behoren om te

9. Tzankova en Weterings 2002, p. 72.
10. Ibid, pp. 81, 83.
11. Aanhangsel Handelingen II 2003/04, nr. 583, p. 1244.
12. Rapport Stichting de Ombudsman 2011, p. 10. In 2011 heeft het LSA bestuur haar leden overigens als-

nog geadviseerd bij de aanvang van een zaak hun cliënt over het bestaan van de GBL voor te lichten
alsmede te handelen naar de geest van deze gedragscode in alle gevallen waarin het individuele belang
van hun cliënt dat vergt, Nieuwsbrief van de Letselschade Raad, juni 2011, raadpleegbaar op http://
deletselschaderaad.nl/.

13. De GBL is raadpleegbaar op http://deletselschaderaad.nl/.
14. Stichting deOmbudsman 2011, p. 57. Overigens bleek uit dit rapport dat hoewel de advocatuur zich niet

aan GBL conformeert, zij wel het best scoort qua tevredenheid van cliënten, p. 52.
15. Wervelman 2013, pp. 1-7.
16. Wilken en Akkermans 2012, pp. 1-9.
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gaan bij het regelen van schade van zware letselschadeclaims, om het buitengerechte-
lijke onderhandelingsproces procedureel te normeren.17

In de gedragsregels staat het slachtoffer centraal. De gedragsregels zijn gebaseerd
op het harmoniemodel, wat inhoudt dat partijen samenwerken en niet tegenover elk-
aar staan. Partijen behoren respectvol met elkaar om te gaan, de schade inzichtelijk en
oplossingsgericht af te handelen en daarbij een goed tempo aan te houden. Volgens
gedragsregel 4 behoort de verzekeraar bijvoorbeeld binnen drie maanden na ont-
vangst van de aansprakelijkstelling een onderbouwd standpunt over de aansprake-
lijkheid in te nemen.18 Indien de afhandeling langer dan twee jaar duurt, behoren
partijen ingevolge gedragsregel 8 te evalueren wat daarvan de oorzaak is. Verder
kunnen partijen bij problemen op grond van de gedragsregels 9 en 10 zich zowel indi-
vidueel als gezamenlijk tot het Bemiddelingsloket wenden. Dit loket probeert partijen
in gesprek te brengen en duidelijkheid te verschaffen op de punten waar zij zelf niet
uitkomen. Het tracht te achterhalen wat de oorzaak van het vastlopen van het proces
is en wat nodig is om de zaak weer vlot te trekken. Op basis daarvan verstrekt het
loket een conflictdiagnose, een mogelijke oplossing of een verwijzingsadvies naar
een procedure of een neutrale persoon.

Hoewel de GBL erop is gericht de schaderegeling buiten de rechter te houden, blijft
volgens de toelichting onder gedragsregel 10 bij inschakeling van de rechter van
kracht dat partijen dienen te handelen in de geest van de GBL. Ook dan blijft dus
het harmoniemodel gelden. Aan het voeren van een deugdelijk verweer behoeft
dat volgens de toelichting geen afbreuk te doen. Het adagium ‘hard voor de zaak
maar zacht voor de persoon’ geldt immers ten volle voor alle professionals die bij let-
selschadeclaims zijn betrokken.19

Het Keurmerk Letselschade
De GBL heeft tot meerdere vormen van zelfregulering aanleiding gegeven. Zo leidde
het terugtrekken van de gespecialiseerde advocaten uit de besprekingen over de GBL
in 2007 tot het Keurmerk Letselschade. Dit Keurmerk bevat, in tegenstelling tot de
GBL, bindende, materiële normen over de manier waarop de schade wordt behan-
deld en over de manier waarop een kantoor behoort te zijn georganiseerd.20 Regel
4 van het Keurmerk schrijft bijvoorbeeld voor dat de belangenbehartiger in zijn prak-
tijk grotendeels letselschadezaken afdoet en alleen optreedt voor slachtoffers. Verder
bevat regel 9 de aanbeveling dat als de verzekeraar met het slachtoffer wil praten, de
belangenbehartiger bij het gesprek aanwezig is. Ook wordt van de aangesloten

17. Voor licht letsel geldt de Richtlijn ‘Licht Letsel inclusief smartengeld’ van de Letselschade Raad, zie
noot 8.

18. Deze termijn is voor schadeverzekeraars vastgelegd in artikel 4:70, zesde lid, van de Wet op het Finan-
cieel Toezicht. Aanbeveling 15 van de Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling
Medische Aansprakelijkheid (GOMA) hanteert voor claims in medische aansprakelijkheidszaken even-
eens een termijn van drie maanden.

19. Toelichting GBL 2012, p. 49.
20. http://www.stichtingkeurmerkletselschade.nl/.
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advocaten en experts verwacht dat zij lid zijn van een onafhankelijke beroepsvereni-
ging en dat zij over een interne klachtprocedure beschikken. Daarnaast is een externe
klachtbehandeling bij de Stichting Keurmerk Letselschade mogelijk. Deze stichting
toetst regelmatig of wordt voldaan aan de eisen van deskundigheid, onafhankelijk-
heid, transparantie en communicatie. Indien dat niet het geval is, volgt een aanbeve-
ling ter verbetering of een intrekking van het Keurmerk dan wel een afwijzing van de
aanvraag van de verlenging van het Keurmerk.

De Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische
Aansprakelijkheid
De GBL vormde ook de aanleiding voor de totstandkoming van de ‘Gedragscode
Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid
(GOMA)’ in 2010. Uit het rapport van Stichting de Ombudsman van 2008 ‘Over leven
in de medische letselschadepraktijk’21 bleek namelijk dat medische aansprakelijk-
heidsverzekeraars de GBL niet onderschreven.22 Daarop is voor de afhandeling
van medische fouten een aparte gedragscode ontwikkeld. Die code strekt ertoe tot
een open en transparante communicatie met goed inzicht in het traject voor alle
betrokken partijen te komen. De code beschrijft wat patiënten mogen verwachten
bij de communicatie rondom een mogelijke medische fout en de eventuele afwikke-
ling van de gevolgen daarvan. Evenals bij de GBL kunnen partijen die de GOMA
onderschrijven zich in een register, het Register GOMA, laten registreren.
De code bevat negentien aanbevelingen, onderverdeeld in een deel voor zorgaan-

bieders over de adequate reactie op incidenten die tot schade hebben geleid of nog
kunnen leiden en een deel voor belangenbehartigers en aansprakelijkheidsverzeke-
raars over de adequate afhandeling van verzoeken om schadevergoeding.23 Het
eerste deel bevat bijvoorbeeld aanbevelingen om bij incidenten voor een adequate
dossiervorming te zorgen, om snel contact op te nemen en om fouten te erkennen
en excuses aan te bieden. Het tweede deel beveelt onder meer aan om duidelijk te zijn
over verwachtingen, om de aansprakelijkstelling te onderbouwen en de gevolgen te
omschrijven en om voortvarend een gezamenlijk deskundigenonderzoek tot stand te
brengen. Daarmee levert de GOMA volgens de toelichting een bijdrage aan een zo
goed mogelijke besteding van de beschikbare tijd en de met het traject gepaard
gaande investeringen.

Maatregelen ter bevordering van de naleving en handhaving van zelfregulering

Het enkel ontwikkelen van zelfregulering bleek echter niet voldoende om het schade-
regelingsproces te verbeteren. Al snel waren maatregelen nodig om de naleving en
handhaving ervan te bevorderen. Een voorbeeld daarvan is de hiervoor genoemde

21. Stichting de Ombudsman 2008; De GOMA is raadpleegbaar op http://deletselschaderaad.nl/.
22. Stichting de Ombudsman 2011, p. 26.
23. Van Dijk en Simons 2010, pp. 1-10.
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herziening van de GBL. Gedacht kan ook worden aan de in 2009 door het Verbond
van Verzekeraars opgerichte Stichting toetsing verzekeraars, die beoogt de naleving
van zelfregulering naar letter en geest te bevorderen.24 Bij deze stichting kunnen alle
in Nederland geregistreerde verzekeraars een Keurmerk Klantgericht Verzekeren
aanvragen. Dat keurmerk garandeert de kwaliteit van dienstverlening en klantge-
richtheid. De stichting controleert periodiek of de verzekeraars die dit keurmerk heb-
ben verkregen de kwaliteitscriteria naleven. Indien dat niet het geval is, krijgen zij de
mogelijkheid hun gedrag te verbeteren en wordt bij een volgende audit getoetst of
daaraan is voldaan. Het Keurmerk kan ook worden ingetrokken. Bovendien worden
de verzekeraars geacht over de uitkomst van de toetsing openheid te betrachten.

Verbetering van het deskundigentraject

De moeizame en langdurige afhandeling van personenschade wordt ook vaak veroor-
zaakt doordat allerlei deskundigenmoetenworden geraadpleegd. Partijen kunnen een-
voudig van mening verschillen over welke deskundige moet worden geraadpleegd,
welke vragen dienen te worden gesteld alsmede wat de status van het deskundigen-
rapport is. Bovendien spreken juristen en bijvoorbeeld artsen elkaars taal vaak niet.

Om het medisch deskundigentraject soepeler te laten verlopen, hebben de Vrije
Universiteit Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam in 2002 de Interdiscipli-
naire Werkgroep Medisch Deskundigen (IWMD) ingesteld. In de IWMD proberen
juristen en medici tot eenduidigheid te komen over de vragen die aan medisch des-
kundigen kunnen worden voorgelegd. Te denken valt aan de problematiek rond de
inzage en het beheer van medische gegevens, de professionele standaard van de
medisch adviseur, de keuze van de persoon van de medisch deskundige, de aan
het medisch deskundigenbericht of medisch advies te stellen kwaliteitseisen en de
procedure voor de totstandkoming van het deskundigenbericht.25 Van de IWMD-
vragen wordt inmiddels veel gebruikgemaakt.

Sinds 2011 proberen bovendien verschillende verzekeraars en letselschadebureaus
te bevorderen dat partijen éénmedisch adviseur benoemen in plaats van dat zowel de
benadeelde als de aansprakelijkheidsverzekeraar daartoe overgaan.26

Verder heeft de Raad voor de Rechtspraak (RvdR) de wijze van benoeming van
deskundigen en de inrichting van het deskundigenonderzoek in gerechtelijke proce-
dures in het algemeen, dus niet alleen van medisch onderzoek, geüniformeerd en
gestroomlijnd. Daartoe is een handleiding opgesteld en een deskundigenindex inge-
richt waarin deskundigen staan opgenomen die eerder zijn geraadpleegd.

24. http://www.keurmerkverzekeraars.nl/. De verzekeraars beoogden daarmee het geleidelijk gedaalde
vertrouwen van consumenten in de verzekeringsbranche terug te winnen en blijvend te versterken
omdat continuïteit en vertrouwen voor verzekeraars van cruciaal belang zijn om op korte en lange ter-
mijn zekerheid te kunnen bieden. De stichting is financieel onafhankelijk en financiert haar activiteiten
uit de bijdragen die verzekeraars betalen voor de toetsing van zelfregulering en het keurmerk.

25. Akkermans en Van 2002, p. 57; Akkermans, Elferink en Van 2005, pp. 116-121.
26. Eiffel 2012, p. 12.
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Specifieke methoden van geschiloplossing

Ook zijn er specifiekemethoden ontwikkeld om geschillen bij de afwikkeling van per-
sonenschade op te lossen.
Zo werd in 2004 de Vereniging van Letselschade Mediators (LetMe) opgericht.27

Deze vereniging lanceerde in 2005 de ‘LetMe aanbeveling’. Die aanbeveling strekt
ertoe dat partijen na drieënhalf jaar schaderegelen zonder resultaat, een evaluatiemo-
ment inlassen om middels een vrijwillige probleem- en trajectanalyse afspraken te
maken en tot een definitieve standpuntbepaling en bij voorkeur een minnelijke rege-
ling te komen.28 Deze aanbeveling ten spijt, werd bij de afwikkeling van personen-
schade aanvankelijk weinig van mediation gebruikgemaakt. In 2010 betrof dit
slechts 0,5% van het totaal in Nederland verrichte mediations.29 Nu de wetgever
de afgelopen jaren allerlei maatregelen heeft getroffen om het gebruik van alterna-
tieve geschilbeslechting en het minnelijk schikken te bevorderen, zal dat aantal ver-
moedelijk zijn gestegen.30 Dat zal vooral ook het geval zijn omdat het Verbond van
Verzekeraars sinds 2012 haar leden aanbeveelt om na drie jaar onderhandelen onaf-
hankelijke bemiddeling, zoals mediation, aan te bieden.31

Verder introduceerde de rechtbank ’s-Gravenhage in 2005 de meervoudige compa-
ritie, waarbij geschillen in complexe letselschadezaken door gespecialiseerde rechters
worden afgedaan. Uit onderzoek is gebleken dat in 70% van de zaken waarin in 2006
en 2007 meervoudig werd gecompareerd, een schikking tot stand kwam en dat in de
overige 30% een eindvonnis kon worden gewezen.32 In 2008 bedroeg het schikkings-
percentage 60%. Inmiddels maken meerdere rechtbanken en gerechtshoven in meer
of mindere mate van demeervoudige comparitie gebruik. Meervoudige comparitie is
echter pas een optie aan het eind van het onderhandelingstraject indien partijen al een
gerechtelijke procedure aanhangig hebben gemaakt.

Conclusie van door het personenschadeveld genomen maatregelen

Concluderend kan worden gesteld dat vrijwel alle bij de afhandeling van personen-
schade betrokken actoren, van belangenorganisaties tot advocaten, verzekeraars,
mediators, rechters en wetenschappers initiatieven hebben ontplooid om de vaak
moeizame en langdurige afwikkeling te verbeteren. Er zijn gespecialiseerde

27. Let’s mediate! 2010, p. 4.
28. http://www.letme.nl/; Nieuwsbrief Personenschade 2005, nr. 11.
29. Charlier 2010, p. 3.
30. EU-richtlijn Mediation in burgerlijke en handelszaken (2008/52/EG, Pb EU L 136); Wet van 15 novem-

ber 2012 tot implementatie van de richtlijn betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling/mediation
in burgerlijke en handelszaken (Wet implementatie richtlijn nr. 2008/52/EG betreffende bepaalde
aspecten van bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken), Stb. 2012, 570. Navraag in
2014 bij LetMe heeft geen cijfers opgeleverd.

31. Aanbeveling van het Verbond van Verzekeraars van 10 juli 2012, Neervoort 2012, p. 126, noot 3.
32. Van der Linden 2010, p. 164.
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organisaties opgericht, allerlei vormen van eenzijdige en brancheoverstijgende zelf-
regulering ontwikkeld enmaatregelen genomen omde naleving en handhaving daar-
van te stimuleren. Ook is getracht om het deskundigentraject te versoepelen en zijn
nieuwe methoden geïntroduceerd om geschillen te kunnen oplossen. De combinatie
van al die goede initiatieven verbeterde de uitkomsten echter nog niet substantieel.
Mede onder druk van de media werd daarom over dwingender opties gedacht.

Wet- en regelgeving

De politieke belangstelling voor de vaak moeizame afwikkeling van personenschade
werd aangewakkerd door de televisieuitzending van TROS Radar over ‘Misstanden
in de letselschadebranche’. Gebaseerd op 147 reacties die naar aanleiding van die uit-
zending binnenkwamen, bracht Stichting De Ombudsman in 2004 het rapport uit
‘Letselschaderegeling; onderhandelen met het mes op tafel of een zoektocht naar
de redelijkheid.’33 Dat rapport leidde tot vele kamervragen en overleggen.34

Tot dan toe had de wetgever zich vooral toegelegd op het sneller, minder duur,
minder conflictueus en minder belastend laten verlopen van de afwikkeling van
schade, inclusief personenschade. Daartoe werd getracht het aansprakelijkheidsrecht
en het schadevergoedingsrecht meer toe te snijden op het preprocessuele traject.35

Duidelijke regels voorkomen immers procedures indien op basis daarvan met vol-
doende zekerheid kan worden voorspeld wat de uitkomst van een procedure zal
zijn.36 Daarnaast werd beoogd de positie van claimanten te versterken opdat, indien

33. Stichting De Ombudsman 2004, p. 12.
34. Kamervragen van leden van de Tweede Kamer van de fractie van de PvdA en D66 over het doelbewust

traineren van uitbetaling schadeuitkeringen door verzekeringsmaatschappijen, Aanhangsel Handelin-
gen II 2001/02 nr. 134; Kamervragen van de fractie van het CDA en van D66 over het mogelijk tekort-
schieten van de verzekeringsbranche bij het afhandelen van letselschadezaken, Aanhangsel
Handelingen II 2003/04, nrs. 583, 584; Kamervragen van D66 over de mogelijk trage afhandeling
van letselschade, Aanhangsel Handelingen II 2003/04, nr. 1377; Brief van 21 juni 2004 van de minister
van Justitie ter beantwoording van kamervragen van de leden van de fracties van D66, CDA, PvdA,
VVD en SP naar aanleiding van het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over het rapport van Stich-
ting de Ombudsman op 17 maart 2004, Kamerstukken II 2003/04, 29 200 VI, nr. 168; Verslag van een
algemeen overleg van 28 oktober 2004, Kamerstukken II 2004/05, 29 800 VI en 26 824, nr. 67; Brief van
deminister van Justitie van 17 november 2004 ter beantwoording van vragen uit het AlgemeenOverleg,
Kamerstukken II 2004/05, 29 800 VI, nr. 65; Verslag van een algemeen overleg, Kamerstukken II 2004/
05, 29 800 VI en 26 824, nr. 67; Brief van 7 juli 2005 van de minister van Justitie met een reactie op het
onderzoek ‘Schadeclaims, kan het goedkoper en minder belastend’, Kamerstukken II 2004/05, 29 800
VI, nr. 159; Brief van de minister van Justitie van 8 november 2005 met informatie over de stand van
zaken van de projectgroep ‘Procedurele normering van de buitengerechtelijke afhandeling van letsel-
schadeclaims’ alsmede over de letselschadeproblematiek in het algemeen, Kamerstukken II 2005/06, 30
300 VI, nr. 24.

35. Aanhangsel Handelingen II 2003/04, nr. 584, p. 1248.
36. Kamerstukken II 2003/04, 29 200 VI, nr. 168, p. 3. Ter illustratie daarvan kunnenworden genoemd:Wet

van 23 juni 2005 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvorde-
ring teneinde de collectieve afwikkeling vanmassaschades te vergemakkelijken, Stb. 2005, 340, op 27 juli
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onverhoopt toch een gerechtelijke procedure nodig mocht zijn, ook in dat geval de
afhandeling zo snel en zo min mogelijk belastend kan verlopen.37 Partijen werden
echter zelf verantwoordelijk geacht voor het regelen van de schade.38 Artikel 2 van
Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (BW) regelt slechts dat partijen zich redelijk jegens
elkaar hebben te gedragen.
Juist bij die onderlinge afhandeling bleken zich problemen voor te doen. Een

mentaliteitsverandering laat zich echter moeilijk door wetgeving afdwingen. Boven-
dien was het personenschadeveld verdeeld over mogelijke en gewenste materiële
oplossingen waardoor facilitering daarvan middels wetgeving evenmin mogelijk
was.39 Het ministerie van Justitie participeerde daarom in het eerder genoemde Til-
burgse project om tot procedurele normering van het buitengerechtelijke onderhan-
delingsproces te komen. Oplossingen voortvloeiend uit gezamenlijk overleg tussen
belanghebbende partijen kunnen immers veelal op een breed draagvlak rekenen en
hebben daarmee ook de beste kans van slagen.40 Om niet op de resultaten daarvan

2005 in werking getreden ingevolge Koninklijk Besluit van 26 juli 2005, Stb. 2005, 380. Deze wet maakt
het mogelijk dat een collectieve schikking wordt getroffen door een organisatie die de belangen van
gedupeerden behartigt met de veroorzaker van de schade. Deze overeenkomst tot schadeafwikkeling
kan vervolgens, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan, door de rechter algemeen verbindendwor-
den verklaard voor de gehele groep van benadeelden; Aanpassing van het BurgerlijkWetboek, hetWet-
boek van Strafvordering en de Wet schadefonds geweldsmisdrijven in verband met de
vergoedbaarheid van schade als gevolg van het overlijden of ernstig en blijvend letsel van naasten,
Kamerstukken II 2002/03, 28 781. Verworpen bij Handelingen I 2009/10, nr. 23, pp. 1013-1014; Besluit
van 23 juni 2003, houdende regels inzake de verplichte verzekering bij medisch-wetenschappelijk
onderzoek met mensen (Besluit verplichte verzekering bij medisch-wetenschappelijk onderzoek met
mensen), Stb. 2003, 266, in werking getreden op 1 september 2003.

37. Ter illustratie daarvan kunnen worden genoemd: Wet tot herziening van het procesrecht voor burger-
lijke zaken, in het bijzonder dewijze van procederen in eerste aanleg, Stb. 2001, 508, in werking getreden
op 1 januari 2002. Deze wet beoogde een snelle afwikkeling van gerechtelijke procedures te bevorderen
door onder meer het accent van de procedure te verschuiven naar de mondelinge behandeling alsmede
door het terugdringen van het aantal conclusies (repliek en dupliek) na comparitie na antwoord; Wet
van 22 december 2005 tot aanpassing van dewetgeving aan en invoering van dewet tot vaststelling van
titel 7.17 (verzekering) en titel 7.18 (lijfrente) van het nieuwe Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel
7.17 en titel 7.18 Burgerlijk Wetboek), Stb. 2005, 701, op 1 januari 2006 in werking getreden ingevolge
Koninklijk Besluit van 22 december 2005, Stb. 2005, 702. De definitieve nummering van de artikelen is
vastgesteld bij ministeriële beschikkingen van 9 januari 2006, Stb. 1 en 2. Dezewet trad op 1 januari 2006
inwerking en maakte mogelijk dat slachtoffers bij onverplichte aansprakelijkheidsverzekeringen recht-
streeks een vordering bij de verzekeringsmaatschappij van de aansprakelijke partij kunnen instellen.

38. Kamerstukken II 2003/04, 29 200 VI, nr. 168, p. 2.
39. Discussie bestond bijvoorbeeld over de vraag of het mogelijk was een lijst met vaste bedragen aan scha-

devergoeding voor verschillende soorten letsel op te stellen, gezien het uitgangspunt in het aansprake-
lijkheidsrecht van volledige schadevergoeding, Wesselink 2007, p. 253.

40. Kamerstukken II 2003/04, 29 200 VI, nr. 168, p. 2; Aanhangsel Handelingen II 2003/04, nr. 134, p. 1248;
Aanhangsel Handelingen II 2003/04, nr. 583, p. 1243. Getracht werd zelfregulering te stimuleren door
het stellen van kaders op hoofdlijnen ommarktpartijen en het onderzoeksteam de nodige ruimte te bie-
den, gebaseerd op het Advies van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling van 2003: Wesselink
2007, p. 355. Dezewerkwijze is ookwel omschreven als neutrale betrokkenheid op afstand, Barendrecht
en Van Zeeland 2007, pp. 2-9.
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vooruit te lopen, beloofde de minister41 daarin verschillende moties en voorstellen
mee te nemen.42 Daarnaast werd ook een subsidieregeling voor medische haalbaar-
heidsonderzoeken (‘quick-scan’ onderzoeken) ontwikkeld en een leenfaciliteit voor
medische deskundigenberichten (voorschotregeling).43

Gaandeweg bleek in het Tilburgse project echter duidelijk dat behoefte
bestond aan een gerechtelijke procedure waarin op eenvoudige en snelle wijze
een knoop in het buitengerechtelijke traject zou kunnen worden doorgehakt
en die mede ter handhaving van de gedragscode zou kunnen worden gebruikt.44

Dat was na alle ontplooide initiatieven een belangrijk signaal, waaraan boven-
dien middels wetgeving gevolg kon worden gegeven.45 De door De Groot in
de literatuur en tijdens symposia uitgedragen idee van een deelgeschilprocedure
werd daarom uitgewerkt in een voorontwerp van wet.46 Alle geraadpleegde
organisaties onderschreven het belang van de vereenvoudiging en versnelling
van de afhandeling van letsel- en overlijdensschade en ondersteunden de proce-
dure.47 Alleen de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) betwijfelde
of met de voorgestelde procedure het beoogde doel kon worden bereikt.48 De
Raad van State adviseerde positief49 en ook de parlementaire behandeling ver-
liep voorspoedig met alleen een mondelinge behandeling in de Tweede Kamer.
Uiteindelijk trad de Wet deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade
op 1 juli 2010 in werking.50

41. Kamerstukken II 2003/04, 29 200 VI, nr. 168, p. 19; Brief van de minister van Justitie van 7 juli 2005 met
een reactie op het onderzoek ‘Schadeclaims, kan het goedkoper en minder belastend?’ dat in opdracht
van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum is verricht door de Universiteit van
Tilburg, Kamerstukken II 2004/05, 29 800 VI, nr. 159, pp. 3, 5.

42. Motie van een PvdA kamerlid e.a., Kamerstukken II 2004/05, 29 800 VI, nr. 102; Kamerstukken II 2004/
05, 29 800 VI, nr. 65, p. 1.

43. Kamerstukken II 2004/05, 29 800 VI, nr. 149; Handelingen II 18 januari 2005, nr. 38, p. 2542; Kamerstuk-
ken II 2005/06, 30 300 VI, nr. 24, p. 2. De beleidsregels voor de subsidieverlening zijn opgenomen in de
Regeling medische haalbaarheidsonderzoeken, Stcrt. 22 juli 2005, nr. 140.

44. Kamminga en Van Zeeland 2006, p. 12.
45. Kamerstukken II 2007/08, 31 518, nr. 3, p. 6.
46. De Groot 2005, pp. 122-127.
47. Kamerstukken II 2007/08, 31 518, nr. 3, p. 5. Geraadpleegd zijn: de Adviescommissie voor burgerlijk

procesrecht, het Adviescollege administratieve lasten, de NVvR, de RvdR, de NOvA, de ASP, de
LSA, deWAA, de ANWB, SlachtofferhulpNederland, het Verbond van Verzekeraars, de PIV, deWhip-
lash Stichting Nederland, de Vereniging voor Verkeersslachtoffers, de Stichting NAH-Zorg en de Ver-
eniging voor Letselschadeslachtoffers.

48. Steenberghe 2006, p. 21.
49. Kamerstukken II 2007/08, 31 518, nrs. 4 en 5.
50. Wet van 17 december 2009 tot aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tot

invoering van een procedure voor deelgeschillen ter bevordering van de buitengerechtelijke afhande-
ling van letsel- en overlijdensschade (Wet deelgeschilprocedure voor letsel en overlijdensschade), Stb.
2010, 221.
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. KENMERKEN VAN DE PROCEDURE

Uit het voorgaande blijkt waarom de wetgever een gerechtelijke procedure heeft ont-
wikkeld ter facilitering van de buitengerechtelijke onderhandelingen. In deze para-
graaf wordt ingegaan op de specifieke kenmerken ervan.

Verzoekschriftprocedure

De procedure is geregeld in het derde Boek van het Wetboek van Burgerlijke Rechts-
vordering (Rv) onder titel 17 ‘Van rechtspleging in deelgeschillen betreffende letsel- en
overlijdensschade’ in de artikelen 1019w tot en met 1019cc. Het is een verzoekschrift-
procedure om de toegang tot de rechter zo snel en informeel mogelijk te houden.
Doordat de procedure een verzoekschriftprocedure is, zijn naast de deelgeschil-

bepalingen ook de algemene bepalingen van verzoekschriftprocedures ingevolge
de derde titel van het Eerste Boek Rv van toepassing, tenzij anders is bepaald.
Dat betekent bijvoorbeeld dat ingevolge artikel 284, eerste lid, Rv het gewone
bewijsrecht van overeenkomstige toepassing is, tenzij de aard van de zaak zich
daartegen verzet. De verzoeker zal dus ingevolge artikel 150 Rv voldoende feiten
en omstandigheden moeten stellen over de toedracht van het ongeval en deze bij
gemotiveerde betwisting moeten bewijzen. De verzoeker mag het verzoek of de
gronden ervan op grond van artikel 283 Rv ook vermeerderen of verminderen,
zolang geen eindbeschikking is gegeven. De verweerder mag daartegen ingevolge
artikel 130, eerste lid, Rv bezwaar maken wegens strijd met de eisen van een goede
procesorde.
Bij een verzoek dat door één partij is ingediend mag de tegenpartij voorts een ver-

weerschrift indienen. Dat verweerschrift kan ingevolge artikel 282 Rv tot de aanvang
van de behandeling of, als de rechter dit toestaat, in de loop van de behandeling wor-
den ingediend. Het kan ook een zelfstandig verzoek bevatten, zolang dat verzoek
betrekking heeft op het oorspronkelijke verzoek. In de procedure worden kortom
doorgaans de volgende processtappen doorlopen:

In de procedure kunnen ook deskundigen worden benoemd of getuigen worden
opgeroepen, tenzij de rechter van oordeel is dat de aard van de zaak mede gezien
de aard van de procedure die uitgaat van een eenvoudige en snelle afhandeling zich

Figuur 2.1 Processtappen deelgeschilprocedure

Beschikking

Beschikking

niet-ontvankelijkheid

Mondelinge
behandeling *

Minnelijke
schikking

VerweerschiftDeelgeschilverzoek

Minnelijke schikking

Toewijzing of 
afwijzing op

inhoudelijke gronden

* Ingevolge artikel 1091ij Rv is ook een comparitie mogelijk.
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daartegen verzet.51 In hoofdstuk 3 zal blijken dat rechters daarmee terughoudend
omgaan.

Tot slot is van belang dat in het kader van het Programma Kwaliteit en Innovatie
(KEI) van de minister van Veiligheid en Justitie en de Rechtspraak, dat ertoe strekt de
rechtspraak te moderniseren en toegankelijker te maken, het onderscheid tussen de
verzoekschriftprocedure en de dagvaardingsprocedure komt te vervallen. Dit pro-
grammamoet resulteren in een nieuwe, eenvoudige, begrijpelijke, flexibele, uniforme
en digitale basisprocedure waarin de rechter de regie voert, maatwerk levert en
geschillen snel en definitief beslecht.52 Voor de deelgeschilprocedure heeft dat verder
geen inhoudelijke gevolgen. Hierna wordt dan ook van de huidige procedure uitge-
gaan. Om een zo actueel mogelijk beeld te geven, worden de voorgestelde wijzigin-
gen wel steeds in een voetnoot vermeld.

Kring van bevoegden en toepassingsgebied

De procedure kan worden toegepast bij aansprakelijkheidsgeschillen over schade
door dood of letsel. Zij kan aanhangigworden gemaakt door zowel degene die schade
lijdt, als degene die daarvoor aansprakelijk wordt gesteld of door hen samen. Naast
de benadeelde en de aansprakelijk gehouden persoon zijn ook de rechtsopvolger
onder algemene titel (erfgenamen) en de vorderingsgerechtigde ten aanzien van de
verplaatste schade op grond van artikel 6:107 BW53 bevoegd tot het aanhangigmaken
van de procedure (artikel 1019w, eerste en tweede lid, Rv). Daarnaast is een verzoek
ingevolge artikel 1019w, derde lid, Rv mogelijk indien de benadeelde op grond van
artikel 7:954 BW een directe actie, dan wel op grond van een aan hem door de wet
toegekend eigen recht op schadevergoeding heeft en hij rechtstreeks betaling van
een verzekeraar verlangt. De kring van bevoegden is kortom beperkt tot degenen
voor wie een trage afhandeling van hun zaak het meest belastend is en die direct
bij de onderhandelingen zijn betrokken.54 Het doel van de procedure is immers

51. Kamerstukken II 2007/08, 31 518, nr. 3, p. 17.
52. Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in ver-

band met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht, Kamerstukken II 2014/15, 34 059,
nr. 2; Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met vereenvoudiging
en digitalisering van het procesrecht in hoger beroep en cassatie, Kamerstukken II 2014/15, 34 138,
nr. 2; Aanpassing van wetten in verband met de invoering van de Wet tot wijziging van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging
en digitalisering van het procesrecht en van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering in verbandmet vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht in hoger beroep
en cassatie (Invoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht), Kamerstukken II 2014/15,
34 212, nr. 2.

53. Onder verplaatste schade worden de kosten verstaan die een derde ten behoeve van de benadeelde
heeft moeten maken. Deze kosten komen voor vergoeding in aanmerking indien de benadeelde, zo
hij deze kosten zelf zou hebben gemaakt, van de veroorzaker had kunnen vorderen; Kamerstukken
II 2007/08, 31 518, nr. 3, pp. 2, 15.

54. Ibid, p. 15.
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dat degene die schade lijdt bij problemen in de onderhandelingen de rechter kan raad-
plegen om te voorkomen dat de benadeelde ook nog met een moeizame en langdu-
rige afwikkeling van de schade wordt geconfronteerd. Degene die aansprakelijk
wordt gehouden, kan eveneens een procedure starten omdat ook hij moet kunnen
optreden tegen een benadeelde die chicaneus gedrag vertoont.55 Regresnemers56

en cessionarissen zijn dus van de kring van bevoegden uitgesloten. Dat degene die
verplaatste schade lijdt wel tot de kring van bevoegden wordt gerekend en een ces-
sionaris niet, komt omdat een cessionaris een willekeurige derde kan zijn aan wie de
vordering is gecedeerd. De verplaatste schade valt eigenlijk altijd bij ‘naasten’, voor
wie een trage afwikkeling eveneens heel belastend kan zijn. Bij ‘naasten’ kan bijvoor-
beeld worden gedacht aan de ouders van een kind dat bij een ongeval ernstig gewond
is geraakt en waarvoor zij de kosten van de verzorging dragen.
Door de zinsnede in artikel 1019w, eerste lid, Rv: ‘aansprakelijk houdt voor de

schade die hij lijdt door dood of letsel’ vallen geschillen met een ‘eigen’ verzekeraar
buitenhet toepassingsgebied.57Dewettelijke regelingziet opgeschillenoverwettelijke
aansprakelijkheidwaardoor in voorkomende gevallen de aansprakelijkheidsverzeke-
raar van de aansprakelijke partij, wat een ‘firstparty’ verzekering is, in de zaak wordt
betrokken. Dewetgever heeft het toepassingsgebied vande procedure bewust beperkt
tot aansprakelijkheidsgeschillen over schade door dood of letsel, om tegemoet te
komen aan de vooral daar levendewens om het buitengerechtelijk traject bij de afhan-
deling van personenschade te versterken. Bovendien bood dit de gelegenheid om op
een relatief overzichtelijk terrein ervaring met dit nieuwe instrument op te doen.58

De vraag kan worden gesteld of het wenselijk is het toepassingsgebied uit te brei-
den tot vormen van contractuele aansprakelijkheid in verband met letsel of dood –

waarbij die dan bijvoorbeeld kan worden beperkt tot contractuele aansprakelijkheid
uit arbeidsongeschiktheidsverzekering enzovoort. In de literatuur is daarvoor gepleit
en dat idee heb ik in eenWODCrapport ook zelf onderschreven.59 Daarbij dient echter
te worden bedacht dat consumenten voor geschillen die directe verzekeringen betref-
fen, reeds bindend advies van de Geschillencommissie financiële dienstverlening (in
stand gehouden door de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
(Kifid)) kunnen verkrijgen, mits de interne klachtprocedure van de verzekeraar op
wie de klacht betrekking heeft, is gevolgd (artikel 10 Reglement Kifid). De toegang
tot deze procedure is laagdrempelig. De uitspraak van de Geschillencommissie is
voor consumenten gratis; er geldt alleen een bijdrage voor hoger beroep bij de

55. Ibid, pp. 5, 9; Kamerstukken II 2008/09, 31 518, nr. 7, pp. 2, 3.
56. Voorbeelden van regresnemers zijn werkgevers, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen,

verzekeraars of de eigen verzekeraar van de benadeelde, zoals een arbeidsongeschiktheidsverzekeraar,
een ongevallenverzekeraar of een ziektekostenverzekeraar ongeacht of dat een schadeverzekering dan
wel een sommenverzekering is.

57. Kamerstukken II 2008/09, 31 518, nr. 8, p. 9.
58. Kamerstukken II 2007/08, 31 518, nr. 3, p. 2.
59. Frenk 2011; Van en Akkermans 2011, p. 86; Ynzonides en De Boer 2013, p. 2409; Wesselink 2014, p. 74.
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Commissie van beroep. Verder is ingevolgeartikel 15ReglementKifidgeensprakevan
verplichte procesvertegenwoordiging en kan ingevolge artikel 44.11 van het Regle-
ment Ombudsman enGeschillencommissie financiële dienstverlening slechts de ‘aan-
geslotene’ (en dus niet de consument) in de proceskosten van de tegenpartij worden
veroordeeld. De uitspraaktermijn is ingevolge artikel 44.2 van het Reglement in begin-
sel maximaal 90 dagen na afronding van de behandeling en dus relatief kort. Boven-
dien is het Kifid bij uitstek gespecialiseerd in geschillen die verzekeringstechnisch
van aard zijn en geschillen bij firstparty-verzekeringen zullen zich op de verzekerings-
overeenkomst en de verzekeringsvoorwaarden toespitsen in plaats van op het aan-
sprakelijkheidsrecht en het schadevergoedingsrecht. Het Kifid biedt echter geen
perfecte dekking. De bevoegdheid om bindend advies te geven is beperkt tot
€ 250.000 voor zaken tegen leden van het Verbond van Verzekeraars. Letselschades
kunnen hogere bedragen dan € 250.000 betreffen, voor zover een arbeidsongeschikt-
heidsverzekering tenminste niet ook een beperkte dekking kent. Bovendien zijn niet
alle verzekeraars lid van het Verbond; het lidmaatschap is niet verplicht. Ook kan
een buitenlandse verzekeraar die hier opereertwellichtwel zijn aangesloten,maar niet
voor bindend advies.

Er is dus ruimte om het toepassingsgebied van de deelgeschilprocedure uit te brei-
den. Vermoedelijk zal de behoefte daaraan echter niet groot zijn nu er reeds een alter-
natief is in de vorm van bindend advies van de Geschillencommissie financiële
dienstverlening, dat het grootste deel van geschillen over directe verzekeringen dekt.

Openstelling op verzoek van één partij en op gezamenlijk verzoek

De procedure kan zowel door één partij als door partijen gezamenlijk aanhangig wor-
den gemaakt.60 In de parlementaire geschiedenis en de literatuur is de vraag opge-
worpen of het openstellen van de procedure op verzoek van één partij zich
verhoudt tot het doel van de procedure om partijen te laten terugkeren naar de bui-
tengerechtelijke onderhandelingen, opdat zij zelf tot een minnelijk schikking kunnen
komen. De voorstanders van het openstellen van de procedure op verzoek van één
partij benadrukten dat de procedure zich daardoor onderscheidt van mediation, bin-
dend advies en de procedure op grond van artikel 96 Rv.61 De tegenstanders daarvan
merkten juist op dat als de tegenpartij de door de ander voorgestane kwalificatie van
het geschil als deelgeschil betwist, er om die reden reeds weinig ruimte voor de rech-
ter is om het geschil als deelgeschil te beschouwen.62 Bovendien kan volgens de

60. In feite is deze procedure een variant op de door de ‘Commissie fundamentele herbezinning’ bepleitte
preprocessuele schikkingscomparitie om procedures te voorkomen of voor te bereiden: Asser, Groen en
Vranken 2006, pp. 62, 183, 184. De deelgeschilprocedure gaat echter verder dan de leden van de Com-
missie fundamentele herbezinning beoogden omdat deze procedure ook op individueel verzoekmoge-
lijk is: Tzankova 2007, p. 54.

61. Van Wassenaer 2009, p. 3; Van Dijk 2008, p. 2.
62. NVVR en SP fractie, Kamerstukken II 2007/08, 31 518, nr. 3, p. 9; Steenberghe 2006, p. 21.
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tegenstanders een verzoek van één partij de tegenpartij stimuleren om zelf ook een
verzoek in te dienen omdat partijen in een onderhandelingsproces elkaar veelal in
evenwicht houden. Als gevolg daarvan kan escalatie optreden terwijl de procedure
juist het voorkomen daarvan beoogt. De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
(NVvR) stelde daarom voor de procedure alleen open te stellen op gezamenlijk ver-
zoek of alleen op verzoek van de benadeelde dan wel diens nabestaanden.
De regering heeft het voorstel van de NVvR niet gevolgd. Zij heeft de procedure

bewust ook op verzoek van één partij opengesteld om te voorkomen dat de eis
van een gezamenlijk verzoek een drempel zou vormen om de procedure aanhangig
te maken. Voor partijen die reeds verdeeld zijn, kan het immers lastig zijn daarover
overeenstemming te bereiken. Om die reden wordt ook weinig van de procedure van
artikel 96 Rv gebruikgemaakt.63 Daarbij werd ingecalculeerd dat een verzoek door
één partij in een concreet geval tot verwijdering tussen partijen kan leiden, in plaats
van tot meer samenwerking. De regering verwachtte echter dat een verzoek door één
partij pas zal worden ingediend als partijen er buitengerechtelijk niet uitkomen, waar-
door geen in het verschiet liggende buitengerechtelijke oplossing wordt doorkruist
maar deze juist mogelijk wordt gemaakt. Een verzoek wordt immers alleen in behan-
deling genomen indien de oplossing daarvan kan bijdragen aan de totstandkoming
van een vaststellingsovereenkomst.64

De regering achtte het alleen openstellen van de procedure op verzoek van de bena-
deelde evenmin wenselijk. Ook de verzekeraar moet volgens haar kunnen optreden
tegen een benadeelde die chicaneus gedrag vertoont.65 Vermoedelijk heeft de regering
daarbij gedacht aan gevallenwaarin de benadeelde teweinig inspanningen verricht om
te reïntegreren of het onderzoek door deskundigen frustreert waardoor de afhande-
lingsduur toeneemt evenals de kosten voor rechtsbijstand die, voor zover redelijk, door
de verzekeraar op grond van artikel 6:96 lid 2 BW dienen te worden vergoed.
In hoofdstuk 3 zal blijken dat hoe controversieel de keus van de wetgever destijds

ook was om de procedure ook op verzoek van één partij open te stellen, juist die keus
van doorslaggevend belang voor de werking van de procedure is geweest.

Het verzoekschrift

Het verzoekschrift behoort ingevolge de artikelen 1019x, derde en vierde lid, Rv en
278, eerste lid, Rv een aantal gegevens te bevatten.66 Een deel van deze gegevens
is ook in andere procedures gebruikelijk, zoals het vermelden van de contactgegevens

63. Kamerstukken II 2007/08, 31 518, nr. 3, p. 9; VolgensW.J.J.Wetzels waren in 2010 volgens gegevens van
de Raad voor de Rechtspraak slechts 44 procedures op basis van artikel 96 Rv gevoerd: Ernste 2012,
p. 167.

64. Kamerstukken II 2008/09, 31 518, nr. 8, pp. 3 en 4.
65. Zie noot 55.
66. Zie noot 52: ingevolge artikel I, PPPPP, eerste lid, van de voorgestelde ‘Invoeringswet vereenvoudiging

en digitalisering procesrecht’, wordt in artikel 1019x, derde lid, Rv ‘Het verzoekschrift’ vervangen door
‘De procesinleiding’ en wordt ‘artikel 278, eerste lid’ vervangen door ‘artikel 30a, derde lid’. Ingevolge
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van de verzoeker en de tegenpartij opdat zij ingevolge de bepalingen van titel 3, afde-
ling 3, van het Eerste Boek Rv kunnen worden opgeroepen. Bij een directe rechtsvor-
dering tegen de verzekeraar van de schadeveroorzaker is de benadeelde zelf
verantwoordelijk voor het tijdig in het geding roepen van de verzekerde. Dat is
slechts anders indien de verzekerde een rechtspersoon was die heeft opgehouden
te bestaan en de verplichting tot vergoeding van de schade van de benadeelde niet
op een ander is overgegaan (artikel 7:954 leden 2 en 6 BW). Evenmin nieuw is de
eis dat het verzoekschrift de aard en het vermoedelijke beloop van de vordering
behoort te vermelden, opdat de rechter zijn bevoegdheid kan bepalen. Deze eis geldt
ook voor een voorlopig getuigenverhoor. De verzoeker kan daarbij volstaan met een
zo nauwkeurigmogelijke schatting gebaseerd op de dan voorhanden zijnde gegevens
van de door de benadeelde geleden en nog te lijden schade alsmede van het bedrag
daarvan, waarvoor de schadeveroorzaker mogelijk aansprakelijk is. Een schatting is
voldoende omdat in het stadium waarin de procedure aanhangig wordt gemaakt
vaak nog niet vaststaat wat de omvang van de schade is en tot welk bedrag de aan-
sprakelijk gehouden partij daarvoor aansprakelijk is.67

Nieuwe gegevens die het verzoekschrift behoort te bevatten, zijn ingevolge artikel
1019x, derde lid, onder b en c en het vierde lid, Rv:
• een omschrijving van het deelgeschil;
• een zakelijk overzicht van de inhoud en het verloop van de onderhandelingen over

de vordering; en
• een vermelding van eventuele eerdere deelgeschilverzoeken.

Een omschrijving van het deelgeschil
Onder een deelgeschil wordt ingevolge artikel 1019w, eerste lid, Rv verstaan een
geschil omtrent of in verband met een deel van hetgeen ter zake tussen partijen rech-
tens geldt en waarvan de beëindiging kan bijdragen aan de totstandkoming van een
vaststellingsovereenkomst over de gehele vordering. Door de zinsnede ‘omtrent of in
verband met’ kan een verzoek zowel juridisch inhoudelijke, als procedurele en meer
feitelijke geschillen betreffen.

Inhoudelijke deelgeschillen zijn geschillen over hetgeen rechtens tussen partijen
geldt. Daarbij valt te denken aan vragen over de aansprakelijkheid, de mate van toe-
rekenbaarheid van de daad aan de dader, de causaliteit of verjaring of verval van
rechten. Na een discussie in de parlementaire geschiedenis en de literatuur is door
de regering bevestigd dat een deelgeschil ook de kernvragen over aansprakelijkheid,
schade en causaliteit zelf mag betreffen.68 De procedure is dus niet beperkt tot

artikel I, PPPPP, tweede lid, wordt in artikel 1019x, vierde lid, ‘het verzoekschrift’ vervangen door ‘de
procesinleiding’.

67. Kamerstukken II 2008/09, 31 518, nr. 8, p. 13.
68. Ibid, p. 9; Kamerstukken II 2007/08, 31 518, nr. 3, p. 10. Voorstanders van het voorleggen van alle vragen

waren het Verbond van Verzekeraars, PIV en de ANWB. Anders VanWeering 2007, p. 230, die meende
dat de aansprakelijkheidsvraag niet aan de orde kan komen omdat bij een rechterlijke beslissing dat op
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geschillen die een deel van deze hoofdvragen betreffen; de volledige aansprakelijk-
heid kan aan de orde komen.
Verder kunnen naast de zuiver juridische vragen ook meer procedurele vragen en

vragen over juridisch relevante feiten worden voorgelegd. Voorbeelden daarvan zijn
de vraag of nog een deskundigenadvies nodig is, welke deskundige geraadpleegd
dient te worden, hoe de vraagstelling dient te luiden, van welk carrièreverloop par-
tijen moeten uitgaan om de arbeidsvermogensschade te kunnen berekenen, tot welk
moment en hoe vaak huishoudelijke hulp nodig is of wat de ingangsdatum voor de
rekenrente is.69

Waar het op aankomt is dat wordt geconcretiseerd welk deel van het geschil par-
tijen verdeeld houdt, opwelke gronden dit berust en wat het verzoek daarover aan de
rechter is. Van belang is dat de formulering daarvan niet alleen bepaalt wat de
omvang van het geschil is, maar ook invloed kan hebben op de wijze waarop de rech-
ter in een eventuele bodemprocedure aan de beschikking is gebonden en op een even-
tueel hoger beroep. In de bodemprocedure is de rechter ingevolge artikel 1019cc,
eerste lid, Rv immers gebonden aan uitdrukkelijk en zonder voorbehoud in de deel-
geschilbeschikking genomen beslissingen die de materiële rechtsverhouding betref-
fen. Daarvan is ingevolge artikel 1019cc, tweede lid, Rv alleen geen sprake indien
het beslissingen betreft die een veroordeling inhouden tot het verrichten van een
bepaalde prestatie, zoals het doen van een uitkering of het verstrekken van bepaalde
gegevens.

Zakelijk overzicht
Het verzoekschrift behoort ook een zakelijk overzicht van de inhoud en het verloop
van de onderhandelingen over de vordering te bevatten. Dit zakelijke overzicht is
bedoeld om de rechter in staat te stellen zich snel een beeld over de zaak te vormen
en te bepalen of een beschikking kan bijdragen aan de totstandkoming van een vast-
stellingsovereenkomst (artikel 1019z Rv).70 Blijkens de memorie van toelichting vol-
staat een eenvoudige opsomming van de punten waarover wel of nog geen
overeenstemming is bereikt met een toelichting van de zakelijke inhoud.71 Een uitge-
breide uitwerking is niet nodig omdat het zich slecht verdraagt met het uitgangspunt
dat de procedure eenvoudig, snel en kostenefficiënt dient te zijn. Bovendien kan de
rechter partijen op grond van artikel 22 Rv zonodig om nadere informatie vragen. Dat
laatste veronderstelt echter wel dat degenen die hebben onderhandeld ook ter zitting
aanwezig zijn, hetgeen in de praktijk niet altijd het geval is, zoals in hoofdstuk 6 nog
zal blijken.

de aansprakelijk gestelde partij geen aansprakelijkheid rust, van een vaststellingovereenkomst geen
sprake zal zijn waardoor niet is voldaan aan de eisen van een deelgeschil.

69. Kamerstukken II 2007/08, 31 518, nr. 3, pp. 10, 11, 16.
70. Kamerstukken I 2009/10, 31 518, C, pp. 6, 7.
71. Kamerstukken II 2007/08, 31 518, nr. 3, p. 17.
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Vermelding van eventuele eerdere deelgeschilverzoeken
Tot slot behoort het verzoekschrift eventuele eerdere verzoeken te vermelden en die-
nen de processtukken en eventuele beschikkingen te worden toegevoegd. De vermel-
ding daarvan is van belang voor de beoordeling van de rechter of de oplossing van
het geschil kan bijdragen aan de oplossing van het geheel. Eerdere verzoeken kunnen
immers een indicatie zijn dat een volgende procedure daaraan onvoldoende kan
bijdragen.

De kosten van de procedure

Vernieuwend is ook dat de kosten van de procedure ingevolge artikel 1019aa, tweede
lid, Rv zozeer verbonden worden geacht met het verkrijgen van voldoening buiten
rechte dat deze kosten gelden als buitengerechtelijke kosten in de zin van artikel
6:96 lid 2 BW.72 Deze kosten komen dus als vermogensschade in beginsel voor
volledige vergoeding door de aansprakelijke partij in aanmerking. Om die reden
is, ingevolge artikel 1019aa, derde lid, Rv, artikel 289 Rv over de proceskostenveroor-
deling niet van toepassing. De deelgeschilprocedure verschilt daarmee van andere
procedures, waarin de kosten op grond van artikel 241 Rv onder de algemene proces-
kostenregeling vallen en forfaitair worden vergoed.73 Als gevolg hiervan behoeven de
kosten voor de benadeelde geen belemmering te vormen om van de procedure
gebruik te maken.

De rechter begroot ingevolge artikel 1019aa, eerste lid, Rv de kosten van de proce-
dure aan de zijde van de benadeelde. De kosten van de tegenpartij worden dus niet
begroot. Die kosten worden immers nooit vergoed, ook niet indien de benadeelde in
de procedure in het ongelijk wordt gesteld.

De kostenbegroting kan achterwege blijven indien de procedure onrechtmatig is
ingesteld. Dat zal echter niet vaak voorkomen omdat procederen, ook als dat niet
tot een gunstig resultaat leidt, op zichzelf niet als onrechtmatig kan worden aange-
merkt.74 De benadeelde kan dus alleen met kosten worden geconfronteerd indien
de aansprakelijkheid van de tegenpartij niet komt vast te staan of indien de kosten
niet in redelijkheid zijn gemaakt of de hoogte ervan niet redelijk is (dubbele
redelijkheidstoets).

Verder gaat de kostenbegroting niet gepaard met een veroordeling van de tegen-
partij daarin. De beschikking levert dus geen executoriale titel op. Indien de verzoeker
wel een kostenveroordeling wil, zal hij daar expliciet om moeten vragen. Toewijzing
van dat verzoek is alleenmogelijk indien de aansprakelijkheid komt vast te staan, wat
in de deelgeschilprocedure lang niet altijd het geval zal zijn.75

72. Artikel 6:96 BW bevat geen zelfstandige grond voor buitengerechtelijke kosten, zoals ook werd bena-
drukt in Hoge Raad 11 juli 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF7423.

73. Kamerstukken II 2008/09, 31 518, nr. 8, pp. 11 en 12.
74. Vgl. Hoge Raad 27 juni 1997, ECLI:NL:HR:1997:ZC2404; Kamerstukken II 2008/09, 31 518, nr. 3, p. 12.
75. Kamerstukken II 2007/08, 31 518, nr. 3, p. 19.
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Ook indien na de procedure alsnog een bodemprocedure nodig is, komen de kosten
door het amendement van het lid van de Tweede Kamer Gerkens niet alsnog onder de
algemene proceskostenregeling te vallen (artikel 1019aa, tweede lid, Rv).76 De kosten
van de procedure verschieten, zoals dat heet, in de bodemprocedure niet van kleur.
Zij blijven voor volledige vergoeding in aanmerking komen. Voor wat betreft de kos-
ten van de bodemprocedure als zodanig, de kosten die dus geen betrekking hebben
op de deelgeschilbeschikking, geldt de algemene proceskostenregeling en derhalve
een forfaitaire vergoeding. De Hoge Raad heeft dit bij arrest van 19 juni 2015 expliciet
bevestigd.77

Amendement Gerkens
In het aanvankelijkewetsvoorstel verschoten de kosten van de procedure nogwel van
kleur in een bodemprocedure.78 Daarmee werd aangesloten bij het reeds geldende
regime voor buitengerechtelijke kosten. Volgens de minister was niet gebleken79

van de in de adviezen en de literatuur geschetste effecten dat dit regime een prikkel
zou vormen om juist wel80 of juist niet81 een bodemprocedure te starten, dan wel dat
sprake zou zijn van onduidelijkheid82 of onevenredig hoge kosten.83 Het amende-
ment van het lid van de Tweede Kamer Gerkens bracht daarin verandering. Zij
beoogdemet dit amendement te voorkomen dat de omvang van de te vergoeden kos-
ten bij de buitengerechtelijke afwikkeling op de achtergrond een rol zou blijven spe-
len. Door dit amendement vervalt immers de onzekerheid over de vergoeding van de
kosten voor de benadeelde, die anders tijdens de afwikkeling zou blijven bestaan.
Daardoor wordt voorkomen dat de aansprakelijke partij alsnog een bodemprocedure
start om de kosten van kleur te laten verschieten. Dat de kosten van de procedure die
eenmaal ten laste van de aansprakelijke partij zijn gebracht daar blijven rusten, werd
gerechtvaardigd geacht omdat de aansprakelijke partij veelal een aansprakelijkheids-
verzekeraar is die een duidelijk sterkere positie inneemt. De toegang van de bena-
deelde tot de procedure werd belangrijker geacht dan de toepassing van artikel
241 Rv.84

76. Kamerstukken II 2008/09, 31 518, nr. 13, gewijzigd amendement ter vervanging van nr. 10. Dit amen-
dement werd na stemming op 30 juni 2009 aangenomen. Daarbij stemden de aanwezige leden van de
fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en
de PVV voor; het lid Verdonk stemde tegen.

77. Hoge Raad 19 juni 2015, ECLI:NL:HR:2015:1689 r.o. 4.9.2 en 4.9.3.
78. Kamerstukken II 2007/08, 31 518, nr. 3, pp. 18, 19.
79. Ibid, p. 13.
80. Ibid, aldus NVvR.
81. Ibid, aldus ANWB.
82. Kolder 2008, p. 258; Van Wassenaer 2009, p. 3.
83. Van Weering 2007, pp. 231, 232.
84. Handelingen II 25 juni 2009, pp. 100-7935, 7940.
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Bevoegde rechter

Voor de bevoegdheid van de rechter is aangesloten bij de bevoegdheidsregeling van
de voorlopige bewijsverrichtingen. Bevoegd is de rechter die ook absoluut en relatief
competent is, indien de zaak in een bodemprocedure in eerste aanleg aanhangig
wordt gemaakt (artikel 1019x, eerste lid, Rv). Bevoegd zijn de kantonrechter (artikelen
93-98 Rv) of de rechtbank (artikelen 187, 203 Rv).

Zoals hiervoor reeds werd opgemerkt, beoordeelt de rechter summierlijk of hij
bevoegd is, op basis van de gegevens over de aard en het vermoedelijke beloop
van de vordering die een zo nauwkeurig mogelijke inschatting betreffen van de totale
vordering van de benadeelde (artikel 1019x, derde lid, Rv). Zonodig verwijst de
rechter ingevolge artikel 270, eerste lid, Rv naar een andere bevoegde rechter, tenzij
partijen hebben verklaard geen verwijzing te wensen. Evenals in andere verzoek-
schriftprocedures is ingevolge artikel 270, derde lid, Rv geen hogere voorziening
toegelaten tegen de beslissing waarbij een betwisting van bevoegdheid wordt ver-
worpen of de zaak naar een andere rechter wordt verwezen. Indien het verzoekschrift
bij de rechtbank ten onrechte niet door een advocaat is ingediend, biedt de rechter,
evenals bij andere verzoekschriftprocedures, de verzoeker de gelegenheid binnen
een door hem te bepalen termijn dit verzuim te herstellen. Indien de verzoeker daar-
van geen gebruikmaakt, wordt zijn verzoek niet-ontvankelijk verklaard. Daartegen
staat ingevolge artikel 281 Rv evenmin een hogere voorziening open.

Bij de inwerkingtreding van de wet deelgeschilprocedure op 1 juli 2010 lag de com-
petentiegrens van de kantonrechter op € 5.000. Op 1 juli 2011 werd die grens opge-
trokken naar € 25.000,85 daarboven is de rechtbank bevoegd. Daardoor kwamen
dus meer geschillen onder de bevoegdheid van de kantonrechter te vallen met als
gevolg dat voor die geschillen lagere griffierechten gelden en procesvertegenwoordi-
ging niet langer is verplicht. Tijdens de parlementaire behandeling had de regering
reeds opgemerkt dit niet bezwaarlijk te achten. Zij benadrukte dat nu is aangehaakt
bij de bestaande bevoegdheidsverdeling waarin geen verplichte procesvertegen-
woordiging geldt indien het geschil in volle omvang aan de rechter wordt voorge-
legd, het niet voor de hand ligt dat wel verplicht te stellen indien slechts een deel
van het geschil aan de rechter wordt voorgelegd.86 Bovendien zijn partijen vrij om
zich in kantonzaken juridisch te laten bijstaan, behandelt de kantonrechter al sinds
lange tijd arbeidsongevallen ongeacht de hoogte van de vordering en bestaat ook
in kantonzaken de mogelijkheid om gebruik te maken van een meervoudige kamer,
aldus de regering.87 In de praktijk blijkt het oprekken van de competentiegrens ook
niet tot problemen te hebben geleid.

85. Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie, Stb. 2011, 255. Inwerkingtreding Stb. 2011, 324;
Van den Emster, Bauw en Kroon 2009, pp. 134-136; Bauw 2010, pp. 251, 252.

86. Kamerstukken II 2008/09, 31 518, nr. 8, p. 11.
87. Handelingen II 25 juni 2009, p. 100-7942; Kamerstukken II 2008/09, 31 518, nr. 8, p. 13.
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Amendement Teeven
De procedure strekt ertoe de onderhandelingen te stimuleren en zal dus doorgaans
tijdens de buitengerechtelijke onderhandelingen aanhangig worden gemaakt. Door
de zinsnede in artikel 1019w, eerste lid, Rv ‘ook voordat de zaak ten principale aan-
hangig is’88 kan de procedure echter ook in een bodemprocedure plaatsvinden. Dat
kan zinvol zijn indien partijen alsnog een mogelijkheid zien om de zaak minnelijk te
regelen door een deel van het geschil op te lossen.
Aanvankelijk bepaalde het voorgestelde artikel 1019x, tweede lid, Rv dat indien

een geding (bodemprocedure) aanhangig is ook het deelgeschilverzoek aan die rech-
ter wordt gedaan.89 Die bepaling is later aangevuld door een amendement van het lid
van de Tweede Kamer Teeven. Sindsdien geldt dat de rechter die over een deelgeschil
heeft geoordeeld, in beginsel ook oordeelt over een volgend deelgeschil in dezelfde
zaak en eveneens over een mogelijke bodemprocedure.90 Met dit amendement werd
beoogd de kennis over een bepaalde zaak zo veel mogelijk bij dezelfde rechter te con-
centreren, om een efficiëntere behandeling en een vermindering van de belasting van
de rechterlijke macht te bewerkstelligen.91 De regering merkte daarbij op dat het
bezwaar dat de kantonrechter in een voorkomend geval een deelgeschil behandelt
waarbij het vermoedelijke beloop van de vordering toch boven zijn competentiegrens
uitkomt, niet opweegt tegen de efficiëntievoordelen die behandeling door dezelfde
rechter oplevert.92 Dat zou slechts anders zijn indien de procedure wordt gevolgd
door een bodemprocedure waarvoor verplichte procesvertegenwoordiging geldt.
In die gevallen maakt de verwijzing in de tweede zin van artikel 1019x, tweede
lid, Rv naar artikel 71 Rv het mogelijk de bodemprocedure toch naar de rechtbank
te verwijzen. De regering achtte het minder bezwaarlijk indien partijen zich in een
volgende deelgeschilprocedure onverplicht door een procesvertegenwoordiger laten
bijstaan. De procedure beoogt immers een voorziening te bieden in de buitengerech-
telijke onderhandelingsfase waarin het partijen vrijstaat om zich al dan niet te beroe-
pen op de hulp van een deskundige.
Demanier waarop dit amendement is uitgewerkt, kan echter tot verwarring leiden.

In de tweede volzin van het tweede lid van artikel 1019x Rv staat namelijk dat deze
rechter tevens bevoegd is kennis te nemen van de zaak ten principale indien deze
wordt aangebracht.93 Bovendien staat in de bijbehorende toelichting dat de rechter
kan oordelen over een volgend deelgeschil of over de bodemprocedure. Als gevolg
hiervan kunnen rechters dus naast artikel 1019x, tweede lid, Rv ook de reguliere

88. Cursivering door mij aangebracht.
89. Kamerstukken II 2007/08, 31 518, nr. 2.
90. Kamerstukken II 2008/09, 31 518, nr. 14, gewijzigd amendement ter vervanging van nr. 11, op 30 juni

2009 met algemene stemmen aanvaard, Kamerstukken II, Stemmingen 30 juni 2009, p. 101-7994.
91. Handelingen II 25 juni 2009, p. 100-7936.
92. Kamerstukken I 2009/10, 31 518, C, p. 8.
93. Cursivering door mij aangebracht.
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bevoegdheidsregels van de artikelen 99 -110 Rv van toepassing achten. In hoofdstuk 3
zal blijken dat dit in de jurisprudentie gebeurt.

Het amendement roept ook vragen opwat betreft de verhouding tot het in artikel 6,
eerste lid, van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) opgeno-
men vereiste dat de rechter onpartijdig dient te zijn. Bij de behandeling van het amen-
dement gaf de efficiëntere behandeling de doorslag. Dat is begrijpelijk nu de
procedure een snelle voorziening beoogt te zijn. De keerzijde daarvan is, dat bij par-
tijen het gevoel kan rijzen dat een rechter die eenmaal over een deelgeschil heeft
geoordeeld niet meer onpartijdig naar de bodemzaak kan kijken.

De procedure strekt ertoe te stimuleren dat partijen de onderhandelingen zelf
voortzetten in plaats van doorprocederen. Hoger beroep is ingevolge artikel
1019cc, derde lid, Rv slechts mogelijk via de bodemprocedure. Indien een bodem-
procedure aanhangig wordt gemaakt, kan de deelgeschilrechter ook als bodemrech-
ter optreden, voorzover de roulatie van rechters tussen de verschillende afdelingen
van de rechtbanken daaraan niet in de weg staat. Deze rechter is ingevolge artikel
1019cc, eerste lid, Rv aan beslissingen in de beschikking die de materiële rechtsver-
houding betreffen, gebonden als aan die van een bindende eindbeslissing in een tus-
senvonnis. Hij mag op die beslissingen niet terugkomen tenzij op grond van nadere
gegevens blijkt dat deze beslissing op een onjuiste juridische of feitelijke grondslag
berust. Nu de rechter aan deze beslissingen is gebonden, is het geen probleem als de
deelgeschilrechter ook als bodemrechter optreedt. Daarvan zal in de meeste geval-
len sprake zijn. In het geval van een onjuiste feitelijke grondslag is het evenmin een
probleem als de deelgeschilrechter ook als bodemrechter optreedt omdat zich in dat
geval een nieuwe situatie voordoet waarover de rechter voor het eerst oordeelt.
Indien echter sprake is van een onjuiste juridische grondslag, kanworden betwijfeld
of de rechter die deze deelgeschilbeschikking heeft gewezen daarover onpartijdig
kan oordelen.

Van een eventuele partijdigheid kan ook sprake zijn waar het gaat om beslissingen
in de beschikking die een veroordeling inhouden tot het verrichten van een bepaalde
prestatie. Daaraan is de rechter in de bodemzaak ingevolge artikel 1019cc, tweede lid,
Rv immers niet gebonden. Deze beslissingen betreffen als het ware voorlopige voor-
zieningen, zoals een vonnis in kort geding. In dit kader is een recent arrest van het
gerechtshof ’s-Hertogenbosch interessant waarin staat dat bijzondere omstandighe-
den daargelaten, in het algemeen uit artikel 6, eerste lid, EVRM niet voortvloeit
dat de rechter die als voorzieningenrechter heeft geoordeeld zich van de behandeling
van de bodemprocedure zou moeten onthouden.94 Volgens dit gerechtshof heeft als
uitgangspunt te gelden dat een rechter die oordeelt over een zaak op grond van zijn
aanstelling wordt vermoed onpartijdig te zijn. Het is volgens het gerechtshof aan de
appellant om, wanneer hij die onpartijdigheid in twijfel trekt, feiten of omstandighe-
den te stellen op grond waarvan naar objectieve maatstaven de vrees voor partijdig-
heid gerechtvaardigd is. Naar vaste rechtspraak van het Europese Hof voor de

94. Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 31 maart 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:1106 r.o. 3.7.1-3.7.3.
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Rechten van de Mens (EHRM) rechtvaardigt het enkele feit dat een rechter in een eer-
dere fase al bemoeienis heeft gehad met een zaak, bijvoorbeeld door het treffen van
een voorlopige voorziening, op zichzelf echter niet die vrees voor partijdigheid.95 Vol-
gens het gerechtshof kan dit anders zijn indien in het vonnis in kort geding door de
rechter zodanige inhoudelijke beslissingen zijn genomen dat redelijkerwijs kan wor-
den verwacht dat de uitkomst van het vonnis in een bodemzaak op die punten niet
wezenlijk anders zal uitvallen.
Analogisch geredeneerd, vormt het optreden van de deelgeschilrechter in de

bodemprocedure dus geen probleem indien hij zijn oordeel binnen het beperkte toet-
singskader van de feiten in de deelgeschilprocedure heeft gevormd en alle ruimte aan
partijen heeft gelaten om in de bodemprocedure alsnog de aanname die tot de beslis-
sing heeft geleid, te weerleggen. Hij moet er afdoende blijk van hebben gegeven
ervoor open te staan in een eventuele bodemprocedure anders te oordelen dan in
het kader van het deelgeschil, met dien verstande dat hij wel is gebonden aan de
beslissingen die de materiële rechtsverhouding betreffen.
Het amendement lijkt, wat betreft de verhouding tot artikel 6, eerste lid, EVRMdan

ook in het merendeel van de gevallen geen probleem op te leveren. In de gevallen
waarin dat wel het geval kan zijn, is het beter een andere rechter de bodemprocedure
te laten doen. Door de manier waarop het amendement in artikel 1019x, tweede lid,
Rv is uitgewerkt, bestaat die mogelijkheid.

Functies van de rechter

Vernieuwend is ook dat de rechter ingevolge artikel 1019w Rv niet alleen tot taak
heeft over het verzoek te beslissen, maar ook om partijen dusdanig te binden dat
zij de onderhandelingen zelf weer kunnen voortzetten om tot een minnelijke schik-
king over de gehele vordering te komen.96

De beslisfunctie behoort van oudsher tot de kerntaak van rechters. De rechter heeft
ingevolge artikel 1019wRv te beslissen over een geschil omtrent of in verbandmet een
deel van hetgeen ter zake tussen partijen rechtens geldt en waarvan de beëindiging
kan bijdragen aan de totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst over de vor-
dering als geheel (proportionaliteitseis). De procedure introduceert dus het begrip
‘deelgeschil’ en het proportionaliteitscriterium.
De bindende functie is nieuw en komt tot uitdrukking in de proportionaliteitseis

omdat zonder een bijdrage aan de totstandkoming van een vaststellingsovereen-
komst over het geheel, de procedure niet mogelijk is. De bindende functie breidt
de leidende rol van de rechter uit met een procesfaciliterende functie. Deze uitbrei-
ding past in de tendens om de leidende rol van de rechter steeds meer in te vullen.
Van oudsher bepalen partijen of en, zo ja, wanneer wordt geprocedeerd en

95. Zie EHRM 24 mei 1989, NJ 1990, 627 m. nt. PvD (Hauschildt/Denemarken) en EHRM 10 juni 1996, NJ
1998, 184 m. nt. Kn (Thomann/Zwitserland).

96. Kamerstukken II 2007/08, 31 518, nr. 3, p. 18.
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waarover.97 Zij bepalen de feitelijke omlijning van het geschil en de grenzen van de
rechtsstrijd, ook wel aangeduid als partijautonomie. De lijdelijkheid van de rechter
vormt daarvan de tegenhanger. Binnen de grenzen van het geschil is de rechter echter
niet lijdelijk maar leidend. Met de invoering van het nieuwe procesrecht in 2002 werd
die leidende rol al aanzienlijk versterkt. Dat gold zowel wat betreft de procesorgani-
satie (de termijnbepaling, de handhaving daarvan en van proceshandelingen) als wat
betreft de inhoudelijke aspecten. Zo gelden de partijautonomie en de lijdelijkheid niet
voor de rechtsgronden die partijen inroepen ter onderbouwing van hun vordering,
mag de rechter zich binnen de gestelde grenzen actief met de verzameling van feite-
lijke gegevens bemoeien door bijvoorbeeld eisen te stellen aan de volledigheid en het
waarheidsgehalte (artikel 22 Rv) of middels een inlichtingencomparitie en staan de
feiten in een contentieuze procedure in het teken van de bewijslast in de zin van
bewijsrisico. Daardoor worden partijen zich eerder bewust van de juridische implica-
ties van het geschil omdat zij de rechtsgevolgen scherper in beeld krijgen en kan de
relevantie van de feiten sneller worden vastgesteld.98 De leidende rol van de rechter
werd in 2005 nog meer ingevuld toen de rechter de mogelijkheid kreeg om partijen
met hun instemming door te verwijzen naar de mediator. In de woorden van Loth
past dit bij de rol van de rechter als ‘connaisseur van het conflict’, de rechter die
als ‘case manager’ mede verantwoordelijk is voor de wijze van afdoening.99 Volgens
de commissie Fundamentele herbezinning Nederlands burgerlijk procesrecht kan de
verhouding tussen rechter en partijen dan ook eigenlijk niet meer worden omschre-
ven in termen van partijautonomie en lijdelijkheid. Partijen en de rechter dragen vol-
gens de commissie gezamenlijk verantwoordelijkheid voor een voortvarend, efficiënt
en effectief verlopend proces waarbij hun samenwerking wordt gekenmerkt door een
algemene verplichting tot medewerking aan het bereiken van het doel van het
proces.100

De bindende functie in de deelgeschilprocedure veronderstelt dat de rechter zich
actief opstelt en zijn kennis, vaardigheden en gezag gebruikt om partijen weer tot
onderhandelen aan te zetten. Volgens DeGroot101 heeft de rechtermet demondelinge
behandeling en de comparitie een uitstekendmiddel ommet partijen nader te verken-
nen of het conflict beter kan worden opgelost dan enkel door het beslechten van het
geschil. Als de procedure wordt gebruikt zoals zij is bedoeld, is het volgens haar een
prototype van de uitwerking van de gedachte dat conflictoplossing naast geschilbe-
slechting een prominentere plaats verdient in de rechtspraak.102 Daarmee past deze
procedure in de mondiale trend dat de rol van de rechter verschuift van degene aan
wie partijen een geschil voorleggen dat hij beslecht, naar degene die partijen faciliteert

97. Artikelen 23, 24, 149, 284 Rv.
98. Asser 2003, pp. 34, 35.
99. Loth 2003, p. 47.
100. Asser, Groen en Vranken 2006, p. 217.
101. De Groot 2012, p. 13.
102. Ibid, p. 16.
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om zo veel mogelijk zelf hun conflicten op te lossen en die slechts voor zover nodig
zijn geschilbeslechtende taak vervult. De rechtspraak kan daardoor in de materiële en
immateriële behoeften van betrokken burgers voorzien, aldus De Groot.103

Deze zienswijze onderschrijf ik van harte en in hoofdstuk 6 zal ook blijken dat par-
tijen daaraan grote behoefte hebben. De wetgever heeft de rechter echter weinig con-
crete richtlijnen meegegeven hoe hij de bindende functie kan toepassen. De
proportionaliteitseis zelf is in artikel 1019w, eerste lid, Rv open geformuleerd. Dat
geldt ook voor de nadere uitleg daarover in de memorie van toelichting die inhoudt
dat de rechter ter beoordeling daarvan behoort af te wegen of de investering in tijd,
geld en moeite opweegt tegen het belang van de vordering en de bijdrage die een
beslissing aan de totstandkoming van een minnelijke regeling kan leveren.104 Verder
zijn verspreid in de parlementaire geschiedenis nog enkele aanknopingspunten te
vinden, maar ook die zijn weinig concreet, zoals hierna nog zal blijken. In hoofdstuk
6 zal dan ook blijken dat rechters de bindende functie op uiteenlopende wijze toepas-
sen. Mede daarom zal in de aanbevelingen in hoofdstuk 7, gebaseerd op de analyse
van het onderhandelingsveld in hoofdstuk 5, worden belicht op welke manier de
rechter daarop het best kan inspelen.

Ontvankelijkheid

Uit de tekst van artikel 1019w Rv vloeit niet duidelijk voort wanneer een verzoek ont-
vankelijk is. Mede gezien artikel 1019z Rv lijkt het ontvankelijkheidscriterium alleen
het onderdeel ‘deelgeschil over personenschade’ te betreffen en niet ook het onder-
deel ‘en waarvan de beëindiging kan bijdragen aan de totstandkoming van een vast-
stellingsovereenkomst over de vordering als bedoeld in artikel 1019x, derde lid, onder
a.’Voor dat laatste onderdeel bepaalt artikel 1019z Rv immers specifiek dat de rechter
het verzoek afwijst als daaraan niet is voldaan. Dat is ook redelijk omdat het hier een
oordeel van de rechter betreft dat de verzoeker vooraf niet met zekerheid kan bepa-
len. Daarbij past geen niet-ontvankelijkheid. Tijdens de behandeling van het verzoek
kunnen immers ook omstandigheden opkomen, zoals nieuwe ontwikkelingen die
meebrengen dat een vaststellingsovereenkomst er niet inzit. Het wel of niet-ontvan-
kelijk zijn van een verzoek behoort niet afhankelijk te zijn van ontwikkelingen die zich
na de indiening voordoen. In hoofdstuk 3 zal echter blijken dat het ontvankelijkheids-
criterium in de praktijk geen probleem vormt.

Afwijzen op grond van het proportionaliteitscriterium

Indien het verzoek ontvankelijk is, gaat de rechter na of de beslissing daarover kan
bijdragen aan de totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst over de vorde-
ring, zoals die zou luiden indien de zaak ten principale aanhangig zou zijn gemaakt

103. De Groot 2012, pp. 7, 10.
104. Kamerstukken II 2007/08, 31 518, nr. 3, p. 18.
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(proportionaliteitseis). Hij weegt daartoe af of de investering in tijd, geld en moeite
opweegt tegen het belang van de vordering en de bijdrage die een beslissing aan de tot-
standkoming van een minnelijke regeling kan leveren.105 Bij die afweging heeft hij een
grote beoordelingsvrijheid. Naast de criteria van artikel 3:13 BW (misbruik van bevoegd-
heid) jo 3:15 BW (schakelbepaling) en 3:303 (vereiste van voldoende belang) heeft hij ook
een eigen zelfstandige beoordelingsruimte om het verzoek af te wijzen. Indien de ver-
zochte beslissing naar zijn oordeel onvoldoende kan bijdragen aan de totstandkoming
van een vaststellingsovereenkomst, wijst hij het verzoek ingevolge artikel 1019z Rv af.
Dat geldt dus ook als het verzoek door partijen gezamenlijk is ingediend.106

Vanwege de mogelijk negatieve effecten op de onderhandelingsrelatie, die in hoofd-
stuk 6 nader worden gespecificeerd, dient een verzoek echter niet al te snel te worden
afgewezen. Aan de mate van waarschijnlijkheid (aannemelijkheid, redelijke mate van
zekerheid of gerechtvaardigde verwachting) die de rechter nodig heeft om de proporti-
onaliteitseis positief te beantwoorden, mogen dus geen al te hoge eisen worden
gesteld.107 De afweging van de rechter vindt plaats tussen twee uitersten. De procedure
is zeker mogelijk indien de vordering omvangrijk is, de kosten en moeite van de proce-
dure gering en de kans op een minnelijke regeling groot. De procedure is niet mogelijk
indien de vordering gering is, de kosten en moeite van de procedure omvangrijk en de
kans op eenminnelijke regeling gering.108 De uitkomst van de toetsing aan de criteria op
grond waarvan de rechter tot een oordeel komt, is afhankelijk van de omstandigheden
van het geval. Zo kan het psychische of emotionele welzijn van de benadeelde een zelf-
standige factor vormen bij de beoordeling of een beslissing bevorderlijk is voor het berei-
ken van een schikking.109 De parlementaire geschiedenis biedt verder de volgende
aanknopingspunten voor de rechterlijke afweging. Toewijzing is mogelijk indien:
• partijen over vrijwel alle aspecten overeenstemming hebben bereikt, maar er plots-

klaps een nieuw geschil is gerezen dat verband houdt met gewijzigde sociale wet-
geving die van invloed is op de omvang van de vergoeding van inkomensschade;110

• een verzoek eerder is afgewezen maar de omstandigheden gewijzigd zijn.111

105. Ibid.
106. Ibid, p. 8.
107. Zo ook Akkermans en De Groot 2010, pp. 30, 32. Zij verwachten dat bij het voorleggen van de vol-

ledige aansprakelijkheidsvraag relatief snel aan het proportionaliteitscriterium zal zijn voldaan. Als
partijen daar niet kunnen uitkomen, kunnen zij immers ook echt niet verder. Dat ligt volgens hen
anders bij de volledige vraag naar de omvang van de schade omdat de beantwoording daarvan vaak
veel meer tussenstappen vergt. Of de volledige vraag naar het causaal verband kan voldoen aan de
proportionaliteitseis zal, volgens Akkermans en de Groot, afhangen van de vorm die aan deze vraag
wordt gegeven. Schade en causaliteit zijn tot op zekere hoogte uitwisselbare perspectieven en veel tus-
senstappen van schadevragen kunnen ook als tussenstappen van causaliteitsvragen worden verpakt:
Akkermans 2009, pp. 96, 97.

108. Frenk 2010, p. 165.
109. Kamerstukken I 2009/10, 31 518, C, pp. 9 en 10.
110. Kamerstukken II 2008/09, 31 518, nr. 8, p. 9.
111. Ibid.
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Afwijzing is mogelijk indien:
• een beschikking partijen eerder uit elkaar zou drijven dan tot elkaar zou

brengen;112

• een verzoek naar het oordeel van de rechter als vertragingstactiek is ingezet;113

• de rechter meent dat meer deelgeschillen dan alleen het ingediende deelgeschil
partijen verdeeld houden en de verwachting is dat partijen ook die andere deelge-
schillen niet eenvoudig buitengerechtelijk zullen oplossen;114

• een partij reeds eerder een of meer deelgeschilprocedures aanhangig heeft
gemaakt. Zoals eerder opgemerkt kan dat een sterke aanwijzing zijn dat een vol-
gende beschikking geen voldoende bijdrage zal kunnen leveren aan de totstandko-
ming van een minnelijke regeling. Afwijzing ligt minder voor de hand indien de
andere partij voor het eerst een verzoek indient. Het limiteren van het aantal pro-
cedures is aan de rechter overgelaten opdat hij kan inspelen op de specifieke
omstandigheden van het geval;115

• het deelgeschillen betreft waarvan te verwachten is dat de beantwoording daarvan
kostbaar is en veel tijd in beslag neemt. Bewijsvoering en het inschakelen van des-
kundigen of getuigen is mogelijk in de procedure, bijvoorbeeld om een zo uitdruk-
kelijk mogelijke uitspraak te kunnen doen zonder voorbehouden. De rechter kan
dit echter ook weigeren indien de aard van de zaak, mede gezien de aard van de
procedure die uitgaat van een eenvoudige en snelle afhandeling, zich daartegen
verzet (artikel 284, eerste lid, Rv);116

• het een verzoek betreft om een voorschot te krijgen ter hoogte van het griffierecht
om de benadeelde in staat te stellen een bodemprocedure aanhangig te maken
opdat de verzekeraar serieus in onderhandeling treedt, wetende dat er anders toch
wel degelijk een bodemprocedure zal worden gestart. Dit verzoek zal naar alle
waarschijnlijkheid worden afgewezen omdat de griffierechten van de benadeelde
immers alleen door diens tegenpartij dienen te worden vergoed indien deze laatste
in de bodemprocedure in het ongelijk wordt gesteld. De rechter kan dit niet beoor-
delen, mede omdat deze beoordeling afhankelijk is van hetgeen in de bodempro-
cedure wordt gevorderd;117

• in identieke of verknochte deelgeschillen een andere rechter de vordering heeft
toegewezen. Evenals in andere procedures is de rechter niet gebonden aan eerder
gewezen beslissingen die identiek zijn aan het aan hem voorgelegde deelgeschil.118

De rechter vindt in de parlementaire geschiedenis dus enig houvast om het propor-
tionaliteitscriterium te kunnen toepassen, maar de beoordelingsvrijheid overheerst.

112. Ibid.
113. Ibid, p. 10.
114. Ibid.
115. Ibid, pp. 6 en 7.
116. Kamerstukken II 2007/08, 31 518, nr. 3, p. 17.
117. Kamerstukken I 2009/10, 31 518, C, p. 9.
118. Ibid, p. 7.
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Toewijzing of afwijzing op inhoudelijke gronden

Indien het verzoek ontvankelijk is en voldoet aan het proportionaliteitscriterium kan
de rechter het verzoek op inhoudelijke gronden toewijzen of afwijzen. Daarbij past de
rechter hetzelfde materiële recht toe als in andere procedures.

Bij de behandelwijze kan hij tijdens de mondelinge behandeling mediationachtige
technieken toepassen (luisteren, samenvatten, doorvragen) alsmede ingevolge artikel
1019ij Rv een inlichtingen- of schikkingscomparitie gelasten. In een comparitie kun-
nen partijen bezien of een schikking kan worden getroffen, dan wel de verdere afhan-
deling van de zaak bespreken.119

Van de comparitiewordt in andere civielrechtelijke procedures sinds 2002 veelvuldig
gebruikgemaakt. Bij een comparitie staat, in tegenstelling tot de mondelinge behande-
ling,120 niet de zaak centraal, zoals opgenomen in het deelgeschilverzoek, maar infor-
matie ten behoeve van de procedure of ten behoeve van de verdere afhandeling om tot
een vaststellingsovereenkomst over de gehele vordering te komen.121 Onder leiding
van de rechter kan dus worden besproken hoe de zaak verder het best afgehandeld
kan worden, of verder onderhandelen nog zinvol is of dat het wenselijk is andere vor-
men van geschilbeslechting in te zetten, zoals mediation (artikel 1019ij, tweede lid, Rv).

Bij een inlichtingencomparitie kan de rechter partijen ondervragen en kunnen par-
tijen ook elkaar bevragen tenzij de rechter hun dat belet (artikel 88, tweede lid, Rv). In
een dergelijke comparitie kan de rechter de verzoekende partij bijvoorbeeld nader aan
de tand voelen indien hij zich op basis van de informatie in het verzoekschrift nog niet
in staat acht om te oordelen of een partij hem op oneigenlijke gronden adieert.122 Van
hetgeen is besproken wordt een proces-verbaal opgemaakt (artikel 88, derde lid, Rv).
Een verklaring van een partij omtrent door haar te bewijzen feiten, levert geen bewijs
in het voordeel van die partij op. De rechter kan ook uit de afgelegde verklaringen, uit
het niet-verschijnen ter terechtzitting of uit een weigering om te antwoorden of het
proces-verbaal te ondertekenen de gevolgtrekkingen maken die hij geraden acht,
behoudens artikel 154 Rv. Laatstgenoemd artikel bepaalt dat een gerechtelijke

119. Zie noot 52: ingevolge artikel I, QQQQQ, van de voorgestelde ‘Invoeringswet vereenvoudiging en
digitalisering procesrecht’, wordt artikel 1019ij Rv geacht onder het nieuwe artikel 30k Rv te vallen
dat de rechter ruimte biedt om de mondelinge behandeling af te stemmen op de bijzonderheden
van de zaak en af te wijken van het stramien van de basisprocedure indien de aard van de zaak
dat vergt, waardoor maatwerk kan worden geboden. Teneinde duidelijk te maken dat in een deelge-
schilprocedure de mondelinge behandeling ook kan worden gewijd aan de gehele zaak en niet met de
behandeling van het deelgeschil hoeft te worden volstaan, zal het tweede lid van artikel 1019ij gehand-
haafd blijven, Kamerstukken II 2014/15, 34 212, nr. 2 en nr. 3, pp. 36, 37.

120. Akkermans en De Groot 2010, p. 33.
121. Een comparitie in een deelgeschilprocedure is vergelijkbaar met die van de comparitie na afloop van

het voorlopig getuigenverhoor ingevolge artikel 191 Rv. De formulering van artikel 1019ij, tweede lid,
Rv is daaraan ook vrijwel gelijk. De in artikel 191 Rv abusievelijk weggevallen verwijzing naar artikel
88, derde lid, derde zin, Rv, is hersteld in artikel II van de Wet deelgeschilprocedure voor letsel- en
overlijdensschade, Stb. 2010, 221.

122. Kamerstukken I 2009/10, 31 518, C, p. 11.
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erkentenis (het in een aanhangig geding uitdrukkelijk erkennen van een stelling van
de tegenpartij) slechts kan worden herroepen indien aannemelijk is dat zij door een
dwaling of niet in vrijheid is afgelegd (artikel 88, vierde lid, Rv).
Indien een schikking tot stand komt en een partij dat verlangt, wordt daarvan een

proces-verbaal opgemaakt waarvan de uitgifte in executoriale vorm plaatsvindt (arti-
kel 87, derde lid, Rv). De in een proces-verbaal neergelegde procesafspraken binden
partijen in beginsel in een latere bodemprocedure, tenzij zij ingevolge artikel 191,
tweede lid, Rv in strijd zijn met dwingende wetsbepalingen of fundamentele begin-
selen van behoorlijke rechtspleging of voor zover een beroep daarop in verband met
onvoorziene omstandigheden redelijkerwijs niet kan worden gedaan. Van deze
afspraken kan in beginsel ook nakoming worden gevorderd. Indien het tot een
bodemprocedure komt en één van deze partijen deze afspraken niet is nagekomen,
zal het van de inhoud van deze afspraken afhangen welke gevolgen de rechter daar-
aan verbindt.123

. BEPALINGEN TER ST IMULERING VAN HET VOORTZETTEN VAN DE

ONDERHANDELINGEN

Vernieuwend is ook dat de regeling van de procedure beoogt te stimuleren dat par-
tijen de buitengerechtelijke onderhandelingen na de procedure voortzetten en niet
doorprocederen. Daartoe bepaalt artikel 1019bb Rv dat, onverminderd artikel
1019cc, derde lid, Rv, tegen een beschikking geen voorziening openstaat. Dewetgever
achtte het niet openstaan van een directe voorziening gerechtvaardigd omdat de pro-
cedure een extra mogelijkheid is om de rechter te raadplegen die geen afbreuk doet
aan de mogelijkheid om een bodemprocedure aanhangig te maken.124 Er is dus
sprake van uitstel van rechtsmiddelen.
Hoger beroep is mogelijk via een bodemprocedure waarin ook tegen de deelge-

schilbeschikking hoger beroep kan worden ingesteld (artikel 1019cc, derde lid, Rv).
Dat betekent dus dat na de procedure, die een verzoekschriftprocedure is, een dag-
vaardingsprocedure kan plaatsvinden met de nodige daarmee gepaard gaande pro-
cesrechtelijke gevolgen. Hoewel uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat het
beroep overeenkomstig de regels van de dagvaardingsprocedure moet worden inge-
leid, zal in hoofdstuk 3 blijken dat dit in de praktijk tot de nodige verwarring heeft
geleid.125 Bij arrest van 19 juni 2015 heeft de Hoge Raad de lezing van de memorie
van toelichting bevestigd.126

In de bodemprocedure doen zich doorgaans de volgende processtappen voor:

123. Ibid, p. 10.
124. Ibid, p. 13.
125. Kamerstukken II 2007/08, 31 518, nr. 3, p. 20; Kamerstukken II 2008/09, 31 518, nr. 8, p. 12.
126. Hoge Raad 19 juni 2015, ECLI:NL:HR:2015:1689.
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Om de invloed van de beschikking op de onderhandelingen zo effectief mogelijk te
doen zijn, kent artikel 1019cc, eerste en tweede lid, Rv bovendien aan bepaalde onder-
delen van de beschikking in de bodemprocedure een speciale status toe. Zoals hier-
voor reeds bleek, wordt onderscheid gemaakt tussen beslissingen die de materiële
rechtsverhouding betreffen en veroordelingen.127

Op uitdrukkelijk en zonder voorbehoud genomen beslissingen die de materiële
rechtsverhouding betreffen, mag de bodemrechter in eerste aanleg ingevolge arti-
kel 1019cc, eerste lid, Rv in beginsel niet terugkomen. Zij hebben in beginsel bin-
dende kracht. Die beslissingen betreffen immers uitspraken over vragen waarvan
de beantwoording rechtstreeks van belang is voor de inhoud van de te bereiken
vaststellingsovereenkomst, kortom over geschillen omtrent hetgeen tussen par-
tijen rechtens geldt. Uitspraken daarover stellen de rechtsverhouding tussen par-
tijen duurzaam vast. Juist het uitdrukkelijk en zonder voorbehoud beslissen over
die deelgeschillen, stelt partijen in staat hun schaderegelingstraject zelf te hervat-
ten en buitengerechtelijk op te lossen. Omdie redenmag de rechter in eerste aanleg
op deze beslissingen alleen terugkomen, indien op grond van nadere gegevens
blijkt dat deze beslissing berust op een onjuiste juridische of feitelijke grondslag.
Voorkomen moet worden dat hij op een ondeugdelijke grondslag een einduit-
spraak doet.128

Voor zover de beschikking een veroordeling inhoudt tot het verrichten van een
bepaalde prestatie, zoals het doen van een uitkering of het verstrekken van bepaalde
gegevens, is de bodemrechter daaraan ingevolge artikel 1019cc, tweede lid Rv net zo
min als aan een kort gedingvonnis gebonden. Deze veroordelingen leveren als zoda-
nig geen bouwsteen op voor een latere vaststellingsovereenkomst tussen partijen en
kunnen het best worden opgevat als ordemaatregelen, die als het ware een voorlopige
voorziening vormen.129

Naast materiële beslissingen en veroordelingen bestaan ook constitutieve beslissin-
gen (de rechter brengt zelf een rechtstoestand tot stand)130 en procedurele beslissin-
gen, waarover in de wet niets is bepaald. Constitutieve beslissingen lijken in een
deelgeschilprocedure niet mogelijk te zijn. Bij procedurele beslissingen kan worden

Figuur 2.2 Processtappen bodemprocedure
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127. Salomons 2010, p. 172: het woord ‘materiële’ beoogt geschillen uit te sluiten die betrekking hebben op
de formele verhouding tussen partijen, die van de onderhandelingen.

128. Hoge Raad 25 april 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC2800: de eisen van de goede procesorde begrenzen ook
de gebondenheid aan eindbeslissingen. Nader ingekaderd bij Hoge Raad 26 november 2010,
ECLI:NL:HR:2010:BN8521.

129. Salomons 2010, p. 174.
130. Ibid, p. 173.
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gedacht aan aspecten van het schaderegelingsproces, zoals de medewerking aan ver-
dere medische of arbeidsdeskundige onderzoeken of de formulering van de vraag-
stelling aan een deskundige. In het aanvankelijke wetsvoorstel werd onderscheid
gemaakt tussen beslissingen die de materiële rechtsverhouding betreffen en andere
beslissingen waaronder ook procedurele beslissingen waren begrepen.131 De proce-
durele beslissingen zijn echter op advies van de Raad van State132 geschrapt om afba-
keningsproblemen en daarmee nieuwe geschillen over de al dan niet bindende kracht
van de beschikking, te voorkomen.133 Voor zover deze procedurele beslissingen nog
in de bodemprocedure aan de orde komen, heeft de bodemrechter voldoende midde-
len om daarmee bij de beoordeling van de vordering ten principale rekening te hou-
den (goede procesorde, rechtsverwerking, redelijkheid en billijkheid).134 Eventuele
grensgevallen tussenmateriële en processuele aspecten zullen in de bodemprocedure
veelal nog slechts aan de orde komen voor zover zij van belang zijn voor de materiële
rechtsverhouding.135

Hoger beroep via (direct) tussentijds appel of tegelijk met de bodemprocedure

Bij hoger beroep is relatief bevoegd het gerechtshof van het ressort waarin de recht-
bank is gevestigdwaarvan de deelgeschilbeschikking afkomstig is.136 Daarbij worden
doorgaans de volgende processtappen doorlopen:

131. Artikel 1019cc Rv, zoals voor advies gezonden aan de Raad van State:
1. …

2. Aan andere beslissingen dan bedoeld in het eerste lid kan de rechter in de procedure ten principale
de gevolgen verbinden die hij geraden acht.

3. Indien de beschikking naast een of meer beslissingen als bedoeld in het eerste of tweede lid (cursivering
doormij) een veroordeling van een der partijen inhoudt, komt aan die veroordeling in de procedure
ten principale geen verdergaande betekenis toe dan wanneer zij zou zijn opgenomen in een tussen
partijen gewezen vonnis in kort geding.

4. …

N.a.v. het advies van de Raad van State is artikel 1019cc, tweede lid, Rv geschrapt. De artikelleden 3 en
4 zijn daarbij vernummerd tot 2 en 3. In het nieuwe tweede lid is tot slot de zinsnede ‘naast een of meer
beslissingen als bedoeld in het eerste of het tweede lid’ vervangen door: tevens.

132. Kamerstukken II 2007/08, 31 518, nr. 5, pp. 1 en 2.
133. Ook de RvdR en de NVVR benadrukten al dat het onderscheid in drie soorten beslissingen in de deel-

geschilprocedure met het oog op demate van binding in de bodemprocedure complex is en tot ondui-
delijkheid en onzekerheid in een mogelijke bodemprocedure kan leiden: Kamerstukken II 2008/09,
31 518, nr. 3, p. 13. In de Adviescommissie voor burgerlijk procesrecht bestond geen eenstemmigheid
over de vraag in hoeverre de beslissing van de rechter in de deelgeschilprocedure bindend moet zijn
voor de rechter in de bodemprocedure. De meeste leden achtten de voorgestelde benadering evenwel
goed te verdedigen: Kamerstukken II 2007/08, 31 518, nr. 3, p. 14.

134. Kamerstukken II 2007/08, 31 518, nr. 3, p. 20.
135. Ibid, pp. 20, 21.
136. Artikel 60, eerste lid, Wet op de Rechterlijke Organisatie jo artikelen 14 tot en met 17 van deWet op de

rechterlijke indeling.
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Ingevolge artikel 1019cc, derde lid, onder a Rv kan hoger beroep worden ingesteld137

binnen drie maanden, te rekenen van de eerste roldatum, dan wel indien de beschik-
king nadien is gegeven, binnen drie maanden, te rekenen van de dag van de uitspraak
van de beschikking.138 Het hoger beroep is binnen de grenzen van artikel 332 Rv echter
slechts ontvankelijk indien de rechter in eerste aanleg dezemogelijkheid heeft geopend
op een daartoe binnen dezelfde termijn door één der partijen gedaan verzoek,waarover
de tegenpartij is gehoord. Artikel 1019cc Rv regelt niet of dit hoger beroep, dat als zoda-
nig niet is gericht tegen een beslissing in de bodemprocedure, leidt tot schorsing van de
bodemprocedure. Hoewel de artikelen 350 en 360 Rv strikt genomen niet van toepas-
sing zijn, kan extensieve interpretatie daarvan volgens Salomons schorsende werking
opleveren.139 Opheffing daarvan kan volgens hem vervolgens worden gevraagd op
basis van de eveneens analogische toepassing van artikel 234 Rv.

Zelfstandig hoger beroep d.m.v. verzoekschriftprocedure bij doorbrekingsgronden

De wetgever heeft uitdrukkelijk aan de rechtspraak overgelaten of, indien zich in de
procedure een grond voordoet voor doorbreking van de uitsluiting van rechtsmidde-
len, daarop een zelfstandig hoger beroep kan worden gebaseerd via een verzoek-
schriftprocedure.140 In hoofdstuk 3 zal blijken dat de Hoge Raad bij beschikking
van 18 april 2014 die onzekerheid heeft weggenomen.141

. VERHOUDING TOT ANDERE METHODEN VAN GESCHILOPLOSS ING

Hiervoor bleek dat de procedure een breed toepassingsgebied heeft en niet is beperkt
tot specifieke verrichtingen, zoals de voorlopige bewijsverrichtingen.142 De vraag is

Figuur 2.3 Processtappen hoger beroep

Dagvaarding

Evt. comparitie
na aanbrengen

Evt. comparitie
of pleidooi

Memorie van
Grieven

Memorie van
Antwoord

Arrest
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137. Salomons 2010, p. 176; artikel 339, tweede lid, Rv.
138. Zie noot 52: ingevolge artikel I, RRRRR, van de voorgestelde ‘Invoeringswet vereenvoudiging en digi-

talisering procesrecht’, wordt in artikel 1019cc, derde lid, onderdeel a, ‘de eerste roldatum’ vervangen
door ‘de datum van verschijning’ en wordt ‘appellant’ vervangen door ‘eiser in hoger beroep’, Kamer-
stukken II 2014/15, 34 212, nr. 2.

139. Zie noot 137.
140. Kamerstukken II 2007/08, 31 518, nr. 3, p. 19.
141. Hoge Raad 18 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:943 r.o. 5.2.
142. Kamerstukken II 2007/08, 31 518, nr. 3, p. 4.
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echter hoe de procedure zich als gerechtelijke procedure ter bevordering van de bui-
tengerechtelijke onderhandelingen verhoudt, tot het reeds bestaande, gevarieerde
aanbod aan methoden van geschiloplossing. Partijen kunnen immers ook een beroep
doen op buitengerechtelijke methoden in de vorm van mediation, bindend advies
(artikel 7:900 BW) en arbitrage (artikel 1020 Rv). Verder is ook overheidsrechtspraak
mogelijk in de vorm van een procedure bij de kantonrechter op grond van artikel 96
Rv, een kort geding op grond van artikel 254 Rv of een bodemprocedure ingevolge
artikel 78 e.v. Rv.143 Hierna wordt steeds per methode bezien of en, zo ja, welke
waarde de deelgeschilprocedure daaraan toevoegt. Daarbij wordt ook ingegaan op
enkele nog in ontwikkeling zijnde procedures die op de deelgeschilprocedure lijken.

Verhouding tot mediation

In de deelgeschilprocedure kunnen partijen op verzoek van één van hen, of op geza-
menlijk verzoek, een juridisch oordeel krijgen over een deel van het geschil dat hen
verdeeld houdt. In mediation krijgen partijen juist geen juridisch oordeel, maar pro-
beren zij tot een gezamenlijk gedragen en voor een ieder optimaal compromis te
komen waarbij al hun mogelijke belangen een rol kunnen spelen. Bij mediation kun-
nen dus ook inzichten uit andere disciplines dan de juridische een rol spelen, zoals
inzichten uit de sociaal psychologische discipline.144 Een onpartijdige en onafhanke-
lijke mediator145 begeleidt partijen daarbij en kan in aparte sessies, de zogenaamde
‘caucus’, partijen bevragen over hun belangen en hun een spiegel voorhouden.146

Bij mediation kunnen dus emoties een rol spelen, terwijl die in de deelgeschilproce-
dure juist eruit worden gefilterd om een zo objectief en neutraal mogelijk juridisch
oordeel over het verzoek te kunnen vellen. Daarnaast is mediation doorgaans op kor-
tere termijn mogelijk dan de deelgeschilprocedure. De uitkomst van mediation is
bovendien niet verplicht openbaar. Daar staat tegenover dat mediation alleen moge-
lijk is indien partijen daartoe gezamenlijk een vaststellingsovereenkomst sluiten, ter-
wijl de deelgeschilprocedure ook door één partij aanhangig kan worden gemaakt.

143. Bij de totstandkoming van de procedurewaren demeningen over de toegevoegdewaarde van de pro-
cedure verdeeld. Daaraan werd geen of weinig toegevoegde waarde toegekend door: de NVvR,
Kamerstukken II 2007/08, 31 518, nr. 3, pp. 7, 8; Sap 2006, p. 29; Sap 2008, p. 102; Steenberghe
2006, p. 21; Klaassen 2010, pp. 43, 46 en Van Weering 2007, p. 230. Daarentegen zagen Akkermans
2010, p. 179; Van Dijk 2010, p. 168; Frenk 2010, p. 167; Ikiz 2010, p. 102; Kolder 2008, p. 257; Kremer
2010, p. 181; Salomons 2010, p. 176 en Van Wassenaer 2010, p. 185, wel de toegevoegde waarde van
deze procedure mits voldoende waarborgen zouden worden geschapen om daaraan uitvoering te
kunnen geven.

144. Te denken valt aan procedurele rechtvaardigheid, het mensbeeld, coöperatie versus competitie enzo-
voort: Brenninkmeijer e.a. 2009, pp. 6, 20.

145. Demediator is neutraal in de zin dat hij geen partij kiest en evenmin een bepaalde uitkomst op het oog
heeft.

146. Van der Laar 2010, p. 133.
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De deelgeschilprocedure en mediation verschillen dus van elkaar. Zij vullen elkaar
aan. Na de brede belangenafweging inmediation kunnen partijen in de procedure een
resterend juridisch punt bindend laten beslechten. Dat daaraan behoefte bestaat, blijkt
ook uit het, inmiddels ingetrokken, initiatiefwetsvoorstel van het Tweede Kamerlid
Van der Steur betreffende de bevordering van mediation in het burgerlijk recht die
dit mogelijk maakte.147 Op dit wetsvoorstel wordt hierna nader ingegaan.

Andersom kan de rechter in de deelgeschilprocedure partijen ook naar mediation
verwijzen indien aan een bredere belangenafweging dan de strikt juridische behoefte
bestaat. De rechter zal immers met partijen verkennen wat hen werkelijk verdeeld
houdt en of het conflict beter dan enkel door het beslechten van het geschil kan wor-
den opgelost. Verder is evenmin uitgesloten dat partijen na de deelgeschilprocedure
baat bij mediation kunnen hebben. Partijen worden immers geacht de onderhandelin-
gen na de procedure zelf te hervatten. Of zij daartoe in staat zijn, hangt niet alleen af
van de uitkomst van de procedure, maar ook van demanier waarop zij zich tot elkaar
verhouden, zoals in hoofdstuk 6 ook nog zal blijken.

Uit de voor dit onderzoek gehouden interviews blijkt ook dat mediation en de pro-
cedure in de praktijk als complementair aan elkaar worden beschouwd. Volgens de
geïnterviewde belangenbehartigers en behandelaars van aansprakelijkheidsverzeke-
raars overwegen zij in het algemeen eerst mediation omdat deze methode informeler
en veelal nog vroegtijdiger dan de procedure is te realiseren. De deelgeschilprocedure
komt volgens hen in aanmerking voor zaken waarvoor mediation zich niet leent,
indien zij het niet eens kunnen worden over het inzetten van mediation of indien
mediation is mislukt.

Verhouding tot bindend advies

Indien de onderhandelingen zijn vastgelopen, kunnen partijen ook gezamenlijk
besluiten bindend advies over het gehele geschil door een private derde te laten uit-
brengen. Daarbij hebben zij invloed op de wijze van procesvoering en is beperkt
ruimte voor bewijslevering. Bindend advies levert een snelle beslissing op, in een
vaak informele procedure.148 De uitkomst is echter een bindend advies en geen
gerechtelijk oordeel dat voor tenuitvoerlegging vatbaar is. Het is een bijzondere vorm
van de vaststellingsovereenkomst (artikel 7:900 lid 2 BW) waarvan nakoming bij de
civiele rechter kan worden afgedwongen. De rechter kan de uitvoering daarvan toet-
sen aan artikel 6:248 BW, waarbij volgens vaste rechtspraak geldt:

147. Voorstel van wet van het lid van de Tweede Kamer Van der Steur tot wijziging van Boek 3 en Boek 7
van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering alsmede enkele
andere wetten in verband met de bevordering van het gebruik van mediation (Wet bevordering
van mediation in het burgerlijk recht); Kamerstukken II 2012/13, 33 723, nr. 1. Dit wetsvoorstel is
bij brief van 13 juli 2015, Kamerstukken II 2014/15, nr. 24 ingetrokken en overgenomen door mr
G.A. van der Steur die bij Koninklijk Besluit van 20 maart 2015, nr. 2015000473 tot minister van Vei-
ligheid en Justitie is benoemd.

148. Ernste 2012, p. 167.
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‘dat een in het ongelijk gestelde partij niet in elke onjuistheid, die zij meent aan te treffen in
de gronden, waarop het berust, aanleiding mag vinden om de bindende kracht van het
advies bij een rechter te bestrijden, wat zij alleen dan met vrucht kan doen, wanneer het
advies, hetzij uit hoofde van zijn inhoud, hetzij uit hoofde van de wijze waarop het tot stand
is gekomen, zoo zeer ingaat tegen hetgeen redelijk en billijk is, dat de tegenpartij in strijdmet
de goede trouw handelt door haar daaraan gebonden te willen houden.’149

Bij schade veroorzaakt binnen een contractuele relatie kunnen partijen ook in de daar-
aan ten grondslag liggende overeenkomst hebben afgesproken zich bij geschillen aan
bindend advies te zullen onderwerpen. Onder de koepel van de Stichting Geschillen-
commissie vallen meer dan vijftig geschillencommissies, zoals de Geschillencommis-
sie Parket, de Geschillencommissie Electronische communicatiediensten en de
Geschillencommissie Advocatuur. Die geschillencommissies hebben vaak meerdere
voordelen, zoals een nakomingsgarantie van de branche indien een bij de geschillen-
commissie aangesloten organisatie zijn verplichtingen niet nakomt. In de gezond-
heidszorg bestaat een Geschillencommissie Zorginstellingen die ingevolge artikel 3
van het Reglement Geschillencommissie Zorginstellingen mede bevoegd is te oorde-
len over geschillen tussen de consument en de zorginstelling over personenschade tot
en met een bedrag van €5.000.150 Verder bestaat de mogelijkheid om, zoals eerder
werd uitgewerkt, in WAM-zaken waarbij de benadeelde een eigen recht tegenover
de verzekeraar uitoefent een procedure bij het Kifid aanhangig te maken.
Bij de afwikkeling van personenschade wordt echter zelden een beroep op bindend

advies gedaan. Het daartoe vereiste gezamenlijke besluit en de daaraan verbonden
kosten blijken daarvoormeestal een te hoge drempel te vormen.151 DeGeschillencom-
missie Zorginstellingen biedt ook slechts een oplossing voor een beperkt deel,
mineure personenschadezaken. De deelgeschilprocedure vormt dus een alternatief
of een aanvulling op het bindend advies. Daarin kan weliswaar slechts een deel
van het geschil aan de rechter worden voorgelegd en de beschikking daarvan wordt
in tegenstelling tot het bindend advies gepubliceerd, maar de procedure is op korte
termijn mogelijk, kan zowel door één partij als door partijen gezamenlijk aanhangig
worden gemaakt en de benadeelde loopt in de deelgeschilprocedure in beginsel geen
procesrisico. Bovendien is de beschikking voor tenuitvoerlegging vatbaar. Dat is bij
bindend advies niet het geval omdat dan sprake is van een overeenkomst waarvan de
nakoming via de civiele rechter kan worden afgedwongen. Bij een geschillencommis-
sie kan soms nog een nakomingsgarantie gelden.

149. HR 29 januari 1931, NJ 1931, 1317 (EMM), W 12268 (Huize Lydia).
150. Het reglement geschillencommissie zorginstellingen is raadpleegbaar op https://www.

degeschillencommissie.nl/.
151. Uit het jaarverslag van het Nederlands Arbitrage Instituut blijkt bijvoorbeeld dat er in 2014 slechts

3 bindendadviesaanvragen werden ontvangen. Die aanvragen zijn meegenomen in het aantal arbi-
trages waarvan de cijfers hierna, in noot 153, nog volgen. Dit jaarverslag is raadpleegbaar op
http://www.nai-nl.org/nl/.
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Verhouding tot arbitrage

Partijen kunnen ter oplossing van hun geschil ook voor arbitrage kiezen. Dat is een
vorm van particuliere geschilbeslechting. Ingevolge artikel 1036 Rv hebben partijen
daarbij beperkte invloed op de wijze van procesvoering en bewijslevering. Een arbi-
traal vonnis kan voorts ingevolge artikel 1062 Rv door een verlof tot tenuitvoerleg-
ging van de voorzieningenrechter van de rechtbank ten uitvoer worden gelegd,
waardoor het dezelfde kracht verkrijgt als een rechterlijk vonnis. Een rechter bij
wie een geschil aanhangig is waarover een overeenkomst tot arbitrage is afgesloten,
verklaart zich ingevolge artikel 1022 Rv in beginsel ook onbevoegd, tenzij de overeen-
komst ongeldig is.

Bij schade veroorzaakt binnen een contractuele relatie kunnen partijen ook in de
daaraan ten grondslag liggende overeenkomst hebben afgesproken zich bij geschillen
aan arbitrage te zullen onderwerpen. Van dergelijke arbitrageclausules wordt vooral in
de bouw veel gebruikgemaakt. Ter illustratie kunnen de Raad van Arbitrage voor de
Bouw, deGeschillencommissie Garantiewoningen en deCommissie van geschillen van
het Koninklijk Instituut van Ingenieurs worden genoemd. Er bestaat ook een Scheids-
gerecht Gezondheidszorg. Dat scheidsgerecht behandelt ingevolge artikel 7 van het
betreffende arbitragereglement echter slechts geschillen tussen twee instellingen of tus-
sen een instelling en een aan die instelling verbonden persoon of samenwerkingsver-
band die actief zijn in de zorg.152 Het toepassingsbereik van dit scheidsgerecht is dus
beperkt.

Voor arbitrage geldt dat de arbiters doorgaans niet alleen juridisch deskundig zijn,
maar ook op het terrein van het voorliggende geschil. Bovendien is de procedure vaak
informeler en het geding en de uitkomst ervan zijn niet verplicht openbaar.

Bij de afwikkeling van personenschadewordt van arbitrage weinig gebruikgemaakt.
In de eerste plaats komt dit doordat daarvoor een gezamenlijk besluit is vereist, wat een
drempel kan blijken te zijn. Die drempel zal niet lager zijn geworden nu sinds 1 januari
2015 de Wet Modernisering Arbitragerecht geldt, waardoor het arbitraal beding op de
zwarte lijst van onredelijk bezwarende bedingen bij consumentenovereenkomsten is
komen te staan (artikel 6:236 BW) en het arbitraal beding dus in beginsel vernietigbaar
is. Een andere reden waarom weinig van arbitrage wordt gebruikgemaakt, is dat par-
tijen de kosten van arbitrage geheel zelf hebben te dragen waarbij de kosten meestal
voor rekening komen van de in het ongelijk gestelde partij.153

De deelgeschilprocedure vormt dus een alternatief voor arbitrage. Verschillen zijn
weliswaar dat de procedure slechts mogelijk is voor een deel van het geschil terwijl
arbitrage voor het gehele geschil mogelijk is, de zitting van de procedure openbaar is
en die van arbitrage niet als partijen dat niet willen en de eventuele beschikking in

152. http://scheidsgerechtgezondheidszorg.nl/.
153. Uit het jaarverslag van het Nederlands Arbitrage Instituut blijkt bijvoorbeeld dat er in 2014 slechts 112

arbitrages werden aangemeld. Daarvan werden er datzelfde jaar 46 afgewikkeld. Dit jaarverslag is
raadpleegbaar op http://www.nai-nl.org/nl/.
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beginsel wordt gepubliceerd en een arbitraal vonnis alleen indien partijen dat willen.
Daar staat echter tegenover dat de procedure zowel door één partij als door partijen
gezamenlijk aanhangig kan worden gemaakt en arbitrage alleen op gezamenlijk ver-
zoek. Bovendien zijn de kosten van de procedure lager omdat rechters door de over-
heid worden betaald en arbiters door partijen.

Verhouding tot een artikel 96 Rv procedure

Partijen kunnen zich ingevolge artikel 96 Rv ook tot een kantonrechter van hun
keuze wenden, mits het zaken betreft die slechts rechtsgevolgen hebben die ter
vrije bepaling van hen zelf staan. Zij kunnen deze procedure zelf vormgeven en
ingevolge artikel 333 Rv ook zelf bepalen of daartegen hoger beroep openstaat.
In beginsel leent deze procedure zich ervoor om een specifiek geschilpunt over
personenschade aan de kantonrechter voor te leggen. Met de artikel 96 Rv proce-
dure kunnen partijen dus hetzelfde en zelfs meer bereiken dan met de
deelgeschilprocedure.
De wetgever heeft echter bewust voor een deelgeschilprocedure gekozen en niet

voor de artikel 96 Rv procedure, omdat van die procedure slechts weinig werd
gebruikgemaakt. Het daarvoor vereiste gezamenlijke verzoek blijkt daarvoor
een belemmering te vormen.154 Zoals eerder opgemerkt, zullen partijen die reeds
verdeeld zijn, vaak evenmin overeenstemming kunnen bereiken over het inzetten
van deze procedure en de voor te leggen vraagstelling. De voor dit onderzoek
geïnterviewde belangenbehartigers bevestigden dit ook. Inmiddels heeft de wet-
gever dit voor de artikel 96 Rv procedure onderkend en is een wijzigingsvoorstel
aanhangig dat het mogelijk maakt dat één van partijen de kantonrechter om de
artikel 96 Rv procedure kan verzoeken, waarna de kantonrechter de andere partij
daarvoor uitnodigt. Het vermoeden bestaat dat een partij welwillender tegenover
deze procesgang staat wanneer de kantonrechter haar daarvoor uitnodigt dan
wanneer de tegenpartij dat doet.155 De procedure gaat echter pas door indien
beide partijen daarmee instemmen. De deelgeschilprocedure biedt daarvoor,
wat betreft de afwikkeling van personenschade, reeds een oplossing omdat de
procedure door één partij aanhangig kan worden gemaakt. Daarbij komt dat deze
procedure voor de benadeelde financieel aantrekkelijker is omdat de kosten daar-
van als buitengerechtelijke kosten gelden in de zin van artikel 6:96 BW waardoor
zij in beginsel voor volledige vergoeding door de aansprakelijke partij in aanmer-
king komen. Die volledige vergoeding blijft ook gelden indien na de procedure
alsnog een bodemprocedure volgt.

154. Zie noot 63.
155. Wijziging van hetWetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en deAlgemenewet bestuursrecht in ver-

band met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht, Kamerstukken II 2014/15, 34 059,
nr. 2, artikel LL, en nr. 3, p. 84.
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Verhouding tot een kort geding

Partijen kunnen ook een kort geding aanhangig maken. Dat is een versnelde civiele
procedure waarin voor spoedeisende zaken een voorlopige voorziening kan worden
verkregen. Bij de afwikkeling van personenschade wordt daarvan veel gebruikge-
maakt om een voorschot te vorderen. Te denken valt aan een kort geding om een
voorschot op de vergoeding van materiële of immateriële schade te verwerven of
een aanvullend voorschot om een reïntegratieproject te kunnen bekostigen of aan
een kort geding om een achterwege blijvend voorschot af te dwingen. Een oordeel
in kort geding kan veelal binnen twee weken worden verkregen, maar desnoods
nog dezelfde dag. Het verkregen oordeel is voorlopig, de bodemrechter is daaraan
ingevolge artikel 257 Rv niet gebonden. Zonodig kunnen partijen hiervan binnen vier
weken in hoger beroep bij het gerechtshof en van een uitspraak van dat hof kunnen zij
zonodig in cassatie gaan bij de Hoge Raad.

De deelgeschilprocedure kan eveneens op korte termijn aanhangig worden
gemaakt maar niet zo snel als een kort geding. Waarin ligt dan de toegevoegde
waarde van de deelgeschilprocedure? Die waarde is erin gelegen dat anders dan
in kort geding geen voorlopige voorziening, maar een verklaring voor recht kan wor-
den gevraagd. Er is geen sprake van een tijdelijke maatregel, maar er wordt uitdruk-
kelijk en zonder voorbehoud beslist over het voorgelegde deelgeschil. Indien alsnog
een bodemprocedure volgt, is de bodemrechter aan beslissingen in de beschikking die
de materiële rechtsverhouding betreffen, gebonden als aan een bindende eindbeslis-
sing in een tussenvonnis. Die gebondenheid geldt niet voor beslissingen in de
beschikking die een veroordeling inhouden; daaraan is de bodemrechter evenmin
als aan een uitspraak in kort geding gebonden. Bovendien is de eis van spoedeisend-
heid in de deelgeschilprocedure bewust achterwege gelaten om bijvoorbeeld ook
geschillen over de mate van eigen schuld of de wijze van berekening van de arbeids-
vermogensschade binnen het toepassingsgebied te laten vallen. Uitdrukkelijk en zon-
der voorbehoud genomen beslissingen over dergelijke geschillen kunnen partijen
daadwerkelijk in staat stellen om hun schaderegelingstraject zelf verder buitenge-
rechtelijk op te lossen.156 De deelgeschilprocedure en het kort geding vullen elkaar
dus aan.

Overigens kan blijkens de parlementaire geschiedenis ook in een deelgeschilproce-
dure om een voorschot worden gevraagd.157 Voor spoedeisende zaken blijft daarvoor
het kort geding de aangewezen procedure, maar in andere gevallen kan de deelge-
schilprocedure een optie vormen. In hoofdstuk 3 zal blijken dat daarvan in de praktijk
gebruik wordt gemaakt. Bedacht dient wel te worden dat een dergelijk verzoek in de
deelgeschilprocedure alleen mogelijk is indien het kan bijdragen aan de totstandko-
ming van een minnelijke schikking over het geheel.158

156. Kamerstukken II 2007/08, 31 518, nr. 3, p. 14.
157. Ibid, pp. 11, 16, 21.
158. Rechtbank Noord-Holland 28 februari 2013, ECLI:NL:RBNHO:2013:CA1890 r.o. 4.5.
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Verhouding tot een bodemprocedure

Voor het aanhangigmaken van een bodemprocedure is vereist dat een beslissing over
de gehele vordering kan worden genomen. Dat kan de nodige tijd in beslag nemen
omdat daarvoor bijvoorbeeld sprake moet zijn van een medische eindtoestand.
Bovendien zijn daaraan de nodige kosten verbonden die in beginsel ten laste komen
van de in het ongelijk gestelde partij. Juist omdat over de afwikkeling van personen-
schade weinig werd geprocedeerd en indien dat wel gebeurde, deze procedures vaak
veel tijd in beslag namen omdat zaken na jaren onderhandelen vaak heel gecompli-
ceerd zijn, is de deelgeschilprocedure ontwikkeld.159

De deelgeschilprocedure is door de zinsnede in artikel 1019w, eerste lid, Rv ‘ook
voordat de zaak ten principale aanhangig is’ zowel in de buitengerechtelijke onderhan-
delingsfase mogelijk als in de bodemprocedure indien nog steeds (of wederom) zicht is
op het bereiken van een vaststellingsovereenkomst. Nu de procedure ertoe strekt de
onderhandelingen te stimuleren, wordt die doorgaans echter tijdens de buitengerechte-
lijke onderhandelingsfase aanhangig gemaakt. In dat geval vormt de procedure als het
ware een naar voren gehaald deel van de bodemprocedure. Demogelijkheid om al een
deel van het geschil aan de rechter voor te leggen, stelt partijen immers in staat daarvan
vroegtijdiger dan van een bodemprocedure gebruik te maken. Bovendien kan daarin
net als in de bodemprocedure een verklaring voor recht worden gevraagd. De proce-
dure is voor de benadeelde ook financieel aantrekkelijk omdat de kosten in beginsel
voor volledige vergoeding door de aansprakelijke partij in aanmerking komen en deze
niet van kleur verschieten indien alsnog een bodemprocedure nodig blijkt. In dememo-
rie van toelichtingwerd dan ook verwacht dat na een procedure geen bodemprocedure
meer nodig is en indien datwel zo is deze sneller kan verlopen omdat de complexiteit is
afgenomen.160 Of dat het geval is, komt in hoofdstuk 6 aan de orde.
De deelgeschilprocedure en de bodemprocedure vullen elkaar dus aan. In de prak-

tijk blijkt de procedure ook als een aanvulling op de bodemprocedure te worden erva-
ren. Volgens de geïnterviewde belangenbehartigers en schadebehandelaars van
aansprakelijkheidsverzekeraars is in de eerste drie jaar van de onderhandelingen,
waarbij partijen nog lijnrecht tegenover elkaar staan, de deelgeschilprocedure
geschikt om een knoop door te hakken. Na drie jaar of inmeer principiële zaken, komt
volgens hen eerder een bodemprocedure in aanmerking. In die gevallen is de afhan-
deling dusdanig gevorderd dat over de gehele vordering kan worden beslist en
bovendien is tegen die uitspraak direct hoger beroep mogelijk.

Nieuwe vormen van deelgeschilprocedures

Dat in de praktijk behoefte aan een vorm van de deelgeschilprocedure bestaat, blijkt
uit tweewetsvoorstellenwaarin reeds van onderdelen daarvanwordt gebruikgemaakt.

159. Kamerstukken II 2007/08, 31 518, nr. 3, p. 3.
160. Ibid.
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In juli 2014 is ter uitvoering van de motie van het lid van de Tweede Kamer Dijksma in
internetconsultatie gegaan het voorontwerp vanwet teneinde de afwikkeling vanmas-
saschade in een collectieve actiemogelijk temaken.161 Daarin krijgen partijen in het pro-
ces dat ertoe strekt een schikking te bereiken, op verschillende momenten de
gelegenheid de rechter te verzoeken zich over rechtsvragen of andere juridisch rele-
vante vragen uit te laten. De rechter neemt een dergelijk verzoek in behandeling indien
dat naar zijn oordeel kan bijdragen aan de totstandkoming van een overeenkomst
strekkende tot vergoeding van de schade. In deze procedure wordt dus zowel van
de beslisfunctie als van de bindende functie van de rechter in de deelgeschilprocedure
gebruikgemaakt. Het voorontwerp van wet voegt daaraan toe dat indien partijen niet
tot een schikking kunnen komen, de rechter deze overeenkomst zelf vaststelt. Deze
‘stok achter de deur functie’ ontbreekt in de deelgeschilprocedure. Daarin kan de rech-
ter partijen hoogstens stimuleren om afspraken te maken over de wijze waarop zij de
onderhandelingen zullen voortzetten, maar de uitvoering daarvan is aan hen. Indien
dit voorontwerp van wet tot wet wordt, is het dan ook zinvol om te bezien hoe deze
‘stok achter de deur functie’ uitpakt en of daarvan ook in de deelgeschilprocedure kan
worden geprofiteerd.

In het initiatiefwetsvoorstel van het lid van de Tweede Kamer Van der Steur betref-
fende de bevordering van mediation in het burgerlijk recht162 bepaalt concept-artikel
292, eerste lid, Rv dat de registermediator op gemeenschappelijk verzoek van partijen
de rechter kan verzoeken een geschil te beslechten omtrent hetgeen tussen partijen
rechtens geldt met het oogmerk om, nadat diens beslissing is verkregen, demediation
voort te zetten dan wel deze te kunnen voltooien. De mediator kan de rechter daarbij
een instructie geven over de wijze waarop partijen het geding wensen te voeren,
die de rechter geheel of gedeeltelijk buiten toepassing kan laten indien deze in strijd
komt met de eisen van een goede procesorde.163 Hierin wordt dus alleen van de

161. Voorontwerp van wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering teneinde de afwikkeling van massaschade in een collectieve actie mogelijk te maken,
Kamerstukken II 2013/14, 31 762, nr. 3.

162. Zie noot 147.
163. Kamerstukken II 2013/2014, 33 723, nr. 5:

Vierde Titel. Rechtspleging in zaken betreffende de mediation-overeenkomst
Artikel 292
1. In zaken die ter vrije bepaling van partijen staan kan een registermediator op gemeenschappelijk ver-
zoek van partijen met wie hij een mediationovereenkomst als bedoeld in artikel 424a, lid 1, van Boek 7
van het BurgerlijkWetboek is aangegaan, de rechter verzoeken een geschil te beslechten omtrent hetgeen
tussen partijen rechtens geldt, met het oogmerk om, nadat diens beslissing is verkregen, de mediation
voort te zetten, danwel deze te kunnenvoltooien.De registermediator kande rechter een instructie geven
over de wijze waarop de partijen het geding wensen te voeren. De rechter kan de instructie geheel of
gedeeltelijk buiten toepassing laten indien deze in strijd komt met de eisen van een goede procesorde.
2. Onverminderd artikel 33 wordt het verzoekschrift elektronisch ingediend en door partijen en de
registermediator ondertekend.
3. De rechter beslist binnen een termijn van ten hoogste zes weken en draagt er zorg voor dat de des-
betreffende beschikking terstond elektronisch wordt verzonden aan de registermediator.
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beslisfunctie van de rechter gebruikgemaakt en niet ook van zijn bindende functie,
omdat demediator die rolwordt geacht te vervullen. Zoals hiervoor reedswerd opge-
merkt, kan het na de brede belangenafweging in mediation voorleggen van een juri-
disch resterend punt aan de rechter toegevoegde waarde hebben. Hoewel dit als
instrumenteel gebruik van de rechter kan worden gezien, omdat slechts een snel
schriftelijk juridisch oordeel wordt gevraagd waarna het aan partijen zelf is om te
bezien hoe zij daarmee omgaan, zou het jammer zijn indien die mogelijkheid niet
wordt verkend. Tegen vernieuwing bestaat immers vaak weerstand, zoals destijds
bij de introductie van de deelgeschilprocedure ook het geval was.164 Dat neemt niet
weg dat bij de uitwerking van dit initiatiefwetsvoorstel de nodige vragen kunnen
worden gesteld.165

In de eerste plaats is de vraag hoe concept-artikel 292 Rv zich verhoudt tot de artikel
96 Rv procedure en bij de afwikkeling van personenschade tot de onderhavige deel-
geschilprocedure. Onnodige cumulatie en verschillen tussen procedures dienen
immers te worden voorkomen. Zoals hiervoor bleek, kunnen partijen op grond
van de artikel 96 Rv procedure al op gezamenlijk verzoek een gerechtelijk oordeel
verkrijgen. Voor aansprakelijkheidsgeschillen over personenschade kunnen partijen
bovendien zowel op individueel verzoek als op gezamenlijk verzoek een beroep op
de deelgeschilprocedure doen.
De vraag is ook of de termijn van zes weken in concept-artikel 292, derde lid, Rv

reëel is. Dat geldt des te meer omdat concept-artikel 292 Rv geen eisen stelt aan
het aan de rechter voor te leggen verzoek. Daardoor kanworden betwijfeld of de rech-
ter over voldoende informatie beschikt om de beslissing te kunnen nemen, vooral nu
het blijkens de toelichting de bedoeling is dat zo min mogelijk mondelinge behande-
lingen worden gehouden.166 Op dit wetsvoorstel wordt in hoofdstuk 7 bij de aanbe-
velingen nog teruggekomen.

. CONCLUS IE

De deelgeschilprocedure is een vernieuwende gerechtelijke procedure die ertoe
strekt de buitengerechtelijke onderhandelingen te faciliteren. Daarin verschilt de pro-
cedure van andere civielrechtelijke procedures die veelal erop zijn gericht het gehele
geschil te finaliseren. De procedure is ontwikkeld toen de vele binnen het

4. De beschikking van de rechter wordt gegeven onder de opschortende voorwaarde van het sluiten
door partijen van een overeenkomst als bedoeld in artikel 424a, lid 5, van Boek 7 van het Burgerlijk
Wetboek waarin de beschikking wordt bevestigd.
5. Tegen de uitspraak van de rechter staat geen hogere voorziening open.

164. Steenberghe 2006, pp. 18-22; NVvR Kamerstukken II 2007/08, 31 518, nr. 3, p. 9; Van Weering 2007,
pp. 228-232; Klaassen 2010, pp. 43, 46.

165. Van Wassenaer 2013, pp. 316-321; Beukering Rosmuller 2014, pp. 57-62.
166. Kamerstukken II 2012/13, 33 723, nr. 3, pp. 23, 24.
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personenschadeveld ontplooide initiatieven de afhandeling van personenschade niet
substantieel bleken te verbeteren en onder druk van demedia en de politiek dwingen-
der oplossingen waren gewenst.

De procedure biedt partijen de mogelijkheid tijdens de buitengerechtelijke onder-
handelingen of in een bodemprocedure de rechter te verzoeken, te beslissen over een
geschil omtrent of in verband met een deel van hetgeen ter zake tussen hen rechtens
geldt en waarvan de beëindiging kan bijdragen aan de totstandkoming van een vast-
stellingsovereenkomst (proportionaliteitseis). Het deelgeschilverzoek kan zowel zui-
ver juridische vragen als meer procedurele vragen en vragen over juridisch relevante
feiten betreffen. Tot de kring van bevoegden behoren degenen voor wie de afhande-
ling van de schade het meest belastend is en die direct bij de onderhandelingen zijn
betrokken: de benadeelden, de rechtsopvolgers onder algemene titel en de vorde-
ringsgerechtigden ten aanzien van de verplaatste schade. Regresnemers en cessiona-
rissen zijn daarvan uitgesloten.

Om te voorkomen dat partijen niet tot overeenstemming kunnen komen over het al
dan niet aanhangig maken van de procedure, kan zij zowel door één partij als door
partijen gezamenlijk worden ingesteld. De kosten van de procedure behoeven voor
de benadeelde geen belemmering te vormen omdat die in beginsel als vermogens-
schade voor volledige vergoeding door de aansprakelijke partij in aanmerking
komen. Indien alsnog een bodemprocedure nodig is, blijven die kosten ook voor vol-
ledige vergoeding in aanmerking komen.

Verder heeft de rechter zowel tot taak over het deelgeschil te beslissen als om par-
tijen dusdanig te binden dat zij de onderhandelingen kunnen hervatten. De bin-
dende functie is nieuw en komt tot uitdrukking in de proportionaliteitseis. Bij de
toepassing van het proportionaliteitscriterium komt de rechter grote beoordelings-
vrijheid toe.

Om te stimuleren dat partijen de buitengerechtelijke onderhandelingen voortzetten
en niet doorprocederen staat tegen de deelgeschilbeschikking geen directe voorzie-
ning open. Bovendien komt aan bepaalde beslissingen van de beschikking in de
bodemprocedure een specifieke status toe en blijven de kosten van de deelgeschilpro-
cedure ook in de bodemprocedure voor volledige vergoeding in aanmerking komen.

Sinds een amendement van het lid van de Tweede Kamer Teeven geldt dat indien
alsnog een bodemprocedure nodig is, de rechter die over een deelgeschil heeft geoor-
deeld in beginsel ook oordeelt over een volgend deelgeschil in dezelfde zaak en even-
eens over een mogelijke bodemprocedure. De manier waarop dit amendement is
uitgewerkt laat echter ruimte om ook de reguliere bevoegdheidsregels toe te passen.
Dat biedt de mogelijkheid hiervan af te wijken, indien strijd kan ontstaan met de in
artikel 6, eerste lid, EVRM opgenomen eis dat de rechter onpartijdig dient te zijn.

Het toepassingsgebied van de procedure betreft slechts aansprakelijkheidsgeschil-
len over schade door dood of letsel. Geschillen over verzekeringsovereenkomsten die
zien op schade door dood of letsel vallen dus niet onder het toepassingsgebied. Hoe-
wel er ruimte is om het toepassingsgebied daarmee uit te breiden, zal de behoefte
daaraan vermoedelijk niet groot zijn. Daarvoor bestaat immers reeds een alternatief
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in de vorm van bindend advies van de Geschillencommissie financiële dienstverle-
ning dat het grootste deel van geschillen over directe verzekeringen dekt.
Het toepassingsgebied is breed en niet beperkt tot specifieke verrichtingen. De pro-

cedure heeft daardoor toegevoegde waarde naast de voorlopige bewijsverrichtingen.
Die toegevoegde waarde geldt ook voor de bestaande buitengerechtelijke en gerech-
telijke methoden om geschillen op te lossen. De deelgeschilprocedure biedt meer en
andere mogelijkheden. De procedure vormt een alternatief voor bindend advies, arbi-
trage en de artikel 96 Rv procedure waarvan bij de afwikkeling van personenschade
weinig gebruik wordt gemaakt. Verder vormt de procedure een aanvulling op medi-
ation, een kort geding en de bodemprocedure. Partijen kunnen immers na de brede
belangenafweging inmediation een resterend juridisch punt in de procedure bindend
laten beslechten. Zij kunnen ook van de procedure gebruikmaken indien de spoedei-
sendheid die is vereist voor een kort geding ontbreekt of een eindoordeel en geen
voorlopige voorziening is gewenst. De procedure vormt eveneens een oplossing
indien vroegtijdiger dan in een bodemprocedure een gerechtelijk oordeel over een
deel van het geschil is gewenst. De procedure is uiteraard ingepast in het al bestaande
systeem en draagt bij aan de door de commissie ‘Fundamentele herbezinning van het
Nederlands burgerlijk procesrecht’ bepleitte differentiatie van procedures.167 Dat
behoefte aan deze procedure bestaat, blijkt ook uit het feit dat delen van de procedure
al terugkomen in het initiatiefwetsvoorstel van het lid van de Tweede Kamer Van der
Steur betreffende de bevordering van mediation in het burgerlijk recht dat inmiddels
is ingetrokken, maar in de vorm van een regeringsvoorstel zal terugkomen en in het
voorontwerp van wet dat ertoe strekt de afwikkeling van massaschade in een collec-
tieve actie mogelijk te maken. Die nieuwe vormen onderstrepen het belang van dit
onderzoek.

167. Asser, Groen en Vranken 2006, pp. 185-187.
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 HET GEBRUIK EN DE TOEPASSING VAN DE

PROCEDURE

. INLE ID ING

In dit hoofdstuk staat op basis van de op 1 juli 2015 op rechtspraak.nl vermelde
beschikkingen de vraag centraal voor welke geschillen partijen de procedure aan-
hangig maken en welke ontwikkelingen zich bij de toepassing daarvan hebben voor-
gedaan. Alvorens daartoe over te gaan, wordt echter eerst bezien tegen welke
achtergrond van rechtsregels de onderhandelingen plaatsvinden en welke geschillen
zich daarbij kunnen voordoen.

. TOEPASSEL I JKE REGELS EN VOORKOMENDE GESCHILLEN

Indien een ongeval tot personenschade leidt, zullen de betrokken actoren ter
afwikkeling van die schade het eens moeten worden over wie waarvoor aanspra-
kelijk is en voor welke schadeomvang (de inhoud) alsmede over de wijze waarop
zij tot overeenstemming willen komen (de aanpak). Bij het onderhandelen daar-
over zullen zij zich aan de gegeven rechtsregels houden omdat de uitkomst daar-
van het alternatief is voor een mislukte onderhandeling. Zij onderhandelen
kortom ‘in the shadow of the law.’Dat betekent echter niet dat overeenstemming
eenvoudig te bereiken is. Alvorens het recht kan worden toegepast, is eerst dui-
delijkheid nodig over de feitelijke toedracht van het ongeval. Indien de betrok-
ken actoren het ongeval verschillend hebben beleefd, is die vaak lastig vast te
stellen. Bovendien zijn de gegeven regels niet alomvattend en vaak open
geformuleerd.

Bij het onderhandelen over de inhoud vormen het aansprakelijkheidsrecht en het
schadevergoedingsrecht het uitgangspunt. Welke aansprakelijkheidsregels van
toepassing zijn, hangt af van de vraag of de schade binnen dan wel buiten een
contractuele relatie is veroorzaakt. Voor schade veroorzaakt binnen een arbeidsover-
eenkomst of een geneeskundige behandelingsovereenkomst geldt titel 7 respectieve-
lijk titel 10 van Boek 7 BW. Voor schade veroorzaakt buiten een contractuele
relatie, zoals bij een verkeersongeval, is artikel 6:162 BW van toepassing of artikel



185 Wegenverkeerswet indien de schade is veroorzaakt door een motorrijtuig jegens
niet-motorrijtuigen. De inhoud van deze aansprakelijkheidsregimes verschilt. De
regimes hebben echter met elkaar gemeen dat zij in meer of mindere mate open nor-
men bevatten om in zoveel mogelijk situaties te kunnen worden toegepast. Te denken
valt aan zorgplichten in de vorm van ‘goed hulpverlenerschap’ in artikel 7:453 BW of
‘goed werkgeverschap’ in artikel 7:658 BW. De betrokken actoren hebben doorgaans
dus veel onderhandelingsruimte om te bepalen wie, in welke mate, voor welke gevol-
gen aansprakelijk is. Daardoor kunnen zij daarover ook eenvoudig van mening ver-
schillen. Alleen indien in de jurisprudentie harde regels zijn geformuleerd, zoals in het
verkeersaansprakelijkheidsrecht voor de aansprakelijkheid van de automobilist jegens
zwakke verkeersdeelnemers, zal daarvan geen of in veel mindere mate sprake zijn.1

Het schadevergoedingsrecht is zowel voor contractuele aansprakelijkheid als voor
buitencontractuele aansprakelijkheid neergelegd in afdeling 6.1.10 BW. Daarvoor
geldt als uitgangspunt dat de volledige schade wordt vergoed, tenzij sprake is van
voordeelsverrekening (artikel 6:100 BW), eigen schuld (artikel 6:101 BW) of matiging
door de rechter (artikel 6:109 BW). Ingevolge artikel 6:97 BWwordt de schade zo con-
creet als mogelijk berekend en indien dat niet mogelijk is, zo goed als mogelijk
geschat. Daartoe wordt de positie waarin de benadeelde na een ongeval verkeert, ver-
geleken met de hypothetische situatie waarin hij zou hebben verkeerd als de fout niet
zou zijn gemaakt. Voor vergoeding komen slechts die schadeposten in aanmerking
die, mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en de aard van de schade, als
een gevolg van de gebeurtenis aan de aansprakelijke persoon kunnen worden toege-
rekend (artikel 6:98 BW). Ook het schadevergoedingsrecht bevat dus veel open nor-
men.2 Het behoeft geen betoog dat actoren over de invulling daarvan verschillend
kunnen denken. Vragen als welke schadecomponenten (smartengeld, verlies aan ver-
dienvermogen, verlies aan pensioenopbouw en verlies aan zelfwerkzaamheid) voor
welke bedragen dienen te worden gecompenseerd komen in de praktijk dan ook veel
voor. De Letselschade Raad heeft weliswaar een aantal richtlijnen ontwikkeld om de
schadeomvang te kunnen vaststellen, maar die zijn niet bindend, zoals in hoofdstuk 2
reeds bleek.
De betrokken actoren kunnen in onderling overleg bepalen op welke wijze zij tot

overeenstemming willen komen. Daarvoor geldt ingevolge artikel 6:2 BW slechts dat

1. Kinderen tot 14 jaar hebben vrijwel steeds recht op volledige schadevergoeding, ook wel de 100%-regel
genoemd: Hoge Raad 1 juni 1990, ECLI:NL:HR:1990:AB7631 (Ingrid Kolkman) en Hoge Raad 31 mei
1991, ECLI:NL:HR:1991:ZC0253 (Marbeth van Uitregt). Voor volwassenen geldt veelal een 50%-regel:
Hoge Raad 22 mei 1992, ECLI:NL:HR:1992:ZC0616 (ABP/Winterthur); Hoge Raad 16 februari 1996,
ECLI:NL:HR:1996:ZC1991 (Staat/Royal Nederland); Hoge Raad 24 december 1993, ECLI:NL:
HR:1993:ZC1196 (Anja Kellenaars); Zie voor een uitgebreid overzicht: Van Dam, Sterk en Van Wasse-
naer 2006, pp. 347, 348. De 50%-regel is uitgebreid tot het tramverkeer door: Hoge Raad 14 juli 2000,
ECLI:NL:HR:2000:AA6526.

2. De richtlijnen van de Letselschade Raad zijn raadpleegbaar op http://deletselschaderaad.nl/.
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zij zich jegens elkaar overeenkomstig de eisen van de redelijkheid en billijkheid heb-
ben te gedragen. Bij buitencontractueel veroorzaakte schade gelden verder geen
regels omdat de betrokken actoren pas door het ongeval tot elkaar in een rechtsver-
houding zijn komen te staan. Bij schade veroorzaakt binnen een contractuele relatie
kan dat anders zijn. Daarbij kunnen partijen reeds in de overeenkomst die aan de con-
tractuele relatie ten grondslag ligt, hebben afgesproken opwelke manier zij eventuele
schade zullen afhandelen. Te denken valt aan clausules over bindend advies of arbi-
trage waarop in hoofdstuk 2 reeds werd ingegaan. Verder zijn aansprakelijkheidsver-
zekeraars en vaak ook belangenbehartigers aan beroeps- en gedragsregels gebonden
wat betreft de wijze van afhandelen van personenschade. In hoofdstuk 5 wordt
daarop nog nader ingegaan. Voorbeelden van dergelijke gedragsregels zijn de
Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) en de Gedragscode medische inciden-
ten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (GOMA).3 Deze gedragscodes
die reeds in hoofdstuk 2 werden beschreven, bevatten echter open geformuleerde
richtlijnen en zijn niet van concrete handhavingsmechanismen voorzien. Wat betreft
de wijze van afwikkelen hebben de betrokken actoren dus veel onderhandelings-
ruimte. Daardoor is niet uitgesloten dat discussies ontstaan over het verlenen van
voorschotten en de frequentie daarvan, over of en, zo ja, welke deskundigen wanneer
behoren te worden geraadpleegd, over welke vragen aan deskundigen dienen te wor-
den gesteld alsmede over de status die aan de uitkomst van deskundigenrapportages
behoort te worden toegekend.

Het gegeven juridische kader, biedt kortom enerzijds houvast maar anderzijds
ook de nodige onderhandelingsruimte om tot overeenstemming te komen over
de aanpak en de inhoud. Weterings stelde dan ook terecht dat de toepasselijke
rechtsregels enerzijds de omvang van het conflict beperken, maar anderzijds ook
tot geschillen kunnen leiden.4 Voor het oplossen van die geschillen blijken onder-
handelaars slechts in 1 tot 5% van de gevallen tot een gerechtelijke procedure over
te gaan.5 Het is dan ook de vraag of zij daarvoor wel de deelgeschilprocedure aan-
hangig zullen maken.

. WELKE PART I JEN MAKEN DE PROCEDURE AANHANGIG EN

WAARVOOR?

Hoewel het personenschadeveld een onderhandelingsveld is, blijkt dat niet aan het
gebruik van de procedure in de weg te hebben gestaan. Na een aarzelend begin in
de tweede helft van 2010 werd de procedure vaak aanhangig gemaakt.

3. De gedragscodes zijn raadpleegbaar op http://deletselschaderaad.nl/.
4. Weterings 2004, p. 38.
5. Ibid, p. 20, aangenomen wordt dat dit percentage is ontleend aan bodemprocedures.
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Van de 931 + onbekend (189 + 742 + onbekend) aanhangig gemaakte procedures bij
de kantonrechter en de rechtbank, leidden er dus 578 + onbekend (109 + 469 + onbe-
kend) tot een eindbeschikking. Daarvan waren er op 1 juli 2015 in totaal 410 op
rechtspraak.nl gepubliceerd.

Zoals in hoofdstuk 1 reeds werd opgemerkt, is de hierna volgende jurisprudentieana-
lyse op die 410 beschikkingen gebaseerd en op de, op die datum, gepubliceerde 19
uitspraken van gerechtshoven en 2 uitspraken van de Hoge Raad.
In de analyse valt in de eerste plaats op, dat vrijwel alleen benadeelden de procedure

aanhangig maken. Bovendien werden alle verzoeken door één partij ingediend. In
hoofdstuk 6wordt nader bezienwaaromaansprakelijkheidsverzekeraars de procedure
zelden inzetten en waarom gezamenlijke verzoeken niet voorkomen.

Tabel 1.16 Aantal aanhangig gemaakte deelgeschilprocedures bij de kantonrechter

Kantonrechter juli-dec 2010 2011 2012 2013 2014 jan-juli 2015 Totaal

Eindbeschikkingen 4 18 44 43 onbekend onbekend 109 + onbekend

Geen eindbeschikkingen 4 17 35 24 onbekend onbekend 80 + onbekend

Totaal aanhangig gemaakte

procedures

8 35 79 67 onbekend onbekend 189 + onbekend

Bron: Raad voor de Rechtspraak.

Tabel 1.27 Aantal aanhangig gemaakte deelgeschilprocedures bij de rechtbank

Rechtbank juli-dec 2010 2011 2012 2013 2014 jan-juli 2015 Totaal

Eindbeschikkingen 18 121 164 166 onbekend onbekend 469 + onbekend

Geen eindbeschikkingen 16 89 84 84 onbekend onbekend 273 + onbekend

Totaal aanhangig gemaakte

procedures

34 210 248 250 onbekend onbekend 742 + onbekend

Bron: Raad voor de Rechtspraak.

Tabel 1.38 Gepubliceerde beschikkingen

Beschikkingen juli-dec 2010 2011 2012 2013 2014 jan-juli 2015 Totaal

Kantonrechter 3 18 21 13 15 5 75

Rechtbank 14 78 86 77 57 23 335

Totaal 17 96 107 90 72 28 410

Gebaseerd op http://uitspraken.rechtspraak.nl/ d.d. 01-07-2015.

6. Nu deze tabel reeds in hoofdstuk 1 is opgenomen, wordt de daar gehanteerde nummering
aangehouden.

7. Ibid.
8. Ibid.
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Verder blijkt de procedure voor alle soorten aansprakelijkheden te worden
ingezet: van verkeersaansprakelijkheid,9 werkgeversaansprakelijkheid10 en
medische aansprakelijkheid11 tot aansprakelijkheid voor sport- en spelacti-

Tabel 3.1 Individueel of gezamenlijk deelgeschilverzoek bij de kantonrechter

Kantonrechter juli-dec 2010 2011 2012 2013 2014 jan-juli 2015 Totaal

Verzoek benadeelde 3 18 21 13 15 5 75

Verzoek aansprakelijk gestelde partij – – – – – – –

Gezamenlijk verzoek – – – – – – –

Totaal 3 18 21 13 15 5 75

Gebaseerd op http://uitspraken.rechtspraak.nl/ d.d. 01-07-2015.

Tabel 3.2 Individueel of gezamenlijk deelgeschilverzoek bij de rechtbank

Rechtbank juli-dec 2010 2011 2012 2013 2014 jan- juli 2015 Totaal

Verzoek benadeelde 13 75 86 76 56 23 329

Verzoek aansprakelijk gestelde partij 1 3 – 1 1 – 6

Gezamenlijk verzoek – – – – – – –

Totaal 14 78 86 77 57 23 335

Gebaseerd op http://uitspraken.rechtspraak.nl/ d.d. 01-07-2015.

9. Zie bijvoorbeeld: Rechtbank Zutphen 22 oktober 2010, ECLI:NL:RBZUT:2010:BO7286; Rechtbank
Amsterdam 28 oktober 2010, ECLI:NL:RBAMS:2010:BO3227; Rechtbank Utrecht 28 september 2011,
ECLI:NL:RBUTR:2011:BT8647; Rechtbank ’s-Gravenhage 28 februari 2011, ECLI:NL:RBSGR:2011:
BP8863; RechtbankArnhem 2 januari 2012, ECLI:NL:RBARN:2012:3824; Rechtbank Rotterdam 10 okto-
ber 2012, ECLI:NL:RBUTR:2012:BY7764; Rechtbank Den Haag 6 september 2013, ECLI:NL:
RBDHA:2013:15014; Rechtbank Den Haag 3 december 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:17778; Rechtbank
Limburg 22 januari 2014, ECLI:NL:RBLIM:2014:692; Rechtbank Oost-Brabant 26 augustus 2014, ECLI:
NL:RBOBR:2014:5188; Rechtbank Noord-Nederland 23 januari 2015, ECLI:NL:RBNNE:2015:297;
Rechtbank Amsterdam 26 februari 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:925.

10. Zie bijvoorbeeld: Rechtbank Rotterdam 6 oktober 2010, ECLI:NL:RBROT:2010:BN9805; RechtbankAlk-
maar 17 februari 2011, ECLI:NL:RBALK:2011:BP4916; Rechtbank Rotterdam 1 juni 2011, ECLI:NL:
RBROT:2011:BQ6735; Rechtbank ‘s-Hertogenbosch 13 december 2011, ECLI:NL:RBSHE:2011:BU7841;
Rechtbank ’s-Gravenhage 21 maart 2012, ECLI:NL:RBSGR:2012:BW2526; Rechtbank Rotterdam
6 februari 2013, ECLI:NL:RBROT:2013:BZ0819; Rechtbank Gelderland 28 juni 2013, ECLI:NL:
RBGEL:2013:4728; Rechtbank Midden-Nederland 17 juli 2013, ECLI:NL:RBMNE:2013:2855; Recht-
bank Den Haag 8 januari 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:421; Rechtbank Noord-Nederland 20 februari
2015, ECLI:NL:RBNNE:2015:793; Rechtbank Oost-Brabant 7 mei 2015, ECLI:NL:RBOBR:2015:2746.

11. Zie bijvoorbeeld: RechtbankMaastricht 13december 2010, ECLI:NL:RBMAA:2010:BO7650; RechtbankArn-
hem 20 oktober 2011, ECLI:NL:RBARN:2011:BU4405; Rechtbank Almelo 18 juli 2012, ECLI:NL:
RBALM:2012:BX2338; Rechtbank Utrecht 17 oktober 2012, ECLI:NL:RBUTR:2012:BY1151; Rechtbank Rot-
terdam 12 december 2012, ECLI:NL:RBROT:2012:BY6446; RechtbankDenHaag 5 augustus 2013, ECLI:NL:
RBDHA:2013:10367; Rechtbank Midden-Nederland 7 augustus 2013, ECLI:NL:RBMNE:2013:3251; Recht-
bank Midden-Nederland 27 februari 2014, ECLI:NL:RBMNE:2014:784; Rechtbank Rotterdam 19 augustus
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viteiten,12 aansprakelijkheid voor gebruikte zaken (artikel 6:77 BW),13 aanspra-
kelijkheid voor ondergeschikten (artikelen 6:170, 6:171 BW),14 aansprakelijkheid
voor gebrekkige zaken (artikel 6:173 BW),15 aansprakelijkheid voor opstallen
(artikel 6:174 BW)16 en aansprakelijkheid voor dieren (artikel 6:179 BW).17

Bij de kantonrechter werden vooral verzoeken over werkgeversaansprakelijkheid
ingediend, terwijl bij de rechtbank verzoeken over verkeersaansprakelijkheid het
meest voorkwamen. Voor medische aansprakelijkheid blijkt de procedure minder
vaak aanhangig te worden gemaakt. Volgens de geïnterviewde actoren leent de
medisch-technische complexiteit van deze zaken zich meestal eerder voor een voor-
lopig deskundigenbericht, waarna zonodig nog een deelgeschilproceduremogelijk is.

Tabel 3.3 Soort aansprakelijkheid bij de kantonrechter

Kantonrechter juli-dec 2010 2011 2012 2013 2014 jan-juli 2015 Totaal

Verkeersaansprakelijkheid – – 6 1 2 1 10

Werkgeversaansprakelijkheid 2 16 13 10 9 3 53

Medische aansprakelijkheid – – – – 3 – 3

Overige aansprakelijkheden 1 2 2 2 1 1 9

Totaal 3 18 21 13 15 5 75

Gebaseerd op http://uitspraken.rechtspraak.nl/ d.d. 01-07-2015.

Tabel 3.4 Soort aansprakelijkheid bij de rechtbank

Rechtbank juli-dec 2010 2011 2012 2013 2014 jan-juli 2015 Totaal

Verkeersaansprakelijkheid 9 43 53 49 29 11 194

Werkgeversaansprakelijkheid – 3 2 5 5 1 16

Medische aansprakelijkheid 4 15 15 8 11 4 57

Overige aansprakelijkheden 1 17 16 15 12 7 68

Totaal 14 78 86 77 57 23 335

Gebaseerd op http://uitspraken.rechtspraak.nl/ d.d. 01-07-2015.

2014, ECLI:NL:RBROT:2014:6616; Rechtbank Noord-Holland 22 januari 2015, ECLI:NL:RBNHO:2015:876;
Rechtbank Oost-Brabant, 19 februari 2015, ECLI:NL:RBOBR:2015:1024.

12. Zie bijvoorbeeld: Rechtbank Arnhem 14 november 2011, ECLI:NL:RBARN:2011:BU6757; Rechtbank
Oost-Brabant 2 december 2012, ECLI:NL:RBOBR:2013:6750; Rechtbank Amsterdam 3 oktober 2013,
ECLI:NL:RBAMS:2013:6608; Rechtbank Amsterdam 24 oktober 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:7079.

13. Zie bijvoorbeeld: Rechtbank Breda 3 januari 2011, ECLI:NL:RBBRE:2011:BO9631.
14. Zie bijvoorbeeld: Rechtbank Den Haag 23 juli 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:9278; Rechtbank Rotterdam

8 mei 2013, ECLI:NL:RBROT:2013:CA1475.
15. Zie bijvoorbeeld:Rechtbank Amsterdam 23 juni 2011, ECLI:NL:RBAMS:2011:BR5467.
16. Zie bijvoorbeeld: Rechtbank Rotterdam 23 juni 2012, ECLI:NL:RBROT:2012:BV6621; RechtbankUtrecht

19 december 2012, ECLI:NL:RBUTR:2012:BY7764.
17. Zie bijvoorbeeld: Rechtbank Zeeland-West-Brabant 13 februari 2013, ECLI:NL:RBZWB:2013:BZ5965;

Rechtbank Oost-Brabant 27 februari 2014, ECLI:NL:RBOBR:2014:868.

 De deelgeschilprocedure



De ingediende verzoeken betroffen al de in de vorige paragraaf geschetste geschillen.
Zo ging het bij de kantonrechter in 76% van de procedures (57 van de 75 procedures)
over het vaststellen van de aansprakelijkheid inclusief de omvang daarvan. Bij de
rechtbank ging het in 45,37% van de procedures (152 van de 335 procedures)
daarover.

Verzoeken over het causale verband tussen de klachten en het ongeval kwamen bij de
kantonrechter slechts voor in 17,64% van de procedures (3 van de 17 procedures)
waarin de aansprakelijkheid was erkend; bij de rechtbank kwam dat in 31,25% van
de procedures (55 van de 176 procedures) voor. Daarnaast werden veel verzoeken
voorgelegd over welke criteria hebben te gelden bij het vaststellen van de omvang
van de schadevergoeding,18 of een vaststellingsovereenkomst tot stand is gekomen19

dan wel of een vordering is verjaard.20

De verzoeken betroffen soms ook deskundigenrapportages.21 Bij de kantonrechter
betrof dat 9,33% van de procedures (7 van de 75 procedures) en bij de rechtbank betrof

Tabel 3.6 Verzoeken over het vaststellen van (omvang) aansprakelijkheid bij de
rechtbank

Rechtbank juli-dec 2010 2011 2012 2013 2014 jan-juli 2015 Totaal

(omvang) Aansprakelijkheid betwist 6 28 41 36 30 11 152

Aansprakelijkheid erkend 8 47 44 41 24 12 176

Onbekend – 3 1 – 3 – 7

Totaal 14 78 86 77 57 23 335

Gebaseerd op http://uitspraken.rechtspraak.nl/ d.d. 01-07-2015.

Tabel 3.5 Verzoeken over het vaststellen van (omvang) van aansprakelijkheid bij de
kantonrechter

Kantonrechter juli-dec 2010 2011 2012 2013 2014 jan-juli 2015 Totaal

(omvang) Aansprakelijkheid betwist 2 11 17 13 12 2 57

Aansprakelijkheid erkend 1 7 4 – 3 3 18

Totaal 3 18 21 13 15 5 75

Gebaseerd op http://uitspraken.rechtspraak.nl/ d.d. 01-07-2015.

18. Zie bijvoorbeeld: Rechtbank Zutphen 2 december 2010, ECLI:NL:RBZUT:2010:BO7282; Rechtbank Rot-
terdam 21 december 2011, ECLI:NL:RBROT:2011:BU8990; Rechtbank Utrecht 4 juli 2012, ECLI:NL:
RBUTR:2012:BX5644; Rechtbank Noord-Holland 22 januari 2015, ECLI:NL:RBNHO:2015:876.

19. Zie bijvoorbeeld: Rechtbank ’s-Gravenhage 4 mei 2011, ECLI:NL:RBSGR:2011:BQ6068.
20. Zie bijvoorbeeld: Rechtbank Maastricht 24 mei 2011, ECLI:NL:RBMAA:2011:BQ5739; Rechtbank Den

Haag 2 mei 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:9262; Rechtbank Limburg 8 januari 2015, ECLI:NL:
RBLIM:2015:653.

21. Zie bijvoorbeeld: RechtbankUtrecht 28 september 2011, ECLI:NL:RBUTR:2011:BT8647; Rechtbank Rot-
terdam 7 november 2011, ECLI:NL:RBROT:2012:BY2564; Rechtbank Rotterdam 11 januari 2012, ECLI:
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dat 22,08% van de procedures (74 van de 335 procedures). Daarin kwamen bijvoor-
beeld vragen aan de orde over welke deskundige dient te worden geraadpleegd,
welke vragen daaraan dienen te worden gesteld, of een partij dient mee te werken
aan een bepaald deskundigenonderzoek, voor wiens rekening de kosten van een rap-
portage dienen te komen dan wel of een rapport als uitgangspunt voor de onderhan-
delingen heeft te gelden.
Verder gingen bij de kantonrechter 6,66% van de procedures (5 van de 75 proce-

dures) over de berekening van het verlies aan verdienvermogen. Bij de rechtbank ging
het in 11,94% van de procedures (40 van de 335 procedures) daarover. Dat betrof
bijvoorbeeld de vraag welke uitgangspunten hebben te gelden voor de berekening
daarvan of de vraag of in het verdienvermogen het pensioen of een arbeidsonge-
schiktheidsverzekering dient te worden verrekend.22

In hoofdstuk 2 bleek dat in de procedure ook een verzoek over het verlenen van een
voorschot op de materiële of immateriële schadevergoeding kan worden gedaan.23

Dat blijkt in de praktijk ook voor te komen.24 In dat geval behoeft niet aan de eis
van spoedeisenheid die voor het kort geding geldt te worden voldaan, maar wel
aan de eis dat het verzoek kan bijdragen aan de totstandkoming van een minnelijke
schikking over het geheel.25 Dat sommige rechters oordelen dat een dergelijk verzoek
niet mogelijk is, is dus onjuist.26

Tot slot blijkt de procedure zowel voor letselschade als voor overlijdensschade aan-
hangig te worden gemaakt, zij het dat verreweg de meeste procedures letselschade
betroffen.

Tabel 3.7 Verzoeken over letselschade of overlijdensschade bij de kantonrechter

Kantonrechter juli–dec 2010 2011 2012 2013 2014 jan–juli 2015 Totaal

Overlijdensschade – 1 – – – 2 3

Letselschade 3 17 21 13 15 3 72

Totaal 3 18 21 13 15 5 75

Gebaseerd op http://uitspraken.rechtspraak.nl/ d.d. 01–07–2015.

NL:RBROT:2012:BV0631; Rechtbank Amsterdam 26 januari 2012, ECLI:NL:RBAMS:2012:BV8485;
Rechtbank Rotterdam 16 november 2011, ECLI:NL:RBROT:2011:BU4625; Rechtbank Oost-Nederland
28 februari 2013, ECLI:NL:RBONE:2013:BZ3464; Rechtbank Gelderland 23 maart 2015, ECLI:NL:
RBGEL:2015:2116.

22. Zie bijvoorbeeld: Rechtbank Den Haag 8 januari 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:421; Rechtbank ’s-Gra-
venhage 27 juni 2012, ECLI:NL:RBSGR:2012:BX2018; Rechtbank Rotterdam 6 januari 2014, ECLI:NL:
RBROT:2014:167; Rechtbank Oost-Brabant 19 maart 2015, ECLI:NL:RBOBR:2015:1904.

23. Kamerstukken II 2007/8, 31 518, nr. 3, pp. 11, 16, 21.
24. Zie bijvoorbeeld: Rechtbank Rotterdam 1 februari 2012, ECLI:NL:RBROT:2012:BV2395; Rechtbank

Zeeland-West-Brabant 15 oktober 2013, ECLI:NL:RBZWB:2013:7899; Rechtbank Amsterdam 22
januari 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:271.

25. Rechtbank Noord-Holland 28 februari 2013, ECLI:NL:RBNHO:2013:CA1890 r.o. 4.5.
26. Rechtbank Roermond 9 februari 2011, ECLI:NL:RBROE:2011:BQ3182; Rechtbank Midden-Nederland

2 oktober 2013, ECLI:NL:RBMNE:2013:4893 r.o. 4.12.
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Concluderend kan worden gesteld dat hoewel het personenschadeveld een onder-
handelingsveld is, dat geen belemmering is gebleken om de procedure aanhangig
te maken. De procedure blijkt voor alle soorten aansprakelijkheden te worden inge-
zet. Daarin komen alle juridische geschillen aan de orde die zich bij de afwikkeling
van personenschade kunnen voordoen. Deelgeschilverzoeken worden echter vrijwel
alleen, individueel, door benadeelden ingediend. De beslissing van de wetgever om
de procedure ook voor verzoeken door één partij open te stellen, is dus van cruciale
betekenis voor het succes van de procedure geweest.27

. TOEPASS ING VAN DE PROCEDURE

Nu duidelijk is dat de procedure frequent aanhangig wordt gemaakt, rijst de vraag
hoe rechters de procedure toepassen en welke ontwikkelingen zich daarbij hebben
voorgedaan. Hierna belicht ik de naar mijn oordeel meest opvallende bevindingen,
waarbij geen volledigheid is nagestreefd.

Bevoegde rechter

Uit de jurisprudentieanalyse blijkt dat de bevoegdheid van de rechter in het alge-
meen geen problemen oplevert. In het enkele geval dat de kantonrechter zich wel
onbevoegd verklaarde, blijkt bovendien de reeds in hoofdstuk 2 besproken arti-
kel 96 Rv procedure uitkomst te kunnen bieden. In die gevallen wendden partijen
zich op grond daarvan alsnog tot dezelfde kantonrechter. Het daarvoor beno-
digde gezamenlijke verzoek vormde in die gevallen blijkbaar geen probleem,
wellicht mede omdat reeds een rechter was betrokken.28 Zoals ook in hoofdstuk
2 al werd opgemerkt, kunnen partijen met deze procedure hetzelfde bereiken als
met een deelgeschilprocedure en zelfs meer, zolang zij het over het aanhangig
maken van de procedure en de voor te leggen vraagstelling maar eens kunnen
worden.

Tabel 3.8 Verzoeken over letselschade of overlijdensschade bij de rechtbank

Rechtbank juli-dec 2010 2011 2012 2013 2014 jan-juli 2015 Totaal

Overlijdensschade 1 5 2 2 2 1 13

Letselschade 13 73 84 75 55 22 322

Totaal 14 78 86 77 57 23 335

Gebaseerd op http://uitspraken.rechtspraak.nl/ d.d. 01-07-2015.

27. Kamerstukken II 2007/08, 31 518, nr. 3, p. 9.
28. Rechtbank ’s-Hertogenbosch 23 december 2010, ECLI:NL:RBSHE:2010:BO9650 r.o. 5.2; Rechtbank Zee-

land-West-Brabant 9 juli 2014, ECLI:NL:RBZWB:2014:4681.
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Biedt het zakelijke overzicht voldoende inzicht?

Het zakelijk overzicht van de inhoud en het verloop van de onderhandelingen is
bedoeld om de rechter in staat te stellen zich snel een beeld over de zaak te vormen
en te bepalen of een beschikking kan bijdragen aan de totstandkoming van een vast-
stellingsovereenkomst (artikel 1019z Rv).29 In hoofdstuk 2 bleek dat partijen kunnen
volstaanmet een eenvoudige opsomming van de puntenwaarover zij wel of nog geen
overeenstemming hebben bereikt, met een toelichting van de zakelijke inhoud. Blij-
kens de jurisprudentieanalyse wordt daaraan echter niet altijd voldaan, zoals de vol-
gende overweging illustreert.

“De rechtbank is van oordeel dat [verzoekster] daarom in dit verband haar uitgebreide
beschrijving van de onderhandelingen tot 28 december 2010 met alle bijbehorende produc-
ties achterwege had kunnen laten, maar in plaats daarvan kort had moeten beschrijven hoe
die onderhandelingen zijn verlopen met daarbij een duidelijk overzicht van alle punten
waarover partijen het thans wel en niet eens zijn. [Verzoekster] had aldus niet alleen mel-
ding moeten maken van de (bijna) bereikte minnelijke regeling van 28 december 2010 en de
daarop gevolgde discussie tussen partijen, maar had ookmoeten melden dat het ziekenhuis
inmiddels vrijwel alle schadeposten betwist en heeft aangekondigd een bodemprocedure
aanhangig te maken.”30

Ook de geïnterviewde rechters merkten op dat zakelijke overzichten vaak niet alle
relevante gegevens bevatten, waardoor zij geen goed beeld krijgen van de manier
waarop de onderhandelingen zich hebben voltrokken. De geïnterviewde belangenbe-
hartigers bleken zich daarvan echter niet bewust te zijn. Volgens het merendeel van
hen (vijf advocaten en vier behandelaars van rechtsbijstandsverzekeraars) vormt het
opstellen van een zakelijk overzicht namelijk geen probleem. Op dit punt is dus ver-
betering mogelijk. Dat is vooral ook wenselijk omdat, zoals in hoofdstuk 6 nog zal
blijken, rechters deze informatie ter zitting niet altijd kunnen achterhalen. Daarbij zijn
namelijk niet altijd degenen aanwezig die de onderhandelingen hebben gevoerd en
die de onderhandelingen ook weer zullen hervatten.
Van belang is dat zakelijke overzichten een korte beschrijving bevatten van het ver-

loop van de onderhandelingen en een overzicht van alle punten waarover partijen het
wel en niet eens zijn. Dat houdt dus in dat een opsomming van zowel de punten
wordt gegeven waarover een minnelijke regeling is bereikt, als de punten waarover
bijna eenminnelijke regeling is bereikt en wat daaraan nog in de weg staat. Daarnaast
is ook een lijst nodig van de puntenwaarover geen overeenstemming is bereikt enwat
aan het mislukken daarvan ten grondslag heeft gelegen. Tot slot behoeven de punten
of schadeposten specificering die wel of niet worden betwist en behoeft vermelding of
een partij buitengerechtelijke stappen of gerechtelijke stappen overweegt.

29. Kamerstukken I 2009/10, 31 518, C, pp. 6, 7.
30. Rechtbank ’s-Hertogenbosch 13 december 2011, ECLI:NL:RBSHE:2011:BU7841 r.o. 2.6.
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Hoe worden het ontvankelijkheidscriterium en het proportionaliteitscriterium toegepast?

In hoofdstuk 2 bleek dat een rechter een verzoek niet-ontvankelijk kan verklaren, een
verzoek kan afwijzen op grond van het proportionaliteitscriterium of een verzoek op
inhoudelijke gronden kan toewijzen of afwijzen. Hierna wordt eerst bezien hoe rech-
ters het ontvankelijkheidscriterium en het proportionaliteitscriterium toepassen.

Het onderscheid tussen het ontvankelijkheidscriterium en het proportionaliteitscriterium
In hoofdstuk 2 bleek dat uit de tekst van artikel 1019w Rv niet duidelijk voortvloeit
wanneer een verzoek ontvankelijk is. Daarbij merkte ik op dat het ontvankelijkheids-
criterium mijns inziens het onderdeel ‘deelgeschil over personenschade’ betreft en
niet ook het onderdeel ‘en waarvan de beëindiging kan bijdragen aan de totstandko-
ming van een vaststellingsovereenkomst over de vordering als bedoeld in artikel
1019x, derde lid, onder a’ (de proportionaliteitseis). Voor dat laatste onderdeel
bepaalt artikel 1019z Rv immers specifiek dat de rechter het verzoek afwijst als daar-
aan niet is voldaan. Bovendien behoort het wel- of niet-ontvankelijk zijn van een ver-
zoek niet afhankelijk te zijn van ontwikkelingen die zich na de indiening kunnen
voordoen. In deze uitleg is een verzoek dus niet-ontvankelijk indien het geen deel
van het geschil betreft, maar het gehele geschil en indien het verzoek geen personen-
schade betreft, maar vermogensschade.

In de praktijk blijkt het ontvankelijkheidscriterium echter vrijwel geen rol te spelen.
Van de 410 beschikkingen betroffen er slechts 5 een niet-ontvankelijkverklaring.31 Van
die vijf gevallen had één verzoek betrekking op contractuele geschillen met een ‘eigen’
verzekeraar wat buiten het toepassingsgebied van de procedure valt. In de overige vier
gevallen oordeelden de rechters dat nog geen sprake was van een begin van onderhan-
delingen, dat geen sprake was van een deelgeschil omdat het verzoek tot kostbare en
tijdrovende bewijsverrichtingen zou leiden, dat het verzoek prematuur was omdat
eerst een ander geschil oplossing behoefde om de onderhandelingen te kunnen voort-
zetten en dat geen feiten of omstandigheden waren gesteld waaruit bleek dat sprake
was van een geschilpunt dat aan een vaststellingsovereenkomst in weg stond. In de
overige 405 gevallen namen rechters de verzoeken dus in behandeling en wezen zij
die zonodig af op grond van het proportionaliteitscriterium.

Dat rechters verzoeken zelden niet-ontvankelijk verklaren, komt vermoedelijk
doordat zij artikel 1019w Rv zo lezen dat een verzoek zowel aan het onderdeel ‘deel-
geschil’ als aan de proportionaliteitseis moet voldoen en indien dat niet het geval is,
het verzoek op grond van artikel 1019z Rv behoort te worden afgewezen.32 Een reden
voor deze werkwijze kan zijn dat indien het gehele geschil wordt voorgelegd, altijd

31. RechtbankMaastricht 16 februari 2011, ECLI:NL:RBMAA:2011:BP4792; RechtbankArnhem 2mei 2011,
ECLI:NL:RBARN:2011:BQ3863; Rechtbank Maastricht 24 mei 2011, ECLI:NL:RBMAA:2011:BQ5739;
Rechtbank Assen 6 juli 2011, ECLI:NL:RBASS:2011:BR0730; RechtbankMidden-Nederland 13 augustus
2014, ECLI:NL:RBMNE:2014:3613.

32. Zie bijvoorbeeld: Rechtbank Den Haag 8 januari 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:422 r.o. 4.3 en 4.4.
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kan worden volgehouden dat dit slechts een deel is van hetgeen partijen verdeeld
houdt. Partijen zullen het immers altijdwel ergens over eens zijn. Een reden voor deze
werkwijze kan ook zijn, dat zij overeenkomt met de manier waarop met het al dan
niet-ontvankelijk verklaren van een vordering in de dagvaardingsprocedure wordt
omgegaan. Hugenholz-Heemskerk schrijft daarover:

“In het algemeen is uit de wet niet op te maken, in welke gevallen een eiser niet-ontvankelijk
moet worden verklaard en in welke gevallen zijn vordering moet worden afgewezen.
Daarom is het gebruik ontstaan dat de gedaagde in zijn conclusie van antwoord concludeert
dat de rechter eiser in zijn vordering niet-ontvankelijk zal verklaren, althans diens vordering
zal afwijzen. Als de rechter de vordering niet voor toewijzing vatbaar acht, zal hij hieruit een
keus maken.”33

Als gevolg van deze werkwijze worden dus ook verzoeken in behandeling genomen
die het gehele geschil betreffen in plaats van een deel van het geschil.34 Deze verzoe-
ken kunnen echter alsnog op grond van het proportionaliteitscriterium worden afge-
wezen. De wijze waarop de kosten worden berekend en voor wiens rekening die
kosten komen, is bij een niet-ontvankelijk verklaring echter anders dan bij een afwij-
zing op grond van het proportionaliteitscriterium.
Bij een niet-ontvankelijk verzoek is artikel 1019aa Rv niet van toepassing en geldt

de uitsluiting van artikel 289 Rv evenmin. In dat geval blijft een volledige kostenbe-
groting dus achterwege en kan op grond van artikel 289 Rv een forfaitaire kostenver-
oordeling worden uitgesproken. In de vijf gevallen waarin een verzoek niet-
ontvankelijk werd verklaard, werden de kosten inderdaad niet begroot. Daarbij werd
in één geval een kostenveroordeling jegens de verzoeker uitgesproken.
Bij een ontvankelijk verzoek worden op grond van artikel 1019aa Rv in beginsel de

volledige kosten begroot, tenzij het verzoek volstrekt onnodig of onterecht is inge-
diend of de kosten niet aan de dubbele redelijkheidstoets (dat de kosten in redelijk-
heid zijn gemaakt en de hoogte ervan eveneens redelijk is) voldoen. De
mogelijkheden om af te wijken van de volledige kostenbegroting maken mogelijk
dat vrijwel hetzelfde resultaat wordt bereikt als met een niet-ontvankelijk verklaring.
Indien de rechter bijvoorbeeld meent dat ten onrechte het gehele geschil is voorge-
legd, kan hij het verzoek afwijzen, de volledige kosten begroten en deze vervolgens
op een laag bedrag of zelfs op nihil stellen, op grond van zijn oordeel dat het niet rede-
lijk was deze procedure te voeren.35 In dat geval blijven de kosten dus geheel of
gedeeltelijk voor rekening van de benadeelde. In de praktijk blijken rechters bij een

33. Hugenholz-Heemskerk 2015, p. 155.
34. Zie bijvoorbeeld: Rechtbank Maastricht 12 januari 2011, ECLI:NL:RBMAA:2011:BP2143; Rechtbank

Arnhem 7 september 2011, ECLI:NL:RBARN:2011:BU7651; Rechtbank Rotterdam 9 november 2011,
ECLI:NL:RBROT:2011:BU3703; Rechtbank ’s-Gravenhage 15 november 2012, ECLI:NL:RBSGR:2012:
BZ2361; Rechtbank Den Haag 8 januari 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:422; Rechtbank Rotterdam 16 juli
2014, ECLI:NL:RBROT:2014:5443.

35. Kamerstukken II 2007/08, 31 518, nr. 3, p. 12.
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afwijzing van een verzoek op grond van het proportionaliteitscriterium, de kosten
meestal op nihil te stellen.36 Sommige rechters veroordelen in dat geval partijen echter
ieder in de eigen kosten.37 Op dit vlak kan nog meer uniformiteit worden behaald.

Hulp bij het voorkomen van niet-ontvankelijkheid of een afwijzing op grond van het
proportionaliteitscriterium
In de praktijk blijken rechters partijen soms ook te helpen om niet-ontvankelijkheid of
een afwijzing op grond van het proportionaliteitscriterium te voorkomen. Hoewel dat
nog geen standaardpraktijk is, merkten zowel enkele geïnterviewde rechters als
enkele rechters tijdens de studiedag van de SSR op, dat zij een niet-ontvankelijk
of een niet-proportioneel verzoek op verzoek van partijen soms ter zitting wijzigen
in een geldige procesinleiding.38 Een te uitgebreid deelgeschilverzoek kan bijvoor-
beeld ter plekke mondeling alsnog tot één of enkele geschilpunten worden beperkt,
mits de tegenpartij daarmee instemt. Op deze wijze kan bijvoorbeeld ook een niet-
proportioneel deelgeschilverzoek worden gewijzigd in een verzoek tot een voorlo-
pige bewijsverrichting.

Juridisch gezien gaan rechters daarmee verder dan de wetgever beoogde. De taak
van de rechter houdt bij niet-ontvankelijkheid of een afwijzing op grond van het pro-
portionaliteitscriterium immers op. Pragmatisch gezien, sluit deze houding echter
aan bij de faciliterende strekking van de procedure. Partijen kunnen daardoor immers
een stap verder in de onderhandelingen zetten. Deze faciliterende houding is belang-
rijk omdat de procedure doorgaans op verzoek van één partij aanhangig wordt
gemaakt en omdat, zoals in hoofdstuk 6 nog zal blijken, een dergelijk verzoek de ver-
houdingen in het algemeen op scherp stelt. Bovendien vindt tijdens de procedure
vaak polarisatie en juridisering plaats en liggen de onderhandelingen in afwachting
van de uitkomst van de procedure meestal stil.

Nu in de strekking van de procedure het pragmatische de boventoon voert en deze
pragmatischewerkhouding ook positief uitvalt, verdient het aanbeveling dat de rech-
ter alvorens hij tot een niet-ontvankelijkverklaring of een afwijzing op grond van het
proportionaliteitscriterium overgaat, eerst beziet of het mogelijk en wenselijk is een
verzoek op instigatie van partijen mondeling te wijzigen in een geldige procesinlei-
ding. De beslissing over de mogelijkheid en wenselijkheid dient aan het kritische oor-
deel van de rechter te worden overgelaten. Deze houding kan immers ertoe leiden dat
belangenbehartigers lichtvaardiger verzoeken gaan indienen omdat rechters die
zonodig toch wel zullen wijzigen in geldige procesinleidingen. Indien de rechter

36. Zie bijvoorbeeld: Rechtbank Breda 5 december 2011, ECLI:NL:RBBRE:2011:BU6973; Rechtbank Den
Haag 10 december 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:18947; Rechtbank Den Haag 8 januari 2014, ECLI:
NL:RBDHA:2014:422.

37. Zie bijvoorbeeld: Rechtbank Roermond 9 februari 2011, ECLI:NL:RBROE:2011:BQ3182; Rechtbank
Maastricht 12 januari 2011, ECLI:NL:RBMAA:2011:BP2143; Rechtbank Oost-Brabant 7 mei 2015,
ECLI:NL:RBOBR:2015:2746.

38. Huijsmans en Vermeulen 2014, p. 25.
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vermoedt dat een verzoek bewust lichtvaardig is ingediend, is het aan hem om een
keus te maken tussen een niet-ontvankelijkverklaring of een afwijzing op grond van
het proportionaliteitscriterium danwel het verzoek in gewijzigde vorm toe te laten en
zonodig niet alle kosten als redelijk te bestempelen.

Hoe wordt het proportionaliteitscriterium toegepast?

Indien het verzoek ontvankelijk is, weegt de rechter af of de met het deelgeschilver-
zoek gemoeide investering in tijd, geld en moeite opweegt tegen het belang van de
vordering en de bijdrage die een beslissing aan de totstandkoming van eenminnelijke
regeling kan leveren (proportionaliteitscriterium). Zoals in hoofdstuk 2 reeds bleek,
heeft de rechter daarbij een grote beoordelingsvrijheid. Ook in de jurisprudentie werd
al snel geconstateerd dat de parlementaire geschiedenis weinig aanknopingspunten
biedt voor de toepassing van dit criterium.39 Volgens de literatuur zijn rechters zich
daarbij steeds strenger gaan opstellen.40 De jurisprudentieanalyse laat echter een
genuanceerder beeld zien. Daarin kunnen twee tendenzen worden onderscheiden.
Enerzijds passen rechters het proportionaliteitscriterium streng toe om de procedure
af te bakenen van de reeds bestaande procedures voor voorlopige bewijsverrichtin-
gen. Anderzijds stellen zij zich bij de toepassing van het proportionaliteitscriterium
juist coulant op, wat betreft de vraag of voorafgaand aan de procedure voldoende
onderhandelingen hebben plaatsgevonden en wat betreft de vraag in welke mate
na afloop van de procedure nog onderhandelingen nodig zijn.

Afbakening van de voorlopige bewijsverrichtingen
In de jurisprudentie is regelmatig de vraag aan de orde geweest of in de deelgeschil-
procedure een voorlopig getuigenverhoor, een voorlopig deskundigenbericht dan
wel een voorlopige descente mogelijk is. Daarvoor bestaan ingevolge de artikelen
186, eerste lid en 202 Rv immers reeds separate procedures. Vergeleken met de voor-
lopige bewijsverrichtingen heeft de procedure echter tot voordeel dat de benadeelde
daarin geen procesrisico loopt, het toepassingsbereik breder is en de uitspraak niet
voorlopig is.
Blijkens de parlementaire geschiedenis zijn verzoeken om voorlopige bewijsver-

richtingen in de procedure mogelijk, mits aan het proportionaliteitscriterium wordt
voldaan.41 Daarbij werd expliciet vermeld dat de procedure met haar eigen karakter
een aanvulling vormt op de reeds bestaande procesrechtelijke instrumenten en dat zij
dus niet is bedoeld om deze instrumenten te vervangen. Een voorlopige bewijsver-
richting strekt immers ertoe om bewijs te vergaren zonder dat een procedure over
het onderwerp waarop de verrichting betrekking heeft, aanhangig hoeft te zijn.

39. Rechtbank Zutphen 22 oktober 2010, ECLI:NL:RBZUT:2010:BO7286 r.o. 5.2; Rechtbank Zutphen
2 december 2010, ECLI:NL:RBZUT:2010:BO7282 r.o. 5.2.

40. Oskam en Van Dijk 2011 (I), p. 18; Oskam 2012, p. 28.
41. Kamerstukken II 2007/08, 31 518, nr. 3, p. 3.
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Een deelgeschilverzoek kan dan ook niet worden opgevat als een verzoek om een
voorlopige bewijsverrichting omdat de procedure niet voorlopig is. Het is aan de
rechter om te beoordelen of het in het kader van de procedure wenselijk is om tot
een bepaalde bewijsverrichting over te gaan.42 In de procedure kunnen kortom des-
kundigen worden benoemd en getuigen worden opgeroepen en kan een descente
plaatsvinden, tenzij de rechter van oordeel is dat de aard van de zaak mede gezien
de aard van de procedure die uitgaat van een eenvoudige en snelle afhandeling zich
daartegen verzet.43 Blijkens de parlementaire geschiedenis zal het raadplegen van
vele getuigen en deskundigen zich in het algemeen niet goed verdragen met de aard
van de procedure, gezien de tijd die daarmee gepaard kan gaan, maar dat niet valt uit
te sluiten dat zoiets in bijzondere gevallen toch zinvol kan zijn. Steeds dient te worden
afgewogen of de daarmee te investeren tijd en moeite zichzelf kunnen terugverdie-
nen, doordat een beslissing ertoe kan leiden dat de schade definitief buitengerechtelijk
kan worden afgerond.44 De functie van de deelgeschilprocedure is nu juist om die
snelheid te bevorderen. Een bewijsopdracht is in de procedure dus slechts mogelijk,
indien niet te verwachten is dat de bewijslevering complex, tijdrovend of kostbaar zal
zijn.

In de praktijk gaan rechters inmiddels in het algemeen ervan uit dat voor het benoe-
men van een onafhankelijke deskundige de procedure van artikel 202 Rv dient te wor-
den gevolgd:

“… indien en voor zover het verzoek van [eiser] in feite zou neerkomen op een volledig
voorlopig deskundigenonderzoek zoals neergelegd in artikel 202 tot en met 207 Rv het
geschil niet geschikt is voor behandeling in een deelgeschillenprocedure. Die procedure
strekt er immers toe dat een of meer deskundigen worden geraadpleegd voor het leveren
van bewijs van stellingen van partijen, waarbij de rechtbank de totstandkoming van het
deskundigenonderzoek bewaakt in die zin dat zij de hoedanigheid en persoon van een
deskundige vaststelt, de deskundige benoemt, een voorlopig deskundigenonderzoek
gelast, de financiële bevoorschotting en afrekening tussen partijen en deskundige coördi-
neert en het rapport van de deskundige uiteindelijk doorgeleidt naar partijen. Dat vraagt
veel tijd en inzet van de rechtbank. Dat verdraagt zich niet met de aard van de
deelgeschillenprocedure.”45

Dat de rechter de procedure strict afbakent van de voorlopige bewijsverrichtingen
volgt ook uit ander onderzoek. Daaruit bleek dat de rechter in de periode van juli
2010 tot en met januari 2014 in dertig van de veertig zaken verzoeken om voorlopige

42. Kamerstukken I 2009/10, 31 518, C, pp. 5, 6.
43. Kamerstukken II 2007/08, 31 518, nr. 3, pp. 17, 20.
44. Ibid, p. 7.
45. Rechtbank Noord-Holland 25 juli 2013, ECLI:NL:RBNHO:2013:6863 r.o. 3.4-3.5. Zo ook: Rechtbank

Breda 5 december 2011, ECLI:NL:RBBRE:2011:BU6973 r.o. 3.6-3.8; Zie ook: Rechtbank Den Haag
24 mei 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:CA2468 r.o 4.4; Rechtbank Den Haag 23 juli 2013, ECLI:NL:
RBDHA:2013:9278 r.o. 4.12-4.14.
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bewijsverrichtingen afwees omdat niet was voldaan aan de proportionaliteitstoets.46

In de tien overige gevallen hield de rechter de beslissing aan, in afwachting van de
bewijsverrichting. Verzoeken om een gerechtelijke bewijsverrichting in de vorm
van bijvoorbeeld getuigenverhoren werden soms wel toegestaan, maar alleen wan-
neer het ging om situaties waarin slechts één feit werd betwist of niet vaststond waar-
door de bewijsopdracht overzichtelijk bleef.
Het raadplegen van deskundigen en getuigen in de deelgeschilprocedure wordt

wel toelaatbaar geacht wanneer het nodig is voor het leveren van bewijs van in de
procedure gemotiveerd betwiste stellingen die ten grondslag liggen aan een verzoek.
Daar vallen verzoeken die op zichzelf strekken tot het gelasten van een deskundigen-
onderzoek dus buiten.47

Verzoeken die erop zijn gericht te bewerkstelligen dat partijen, met inachtneming
van het oordeel van de rechter, zelf de deskundige zullen benaderen en het onderzoek
in gang zullen zetten en afhandelen, vormen geen probleem. Gedacht kan worden
aan verzoeken over welke deskundigen in welke volgorde dienen te worden geraad-
pleegd, over welke vraagstelling dient te worden voorgelegd, over de vraag of het
initiëren van het ene onderzoek afhankelijk dient te worden gesteld van de uitkom-
sten van het andere onderzoek, over medewerking van de tegenpartij aan een exper-
tise of over de noodzaak van nadere bewijslevering om de toedracht van het ongeval
te kunnen vaststellen.48 De rol van de rechter is daarbij immers beperkt tot een oor-
deel over het soort onderzoek, de persoon van de deskundige, de te stellen vragen of
het tijdspad. Hij neemt daarbij niet de coördinatie van de totstandkoming en financi-
ele afhandeling van het deskundigenbericht op zich. Een dergelijk verzoek wordt in
beginsel op dezelfde wijze beoordeeld als wanneer het verzoek was voorgelegd in de
vorm van een verzoek tot het bevelen van een voorlopig deskundigenbericht.49

Dat rechters de procedure streng afbakenen van de reeds bestaande procedures om
voorlopige bewijsverrichtingen te verrichten, is positief omdat daarmee bewust of
onbewust lichtvaardig gebruik van de procedure wordt tegengegaan. Anders dan
de voorlopige bewijsverrichtingen strekt de procedure immers niet ertoe om bewijs
te vergaren maar om de onderhandelingen te faciliteren. Voorkomen moet worden
dat de procedure als een verkapte voorlopige bewijsverrichting wordt gebruikt, enkel
en alleen omdat de deelgeschilprocedure eenvoudig en snel toegankelijk is. Boven-
dien kan de procedure in die gevallen ook vastlopen op de vraag voor wiens rekening
de deskundigenkosten komen. De kosten van de deelgeschilprocedure komen

46. Hogeling 2014, pp. 48, 49.
47. Zie bijvoorbeeld: RechtbankMiddelburg 11 januari 2012, ECLI:NL:RBMID:2012:BW6490 r.o. 4.3; Recht-

bankUtrecht 23mei 2012, ECLI:NL:RBUTR:2012:BY0650 r.o. 4.7; RechtbankArnhem30mei 2012, ECLI:
NL:RBARN:2012:BW7289 r.o. 4.12. Zie voor een getuigenverhoor Rechtbank Maastricht 23 augustus
2011, ECLI:NL:RBMAA:2011:BT1939 r.o. 3.20; Rechtbank Gelderland 15 juli 2013, ECLI:NL:
RBGEL:2013:3764 r.o. 4.4. Zo ook Huijsmans en Vermeulen 2014, p. 29.

48. Rechtbank Dordrecht 27 juni 2012, ECLI:NL:RBDOR:2012:BX0795 r.o. 5.8; Rechtbank Den Haag
25 maart 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ8900 r.o. 4.9.

49. Rechtbank Arnhem 5 december 2012, ECLI:NL:RBARN:2012:3822 r.o. 3.3, 3.5 en 3.6.
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immers in beginsel voor rekening van de aansprakelijke partij maar de deskundigen-
kosten ingevolge artikel 205, tweede lid, Rv niet.

Voldoende onderhandelingen voorafgaand aan de procedure?
In de jurisprudentie deed zich al snel de vraag voorwanneer sprake is van ‘voldoende
gevoerde onderhandelingen’ om de procedure aanhangig te kunnen maken. In de
memorie van toelichting staat immers dat de procedure is bedoeld om ‘een impasse
in de buitengerechtelijke onderhandelingen te doorbreken’ en om ‘partijen in staat te
stellen om de buitengerechtelijke onderhandelingen weer op te pakken.’50 Bovendien
behoort het verzoek ingevolge artikel 1019x, derde lid, Rv een zakelijk overzicht te
bevatten van de inhoud en het verloop van de onderhandelingen over de vordering.

De rechtbankHaarlem oordeelde dan ook dat de procedure naar zijn aard niet ertoe
strekt een partij aan de onderhandelingstafel te dwingen.51 Indien de aansprakelijk
gestelde partij de aansprakelijkheid afwijst, zal van onderhandelen echter veelal geen
sprake zijn. De rechtbank Arnhem hanteerde daarom een ruimere uitleg door te over-
wegen dat het enkele feit dat geen noemenswaardige onderhandelingen zijn gevoerd,
niet per se aan toegang tot de procedure in de weg hoeft te staan.

“2.11. Het enkele feit dat geen noemenswaardige onderhandelingen zijn gevoerd, staat ech-
ter naar het oordeel van de rechtbank niet per se in de weg aan toegang tot een deelgeschil-
procedure. Juist het feit dat de partijen van mening verschillen over de aansprakelijkheid
kan een forse drempel zijn voor het op gang komen van onderhandelingen. Het voeren
van onderhandelingen ter regeling van een letselschade en het onderzoeken van de omvang
van dergelijke schades kan immers kostbaar zijn. De aangesproken partij zal daartoe in veel
gevallen niet bereid zijn indien zij de aansprakelijkheid betwist, terwijl het ook voor het
slachtoffer niet voor de hand ligt die kosten te maken indien de aansprakelijkheid wordt
betwist. Juist om die impasse te doorbreken kan een rechterlijk oordeel in een deelgeschil-
procedure een functie vervullen. Die functie is blijkens de hiervoor aangehaalde passages
door de wetgever onder omstandigheden beoogd. Zou het enkele feit dat de onderhande-
lingen nog niet op gang zijn gekomen juist door verschil van inzicht over de aansprakelijk-
heid, reeds tot gevolg hebben dat een verzoeker niet in zijn verzoek wordt ontvangen, dan
zou de door de wetgever klaarblijkelijk beoogde mogelijkheid ook de aansprakelijkheid in
een deelgeschilprocedure aan de orde te stellen, illusoir worden.”52

De rechtbank ‘s-Gravenhage onderschreef daarop in een volgende uitspraak even-
eens dat het enkele feit dat partijen nimmer met de onderhandelingen zijn gestart,
onvoldoende is voor het oordeel dat het geschil niet geschikt is voor behandeling

50. Kamerstukken II 2007/08, 31 518, nr. 3, p. 2.
51. Rechtbank Haarlem 23 november 2010, ECLI:NL:RBHAA:2010:BO6959 r.o. 2.6.
52. Rechtbank Arnhem 10 januari 2011, ECLI:NL:RBARN:2011:BP2911 r.o. 2.11. Zo ook onder meer Recht-

bank ’s-Gravenhage 30 maart 2011, ECLI:NL:RBSGR:2011:BQ0359 r.o. 4.3; Rechtbank Rotterdam
13 april 2011, ECLI:NL:RBROT:2011:BQ1123 r.o. 4.4; Rechtbank Dordrecht 8 december 2011, ECLI:
NL:RBDOR:2011:BU7610 r.o. 5.2; Rechtbank Amsterdam 26 januari 2012, ECLI:NL:RBAMS:2012:
BV2693 r.o. 4.2.
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in de procedure.53 Deze rechtbank benadrukte echter ook, evenals de rechtbankHaar-
lem eerder had gedaan, dat de procedure evenmin is bedoeld om partijen aan de
onderhandelingstafel te dwingen. In weer een volgende uitspraak bevestigde ook
de rechtbank Arnhem dat als uitgangspunt geldt dat partijen in onderhandelingmoe-
ten zijn en dat de procedure niet is bedoeld om de aansprakelijk gestelde partij(en) te
dwingen in onderhandeling te treden. Deze rechtbank voegde daaraan echter toe dat
partijen evenmin kunnen volstaan met het enkel aansprakelijk stellen dan wel stil-
zwijgen of het betwisten van aansprakelijkheid en het afhouden van onderhandelin-
gen, (mede) om het voeren van een deelgeschilprocedure onmogelijk te maken.

“5.4 … Uitgangspunt is dat de betrokken partijen in onderhandeling moeten zijn. De deel-
geschilprocedure is bedoeld om het onderhandelingsproces te versnellen, althans een
daarin ontstane impasse te doorbreken. De kantonrechter is van oordeel dat de deelgeschil-
procedure niet bedoeld is omde aansprakelijk gestelde partij(en) te dwingen in onderhande-
ling te treden.

5.5. Met [verzoekende partij] is de kantonrechter echter tevens van oordeel dat tegenpar-
tijen niet moeten kunnen volstaan met stilzwijgen danwel het betwisten van aansprakelijk-
heid en het afhouden van onderhandelingen, (mede) om het voeren van een deel-
geschilprocedure onmogelijk te maken. De omstandigheid dat – zoals onweersproken in
het onderhavige geval aan de orde – geen noemenswaardige onderhandelingen zijn
gevoerd, staat (daarom) naar het oordeel van de kantonrechter niet zonder meer in de
weg aan toegang tot een deelgeschilprocedure.

5.6. Het ligt naar het oordeel van de kantonrechter echter wel op deweg van de verzoeker
om – voordat wordt geconcludeerd dat de tegenpartijen ‘niets doen of willen’ en het deel-
geschil aanhangig wordt gemaakt – de naar zijn oordeel aansprakelijke partijen in kaart te
brengen, deze partijen aan te schrijven en te trachten onderhandelingen met de partijen op
gang te brengen. Daartoe kan het dienstig zijn (tenminste voorlopig) inzicht te geven in
de schade en een voorstel te doen met betrekking tot de wijze van schadevaststelling en
-regeling. Het ligt voorts op de weg van verzoeker om deze punten in het verzoekschrift
uiteen te zetten als bedoeld in artikel 1019x lid 3 sub c Rv.”54

Sindsdienwordt doorgaans deze lijn aangehouden.55 Inmiddels heeft ook het gerechts-
hof ‘s-Gravenhage geoordeeld dat bij een geschil over de aansprakelijkheid het ontbre-
ken van noemenswaardige onderhandelingen niet aan een behandeling van het
verzoek in een deelgeschilprocedure in de weg behoeft te staan. De aansprakelijkheids-
vraag die partijen verdeeld houdt, betreft volgens het gerechtshof immers doorgaans
een geschilpunt aan het begin van het traject van de minnelijke onderhandelingen

53. Rechtbank ’s-Gravenhage 11 februari 2011, ECLI:NL:RBSGR:2011:BP5391 r.o. 4.3; Rechtbank ’s-Graven-
hage 11 februari 2011, ECLI:NL:RBSGR:2011:BP5395 r.o. 4.3.

54. Rechtbank Arnhem 8 juni 2011, ECLI:NL:RBARN:2011:BQ9096 r.o. 5.4-5.6.
55. Rechtbank ’s-Gravenhage 9 augustus 2011, ECLI:NL:RBSGR:2011:BU3478; Rechtbank Utrecht

10 augustus 2011, ECLI:NL:RBUTR:2011:BT8679 r.o. 4.3; Rechtbank Arnhem 30 september 2011,
ECLI:NL:RBARN:2011:BU6738 r.o. 2.10; Rechtbank Midden-Nederland 13 augustus 2014, ECLI:
NL:RBMNE:2014:3613.
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zodat, afhankelijk van de overige omstandigheden van het geval, een beslissing op dat
verzoek de onderhandelingen op gang kan brengen.56

Door te oordelen dat het ontbreken van noemenswaardige onderhandelingen voor-
afgaand aan het verzoek niet per se aan toegang tot de procedure in de weg behoeft te
staan, hebben rechters zich dus faciliterend opgesteld. Daardoor hebben zij eraan bij-
gedragen dat het bereik van de procedure niet onnodig werd beperkt. Dat is een posi-
tieve ontwikkeling. Uiteraard dienen verzoeken te voldoen aan de in de wet gestelde
eisen om lichtvaardig gebruik daarvan tegen te gaan. Bij de afweging of aan die eisen
wordt voldaan, hoort de faciliterende strekking van de procedure echter een grote rol
te spelen en bij twijfel de doorslag te geven. Een verzoek wordt in het algemeen
immers niet zomaar ingediend. De kracht van de procedure is mede erin gelegen
dat partijen kunnen profiteren van een gerechtelijk oordeel over een geschil dat
hen verdeeld houdt en daarvan is geen sprake indien een verzoek op grond van
het proportionaliteitscriterium wordt afgewezen.

Voldoende onderhandelingen na afloop van de procedure?
In de jurisprudentie rees ook de vraag in welke mate na de procedure nog onderhan-
delingen nodig zijn. De procedure is immers, zoals hiervoor al bleek, bedoeld om ‘een
impasse in de buitengerechtelijke onderhandelingen te doorbreken’ en om ‘partijen in
staat te stellen om de buitengerechtelijke onderhandelingen weer op te pakken.’57 In
het algemeen wordt geoordeeld dat het voldoende is als de beslissing een bijdrage
kan leveren aan de totstandkoming ervan. De rechtbank Rotterdam oordeelde bij-
voorbeeld dat aan de behandeling van een deelgeschil niet in de weg staat dat de ver-
zochte deelbeslissing niet direct zal leiden tot een eindregeling omdat de zaak
complex is en in de rede ligt dat ook op andere punten geschillen zullen rijzen. De
procedure kan immers een impasse doorbreken waardoor de onderhandelingen kun-
nen worden voortgezet.58 Ook de rechtbank Arnhem oordeelde dat noch de tekst,
noch de parlementaire geschiedenis van de wettelijke regeling van de procedure con-
crete aanwijzingen bevat dat de procedure alleen beoogt finale schaderegelingen te
faciliteren.59 In dezelfde lijn oordeelde ook de rechtbank ‘s-Gravenhage dat de
omstandigheid dat partijen over meerdere punten van mening verschillen of kunnen
gaan verschillen, niet maakt dat een verzoek niet geschikt is voor behandeling in de
procedure omdat in de parlementaire geschiedenis is overwogen dat het geen beletsel
is dat mogelijk meerdere deelgeschilprocedures nodig zullen blijken te zijn om tot een
alomvattende afwikkeling van de zaak te komen.60

56. Gerechtshof ’s-Gravenhage 5 juni 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BW8517 r.o. 10.
57. Zie noot 50.
58. Rechtbank Rotterdam 6 oktober 2010, ECLI:NL:RBROT:2010:BN9805 r.o. 4.3. Zo ook: Rechtbank

Utrecht 13 oktober 2010, ECLI:NL:RBUTR:2010:BO1694 r.o. 4.6.
59. Rechtbank Arnhem 7 februari 2011, ECLI:NL:RBARN:2011:BP5963 r.o. 1.7.
60. Kamerstukken II 2008/09, 31 518, nr. 8, p. 9; Rechtbank ’s-Gravenhage 4 mei 2011, ECLI:NL:

RBSGR:2011:BQ6069 r.o. 4.3.
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Doorslaggevend wordt dus geacht dat partijen door de verzochte beslissing weer
aan de onderhandelingstafel kunnen plaatsnemen. De stelling van één van de partijen
dat hij of zij de onderhandelingen niet zal hervatten, staat daarbij niet aan behande-
ling van een verzoek in de weg. Op die manier zou de deelgeschilprocedure immers
eenvoudig kunnen worden gefrustreerd.61 Aan behandeling staat evenmin in de weg
dat de procedure tot gevolg kan hebben dat het gehele geschil tot een einde komt. Ter
illustratie kan de beschikking van de rechtbank Utrecht dienen die oordeelde dat het
beslissen op een voorgelegd verzoek over de omvang van de aansprakelijkheid wel-
iswaar tot gevolg kan hebben dat het gehele geschil tot een einde komt, maar dat dat
niet maakt dat de verzochte beslissing enkel daarop dient te worden afgewezen. Dat
zou in strijd zijn met de bedoeling van de wetgever omdat het verzoek inhoudelijk
beschouwd binnen het bereik van artikel 1019w Rv valt en de wetgever met de deel-
geschilprocedure heeft beoogd de afwikkeling van letselschade (buiten rechte) te ver-
eenvoudigen en te versnellen.62

Ook wat betreft de benodigde onderhandelingen na de procedure stellen rechters
zich doorgaans dus faciliterend op. Dat is een belangrijke constatering omdat, zoals ik
eerder reeds opmerkte, een afwijzing op grond van het proportionaliteitscriterium het
voorliggende geschil niet oplost. In hoofdstuk 6 zal ook nog blijken dat partijen vooral
van de juridische beslissing baat hebben bij het hervatten van de onderhandelingen.

Manier van afwijzen op grond van het proportionaliteitscriterium
Tijdens de studiedag van de SSR onderschreven de rechters in het algemeen de stelling
dat de deelgeschilprocedure faciliterend van aard is en dat een praktische oplossing
daarom de voorkeur heeft boven een strikt juridische.63 Zij vroegen zich dan ook af
wat eraan in de weg staat om, indien een inhoudelijke beoordeling van het verzoek
ertoe leidt dat het verzoek op grond van het proportionaliteitscriterium moet worden
afgewezen, dat openmet partijen te bespreken en partijen voor te houdenwelke andere
mogelijkheden er nog zijnwaarbij volgens hen creatieve oplossingenmogelijk zijn. Vol-
gens hen bespreken zij ter zitting vaak veel meer dan wat in de beschikking staat.64

Hoe rechters daarmee ter zitting omgaan, blijkt echter in het algemeen niet uit de
beschikking voor zover de procedure al tot een beschikking leidt. Slechts een enkele
keer komt in een beschikking tot uitdrukking dat de rechter partijen bijvoorbeeld op
hun gedrag aanspreekt, zoals de volgende overwegingen illustreren:

“… Het zou het onderhandelingsproces wellicht ten goede kunnen komen indien partijen
over en weer iets meer inschikkelijkheid zouden vertonen op voor hen niet van wezenlijk
belang zijnde punten.”65

61. Rechtbank Amsterdam 29 augustus 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:5020; Rechtbank Rotterdam 1 oktober
2013, ECLI:NL:RBROT:2013:7655.

62. Rechtbank Utrecht 12 oktober 2012, ECLI:NL:RBUTR:2012:BY0014 r.o. 4.1.
63. Huijsmans en Vermeulen 2014, p. 26.
64. Ibid, p. 28.
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“4.12. Ten overvloede merkt de rechtbank het volgende op. De rechtbank staat bepaald kri-
tisch tegenover de houding van het ziekenhuis in de onderhavige procedure. Het gezamen-
lijk aanzoeken van een deskundige [X] was bedoeld om verdere discussie te voorkomen en
het aan hem voorgelegde geschilpunt te beslechten. Om dan vervolgens, als de deskundige
tot een oordeel komt dat niet welgevallig is, een andere deskundige aan te zoeken, en als
deze eveneens niet helemaal verklaart wat naar het oordeel van het ziekenhuis de bedoeling
is, weer een nieuwe deskundige aan te zoeken, is in strijd met de met [verzoeker] gemaakte
afspraak, verre van constructief en onbehoorlijk jegens [verzoeker]. De rechtbank spreekt de
hoop uit dat het ziekenhuis zich in de verder te voeren onderhandelingen redelijker op zal
stellen.”66

In hoofdstuk 6 zal daarom op basis van de interviews worden nagegaan hoe rechters
de bindende functie toepassen en hoe die door partijen wordt ervaren.

In de jurisprudentieanalyse zijn echter wel voorbeelden te vinden waarin rechters,
ondanks dat zij het verzoek op grond van het proportionaliteitscriterium afwezen, in
de beschikking een overweging, al dan niet ten overvloede, opnamen met concrete sug-
gesties waarvan partijen bij het hervatten van de onderhandelingen konden profiteren.

In vijf van de zes gevallen waarin expliciet een overweging ten overvloede was
opgenomen, betroffen deze suggesties procedurele stappen die partijen nog zouden
kunnen nemen. Zo overwoog de rechtbank Middelburg dat partijen eerst duidelijk-
heid over de feiten dienden te verkrijgen, zonodig middels bewijslevering, alvorens
een deskundige te vragen daarover een oordeel te vellen.67 De rechtbank ’s-Hertogen-
bosch overwoog dat partijen buiten rechte eerst duidelijkheid dienden te krijgen over
de te stellen aanvullende vragen om daarna zelf tot een deskundigenbericht te kun-
nen komen.68 De rechtbank ’s-Gravenhage merkte ten overvloede op, dat de afwij-
zing op grond van artikel 1019z Rv niet inhield dat verzoeker geen klachten had
en er geen sprake was van een causaal verband tussen deze klachten en het ongeval,
maar dat dit pas zou kunnen worden vastgesteld na een deskundigenadvies. De
rechtbank gaf partijen daarom in overweging om buiten rechte gezamenlijk een neu-
roloog aan te zoeken en wellicht ook een (neuro)psycholoog. Indien uit de rapporta-
ges zou blijken dat verzoeker als gevolg van het ongeval klachten had opgelopen, zou
volgens de rechtbank een verzekeringsgeneeskundig en/of een arbeidsgeneeskundig
onderzoek in de rede kunnen liggen ter vaststelling van de als gevolg van de klachten
ontstane beperkingen.69 De rechtbank Zutphen overwoog, ondanks een afwijzing op
grond van het proportionaliteitscriterium, partijen zeerwel in staat te achten in onder-
ling overleg tot het geven van een opdracht aan een verzekeringsgeneeskundige
te kunnen komen, ter vaststelling van de beperkingen dan wel de rechtbank te
verzoeken om in het kader van de lopende procedure inzake de voorlopige

66. Rechtbank Noord-Holland 4 januari 2013, ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ0050 r.o. 4.12.
67. Rechtbank Middelburg 11 januari 2012, ECLI:NL:RBMID:2012:BW6490, r.o. 4.5.
68. Rechtbank ’s-Hertogenbosch 8 februari 2012, ECLI:NL:RBSHE:2012:BV3743 r.o. 4.16.
69. Rechtbank ’s-Gravenhage 20 januari 2012, ECLI:NL:RBSGR:2012:BV6894 r.o. 4.8.
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deskundigenberichten een verzekeringsgeneeskundige als deskundige te benoe-
men.70 Ook de kantonrechter ’s-Gravenhage gaf ondanks een afwijzing op grond
van het proportionaliteitscriterium, partijen in overweging buiten rechte een deskun-
dige te raadplegen met het verzoek te onderzoeken of de aard van het bij verzoeker
geconstateerde letsel duidt op een doorgemaakt elektrisch trauma, waarbij de medi-
sche voorgeschiedenis van verzoeker in aanmerking zou moeten worden genomen.
Volgens de kantonrechter zou daarmee naast duidelijkheid over de toedracht van het
schadeveroorzakende evenement ook duidelijkheid kunnen worden verkregen over
het causaal verband tussen de klachten van verzoeker en het schadeveroorzakende
evenement, hetgeen tussen partijen, naar de kantonrechter begreep, ook nog een punt
van discussie was.71

In één geval betrof de overweging ten overvloede een inhoudelijk schot voor de boeg.
De kantonrechter van de rechtbank Den Haag overwoog dat indien hij wel een inhou-
delijk oordeel over het verzoek zou hebben gegeven, verweerders onder de gegeven
omstandigheden nietmet succes op grondvan artikel 6:106 lid 1 onder b BW tot vergoe-
ding van de gestelde immateriële schade hadden kunnen worden aangesproken.72

Pragmatisch gezien, sluit het opnemen van overwegingen, al dan niet ten over-
vloede, aan bij de faciliterende strekking van de procedure. Zoals eerder opgemerkt
zal in hoofdstuk 6 nog blijken dat van een afwijzing op grond van het proportionali-
teitscriterium een escalerende en vertragende werking op de onderhandelingen kan
uitgaan. Deze uitkomst lost het voorliggende geschil immers niet op, terwijl het ver-
zoek de verhoudingen vaak wel op scherp stelt, tijdens de procedure meestal polari-
satie en juridisering plaatsvindt en de onderhandelingen in afwachting van de
uitkomst van de procedure doorgaans stilliggen. Blijkens de interviews behoeft
van die escalerende en vertragendewerking echter geen sprake te zijn, indien rechters
suggesties meegeven waarvan partijen bij het voortzetten van de onderhandelingen
kunnen profiteren. Partijen blijken daaraan behoefte te hebben, vooral aan suggesties
in de beschikking. Het opnemen ervan in de beschikking heeft tot voordeel dat wordt
voorkomen dat bij partijen verschillende beelden gaan leven van hetgeen ter zitting is
besproken, waardoor de onderhandelingen alsnog kunnen worden belemmerd.
Mogelijk is immers dat de boodschap ter zitting niet altijd tot partijen doordringt.
Bovendien zijn ter zitting niet altijd degenen aanwezig die de onderhandelingen heb-
ben gevoerd en die de onderhandelingen ook weer zullen voortzetten. Daardoor
bestaat het risico dat de informatie niet neutraal of onvolledig wordt overgedragen.
Dat geldt des te meer omdat van de zitting in het algemeen geen procesverbaal wordt
opgemaakt.
De vraag is echter wat de juridische status van dergelijke overwegingen, al dan

niet ten overvloede, is. Dat de rechter bij een afwijzing op grond van het proportio-
naliteitscriterium ter zitting uitgebreid met partijen bespreekt welke opties nog

70. Rechtbank Zutphen 25 oktober 2012, ECLI:NL:RBZUT:2012:BY1386 r.o. 4.11.
71. Rechtbank ’s-Gravenhage 30 november 2011, ECLI:NL:RBSGR:2011:BV1531.
72. Rechtbank Den Haag 8 januari 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:422.
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openstaan, waarbij ook praktische en creatieve oplossingen aan de orde kunnen
komen, past bij de faciliterende aard van de procedure en de bindende functie die
de rechter daarin heeft. Met het vervolgens afwijzen van het verzoek op grond van
het proportionaliteitscriterium heeft de rechter echter aan zijn taak voldaan. In dat
geval komt hij aan een beslissing op inhoudelijke gronden niet toe. Dat hij partijen
daarnaast in overweging geeft een bepaalde procedurele stap te zetten of erop wijst
dat een bepaald verweer op inhoudelijke gronden zal worden afgewezen, is slechts
een toegift waaraan zij niet zijn gebonden. Niet uitgesloten is echter dat partijen zich
daaraan bij het voortzetten van de onderhandelingen toch gebonden zullen voelen.
Alleen al van het opperen door de rechter van bepaalde oplossingen gaat immers
vaak al een bepaalde kracht op partijen uit, wat in hoofdstuk 6 ook nog uit de inter-
views zal blijken. Dat zal des te sterker gelden omdat de deelgeschilrechter door het
amendement van het lid van de Tweede Kamer Teeven in beginsel tevens bevoegd is
kennis te nemen van de bodemprocedure indien deze wordt aangebracht (artikel
1019x, tweede lid, Rv), zoals in hoofdstuk 2 bleek.

In het geval partijen erop zijn gericht er samen in de onderhandelingen uit te
komen, zullen deze overwegingen partijen dus stimuleren de onderhandelingen
voort te zetten in plaats van door te procederen. Indien partijen echter op het scherpst
van de snede onderhandelen en alsnog een bodemprocedure aanhangig maken, is
de vraag hoe deze overwegingen zich verhouden tot het vereiste dat de rechter
onpartijdig dient te zijn. De bodemrechter kan immers dezelfde persoon als de deel-
geschilrechter zijn. In hoofdstuk 2 werd geconstateerd dat het gezien het onpartij-
digheidsvereiste in artikel 6, eerste lid, EVRM in de meeste gevallen geen probleem
is als de deelgeschilrechter ook in de bodemprocedure optreedt. Belangrijk is dat hij
binnen het beperkte toetsingskader van de feiten in de deelgeschilprocedure blijft en
alle ruimte aan partijen heeft gelaten om in de bodemprocedure alsnog de aanname
die tot de beslissing heeft geleid te weerleggen. Daarvan lijkt mij echter geen sprake
meer te zijn indien de rechter zich naast de afwijzing op grond van het proportio-
naliteitscriterium alsnog in een overweging, al dan niet ten overvloede, expliciet
over de materiële rechtsverhouding heeft uitgelaten. Hoewel de bodemrechter
aan deze overwegingen niet is gebonden, vrees ik, evenals Giesen eerder al eens
constateerde, dat ook als de rechter later inziet dat hij iets te snel een bepaalde kant
op is gegaan, het voor hem niet eenvoudig is daarvan terug te komen.73

Nu in de strekking van de procedure het pragmatische de boventoon voert en deze
werkhouding pragmatisch ook positief uitvalt, verdient het aanbeveling dat de rech-
ter partijen bij de afwijzing op grond van het proportionaliteitscriterium waar moge-
lijk in een overweging, al dan niet ten overvloede, suggesties meegeeft waarvan zij bij
het hervatten van de onderhandelingen kunnen profiteren. Indien de rechter zich
daarbij echter over de materiële rechtsverhouding heeft uitgelaten, is het raadzaam
dat de betreffende deelgeschilrechter niet ook als bodemrechter optreedt. Een

73. Giesen 2011, p. 436.
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wetswijziging is daarvoor niet nodig omdat artikel 1019x, tweede lid, Rv niet ertoe
verplicht dat de bodemrechter dezelfde persoon als de deelgeschilrechter is.

Toewijzen of afwijzen op inhoudelijke gronden

Indien het verzoek voldoet aan het proportionaliteitscriterium, wordt het inhoudelijk
behandeld. De uitleg van het toepasselijke materiële recht verschilt daarbij niet van
die in andere procedures. Nu de procedure echter ertoe leidt dat vaker dan voorheen
zaken over personenschade aanhangig worden gemaakt en het steeds een deel van
het gehele geschil betreft, wordt het materiële recht fequenter in variërende feiten-
complexen en op onderdelen toegepast. Dat draagt bij aan de kennis en het begrip
ervan, vooral ook omdat aan deze uitspraken veel aandacht wordt besteed, bijvoor-
beeld op de website van het Personenschade Instituut van Verzekeraars.74 Van de
jurisprudentie kan dan ook in toekomstige zaken worden geprofiteerd. Ter illustratie
kan het criteriumworden genoemdwaaraanwordt getoetst of een door partijen geza-
menlijk verzocht deskundigenrapport als uitgangspunt voor de verdere afwikkeling
van de schade heeft te gelden. In de jurisprudentie is vele malen herhaald dat partijen
die overeenkomen omgezamenlijk medisch deskundigen aan te zoeken die gezamen-
lijk geformuleerde vragen dienen te beantwoorden, zich daarmee in beginsel verbin-
den om de rapportages van die ingeschakelde deskundigen als uitgangspunt voor de
verdere afwikkeling te nemen. Dat is slechts anders indien sprake is van zwaarwe-
gende argumenten tegen de wijze waarop de deskundigen hunwerkzaamheden heb-
ben verricht of indien de inhoud van de rapporten niet voldoet aan de daaraan te
stellen eisen van onpartijdigheid, consistentie, inzichtelijkheid en logica.75 Verwacht
mag worden dat dit toetsingscriterum gaandeweg zo wordt verinnerlijkt dat daar-
over steeds minder vragen zullen rijzen.
Van een versnellende werking en profijt in toekomstige zaken is echter alleen

sprake indien de jurisprudentie zo uniform mogelijk is. Daarvan gaat preventieve
werking uit omdat het voorkomt dat partijen onnodig verzoeken indienen en zij ver-
schillen in uitspraken kunnen aangrijpen om door te procederen in plaats van verder
te onderhandelen. Volledige uniformiteit is echter niet haalbaar. Bij de afwikkeling
van personenschade zijn geschillen immers veelal feitelijk van aard. Daardoor is er
ook weinig tot geen jurisprudentie van de Hoge Raad op dit gebied. Wellicht dat
de rechtsvorming door de Hoge Raad toeneemt nu in de procedure ook prejudiciële
vragen gesteld lijken te kunnen worden, hoewel die uiteraard nog steeds niet over de
feiten kunnen gaan. Prejudiciële vragen zijn immers ookmogelijk gebleken bij bewijs-
beslag in andere zaken dan zaken over intellectuele eigendom waarin eveneens een
snelle beslissing is vereist.76 In de op 1 juli 2015 op rechtspraak.nl gepubliceerde

74. Http://stichtingpiv.nl/.
75. Rechtbank Rotterdam 11 januari 2012, ECLI:NL:RBROT:2012:BV0631 r.o. 4.5.3; Rechtbank Oost-Neder-

land 28 februari 2013, ECLI:NL:RBONE:2013:BZ3464.
76. Huijsmans en Vermeulen 2014, p. 29.
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uitspraken, bleek slechts één partij in een deelgeschilverzoek een prejudiciële vraag te heb-
ben willen voorleggen. Dat deelgeschilverzoek werd echter afgewezen omdat de betref-
fende zaak volgens de rechter niet onder het toepassingsgebied van artikel 392 Rv viel.77

Verder valt ook bij de toewijzing en afwijzing op inhoudelijke gronden op, dat de
rechter zich regelmatig faciliterend opstelt door partijen in overwegingen, al dan niet
ten overvloede, suggesties mee te geven waarmee zij bij het hervatten van de onder-
handelingen hun voordeel kunnen doen. In tweeëntwintig gevallen nam de rechter
daarover expliciet een overweging ten overvloede op. Zo wees de rechtbank Zee-
land-West-Brabant een verzoek over aansprakelijkheid toe en nam daarbij een over-
weging ten overvloede op over het nog resterende geschil betreffende de mogelijke
door de gebeurtenis geleden en nog te lijden schade. Daarin overwoog de rechter
dat, mede gelet op het beroep van de verweerder op artikel 6:101 BW, er mogelijk
sprake was van omstandigheden die aan de verzoeker konden worden toegerekend
die mede hadden bijgedragen aan het ontstaan van de schade.

“4.9. In dit deelgeschil ligt uitsluitend de aansprakelijkheidsvraag ter beoordeling voor. Tus-
sen partijen resteert een geschil betreffende de door [verzoekster] mogelijk ten gevolge van
de gebeurtenis geleden en nog te lijden schade. De rechtbank kan en zal daaromtrent thans
geen oordeel geven, maar overweegt, mede gelet op het beroep dat [verweerder] heeft
gedaan op het bepaalde in artikel 6:101 BW, dat er in casu mogelijk sprake is van omstan-
digheden die aan [verzoekster] kunnen worden toegerekend die mede hebben bijgedragen
aan het ontstaan van de schade. Zowas [verzoekster], die veel ervaring heeft met paarden in
het algemeen en ook goed bekend was met deze pony in het bijzonder, degene die het dier
vast hield op het moment van het incident, om te voorkomen dat hij zou weglopen. Zij heeft
ook zelf verklaard dat zij op dat moment waarschijnlijk met een riempje bij het hoofd van de
pony bezig was en dat deze het in het algemeen niet fijn vond als aan zijn hoofd werd geze-
ten. Dergelijke omstandigheden kunnen aan [verzoekster] als benadeelde worden toegere-
kend, hetgeen gelet op het bepaalde in artikel 6:101 BW invloed kan hebben op de verdeling
van de schadelast over partijen.”.78

Een ander voorbeeld is de rechtbank Dordrecht die een verzoek over aansprakelijk-
heid toewees en partijen daarbij in overweging gaf de reeds geraadpleegde deskun-
dige een aanvullende vraag voor te leggen om de vraag naar het causaal verband te
kunnen beantwoorden.

“5.12. De rechtbank geeft partijen in overweging om chirurg [dr. B] deze vraag alsnog voor
te leggen. Het feit dat [dr. B] na het tot standkomen van zijn deskundigenbericht door [dr. A]

77. Rechtbank Rotterdam 17 december 2014, ECLI:NL:RBROT:2014:100051. Om onder het toepassingsge-
bied van artikel 392 Rv te vallen, dient het te gaan om zaken waarin het antwoord op de prejudiciële
vraag nodig is en rechtstreeks van belang is voor a) een veelheid aan vorderingsrechten die gegrond zijn
op dezelfde of soortgelijke feiten en uit dezelfde of soortgelijke samenhangende oorzaken voortkomen,
of b) de beslechting of beëindiging van talrijke andere uit soortgelijke feiten voortvloeiende geschillen,
waarin dezelfde vraag zich voordoet.

78. Rechtbank Zeeland-West-Brabant 13 februari 2013, ECLI:NL:RBZWB:2013:BZ5965.
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over deze mogelijke oorzaak van het letsel is aangesproken, maakt niet dat hij deze vraag
niet naar behoren zou kunnen beantwoorden. Indien daaruit blijkt dat [dr. B] de mogelijk-
heid onder ogen heeft gezien dat het zenuwletsel is of kan zijn veroorzaakt door de val zelf
en hij deze mogelijkheid heeft uitgesloten, staat daarmee het causaal verband vast op grond
van hetgeen hiervoor uit het rapport van [dr. B] is geciteerd. Indien echter uit beantwoor-
ding van de vraag door [dr. B] blijkt dat hij deze mogelijkheid niet onder ogen heeft gezien,
zal de vraag naar het causaal verband tussen het zenuwletsel en de toerekenbare tekortko-
ming van [dr. A] nader (en in volle omvang)moetenworden onderzocht. De rechtbank geeft
partijen daarbij in overweging om hierover gezamenlijk een deskundige te benaderen zoals
zij bij het raadplegen van [dr. B] al hebben gedaan.”79

Ter illustratie kan ook de rechtbank Utrecht dienen, die een verzoek ter begroting van
de omvang van het smartengeld toewees en partijen daarnaast handreikingenmeegaf
op basis waarvan zij zelf zonodig de verplaatste schade voor kosten van verpleging
en verzorging, reiskosten en verbouwingskosten konden berekenen.

“4.7. De rechtbank overweegt als volgt. Op grond van artikel 6:107 BW is de aansprakelijke
partij, in geval van letselschade, verplicht kosten die een derde anders dan krachtens een
verzekering ten behoeve van de gekwetste heeft gemaakt te vergoeden. In beginsel komen
de kosten die [verzoeker] als verplaatste schade vordert dus voor vergoeding in aanmer-
king. Echter, gezien het feit dat verweerder de diverse onderdelen van de post verplaatste
schade betwist, onder andere met de stelling dat de vergoeding voor verplaatste schade
dubbelop zou zijn vanwege de reeds betaalde vergoeding voor zelfwerkzaamheid, huishou-
delijke hulp en zorg en dit standpunt op basis van de thans beschikbare stukken niet valt te
beoordelen, dient [verzoeker] de omvang van de gevorderde vergoeding van verplaatste
schade in beginsel te bewijzen. Voor (nadere) bewijslevering is in het kader van deze deel-
geschilprocedure echter geen ruimte. Indien en voor zover de gemaakte kosten zouden
(komen) vast (te) staan, komen deze gevorderde kosten de rechtbank evenwel redelijk voor
en zou zij die toewijzen. De rechtbank volstaat in het navolgende met enkele handreikingen
waarmee partijen in staat moeten worden geacht de omvang van deze post in onderling
overleg buitengerechtelijk vast te kunnen stellen.

4.7.1. Voor de beantwoording van de vraag wanneer – kort gezegd –mantelzorg als ver-
mogensschade door de aansprakelijke partij vergoed moet worden hanteert de rechtbank
overeenkomstig het arrest van de Hoge Raad van 5 december 2008, NJ 2009/387 als uit-
gangspunt …

4.7.2. Ten aanzien van de gevorderde reis- en bezoekkosten geeft de rechtbank partijen in
overweging deze aan de hand van de reisafstand van ieders woning tot de verblijfplaats van
[erflater] te begroten.

4.7.3. Voor wat betreft de verbouwingskosten begrijpt rechtbank uit de toelichting die
[verzoeker] ter zitting op deze schadepost heeft gegeven, dat dit kosten betreffen van een
andere, kleinere verbouwing, bestaande uit enkele noodzakelijke aanpassingen zodat [erf-
later] tijdens de weekenden in zijn woning kon verblijven in de periode vanaf 2004 toen [erf-
later] in De Horizon te Amersfoort verbleef. Het betreft dus niet de verbouwing waarmee

79. Rechtbank Dordrecht 15 februari 2012, ECLI:NL:RBDOR:2012:BV3577.
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een bedrag van € 28.000,00 was gemoeid en die in opdracht van de woningbouwvereniging
is verricht. Ook hier lijkt het de rechtbank niet onredelijk uit te gaan van het feit dat [ver-
zoeker 3] dergelijke kosten heeft gemaakt ten behoeve van [erflater]. Een uurtarief van
€ 20,00 per uur alsmede een bedrag van € 1000,00 aan materialen komt de rechtbank als
een reële en redelijke omvang voor.”80

Een laatste voorbeeld is de rechtbank Oost-Brabant die ondanks de afwijzende
beschikking overwoog dat indien de door de verzoeker gestelde toedracht van het
ongeval wèl zou zijn komen vast te staan, zulks nog niet zonder meer tot de conclusie
zou hebben geleid dat de verweerder daarmee ook maatschappelijk onzorgvuldig
zou hebben gehandeld jegens de verzoeker.

“4.8. Uit het vorenstaande volgt dat de verzoeken sub 1 en 2 niet voor toewijzing in aanmer-
king komen.

4.9. De rechtbank hecht eraan nog op te merken dat, zo de door [X] gestelde toedracht
van het ongeval wél zou zijn komen vast te staan, zulks nog niet zonder meer tot de con-
clusie zou hebben geleid dat [B] daarmee ook maatschappelijk onzorgvuldig zou hebben
gehandeld jegens [X]. De rechtbank neemt daarbij in aanmerking dat tussen partijen vast
staat dat de (mogelijke) aanwezigheid van gasflessen in een schuur in het buitengebied
geldt als een bij de brandweer bekend risico en dat de brandweer – als professional –
bij de uitoefening van haar werkzaamheden rekening dient te houden met de mogelijk-
heid dat een burger, die korte tijd daarvoor en veelal volstrekt onverwacht is geconfron-
teerd met een uitslaande brand in (bijvoorbeeld) zijn schuur – met alle emoties en
onzekerheid van dien – niet steeds met juistheid zal aangeven welke (potentieel gevaar-
lijke) goederen zich daarin bevinden. Dit leidt tot een relatief hoge drempel voor het aan-
nemen van onrechtmatigheid.”81

Deze voorbeelden illusteren hoe de rechter partijen kan helpen de onderhandelingen
te hervatten. Zoals reeds eerder opgemerkt, hebben partijen daaraan ook behoefte.
Net zoals hiervoor bij de afwijzing van het verzoek op grond van het proportionali-
teitscriterium werd geconstateerd, verdient het dan ook aanbeveling dat de rechter
partijen waar mogelijk in een overweging, al dan niet ten overvloede, suggesties mee-
geeft. Ook hier geldt weer dat het raadzaam is dat de betreffende deelgeschilrechter
niet ook als bodemrechter optreedt, indien hij zich in de suggesties over de materiële
rechtsverhouding heeft uitgelaten.

Minnelijke schikking of intrekking

Procedures leiden lang niet altijd tot een eindbeschikking. Partijen kunnen het ver-
zoek tijdens de procedure intrekken omdat zij een minnelijke schikking hebben

80. Rechtbank Utrecht 4 juli 2012, ECLI:NL:RBUTR:2012:BX5644.
81. Rechtbank Oost-Brabant 5 maart 2014, ECLI:NL:RBOBR:2014:721.
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bereikt of omdat zij zelf verder willen onderhandelen. Uit de reeds in hoofdstuk 1
opgenomen tabellen blijkt dat in 2010 en 2011 ongeveer de helft van de procedures
bij de kantonrechter tot een eindbeschikking leidde. Voor de rechtbank gold in
2010 hetzelfde. Daarna nam het aantal eindbeschikkingen bij beide instanties toe.

De volgende tabellen geven weer hoe vaak partijen het verzoek voor of na de behan-
deling ter zitting introkken.

Tabel 1.182 Aantal aanhangig gemaakte deelgeschilprocedures bij de kantonrechter

Kantonrechter juli-dec 2010 2011 2012 2013 2014 jan-juli 2015 Totaal

Eindbeschikkingen 4 18 44 43 onbekend onbekend 109 + onbekend

Geen eindbeschikkingen 4 17 35 24 onbekend onbekend 80 + onbekend

Totaal aanhangig gemaakte

procedures

8 35 79 67 onbekend onbekend 189 + onbekend

Bron: Raad voor de Rechtspraak.

Tabel 1.283 Aantal aanhangig gemaakte deelgeschilprocedures bij de rechtbank

Rechtbank juli-dec 2010 2011 2012 2013 2014 jan-juli 2015 Totaal

Eindbeschikkingen 18 121 164 166 onbekend onbekend 469 + onbekend

Geen eindbeschikkingen 16 89 84 84 onbekend onbekend 273 + onbekend

Totaal aanhangig gemaakte

procedures

34 210 248 250 onbekend onbekend 742 + onbekend

Bron: Raad voor de Rechtspraak.

Tabel 3.9 Intrekkingen en eindbeschikkingen bij de kantonrechter

Kantonrechter juli-dec 2010 2011 2012 2013 2014 jan-juli 2015 Totaal

Intrekking voor behandeling 3 16 26 21 onbekend onbekend 66 + onbekend

Intrekking na behandeling 1 1 9 3 onbekend onbekend 14 + onbekend

Eindbeschikkingen 4 18 44 43 onbekend onbekend 109 + onbekend

Totaal aantal aanhangig

gemaakte procedures

8 35 79 67 onbekend onbekend 189 + onbekend

Bron: Raad voor de Rechtspraak.

82. Zie noot 6.
83. Ibid.
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Uit deze tabellen blijkt dat zowel bij de kantonrechter als bij de rechtbank vóór de
behandeling ter zitting meer zaken werden ingetrokken dan daarna. De reden voor
intrekking wordt niet bijgehouden. Een mogelijke verklaring voor het intrekken van
verzoeken vóór de behandeling ter zitting is, dat partijen zich onder druk van een
aanhangig gemaakte procedure flexibeler opstellen waardoor onderhandelen weer
mogelijk wordt. Mogelijk is ook dat de speciaal voor de procedure ingeschakelde
advocaat met een frisse blik naar de zaak kijkt en andere oplossingen ziet, of net
de juiste toon weet te treffen waardoor het gesprek weer op gang komt en alsnog
een procedure kan worden voorkomen, zoals in hoofdstuk 6 nog zal blijken. Het
intrekken van verzoeken na de behandeling ter zitting kan worden ingegeven door-
dat partijen met behulp van de rechter een schikking hebben bereikt of weer moge-
lijkheden zien om zelf de onderhandelingen te hervatten.

Begroting van de kosten

De kosten van de procedure worden zozeer verbonden geacht met het verkrijgen van
voldoening buiten rechte, dat deze kosten gelden als buitengerechtelijke kosten in de
zin van 6:96 lid 2 BW. Dat is echter alleen het geval indien de aansprakelijkheid komt
vast te staan en is voldaan aan de dubbele redelijkheidstoets, inhoudend dat de kos-
ten in redelijkheid zijn gemaakt en de hoogte ervan eveneens redelijk is.84 De kosten-
begroting op grond van artikel 1019aa, eerste lid, Rv is dan ook nog geen veroordeling
daartoe. Daarvoor is een apart verzoek nodig en dat kan alleen worden toegewezen
indien de aansprakelijkheid komt vast te staan.85 Het gerechtshof Arnhem heeft dan
ook terecht geoordeeld dat een veroordeling van de aansprakelijke partij in de proces-
kosten, ondanks dat aansprakelijkheid nooit is erkend en evenmin ooit is komen vast
te staan, een juridische misslag is.86

Of de rechter de kosten begroot, hangt af van de vraag of het verzoek ontvankelijk
is. Zoals eerder opgemerkt, is bij een niet-ontvankelijkverklaring artikel 1019aa Rv

Tabel 3.10 Intrekkingen en eindbeschikkingen bij de rechtbank

Rechtbank juli-dec 2010 2011 2012 2013 2014 jan- juli 2015 Totaal

Intrekking voor behandeling 12 62 60 53 onbekend onbekend 187 + onbekend

Intrekking na behandeling 4 27 24 31 onbekend onbekend 86 + onbekend

Eindbeschikkingen 18 121 164 166 onbekend onbekend 469 + onbekend

Totaal aantal aanhangig

gemaakte procedures

34 210 248 250 onbekend onbekend 742 + onbekend

Bron: Raad voor de Rechtspraak.

84. Artikel 6:96 BW bevat geen zelfstandige grond voor buitengerechtelijke kosten, zoals ook werd bena-
drukt in Hoge Raad 11 juli 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF7423.

85. Kamerstukken II 2007/08, 31 518, nr. 3, p. 19.
86. Gerechtshof Arnhem 13 december 2011, ECLI:NL:GHARN:2011:BU8395 r.o. 4.6.
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niet van toepassing waardoor een kostenbegroting achterwege blijft. In dat geval
geldt de uitsluiting van artikel 289 Rv evenmin en kan de rechter dus op grond daar-
van een kostenveroordeling ten laste van verzoeker uitspreken.
Indien het verzoek ontvankelijk is, worden de kosten volledig begroot, tenzij het

verzoek volstrekt onnodig of onterecht is ingediend danwel niet aan de dubbele rede-
lijkheidstoets is voldaan. In de laatste gevallen kan de kostenbegroting, mits gemoti-
veerd, worden beperkt tot de kosten die wel aan de dubbele redelijkheidstoets
voldoen. Dit systeem wordt in de praktijk nog niet uniform toegepast, zoals hiervoor
bij de toepassing van het proportionaliteitscriterium bleek.87

Uit de jurisprudentieanalyse blijkt ook dat de kosten nog niet eenvormig worden
begroot. In de eerste plaats blijkt volgens de interviewsmet rechters dat in het verzoek
soms nog een kostenspecificatie ontbreekt en wordt volstaan met de melding ‘kosten
rechtens’. Zonder kostenspecificatie kan de rechter de werkelijke kosten echter niet
begroten.88 Maar zelfs indien die specificatie wel is toegevoegd, vindt in vrijwel elke
zaak discussie plaats over de vraag welke werkzaamheden tot de procedure behoren,
hoeveel uur daaraan mag worden besteed en welk uurtarief, inclusief het percentage
aan BTWen het percentage aan kantoorkosten,89 magworden gehanteerd. Soms gaan
procedures zelfs alleen over de kosten van belangenbehartigers.
Uit de jurisprudentie blijkt dat rechters bij het begroten met vele factoren rekening

houden:
a. de verhouding kosten en de omvang van de schade;
b. de aard van de door het slachtoffer geleden schade;
c. de aard van de door de belangenbehartiger verrichtte werkzaamheden;
d. de complexiteit van de zaak;
e. de ervaring en specialisatie van de advocaat;
f. de eerdere vergoeding van buitengerechtelijke kosten in het voortraject;
g. de betwisting door de tegenpartij van de verzochte kosten en
h. het uurtarief dat tijdens de buitengerechtelijke onderhandelingen is gehanteerd.

Tabel 3.11 Schema van kostenbegroting o.g.v. artikel 1019aa Rv

1. Niet-ontvankelijk? Artikel 1019aa Rv is niet van toepassing en dus vindt geen volledige

kostenbegroting plaats o.g.v. 6:96 BW

2. Ontvankelijk en afgewezen op 1019z Rv?

3. Ontvankelijk en toegewezen of afgewezen

op inhoudelijke gronden?

Kostenbegroting o.g.v. 6:96 BW van alle kosten, tenzij:

a. het verzoek volstrekt onnodig of onterecht is ingediend

b. de kosten niet voldoen aan de dubbele redelijkheidstoets.

In de gevallen onder a en b blijft de kostenbegroting beperkt tot de kosten die wel

aan de dubbele redelijkheidstoets voldoen. Daarbij is een motivering vereist.

87. Rechtbank Maastricht 19 april 2011, ECLI:NL:RBMAA:2011:BQ5644; Rechtbank Assen 14 september
2011, ECLI:NL:RBASS:2011:BT1641; Zo ook Colsen 2011, p. 116; Van Klinken 2013, p. 9.

88. Rechtbank ’s-Gravenhage 26 oktober 2011, ECLI:NL:RBSGR:2011:BU3870.
89. Onder kantoorkosten worden bijvoorbeeld verstaan: verzekeringen, pensioenopbouw, buffer voor tij-

den dat het slecht gaat en kantoorbenodigdheden, Bannier 2011, p. 113.
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Dat heeft in de praktijk tot een enorme variëteit aan kostenbegrotingen geleid. Het
toegewezen uurtarief blijkt te variëren van € 120 tot € 300 exclusief 6 % kantoorkosten
en exclusief 21% BTW. Het aantal toegewezen uur varieert van 4,2 tot 65 uur. De
tabellen 3.12 tot en met 3.15 geven weer wat het hoogste en het laagste aantal uur,
en het hoogste en het laagste uurtariefwas, dat door de kantonrechter en de rechtbank
werd begroot in de uitspraken die op 1 juli 2015 op rechtspraak.nl waren gepubli-
ceerd. In de tabellen over de kantonrechter ontbreken de gegevens van 2010 omdat
in de betreffende beschikkingen niet werd vermeld op welke manier de kosten waren
begroot. Verder ontbreken in de tabellen soms percentages bij de kantoorkosten (KK)
en de belasting over de toegevoegde waarde (BTW) indien die niet in de beschikking
werden vermeld.

Tabel 3.12 Begroting aantal uur door de kantonrechter

Kantonrechter juli-dec 2010 2011 2012 2013 2014 jan-juli 201590

Hoogste aantal uren – 37 22,3 25,3 30,1 –

Laagste aantal uren – 4,2 5 8 6 –

Gebaseerd op http://uitspraken.rechtspraak.nl/ d.d. 01-07-2015.

Tabel 3.13 Begroting uurtarief door de kantonrechter

Kantonrechter juli–dec

2010

2011 2012 2013 2014 jan–juli

201591

Hoogste uurtarief – € 290 + 6% KK

+ BTW

€ 300 + 6% KK

+ 21% BTW

€ 297 + 6% KK

+ 19% BTW

€ 270 + 5% KK

+ 21% BTW

–

Laagste uurtarief – € 219,6 +

19% BTW

€ 90 +

BTW

€ 180 € 150 –

Gebaseerd op http://uitspraken.rechtspraak.nl/ d.d. 01–07–2015.

Tabel 3.14 Begroting aantal uur door de rechtbank

Rechtbank juli-dec 2010 2011 2012 2013 2014 jan-juli 2015

Hoogste aantal uren 27 26 65 51,4 26 30

Laagste aantal uren 11 5 4,5 8 8 7

Gebaseerd op http://uitspraken.rechtspraak.nl/ d.d. 01-07-2015.

90. Nu van de vijf zaken slechts in één zaak het aantal uren werd vermeld, kan hiervan geen hoogste en
laagste aantal uren worden gegeven.

91. Nu van de vijf zaken slechts in één zaak het uurtarief werd vermeld, kan hiervan geen hoogste en
laagste tarief worden gegeven.
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Tijdens de studiedag van de SSR bleek de meerderheid van de rechters de opvatting
te delen dat de kosten, bedoeld in artikel 1019aa, eerste lid, Rv, die kosten zijn die
in het kader van de procedure zijn gemaakt en die direct daarmee verband
houden.92 Volgens de jurisprudentie valt daaronder het opstellen van het verzoek-
schrift en het voorbereiden en bijwonen van de zitting. Daaronder kunnen ook enkele
voorwerkzaamheden vallen, zoals een besprekingmet de cliënt. Werkzaamheden die
ruim voor het indienen van het deelgeschil zijn verricht, vallen daarbuiten.93

De rechters deelden eveneens de opvatting dat de hoogte van het uurtarief en het
aantal in rekening te brengen uren, communicerende vaten zijn. Een gespecialiseerde
advocaat wordt geacht tegen een hoger uurtarief sneller te kunnen werken. Uit de
jurisprudentieanalyse blijkt ook dat rechters het aantal uur vaker matigen dan het
gevraagde uurtarief.
De rechters verschilden echter van mening over de vraag wanneer het uurtarief in

beschouwingmagworden genomen. Sommige rechters doen dat alleen als daartegen
verweer wordt gevoerd, terwijl anderen het uurtarief matigen ongeacht verweer of
niet.94 De rechters waren het evenmin eens over de vraag of magworden aangesloten
bij het uurtarief dat eerder in de zaak door een verzekeraar is vergoed. Sommige
rechters sluiten bij voorkeur daarbij aan, anderen houden daarmee juist bewust geen
rekening omdat voor procederen doorgaans een hoger tarief geldt dan voor het bui-
tengerechtelijk onderhandelen.
Tijdens de studiedag van de SSRwerd dan ook geconcludeerd dat rechters behoefte

hebben aan meer duidelijkheid bij het begroten maar dat men van mening is dat het
beter is wanneer de advocatuur en de verzekeraars zelf met een richtlijn komen.95 In
het Rapport ‘BGK-Integraal 2013’, zoals aangepast in augustus 2014, merkte de des-
betreffende werkgroep uit de rechterlijke macht hierover op de ontwikkelingen bin-
nen de specifiek op deelgeschillen gerichte expertgroep binnen de rechterlijke macht
af te wachten.96 De desbetreffende expertgroep heeft laten weten de ontwikkelingen

Tabel 3.15 Begroting uurtarief door de rechtbank

Rechtbank juli-dec

2010

2011 2012 2013 2014 jan-juli 2015

Hoogste uurtarief € 294 € 291 + 5% KK

+ 19% BTW

€ 297 + KK

+ BTW

€ 297 + 6 % KK

+ BTW

€ 300 + 5% KK

+ 21% BTW

€ 260 + 6% KK

+ 21% BTW

Laagste uurtarief € 275 € 150 € 150 + 5% KK

+ 19% BTW

€ 150 + 6% KK

+ BTW

€ 190

+ 21% BTW

€ 180

+ 21% BTW

Gebaseerd op http://uitspraken.rechtspraak.nl/ d.d. 01-07-2015.

92. Huijsmans en Vermeulen 2014, pp. 26, 27.
93. Rechtbank ’s-Hertogenbosch 20 oktober 2011, ECLI:NL:RBSHE:2011:BT8905 r.o. 3.11.
94. Huijsmans en Vermeulen 2014, p. 27.
95. Ibid.
96. Rapport BGK-Integraal 2013, zoals aangepast in augustus 2014, p. 40.
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in het veld af te wachten. Vermoedelijk doelt de werkgroep daarmee op de poging
van de Vereniging voor Letselschade Advocaten (LSA), de Vereniging Advocaten
voor Slachtoffers van Personenschade (ASP) en de Stichting Personenschade Instituut
van Verzekeraars (PIV) om tot normering van een toepasselijk uurtarief te komen.97

Ook vier van de vijf geïnterviewde advocaten merkten op dat normering nodig is.
Zij verschilden echter van mening over de vraag of alleen het uurtarief normering
behoeft dan wel ook het aantal aan het deelgeschilverzoek bestede uren. Zij waren
ook verdeeld over de vraag welke normering navolging behoeft: de ASPstaffel of
de PIVstaffel.

Advocaten:
“Je weet vrij goed welke rechters veel toewijzen en welke weinig. Het zou heel goed zijn als
er standaardisatie kwam zoals bij IE zaken. Het gedoe over kosten mag niet de zaak
overheersen.”

“Numoet de slag bij belangenbehartigers worden gemaakt. Ik ben niet tegen buitengerech-
telijke kostenmaarwel tegen buitengerechtelijke kosten voor prutsers. Het is frustrerend dat
enkele belangenbehartigers het voor de rest verstieren en zij door gebrek aanmarktwerking
hun gang kunnen gaan.”

“DeASPtarieven zijn aan de hoge kant, terwijl de PIVstaffel voor buitengerechtelijke kosten
goed is voor licht letsel maar weer niet voor zwaar letsel waar je al snel met een ander uur-
tarief zit.”

Advocaten die zijn aangesloten bij de ASP hanteren de ASPstaffel. Die staffel is geba-
seerd op het uurtarief dat door het landelijk overleg van de rechterscommissarissen in
faillissementen en surseances van betaling (Recofa) als basis is genomen voor de
honorering van curatoren en faillissementsmedewerkers. Dat tarief is per 1 juli
2013 €198 inclusief kantoorkosten en exclusief BTW, waarbij de staffel met een
bepaalde factor wordt vermenigvuldigd afhankelijk van het financieel belang van
de zaak en de ervaring van de advocaat.98

Tussen een aansprakelijkheidsverzekeraar en een belangenbehartiger, niet zijnde
een rechtsbijstandsverzekeraar, die de PIV-Overeenkomst Buitengerechtelijke Kosten
hebben ondertekend, geldt de daarin opgenomen PIV-staffel. In die staffel wordt de
vergoeding voor buitengerechtelijke kosten gebaseerd op een zogenaamde regressie-
formule waarbij een min of meer vaste relatie bestaat tussen de hoogte van de letsel-
schade en de hoogte van de buitengerechtelijke kosten. Naarmate het schadebedrag
stijgt, daalt het afgeleide bedrag van de buitengerechtelijke kosten procentueel. Inge-
volge artikel 2.2 onder i van de PIV-Overeenkomst komen daar de door belangenbe-
hartiger gemaakte kosten, die door de rechter zijn vastgesteld in het kader van een
door partijen gevoerde deelgeschilprocedure nog bovenop.

97. Keizer 2014, p. 13.
98. Roth 2010, pp. 2, 3.
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Tot slot geldt tussen de aansprakelijkheidsverzekeraar en de rechtsbijstandsverze-
keraar veelal een andere, met de PIVstaffel vergelijkbare regeling: de Regeling buiten-
gerechtelijke kosten Letsel.99

Zowel rechters als advocaten pleiten dus voor normering, wat gezien de diversiteit
aan begrotingen inderdaadwenselijk is. De vraag is echter of normering het probleem
geheel oplost. Vooropgesteld zij dat dewetgeverwilde voorkomen dat de benadeelde
de procedure om financiële redenen niet aanhangig kanmaken. Om die reden komen
de kosten van de procedure in beginsel voor volledige vergoeding door de aansprake-
lijke partij in aanmerking. Het begroten van de werkelijke kosten leidt in de praktijk
echter steeds tot discussie. Dat komt omdat er een discrepantie kan bestaan tussen het
bedrag dat een belangenbehartiger aan zijn cliënt in rekening brengt en de kosten die
op de tegenpartij kunnen worden afgewenteld. Indien de brancheverenigingen ASP,
LSA en PIV tot normering van hun tarieven voor de deelgeschilprocedure kunnen
komen, kan dat tot meer transparantie en voorspelbaarheid leiden, waardoor de pro-
cedure sneller kan verlopen. Deze oplossing geldt echter alleen indien alle advocaten
die genormeerde tarieven hanteren en rechters de kosten op basis daarvan begroten.
Verwacht magworden dat de bij de LSA, de ASP en het Verbond van Verzekeraars en
het PIV aangesloten leden zich wel aan deze normering zullen houden. Een richtlijn is
echter niet-bindend zodat individuele advocaten daarvan kunnen afwijken; zij kun-
nenmet hun cliënt een ander, hoger, bedrag afspreken. In dat geval kan de cliënt in de
procedure wel vergoeding van het hogere bedrag vragen, maar is onzeker of de rech-
ter dat bedrag zal toewijzen of dat hij dat bedrag zal terugbrengen tot het genor-
meerde tarief van de richtlijn. In het laatste geval blijft de benadeelde dus met een
kostenpost zitten. Indien rechters onderling tot afspraken over tarivering komen,
blijft hetzelfde probleem gelden. Ook dan kunnen advocaten daarvan immers in
afspraken met hun cliënt afwijken.
Een andere oplossing is dat de wetgever de proceskosten vaststelt op de bedragen

van de vrije markt. Dat is echter lastig omdat de gevraagde tarieven enorm van elkaar
verschillen. Te hoge tarieven zullen het vertrouwen van aansprakelijkheidsverzeke-
raars in de procedure ondermijnen en te lage tarieven hebben tot nadeel dat advoca-
ten daarvan in afspraken met hun cliënt kunnen afwijken.
Initiatieven van advocaten en verzekeraars om in het personenschadeveld tot nor-

mering te komen, verdienen dus aanbeveling omdat het de discussies over het begro-
ten van de kosten kan verminderen. Deze discussies zullen echter nooit geheel
verdwijnen.

Doorlooptijden

De procedure dient niet meer tijd in beslag te nemen dan nodig is, opdat partijen zo
snel mogelijk hun buitengerechtelijke onderhandelingen kunnen voortzetten. Indien

99. De PIV-Overeenkomst Buitengerechtelijke Kosten en de Regeling buitengerechtelijke kosten Letsel zijn
raadpleegbaar op http://stichtingpiv.nl/.
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een snelle afhandeling niet meer mogelijk is, schiet de procedure haar doel voorbij. De
doorlooptijden van de procedures worden echter niet bijgehouden.

Om toch een indruk te krijgen, heb ik de doorlooptijden berekend van de beschik-
kingen die op 1 juli 2015 op rechtspraak.nl waren gepubliceerd. Daarvoor heb ik de
periode gemeten tussen de datum van indiening van het verzoek en de datum van de
uitspraak. De zaken waarvan in de gepubliceerde beschikking de datum van indie-
ning van het verzoek niet werd vermeld (21 zaken bij de kantonrechter en 151 zaken
bij de rechtbank), zijn buiten beschouwing gebleven. Van de overige zaken heb ik de
doorlooptijden bij elkaar opgeteld en gedeeld door het aantal zaken om het gemid-
delde te berekenen. Het gemiddelde is echter bijzonder gevoelig voor ‘uitschieters’.
Die variatie valt te verklaren uit zowel de organisatie en de werkwijze van een recht-
bank, als de inhoudelijke behandeling van een zaak waarin soms een bewijsopdracht
wordt verstrekt of een zaakwordt aangehouden omdat partijen de onderhandelingen
zelf weerwillen hervatten. Nu extreem lange zaken een fors verschil in de gemiddelde
doorlooptijd veroorzaken, is ook de mediaan van de doorlooptijden berekend. De
mediaan is het midden van de gegevensverzameling, waarbij de helft van de zaken
een doorlooptijd kleiner of gelijk aan de mediaan heeft en de helft van de zaken een
doorlooptijd groter of gelijk aan de mediaan.

Tabel 3.16 Doorlooptijden deelgeschilprocedure bij de kantonrechter

Doorlooptijden

kantonrechter

juli – dec 2010 2011 2012 2013 2014 jan – juli 2015

Gemiddelde 10,67 wk =

2,67 mnd

15,07 wk =

3,76 mnd

21,72 wk =

5,43 mnd

16 wk =

4 mnd

18,64 wk =

4,66 mnd

–
100

Mediaan 8 wk =

2 mnd

14 wk =

3,5 mnd

20 wk =

5 mnd

15 wk =

3,75 mnd

17,5 wk =

4,38 mnd

–

Gebaseerd op http://uitspraken.rechtspraak.nl/ d.d. 01-07-2015.

Tabel 3.17 Doorlooptijden deelgeschilprocedure bij de rechtbank

Doorlooptijden

rechtbank

juli – dec

2010

2011 2012 2013 2014 jan – juli

2015

Gemiddelde 16,89 wk =

4,22 mnd

15,56 wk =

3,89 mnd

17,59 wk =

4,40 mnd

20,29 wk =

5,07 mnd

16,20 wk =

4,05 mnd

20,40 wk =

5,10 mnd

Mediaan 16 wk =

4 mnd

14 wk =

3,5 mnd

16,5 wk =

4,13 mnd

16 wk =

4 mnd

15 wk =

3,75 mnd

20,5 wk =

5,13 mnd

Gebaseerd op http://uitspraken.rechtspraak.nl/ d.d. 01-07-2015.

100. Nu van de vijf zaken slechts in één zaak de datum van indiening van het verzoekschrift werd vermeld,
kan hiervan geen gemiddelde doorlooptijd en mediaan worden gegeven.
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Over de periode van 1 juli 2010 tot en met 1 juli 2015 namen bij de kantonrechter
54 deelgeschilprocedures in totaal 978 weken in beslag, wat een gemiddelde door-
looptijd geeft van 18,11 weken (4,52 maanden) met een variatie van 4 tot 44 weken
(1 tot 11 maanden). De mediaan bedroeg 16 weken (4 maanden). Bij de rechtbank
namen over dezelfde periode 184 deelgeschilprocedures in totaal 3264 weken in
beslag, wat een gemiddelde doorlooptijd geeft van 17,74 weken (4,43 maanden)
met een variatie van 5 tot 103 weken (1,15 tot 25,75 maanden). De mediaan bedroeg
16 weken (4 maanden).
De vraag is of deze doorlooptijden kort zijn, in vergelijking met de doorlooptijden

van andere gerechtelijke procedures. Een dergelijke vergelijking is echter lastig te
maken. In de eerste plaats is een deelgeschilprocedure alleen mogelijk bij personen-
schade en slechts voor een deel van het geschil, terwijl de bestaande procedures bij de
kantonrechter en de rechtbank voor alle civielrechtelijke geschillen mogelijk zijn en
dan nog voor het geheel. In de tweede plaats worden in een deelgeschilprocedure
in beginsel geen voorlopige bewijsverrichtingen verricht en geen pleidooien gehou-
den, terwijl in procedures bij de kantonrechter en de rechtbank sprake kan zijn van
zowel gecompliceerde zaken met enquête, descente of pleidooi als minder gecompli-
ceerde zaken zonder enquête, descente of pleidooi. In de derde plaats is een vergelij-
king ook lastig te maken omdat gegevens ontbreken over de doorlooptijden van
personenschadezaken voor de inwerkingtreding van de deelgeschilprocedure. De
Raad voor de Rechtspraak publiceert sinds enige jaren echter wel kengetallen, om
de transparantie over het functioneren van de afzonderlijke gerechten en daarmee
ook van de rechtspraak als geheel te vergroten. Daarin worden onder meer voor
de verschillende soorten procedures doorlooptijdnormen gesteld en wordt bezien
in welk percentage van de gevallen daaraan wordt voldaan. Uit de kengetallen
van 2013 blijkt dat in 95% van de gevallen de doorlooptijdnorm van drie maanden
voor zowel kort gedingen bij de rechtbank als bij de kantonrechter wordt gehaald.101

De deelgeschilprocedure verschilt wel van deze civiele voorlopige voorziening, zoals
in hoofdstuk 2 bleek, maar wat betreft de doorlooptijd kan de procedure daarmee het
best worden vergeleken. Een kort geding zal vanwege de vereiste spoedeisendheid
sneller verlopen, maar daarin komen net zoals in de deelgeschilprocedure slechts
deelvragen aan de orde. Hoewel de vergelijking dus niet geheel zuiver is, suggereren
de doorlooptijdnormen van drie maanden van civiele voorlopige voorzieningen bij
zowel de kantonrechter als de rechtbankwel, dat de doorlooptijd van een deelgeschil-
beschikking met een mediaan van 4 maanden bij zowel de kantonrechter als de recht-
bank relatief snel is. Dat geldt des te meer nu volgens rechters het aantal vragen dat in
menig deelgeschil moet worden beantwoord niet onderdoet voor een serieuze
bodemzaak.102 Wellicht kan de digitalisering van de civiele procedure in het kader

101. Raad voor de Rechtspraak, Kengetallen 2013, p. 48, raadpleegbaar op www.rechtspraak.nl.
102. Huijsmans en Vermeulen 2014, p. 30 waar in noot 31 ter illustratie wordt verwezen naar Rechtbank

Rotterdam 20 juni 2012, ECLI:NL:RBROT:2012:BW8748; RechtbankAmsterdam 3 oktober 2013, ECLI:
NL:RBAMS:2013:6608; Rechtbank Utrecht 9 februari 2011, ECLI:NL:RBUTR:2011:BP5568. Zo ook Sap
2013, p. 204.
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van het Programma Kwaliteit en Innovatie (KEI) van de minister van Veiligheid en
Justitie en de Rechtspraak dat ertoe strekt de rechtspraak te moderniseren en toegan-
kelijker te maken, ook nog tot een versnelling leiden.103

De relatief snelle doorlooptijd van de procedure duidt erop dat de rechterlijke
macht tot heden in staat is te voldoen aan de hieraan in de praktijk levende behoefte.
Of die snelle doorlooptijd in de toekomst behouden blijft, zal in de eerste plaats afhan-
gen van de totale instroom aan civiele zaken die bij de rechtbanken op circa 295.000
zaken ligt.104 Daarmee vergeleken is het aantal deelgeschilzaken te verwaarlozen. Dat
neemt niet weg dat het relevant is na te gaan, hoe het aantal deelgeschilverzoeken zich
zal ontwikkelen.

Enerzijds is een stijging van het aantal verzoeken mogelijk. De geïnterviewde rech-
ters merkten op nu al zaken te behandelen die voorheen niet zouden zijn aangebracht.
Meerdere belangenbehartigers benadrukten ook dat het gemak en de voordelen van
de procedure nog niet tot iedereen zijn doorgedrongen. Bovendien is niet uitgesloten
dat vanwege de positieve ervaringen met de procedure, het toepassingsgebied zal
worden uitgebreid of dat in nieuw te ontwikkelen procedures van onderdelen van
de procedure gebruik zal worden gemaakt, zoals het geval is in de twee in hoofdstuk
2 beschreven wetsvoorstellen.

Anderzijds is ook een daling van het aantal verzoeken mogelijk. Meerdere geïnter-
viewde belangenbehartigers en schadebehandelaars AV merkten namelijk op dat de
druk op het minnelijk regelen van zaken toeneemt. Volgens hen gaat van de overleg-
structuren, de aanbevelingen van het Verbond van Verzekeraars en de convenanten
van de PIV een duidelijk filterende werking uit, die voorkomt dat dreigingen met
deelgeschilprocedures daadwerkelijk tot procedures uitgroeien. Zij noemden ter illu-
stratie de aanbeveling om in zaken die na twee jaar nog niet zijn afgehandeld een
andere behandelaar te betrekken en na drie jaar onafhankelijke bemiddeling, zoals
mediation, aan te bieden. Ook noemden zij de PIV-bespreekregeling uit artikel 8.1
van de PIV-Overeenkomst Buitengerechtelijke Kosten 2014.105 Dat daarvan een
beperkende werking op het aanhangig maken van de procedure uitgaat, zal in hoofd-
stuk 6 nog blijken.

Nu onduidelijk is hoe het aantal deelgeschilverzoeken zich zal ontwikkelen, is het
de moeite waard om naast het aantal ingediende verzoeken, ook de doorlooptijden
structureel te gaan bijhouden. Voorkomen moet worden dat een snelle afhandeling
op den duur niet meer mogelijk is, waardoor de procedure haar doel voorbijschiet.
Volgens het financieringsstelsel van de rechtspraak komt bij een stijging van het aan-
tal zaken wel meer geld beschikbaar om die zaken te behandelen, maar die financie-
ring staat bij deelgeschilprocedures niet in verhouding tot de tijdsbesteding die
daarmee gepaard gaat. De zwaarte van de zaken doet vaak niet onder voor die

103. Jaarverslag Rechtspraak 2014, p. 38, raadpleegbaar op http://www.jaarverslagrechtspraak.nl/.
104. Ibid.
105. Aanbeveling van het Verbond vanVerzekeraars van 10 juli 2012; Neervoort 2012, p. 126, noot 3; de PIV

Overeenkomst Buitengerechtelijke Kosten 2014 is raadpleegbaar op http://stichtingpiv.nl/.
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van standaard bodemprocedures, hetgeen ook in de literatuur is geconstateerd.106

Bovendien zal in hoofdstuk 6 nog blijken dat de rechter daarbij een uitgebreide regie-
functie heeft. Desondanks ontvangt de rechtbank voor een deelgeschil met uitspraak
slechts € 277,01 en zonder uitspraak € 148,17 terwijl zij voor een standaard letselbo-
demprocedure een vergoeding van € 2.870,99 krijgt.107

Die lage bedragen zijn verklaarbaar omdat bij de introductie van de procedure
moeilijk viel te voorspellen of de vermindering van de belasting van de rechterlijke
macht door minder complexe bodemprocedures, zou opwegen tegen de werklastver-
zwaring ervan. Om die reden zijn destijds aan de rechterlijke macht geen extra finan-
ciële middelen toegekend en is de procedure wat betreft de financiering ingedeeld bij
de algemene categorie ‘rekesten handel’.108 Het vermoeden dat de procedurewel eens
zwaarder zou kunnen uitpakken en de gekozen methode van financiering in dat
geval daaraan geen recht zou doen, is echter uitgekomen en behoort dus te worden
rechtgetrokken.109

In zijn reactie op het onderzoeksrapport naar de mogelijk versnellende werking
van de deelgeschilprocedure,110 waarin deze aanbeveling reeds werd gedaan, bena-
drukte het kabinet dat nieuwe ontwikkelingen die van invloed zijn op de prijzen in de
driejaarlijkse prijsonderhandelingen kunnen worden meegenomen.111 Gelet op de
wijze waarop het financieringssysteem in de rechtspraak is ingericht, ligt het volgens
het kabinet echter niet in de rede om deelgeschilprocedures apart of anders te finan-
cieren. Deze reactie gaat mijns inziens voorbij aan de kern van de procedure die
gespecialiseerde rechtspraak betreft. Alleen ervaren rechters zijn in staat omdusdanig
deskundig maatwerk te bieden dat partijen de onderhandelingen zelf minnelijk kun-
nen afronden. Een rechter die te weinig weet, zal immers eerder zijn geneigd een zaak
af te wijzen. Een rechter met kennis van de ontwikkelingen op het terrein van perso-
nenschade, het verzekeringsrecht, het sociale verzekeringsrecht, het aansprakelijk-
heidsrecht en het schadevergoedingsrecht kan schetsen welke vervolgstap voor
partijen juridisch en praktisch gezien het beste resultaat oplevert. Die rechter kan bij-
voorbeeld eerst met partijen de schade berekenen om aan de hand daarvan te bezien
of het praktisch gezien zinvol is om allerlei deskundigen in te schakelen in verband
met de daarmee gepaard gaande kosten. Een dergelijk specifiek op de zaak toegesne-
den advies kost tijd. Die investering verdient zichzelf echter terug indien daardoor
onnodige onderzoeken en procedures kunnen worden voorkomen. Voor een bedrag
dat vele malen lager is dan de behandeling van bodemprocedures kan die kwaliteit

106. Huijsmans en Vermeulen 2014, p. 30; Sap 2013, p. 204.
107. Sap 2013, p. 203.
108. De gedachte was dat de invoering weliswaar tot hogere kosten aanleiding zou geven (invoeringskos-

ten, extra zaken bij de rechter die voorheen niet voor kwamen) maar dat die investering zich na ver-
loop van tijd zou terugverdienen door rechtsvorming en een betere voorbereiding van eventuele
bodemprocedures die daardoor minder complex en beter af te handelen zijn.

109. Klaassen 2010, p. 44.
110. Wesselink 2014, p. 83.
111. Kamerstukken II 2014/15, 34 132, nr. 1.
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niet worden verwacht. Om de procedure op termijn goed te laten werken, is dan ook
een structurele verhoging van de financiële vergoeding voor de behandeling van de
deelgeschilprocedure noodzakelijk.

. UITGESTELDE EN BEPERKTE MOGELI JKHEID VAN RECHTSMIDDELEN

Hoger beroep en beroep in cassatie via een dagvaardingsprocedure

In hoofdstuk 2 bleek dat de deelgeschilprocedure een verzoekschriftprocedure is
waartegen geen directe voorziening openstaat. Alleen indien alsnog een bodempro-
cedure aanhangig wordt gemaakt, die een dagvaardingsprocedure is, kan daarin
ingevolge artikel 1019bb Rv ook tegen de deelgeschilbeschikking hoger beroep wor-
den ingesteld. Hoewel uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat dit hoger beroep
overeenkomstig de regels van de dagvaardingsprocedure moet worden ingeleid,
blijkt dit in de praktijk tot de nodige verwarring te hebben geleid.112 In 2014 heeft
het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dit nogmaals, mede op basis van beschikking
van de Hoge Raad,113 bevestigd.114 Inmiddels heeft ook de Hoge Raad bij arrest van
19 juni 2015 expliciet bepaald dat blijkens de tekst en de strekking van artikel 1019cc,
derde lid, Rv, het geding waarin op de voet van die bepaling (mede) wordt opgeko-
men tegen een beschikking in een deelgeschil, een dagvaardingsprocedure is. Dat
betekent dat een dergelijk geding in eerste aanleg wordt ingeleid met een dagvaar-
ding en dat het hoger beroep op de voet van artikel 1019cc, derde lid, Rv en een even-
tueel daarop volgend beroep in cassatie worden ingesteld bij dagvaarding, aldus de
Hoge Raad.115 Zowel het hoger beroep als het cassatieberoep leidt dus tot een arrest
en niet tot een beschikking.

Belangrijk is verder dat de Hoge Raad in dit arrest onder rechtsoverweging 4.5.5
ook heeft bepaald dat voor het beroep in cassatie, verlof van het gerechtshof is vereist
ingevolge artikel 1019cc, derde lid, aanhef en onder a, Rv in verbinding met artikel
401a, tweede lid, Rv. Wat betreft de kosten heeft de Hoge Raad in rechtsoverweging
4.9.3 overwogen dat blijkens de totstandkomingsgeschiedenis de regeling van artikel
1019aa Rv voor de begroting van de kosten slechts is gegeven voor de deelgeschilpro-
cedure. Die regeling is dus niet van toepassing op de proceskosten van de dagvaar-
dingsprocedure tussen dezelfde partijen waarin op de voet van artikel 1019cc, derde
lid, Rv wordt opgekomen tegen de deelgeschilbeschikking.

112. Kamerstukken II 2007/08, 31 518, nr. 3, p. 20; Kamerstukken 2008/09, 31 518, nr. 8, p. 12.
113. Hoge Raad 18 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:943; Parket Hoge Raad 13 december 2013, ECLI:NL:

PHR:2013:2369. In cassatie van Gerechtshof Amsterdam 4 december 2012, ECLI:NL:
GHAMS:2012:3600.

114. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12 augustus 2014, ECLI:NL:GHARL:2014:6361 en ECLI:NL:
GHARL:2014:6362.

115. Hoge Raad 19 juni 2015, ECLI:NL:HR:2015:1689 r.o. 4.7.2; Parket bij de Hoge Raad 23 januari 2015,
ECLI:NL:PHR:2015:21.
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Bevoegde rechter in de procedure ten principale

In hoofdstuk 2 bleek dat het, ingevolge het amendement van het lid van de Tweede
Kamer Teeven, de bedoeling is dat de rechter die over een deelgeschil heeft geoor-
deeld, ook oordeelt over een volgend deelgeschil in dezelfde zaak en eveneens over
een mogelijke bodemprocedure.116 Daarbij werd echter ook geconstateerd dat de uit-
werking daarvan in artikel 1019x, tweede lid, Rv tot verwarring kan leiden. Dat is in
de jurisprudentie ook gebleken. Zo merkte het gerechtshof Den Haag in een overwe-
ging ten overvloede op, dat noch uit de artikelen 1019w-1019cc Rv, noch uit de par-
lementaire geschiedenis daarvan blijkt, dat appellant gehoudenwas de procedure ten
principale aan te brengen bij dezelfde rechtbank als de rechtbank die de beschikking
in het deelgeschil heeft gewezen. Om die reden achtte het gerechtshof de gewone
bevoegdheidsregels (artikelen 99-110 Rv) van toepassing naast artikel 1019x, tweede
lid, Rv (tweede volzin).117 Zoals ik in hoofdstuk 2 reeds opmerkte, is deze uitleg
mogelijk door de manier waarop het amendement is uitgewerkt.

Bodemrechter vragen terug te komen op een bindende eindbeslissing

Zoals reeds opgemerkt, staat tegen de beschikking geen directe voorziening open.
Alleen indien alsnog een bodemprocedure aanhangig wordt gemaakt, kan daarin
ook tegen de deelgeschilbeschikking hoger beroep worden ingesteld. De eiser zal
dus in de dagvaarding de gronden moeten opnoemen waartegen hij opkomt, zowel
tegen de deelgeschilbeschikking als tegen de rest van de zaak. Indien hij wil dat de
rechter in eerste aanleg terugkomt op de beslissingen in de deelgeschilbeschikking
die de materiële rechtsverhouding betreffen, doet hij er bovendien goed aan uiteen
te zetten dat is voldaan aan de juridische criteria voor het terugkomen op een bin-
dende eindbeslissing. De rechter mag op die beslissingen, ingevolge artikel 1019cc,
eerste lid, Rv immers alleen terugkomen indien op grond van nadere gegevens blijkt
dat deze beslissing berust op een onjuiste juridische of feitelijke grondslag. Blijkens de
interviews met rechters ontbreken deze gegevens echter veelal in dagvaardingen.118

Daarnaast blijken partijen die direct hoger beroep willen instellen, soms ook te ver-
geten daarvoor tijdig, tussentijds verlof te vragen.119 Als gevolg daarvan dient eerst
het eindvonnis van de bodemrechter in eerste aanleg te worden afgewacht, alvorens
hoger beroep tegelijk met dat van het eindvonnis mogelijk is.120 Dat betekent dat de
rechtbank voor het eindvonnis, vanwege de verschillen in status van de verschillende

116. Kamerstukken II 2008/09, 31 518, nr. 14, gewijzigd amendement ter vervanging van nr. 11; Hande-
lingen II 25 juni 2009, nr. 100, pp. 7936, 7939, 7942.

117. Gerechtshof Den Haag 17 juni 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:1997 r.o. 9.
118. Zie voor de benodigde informatie in de verschillende procesinleidingen Bijlage VI.
119. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14 januari 2014, ECLI:NL:GHARL:2014:181 en ECLI:NL:

GHARL:2014:183 en ECLI:NL:GHARL:2014:185.
120. Vergelijk artikel 337, tweede lid, Rv.
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beslissingen, behoort te bepalen welke beslissingen op demateriële rechtsverhouding
tussen partijen betrekking hadden en welke beslissingen op veroordelingen. Aan die
laatste beslissingen is de rechter immers in het geheel niet gebonden. Volgens de
rechtbank Utrecht is dit onderscheid lastig te maken omdat de beoordeling daarvan
dient te geschieden aan de hand van een criterium dat in menig letselschadezaak wei-
nig onderscheidend vermogen heeft. Een in een beschikking opgenomen veroorde-
ling is volgens deze rechtbank vaak moeilijk los te zien van een beslissing over de
materiële rechtsverhouding, aangezien een dergelijke veroordeling meestal sterk ver-
weven is met de beslissing over het bestaan en de omvang van de aansprakelijk-
heid.121 Ook Oskam heeft dit in de literatuur gesteld. Zij merkte op dat het in de
praktijk regelmatig zal voorkomen dat de benadeelde uitsluitend betaling van een
geldsom vraagt (bijvoordeeld smartengeld), maar dat aan het toewijzen van dat ver-
zoek ook een beoordeling van de materiële rechtsverhouding tussen partijen vooraf
zal gaan (bijvoorbeeld omdat de verweerder stelt dat de benadeelde ook eigen schuld
heeft).122 De schulddeling is immers een beslissing over de materiële rechtsverhou-
ding tussen partijen. Deze beslissing behelst zowel een beslissing over de materiële
rechtsverhouding tussen partijen als een veroordeling.

Onbekend is of dit onderscheid ook in andere zaken tot problemen heeft geleid
omdat alleen wordt bijgehouden hoeveel deelgeschilprocedures en bodemprocedu-
res instromen en uitstromen, maar niet over welke deelgeschilprocedures een bodem-
procedure wordt gevoerd. Het maken van dit onderscheid is mogelijk echter
eenvoudiger dan gedacht. Op grond van de memorie van toelichting zijn namelijk
de aan de veroordeling ten grondslag liggende juridische vaststellingen op grond
van artikel 1019cc, eerste lid, Rv bindend; alleen de veroordeling op grond van artikel
1019cc, tweede lid, Rv is dat niet.123 Dit tweede lid lijkt dus zeer restrictief te moeten
worden opgevat en alleen het dictum te behelzen, terwijl het eerste lid de daaraan
voorafgaande overwegingen betreft.

Hoger beroep via (direct) tussentijds appel of tegelijk met de bodemprocedure

Blijkens de interviewsmet rechters is het verder voor het bepalen van de ontvankelijk-
heid bij een verzoek om tussentijds appel voor het gerechtshof van belang, dat wordt
gemeld dat enwanneer dit verlof is gevraagd. In de praktijk blijken de stukken betref-
fende het verkregen verlof en de digitale rolkaart van de rechtbank waaruit de eerste
roldatum blijkt, echter vaak niet te worden bijgevoegd en evenmin te worden nage-
stuurd. Ook blijkt vaak een kostenspecificatie te ontbreken, terwijl die wel nodig is
omdat de kosten ingevolge artikel 1019aa, tweede lid, Rv in de bodemprocedure niet
van kleur verschieten en dus voor volledige vergoeding in aanmerking komen.

121. Rechtbank Utrecht 29 februari 2012, ECLI:NL:RBUTR:2012:BV7503 r.o. 4.3; Zo ook Oskam 2012,
pp. 12, 13; Veendrick 2014, p. 66.

122. Oskam 2012, p. 12.
123. Kamerstukken II 2007/08, 31 518, nr. 3, p. 22.
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Of van de uitgestelde en beperkte mogelijkheid van rechtsmiddelen via een dag-
vaardingsprocedure veel gebruikwordt gemaakt, is niet bekend. Zoals hiervoor werd
opgemerkt, wordt niet bijgehouden over welke deelgeschilprocedures een bodem-
procedure wordt gevoerd.

Zelfstandig hoger beroep d.m.v. verzoekschriftprocedure bij doorbrekingsgronden

Aanvankelijk was onzeker of, indien zich in de procedure een grond voordoet voor
doorbreking van de uitsluiting van rechtsmiddelen, daarop een zelfstandig hoger
beroep kan worden gebaseerd via een verzoekschriftprocedure. In hoofdstuk 2 bleek
dat dewetgever die beslissing expliciet aan de rechter heeft gelaten.124 Bij beschikking
van 18 april 2014 heeft de Hoge Raad de onzekerheid hierover weggenomen.125 De
Hoge Raad bepaalde in rechtsoverweging 5.5 dat de doorbrekingsgronden kunnen
worden ingeroepen met betrekking tot een deelgeschilbeschikking, ongeacht of een
rechtsmiddel in de zin van artikel 1019cc, derde lid, Rv openstaat of zal openstaan.
De stelling dat beëindiging van een deelgeschil niet kan bijdragen aan de totstandko-
ming van een vaststellingsovereenkomst over de vordering, als bedoeld in artikel
1019x, derde lid, aanhef en onder a, Rv, levert volgens rechtsoverweging 5.6 geen
doorbrekingsgrond op.126 Een zelfstandig hoger beroep door middel van een ver-
zoekschriftprocedure is dus alleen mogelijk indien sprake is van één of meer van
de drie in de jurisprudentie van de Hoge Raad ontwikkelde doorbrekingsgronden:
de rechter is ten onrechte buiten het toepassingsgebied van de betreffende regeling
getreden, de rechter heeft deze regeling ten onrechte buiten toepassing gelaten of
bij de behandeling van de zaak is een zodanig fundamenteel rechtsbeginsel veron-
achtzaamddat van een eerlijke en onpartijdige behandeling van de zaak niet kanwor-
den gesproken.127

Relatief bevoegd is het gerechtshof van het ressort waarin de rechtbank is gevestigd
waarvan de deelgeschilbeschikking afkomstig is. Daarbij worden de volgende pro-
cesstappen doorlopen:

Figuur 3.1 Processtappen bij zelfstandig hoger beroep bij doorbrekingsgronden

Beroepschrift Beschikking
Mondelinge

behandeling (evt.
verweerschrift)

124. Ibid, p. 19.
125. Hoge Raad 18 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:943 r.o. 5.2.
126. Vgl. Hoge Raad 24 september 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC1076.
127. Salomons 2010, p. 173, voetnoot 7: BvHoge Raad 22 november 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZC2210; Hoge

Raad 27 juni 1997, ECLI:NL:HR:1997:ZC2407 en Hoge Raad 29 november 2002, ECLI:NL:HR:2002:
AF1210. Salomons en zo ook de AG in zijn conclusie bij Hoge Raad 13 december 2013, ECLI:NL:
PHR:2013:2369wijzen er overigens op dat deze jurisprudentie ziet op gevallen dat rechtsmiddelen zijn
uitgesloten terwijl door artikel 1019cc, derde lid, Rv geen sprake meer is van uitsluiting van rechts-
middelen maar van uitstel van rechtsmiddelen.
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Op grond van artikel 1019cc Rv en de beschikking van de Hoge raad van 18 april
2014128 dient het beroepschrift de ontvankelijkheidseisen (dat het verzoek binnen
de geldende termijn is ingediend en is voorzien van een specificatie van de doorbre-
kingsgronden) en een concrete kostenbegroting te bevatten. Het verzoek wordt dus
niet-ontvankelijk verklaard indien:
• het verzoek overeenkomstig artikel 358, tweede lid, Rv niet binnen een termijn van

driemaanden is ingediend, te rekenen vanaf de datum van de beschikking danwel
de datum van betekening daarvan of nadat de beschikking hun op andere wijze
bekend is geworden;

• het verzoek niet specificeert op grond waarvan welke doorbrekingsgrond van toe-
passing is.

Voor wat betreft de kosten gelden ingevolge rechtsoverweging 5.6 van de beschik-
king van de Hoge Raad dezelfde bepalingen als die in de deelgeschilprocedure
van toepassing zijn. Ook in deze zelfstandige hoger beroepprocedure vindt dus over-
eenkomstig artikel 1019aa, derde lid, Rv geen proceskostenveroordeling plaats op basis
van artikel 289 Rv. Daarnaast gelden volgens deHoge Raad de kosten van behandeling
in cassatie aan de zijde van de benadeelde op grond van artikel 1019aa, tweede lid, Rv
eveneens als buitengerechtelijke kosten, ongeacht of de kosten door de rechter op de
voet van artikel 1019aa, eerste lid, Rv worden begroot.

In de praktijk wordt deze zelfstandige hoger beroepsprocedure zelden aanhangig
gemaakt. Op 1 juli 2015 waren slechts vijf van dergelijke beschikkingen op
rechtspraak.nl gepubliceerd. Ondanks de verduidelijking door de Hoge Raad, valt
daarvan in de toekomst evenmin veel gebruik te verwachten omdat doorbrekings-
gronden zich niet snel voordoen. De gepubliceerde beschikkingen illustreren dit
ook: één verzoek werd niet-ontvankelijk verklaard,129 terwijl de overige vier werden
afgewezen.130

Deelgeschilprocedure tijdens de bodemprocedure

In de jurisprudentie hebben zich ook enkele vragen over de verhouding tussen de deel-
geschilprocedure en de bodemprocedure voorgedaan. Zo oordeelde de rechtbank
Rotterdam dat het enkele feit dat het efficiënter en doelmatiger was geweest om de
weg van een bodemprocedure te bewandelen waardoor een deelgeschilprocedure

128. Zie noot 113; Zie ook paragraaf 1.1.2.5 van het Procesreglement verzoekschriftprocedures handels- en
insolventiezaken gerechtshoven, raadpleegbaar op www.rechtspraak.nl.

129. Gerechtshof Amsterdam 4 december 2012, ECLI:NL:GHAMS:2012:3600 r.o. 3.5. Overigens bleek deze
niet-ontvankelijk verklaring onterecht gezien Hoge Raad 18 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:943.

130. Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 10 mei 2012, ECLI:NL:GHSHE:2012:BW5744; Gerechtshof ’s-Graven-
hage 5 juni 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BW8517; Gerechtshof Den Haag 9 juli 2013, ECLI:NL:
GHDA:2013:3213; Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 30 september 2014, ECLI:NL:GHARL:2014:
7477.
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achterwege had kunnen blijven, niet met zich meebrengt dat een deelgeschilverzoek
niet-ontvankelijk moet worden verklaard wegens gebrek aan voldoende belang.131

In hoofdstuk 2 bleek verder dat een deelgeschilprocedure, blijkens de zinsnede in
artikel 1019w, eerste lid, Rv ‘ook voordat de zaak ten principale aanhangig is’, ook
mogelijk is tijdens de bodemprocedure. De rechtbank Utrecht oordeelde dan ook
terecht dat de omstandigheid dat een bodemprocedure aanhangig is en de mogelijk-
heid tot het instellen van hoger beroep van een deelgeschilbeschikking ‘ingewikkeld’
is, geen reden vormt de deelgeschilprocedure niet toe te laten.132 Dat de procedure
tijdens de bodemprocedure zinvol kan zijn, is ook gebleken. Zo oordeelde de recht-
bank ’s-Hertogenbosch dat een bodemprocedure erop kan wijzen dat partijen er
samen buitengerechtelijk niet uitkomen maar dat een minnelijke regeling met behulp
van een deelgeschilbeschikking over enkele schadeposten soms toch mogelijk kan
zijn.133

Tot slot is in dit kader een arrest van het gerechtshof ’s-Gravenhage relevant over
het gelijktijdig aanbrengen van een deelgeschil met het aanbrengen van een bodem-
zaak in hoger beroep.134 Dat deelgeschilverzoek was ingevolge artikel 1019x, tweede
lid, Rv ontvankelijk omdat ingevolge artikel 1019x, tweede lid, Rv de rechter bevoegd
is voor wie de zaak ten principale reeds aanhangig was. Nu in casu beide zaken bij
eindvonnis van de kantonrechter waren afgedaan en door beide appellanten bij
gerechtshof ’s-Gravenhage aanhangig waren gemaakt, was dit gerechtshof bevoegd.
Het gerechtshof achtte het deelgeschilverzoek echter in strijd met de eisen van de
goede procesorde omdat het in essentie op dezelfde vraag zag als die welke aan
de orde werd gesteld in de beide bij het gerechtshof aanhangige bodemprocedures.
Volgens het gerechtshof doorkruiste het deelgeschil het hoger beroep in de bodem-
procedures tussen partijen. Dat hierdoor op korte termijn een mondelinge behande-
ling konworden verkregen, achtte het gerechtshof onvoldoende reden, temeer omdat
ieder van de partijen in een bodemprocedure het gerechtshof om een comparitie van
partijen, ook vóór grieven, kan verzoeken en het gerechtshof een dergelijk verzoek in
personenschadezaken in beginsel pleegt in te willigen.

. CONCLUS IE

De procedure blijkt voor alle soorten aansprakelijkheden aanhangig te worden
gemaakt en zowel voor letselschade als voor overlijdensschade. Daarin blijken ook
alle geschillen aan de orde te komen die zich bij de afwikkeling van personenschade

131. Rechtbank Rotterdam 1 februari 2012, ECLI:NL:RBROT:2012:BV2395 r.o. 4.4 en 4.5; Zo ook Rechtbank
Utrecht 27 juni 2012, ECLI:NL:RBUTR:2012:BX5657 r.o. 4.2.

132. Rechtbank Utrecht 5 september 2012, ECLI:NL:RBUTR:2012:BX7653 r.o. 4.7.
133. Rechtbank ’s-Hertogenbosch 13 december 2011, ECLI:NL:RBSHE:2011:BU7841 r.o. 2.7; zie ook Recht-

bank Den Haag 16 april 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ8909.
134. Gerechtshof ’s-Gravenhage 17 april 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BW4607 r.o. 4, 5.1-5.3.
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kunnen voordoen. Verder blijkt de beslissing van de wetgever om de procedure ook
op verzoek van één partij open te stellen, van cruciale betekenis voor het succes van de
procedure te zijn geweest. Tot de procedure gaan namelijk vrijwel alleen benadeelden
op individueel verzoek over.

Het zakelijk overzicht van de inhoud en het verloop van de onderhandelingen dat
in het verzoek behoort te worden opgenomen, blijkt nog voor verbetering vatbaar.
Daarin ontbreken nog vaak relevante gegevens op basis waarvan rechters zich snel
een beeld over de zaak kunnen vormen.

Verder blijken rechters verzoeken zelden niet-ontvankelijk te verklaren. Hoewel de
wijze waarop de kosten worden berekend en voor wiens rekening die kosten komen
bij het ontvankelijkheidscriterium verschilt van die bij het proportionaliteitscriterium,
kan in de praktijk feitelijk hetzelfde resultaat worden bereikt. Bij een volstrekt onno-
dig of onterecht ingediend verzoek, kan de rechter de kosten immers verlagen en zelfs
op nihil stellen. Rechters gaan daarmee echter nog niet altijd eenduidig om.

Rechters blijken partijen soms ook te helpen om niet-ontvankelijkheid of een afwij-
zing op grond van het proportionaliteitscriterium te voorkomen. Op verzoek van
beide partijen wijzigen zij het verzoek ter zitting mondeling in een geldige procesin-
leiding. Deze werkwijze verdient aanbeveling nu in de strekking van de procedure
het pragmatische de boventoon voert en deze pragmatische werkhouding ook posi-
tief uitvalt omdat het partijen helpt de onderhandelingen te hervatten.

Sommige rechters blijken partijen bij een afwijzing op grond van het proportionali-
teitscriterium of een toewijzing dan wel afwijzing op inhoudelijke gronden in een
overweging, al dan niet ten overvloede, ook suggesties mee te geven waarvan zij
bij het voortzetten van de onderhandelingen kunnen profiteren. Ook deze werkwijze
verdient aanbeveling. Een overweging, al dan niet ten overvloede, is weliswaar niet
bindend maar dat kan door partijen wel zo worden ervaren wat hen kan stimuleren
de onderhandelingen voort te zetten. Indien de deelgeschilrechter zich echter in een
dergelijke overweging over de materiële rechtsverhouding uitlaat, verdient het aan-
beveling dat hij niet ook als bodemrechter optreedt om strijd met het onpartijdig-
heidsvereiste te voorkomen.

Bij het toepassen van het proportionaliteitscriterium blijken rechters de procedure
enerzijds streng af te bakenen van de voorlopige bewijsverrichtingen. Daardoor voor-
komen zij dat de procedure als een verkapte voorlopige bewijsverrichting wordt
gebruikt, enkel en alleen omvan de snelle afhandeling te kunnen profiteren.Anderzijds
blijken rechters zich juist faciliterend op te stellen voor wat betreft de vraag of vooraf-
gaand aan de procedure voldoende onderhandelingen hebben plaatsgevonden en dat-
zelfde geldt voor wat betreft de vraag of na de procedure nog onderhandelingen nodig
zijn.

Van uniformiteit bij dewijze waarop de kostenworden begroot, is nog geen sprake.
Een meer eenduidige werkwijze van rechters daarbij is wenselijk evenals dat belan-
genbehartigers en aansprakelijkheidsverzekeraars proberen tot normering te komen.
Meer transparantie en voorspelbaarheid kan voorkomen dat partijen de procedure
lichtvaardig aanhangig maken en bovendien kan de procedure daardoor sneller
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verlopen. Normering zal het probleem dat in vrijwel elke zaak discussies over de kos-
ten plaatsvinden echter nooit geheel oplossen.
De doorlooptijd van de procedure is met een mediaan van 4 maanden bij zowel de

kantonrechter als de rechtbank relatief kort.
Onbekend is hoe vaak van de uitgestelde en beperkte mogelijkheid van rechtsmid-

delen via een dagvaardingsprocedure wordt gebruikgemaakt. Er wordt niet bijge-
houden over welke deelgeschilprocedures een bodemprocedure wordt gevoerd.
Het maken van het onderscheid in de bodemprocedure tussen enerzijds beslissin-

gen in de deelgeschilbeschikking die de materiële rechtsverhouding betreffen en
anderzijds beslissingen die een veroordeling betreffen, is vermoedelijk eenvoudiger
dan gedacht omdat artikel 1019cc, tweede lid, Rv zeer restrictief lijkt te moeten wor-
den opgevat. Dit tweede lid behelst alleen het dictum, terwijl het eerste lid de daaraan
voorafgaande overwegingen betreft.
Tot slot heeft de Hoge Raad in 2014 bevestigd dat een zelfstandig hoger beroep

door middel van een verzoekschriftprocedure mogelijk is indien sprake is van één
of meer van de drie in de jurisprudentie van de Hoge Raad ontwikkelde doorbre-
kingsgronden. In 2015 bevestigde de Hoge Raad voorts dat cassatieberoep openstaat
tegen de uitspraak in hoger beroep dat op grond van artikel 1019cc, derde lid, Rv
tegen een deelgeschilbeschikking is ingesteld.
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 GEVALSBESCHRIJVINGEN

. INLE ID ING

In de hoofdstukken 2 en 3 is ingegaan op de juridische geschillen die de onderhan-
delingen kunnen belemmeren en de effecten van de procedure daarop. Het onderhan-
delingsproces wordt echter niet alleen daardoor belemmerd, maar ook door wat zich
in de interactie tussen de betrokken actoren afspeelt. Om daarin meer inzicht te krij-
gen, worden in dit hoofdstuk eerst drie gevallen beschreven die daadwerkelijk heb-
ben plaatsgevonden. Het gaat in al deze gevallen om de schaderegeling na een
verkeersongeval, om de onderlinge vergelijkbaarheid te vergroten. Bovendien wor-
den over verkeersongevallen de meeste deelgeschilprocedures gevoerd, zoals uit
de tabellen 3.3 en 3.4 in hoofdstuk 3 bleek.

Er zijn drie typen zaken geselecteerd om een zo gevarieerd mogelijk beeld te krij-
gen: één zaak die na de procedure meteen kon worden afgerond (‘modelzaak’); één
zaak die na de procedure volledig is geëscaleerd en één zaak die tussen een ‘model-
zaak’ en een geëscaleerde zaak in zit. De selectie heeft plaatsgevonden op basis van
het professionele oordeel van een rechter en van enkele advocaten. Van deze zaken
zijn steeds beide advocatendossiers bestudeerd waarna de zes advocaten, separaat,
zijn geïnterviewd. Deze interviews namen elk gemiddeld een uur in beslag. De inter-
views zijn opgenomen en vervolgens letterlijk uitgetypt. De geanonimiseerde
beschrijvingen en een korte analyse volgen hierna. In de hoofdstukken 5 en 6 zal,
waar nodig, ook nog naar deze gevallen worden verwezen.

. DE AVONDWANDELING

Hoofdstuk 1 begon reeds met een korte beschrijving van ‘De avondwandeling’.
Hierna volgt een meer uitgebreide beschrijving.1

Na een drukke dag besluit Jan een avondwandeling te maken. Het is mooi weer en
hij loopt op zijn gemak richting het park. Al snel komt hij een kennis tegen en maakt

1. In tegenstelling tot in de andere gevallen zijn in deze zaak ook de benadeelde en zijn vrouw geïnter-
viewd wat de opgenomen citaten van hen verklaart.



een praatje. Op het moment dat hij afscheid neemt, wordt hij op het trottoir geschept
door een auto. Hij vliegt door de lucht en belandt met een klap op het wegdek.
Uren later komt hij bij in een ziekenhuis. Hij heeft een hersenschudding, zijn knie en

elleboog zijn verbrijzeld en zijn kuitbeen is gebroken. Op dat moment heeft hij echter
nog goede hoop dat hij volledig zal genezen. Hij wordt geopereerd en mag naar huis
om te revalideren. Hoewel hij nog niet eens op krukken kan lopen, kan hij zich redden
met de nodige aanpassingen in huis en de hulp van zijn vrouwMaria en zijn kinderen.
Langzamerhand dringt tot hem door dat hij zijn schade moet regelen. Een vriendin

die weer een receptioniste bij een advocatenkantoor kent, adviseert hem daar een
gesprek aan te vragen. Jan geeft daaraan gehoor en na een goed gesprek besluit hij
de betreffende advocaat zijn belangen te laten behartigen.
De advocaat stelt daarop de aansprakelijkheidsverzekeraar van de automobilist aan-

sprakelijk. De verzekeraar erkent de aansprakelijkheid meteen omdat de automobilist
dronken bleek te zijn en schakelt een letselschaderegelaar in om de schade af te wikke-
len. Al snel bezoekt de letselschaderegelaar Jan en Maria om de schade te inventarise-
ren. Dat gesprek verloopt in een goede sfeer en er wordt afgesproken dat de nodige
voorschotten zullen worden verleend, vooruitlopend op de definitieve schaderegeling.
Jan zet zijn revalidatie voort, de onderhandelingenmet de letselschaderegelaar ver-

lopen voorspoedig en de voorschotten worden steeds tijdig verstrekt. Inmiddels is
ook het strafrechtelijke onderzoek naar de automobilist zover gevorderd dat een zit-
ting kan plaatsvinden. Maria wil graag daarbij aanwezig zijn en gebruikmaken van
haar spreekrecht. Dat loopt echter mis omdat de oproep gericht aan Jan enMaria abu-
sievelijk aan de automobilist wordt gestuurd. De automobilist meldt dit nog aan Jan
en Maria maar dat mag niet meer baten. Uiteindelijk wordt Maria door de rechtbank
gebeld op de dag dat de zitting plaatsvindt.

Maria:
“De rechtbank belde toen ik op het punt stond naar mijn werk te gaan. Toen zei ik, laat maar
want ik kan hier toch niets meer mee terugdraaien, ik kan hier nog een hoop energie in ste-
ken, jullie zijn gewoon ontzettend dom geweest en ik begrijp niet hoe dit heeft kunnen
gebeuren. Ik was heel emotioneel. Je hebt de eerste maanden zoveel zorgen en toen ging
dit fout en dacht ik ‘jeetje’. Ik had behoefte daarbij aanwezig te zijn en die kans is mij ont-
nomen, daar was ik boos over. De rechtbank heeft toen nog gevraagd of we een klachtpro-
cedure wilden starten, maar ik had het helemaal gehad.”

De automobilist wordt veroordeeld tot drie maanden voorwaardelijke vrijheidsstraf
en een ontzegging van de rijbevoegdheid voor een jaar.
Gaandeweg stagneert de revalidatie van Jan. Zijn knie blijkt na het verwijderen van

de nodige platen en bouten zeer instabiel te zijn. Er volgen meerdere operaties. De
bevoorschotting door de aansprakelijkheidsverzekeraar stagneert inmiddels even-
eens, maar wordt op aandringen van de advocaat weer voortgezet.
Twee jaar en 5 operaties verder blijkt de knie van Jan onherstelbaar te zijn bescha-

digd. Hij kan zijn werk als glazenwasser niet meer uitoefenen. De tot die tijd in goed
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overleg verlopen onderhandelingen lopen vast. Partijen zijn verdeeld over de vraag
tot welke leeftijd Jan zou hebben gewerkt om zijn verlies aan verdienvermogen te
kunnen berekenen. Jan stelt dat hij uit een gezonde familie komt waar iedereen tot
ver in de zeventig werkt en gaat daarom uit van 65 jaar. De letselschaderegelaar vindt
daarentegen 60 jaar reëel omdat glazenwassen fysiek zwaar werk is. Er gaan maan-
den overheen waarin geen van beide partijen wil toegeven. Dan doet de letselschade-
regelaar een schikkingsbod dat volgens Jan ‘uit de lucht kwam vallen’. Hij is
woedend.

Jan:
“Na 5 jaar onderhandelen zullen veel mensen wellicht zoiets hebben van ‘Kommaar opmet
dat geld dan zijnwe er vanaf’, maar voormij voelde het echt als onrechtvaardig!Wat kanmij
die rotcenten schelen, ik vond dat zij geen gelijk hadden. Het is mij overkomen, ik heb hier
niet om gevraagd, wie zijn zij om te bepalen tot welke leeftijd ik zou hebben gewerkt? Sorry,
daar kon ik echt niet mee akkoord gaan.”

Inmiddels heeft Jan een andere advocaat omdat de vorige van baan is veranderd.
Deze advocaat streeft net als zijn voorganger naar een minnelijke schikking. Jan
wil echter niets meer van een schikking weten; hij is het principieel met de tegenpartij
oneens en pleegt daarover meerdere keren overleg met zijn advocaat. Ondertussen
handhaaft de letselschaderegelaar zijn standpunt en reageert gaandeweg steeds later
en uiteindelijk helemaal niet meer op voorstellen en verzoeken van Jan. Daarop stelt
de advocaat van Jan de tegenpartij voor om een deelgeschilprocedure aanhangig te
maken.

Jan:
“Als de tegenpartij geen probleem had gemaakt van de eindleeftijd had ik nooit een deel-
geschilprocedure aangespannen.”

De letselschaderegelaar kan zich daarin echter niet vinden, vooral niet omdat hij de
zaak dan moet teruggeven aan de aansprakelijkheidsverzekeraar. De advocaat van
Jan zet echter door en dient individueel een verzoek in. Voor de zitting vindt tussen
partijen geen contact meer plaats. De zitting zelf verloopt vervolgens vlot en binnen
twee weken volgt een beschikking die luidt dat partijen als eindleeftijd 65 jaar hebben
aan te houden. Beide partijen accepteren deze beschikking en sluiten binnen enkele
weken een vaststellingsovereenkomst. Dit schaderegelingsproces nam in totaal vijf-
eneenhalf jaar in beslag.

Analyse

Dit geval illustreert dat onderhandelingen die jarenlang goed verlopen ineens kunnen
stagneren. In deze casus liepen de onderhandelingen vast op verschil van mening
over de vraag tot welke leeftijd Jan zou hebben doorgewerkt indien hij geen ongeval
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had gehad om zijn verlies aan verdienvermogen te kunnen berekenen. Doordat geen
van beide partijen op dit punt kon of wilde toegeven, werden de verhoudingen steeds
slechter en vond steeds minder communicatie plaats. Als gevolg daarvan ontstond
ook verschil van mening tussen Jan en zijn nieuwe advocaat over de te volgen stra-
tegie. Jan wilde om principiële redenen procederen, terwijl zijn advocaat nogmaals
wilde proberen een minnelijke regeling te bereiken. Uiteindelijk werd van de zijde
van Jan toch een deelgeschilprocedure aanhangig gemaakt. De daarin genomen rech-
terlijke beslissing doorbrak de patsteling waardoor partijen alsnog in goede harmonie
en binnen afzienbare tijd een vaststellingsovereenkomst konden sluiten. De proce-
dure voorkwam dus dat de onderhandelingen verder escaleerden. De waarde daar-
van mag niet worden onderschat. De onderhandelingen hadden immers al meer dan
vijf jaar geduurd en de casus toont duidelijk aan hoe belastend de afhandeling van de
schade voor Jan en Maria was, naast de grote gevolgen van het ongeval zelf. Zoals in
hoofdstuk 1 al werd opgemerkt, is deze casus een schoolvoorbeeld van hoe de pro-
cedure behoort te werken.

. DE FIETSTOCHT

In het voorjaarmaakt Ceesmet zijn gezin een fietstocht. Na enkele uren fietsen, beslui-
ten ze te lunchen aan de rand van een meer. Tijdens die lunch ziet Cees op een nabij-
gelegen parkeerterrein een paar jonge jongens in een auto rijden. Aan hun rijgedrag is
duidelijk te zien dat zij het aan het leren zijn. Cees besluit de jongens hier op aan te
spreken omdat er geen bevoegde rijinstructeur aanwezig is en er zich meerdere wan-
delaars en fietsers op het terrein bevinden. Hij fietst naar de auto toe en maant hen te
stoppen. Bij het afstappen, verliest hij echter tijdelijk het zicht op de auto. Op dat
moment trapt de bestuurder op het gaspedaal in plaats van op de rem en rijdt
hem omver. Cees wordt met meerdere gekneusde ribben en een gebroken pols naar
het ziekenhuis vervoerd.
Enkele dagen later beseft Cees dat zijn schade moet worden geregeld. Hij schakelt

een letselschadebureau in waarover hij goede verhalen heeft gehoord. De betreffende
letselschaderegelaar stelt de aansprakelijkheidsverzekeraar van de ouders van de jon-
gens aansprakelijk waarna de onderhandelingen beginnen. Het onderhandelingspro-
ces verloopt echter niet zoals Cees en zijn letselschaderegelaar hadden verwacht.
Hoewel de onderhandelingssfeer goed is, blijken partijen inhoudelijk van mening
te verschillen. De schadebehandelaar van de aansprakelijkheidsverzekeraar (verder
schadebehandelaar AV) erkent pas na enkele maanden voor de helft aansprakelijk-
heid. Volgens hem had Cees de jongens niet behoeven aan te spreken en had hij zijn
fiets ook niet zo dicht bij de auto moeten neerzetten omdat hij op grond van het rij-
gedrag van de jongens wist dat zij geen auto konden rijden. Verschil van mening
bestaat ook over de door Cees geleden schade. Cees meent dat hij zijn werk als schil-
der niet meer kan uitoefenen waardoor zijn schildersbedrijf grote schade lijdt. De
schadebehandelaar AV is echter niet ervan overtuigd dat deze schade geheel door
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het ongeval is veroorzaakt. Volgens hem liggen daaraan ook preëxistentiële klachten
ten grondslag.

Er gaan enkele jaren van onderhandelen voorbij. Ondertussen vindt het strafproces
plaats waarin de jongens tot betaling van een boete worden veroordeeld. Uiteindelijk
concluderen beide partijen dat zij er in onderling overleg niet uitkomen en dat een
procedure nodig is. Zij schakelen beiden een advocaat in, waarop de advocaat van
Cees een deelgeschilverzoek indient om de aansprakelijkheid alsnog volledig erkend
te krijgen. Ter zitting blijkt echter dat de toedracht van het ongeval nog onvoldoende
duidelijk is. De rechter besluit in overleg met partijen een voorlopig getuigenverhoor
te gelasten. Ook wordt een voorlopig deskundigenonderzoek gestart om te achterha-
len welke schade als gevolg van het ongeval is geleden.

Deze voorlopige bewijsverrichtingen leiden ertoe dat de schadebehandelaar AV
alsnog voor tweederde aansprakelijkheid erkent. Hij blijft echter, in tegenstelling
tot Cees en zijn advocaat, vanmening dat eenderde voor rekening van Cees moet blij-
ven. Partijen besluiten daarom nogmaals een deelgeschilprocedure aanhangig te
maken. Dit keer over de vraag of sprake is van eigen schuld van Cees en bij een posi-
tieve beantwoording daarvan, voor welk percentage. Hoewel de advocaat van Cees
het verzoek indient, kan dit verzoek volgens beide advocaten als een gezamenlijk ver-
zoek worden beschouwd.

De rechter beslist dat Cees geen verwijt kan worden gemaakt van het ingrijpen op
zich, maar dat hij wel onvoorzichtig heeft gehandeld door bij het stallen van zijn fiets
de auto met de door hem als gevaarlijk beschouwde bestuurder uit het oog te verlie-
zen. Hij oordeelt dat Cees voor 20% heeft bijgedragen aan het ontstaan van het onge-
val en dat de schadevergoedingsplicht dus met 20% dient te worden verminderd.
Vervolgens honoreert hij echter het beroep op de billijkheidscorrectie omdat de fout
van Cees volgens hem niet opweegt tegen de ernstige fout van de bestuurder die in
grote mate verwijtbaar is. Daardoor komt de schade alsnog geheel voor rekening van
de verzekeraar.

Na de procedure worden de onderhandelingen aanvankelijk niet hervat. Volgens
de advocaat van de aansprakelijkheidsverzekeraar is maandenlang onduidelijk wie
de onderhandelingen aan de zijde van Cees zal oppakken: zijn advocaat, zijn oor-
spronkelijke letselschaderegelaar of nog een ander omdat Cees inmiddels naar Frank-
rijk is verhuisd. Hij vindt het niet gepast zelf het initiatief tot het voortzetten van de
onderhandelingen te nemen omdat Cees het verzoek heeft ingediend en dat verzoek
ook grotendeels is toegewezen. Hij vreest dat het als een daad van agressie van de
verzekeraar zalworden opgevat als hij het voortouw neemt. Ruimdriekwart jaar later
wordt duidelijk dat de letselschaderegelaar van Cees de onderhandelingen zal voort-
zetten en dat zijn advocaat alleen nog de bedrijfseconomische analyse in verbandmet
het verlies aan verdienvermogen zal begeleiden.

Vervolgens ontstaat verwarring over de inzet van de onderhandelingen. De letsel-
schaderegelaar van Cees blijft slechts verzoeken tot het verkrijgen van voorschotten
indienen, terwijl de advocaat van de verzekeraar naar een eindregelingwil toewerken
en deze verzoeken daarom afwijst. Daarop dreigt de letselschaderegelaar met een
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kort geding om betaling af te dwingen en dreigt de advocaat van de verzekeraar op
zijn beurt om een bodemprocedure aanhangig te maken.

Advocaat:
“Er zijn heel veel benadeelden en advocaten die heel slecht zijn in het naar een einde toe-
brengen van een zaak. In die gevallen zou ik graag zien dat rechters een zaak aanhouden
zodat je een stok achter de deur hebt. Alles staat of valt met een advocaat of benadeelde aan
de andere kant die regelingsbereid is. Het staat of valt met de kwaliteit van partijen.”

Uiteindelijk besluit de letselschaderegelaar van Cees het kort geding niet door te zet-
ten en nog één keer te proberen een minnelijke regeling te treffen. Daartoe schakelt hij
wederom een advocaat in, een andere dan voorheen. In het daarop volgende overleg
tussen de twee advocaten wordt alsnog een vaststellingsovereenkomst gesloten. In
totaal nam dit schaderegelingsproces zes jaar in beslag.

Analyse

Dit geval laat net als de ‘De avondwandeling’ zien dat ook bij goed verlopende onder-
handelingen soms een rechterlijk oordeel nodig is. In dit geval leidde het inhoudelijk
oordeel in de deelgeschilprocedure echter niet automatisch tot een snelle minnelijke
afronding. Daarvoor blijft vereist dat partijen zich zakelijk opstellen en met elkaar
communiceren. In casu vond na de procedure aan de zijde van Cees een wisseling
van belangenbehartiger plaats waardoor lang onduidelijk waswie de onderhandelin-
gen zou voortzetten en wie daartoe het initiatief zou nemen. Bovendien bleken de let-
selschaderegelaar van Cees en de advocaat van de aansprakelijkheidsverzekeraar het
niet goed met elkaar te kunnen vinden. Zij communiceerden weinig met elkaar en als
zij dat al deden, praatten zij langs elkaar heen. Zij begrepen elkaar niet en benoemden
dat evenmin waardoor maanden niet duidelijk werd dat zij van mening verschilden
over de inzet van de onderhandelingen. Dat had bijna tot een cumulatie aan proce-
dures geleid. Die impasse werd slechts doorbroken doordat de letselschaderegelaar
nog één keer een pogingwildewagen om tot een schikking te komen. De advocaat die
hij daarvoor inschakelde bleekwel zakenmet de advocaat van de aansprakelijkheids-
verzekeraar te kunnen doen, waardoor alsnog binnen afzienbare tijd een vaststel-
lingsovereenkomst kon worden gesloten.

. BOODSCHAPPEN DOEN

Fatima, een Nederlandse van Marokkaanse afkomst, heeft al lange tijd ruzie met een
voormalig klasgenoot. Als zij op een dag aan het winkelen is, komt zij hem onver-
wacht bij het oversteken van een kruispunt tegen. Hoewel zij op een zebrapad loopt,
geeft de man gas en rijdt haar aan. Hij is zo boos dat hij haar vervolgens nogmaals
overrijdt. Fatima raakt ernstig gewond en wordt naar het ziekenhuis gebracht waar
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zij pas na enkele dagen bijkomt. Zij blijkt inmiddels meerdere malen te zijn geope-
reerd en een nieuwe heup en een plaat in haar bovenbeen te hebben gekregen.

Pas enkele weken later kan zij naar huis om te revalideren. Met behulp van haar
man en enkele kennissen wordt zij verzorgd. Langzaam beseft zij dat zij voorlopig
niet zal kunnen werken. Dat komt hard aan omdat zij een jaarcontract heeft en het
zeer de vraag is of dat contract zal worden verlengd. Zij realiseert zich dat zij haar
schade zal moeten verhalen.

Via internet vindt zij een letselschaderegelaar en vraagt hem haar zaak te beharti-
gen. Na het plezierige eerste gesprek verneemt zij echter weken niets meer van hem
terwijl haar kosten oplopen. Nu zij via een kennis goede verhalen over een bepaalde
advocaat heeft gehoord, besluit ze van belangenbehartiger te wisselen. Deze advocaat
stelt de aansprakelijkheidsverzekeraar van de automobilist aansprakelijk voor de door
haar geleden schade. De aansprakelijkheidsverzekeraar erkent de aansprakelijkheid en
schakelt een letselschaderegelaar in om de schade af te handelen.

Met Fatima gaat het ondertussen minder goed; ze heeft veel pijn. Als zij na lang
wachten wederom wordt geopereerd, blijkt een schroef in haar bovenbeen te zijn los-
geraakt waardoor zij opnieuw moet revalideren. Inmiddels is de automobilist straf-
rechtelijk veroordeeld voor een poging tot doodslag en zijn haar advocaat en de
letselschaderegelaar met onderhandelen gestart. Die onderhandelingen verlopen
vanaf het begin moeizaam. De advocaat en de letselschaderegelaar verschillen con-
tinu met elkaar van mening over de wijze van afhandelen en allerlei schadeposten.
Het grootste struikelblok vormt de vergoeding van de kosten van een medische
expertise. De advocaat van Fatima heeft op eigen initiatief een medisch onderzoek
door een gerenommeerd orthopeed laten verrichten. De resultaten daarvan heeft
hij aan de tegenpartij gestuurd met het verzoek de kosten daarvan te betalen. De let-
selschaderegelaar weigert daaraan te voldoen omdat de advocaat dat onderzoek op
eigen initiatief, zonder voorafgaand overleg heeft laten verrichten en omdat het
onderzoek volgens hem onnodig is verricht omdat er nog geen sprake is van een
medische eindtoestand. De advocaat van Fatima houdt echter vol dat duidelijkheid
over de ongevalsgevolgen is geboden en dat het aan hem is een deskundige en onaf-
hankelijke specialist uit te zoeken. Nu hij de resultaten daarvan heeft gedeeld, vindt
hij dat hij recht heeft op vergoeding van de kosten daarvan.

De discussies verergeren als Fatima na verloop van tijd geen voorschotten meer
ontvangt voor haar verlies aan verdienvermogen. De letselschaderegelaar meent ech-
ter dat hij zonder nadere informatie over het arbeidsverleden van Fatima niet kan
beoordelen of bevoorschotting nog terecht is. Hij betwist ook de hoogte van de ver-
goeding voor een medische behandeling aan haar rug omdat die klachten volgens
hem mede preëxistentiële klachten betreffen. Ook twijfelt hij aan de noodzaak en
de hoogte van de gedeclareerde tolkkosten omdat een vriendin van Fatima als tolk
heeft opgetreden en kan hij zich niet vinden in het aantal gedeclareerde uren en
het uurtarief van haar advocaat.

De onderhandelingen stagneren. De advocaat van Fatima neemt daarom contact op
met de schadebehandelaar van de aansprakelijkheidsverzekeraar. Laatstgenoemde
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verwijst echter naar de letselschaderegelaar omdat de afspraak is dat die de schade zal
afhandelen.
Het schaderegelingsproces komt geheel stil te liggen. Na verloop van tijd verzoekt

de advocaat van Fatima de schadebehandelaar AV om zijn teamleider in te schakelen
en begint te sommeren. Als dat geen resultaat oplevert, dreigt hij een deelgeschilpro-
cedure aanhangig te maken om een voorschot voor het verlies aan arbeidsvermogen
te krijgen en vergoeding van meerdere medische behandelingen. Hij stuurt daartoe
ook een conceptverzoekschrift aan de tegenpartij.
De schadebehandelaar AV vervangt daarop de letselschaderegelaar door een advo-

caat waarna beide advocaten in overleg treden over het nut van een deelgeschilpro-
cedure. Zij komen echter niet tot overeenstemming waarop de advocaat van Fatima
een deelgeschilverzoek indient. Vrijwel tegelijkertijd dient hij ook een verzoekschrift
om een voorlopig deskundigenbericht in omvijf deskundigen te laten benoemen. Vol-
gens de advocaat beoogde hij daarmee de rechter tegemoet te komen opdat hij beide
verzoeken in één keer zou kunnen behandelen.
De rechter wijst beide verzoeken echter af. Het deelgeschilverzoekwijst hij af op het

proportionaliteitscriterium omdat de beslissing op het verzoek volgens hem onvol-
doende kan bijdragen aan de totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst
over het geheel. Volgens hem hebben partijen onvoldoende onderhandeld voordat
de procedure werd gestart. De verzekeraar had immers opgemerkt niet tegen het
inschakelen van een deskundige te zijn, maar het inschakelen van een deskundige
op dat moment wegens het ontbreken van eenmedische eindtoestand nog niet zinvol
te achten. Bovendien heeft een verzoek om een voorlopig deskundigenbericht vol-
gens hem tot doel om de wenselijkheid en haalbaarheid van een bodemprocedure
in te schatten, wat haaks staat op het doel van de deelgeschilprocedure om de buiten-
gerechtelijke onderhandelingen vlot te trekken en mogelijk definitief af te ronden. Hij
oordeelt dan ook dat het deelgeschilverzoek volstrekt onnodig en onterecht is inge-
diend. Daardoor blijven de kosten voor rekening van Fatima. Het verzoekschrift tot
een voorlopig deskundigenbericht wijst hij eveneens af omdat nog geen medische
eindtoestand is bereikt en omdat onduidelijk is waarom rapportages van al deze des-
kundigen nodig zouden zijn. Ook deze kosten blijven dus voor rekening van Fatima.
De advocaat van Fatima is verbaasd en kan zich in geen van beide beschikkingen

vinden. Hij start een kort geding om een voorschot op het verlies van het arbeidsver-
mogen te krijgen. Zodra de verzekeraar alsnog bereid blijkt een voorschot te verstrek-
ken, trekt hij dat kort geding in. Partijen hervatten de onderhandelingen echter niet.
De advocaat van de verzekeraar probeert nog om in contact met Fatima zelf te komen
om te kunnen achterhalen wat haar schade werkelijk is. Daarvan kan volgens haar
advocaat echter geen sprake zijn zolang zijn kosten niet worden betaald. Hij stelt
hoger beroep in tegen de afwijzing van het voorlopig deskundigenbericht en over-
weegt eveneens om via een bodemprocedure tegen de deelgeschilbeschikking in
hoger beroep te gaan.
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Advocaat van Fatima:
“Als met een partij geen land valt te bezeilen, is dat na een deelgeschilprocedure nog zo.”

Analyse

Dit geval illustreert dat onderhandelingen soms vanaf het beginmoeizaamverlopen en
dat een deelgeschilprocedure niet altijd een oplossing biedt. De advocaat van Fatima en
de schadebehandelaar AV hadden vrijwel vanaf het begin geen goed contact. In plaats
van dat zij communiceerden en samenwerkten, gingen zij elk hun eigen gang. Zij werk-
ten langs elkaar heen,waarna zij elkaar van hun eigen standpunten probeerden te over-
tuigen. Er werd bijvoorbeeld aangekondigd dat een specifieke medisch specialist zou
worden geraadpleegd, in plaats van dat eerst werd gevraagd of de tegenpartij daarmee
kon instemmen. Doordat geen overleg plaatsvond over de vraag of dit het juiste
moment was voor dit onderzoek en of de juiste deskundige werd aangezocht met
de juiste vragen, ontstond achteraf discussie over de vraag wie de kosten daarvan
moest dragen. Daardoor groeiden zij steeds meer uit elkaar, in plaats van naar elkaar
toe.Nadat ook het inroepen van hoger geplaatsten niet bleek te helpen, liepen de onder-
handelingen vast. Het aanhangig maken van de deelgeschilprocedure kan dan een
oplossing zijn. De procedure is echter bedoeld om partijen te stimuleren de onderhan-
delingen zelf voort te zetten. In dit geval bleek de advocaat van Fatima daartoe niet
bereid te zijn ondanks dat de rechter expliciet oordeelde dat juist meer onderhandelin-
gen nodig waren. Hij besloot door te procederen om alsnog zijn gelijk te halen en blok-
keerde het contact tussen zijn cliënt en de aansprakelijkheidsverzekeraar omdat hij
eerst zijn kosten betaald wilde zien. De deelgeschilprocedure was in dit geval dus
slechts een extra stap in een cumulatie aan procedures. De benadeelde, Fatima, onder-
vond daarvan de gevolgen omdat de kosten van zowel de deelgeschilprocedure als het
voorlopige deskundigenverzoek voor haar rekening bleven.

. WAT VALT OP?

Deze gevallen illustreren welke enorme gevolgen een ongeval voor benadeelden kan
hebben. In de eerste plaats is het fysieke en psychische herstel vaak heel belastend.
Dat kost veel tijd en energie. In de tweede plaats vergt de afwikkeling van de schade
ook veel aandacht, evenals een eventuele strafrechtelijke procedure.2

Benadeelden hebben dan ook behoefte aan de hulp van belangenbehartigers, zoals
in alle drie de gevallen bleek. Het vinden van een goede belangenbehartiger blijkt ech-
ter nog niet zo eenvoudig.3

2. Huver e.a. 2007, p. 31; Elbers en Akkermans 2013, p. 34; Lindenberg 2013, p. 106.
3. Zo ook Lindenberg 2013, p. 55. Blijkbaar is de folder ‘Grip op uw letselschade’ van de Letselschade Raad

diewaardevolle tips bevat om een deskundige belangenbehartiger te vinden, nog onvoldoende bekend.
De folder is raadpleegbaar op http://deletselschaderaad.nl/.
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Daarnaast laten de gevallen duidelijk zien dat de onderhandelingen door allerlei
oorzaken kunnen vertragen en vastlopen. Daaraan kan zowel een juridisch geschil
als de manier waarop partijen zich tegenover elkaar gedragen, ten grondslag liggen.
Zo bleven de belangenbehartigers in de casus van ‘De avondwandeling’ en ‘Bood-
schappen doen’ hun eigen standpunt tegenover elkaar herhalen in plaats van te over-
leggen. Daardoor bekoelden de verhoudingen, groeiden zij uit elkaar en namen de
mogelijkheden om te onderhandelen af.4 In het geval van ‘De fietstocht’ pakten de
advocaten dit beter aan. Zij benoemden hun geschil en zochten gezamenlijk naar
eenmanier om die patstelling op te lossen. Dat bleek tot twee keer toe een deelgeschil-
procedure te zijn. In deze casus liep het onderhandelingsproces echter alsnog maan-
den vertraging op omdat Cees na de procedure van belangenbehartiger wisselde en
zijn letselschaderegelaar en de advocaat van de aansprakelijkheidsverzekeraar het
niet goedmet elkaar bleken te kunnen vinden. De interactie tussen partijen is dus cru-
ciaal, zowel om een zo goed mogelijk onderhandelingsresultaat te behalen als om
optimaal van de uitkomst van de procedure te kunnen profiteren. Indien partijen
voorafgaand aan de procedure geen goede onderhandelingsrelatie hebben, is het
voortzetten van de onderhandelingen na de procedure vaak lastig zo niet onmogelijk,
zoals de casus ‘Boodschappen doen’ illustreerde.
Opvallend is ook de vaak ingewikkelde en variabele constellatie van partijen en

relaties met alle gevolgen van dien. Als voorbeeld kan de casus ‘De avondwandeling’
dienen waarin de advocaat van Jan van baan wisselde waardoor zijn kantoorgenoot
zich eerst weer moest inlezen. In het geval van ‘De fietstocht’ leidde de wisseling van
belangenbehartiger na de procedure zelfs tot zoveel verwarring dat de onderhande-
lingen maanden stillagen.
Verder blijken ook verschillende belangen te kunnen botsen, niet alleen tussen par-

tijenmaar ook tussen de belangenbehartiger en zijn cliënt. In het geval van ‘De avond-
wandeling’ wilde Jan immers procederen, terwijl zijn nieuwe advocaat eerst
nogmaals wilde proberen een minnelijke regeling te bereiken. Een ander voorbeeld
is de advocaat van Fatima in de casus ‘Boodschappen doen’ die het contact tussen
de aansprakelijkheidsverzekeraar en zijn cliënt belemmerde zolang zijn kosten niet
werden betaald.
Tot slot laten de gevallen zien dat de deelgeschilprocedure tot een versneldeminne-

lijke afronding kan leiden als partijen zich zakelijk opstellen en met elkaar communi-
ceren. De procedure biedt echter niet altijd een oplossing.

4. Vgl. Mastenbroek 2012, pp. 62, 116.
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 ONDERHANDELEN OVER PERSONENSCHADE

. INLE ID ING

Uit de gevalsbeschrijvingen in hoofdstuk 4 blijkt dat de onderhandelingen niet alleen
kunnen worden belemmerd door juridische geschillen, maar ook door wat zich tus-
sen partijen buiten het juridische terrein afspeelt. Denk aan de manier waarop zij zich
tegenover elkaar gedragen, de tegengestelde belangen die zij nastreven en de inge-
wikkelde en variabele constellatie van partijen en relaties. In dit hoofdstuk staat
daarom de vraag centraal wat onderhandelen is en onder welke voorwaarden par-
tijen daartoe in staat zijn. Vervolgens wordt nagegaan of het onderhandelingsproces
ter afwikkeling van personenschade aan die voorwaarden voldoet.

. ONDERHANDELEN

Partijen die onderhandelen proberen door een proces van geven en nemen tot een
voor hen beiden aanvaardbaar resultaat te komen. In de onderhandelingsliteratuur
bestaan voor onderhandelen verschillende definities die min of meer aan elkaar gelijk
zijn. Zij hebben met elkaar gemeen dat sprake moet zijn van communicatie om over-
eenstemming te bereiken, waarbij partijen enerzijds bepaalde gezamenlijke belangen
nastreven en anderzijds eigen belangen die daaraan strijdig zijn.1 Hieruit zijn voor-
waarden af te leiden waaraan moet worden voldaan, om te kunnen onderhandelen.

In de eerste plaats is vereist dat partijen relatief sterk van elkaar afhankelijk zijn om
resultaat te kunnen bereiken (wederzijdse afhankelijkheid). Zij overleggen met elkaar
omdat zij iets van elkaar gedaan willen krijgen.

In de tweede plaats is vereist dat geen van beide partijen een duidelijk machtsover-
wicht heeft. Er is een bepaalde mate van gelijkwaardigheid nodig.2 Partijen zullen
altijd van elkaar verschillen en van een volledige machtsgelijkheid zal vrijwel nooit
sprake zijn. Het gaat erom dat die verschillen niet te groot mogen zijn omdat het
gedrag van partijen dan verandert.3 Naarmate de machtsongelijkheid toeneemt,

1. Fisher, Ury en Patton 2010, pp. 15, 16; Mastenbroek 2012, pp. 21, 69.
2. Mastenbroek 2011, p. 63; Van Houtem 2010, p. 63.
3. Mastenbroek 2011, p. 100.



zal de sterkere partij gaan domineren waardoor de onderhandelingsmogelijkheden
afnemen. Machtsverschillen kunnen een eigen dynamiek in werking stellen die sterk
escalerend werkt, met als resultaat dat er voortdurend impasses optreden en het pro-
ces onbeheersbaar wordt.4

Om te kunnen onderhandelen, is in de derde plaats vereist dat partijen naast eigen
belangen ook gezamenlijke belangen nastreven. Een voor hen beiden acceptabel
onderhandelingsresultaat is alleen haalbaar indien zij in zekere mate afstand nemen
van hun eigen belangen, anders loopt het onderhandelingsproces vast. De casussen
‘De avondwandeling’ en ‘Boodschappen doen’ zijn voorbeelden daarvan. Afstand
nemen van eigen belangen is echter niet eenvoudig. Mensen en dus ook onderhande-
laars zijn geneigd hun eigen belang voorop te stellen. Bij moeilijke of belangrijke
onderhandelingen denken zij veelal dat datgene wat in hun voordeel werkt, zowel
objectief gezien eerlijk als het meest waarschijnlijke resultaat is.5 Bovendien streven
partijen zowel materiële als immateriële belangen na. Aanvankelijk werd gedacht
dat het bij onderhandelen alleen om financiële overwegingen ging. Partijen zouden
de opbrengsten van alle beschikbare alternatieven verzamelen en daaruit de optie
met het meest gunstige saldo aan kosten en baten kiezen. Inmiddels is echter bekend
dat partijen ook invloed ondervinden van emoties en dat zij ook factoren uit hun soci-
ale omgeving meewegen om bijvoorbeeld persoonlijke relaties of handelsrelaties te
behouden.6

In de vierde plaats is vereist dat partijen in voldoende mate met elkaar communi-
ceren. Alleen door contact te onderhouden over de inhoud, het proces en de onder-
linge relatie kunnen zij achterhalen of er nog onderhandelingsruimte en
onderhandelingsbereidheid is en kunnen zij misverstanden en problemen achterha-
len en oplossen. Het zonder vooringenomen denkbeelden naar elkaar luisteren om
elkaar te kunnen begrijpen, is echter om meerdere redenen niet eenvoudig.7

Ten eerste is het verborgen houden van de marges onderdeel van het onderhande-
lingsspel. De onderhandelaars weten alleen wat hun eigen bereidheid en inzet is en
niet die van de tegenpartij. Door te overvragen kunnen zij wisselgeld creëren dat zij
later weer kunnen inzetten om een ander punt binnen te halen. Die marges zullen zij
niet snel weggeven zonder te weten wat daar tegenover staat, met het risico dat daar-
van misbruik wordt gemaakt.8

Ten tweede kunnen onderhandelaars fundamenteel van elkaar verschillen. Dat
geldt zowel voor de manier waarop zij een boodschap ontvangen en waarop zij zich
een oordeel vormen, als voor de tijd die zij nodig hebben om een beslissing te nemen
en de manier waarop zij reageren.9

4. Mastenbroek 2012, p. 121; Van Houtem 2010, pp. 63, 72.
5. Thaler en Sunstein 2008, p. 233.
6. Klein Haarhuis 2008, pp. 17, 18.
7. Fisher, Ury en Patton 2010, pp. 61, 62.
8. Binmore 2007, p. 149.
9. Faddegon 2009, pp. 115, 116, 119, 120, 123, 126; Tiemeijer en Thomas 2009, p. 16.
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Ten derde kunnen onderhandelaars het niet altijd opbrengen om logisch te redene-
ren en consistent te zijn. Zij nemen vaak beslissingen die zij niet zouden hebben geno-
men als zij over alle informatie, onbeperkte cognitieve vaardigheden en volledige
zelfbeheersing hadden beschikt.10 Mensen en dus ook onderhandelaars beslissen
van nature in een smal kader op basis van de beschikbare feiten ‘What you see, is
all there is.’11 Zij zoeken naar samenhang in de willekeurigheid om de werkelijkheid
redelijker, eenvoudiger en voorspelbaarder voor te stellen dan hij is. Daarbij vertrou-
wen zij meer op snelle conclusies dan op de kwaliteit en kwantiteit van de informatie
die de indrukken en ingevingen verzorgt. Niet de volledigheid maar de consistentie
maakt het verhaal goed.12 Als gevolg daarvan ontstaat bij een partij subjectief vertrou-
wen, wat dus geen beredeneerde inschatting is maar een gevoel.13 Daarbij kan een-
voudig over het hoofd worden gezien dat de andere partij over andere, eveneens
relevante informatie kan beschikken.

Het onjuist inschatten van kansen en onzekerheden wordt nog vergroot door voor-
keuren en aversies. Zo bestaat in het algemeen een voorkeur voor zekerheid, waar-
door opties waarvan de kosten en baten zeker zijn, onevenredig zwaar meewegen
in vergelijking met onzekere kosten en baten.14 Ook bestaat veelal een voorkeur voor
het heden waardoor onmiddellijke beloningen worden geprefereerd boven uitge-
stelde beloningen.15 Daarnaast is de afkeer van verlies doorgaans zo groot dat onder-
handelaars liever het onzekere voor het zekere nemen. Bij dreiging van verlies zijn zij
daarom vaak eerder bereid risico’s te nemen.16

Voldoende cognitieve capaciteit en motivatie kunnen corrigerend werken en de
hiervoor genoemde ‘bias’ door verschil in informatie, voorkeuren en aversies tegen-
gaan. Dat vergt echter zelfbeheersing en dat vermogen is niet onbeperkt beschikbaar.
Bovendien zal het tonen van zelfbeheersing voor de benadeelde vaak nog moeilijker
zijn dan voor de professioneel betrokken belangenbehartigers en schadebehandelaars
AV. De benadeelde bevindt zich immers ook in een fysiek en psychisch herstelproces
wat de nodige emoties met zich kan meebrengen. Het kan voor hem dan ook lastiger
zijn om een zaak te overzien, logisch te redeneren en weloverwogen beslissingen te
nemen. Onderhandelaars zullen dus niet altijd logisch redeneren en consistent zijn.

Om te kunnen onderhandelen, is kortom vereist dat partijen relatief sterk van elk-
aar afhankelijk zijn, dat geen van beiden een duidelijk machtsoverwicht heeft, dat zij
zowel eigen belangen als gemeenschappelijke belangen nastreven en dat zij in vol-
doende mate met elkaar communiceren.

10. Tiemeijer en Thomas 2009, p. 13; Potters en Prast 2009, p. 49; Van Toor, Soeharno en Smits 2013, p. 3150.
11. Kahneman 2011, pp. 93, 359.
12. Ibid, pp. 93, 95, 123.
13. Ibid, p. 221.
14. Van Dijk en Zeelenberg 2009, p. 34.
15. Ibid, pp. 36, 37; Tiemeier 2011, pp. 17, 18.
16. Potters en Prast 2009, p. 54; Van Dijk en Zeelenberg 2009, pp. 36-38; Tiemeijer 2011, p. 13; Kahneman

2011, p. 322; Thaler en Sunstein 2008, pp. 42, 43, 138.
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. ACTOREN EN ONDERHANDELINGSRELATIES B I J DE AFWIKKEL ING VAN

PERSONENSCHADE

De vraag is of bij de afwikkeling van personenschade aan de hiervoor genoemde
voorwaarden om te kunnen onderhandelen, wordt voldaan. Voor een antwoord
daarop is eerst duidelijkheid nodig over welke actoren bij een concrete onderhande-
lingssituatie kunnen zijn betrokken en welke onderhandelingsrelaties zich daarbij
kunnen voordoen.
De betrokken actoren zijn in hoofdstuk 1 reeds kort beschreven. Dat zijn de bena-

deelde of zijn of haar nabestaanden en degene die de schade heeft veroorzaakt of zijn
of haar nabestaanden dan wel degene die daarvoor aansprakelijk wordt gehouden.
De aansprakelijk gestelde persoon zal veelal over een aansprakelijkheidsverzekering
beschikken waardoor hij de onderhandelingen aan de schadebehandelaar van een
aansprakelijkheidsverzekeraar (schadebehandelaar AV) zal overlaten. Daarnaast
doen partijen vaak een beroep op een belangenbehartiger. Dat kan een letselschade-
regelaar zijn, een advocaat of een behandelaar van een rechtsbijstandsverzekeraar
indien een rechtsbijstandsverzekering is afgesloten (behandelaar RBV). Deze actoren
kunnen zich in verschillende relaties tot elkaar verhouden.
Bij eenvoudige zakenwaarin sprake is van licht letsel, kan de benadeelde de schade

meestal zelf afwikkelen met de aansprakelijk gestelde persoon of de schadebehande-
laar van zijn aansprakelijkheidsverzekeraar. Daarbij kan de aansprakelijkheidsverze-
keraar voor het schaderegelen nog een letselschaderegelaar inschakelen.

In meer complexe zaken waarbij sprake is zwaar letsel of zelfs van overlijden, laat de
benadeelde zich doorgaans bijstaan door een belangenbehartiger. Daarbij kan de
behandelaar RBV, net zoals de schadebehandelaar AV, voor het schaderegelen een
letselschaderegelaar inschakelen.

Figuur 5.1 Onderhandelingsrelaties

1.       Benadeelde

3.       Benadeelde

2.       Benadeelde

Aansprakelijk gestelde partij

Schadebehandelaar AV

Letselschaderegelaar en
schadebehandelaar AV
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Indien een gerechtelijke procedure dreigt, doen zowel de letselschaderegelaar als de
behandelaar RBV en de schadebehandelaar AV doorgaans een beroep op een
advocaat.

4.     Benadeelde en
        behandelaar RBV

6.     Benadeelde en
        behandelaar RBV en
        letselschaderegelaar

8.     Benadeelde en
        letselschaderegelaar

9.     Benadeelde en
        letselschaderegelaar

10. Benadeelde en advocaat

11. Benadeelde en advocaat

7.     Benadeelde en
        behandelaar RBV en
        letselschaderegelaar

Schadebehandelaar AV

Schadebehandelaar AV

Schadebehandelaar AV

Schadebehandelaar AV

Letselschaderegelaar en
schadebehandelaar AV

Letselschaderegelaar en
schadebehandelaar AV

Letselschaderegelaar en
schadebehandelaar AV

Letselschaderegelaar en
schadebehandelaar AV

5.     Benadeelde en
        behandelaar RBV

12.  Benadeelde en
        behandelaar RBV en
        advocaat

 Advocaat en schadebehandelaar AV

13.  Benadeelde en
        letselschaderegelaar en
        advocaat

 Advocaat en schadebehandelaar AV

14.  Benadeelde en advocaat  Advocaat en schadebehandelaar AV
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Na de procedure geven de specifiek hiervoor ingeschakelde advocaten de zaak in het
algemeen terug aan de oorspronkelijke onderhandelaars. In deze fase doen zich dus
weer dezelfde onderhandelingsrelaties voor als in de fase voorafgaand aan de gerech-
telijke procedure.
Uit dit overzicht van onderhandelingsrelaties blijkt dat de hoeveelheid en diversi-

teit aan betrokken actoren vaak groot is en bovendien tijdens de onderhandelingen
kan wijzigen. Opvallend is ook dat de benadeelde praktisch altijd met een ervaren
schadebehandelaar AV of een door hem ingeschakelde ervaren letselschaderegelaar
blijkt te onderhandelen. Daarvan is alleen geen sprake in het meest eenvoudige geval
waarin licht letsel is opgelopen en de benadeelde de schade zelf kan afhandelen met
de schadeveroorzaker of de daarvoor aansprakelijk gehouden persoon (onderhande-
lingsrelatie 1). In meer complexe zaken laat de benadeelde zich bijstaan door een
belangenbehartiger. Onzeker is echter of hij daardoor een vergelijkbare onderhande-
lingspositie krijgt als zijn ervaren tegenpartij.
Het is dan ook de vraag of partijen bij de afwikkeling van personenschade elkaar

altijd in gelijke mate nodig hebben, hoe de macht tussen hen is verdeeld, welke belan-
gen zij nastreven en of zij in voldoende mate met elkaar communiceren. Om op deze
vragen antwoord te krijgen, worden hierna de belangen van de verschillende actoren
nader belicht en tevens de manier waarop zij zich in de verschillende onderhande-
lingsrelaties tot elkaar verhouden.

. DE BELANGENAFWEGING VAN BENADEELDEN

Uit het terreinverkennend onderzoek naar ‘Slachtoffers en aansprakelijkheid’ van
2007 bleek dat de meeste benadeelden primair financiële compensatie nastreven.17

Dat zij daarnaast ook immateriële belangen, zoals erkenning van de tegenpartij en
hun omgeving proberen te bereiken, komt onder § 5.10 nog aan de orde. Benadeelden
willen minimaal de door hen opgelopen fysieke en psychische schade en de met het
herstel gepaard gaande kosten vergoed zien. Die vergoeding kan immers bepalen op
welke manier zij zich de rest van hun leven maatschappelijk kunnen handhaven.
Voor nabestaanden kan een financiële vergoeding eveneens belangrijk zijn, vooral
indien zij voor hun levensonderhoud van de benadeelde afhankelijk waren.
Het verkrijgen van financiële compensatie vraagt echter vaak eerst een investering.

Hoewel de redelijke kosten ter vaststelling van de schade en aanprakelijkheid inge-
volge artikel 6:96 lid 2 BW voor vergoeding door de aansprakelijke partij in aanmer-
king komen, is op voorhand niet zeker dat deze kosten ook geheel of gedeeltelijk
zullen worden vergoed. Die kosten kunnen hoog oplopen en dienen veelal eerst te
worden voorgeschoten. Er bestaan wel regelingen waarop een benadeelde onder
bepaalde voorwaarden een beroep kan doen, maar die voorzien meestal slechts in

17. Huver e.a. 2007, p. 53.
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een tegemoetkoming in de kosten of een lening. Zo heeft een benadeelde ingevolge de
Wet op de rechtsbijstand onder een bepaalde inkomensgrens en vermogensgrens
recht op gefinancierde rechtshulp of rechtsbijstand, maar de kosten van een eventuele
gerechtelijke procedure komen in beginsel voor eigen rekening.18

Van het inkomen en het vermogen blijkt dan ook invloed uit te gaan op de keuze
van een oplossingsstrategie bij geschillen. Hoewel het aanpakken van een probleem
waarvan de verwachte baten groter zijn dan de kosten voor elk individu interessant
lijkt te zijn, ongeacht zijn financiële positie, blijkt bij gelijke verwachte baten en kosten
het relatieve risico voor iemandmet een lager inkomen groter. Een partij met een lager
inkomen zal zich terughoudender en dus risicoaverser opstellen bij het investeren in
een onzekere toekomst.19 Deze partij heeft immers weinig speelruimte om eventuele
kosten bij vertraging op te vangen of voor te schieten, dan wel om een procedure aan-
hangig te maken. De benadeelde wordt in zijn streven naar financiële compensatie
dus beperkt door zijn eigen inkomen en vermogen. De kans bestaat dat hij genoegen
moet nemen met een aanbod dat voor hem acceptabel is, maar niet het best haalbare.

. DE BELANGENAFWEGING VAN AANSPRAKEL I JKHEIDSVERZEKERAARS

Een aansprakelijkheidsverzekeraar is een commerciële speler die op zijn eigen voort-
bestaan is gericht. Hij zal zijn kostenwillen terugverdienen enwinst willenmaken om
nieuwe investeringen te kunnen doen. Daarbij kan hij naar het maximaliseren van de
winst in een reeks van zaken streven omdat hij ‘repeat player’ is en zijn risico kan
spreiden. Desalniettemin kan het lastig zijn concurrerend te blijven, zoals de markt
van motorrijtuigenverzekeringen treffend illustreert.

De wettelijke plicht tot het sluiten van een aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtui-
gen garandeert een bepaalde vraag naar dit produkt. Deze vraag leidt tot aanbod van ver-
zekeringen en daarmee tot concurrentie onder verzekeraars om het grootste marktaandeel
te verkrijgen. In een vrije markt blijft de premie door de concurrentie tussen de verzekeraars
op een zo laagmogelijk niveau. Daarnaast gaat ook van verzekeringnemers een neerwaartse

18. Voor eigen rekening blijven de eigen bijdrage, de kosten voor het opvragen vanmedische informatie en
het inschakelen van eenmedisch adviseur, de griffierechten, de kosten voor het oproepen en raadplegen
van deskundigen en getuigen en bij verlies van een procedure de proceskostenveroordeling. De kosten
van rechtsbijstand kunnen bovendien ingevolge artikel 34, onderdelen f en g van de Wet op de rechts-
bijstand alsnog voor rekening van de benadeelde komen indien de inkomensgrens en de vermogens-
grens door het toekennen van een schadevergoeding worden overschreden. Verder kan de benadeelde
onder bepaalde voorwaarden ook een subsidie van maximaal € 200 van de Raad voor Rechtsbijstand
krijgen om de medische haalbaarheid van een letselschadezaak te kunnen bepalen (artikel 3, derde lid,
van de Regeling subsidiëring medische haalbaarheidsonderzoeken in letselschadezaken, Stscrt. 2005,
140, in werking getreden op 24 juli 2005 met terugwerkende kracht tot 10 mei 2005). Indien het haal-
baarheidsonderzoek uitwijst dat een zaak haalbaar is, kan de benadeelde een lening van € 3.000 voor
deskundigenberichten bij de Raad voor Rechtsbijstand aanvragen, http://www.rechtsbijstand.nl/.

19. Van Velthoven en Ter Voert 2003, pp. 61, 112; Van Velthoven en Klein Haarhuis 2009 p. 121.
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druk op de premie uit. Bij andere factoren dan een lage premie hebben zij immers geen
belang omdat niet zij, maar de toekomstige benadeelde wordt geconfronteerd met de
manier waarop de verzekeraar de schade afhandelt en de schadebedragen vaststelt. Consu-
mentenorganisaties moedigen verzekeringnemers ook aan om deze verzekeringen tegen
een zo laag mogelijke prijs af te sluiten, zoals de volgende leuze op de website van de Con-
sumentenbond illustreert:
“Flink besparen op je autoverzekering? Vergelijken is nu heel eenvoudig. Vul je gegevens in
en je krijgt de gunstigste autoverzekeringen. Dat is makkelijk geld verdienen!”20

Dat dit marktmechanisme van gerichtheid op een zo laag mogelijke premie zelfs ertoe
kan leiden dat niet-kostendekkende premies worden gehanteerd, bleek in 2010 en
2011. Pas nadat De Nederlandsche Bank de WAMverzekeraars had opgeroepen om
maatregelen te nemen omdat te veel verzekeraars niet-kostendekkende premies bleken
te hanteren, stegen de premies fors, soms wel met 11%. Dit probleem lijkt zich ook in
2015 weer voor te doen.

Het succes van aansprakelijkheidsverzekeraars hangt dan ook af van het maken van
goede financiële reserveringen en daarvoor zijn schadebehandelaars AV verantwoor-
delijk. Mede vanwege de herverzekering, schatten deze behandelaars bij elke schade-
melding welk bedrag aan schadevergoeding maximaal zal worden uitgekeerd en
maken zij daarvoor intern een financiële reserve aan. Bij de afwikkeling van de schade
zullen zij de kosten dan ook binnen die grenzen willen houden. Het verdienmodel
van de aansprakelijkheidsverzekeraar is dus direct van invloed op het onderhande-
lingsgedrag van schadebehandelaars AV omdat zij mede daaropworden beoordeeld.
Schadebehandelaars AV zijn echter veelal ook aan zelfregulering gebonden omdat

de meeste verzekeraars bij het Verbond van Verzekeraars zijn aangesloten. Daardoor
hebben zij zich aan de kernwaarden van de Gedragscode Verzekeraars gecommitteerd
die de basis van de regulering vormt en aan de Gedragscode Behandeling Letselschade
(GBL) en de Gedragscode medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aanspra-
kelijkheid (GOMA).21 Zoals uit de beschrijvingen van de GBL en de GOMA in hoofd-
stuk 2 reeds bleek, behoren partijen de benadeelde bij de schaderegeling centraal te
stellen en te streven naar een minnelijke regeling, uitgaand van het harmoniemodel
waarbij partijen samenwerken en niet tegenover elkaar staan. Er is ook een door de
branche zelf in het leven geroepen Tuchtraad Assurantiën die eventuele verzekerings-
klachten toetst. De uitspraken daarvan worden aan het bestuur van het Verbond voor-
gelegd die vervolgens beslist of en zo ja, welke sanctie behoort te worden opgelegd.
De preventieve werking van zelfregulering mag echter niet worden overschat. Of

iemand zich door (zelf)regulering laat leiden, hangt mede af van de betreffende

20. Http://www.consumentenbond.nl/. De Consumentenbond komt op voor de belangen van alle consu-
menten. De missie is om consumenten in staat te stellen beter en makkelijker keuzes te maken, met
respect voor mens en milieu.

21. De Gedragscode Verzekeraars is raadpleegbaar op https://www.verzekeraars.nl/, de GBL en de
GOMA op http://deletselschaderaad.nl/.
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persoon en zijn functie en rol in de organisatie.22 Bovendien is het nastreven van
financiële belangen een legitiem doel waardoor inbreuken op de open geformuleerde
gedragsregels vaak lastig zijn te bewijzen. Dat de naleving en handhaving van de zelf-
regulering geen eenvoudige taak is, blijkt ook al uit de in 2009 door het Verbond van
Verzekeraars opgerichte Stichting Toetsing Verzekeraars. Deze stichting heeft tot doel
de naleving van zelfregulering naar letter en geest te bevorderen, zoals in hoofdstuk 2
reeds werd beschreven. Het is dan ook niet uitgesloten dat deze regels in economisch
lastiger tijden onder druk komen te staan en financiële overwegingen zwaarder
wegen.

. DE VERHOUDING TUSSEN PARTI JEN IN EENVOUDIGE ZAKEN

Bij licht letsel kan de benadeelde de schade doorgaans zelf afhandelen met de schade-
veroorzaker dan wel degene die daarvoor aansprakelijk wordt gehouden (onderhan-
delingsrelatie 1). Denk bijvoorbeeld aan het geval waarbij een cafébezoeker slaags
raakt met een onverzekerde eigenaar. In deze onderhandelingsrelatie zullen partijen
tegengestelde financiële belangen nastreven en zal de competitieve onderhandelings-
stijl overheersen.23 Bij een dergelijke wijze van onderhandelen doen partijen extreem
eenzijdige schikkingsvoorstellen, waarbij zij overvragen en onderbieden en zolang
mogelijk aan hun standpunt vasthouden om te proberen de ander tot zoveel mogelijk
concessies te bewegen. Het gaat daarbij slechts om winst of verlies. Of die onderhan-
delingen succesvol verlopen, zal mede afhangen van de kennis, vaardigheden en
financiële middelen waarover partijen beschikken.

Een dergelijke onderhandelingsrelatie zal echter niet vaak voorkomen omdat de
aansprakelijk gestelde partij meestal over een aansprakelijkheidsverzekering zal
beschikken (onderhandelingsrelaties 2 en 3). In dat geval onderhandelt de onervaren
benadeelde, ook wel aangeduid als ‘one shotter’, met een schadebehandelaar AV of
een daardoor ingeschakelde letselschaderegelaar die ‘repeat player’ is. De professio-
nele partij zal over kennis en ervaring met het schaderegelingsproces beschikken.
Daarnaast zal hij ook onderhandelingsvaardigheden, een eenvoudig toegankelijk net-
werk van deskundigen en voldoende financiële middelen hebben.24 Daaraan zal het
de benadeelde in het algemeen juist ontbreken. Nu deze partijen tegengestelde finan-
ciële belangen nastreven, zal evenals in onderhandelingsrelatie 1, de competitieve
onderhandelingsstijl overheersen. Daarbij kan de schadebehandelaar AV domineren
omdat hij een betere uitgangspositie heeft. Hij kan de benadeelde dwingen zoveel in
de onderhandelingen te investeren dat hij het uiteindelijk financieel niet meer kan

22. Veerman en Mulder 2010, pp. 75 en 76 waar in noot 134 wordt verwezen naar Roe 2009 enWilson 2000
die onderscheid maakt tussen bestuurders, managers en uitvoerders, waarbij de rollen en de erbij
horende belangen en gedragingen verschillen.

23. Mnookin, Peppet en Tullumello 2000, p. 168.
24. Niemeijer 2014, p. 3.
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opbrengen en met een lager bedrag moet instemmen dan waarop hij recht heeft.25 De
schadebehandelaar AV zal daarin niet tever willen gaan vanwege eventuele imago-
schade en omdat hij aan de Gedragscode Behandeling Letselschade is gebonden.
Zoals eerder bleek, mag de preventieve werking van zelfregulering echter niet wor-
den overschat. De financiële overwegingen kunnen zwaarder wegen. De winst die de
verzekeraar op deze manier behaalt kan eenvoudig de kosten overtreffen van af en
toe een verloren zaak, die ondanks alle belemmeringen toch door de benadeelde is
doorgezet. In de onderhandelingsrelaties 2 en 3 wordt dus niet voldaan aan de ver-
eisten om te kunnen onderhandelen. Partijen zijn niet relatief sterk van elkaar afhan-
kelijk, er is sprake van een onevenwichtige machtsverhouding en zij streven
tegengestelde financiële belangen na. Op de vraag of zij in voldoendemate met elkaar
communiceren wordt in § 5.10 nog teruggekomen.

. KAN DE BENADEELDE ZI JN ACHTERSTAND MET EEN

BELANGENBEHARTIGER INLOPEN?

Partijen kunnen voor het onderhandelen ook belangenbehartigers betrekken
(onderhandelingsrelaties 3 tot en met 11). Dat vergt een investering die alleen
zal worden gedaan indien de kosten ervan opwegen tegen de baten (kosten-
batenanalyse).26 Bij een grote schadeclaim en een reële kans op succes zal dat
het geval zijn, bij kleine en middelgrote schadeclaims meestal niet. Bij meer com-
plexe zaken doen benadeelden dan ook vrijwel altijd een beroep op een
belangenbehartiger.
De vraag is echter of de benadeelde zijn achterstand op de aansprakelijkheidsver-

zekeraar geheel kan inlopen door een beroep op de hulp van een belangenbehartiger
te doen. Een belangenbehartiger zal als ‘repeat player’ in het algemeen net als de aan-
sprakelijkheidsverzekeraar, over kennis, ervaring, een eenvoudig toegankelijk net-
werk van deskundigen en onderhandelingsvaardigheden beschikken. Bovendien
kan hij door zijn professionele betrokkenheid zakelijker oordelen dan de benadeelde
en daardoor bijdragen aan een meer neutrale onderhandelingssfeer.
Zoals eerder bleek, hangt de keus voor een bepaalde onderhandelingsstrategie

echter mede af van de inkomens- en vermogenspositie van de benadeelde. Die positie
zal in het algemeen minder goed zijn dan die van zijn tegenpartij, de aansprakelijk-
heidsverzekeraar. Verder kan ook de aansprakelijkheidsverzekeraar een belangenbe-
hartiger inschakelen en die zal tegen een hoger tarief, een kwalitatief betere
belangenbehartiger kunnen krijgen, met wie hij vaak ook al een relatie zal hebben
opgebouwd. Hoe hechter en duurzamer die relatie is, hoe meer de loyaliteit van
die belangenbehartiger zal uitgaan naar zijn cliënt in plaats van naar zijn beroeps-
groep of de rechtbank en des te groter de voordelen worden van gegroeide ervaring

25. Smeehuijzen 2009, p. 334.
26. Van Velthoven en Ter Voert 2003, p. 56; Van Velthoven en Klein Haarhuis 2009, p. 121.
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en begeleiding bij de totale strategie.27 Bovendien zullen belangenbehartigers naast
de belangen van hun cliënt ook eigen belangen nastreven, die van die van hun cliënt
kunnen afwijken.28 De benadeelde wordt kortom geconfronteerd met onzekerheid
over de daadwerkelijke doelstellingen van zijn belangenbehartiger die hij door een
gebrek aan kennis niet kan controleren.

De benadeelde kan zijn achterstand op de aansprakelijkheidsverzekeraar dus deels
inlopen door een belangenbehartiger te betrekken, maar nooit helemaal.

. DE BELANGENAFWEGING VAN BELANGENBEHARTIGERS

Belangenbehartigers zijn, net als aansprakelijkheidsverzekeraars, commerciële spe-
lers die op hun eigen voortbestaan zijn gericht. Ook zij zullen winst willen maken
en hun relaties voor de toekomst willen behouden (‘shadow of the future’).29 Zij zijn
echter veelal ook aan beroeps- en gedragsregels gebonden. Hierna wordt voor de ver-
schillende soorten belangenbehartigers bezien waaruit hun financiële belangen
bestaan en of, en zo ja, aan welke beroeps- en gedragsregels zij zijn gebonden en welk
effect daarvan uitgaat op hun onderhandelingsgedrag.

De belangenafweging van letselschaderegelaars

Letselschaderegelaars zijn aan geen beroeps- of gedragsregels gebonden. Zij kunnen
zich wel vrijwillig aansluiten bij bijvoorbeeld de beroepsvereniging het Nederlands
Instituut van Schaderegelaars (NIS), de Stichting Nederlands Instituut Van Register
Experts (Stichting NIVRE), de Nationale Letselschade Experts (NLE) of de Stichting
Keurmerk Letselschade. In dat geval zijn zij aan regels gebonden, bijvoorbeeld over
de wijze waarop zij hun honorarium mogen bepalen.30 In alle andere gevallen is een
letselschaderegelaar dus vrij in de keuze van zijn verdienmodel, waardoor de kans
groter is dat hij een eigen belang bij de afloop van de zaak krijgt en zijn onafhankelijk-
heid kan verliezen. Hij kan in die gevallen immers eerder zijn geneigd, zijn eigen

27. Galanter 2005, p. 444.
28. Niemeijer 2014, p. 9.
29. Dal Bo 2005, p. 1591.
30. Artikel 4.27 van het huishoudelijk reglement van het NIS: “Niet meer dan een redelijk voorschot dan

wel een redelijk honorarium mag in rekening worden gebracht.” Artikel 7 gedragsregels NIVRE:
“Slechts een passende en transparante beloning voor de verrichte werkzaamheden mag in rekening
worden gebracht.”Artikel II onder 2 van het huishoudelijk reglementNLE: “De kosten van de behande-
ling worden gebaseerd op het geldende tarief per uur en het aantal uren dat er aan de behandeling van
een opdracht is gewerkt. In de factuurworden de tijd en de bijkomende kosten –waaronder de externe –
gespecificeerd verantwoord. Voor zover het behandelende letselschadebureau een convenant heeft
gesloten met een verzekeraar omtrent de kosten van de behandeling zal worden gedeclareerd conform
de afspraken in dit convenant.”Artikel 5.3.1 e.v. Keurmerk Letselschade: “No-cure-no-pay is in principe
niet toegestaan, tenzij aan zeer strikte voorwaarden wordt voldaan.”
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financiële belang mee te wegen bij bijvoorbeeld het bepalen van de hoogte van de te
vorderen bedragen of bij de beslissing om te schikken dan wel te procederen.
Daarvan kan bijvoorbeeld sprake zijn bij de afhandeling van een zaak op basis van

‘no cure, no pay’. In dat geval betaalt de cliënt alleen een bepaald percentage indien de
zaak wordt gewonnen. Enerzijds kan ‘no cure, no pay’ voor een benadeelde positief
uitpakken. Indien hij met een toevoeging procedeert, loopt hij immers het risico
dat die toevoeging vervalt indien de schadevergoeding boven de toevoegingsgrens
uitkomt waardoor hij alsnog alle kosten zelf dient te dragen. Die kosten kunnen
hoger zijn dan het vergoedingspercentage dat op basis van ‘no cure, no pay’ is
afgesproken.31

Letselschaderegelaar:
“Cliënten willen deze constructie soms graag omdat de letselschaderegelaar vanwege zijn
eigen belang juist beter zijn best zou doen. Bij een schadevergoeding van 30.000 tot 50.000
euro kan ‘no cure, no pay’ ook handiger zijn dan procederen met een toevoeging. Bij ‘no
cure, no pay’ betaal je weliswaar 15% aan opslag maar als je door de verkregen schadever-
goeding boven de toevoegingsgrens uitkomt, vervalt die toevoeging en betaal je het volle
pond aan advocaatkosten wat meer kan zijn dan de kosten voor ‘no cure, no pay’.”

Onderzoek naar resultaatgerelateerde beloning voor personenschadezaken beves-
tigde ook dat de toegevoegde waarde daarvan vooral lijkt te liggen in het bieden
van toegang tot het recht in complexe zakenmet een groot financieel belang, met hoge
kosten in de voorfase en met een relatief grote onzekerheid van de kans van slagen,
zoals beroepsziekten en medische zaken.32

Anderzijds kan ‘no cure, no pay’ ook tot misstanden leiden. In de praktijk wor-
den soms hoge vergoedingspercentages gevraagd, terwijl een letselschaderegelaar
op grond van artikel 6:96 lid 2 BW vrijwel geen risico loopt, zolang hij die zaken
selecteert waarin de aansprakelijkheid zal worden erkend.33 De buitengerechte-
lijke kosten komen immers voor rekening van de aansprakelijke partij voor zover
die kosten redelijk zijn en in redelijkheid zijn gemaakt. Bovendien zijn

31. Op basis van recente literatuur lijkt de aantrekkingskracht van ‘no cure, no pay’ ook door ‘priming’ te
kunnen worden veroorzaakt. Priming is een mechanisme waarbij subtiele invloeden, zoals woorden,
het gemak waarmee bepaalde informatie in de hersenen wordt opgeroepen, kunnen vergroten en
bepaalde mentale concepten, zoals normen, kenmerken of stereotypen activeren en daarmee invloed
krijgen op onze gedachten en handelingen, Thaler en Sunstein 2008, pp. 84, 86; Tiemeijer 2011, p. 32;
Kahneman 2011, p. 236. Nu letselschaderegelaars op grond van artikel 6:96 lid 2 BW hun kosten in
beginsel door de aansprakelijke partij vergoed krijgen, bieden zij hun diensten veelal ‘gratis’ aan. De
vraag is of benadeelden zich realiseren dat ‘gratis’ hier niet daadwerkelijk ‘gratis’ is. Benadeelden
die hiervan niet op de hoogte zijn, kunnen daardoor instemmen met een hoog vergoedingspercentage
indien de zaak wordt gewonnen, terwijl het letselschadebureau vrijwel geen risico loopt.

32. Van Boom en De Jong 2014, p. 75.
33. De Letselschade Raad waarschuwt expliciet voor deze praktijken in de folder ‘Grip op uw letselschade’

die raadpleegbaar is op http://deletselschaderaad.nl/.
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aansprakelijkheidsverzekeraars doorgaans solvabel, waardoor de letselschadere-
gelaar geen risico loopt dat zijn kosten niet worden vergoed.

Letselschaderegelaars:
“Wij kunnen snel beoordelen of een zaak kans maakt of niet. Zeker bij verkeerszaken zien
wij in een oogopslag of iets haalbaar is. Als we ook maar even denken dat we er wat mee
kunnen, gaan we ermee aan de slag. Als het anders uitpakt, is dat ons risico.”

“Ik heb nooit op basis van percentages gewerkt. Dat is een doorn in mijn oog. Partijen die
niet zijn aangesloten bij het keurmerk gaan gewoon hun gang en hebben net zo’n groot
marktaandeel als mensen die wel bij een keurmerk zijn aangesloten. Zo is het natuurlijk
wel. De cliënten daar betalen wel de rekening.”

Dat dit tot schrijnende toestanden kan leiden, illustreert het volgende voorbeeld
waarin de benadeelde zijn schade pas na vijftien jaar vergoed kreeg.

Benadeelde:
“Eerst had ik een schaderegelaar die door de rechtsbijstandsverzekeraar was ingeschakeld.
Maar die man was nooit te bereiken terwijl ik toch onkosten had door mijn ziekte. Na drie
jaar heb ik zelf via internet een andere schaderegelaar ingeschakeld. Die man kwam voor-
rijden in een jaguar, stak de blits en beloofde heel veel geld. Hij zou het hele proces bege-
leiden op basis van ‘no cure no pay’. Het zou mij niets kosten, ook het procederen niet. Dan
krijg je dollartekens in je ogen. Dieman bleef echter maar pratenmet de tegenpartij terwijl ik
na een tijd wilde procederen. Toen kwam het hoge woord eruit. Ik moest mijn eigen proces-
kosten betalen en hij zou een kwart krijgen vanwat ik zou binnenhalen, terwijl hij geen risico
liep. Toen ik daar wat van zei, merkte hij op wel een ‘vriendje’ te hebben die het goedkoper
kon doen. Dat klonk mij als een louche zaak in de oren dus heb ik de Whiplashstichting
aangeschreven. Die heeft mij naar een letselschadeadvocaat verwezen. Hoewel ik een
rechtsbijstandsverzekering had, heb ik de kosten van mijn belangenbehartiger zelf moeten
betalen. Ik had mijn rechtsbijstandsverzekeraar moeten inlichten dat ik van schaderegelaar
wisselde. Dat had ik niet gedaan waardoor ik volgens hen vrijwillig was overgestapt en
daarmee waren zij van mijn zaak af. Mijn advocaat heeft nog geprobeerd dat recht te trek-
ken, maar dat is niet gelukt.”

Afhankelijk van de gekozen financieringsconstructie kunnen financiële overwegin-
gen dus in meer of mindere mate een rol spelen bij het onderhandelingsgedrag
van letselschaderegelaars. Deze overwegingen zullen in elk geval invloed hebben
op de beslissing om al dan niet te procederen. Blijkens de interviews betrekken letsel-
schaderegelaars bij dreiging van een gerechtelijke procedure namelijk doorgaans een
advocaat, ook als zij zelf bevoegd zijn om te procederen. In die gevallen geven zij de
zaak terug aan hun cliënt, wat ten koste gaat van hun opbrengst.

Letselschaderegelaar:
“Gelukkig lukt het ons bijna altijd om een zaak af te handelen zonder tussenkomst van de
rechter. Dat is ook het doel waarnaar we streven. Daar hebben we allemaal belang bij. We
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zijn niet alleen belangenbehartiger maar ook nog ondernemer. Je moet ook zorgen dat je er
wat aan verdient. Dat speelt zowel voor ons, als voor verzekeraars een rol.”

Letselschaderegelaars zullen dan ook vooral op een minnelijke regeling aansturen en
alleen procederen indien het niet anders kan.

De belangenafweging van behandelaars RBV

Rechtsbijstandsverzekeraars verlenen rechtsbijstand indien het betreffende verzoek
onder de dekking van een afgesloten rechtsbijstandsverzekering valt. Zij kunnen
bij maximaal verzekerde bedragen de kosten in de hand houden en financieel beleid
voeren. De behandelaars RBV zullen zich aan dit financiële beleid gebonden voelen
omdat zij daarop worden beoordeeld.
Daarnaast hebben behandelaars RBV zich doorgaans ook, net zoals schadebehan-

delaars AV, aan de zelfregulering van het Verbond van Verzekeraars gecommitteerd.
Ook voor hen geldt de GBL en de GOMA. Daardoor zijn zij gehouden de benadeelde
centraal te stellen en naar een minnelijke regeling te streven op basis van het harmo-
niemodel. Sinds 2011 geldt voor hen ook de Kwaliteitscode Rechtsbijstand die ertoe
strekt de kwaliteit van de juridische dienstverlening door de rechtsbijstandverzeke-
raar te toetsen en te waarborgen.34 Op grond daarvan zijn zij eveneens gehouden, in
redelijkheid, het belang van de klant voorop te stellen (artikel 3.1) en de grootst moge-
lijke zorgvuldigheid en deskundigheid te betrachten (artikel 3.2). De door de branche
zelf in het leven geroepen Tuchtraad Assurantiën toetst eventuele klachten. Zoals ook
al bij de schadebehandelaars AV werd opgemerkt, mag de preventieve werking van
deze zelfregulering en toetsing niet worden overschat. Of iemand zich door (zelf)
regulering laat leiden, hangt immers mede af van de betreffende persoon en zijn func-
tie en rol in de organisatie. Bovendien is het nastreven van financiële belangen een
legitiem doel en zijn inbreuken op de open geformuleerde gedragsregels vaak lastig
te bewijzen. Het is dan ook niet uitgesloten dat deze regels in economisch lastiger tij-
den onder druk komen te staan.
Behandelaars RBV hebben ook een financieel belang om naar een minnelijke rege-

ling te streven. Blijkens de interviews plegen zij doorgaans, evenals letselschaderege-
laars, een advocaat in te schakelen indien een gerechtelijke procedure dreigt, ook als
zij zelf bevoegd zijn om te procederen. Vanwege de daarmee gepaard gaande kosten
zullen zij daartoe niet snel overgaan. De geïnterviewde behandelaars RBV benadruk-
ten ook dat het accent op het minnelijk regelen mede voortvloeit uit de kosten die
gerechtelijke procedures met zich meebrengen. Volgens hen is de werkdruk hoog
en maken zij een kosten-batenanalyse waarbij vorderingen tot enkele duizenden
euro’s eerder minnelijk worden geregeld dan dat daarvoor een advocaat wordt inge-
schakeld. Soms wordt volgens hen een zaak ook afgekocht. Verder gelden volgens

34. Raadpleegbaar op https://www.verzekeraars.nl/.
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drie behandelaars RBV ook ‘targets’ voor het aantal zaken waarin mag worden
geprocedeerd.

Behandelaars RBV:
“Procederen vergt tijd en in die tijd kunnen geen dossiers worden gedraaid waarop wij uit-
eindelijk worden afgerekend.”

“Er gelden ‘targets’ voor het aantal zakenwaarin jaarlijksmagworden geprocedeerd en ‘tar-
gets’ voor het aantal zaken dat jaarlijks aan een extern advocatenkantoor mag worden uit-
besteed vanwege de extra kosten die daarmee zijn gemoeid.”

“Je maakt een economische afweging: weegt het uitbesteden en procederen in een zaak op
tegen het belang van de zaak?”

Een geïnterviewde behandelaar RBV merkte ook nog op dat een behandelaar RBV die
niet zelf een procedure aanhangig kan ofmagmaken, daartoe niet snel zal adviseren. In
dat geval zal hij de zaak immersmoeten overdragen,wat extrawerk kost.Omdie reden
wordt een zaak vaak pas aan het eind van een onderhandelingstraject overgedragen
aan een procesjurist of advocaat, wanneer minnelijk regelen niet meer mogelijk is.

Advocaat in loondienst bij een RBV:
“Ondanks de hogere competentiegrens blijft het lastig voor behandelaars RBV. Vanwege
hun eigen vrees om naar een rechter te gaan of omdat procederen ervaring en tijd vergt
en in die tijd geen dossiers gedraaid kunnen worden waarop zij uiteindelijk worden afge-
rekend. De behandelaar RBV beslist welk instrument hij inzet en als hij opziet tegen een
gerechtelijke procedure kan hij dat instrument niet vroeg genoeg of juist te laat inzetten.
Voor het inschakelen van een advocaat in loondienst gelden vaak bepaalde regels, bijvoor-
beeld dat intern toestemming nodig is en dat sprake moet zijn van een zaak waarvoor ver-
plichte procesvertegenwoordiging geldt. Dergelijke regels gelden ook voor het uitbesteden
van zaken aan een externe advocaat. Daarbij kan het jaarlijkse aantal uit te besteden zaken
bovendien aan een maximum, een ‘target,’ zijn gebonden.”

Ingegeven door zowel financiële overwegingen, als hun beroeps- en gedragsregels
zullen behandelaars RBV dan ook vooral op een minnelijke regeling aansturen en
alleen procederen indien het niet anders kan.

De belangenafweging van advocaten

Advocaten hebben zich ingevolge de artikelen 10a en 46 van de Advocatenwet zowel
aan de kernwaarden van de advocatuur, als aan de Verordeningen van de Neder-
landseOrde vanAdvocaten (NOvA) te houden. DeGedragsregels 1992 van deNOvA
vullen die kernwaarden nader in. Zij bevatten de normen die advocaten in acht beho-
ren te nemen bij de uitoefening van hun beroep.35 Deze gedragsregels dienen als

35. De gedragsregels zijn raadpleegbaar op https://www.advocatenorde.nl/.
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richtlijn voor het tuchtrecht waaraan zij eveneens ingevolge artikel 46 Advocatenwet
zijn onderworpen.36 De tuchtrechter toetst achteraf of de advocaat voldoende mate
van zorg heeft betracht. Verder hebben letselschadeadvocaten die zich hebben aange-
sloten bij de Werkgroep Artsen Advocaten (WAA), de Vereniging Advocaten voor
Slachtoffers van Personenschade (ASP)37 of de Vereniging voor Letselschade Advo-
caten (LSA), zich vaak nog aan extra regels en toetsingsinstanties te houden. De LSA
beschikt bijvoorbeeld over een eigen Ombudsman die bij klachten kan bemiddelen.
Voor de wijze van afhandelen van personenschade is gedragsregel 3 van belang.

Daarin staat dat een minnelijke regeling vaak de voorkeur verdient boven een proces.
Mede ingevolge gedragsregel 8 is het aan de advocaat om aan zijn cliënt uit te leggen
dat het niet behalen van het volledige, gewenste resultaat in een schikking vaak toch
opweegt tegen de risico’s, frustraties en kosten die een procedure met zich kan mee-
brengen. Dat geldt ook als een cliënt nog niet hieraan toe is of meent dat een minne-
lijke schikking niet meer aan de orde is.38 Dewil van de client is echter doorslaggevend
omdat schikkingsonderhandelingen zonder de instemming van de cliënt zinloos en
ook al snel klachtwaardig zijn (gedragsregel 9).39

Verder mogen op grond van de gedragsregels en meer specifiek de kernwaarde
integriteit, financiële overwegingen nooit zwaarder wegen dan het handelen als
een integer advocaat.40 Ingevolge gedragsregel 25 mogen advocaten, alle omstandig-
heden in aanmerking nemend, een redelijk salaris bedingen. Bij die omstandigheden
valt bijvoorbeeld te denken aan het belang van de zaak, de draagkracht van de cliënt,
de waarde van het behartigde belang, eventuele spoedeisendheid en demate van ver-
eiste specialistische deskundigheid. In het algemeen wordt een uurtarief afgesproken
dat is opgebouwd uit het salaris voor de advocaat en kantoorkosten, zoals verzeke-
ringen, pensioenopbouw, een buffer voor tijden dat het slecht gaat en nieuwe kan-
toorbenodigdheden.41 Mogelijk is echter ook dat een maximumbedrag wordt
afgesproken of een verlaging van het uurtarief na een bepaald aantal uur. Daarnaast
is ook mogelijk om aanvankelijk een laag tarief te berekenen en dat bij te stellen naar
een hoger uurtarief of een percentage van het toegekende bedrag, als het gewenste
resultaat wordt behaald.
Een advocaat mag zijn diensten ingevolge de Verordening op de praktijkuitoefe-

ning42 en gedragsregel 25 echter niet aanbieden op basis van ‘no cure, no pay’ of
op basis van ‘pactum de quota litis’, waarbij de beloning afhankelijk is van de hoogte
van het resultaat. De afspraak ‘no win, no fee’ waarbij, bij verlies minder wordt

36. Bannier 2011, p. 27.
37. Op grond van artikel 5 van de ASP gedragscode dienen advocaten volstrekt helder te zijn over de kos-

ten. Zij moeten het slachtoffer schriftelijk inlichten over de hoogte van het uurtarief en de bijkomende
kosten, alsmede de mogelijkheid van gedeeltelijk verhaal van deze kosten op de aansprakelijke partij.

38. Bannier 2011, p. 124.
39. Ibid, pp. 38, 44.
40. Ibid, p. 163.
41. Ibid, p. 113.
42. De Verordening praktijkuitoefening is raadpleegbaar op https://www.advocatenorde.nl/.

 De deelgeschilprocedure



betaald en bij winst een zekere succesfee is toegestaan, is evenmin toegestaan. Daar-
mee wordt beoogd te voorkomen dat een advocaat een eigen belang bij de afloop van
de zaak krijgt waardoor hij zijn onafhankelijkheid kan verliezen.

Sinds 1 januari 2014 is de NOvA echter met een proef gestart waarbij resultaatgerela-
teerde beloning voor personenschadezaken onder specifieke voorwaarden is toege-
staan.43 Ingevolge artikel 3, eerste lid, van deze verordening is een resultaatgerelateerd
honorarium mogelijk indien de aansprakelijkheid niet aanstonds is erkend of redelij-
kerwijs vaststaat, dan wel problemen van enige importantie in de sfeer van de schade
of causaliteit voorzienbaar zijn, mits geen sprake is van ‘nowin, no fee’. Een verhoogd
uurtarief, een ‘succesfee’, is toegestaan indien de advocaat enig financieel resultaat
heeft behaald. Verder gelden bepaalde beloningsplafonds en een risico voor speci-
fieke kosten. Zoals hiervoor reeds werd opgemerkt, blijkt uit onderzoek dat de toe-
gevoegde waarde ervan vooral lijkt te zijn gelegen in het bieden van toegang tot
het recht in complexe zaken met een groot financieel belang, met hoge kosten in
de voorfase en met relatief grote onzekerheid van de kans van slagen. Bovendien
wordt verwacht dat dit experiment eraan kan bijdragen dat schimmige afspraken
tusen advocaten en letselschadebureaus verdwijnen omdat advocaten nu zelf met
de cliënt tot resultaatgerelateerde beloningsafspraken kunnen komen. De onderzoe-
kers verwachten dat de regeling niet leidt tot meer zaken, maar tot een verschuiving
van dossiers van letselschadebureaus naar advocaten.44

Advocaten hebben zich derhalve aan strikte regels te houden die ook tuchtrechte-
lijk worden gehandhaafd. Of en inwelkemate een advocaat zich daardoor laat leiden,
hangt echter mede af van de betreffende persoon en zijn functie en rol in de organi-
satie. Advocaten zijn immers commerciële spelers en het nastreven van financiële
belangen is een legitiem doel. Vooral in economisch lastiger tijden kunnen gedrags-
regels onder druk komen te staan. Bovendien kan matig werk tuchtrechtelijk soms
toch door de beugel omdat het optreden van de advocaat achteraf weliswaar ten volle
wordt getoetst, maar de advocaat vrij is in de keuze van zijn aanpak en daarop slechts
een marginale toets plaatsvindt.45 Ondanks de strikte regulering, kunnen dus ook bij
de advocaat, bij de afweging om te schikken of te procederen financiële overwegingen
een rol spelen.

. DE VERHOUDING TUSSEN PART I JEN IN COMPLEXE ZAKEN

Hiervoor bleek dat de benadeelde zich in meer complexe zaken in het algemeen laat
bijstaan door een belangenbehartiger. In die onderhandelingsrelaties worden de

43. Verordening tot wijziging van de Verordening praktijkuitoefening (onderdeel Resultaatgerelateerde
beloning), vastgesteld door het College van Afgevaardigden van de Nederlandse Orde van Advocaten
van 25 juli 2013, Stscrt. 2013, nr. 20779.

44. Zie noot 32.
45. Ibid, p. 67.
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onderhandelingen derhalve gevoerd door de belangenbehartiger en de aansprakelijk-
heidsverzekeraar of een door die laatste ingeschakelde letselschaderegelaar.
Uit de interviews blijkt dat benadeelden het als prettig ervaren om de onderhande-

lingen aan hun belangenbehartiger te kunnen overlaten.

Benadeelde:
“Ik heb vanaf het begin gezegd dat ik niet weet, waar ik moet beginnen en hoe. De advocaat
moet het zelf maar regelen en kiezen wat het beste is. Ik bemoei me daar niet mee want ik
heb er helemaal geen verstand van. Geen slecht woord over hem.Misschien heb ik er te wei-
nig verstand van, maar ik krijg altijd op tijd op papier wat hij gaat doen en kopiëen van
brieven aan de tegenpartij en de rechter en ik kan hem altijd bellen en vragen stellen. Vol-
gens mij doet hij zijn werk heel goed.”

Dat betekent echter niet dat zij zich altijd in de gekozen onderhandelingsstrategie van
hun belangenbehartiger kunnen vinden. Zo bleek in de casus ‘De avondwandeling’
dat Jan om principiële redenen een gerechtelijke uitspraak wilde, terwijl zijn advocaat
nog een schikking wilde treffen. Ook de geïnterviewde benadeelden merkten regel-
matig op dat zij de indruk hadden, dat in een procedure een beter resultaat had kun-
nen worden behaald.

Behandelaar RBV:
“Een cliënt heeft vaak liever een gerechtelijk oordeel omdat hij een schikking met een aan-
sprakelijkheidsverzekeraar kan wantrouwen als ‘handjeklap’.”

In het algemeen zal de benadeelde de onderhandelingsstijl echter aan zijn belangen-
behartiger overlaten. Zijn belangenbehartiger en de tegenpartij bepalen dus hoe de
onderhandelingen verlopen.
Hiervoor bleek dat alle professioneel betrokken actoren, zowel belangenbeharti-

gers als schadebehandelaars AV, primair naar een minnelijke regeling streven en
alleen procederen indien het niet anders kan. Letselschaderegelaars hanteren dit uit-
gangspunt uit financiële overwegingen omdat zij voor een procedure de hulp van een
advocaat plegen in te roepen, wat de nodige kosten met zich meebrengt. Voor behan-
delaars RBV en schadebehandelaars AV vloeit het streven naar een minnelijke rege-
ling eveneens uit financiële overwegingen voort, maar ook uit de Gedragscode
Behandeling Letselschade. Advocaten streven daarnaar op grond van gedragsregel
3 van de Gedragsregels 1992.
De mate waarin de verschillende actoren zich op het minnelijk regelen richten, ver-

schilt echter. De geïnterviewde letselschaderegelaars en behandelaars RBV merkten
op dat zij zich meer dan advocaten concentreren op het er samen uitkomen. Volgens
hen onderhandelen zij anders. Zij meenden dat advocaten ‘vechtlustiger’ zijn enmeer
op procederen zijn gericht.
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Letselschaderegelaars:
“Wij zijn beter in staat zijn om, uitzonderingen daargelaten, toch te proberen op basis van argu-
menten en kennis tot een regeling te komen. Onderhandelen is ons vak, wij doen niet anders.
Een advocaat die af en toe een letselschadezaak doet en vastloopt in de onderhandelingen en
niet meer weet hoe hij verder moet, zal vermoedelijk sneller een procedure aanspannen.”

“Om te kunnen onderhandelen is ook kennis en ervaring nodig. Je moet zowel inhoudelijk
op de hoogte zijn, als weten hoe het balletje rolt. Hoe gedragen verzekeraars zich, hoe kun je
hen benaderen, wat verlangen zij van jou, welke informatie moet je op welke manier ver-
strekken enzovoort. Als je in de eerste brief al schrijft dat je binnen 14 dagen een reactie ver-
langt en anders gaat dagvaarden, bereik je het tegendeel.”

Behandelaars RBV:
“Het verschil tussen de advocatuur en ons is een verschil van dag en nacht. Wij hebben eer-
der dan advocaten de neiging om te gaan overleggen. Waar advocaten een vechthouding
hebben, zijn wij veel meer gericht op het pragmatisch regelen van een zaak.”

“Wij hebben ook meer contact met aansprakelijkheidsverzekeraars omdat wij ook bulkzaken
met elkaar regelen.Het praatmakkelijker als je iemand al kent, dan regel je een zaak ook sneller.
Overigens is het contact nietmet alle aansprakelijkheidsverzekeraars even goed. Indien het con-
tact minder goed is, besteed je een zaak sneller uit omdat je er anders toch niet uitkomt.”

“Advocaten hebben een veel grotere afstand tot schadebehandelaars AV dan wij.”

Een behandelaar RBV, niet zijnde advocaat in loondienst, die voorheen advocaat was,
duidt het verschil als volgt:

“Mijn houding is denk ik niet veranderd, maar je hebt als behandelaar RBVminder machts-
middelen. Je moet wel eerder pragmatisch gaan denken en proberen de zaak te regelen. Je
kunt niet meer op de barricaden gaan staan en met procedures dreigen. Het verschil is dat
advocaten veel formeler zijn. Zij hebben ook een veel grotere afstand tot schadebehande-
laars AV dan wij.”

De geïnterviewde advocaten bevestigden dat zij primair naar een minnelijke regeling
streven maar ook dat zij niet ervoor terugdeinzen om een procedure aanhangig te
maken. Dat de verschillende beroepsgroepen anders onderhandelen, bleek ook uit
onderzoek in 2012 waarin werd geconcludeerd:

“Advocaten hechten minder aan een snelle afhandeling van zaken, stappen sneller naar de
rechter en zijn minder geneigd het overleg vast te laten lopen als onderdeel van de onder-
handelingen. Verzekeraars en letselschaderegelaars hechten meer aan een snelle afhande-
ling, stappen minder snel naar de rechter maar zijn juist meer geneigd het overleg vast te
laten lopen als onderdeel van de onderhandelingen.”46

46. De Ridder e.a. 2012, pp. 51, 64.
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Het verschil in onderhandelingswijze is van belang, nu in zes van de acht onderhan-
delingsrelaties (onderhandelingsrelaties 4 tot en met 9) de onderhandelingen plaats-
vinden tussen actoren afkomstig uit de verzekeringsbranche of de daaraan verwante
branche van letselschaderegelaars. In deze onderhandelingsrelaties zal door de
gedeelde achtergrond eerder sprake zijn van begrip over en weer; mogelijk kennen
de onderhandelaars elkaar zelfs. Zij spreken als het ware ‘dezelfde taal’. Dat verhoogt
de kans op een betere sfeer, wat de onderhandelingen kan vereenvoudigen. Volgens
de geïnterviewde behandelaars RBV hebben ook allerlei initiatieven binnen de verze-
keringsbranche eraan bijgedragen dat zaken efficiënter en in goed vertrouwen met
elkaar kunnen worden geregeld. Zo noemden zij de verschillende gedragscodes en
de bespreekregeling van de Stichting Personenschade Instituut van Verzekeraars.
Op basis hiervan wordt, voordat wordt geprocedeerd, eerst nog een keer door speci-
fiek daartoe aangewezen personen in de eigen organisatie van de onderhandelaars
bezien, of niet alsnog een minnelijke regeling kan worden getroffen.47 Ter illustratie
noemden zij eveneens de diverse overleggen om eenvoudige zaken op goed vertrou-
wenmet elkaar te regelen of om bulkzaken gezamenlijk af te handelen en de PIV-staf-
fels voor buitengerechtelijke kosten om discussies daarover in individuele zaken te
voorkomen.48 Daarnaast benadrukten de behandelaars RBV in de onderhandelingen
ook mee te wegen wat het mogelijke effect van een procedure op de onderlinge ver-
houding met de tegenpartij zal zijn en of zij de tegenpartij of de belangenbehartiger
daarvan in toekomstige onderhandelingen weer kunnen tegenkomen (‘shadow of the
future’).49

Indien de benadeelde een advocaat heeft betrokken (onderhandelingsrelaties 10 en
11), vinden de onderhandelingen plaats tussen onderhandelaars uit verschillende

47. PIV Overeenkomst Buitengerechtelijke Kosten 2014:
8.1 Bespreekregeling
Indien partijen een verschil vanmening hebben over de uitvoering, uitleg en/of toepasselijkheid van de
overeenkomst dan wel de kwaliteit van de schaderegeling kan een partij of kunnen beide partijen ver-
langen dat de zaak ter beslechting van het geschil wordt overgedragen aan een door ieder van hen daar-
toe in de organisatie aangesteld contactpersoon, die deskundig en oplossingsgericht kan oordelen. Leidt
deze geschilbeslechting niet tot een oplossing dan kan de zaak, indien en voor zover het geschil betrek-
king heeft op de hoogte van de buitengerechtelijke kosten, worden voorgelegd aan de Geschillencom-
missie.
8.2 Geschillencommissie
Op de geschilbeslechting door de Geschillencommissie is het Reglement van de Geschillencommissie
van toepassing. De Geschillencommissie doet uitspraak in de vorm van een bindend advies. Tegen
een uitspraak staat geen beroep open. De burgerlijke rechter kan evenwel een door de Geschillencom-
missie gegeven bindend advies toetsen aan de daartoe bestaande door de Hoge Raad ontwikkelde
toetsingskaders. Voorts is de burgerlijke rechter bevoegd om ieder geschil te beslechten dat niet valt
onder de uitsluitende bevoegdheid van de Geschillencommissie. Daaronder valt, eventueel in het
kader van een gevraagde voorlopige voorziening, ook een geschil met zodanig spoedeisend karakter
dat een bindend advies niet kan worden afgewacht en het nemen of in rechte laten beoordelen van
bewarende maatregelen.

48. Persbericht Verbond van Verzekeraars bij het rapport van Stichting de Ombudsman 2011.
49. Zie noot 29.
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beroepsgroepen. Dat vergroot de kans op een meer afstandelijke onderhandelingsre-
latie waarin eerder met een procedure wordt gedreigd. Bovendien zijn advocaten
opgeleid en bevoegd om in alle instanties te procederen. Hoewel ook zij regelmatig
onderhandelen omdat op het terrein van personenschade minder wordt geproce-
deerd dan op andere terreinen. De drempel om tot procederen over te gaan is voor
hen echter lager dan voor letselschaderegelaars, behandelaars RBV of schadebehan-
delaars AV.

In meer complexe zaken staat kortom het streven naar een minnelijke regeling
voorop (onderhandelingsrelaties 4 tot en met 11), waarbij in de onderhandelingsrela-
ties waarbij advocaten zijn betrokken (onderhandelingsrelaties 10 en 11) eerder zal
worden geprocedeerd dan in onderhandelingen tussen letselschaderegelaars, behan-
delaars RBV en schadebehandelaars AV. Anders dan Weterings in 2004 conclu-
deerde,50 vormt de competitieve wijze van onderhandelen dan ook niet het
grootste probleem bij de afwikkeling van personenschade. De competitieve onder-
handelingsstijl zal immers vooral in de onderhandelingen over eenvoudige zaken
(onderhandelingsrelaties 1 tot en met 3) overheersen.

. DE COMMUNICATIE TUSSEN PART I JEN

Eerder bleek dat onderhandelen alleen mogelijk is indien partijen in voldoende mate
met elkaar communiceren over de inhoud, het proces en de onderlinge relatie. Daarbij
kunnen zich allerlei problemen voordoen. Het verborgen houden van de onderhan-
delingsmarges is immers onderdeel van het spel. Bovendien verschillen onderhande-
laars fundamenteel van elkaar en kunnen zij het niet altijd opbrengen om logisch te
redeneren en consistent te zijn. Dat geldt in het bijzonder ook voor de onderhandelin-
gen om personenschade te kunnen afwikkelen.

Advocaat:
“Communicatie is zo belangrijk. In de eerste gesprekken met de benadeelde worden zaken
al gemaakt of gebroken. Er wordt bijvoorbeeld vergeten dat voor een benadeelde met her-
senletsel die als gevolg daarvan woordvindingsproblemen heeft, een bijeenkomst van een
uur te kort is. Als je in contact met de benadeelde blijft, hoef je uiteindelijk vaakminder scha-
devergoeding te betalen. Een benadeelde die het gevoel heeft geholpen te worden, zet zelf
ook zijn beste beentje voor, in plaats van dat hij op de bank gaat liggen. Het begin is dus
zowel financieel als empathisch enorm belangrijk. Het toernooimodel aanhangen werkt
niet. Een zinsnede als ‘Met alle respect voor het standpunt van uw cliënt maar…’ komt
al niet leuk over.”

Bij deze onderhandelingen zijn meestal veel, verschillende actoren betrokken die
bovendien tijdens de onderhandelingen kunnen wijzigen. Zo blijken benadeelden

50. Weterings 2004, p. 75.
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regelmatig van belangenbehartiger te wisselen, soms zelfs meerdere keren, zoals de
casus ‘Boodschappen doen’ illustreerde. Ook drie van de vijf geïnterviewde benadeel-
den bleken meerdere belangenbehartigers te hebben gehad.

Benadeelde:
“Eerst heb ik twee keer geprobeerd met een schaderegelaar op basis van ‘no cure, no pay’
een schikking te bereiken. Toen dat niet mogelijk bleek, heb ik alsnog een advocaat
ingeschakeld.”

De vaak lange afhandelingsduur kan ook tot wisseling van belangenbehartigers lei-
den door bijvoorbeeld ziekte of een carrièreswitch, zoals in de casus ‘De avondwan-
deling’ plaatsvond. Bovendien plegen letselschaderegelaars, behandelaars RBV en
schadebehandelaars AV bij dreiging van een gerechtelijke procedure een advocaat
te betrekken, die de zaak na de proceduremeestal weer aan de oorspronkelijke onder-
handelaar teruggeeft. Al die wisselingen vergroten de kans op misverstanden en
daarmee op vertraging van de onderhandelingen.

Benadeelde:
“De nieuwe schaderegelaar wilde alles opnieuw doen, maar daar heeft mijn advocaat een
stokje voor gestoken.”

Daarbij komt dat het betrekken van belangenbehartigers noodzaakt tot onderhande-
len op twee niveaus. Belangenbehartigers zullen immers eerst met hun cliënt moeten
overleggen (onderhandelingen met de achterban), alvorens zij met de tegenpartij
kunnen onderhandelen (hoofdonderhandelingen). Dat neemt de nodige tijd in beslag
en verhoogt de kans op misverstanden. Volgens de onderhandelingsliteratuur is het
willen en kunnen onderhandelen met de achterban heel belangrijk omdat juist daarin
grote valkuilen en beperkingen liggen.51 De achterban kan eisen stellen die maximaal
recht doen aan de eigen belangen, maar die in het licht van de hoofdonderhandelin-
gen niet reëel zijn. Daardoor kan de belangenbehartiger klem komen te zitten tussen
verwachtingen die niet verenigbaar zijn.52 Andersom kunnen belangenbehartigers
het onderhandelen opmeerdere niveaus ook gebruiken om hun eigen belangen veilig
te stellen. Dat deed zich bijvoorbeeld voor in de casus ‘Boodschappen doen’waar de
advocaat van de benadeelde het contact tussen de aansprakelijkheidsverzekeraar en
zijn cliënt blokkeerde zolang zijn kosten niet werden vergoed.
Verder beschikken partijen vaak over verschillende informatie. De benadeelde zal

vooral veel weten over de voor hem uit het ongeval voortgevloeide schade op fysiek,
psychisch en financieel terrein, terwijl degene die de schade heeft veroorzaakt juist
meer informatie zal hebben over de oorzaak van het ongeval omdat hij weet hoe zorg-
vuldig hij heeft gehandeld.53 Partijen staan dus steeds voor het dilemma of het

51. Mastenbroek 2012, p. 66.
52. Van Houtem 2010, p. 34.
53. Weterings 2004, p. 84.
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verstandig is informatie uit tewisselen of niet. Enerzijds hebben zij belang erbij betrouw-
baar over te komen, zelfs of juist als dit niet het geval is. Anderzijds hebben zij belang
erbij dat hun middelen of gedragsintenties niet door anderen worden herkend.54 In de
praktijk gaanpartijen daarmee strategisch om, zijwisselen informatie selectief uit.55 Er is
dus sprake van verschil in informatie,56 wat eenvoudig tot een zogenaamde fundamen-
tele attributiefout kan leiden. Dat houdt in dat de benadeelde de schuld van de gebeur-
tenis in de schoenen van de dader en diens gedragingen schuift, terwijl laatstgenoemde
vooral de omstandigheden de schuld geeft. Indien partijen vervolgens uitgaan van
‘What you see, is all there is’, gaan zij bij het zoeken van informatie en het interpreteren
daarvan, bewust of onbewust, selectief tewerk; er is sprake van een tunnelvisie of beves-
tigingsbias.57 Hetzelfde geldt bij een contrafeitelijke denkfout waarbij de benadeelde
bedenkt hoe het ongeval had kunnen worden voorkomen en daarbij impliciet of expli-
ciet een alternatief scenario ontwikkelt dat kan afwijken van hetgeen daadwerkelijk is
voorgevallen.58 Partijen kunnen daardoor overmatig veel zelfvertrouwen in hun eigen
onderhandelingspositie krijgen en overmoedigworden. In dat geval nemen zij beslissin-
gen op basis van een ideaal scenario, in plaats van op een rationele afweging vanwinst,
verlies en waarschijnlijkheden. Het onjuist inschatten van kansen en onzekerheden
wordt, zoals eerder werd opgemerkt, nog vergroot door voorkeuren en aversies. Par-
tijen nemen eerder risico in het vooruitzicht van negatieve uitkomsten, zij wegen opties
waarvan de kosten en opbrengsten zeker zijn onevenredig zwaar mee in vergelijking
met onzekere kosten en opbrengsten en zij prefereren onmiddellijke beloningen boven
uitgestelde beloningen.59 Benadeelden achten een snel, finaal bod van een verzekeraar
bijvoorbeeld vaak aantrekkelijk omdat zij vanuit het heden redeneren en geen rekening
houdenmet de kostenwaarmee zij in de toekomst nog kunnenworden geconfronteerd.

Benadeelden:
“Voormij ging het omveel geldmaar de advocaat zei steeds denk er om, het is je loon tot aan
je pensioen, denk aan inflatie enz. Dus dan onderhandelden we weer verder.”

“Ik heb me nooit gerealiseerd dat ik heel anders vakantie moet vieren omdat ik fysiek niet
meer in staat ben de caravan aan de auto te koppelen. Dat is niet erg, maar een hotel is wel
vele malen duurder dan een camping.”

54. Buunk en Pollet 2009, p. 253.
55. Weterings 2004, p. 84.
56. Volgens Binmore 2007, p. 150 geldt bij informatieasymmetrie ‘hoe meer risicoavers je bent, hoe minder

je krijgt’ en ‘hoe ongeduldiger je bent, hoe minder je krijgt’. Het gaat volgens hem om betrokkenheid en
om het achterhalen van de daadwerkelijke voorkeuren van de ander. Het streven naar een fair onder-
handelingsresultaat levert volgens hem het beste resultaat op; het gebruik van strategieën, zoals ‘dirty
tricks’ werkt averechts.

57. Giard 2011, p. 474.
58. Ibid, pp. 475, 476.
59. Tiemeijer 2011, p. 18.
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Voldoende cognitieve capaciteit en motivatie kunnen corrigerend werken en de hier-
voor genoemde ‘bias’ door verschil in informatie, voorkeuren en aversies tegengaan.
Dat vergt echter zelfbeheersing en dat vermogen is niet onbeperkt beschikbaar.
Vooral voor benadeelden kan dat problematisch zijn omdat zij op hun wilskracht
vaak al een groot beroep doen om fysiek en psychisch te kunnen herstellen. Indien
zij daarop ook nog voor het regelen van de schade een beroep moeten doen, kan
dat te veel gevraagd zijn.
Het regelen van de schade vergt immers veel van een benadeelde. Hij wordt door

een gebrek aan kennis, ervaring, een toegankelijk netwerk van goede deskundigen en
financiële middelen met vele onzekerheden geconfronteerd. Onzekerheden die
bovendien extra zwaar kunnen wegen omdat de tegenpartij vaak wel daarover
beschikt. Daarbij komt dat het voor de mens die zich als sociaal wezen in sociale ver-
banden heeft ontwikkeld een eerste levensbehoefte is om door anderen te worden
erkend en erbij te horen.60 Vermoedelijk streven benadeelden daarom naast financiële
compensatie ook vaak naar bevrediging van immateriële behoeften, zoals de behoefte
aan erkenning van de aansprakelijkheid door de tegenpartij, de behoefte aan erken-
ning door de tegenpartij en de de eigen sociale omgeving van wat is gebeurd, de
behoefte aan het door de tegenpartij toegeven een fout te hebben gemaakt en te voelen
wat daarvan de consequenties voor het slachtoffer zijn en de behoefte aan medeleven
en excuses van de tegenpartij.61 Ook de voor dit onderzoek geïnterviewde benadeel-
den benadrukten unaniem het belang van erkenning door de tegenpartij en hun
sociale omgeving. Zij bleken zich allemaal op een bepaald moment in de onderhan-
delingen niet serieus genomen en onrechtvaardig behandeld te hebben gevoeld.
Vooral de onzekerheid tijdens het lange wachten en het eindeloos vertragen van
de onderhandelingen, hadden zij als vreselijk ervaren. Ook waren zij vaak diep
geraakt door het onbegrip waarmee zij na hun ongeval werden geconfronteerd.

Benadeelden:
“Na het ongeval lag ik buiten op de grond terwijl het min tien gradenwas. Buigt de arts zich
over me heen en vraagt: heeft u uw ziekenfondspas bij u? Ik zei: en als dat niet zo is, helpt u
me dan niet? Toen is iemand die pas gaan halen.”

“De arboarts vond dat ik tijdens mijn herstel weer moest gaan werken. Dat wilde ik ook
graag, maar ik kon slechts enkele passen lopen en mijn werkgever had geen werk voor
mij dat ik zittend kon doen. Bovendien had ik geen auto. Ik was al blij dat enkele bekenden
mij naar de fysiotherapeut en het ziekenhuis wilden brengen. Daar had die arboarts echter
geen begrip voor.”

“Mijn advocaat waarschuwde me: ‘Pas op, in het begin wordt je platgelopen, is het aapjes
kijken en daarna sijpelt het weg.’ En dat was waar. Op een gegeven moment werden er din-
gen geregeld en dan zie je mensen kijken: wat gebeurt daar: een nieuwe auto?Wordt de tuin
gedaan? Je gaat minder vertellen, zelfs aan familieleden, omdat ze jaloers worden.”

60. Postmes, Steg en Keizer 2009, p. 139; Klucharev en Smits 2009, p. 233; Buunk en Pollet 2009, pp. 249, 250.
61. Huver e.a. 2007, pp. 53, 81, 82.
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De benadeelde kan zich daardoor eenvoudig speelbal van zijn omgeving voelen en
verminderd of niet aanspreekbaar zijn.

Benadeelden:
“Door een negatief bericht of negatieve opstelling van de tegenpartij was ik soms dagen of
weken uit het veld geslagen. Dan was ik niet te genieten. … Vanwege die emoties heb ik
mezelf aangeleerd om het zoveel mogelijk zakelijk te bekijken. Dat ik gewoon een nummer
en een zak met geld ben, die zij zo klein mogelijk willen houden, terwijl mijn insteek is te
kijken wat nog mogelijk is, wat ik nog kan en daar compensatie voor krijgen. Met perioden
heb ik het daar hartstikke moeilijk mee.”

“Het doet zeer, zeker de reactie van de tegenpartij. Je wordt weggezet als aansteller want daar
komt het constant op neer. Dat wordt gezegd dat ik niets mankeer en maar psychische hulp
moet zoeken. Dat heb ik nog gedaan ook, omdat je op een gegevenmoment aan jezelf gaat twij-
felen. Terwijl ik een hele zeldzame, onbekende aandoening blijk te hebben die ongeneeslijk is.”

“Vlak voor mijn ongeluk was ik bezig met mijn tuin. Toen ik maanden later met een rollator
thuiskwam was het een puinhoop. Mijn advocaat zei dus dat we het over de tuin moesten
hebben. De schaderegelaar antwoordde: De tuin? Waarom, die ligt er toch goed bij? Ik was
woest! … Als je nu bent aangesloten bij de Gedragscode Behandeling Letselschade en hebt
aangegeven de regels te zullen naleven, dat je je in zal leven in de patiënt… dat is het laatste
wat die man doet.”

Door zijn fysieke en psychische herstel is de kans dus groter dat de benadeelde zich
door emoties laat leiden en minder goed in staat is om logisch te redeneren en keuzes
te maken.

Belangenbehartigers en schadebehandelaars AV ondervinden eveneens invloed van
verschil in informatie, voorkeuren en aversies. In tegenstelling tot benadeelden hoeven
zij echter niet fysiek en psychisch te herstellen van het ongeval waarvan zij de schade
regelen. Daaraan zijn zij dus geen energie kwijt. Vanwege hun professionele betrokken-
heid zullen zij ook minder energie kwijt zijn aan de beslissingen die zij in de onderhan-
delingen nemen. Verder worden zij door hun ervaring ook met minder onzekerheden
in de onderhandelingen en dus ookmetminder emoties geconfronteerd. Geheel zonder
onzekerheden is het schaderegelen voor hen echter evenmin door het gebrek aan pro-
cedurele en materiële normering. Zij kunnen echter eenvoudiger informatie achterha-
len doordat zij in het algemeen toegang tot kwalitatief goede en loyale deskundigen
zullen hebben. Bovendien zullen zij over voldoende financiële middelen beschikken
waardoor zij zonodig een procedure aanhangig kunnen maken om een rechterlijke uit-
spraak te krijgen, die de regels voor toekomstige zaken kan verduidelijken dan wel
zaken die er ongunstig uitzien te verhinderen. In vergelijking met de benadeelde zijn
belangenbehartigers en schadebehandelaars AV dus beter in staat een zaak te overzien
en weloverwogen beslissingen in de onderhandelingen te nemen.

Concluderend kan worden gesteld dat communiceren bij het onderhandelen om
personenschade af te handelen, complex is. Er zijn vaak veel, wisselende actoren
betrokken en er moet veelal op meerdere niveaus worden onderhandeld. Bovendien
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kan door verschil in informatie, voorkeuren en aversies eenvoudig ‘bias’ ontstaan. Die
‘bias’ kan bij voldoende zelfbeheersing worden gecorrigeerd, maar vooral benadeel-
den zal het daarvoor vaak aan voldoende energie ontbreken. Benadeelden zijn daar-
door vaak minder goed dan belangenbehartigers en schadebehandelaars AV in staat
om logisch te redeneren en consistent te zijn.

. CONCLUS IE

Onderhandelen houdt in dat partijen proberen door een proces van geven en nemen
tot een voor hen beiden aanvaardbaar resultaat te komen. Om te kunnen onderhan-
delen is vereist dat partijen relatief sterk van elkaar afhankelijk zijn, dat zij zowel
eigen belangen als gemeenschappelijke belangen nastreven, dat geen van beiden
een duidelijk machtsoverwicht heeft en dat zij in voldoende mate met elkaar
communiceren.
Aan deze voorwaarden wordt bij de onderhandelingen over personenschade in het

algemeen niet voldaan. Opvallend is dat de benadeelde in dertien van de veertien
onderhandelingsrelaties een professionele tegenpartij heeft. In elf van de veertien
relaties laat de benadeelde zich bijstaan door een belangenbehartiger, maar daardoor
kan hij zijn achterstandspositie slechts deels inlopen. In het merendeel van de geval-
len zijn partijen dan ook niet relatief sterk van elkaar afhankelijk.
De onervaren benadeelde blijkt bijna altijd te onderhandelen met een ervaren scha-

debehandelaar AV of een door hem ingeschakelde letselschaderegelaar, die beiden
‘repeat player’ zijn. Deze professionele tegenpartij heeft in het algemeen kennis over
en ervaring met het schaderegelingsproces. Daarnaast zal hij over onderhandelings-
vaardigheden, een eenvoudig toegankelijk netwerk van deskundigen en voldoende
financiële middelen beschikken. De benadeelde zal het daaraan als onervaren ‘one
shotter’ veelal ontbreken. Er is dus sprake van een onevenwichtige machtsverhou-
ding. Door zijn betere uitgangspositie kan de aansprakelijkheidsverzekeraar de
onderhandelingen domineren. Hij is ingevolge de Gedragscode Behandeling Letsel-
schade (GBL) echter gehouden de benadeelde centraal te stellen en te streven naar een
minnelijke regeling, uitgaand van het harmoniemodel waarbij partijen samenwerken
en niet tegenover elkaar staan. Ondanks de mogelijke toetsing door de Tuchtraad
Assurantiën mag de preventieve werking daarvan echter niet worden overschat.
Of iemand zich door (zelf)regulering laat leiden, hangt immers mede af van de betref-
fende persoon en zijn functie, positie en rol in de organisatie. Bovendien is het nastre-
ven van financiële belangen een legitiem doel waardoor inbreuken op de open
geformuleerde gedragsregels vaak lastig zijn vast te stellen en te bewijzen. De eigen
financiële belangen zullen in het onderhandelingsgedrag van de schadebehandelaar
AV dan ook zeker een rol spelen en mogelijk prevaleren. Nu partijen tegengestelde
financiële belangen nastreven en gericht zijn op winstmaximalisatie, zal in deze
onderhandelingsrelatie de competitieve onderhandelingsstijl, waarbij het gaat om
winst of verlies, overheersen.

 De deelgeschilprocedure



De benadeelde kan zijn achterstand deels inlopen door een belangenbehartiger in te
schakelen die ook ‘repeat player’ is, maar nooit helemaal. Het inkomen en het vermo-
gen van de benadeelde blijven immers van belang voor de onderhandelingsstrategie
die de belangenbehartiger kan inzetten. Bovendien kan de belangenbehartiger ook
eigen, afwijkende belangen nastreven, zoals winstmaximalisatie en het behoud van
zakelijke relaties voor de toekomst. Beroeps- en gedragsregels kunnen het nastreven
daarvan afremmen, maar niet alle belangenbehartigers zijn daaraan in dezelfde mate
gebonden, als dergelijke regels al gelden. Bovendien gelden dezelfde beperkingen als
hiervoor reeds bij de GBL werd opgemerkt.

Opvallend is dat alle belangenbehartigers primair naar een minnelijke regeling
streven. De mate waarin zij dat doen verschilt echter, mede afhankelijk van de
betreffende onderhandelingsrelatie. In onderhandelingsrelaties waarin alleen letsel-
schaderegelaars, behandelaars RBV en schadebehandelaars AV zijn betrokken, is de
druk groot om tot een minnelijke regeling te komen. Deze onderhandelaars hebben
daarbij ook financieel belang terwijl dit voor de behandelaars RBV en schadebehan-
delaars AV bovendien voortvloeit uit de GBL. Doordat deze onderhandelaars
dezelfde achtergrond delen, zal ook eerder sprake zijn van een betere onderhande-
lingssfeer, waarin van een procedure niet snel sprake zal zijn.

In de onderhandelingsrelaties waarin namens de benadeelde een advocaat met de
aansprakelijkheidsverzekeraar of een door hem ingeschakelde letselschaderegelaar
onderhandelt, zijn de onderhandelaars uit verschillende branches afkomstig. Ook
in dat geval streven beide onderhandelaars primair naar een minnelijke regeling:
schadebehandelaars AV uit financiële overwegingen en de GBL, advocaten op grond
van gedragsregel 3 van de Gedragsregels 1992. Deze onderhandelaars delen echter
niet dezelfde achtergrond waardoor de kans op een meer afstandelijke verhouding
groter is en daarmee ook de kans dat eerder met een procedure wordt gedreigd.
Bovendien zijn advocaten opgeleid en bevoegd om in alle instanties te procederen,
zodat zij daartoe relatief eenvoudig kunnen overgaan. Dat kan voor hen ook finan-
cieel gunstig zijn omdat zij daarvoor vaak een hoger tarief krijgen dan voor buiten-
gerechtelijk onderhandelen. Of zij daartoe overgaan, zal echtermede afhangen van de
financiële mogelijkheden van hun cliënt die immers het risico loopt in de proceskos-
ten te worden veroordeeld. Hoewel dus ook in deze onderhandelingsrelaties primair
naar een minnelijke regeling wordt gestreefd, zal daarin eerder een procedure aan-
hangig worden gemaakt dan in onderhandelingsrelaties waarin beide onderhande-
laars afkomstig zijn uit de verzekeringsbranche dan wel de daaraan verwante
letselschaderegelaarsbranche.

Anders dan Weterings in 2004 concludeerde, blijkt de competitieve wijze van
onderhandelen dus niet het grootste probleem bij de afwikkeling van personenschade
te zijn. Deze onderhandelingsstijl is vooral waarschijnlijk in de onderhandelingsrela-
ties waarin de benadeelde geen belangenbehartiger betrekt. In de overige onderhan-
delingsrelaties staat eerder het streven naar een minnelijke regeling voorop.

Tot slot kan het onderhandelen eveneens worden belemmerd door een gebrek aan
communicatie omdat vaak veel en diverse actoren zijn betrokken die bovendien
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tijdens de onderhandelingen kunnen wisselen. Het betrekken van belangenbeharti-
gers noodzaakt bovendien tot vooroverleg met de cliënt en onderhandelen met de
tegenpartij waardoor eenvoudig misverstanden en meningsverschillen kunnen ont-
staan. Verder beschikken partijen meestal over verschillende informatie waardoor
zij, bewust of onbewust, bij het zoeken van bewijs en het interpreteren daarvan selec-
tief te werk kunnen gaan. Indien partijen daarover onvoldoende communiceren, kan
dat het bereiken van overeenstemming bemoeilijken. Daarbij komt dat het voor de
benadeelde door zijn fysieke en psychische herstel en de daarmee gepaard gaande
emoties, vaakmoeilijker zal zijn om een zaak te overzien, logisch te redeneren en wel-
overwogen beslissingen te nemen dan voor de professioneel betrokken belangenbe-
hartigers en schadebehandelaars AV.
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 EFFECTEN VAN DE PROCEDURE OP DE

ONDERHANDELINGEN

. INLE ID ING

In dit hoofdstuk staat, mede op basis van de gevalstudies en de interviews, de vraag
centraal welke effecten de procedure op de onderhandelingen heeft. Daarbij wordt
onderscheid gemaakt in de onderhandelingsfases voorafgaand aan, tijdens en na
de procedure. Eerst wordt bezien of en zo ja, welke gevolgen benadeelden, schade-
behandelaars van aansprakelijkheidsverzekeraars en de diverse belangenbehartigers
separaat en in de verschillende onderhandelingsrelaties van de procedure ondervin-
den. Vervolgens wordt nagegaan welke effecten het aanhangig maken van de proce-
dure op de onderhandelingen heeft en welke rol de rechter daarin vervult. Tot slot
wordt onderzocht of partijen bij elke uitkomst van de procedure even goed in staat
zijn om de onderhandelingen te hervatten en zelf een minnelijke regeling te treffen.
Daarbij wordt ook bezien welke effecten uitgaan van de uitgestelde en beperkte
mogelijkheid om rechtsmiddelen in te stellen.

. EFFECTEN OP DE ONDERHANDELINGEN VOORAFGAAND AAN DE

PROCEDURE

Bij het afwikkelen van personenschade zullen partijen zich houden aan de gegeven
rechtsregels omdat de uitkomst daarvan het alternatief is voor een mislukte onder-
handeling. Dat wordt ook wel aangeduid als schaduwwerking. Hierna wordt bezien
of en op welke manier dat ook geldt voor de deelgeschilprocedure.

Effecten op benadeelden

In hoofdstuk 5 bleek dat de benadeelde als ‘one shotter’ in het algemeen met een aan-
sprakelijkheidsverzekeraar onderhandelt die ‘repeat player’ is. HIj kan deze achter-
stand deels inlopen door een beroep op een belangenbehartiger te doen, maar
nooit helemaal. De deelgeschilprocedure brengt daarin verandering. De procedure
biedt de benadeelde op een laagdrempelige manier toegang tot kennis, kunde en
een onafhankelijk gerechtelijk oordeel. De benadeelde kan de procedure immers
zelf, zonder medewerking van de tegenpartij, aanhangig maken. Bovendien is de



procedure voor hem ook financieel aantrekkelijk omdat de kosten daarvan in beginsel
voor volledige vergoeding door de aansprakelijke partij in aanmerking komen. Door
het amendement van het lid van de Tweede Kamer Gerkens1 blijft die volledige ver-
goeding ook gelden indien na de procedure alsnog een bodemprocedure nodig is,
zoals in hoofdstuk 2 bleek. Een gebrek aan financiële middelen behoeft voor de bena-
deelde dus geen belemmering te vormen om de procedure aanhangig te maken. Hij
behoeft niet meer, zoals voorheen, met minder genoegen te nemen dan waarop hij
recht meent te hebben. In hoofdstuk 3 bleek dan ook dat benadeelden vaak tot de pro-
cedure overgaan.
De laagdrempelige toegang tot de procedure heeft blijkens de interviews ook tot

gevolg dat het enkel dreigen daarmee vaak al volstaat om de onderhandelingen weer
op gang te brengen. Een in 2011 door Van enAkkermans uitgevoerde enquête wees al
uit dat advocaten regelmatig met de procedure dreigen.2 De 53 advocaten die aan de
enquête meededen, hadden 266 keer met de procedure gedreigd, maar deze slechts
84 keer daadwerkelijk aanhangig gemaakt. Volgens de voor het onderhavige onder-
zoek geïnterviewde advocaten heeft het dreigen met de procedure meestal effect. Het
is volgens hen een geweldig pressiemiddel op het moment dat aan standpunten
wordt vastgehouden en de verhoudingen verstarren. Uit de interviews met letsel-
schaderegelaars en belangenbehartigers van rechtsbijstandsverzekeraars (behande-
laars RBV) bleek dat ook zij regelmatig met de procedure dreigen. Volgens enkele
behandelaars RBV zijn schadebehandelaars van aansprakelijkheidsverzekeraars
(schadebehandelaars AV) nog wel eens pragmatisch en betalen zij na een dreiging
alsnog. Zij benadrukten dat een dreiging ook ertoe kan leiden dat nog een keer goed
naar de zaak wordt gekeken, dat de zaak met een collega wordt besproken of dat de
zaak aan een ander wordt overgedragen waardoor de onderhandelingen weer kun-
nen worden voortgezet.

Behandelaar RBV:
“Een zaak gaat vaak lopen als een behandelaar extern of intern een advocaat inschakelt.
Vaak is er voor die tijd niet goed genoeg naar de zaak gekeken.”

Letselschaderegelaar:
“De dreiging met de procedure wordt vanwege het grotere financiële risico voor de tegen-
partij ook eerder serieus genomen.”

Advocaten:
“Voor slachtoffers is het echt een geweldig pressiemiddel: slachtofferzaken brengen weinig
op. Voor procederen is de drempel te hoog, procederen is een tombola. Het is niet te voorspel-
len hoe het uitpakt, met het risico dat het slachtoffer de kosten van de proceduremoet betalen.
Door de deelgeschilprocedure is dat veranderd: elke vraag kan worden voorgelegd.”

1. Kamerstukken II 2008/09, 31 518, nr. 13, gewijzigd amendement ter vervanging van nr. 10.
2. Van en Akkermans 2011, p. 83.
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“Vroeger schikte je meer zaken, terwijl je nu in de onderhandelingen al aan de orde kan stel-
len dat je naar de rechter gaat als er niet serieus naar bepaalde zaken wordt gekeken.”

“De druk op letselschaderegelaars om tot een regeling te komen, is groot. De zaakwordt immers
een kostenpost als hij van het dossier wordt gehaald en er een advocaat moet worden ingescha-
keld. Dat neemt echter niet weg dat de onderhandelingen daardoor soms compleet vastlopen.”

Dreigen houdt volgens de geïnterviewde belangenbehartigers in dat zij een concept
verzoekschrift aan de tegenpartij sturen of de zaak aan een advocaat overdragen. Dat
is volgens hen echter alleen zinvol als het minnelijk overleg is gestrand, het verzoek
reëel is en de bereidheid bestaat de procedure zonodig daadwerkelijk door te zetten
en de tegenpartij daarvan ook overtuigd is. Onnodig of te snel dreigen kan volgens
hen juist tot escalatie en vertraging leiden. Dreigen met de procedure zet de verhou-
dingen immers op scherp en reduceert de bereidwilligheid om tot overeenstemming
te komen. Dat heeft een negatieve invloed op de onderhandelingssfeer. Dit effect
werd door de geïnterviewde schadebehandelaars AV unaniem onderschreven. Zij
blijken dergelijke dreigingen vaak als onaangenaam te ervaren.

Schadebehandelaars AV:
“Dreigen is een goede term omdat het schriftelijk ook echt dreigend overkomt. Daarom bel
ik altijd meteen op, om te vragen waar de echte pijn zit omdat het gesprek dan vaak in een
heel andere sfeer verloopt.”

“Ik probeer mijn narrigheid daarover in mijn uitingen te verbergen want dat helpt je niet
verder, maar het is irritant. Het is soms zo evident dat het alleen is bedoeld om een paar
duizend euro meer te krijgen.”

De deelgeschilprocedure stelt de benadeelde kortom als ‘one shotter’ in staat tegen-
wicht te bieden aan de schadebehandelaar AV die ‘repeat player’ is.

Effecten op aansprakelijkheidsverzekeraars

De geïnterviewde schadebehandelaars AV merkten op dat zij vanwege het kostenre-
gime in het begin huiverig voor de procedure waren. Volgens hen is het voor de
tegenpartij wel heel makkelijk om op hun kosten te procederen.

Schadebehandelaars AV:
“Dan zegt zo’n belangenbehartiger: Nou dan begin ik wel een deelgeschilprocedure dan
krijg ik toch mijn kosten vergoed en gaat het ook jou geld kosten en dan kost het je alleen
maar meer.”

“Het nare kostenaspect is toch een drempel voor ons. De belangenbehartigers hebben ‘carte
blanche’ als ze een deelgeschilprocedure starten. Het komt bovenop de buitengerechtelijke
kosten die ze al claimen en die in onze ogen vaak al erg hoog zijn. Hup, weer zoveel uur
extra die ze kunnen claimen. Die uren worden wel door de rechter getoetst maar naar
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ons idee wel erg marginaal. Er worden hoge bedragen extra toegekend. Dat maakt dat het
geen groot draagvlak bij ons heeft.”

Aanvankelijk beschouwden zij de procedure daarom als ‘een loterij met alleen maar
nieten’. Slechts één schadebehandelaar AV benadrukte zich daarbij te hebben neerge-
legd en zich op de inhoud te concentreren. De anderen verschilden in de mate waarin
zij dit regime ontoereikend achtten.

Schadebehandelaars AV:
“Lastig, het is vooral zuur als wij in het gelijk worden gesteld. Dan ben je al die tijd duidelijk
geweest, heb je niet om een procedure gevraagd terwijl die er toch komt, word je in het gelijk
gesteld en dan moet je toch nog betalen. Maar dat is gevoel, want het is wel goed dat de
benadeelde toegang tot de rechter krijgt.”

“Het kostenregime is verschrikkelijk: je kan alleen maar verliezen. Zelfs als je wint, worden er
nog kosten toegewezen. Het heeft gevolgen voor het gedrag in de verdere onderhandelingen.”

Zij merkten echter ook op dat zij de procedure gaandeweg positiever zijn gaan waar-
deren omdat de kosten in steedsmeer beschikkingen werden gematigd of zelfs geheel
werden afgewezen. Vier van de vijf schadebehandelaars AV bleken de procedure
zelfs als een stimulans voor de onderhandelingen te ervaren. Slechts één van hen
bleek neutraal tegenover de procedure te staan en deze noch als een stimulans, noch
als een belemmering voor de onderhandelingen te beschouwen.

Schadebehandelaars AV:
“Op de werkvloer zijn misschien mensen die de hakken in het zand zetten, maar daar schiet
je natuurlijk niets mee op. Het is beter om nog eens naar zaak te kijken en als het nodig is een
economische afweging temaken. En danmaar te denken van nou ja… Ik geef liever een paar
duizend euromeer aan het slachtoffer dan dat we nog veel meer duizenden euro’s kwijt zijn
aan een belangenbehartiger en een eigen advocaat, afgezien van de inspanning die je zelf
moet verrichten.”

“In het beginwerden de buitengerechtelijke kosten vrij ongenuanceerd begroot. Volgensmij
gebeurde dat ook omdat verzekeraars slecht verweer voerden. Een rechter kan weinig met
het enkel roepen dat het niet marktconform is. Je moet een rechter wel zelf aanknopingspun-
ten bieden om een oordeel te kunnen geven. Daar is nog een slag te slaan.”

“Een verzekeraar is het meest bang voor onzekerheid omdat hij dan iets niet kan calculeren.
Als er een aantal deelgeschiluitspraken is op grond waarvan je bepaalde dingen moet ver-
goeden, dan weet je dat en kun je dat calculeren.”

Uit de jurisprudentieanalyse in hoofdstuk 3 bleek echter dat schadebehandelaars AV
de procedure vrijwel nooit zelf aanhangig maken. Volgens de geïnterviewde schade-
behandelaars AV zullen zij daartoe ook niet snel overgaan, ondanks een oproep
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daartoe van het Personenschade Instituut Verzekeraars.3 Slechts één geïnterviewde
schadebehandelaar AV bleek daarvan één keer gebruik te hebben gemaakt. Een ander
bleek dit te overwegen in een zaak waarin de belangenbehartiger van de benadeelde
het voorstel van de schadebehandelaar AV niet aan zijn cliëntwilde voorleggen, zolang
zijn kosten niet werden betaald. De terughoudendheid om van de procedure gebruik te
maken, geldt volgens de geïnterviewde schadebehandelaars AV ook voor andere pro-
cedures. Zij benadrukten dat zij een zakelijke afweging maken, waarin zij zowel het
kostenaspect als het risico op een voor hen onwelgevallige uitspraak meenemen. Daar-
bij prefereren zij een eenmalige, mindere uitkomst, boven een structurele.

Schadebehandelaar AV:
“De doorslag om niet met een deelgeschilprocedure te dreigen, is toch vaak het risico van
ongewenste precedentwerking en het ontbreken van de wil om een deelgeschilprocedure
daadwerkelijk aan te spannen indien de dreiging geen of onvoldoende effect heeft gesor-
teerd: ‘Wat je zegt moet je doen.’ ”

Bovendien merkten zij op in het algemeen bezig te zijn om op een andere manier met
personenschade om te gaan. Onder druk van het maatschappelijke krachtenveld, de
introductie van gedragscodes en de opkomst van mediation, proberen zij nog meer
dan voorheen zaken minnelijk te schikken en alleen te procederen indien dat echt
noodzakelijk is. Verder benadrukten zij benadeelden niet graag in een gerechtelijke
procedure te betrekken. Een procedure blijft volgens hen belastend, ook al komen
de kosten ervan, in tegenstelling tot bij andere procedures, in beginsel niet voor reke-
ning van de benadeelde.

Hoewel aansprakelijkheidsverzekeraars de procedure dus niet snel zelf aanhangig
maken, is de vraag of de procedure tot verandering in hun onderhandelingsgedrag heeft
geleid. Zij kunnen immers eerder dan voorheen in een procedure worden betrokken. Uit
de interviews blijkt dat de belangenbehartigers en de schadebehandelaars AV unaniem
de opvatting delen dat de manier waarop personenschade wordt afgehandeld de afge-
lopen jaren ten goede is veranderd.Volgens hen heeft eenmentaliteitsveranderingplaats-
gevonden waardoor er meer wordt gecommuniceerd, er meer aandacht bestaat voor het
menselijke aspect en de bereidheid om er samen uit te komen is toegenomen.

Schadebehandelaar AV:
“De afhandeling is heel anders dan twintig jaar geleden. Toen ik destijds begon bij een ver-
zekeraarwas de reactie somswel bot. Toen gold echt ‘wij zijn de grote verzekeraar en jij bent
maar poppetje alleen.’ Daarin is veel veranderd.”

Zij verschilden echter van mening over de oorzaak van die mentaliteitsverandering.
Als oorzaken noemden zij, naast de procedure, zowel de toegenomen media-aan-
dacht als de toegenomen mondigheid van de cliënt en de in hoofdstuk 2 beschreven

3. Kremer 2010, p. 181.
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Gedragscode Behandeling Letselschade en de Gedragscode medische incidenten;
betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid.4

De geïnterviewde schadebehandelaarsAVende behandelaarsRBVkendenunaniem
de grootste waarde toe aan de gedragscodes. Volgens hen hebben die gestimuleerd dat
de benadeelde centraal staat, de afhandeling transparanter is geworden, het onderlinge
vertrouwen is toegenomen, er meer overleg plaatsvindt en er meer volgens het harmo-
niemodel in plaats van via het toernooimodel wordt gewerkt. De deelgeschilprocedure
vormt volgens hen het sluitstuk daarvan. Zij onderkenden echter ook dat de gedrags-
codes vooral binnen hun eigen verzekeringsbranche belangrijk zijn.

Schadebehandelaar AV:
“De aanleiding voor een communicatiever en constructiever beleid vormde niet de deelge-
schilprocedure, maar een reeds daarvoor ingezet veranderingsproces. Waar we vroeger
zouden melden ‘nog steeds niet aangetoond dat’ geven we de benadeelde nu het voordeel
van de twijfel. De benadeelde staat meer centraal. We proberen meer samen op te trekken
met de tegenpartij. We gaan sneller een gesprek aan met de benadeelde om te achterhalen
waar hij werkelijk behoefte aan heeft. Het gaat de benadeelde vaak niet om financiële com-
pensatie maar om erkenning, om gehoord te worden. Deze andere manier van communi-
ceren vraagt ook om andere schadebehandelaars. Dat transitieproces kost tijd en energie
en is niet voor elke schadebehandelaar even makkelijk.”

Twee letselschaderegelaars meenden daarentegen dat zowel de gedragscodes als de
deelgeschilprocedure tot deze mentaliteitsverandering hebben geleid.

Letselschaderegelaar:
“Van de gedragscodes is effect uitgegaan op de termijnen en de bereidheid van verzekeraars
om tot een regeling te komen, hoewel de termijnen vaak nog niet worden nagekomen. Dat is
meestal geen onwil maar de grote werkdruk omdat schadeafdelingen bij verzekeraars een
kostenpost vormenwaaropwordt bezuinigd. Behandelaars krijgenmeer dossiers te verwer-
ken terwijl het inschakelen van externe bureaus alleen maar vertragend werkt omdat die
bureaus op basis van een uurtarief werken en belang erbij hebben om meerdere keren
nee te zeggen alvorens te betalen.”

De overige drie letselschaderegelaars en alle vijf de advocaten kenden juist de meeste
waarde toe aan de deelgeschilprocedure, waarbij een enkeling ook de meervoudige
comparitie noemde. De advocaten benadrukten unaniem dat de gedragscodes weinig
hebben veranderd. Slechts één advocaat merkte op dat de Gedragscode Behandeling
Letselschade weliswaar een ‘babbeldocument’ is, maar dat daar wel enige norme-
rende werking vanuit is gegaan.

Letselschaderegelaar:
“Niemand heeft het over de gedragscode, het wordt niet serieus genomen. Het betreft ook
alleen maar procedurele normen en geen toets ten aanzien van de juridische kwaliteit.”

4. Deze gedragscodes zijn raadpleegbaar op http://deletselschaderaad.nl/.
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Advocaten:
“Niemand kijkt naar de gedragscode. Waar het om gaat is dat je contact opneemt als er pro-
blemen zijn.”

“De gedragscode is de grootste flauwekul waaraan wij ons op grond van onze gedragsregels
ookniet opvoorhandmogenbinden.Wij zijn transparant op basis van onze eigen gedragsregels
en wij moeten ons verantwoorden tegenover een tuchtrechter en dat geldt niet voor experts.”

“De gedragscode is weliswaar een ‘babbeldocument’ maar heeft wel bijgedragen aan het
meer centraal stellen van de benadeelde en de standaardisatie van de vraagstelling in
gewone normale zaken. Nu zijn meer richtinggevende uitspraken nodig zodat je er daad-
werkelijk wat mee kan. Verzekeraars hebben veel slagen gemaakt, nu zijn de belangenbe-
hartigers aan de beurt.”

Uit het voorgaande blijkt dat de procedure heeft bijgedragen aan de gedragsverande-
ring van aansprakelijkheidsverzekeraars. Die gedragsverandering houdt volgens de
geïnterviewde schadebehandelaars AV in dat zij vaker overleggen. Dat is volgens hen
zeker het geval bij een dreiging met de procedure omdat de kosten daarvan in begin-
sel voor hun rekening komen en omdat rechters volgens hen benadeelden ‘niet snel
met lege handen naar huis sturen.’ Zij benadrukten dat zij om die reden bij een derge-
lijke dreiging altijd nog evenmet één ofmeer collega’s naar de hele zaak kijken om een
tunnelvisie tegen te gaan en te bezien of nog een alternatief mogelijk is. Vier van de
vijf schadebehandelaars AVmerkten ook op inmeer of mindere mate beleid te voeren
dat erop is gericht patstellingen te voorkomen en de procedure tegen te gaan. Dit
beleid houdt volgens hen in dat zij sneller contact opnemen met de tegenpartij en
dat zij ‘zachter’ communiceren. Volgens hen besteden zij bewust meer aandacht
aan het standpunt van de tegenpartij om te laten zien dat die kant is gezien en mee-
gewogen. Zij analyseren explicieter wat het probleem is en wat de alternatieven zijn.
Vooral in zaken waarin de aansprakelijkheid niet wordt betwist, is het volgens de
geïnterviewde behandelaars AV vaak mogelijk om diverse alternatieven aan te bie-
den. Volgens hen bestaat ook meer dan voorheen de bereidheid om in de wat ernsti-
ger zaken sneller en ruimer voorschotten te verlenen.

Schadebehandelaar AV:
“We bieden bijvoorbeeld een deskundigenonderzoek aan maar delen daarbij meteen mee
dat daarvoor meer informatie nodig is. Het gaat om het vertrouwen en als de tegenpartij
er vertrouwen in heeft dat hij rechtvaardig wordt behandeld, zal hij zelf ook een stapje har-
der lopen. Dat het werkt, merk je in de praktijk aan de tegenpartij, hoewel nog steeds niet
iedereen ons aardig vindt.”

Het merendeel van de geïnterviewde belangenbehartigers blijkt deze gedragsveran-
dering bij schadebehandelaars AV ook al te hebben ervaren. Met uitzondering van
één behandelaar RBV die geen verandering heeft bemerkt, verlopen de onderhande-
lingen volgens de meeste belangenbehartigers communicatiever en constructiever.
Volgens drie behandelaars RBV veranderen aansprakelijkheidsverzekeraars hun
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beleid, vooral opmedisch gebied. Schadebehandelaars AV staan volgens hen bijvoor-
beeld welwillender dan voorheen tegenover een PIV-bespreekregeling.5 Op grond
van deze regeling wordt, voordat wordt geprocedeerd, eerst nog een keer door spe-
cifiek daartoe aangewezen personen in de eigen organisatie van de onderhandelaars
bezien, of niet alsnog een minnelijke regeling kan worden getroffen. Volgens de
behandelaars RBV wijzen aansprakelijkheidsverzekeraars een claim ook niet meer
automatisch af. Zij merkten op dat zaken beter worden bekeken en gemotiveerd,
dat vaker pragmatische regelingen worden getroffen en coulance wordt getoond.
Ook drie letselschaderegelaars benadrukten duidelijk verschil te merken in de houding,

de communicatie en de bereidheid om samen eruit te komen. Dezelfde mening waren de
drie advocaten die voor benadeelden optreden, toegedaan. Volgens henwordt na eendrei-
ging met de procedure sneller contact opgenomen, vaak al binnen enkele dagen.
Uit de interviews blijkt dus dat de procedure een belangrijke bijdrage heeft gele-

verd aan de gedragsverandering bij aansprakelijkheidsverzekeraars. Zij passen
hun gedrag aan om de procedure te voorkomen. Dit heeft bijgedragen aan commu-
nicatiever en coöperatiever gedragwaardoor partijen beter kunnen onderhandelen en
eerder tot overeenstemming kunnen komen. Partijen die eerder reële en concrete
voorstellen doen en zich op de definitieve afhandeling van hun zaak richten, in plaats
van op bijvoorbeeld vertragingstechnieken, behalen immers sneller resultaat. Dit
bevestigt kortom de reeds door Niemeijer geconstateerde krachtige werking van
gerechtelijke procedures op de buitengerechtelijke onderhandelingen.6

Effecten op de onderhandelingsrelatie tussen de benadeelde en de
aansprakelijkheidsverzekeraar

In hoofdstuk 5 bleek dat de benadeelde doorgaans onderhandelt met een aansprake-
lijkheidsverzekeraar waarbij deze laatste kan domineren. Het ontbreekt de bena-
deelde in het algemeen immers aan energie, kennis, ervaring, financiële middelen
en een eenvoudig toegankelijk netwerk van kwalitatief goede en loyale deskundigen
waar de aansprakelijkheidsverzekeraar juist wel over beschikt. De benadeelde kan
die achterstand deels inlopen door een beroep op een belangenbehartiger te doen,
maar nooit helemaal. Bovendien zal hij bij geschillen niet snel een beroep op media-
tion, bindend advies of arbitrage kunnen doen omdat daarvoor instemming van de
tegenpartij is vereist. Daaraan kunnen ook de daarmee gepaard gaande kosten in de
weg staan, wat ook geldt voor een eventuele gerechtelijke procedure, zoals in hoofd-
stuk 2 bleek. Er is dus sprake van een onevenwichtige machtsverhouding.
De deelgeschilprocedure brengt daarin verandering. De procedure biedt de bena-

deelde immers toegang tot kennis, kunde en een onafhankelijk gerechtelijk oordeel
dat hij niet door gebrek aan samenwerking met de tegenpartij of om financiële

5. De bespreekregeling is opgenomen in artikel 8.1 van de PIV Overeenkomst Buitengerechtelijke Kosten
2014 en is raadpleegbaar op http://stichtingpiv.nl/.

6. Niemeijer 2007, p. 26.
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redenen achterwege behoeft te laten. Dat draagt bij aan een meer evenwichtige
machtsverhouding tussen de benadeelde en de aansprakelijkheidsverzekeraar. Door-
dat partijen meer gelijkwaardig worden, kunnen zij beter met elkaar onderhandelen.
Machtsverschillen kunnen immers sterk escalerend werken met voortdurende
impasses en een onbestuurbaar proces tot gevolg, zoals in hoofdstuk 5 bleek.7 De pro-
cedure versnelt dus de onderhandelingen en stelt bovendien de benadeelde in staat
betere resultaten te behalen. Het meer op het scherpst van de snede onderhandelen,
kan echter ook vertragend werken. De benadeelde zal immers meer dan voorheen
verweer voeren. Verwacht mag echter worden dat dit effect van tijdelijke aard is
omdat de machtsverhouding zich na een inhaalslag aan de zijde van de benadeelde
op een ander, gelijkwaardiger niveau zal stabiliseren.

Effecten op de onderhandelingsrelaties waarbij belangenbehartigers zijn betrokken

In hoofdstuk 5 bleek dat benadeelden meestal niet zelf onderhandelen, maar daar-
voor een beroep doen op letselschaderegelaars, behandelaars RBV of advocaten.
Die belangenbehartigers streven primair de belangen van hun cliënt na, maar hebben
daarnaast ook eigen belangen die daarvan kunnen afwijken. Ingegeven door financi-
ele overwegingen en de wens zich aan beroeps- en gedragsregels te conformeren,8

blijken belangenbehartigers primair naar een minnelijke regeling te streven en alleen
te procederen indien het niet anders kan. De vraag is of de laagdrempelige toegang
van de deelgeschilprocedure daarin verandering brengt. Zij kunnen de procedure
immers zonder medewerking van de tegenpartij en zonder dat hun cliënt daarbij
in beginsel procesrisico loopt, aanhangig maken.

Hiernawordt voor de verschillende onderhandelingsrelaties bezienwat de effecten
van de procedure daarop zijn. Daarbij geldt voor de schadebehandelaar AV steeds,
zoals hiervoor bleek, dat hij niet snel tot de procedure overgaat vanwege de daaraan
verbonden kosten, het risico van negatieve precedentwerking en de drempel om een
benadeelde in rechte te betrekken. In het geval de schadebehandelaar AV voor het
schaderegelen een letselschaderegelaar heeft betrokken, zal deze evenmin snel advi-
seren om de procedure aanhangig te maken. De kosten daarvan komen immers in
beginsel voor rekening van de aansprakelijkheidsverzekeraar. Bovendien zal de let-
selschaderegelaar de zaak in dat geval moeten teruggeven omdat de schadebehande-
laar AV in dat geval een beroep op een advocaat pleegt te doen. Dat beperkt de
inkomsten van de letselschaderegelaar en kanmogelijk ook de toedeling van toekom-
stige zaken negatief beïnvloeden.

7. Mastenbroek 2012, p. 121; Mastenbroek 2011, p. 101.
8. De Groot-Van Leeuwen 2011, p. 259.
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Effecten op onderhandelingsrelaties tussen letselschaderegelaars, belangenbehartigers
RBV en schadebehandelaars AV
In hoofdstuk 5 bleekdat dedrukophetminnelijk regelen vooral groot is in de onderhande-
lingsrelaties waarin de onderhandelingen plaatsvinden tussen letselschaderegelaars,
behandelaars RBV en schadebehandelaars AV (onderhandelingsrelaties 4 tot en
met 9). Deze onderhandelaars delen dezelfde achtergrond waardoor eerder sprake
kan zijn van een betere sfeer en begrip over en weer, wat de onderhandelingen kan
vereenvoudigen. Bovendien hebben al deze onderhandelaars financieel belang erbij
om tot een minnelijke regeling te komen. Zij plegen daarvoor immers een beroep op
een advocaat te doen wat de nodige kosten met zich meebrengt. Voor de behande-
laars RBV en schadebehandelaars AV vloeit het streven naar eenminnelijke regeling
daarenboven voort uit de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL). De vraag
is of de deelgeschilprocedure daarin verandering brengt.
Blijkens de interviews is dat voor behandelaars RBV niet het geval. De geïnter-

viewde behandelaars RBV merkten unaniem op de procedure als een extra instru-
ment te beschouwen om de onderhandelingen weer te kunnen vlottrekken, maar
tot het aanhangig maken ervan niet snel te zullen overgaan. Volgens drie behande-
laars RBV gaan zij daartoe slechts over indien zij van het zoeken naar een buitenge-
rechtelijke oplossing geen baat meer verwachten. Bovendien benadrukten zij de
relatie met de schadebehandelaar AV of de letselschaderegelaar niet graag onnodig
op het spel te zetten (onderhandelingsrelaties 4 en 5).
Ook de geïnterviewde letselschaderegelaars bleken unaniem van mening dat de

procedure geen verandering brengt in hun streven naar een minnelijke regeling.
Zij benadrukten dat zij daarmee slechts dreigen als zij al behoorlijk in een loopgraaf
zitten, zoals dat ook voor andere procedures geldt. Bij die afweging speelt volgens
hen ook het behoud van zakelijke relaties voor de toekomst (‘shadow of the future’)
en de persoon van de tegenpartij een rol.

Letselschaderegelaar:
“Het wereldje letselschaderegelaars en schadebehandelaars is klein. Je hebt zo je antipa-
thieën en sympathieën. Afhankelijk van je relatie met de tegenpartij dreig je eerder of later
met een deelgeschilprocedure.”

In de onderhandelingsrelaties waarin een letselschaderegelaar door een behandelaar
RBV is betrokken (onderhandelingsrelaties 6 en 7), geeft een letselschaderegelaar een
zaak liever niet aan de behandelaar RBV terug omdat hij zijn opdracht niet heeft kun-
nen vervullen. Dat beperkt immers zijn inkomsten en kan mogelijk ook de toedeling
van toekomstige zaken negatief beïnvloeden.
In de onderhandelingsrelaties waarin de letselschaderegelaar door een benadeelde

is ingeschakeld (onderhandelingsrelaties 8 en 9), maakt de letselschaderelaar de pro-
cedure evenmin graag aanhangig. Hierna zal nog blijken dat hij daarvoor veelal een
advocaat inschakelt, ook al is hij bevoegd om zelf te procederen. Daaraan zijn de
nodige kosten verbonden die ten koste van zijn winst gaan.
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Blijkens de interviews brengt de procedure dus geen verandering in het streven
naar een minnelijke regeling in de onderhandelingsrelaties tussen letselschaderege-
laars, belangenbehartigers RBV en schadebehandelaars AV.

Effecten op onderhandelingsrelaties tussen advocaten en schadebehandelaars
AV dan wel letselschaderegelaars
Blijkens hoofdstuk 5 staat ook in de onderhandelingsrelaties waarin een advocaat
namens de benadeelde onderhandelt met een schadebehandelaar AV of met een door
deze laatste betrokken letselschaderegelaar, het streven naar een minnelijke regeling
voorop (onderhandelingsrelaties 10 en 11). Advocaten zijn daartoe ingevolge
gedragsregel 3 van deGedragsregels 1992 gehouden. In deze onderhandelingsrelaties
behoren de onderhandelaars echter tot twee verschillende beroepsgroepen waardoor
de kans opmeer afstandelijke verhoudingen toeneemt en partijen eerder met een pro-
cedure zullen dreigen. Bovendien zijn advocaten opgeleid om te procederen en zijn zij
daartoe ook in alle instanties bevoegd. Procederen kan voor hen ook financieel aan-
trekkelijk zijn omdat zij daarvoor vaak een hoger tarief krijgen dan voor het voeren
van buitengerechtelijke onderhandelingen. Of zij tot een procedure overgaan, zal ech-
ter mede afhangen van de financiële mogelijkheden van hun cliënt. De vraag is of de
deelgeschilprocedure hierin verandering brengt.

Ook voor advocaten geldt dat zij de procedure zonder medewerking van de tegen-
partij aanhangig kunnen maken en zonder dat hun cliënt in beginsel procesrisico
loopt. Bovendien is de procedure voor advocaten aantrekkelijk omdat zij een gega-
randeerde bron van inkomsten vormt. De tegenpartij is immers vrijwel altijd een sol-
vabele aansprakelijkheidsverzekeraar die de kosten kan dragen. De procedure maakt
dus mogelijk dat advocaten de procedure mede aanhangig maken om inkomsten te
genereren. Hoewel zij ingevolge gedragsregel 3 primair naar een minnelijke regeling
behoren te streven en zij belang erbij hebben zich aan deze gedragsregel te conforme-
ren, is het nastreven van financiële belangen ook binnen beroeps- en gedragsregels
gerechtvaardigd. Zeker in economisch slechte tijden kunnen deze regels eenvoudig
onder druk komen te staan.

De geïnterviewde advocaten benadrukten echter dat zij alleen een procedure aan-
hangig maken indien zij van het zoeken naar een buitengerechtelijke oplossing geen
baat meer verwachten. Drie van de vijf advocaten merkten ook op dat te snel dreigen
geen zin heeft omdat de onderhandelingssfeer daardoor negatief wordt beïnvloed.
Daarmee lijken zij de belangen van hun cliënt en hun beroeps- en gedragsregels
het zwaarst te latenwegen. Dat demogelijkheid om via de procedure extra inkomsten
te genereren niet werd genoemd, kan echter ook door sociaal wenselijkemotieven zijn
ingegeven. Volgens ongeveer de helft van de geïnterviewde belangenbehartigers en
schadebehandelaars AV (1 reg, 3 adv, 4 AV) is in de praktijk namelijk sprake van licht-
vaardig en oneigenlijk gebruik van de procedure. Als voorbeeld noemden zij het
voorleggen van het gehele geschil in plaats van een deel van het geschil, waarvoor
eigenlijk een bodemprocedure aanhangig gemaakt had behoren te worden. Dit wordt
ook wel aangeduid als ‘gratis gokken’. Daarnaast noemden zij het aanhangig maken
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van de procedure waar eigenlijk een voorlopige bewijsverrichting op zijn plaats was
geweest en het opkloppen van de buitengerechtelijke kostenwaarbij de discussie over
de kosten soms zelfs het enige onderdeel is dat aan een vaststellingsovereenkomst in
de weg staat. Tot slot noemden zij ook het optuigen van deelgeschil na deelgeschil en
het verzinnen van deelgeschillen, waar het geschil eigenlijk over de buitengerechte-
lijke kosten gaat omdat rechters discussies over kosten in het algemeen ‘niet sympa-
thiek’ vinden.
In de onderhandelingsrelaties tussen advocaten en schadebehandelaars AV dan

wel letselschaderegelaars, staat kortom eveneens het streven naar een minnelijke
regeling voorop. In deze relatie zal echter eerder dan in de onderhandelingsrelaties
tussen letselschaderegelaars, belangenbehartigers RBV en schadebehandelaars AV
een procedure aanhangig worden gemaakt. De redenen daarvoor zijn dat in deze
onderhandelingsrelatie de onderhandelaars niet uit dezelfde branche afkomstig zijn,
advocaten bevoegd zijn om te procederen en de procedure voor hen ook een bron van
inkomsten kan vormen.

. EFFECTEN OP DE ONDERHANDELINGEN TI JDENS DE PROCEDURE

Indien de onderhandelingen vastlopen, kunnen partijen de procedure aanhangig
maken. Hierna wordt nagegaan welke effecten daarvan uitgaan op de onderhande-
lingen en welke rol de rechter daarin vervult.

Betrokken actoren en onderhandelingsrelaties

Indien een procedure dreigt, rijst de vraag of procesvertegenwoordiging is vereist.
Dat is alleen het geval bij de procedure voor de rechtbank bij een vordering van
€ 25.000 of meer, in hoger beroep bij het gerechtshof en in cassatie bij de Hoge Raad.
Letselschaderegelaars, behandelaars RBV en schadebehandelaars AV blijken op
grond van de jurisprudentieanalyse echter ook bij de procedure voor de kantonrech-
ter regelmatig een advocaat in te schakelen. Tabel 6.1 geeft het aantal en de soort
belangenbehartiger per zaak bij de kantonrechter weer. Bij de tabel zij aangetekend
dat een gemachtigde ook een advocaat kan zijn. Indien dat in de beschikking stond
vermeld, is de betreffende gemachtigde als advocaat in de tabel opgenomen.
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In de periode van 1 juli 2010 tot en met 1 juli 2015 waren in minimaal 40% van de
zaken bij de kantonrechter (30 van de 75 zaken), twee of meer advocaten betrokken.
Nu bij procedures voor de afdeling civiel van de rechtbank altijd procesvertegen-
woordiging door een advocaat verplicht is, doen zich dus in het merendeel van de
gevallen bij dreiging van de procedure de volgende onderhandelingsrelaties voor,
zoals reeds uit figuur 5.1 bleek:

Eerder bleek dat dreigen met de procedure ertoe kan leiden dat onderhandelen weer
mogelijk wordt. Volgens de geïnterviewde actoren stellen partijen zich in dat geval
soms flexibeler op. Mogelijk is echter ook dat de speciaal voor de procedure ingescha-
kelde advocaat met een frisse blik naar de zaak kijkt en andere oplossingen ziet, of net
de juiste toon weet te treffen waardoor het gesprek weer op gang komt. Bovendien is
de kans op een betere onderhandelingssfeer groter indien belangenbehartigers uit
dezelfde begroepsgroep, in dit geval twee advocaten, met elkaar onderhandelen.
Zij spreken immers dezelfde taal en zijn aan dezelfde beroeps- en gedragsregels
gebonden, waardoor zij elkaar sneller zullen begrijpen. Een voorbeeld daarvan is te

Tabel 6.1 Soorten belangenbehartigers bij de kantonrechter naar aantal en soort per jaar

Aantal belangenbehartigers bij kantonrechter juli-dec 2010 2011 2012 2013 2014 jan-juli 2015 Totaal

1 in persoon & 1 gemachtigde 1 2 1 4

2 gemachtigden 2 7 7 6 9 1 32

3 gemachtigden 1 1 1 3

4 gemachtigden 1 1 2

1 gemachtigde & 1 advocaat 2 1 3

1 in persoon & 1 advocaat 1 1

2 advocaten 1 9 8 2 5 2 27

3 advocaten & 1 gemachtigde 1 1

4 advocaten 1 1

6 advocaten 1 1

Totaal aantal zaken bij de kantonrechter 3 18 21 13 15 5 75

Gebaseerd op http://uitspraken.rechtspraak.nl/ d.d. 01-07-2015.

12.  Benadeelde en
        behandelaar RBV en
        advocaat

 Advocaat en schadebehandelaar AV

13.  Benadeelde en
        letselschaderegelaar en
        advocaat

 Advocaat en schadebehandelaar AV
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vinden in de casus ‘De fietstocht’. Van dreigen met de procedure en het om die reden
betrekken van een advocaat, kan dus een positief en versnellend effect op de onderhan-
delingen uitgaan. Indien onderhandelen desondanks niet meer mogelijk is, kan de pro-
cedure aanhangig worden gemaakt. Het speciaal voor de procedure betrekken van
advocaten brengt wel met zich mee dat ter zitting niet altijd degenen aanwezig zijn
die de onderhandelingen daadwerkelijk hebben gevoerd. De onderhandelaars worden
in dat geval immers vervangen door de procesvertegenwoordiger.

Wordt de procedure vroegtijdiger aanhangig gemaakt dan andere procedures?

De procedure stelt partijen in staat in een eerder stadium dan voorheen een gerechte-
lijk oordeel te krijgen.9 Van een deelgeschil zal immers eerder sprake zijn dan van
spoedeisendheid die voor een kort geding is vereist of van dusdanige duidelijkheid
dat een bodemprocedure over de gehele vordering mogelijk is, zoals in hoofdstuk 2
bleek. Daarmee rijst de vraag of partijen de procedure daadwerkelijk vroegtijdiger
aanhangig maken dan andere procedures.
Blijkens de interviews wordt de procedure in de meeste gevallen op hetzelfde

moment ingezet als voorheen andere procedures en dus pas laat in de onderhan-
delingen. Volgens een letselschaderegelaar is het soms beter om het geschilpunt
alleen te benoemen en het vervolgens te parkeren en verder te onderhandelen
over de rest. Dreigen met de procedure stelt volgens hem de verhoudingen op
scherp wat niet bevorderlijk is voor de sfeer, terwijl aan het eind van de onder-
handelingen bepaalde geschilpunten vaak in een ‘package-deal’ kunnen worden
afgedaan. Slechts één advocaat merkte op deze procedure vroegtijdiger aan-
hangig te maken en één behandelaar RBV en één letselschaderegelaar dachten
dit te zullen gaan doen.
De bevinding dat partijen de procedure op hetzelfde moment inzetten als voorheen

andere procedures, strookt met het door belangenbehartigers gehanteerde uitgangs-
punt dat naar een minnelijke regeling wordt gestreefd en alleen indien noodzakelijk,
wordt geprocedeerd. Zoals in hoofdstuk 5 bleek, kan het late tijdstip van de proce-
dure ook worden ingegeven door de positie die een behandelaar RBV binnen zijn
organisatie inneemt. Een behandelaar RBV die niet zelf een procedure aanhangig
kan of mag maken, zal daartoe immers niet snel adviseren omdat hij in dat geval
de zaak zal moeten overdragen wat extra werk kost.
Voor een vroegtijdiger gebruik van de procedure en een daarmee gepaard gaande

versnelling van de onderhandelingen zijn dus geen aanwijzingen gevonden.

Waarom worden geen gezamenlijke verzoeken ingediend?

Uit de jurisprudentieanalyse in hoofdstuk 3 bleek dat de procedure vrijwel altijd door
één partij, de benadeelde, aanhangig wordt gemaakt. De vraag is waarom gezamen-
lijke verzoeken zelden voorkomen. Dat is vooral ook de vraag omdat uit de interviews

9. Kamerstukken II 2007/08, 31 518, nr. 3, p. 2.
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blijkt dat het door één partij indienen van een verzoek, niet noodzakelijkerwijs betekent
dat de tegenpartij daarop tegen is, soms heeft de tegenpartij daarmee zelfs expliciet
ingestemd. Een voorbeeld daarvan is te vinden in het geval van ‘De fietstocht’.

Een aantal geïnterviewde belangenbehartigers merkte op het gezamenlijk indienen
wel te overwegen maar dat de tegenpartij meestal niet daarvoor voelt (3 letselschade-
regelaars, 1 behandelaar RBV, 1 advocaat).10 Andere belangenbehartigers benadrukten
daarentegen dat zij verzoeken bewust alleen indienen. De reden daarvoor varieerde
van onbekendheid met de mogelijkheid van het gezamenlijk indienen (1 reg, 1 RBV,
1 adv) tot negatieve ervaringen met het vereiste gezamenlijke verzoek in de artikel
96 Rv procedure bij de kantonrechter (1 RBV), het niet goed genoeg kennen van de
tegenpartij om een gezamenlijk verzoek te kunnen voorstellen (1 adv) en het om stra-
tegische redenen prefereren van het indienen van een individueel verzoek (1 adv).

Advocaten:
“Ik procedeer vaak voor letselschaderegelaars en gezamenlijk procederen is dan lastig
omdat je de tegenpartij vaak niet eens kent.”

“Je behartigt maar één belang, dat van de cliënt en daar past geen gemeenschappelijk ver-
zoek bij.”

Liggen de onderhandelingen tijdens de procedure stil?

Het indienen van het verzoek door één partij stelt veelal de verhoudingen op scherp.
Dat doet de vraag rijzen of partijen doorgaanmet onderhandelen nadat een verzoek is
ingediend of dat zij de onderhandelingen stilleggen in afwachting van de uitkomst
van de procedure.

Slechts één schadebehandelaar AVmerkte op dat contact altijdwelmogelijk is en het
stilleggen van de onderhandelingen eigenlijk niet voorkomt. Zowel een advocaat, als
een behandelaar RBV en een schadebehandelaar AV benadrukten echter dat de uitwis-
seling van informatiewordt bevroren totdat de procedure is afgerond. Dat laatste bleek
ook het geval te zijn in de drie in hoofdstuk 4 behandelde gevalstudies. Dat duidt erop
dat tijdens de procedure in het algemeen nietwordt onderhandeld.Het is dan ook posi-
tief dat de doorlooptijd van de procedure tot hedenmet eenmediaan van viermaanden
bij zowel de kantonrechter als de rechtbank relatief kort is, zoals in hoofdstuk 3 bleek.

Vertonen partijen in de procedure ander gedrag dan in andere procedures?

De vraag kan worden gesteld of een gerechtelijke procedure een geschikt instru-
ment is om buitengerechtelijke onderhandelingen te stimuleren.11 Een procedure

10. Het aantal geïnterviewde actoren dat een bepaalde mening is toegedaan, wordt hierna verkort weer-
gegeven als: letselschaderegelaar (reg), behandelaar van een rechtsbijstandsverzekeraar (RBV), advo-
caat (adv), schadebehandelaar van een aansprakelijkheidsverzekeraar (AV).

11. Steenberghe 2006, pp. 19, 21.
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leidt immers doorgaans tot polarisatie en juridisering. Partijen die niet tot overeenstem-
ming kunnen komen en het gehele geschil ter finale beslechting aan de rechter voorleg-
gen, zullen zich immers slechts richten op winst of verlies. Zij zullen hun eigen
stellingen zo goedmogelijk onderbouwen en uitmeten, terwijl zij die van de tegenpartij
zullen proberen te ondergraven. In tegenstelling tot in de onderhandelingsfase zijn par-
tijen voor het resultaat immers niet meer afhankelijk van elkaar, omdat de rechter het
oordeel velt. Vooral partijen die geen langdurige relatie met elkaar onderhouden, zul-
len zich daarin niet geremd voelen. Het besef van continuïteit van de relatie tempert
immers de impulsen naar ‘vechterig’ gedrag.12 Dat neemt niet weg dat de rechter
nog wel zal nagaan of partijen niet alsnog tot een buitengerechtelijke schikking willen
en kunnen komen. Zoals in hoofdstuk 2 reeds werd opgemerkt, beziet de rechter sinds
2005 standaard of verwijzing naar mediation zinvol is.
De vraag is of een dergelijke wijziging in gerichtheid ook plaatsvindt bij de deel-

geschilprocedure. Het gaat daarbij immers niet om finale beslechting van het gehele
geschil, maar om een oordeel over een deel van het geschil. Bovendien bevinden
partijen zich nog in de onderhandelingsfase en voor onderhandelen is vereist dat
partijen samenwerken omdat zij voor het resultaat van elkaar afhankelijk zijn. In de
procedure wordt van partijen niet anders verwacht dan wat zij tijdens de onderhande-
lingen steeds al doen: schakelen tussen competitief en coöperatief gedrag, alleen nu
tijdelijk onder begeleiding van de rechter, met als doel terug te keren naar de buiten-
gerechtelijke onderhandelingen. In de woorden van Sap is dan ook sprake van proce-
derend onderhandelen.13 In deze redenering stimuleert de deelgeschilprocedure dus de
onderhandelingen omdat het de wederzijdse afhankelijkheid benadrukt waardoor de
gerichtheid van partijen niet omslaat in compromisloos winnen.14

In de praktijk blijkt deze redenering echter niet op te gaan. Van de twintig geïnter-
viewde belangenbehartigers en schadebehandelaars AV hadden er slechts twee de
indruk dat partijen zich in de procedure anders gedragen dan in andere civielrechte-
lijke procedures.

Letselschaderegelaar:
“Ik vermoed dat het in een deelgeschilprocedure niet zo’n oorlog is als in een bodemproce-
dure. Dat het minder is gericht op winst en verlies. Mij valt ook op dat verzekeraars er ook
helemaal niet zo afwijzend tegenover staan. Zij vinden het ook positief omdat het een bekor-
ting van het proces is.”

Advocaat:
“Ik heb de indruk dat wel verandering merkbaar is en dat meer sprake is van procederend
onderhandelen in tegenstelling tot in andere procedures waar je tegenover elkaar staat.”

12. Mastenbroek 2012, p. 35.
13. Sap 2008, p. 101.
14. Wesselink 2013, p. 53.
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De anderenmeenden dat de procedure even conflictueus is als andere procedures waar-
bij op het scherpst van de snede wordt gediscussieerd. Volgens hen dienen partijen pas
een verzoek in op een moment waarop zij het al behoorlijk met elkaar oneens zijn. Zij
willenmet de procedure hun gelijk halen. Dat de procedure niet vroegtijdiger aanhangig
wordt gemaakt dan andere procedures, zoals hiervoor bleek, duidt ook daarop. De pola-
risatie is volgens de geïnterviewde belangenbehartigers en schadebehandelaars AV ter
zitting ook duidelijk merkbaar. De schikkingsbereidheid is volgens hen niet groter
dan in andere procedures, hetgeen door de geïnterviewde rechters werd bevestigd.
Het blijft volgens de geïnterviewde belangenbehartigers en schadebehandelaars AV
een gerechtelijke procedure, alleen onder andere voorwaarden en een andere naam.

Van een versnellend en positief effect doordat partijen zich in de procedure con-
structiever opstellen dan in andere procedures is dus geen sprake.

Ervaringen van benadeelden

In hoofdstuk 5 bleek dat benadeelden bij de afhandeling van personenschade zowel
bevrediging van hun materiële behoeften als van hun immateriële behoeften, zoals
erkenning, nastreven. Die doelen worden echter meestal niet behaald. De vraag is
of de procedure benadeelden daartoe beter in staat stelt.

In de eerste plaats waren de geïnterviewde benadeelden unaniem tevreden over de
procedure. Zij achtten de rechter zeer ervaren, voelden zich respectvol behandeld en
hadden niets in de zitting gemist. Alle vijf de benadeelden vonden ook dat zij hun
zaak voldoende hadden kunnen belichten.

Benadeelden:
“Dedeelgeschilprocedure is zo’nmooi instrument! Het brengt iets op gang omnaar een eind
toe te werken of in elk geval een middel om met elkaar in contact te komen.”

“Ik had veel bottere, strengere mensen verwacht. Toen ik moest huilen, werd water gehaald
en werd gezegd dat ik rustig aan kon doen. Ze zaten niet op hun horloge te kijken dat de
volgende zaak moest beginnen, ze hadden alle tijd.”

Slechts één benadeelde merkte op het als heel storend te hebben ervaren dat werd
vergeten hem het laatste woord te geven.

Benadeelde:
“De rechter had eigenlijk al een klapmet de hamer gegeven en er stonden al mensen op toen
werd gezegd: Oh, had jij nog wat willen zeggen? Ik had me daarop voorbereid maar toen
was ik zo uit het veld geslagen dat ik wat heb gebrabbeld, misschien onsamenhangend en
dat vond ik zelf heel vervelend. Ik weet dat het slotwoord weinig toevoegt, maar voor mij-
zelf wel. Dat dat stukje werd afgeraffeld, vond ik heel vervelend.”

Bij al de benadeelden bleek de zitting met een tijdsbeslag, variërend van twintig tot zestig
minuten, snel te zijn verlopen. Bij vier van de vijf benadeelden volgde ook binnen twee
weken een beschikking, van één benadeeldewerdde zaak op formele gronden afgewezen.
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Daarnaast bevestigden de belangenbehartigers die voor benadeelden optreden, dat
de procedure betere resultaten voor de benadeelde oplevert, wat ook in hoofdstuk 3
bleek. Zij merkten op dat waar voorheen vanwege de lange duur of het financiële
risico geen procedure mogelijk was, zij nu bijvoorbeeld ook een procedure aanhangig
kunnen maken over de hoogte van de schadevergoeding of over de richtlijnen ten
aanzien van zelfredzaamheid en huishoudelijke hulp.
Bovendien was opvallend dat alle benadeelden benadrukten het plezierig te heb-

ben gevonden dat een onafhankelijke rechter naar hun zaak keek en dat hij de tegen-
partij zo nodig op zijn gedrag aansprak. Meerdere benadeelden merkten ook op dat
zij de beschikking als een vorm van erkenning hadden ervaren.

Benadeelden:
“Als zo’n hoge heer, een geleerd en tochwelmachtig persoon, het zijn geen dommemannen
of vrouwen, als die alle drie tot deze conclusie komen, is dat een erkenning voormij, waar ik
al die jaren voor heb geknokt.”

“Het neemt niet de pijn weg maar het gaat om de erkenning. Dat ik kan zeggen: ik kon er
niets aan doen, ik heb nooit gelogen, ik heb me nooit aangesteld. De deelgeschilprocedure
was een stap die de zaakweer in gang bracht, anders had het nog langer geduurd. Deze stap
was nodig om de zaak te kunnen afronden. Door die uitspraak weet je dat je sterk staat en
daarom ging ik ook tegengas geven. Dat heeft me uiteindelijk meer geld opgeleverd.”

De procedure wordt door benadeelden dus positief ervaren. Bovendien stelt zij bena-
deelden beter dan voorheen in staat om hun materiële en immateriële behoeften te
behartigen.

Ervaringen van belangenbehartigers en aansprakelijkheidsverzekeraars

De geïnterviewde belangenbehartigers en schadebehandelaars AV waren ook tevre-
den over de procedure (5 adv, 4 RBV, 2 AV). Zij achtten de rechter deskundig (3 adv,
3 RBV, 1 AV), voelden zich respectvol bejegend (4 adv, 4 RBV, 2 AV), hadden de
indruk dat naar hen werd geluisterd (3 adv, 4 RBV, 2 AV) en vonden dat de rechter
voldoende sturing aan de zaak gaf (4 adv, 4 RBV, 2 AV). Enkelen van hen (2 adv,
2 RBV) merkten wel op het verwarrend te vinden dat er verschillen tussen rechtban-
ken bestaan wat betreft de praktische gang van zaken, zoals of wel of niet mag wor-
den gepleit.
Verder bleken zij de snelle, effectieve manier van behandelen en de informele sfeer

als heel plezierig te hebben ervaren. Zij onderschreven hetgeen ook door rechters
werd opgemerkt, dat het behandelen van een springend punt zonder een volledige
procedure op te tuigen, voorkomt dat allerlei andere punten diemogelijk ook een pro-
bleem kunnen vormen daadwerkelijk tot probleem worden gemaakt waardoor de
complexiteit alleen maar toeneemt. Volgens een behandelaar RBV kan door deze
wijze van behandelen de zaak ook beter voor het voetlicht worden gebracht.
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De drie geïnterviewde advocaten die voor benadeelden optreden, voelden zich
even goed behandeld als de tegenpartij omdat volgens hen beide partijen zowel
empathisch als kritisch werden bevraagd. Zij benadrukten dat ook goed werd door-
gevraagd om de feiten boven tafel te halen en dat ruimte werd geboden voor emoties.
Hoewel ook de twee advocaten die voor aansprakelijkheidsverzekeraars optreden
zich in het algemeen goed behandeld voelden, meenden zij wel dat de informele
en pragmatische aanpak het risico vergroot dat de sympathie van de rechter vooral
naar de benadeelde uitgaat. Volgens hen is dat nogmeer dan in andere procedures het
geval, met als gevolg dat hun kant van de zaak onderbelicht blijft. Zij benadrukten dat
ook de belangenbehartigers van aansprakelijkheidsverzekeraars, schadebehande-
laars AV en degenen voor wie zij optreden (werkgevers, medisch specialisten) gevoel
hebben en serieus genomen willen worden.

Advocaat die optreedt voor aansprakelijkheidsverzekeraars:
“Soms vraag ik me af ‘wat gebeurt hier?’ Dan hebben we inhoudelijk duidelijk verweer
gevoerd waarom geen deskundige meer benoemd hoeft te worden en dan wordt toch, zon-
der naderemotivering, geoordeeld dat die er moet komen en datmijn cliënt, de verzekeraar,
dat moet betalen. Er wordt snel aangenomen dat klachten van benadeelden kloppen en niet
snel aangenomen dat benadeelden liegen, ook niet als daar behoorlijke aanwijzingen voor
zijn. Het is vaak een soort koehandel, weinig juridisch duw- en trekwerk. Zelfs de redelijke
verzekeraars, er kan onderscheidworden gemaakt tussen goede en kwaadwillende,worden
daar een beetje zuur van. Met name bij moeilijk objectiveerbare klachten weten ze niet meer
zo goed hoe ze daarmee om moeten gaan.
…

Het is wel een beetje waar dat in letselschadezaken geen lijdelijkheid meer bestaat. Het pro-
bleem daarvan is dat rechters niet zijn opgeleid om niet lijdelijk te zijn, dus dat het geen
juridische discussie meer is. En dat het er vanaf hangt, hoe ver partijen daarin meegaan.
De rechter heeft de regie. Een rechter vraagt of partijen zijn visie willen horen en op grond
daarvan willen schikken. Partijen zijn vrij om daarin mee te gaan of niet.”

Meerdere actoren (2 reg, 1 RBV, 4 AV) onderschreven dat rechters in de procedure
pragmatisch kunnen zijn. Sommigen ervaren dat als een nadeel en anderen juist
als een voordeel.

Van de twee schadebehandelaars AV die tegen een pragmatische aanpak bezwaren
hadden, merkte één op de procedure als ‘rechtspraak light’ te ervaren. Volgens hem is
de behandeling immers korter en minder diepgaand dan in een bodemprocedure en
kijkt de rechter voor een oplossing vooral naar de verzekeraar. Dat levert volgens hem
een kwalitatief minder goede uitspraak op, die moeilijker te accepteren is indien die
negatief uitvalt. De ander benadrukte het als een risico te ervaren dat een rechter bij
een deelgeschil over de aansprakelijkheid, al ingaat op bepaalde schadeposten omdat
die posten op dat moment vaak nog niet, of onvoldoende, in kaart zijn gebracht en
daarover nog geen debat is gevoerd.

De drie schadebehandelaars die voorstander van eenminder lijdelijke houding van
de rechter waren, benadrukten dat het juist heel behulpzaam kan zijn als de rechter
aan het eind van de schaderegeling, als het al over de schadeposten gaat, vraagt hoe

6 Effecten van de procedure op de onderhandelingen



ver partijen na het beslissen van het deelgeschil van een vaststellingsovereenkomst
afzitten, wat er nog ontbreekt en waarom.

Schadebehandelaars AV:
“Een zaakmoet een keerworden afgerond, ook al ben je daarop niet altijd voorbereid, waar-
bij de inhoud van de zaak wel bepalend zou moeten zijn.”

“Het zou goed zijn om niet alleen het deel te bezien, maar het breder te trekken en ook de
rest mee te nemen. De focus op het deelgeschil maakt dat die als het eind van etappe wordt
gezien die gewonnen moet worden. Er wordt niet gekeken waarheen moet worden gegaan.
Dat is emotie die er bij partijen inkruipt.”

Volgens hen mag de rechter ‘pushen’ maar staat het de betreffende partij vrij om
daarin, al dan niet, mee te gaan. Het gaat er volgens hen om dat de rechter naar par-
tijen luistert en onderbouwt waarom hij tot zijn oordeel is gekomen.

Schadebehandelaar AV:
“Incidenten daargelaten, vind ik dat de rechter echt heel goed luistert naar wat partijen zeg-
gen. Hij laat daarop bepaalde juridische opvattingen los, waarmee je het eens kan zijn of
niet, maar het is wel een goed onderbouwd standpunt en dat valt de ene keer zo, en de
andere keer zo uit. Het is niet zo dat de rechter zegt ‘jongens zullen we maar aftikken op
X?’, absoluut niet. Ook de kosten worden gemotiveerd begroot.”

Tot slot benadrukten de geïnterviewde belangenbehartigers en schadebehandelaars
AV (5 reg, 4 adv, 4 RBV, 5 AV) dat zij bij het voortzetten van de onderhandelingen
vooral veel baat bij de beslissing van de rechter hadden gehad. Volgens hen konden
zij daardoor een stap verder in de onderhandelingen zetten en werden eindeloos
voortslepende discussies voorkomen of afgesloten. Zij merkten op dat zij na een oor-
deel over de aansprakelijkheid vaak direct tot het onderhandelen over de schadecom-
ponenten konden overgaan.
Kortom, ook de belangenbehartigers en schadebehandelaars AV waarderen de

snelle, effectieve manier van behandelen in de procedure. De informele en pragma-
tische aanpak kan partijen verder helpen, zolang de rechter beide partijen maar gelijk
behandelt en zijn beslissing motiveert. Alleen een beslissing die door beide partijen
wordt geaccepteerd, bevordert immers het onderhandelingsproces. Een partij die zich
niet gehoord voelt, zal eerder zijn geneigd door te procederen dan de onderhandelin-
gen te hervatten, wat vertragend werkt.

Toepassing en beleving van de bindende functie

In hoofdstuk 2 bleek dat de rechter ingevolge artikel 1019w, eerste lid, Rv zowel een
beslisfunctie als een bindende functie heeft. De beslisfunctie is bij de jurisprudentie-
analyse in hoofdstuk 3 behandeld en op de ervaring van partijen daarmee is hiervoor
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ingegaan. De bindende functie komt in het algemeen echter niet in de beschikking tot
uitdrukking voor zover de procedure al tot een beschikking heeft geleid. Om die
reden wordt hierna op basis van de interviews bezien op welke manier de rechter
de bindende functie toepast en hoe die functie door belangenbehartigers en schade-
behandelaars AV wordt beleefd.

Toepassing van de bindende functie door rechters
Volgens de geïnterviewde rechters verschilt hun grondhouding in de procedure niet
van die in een bodemprocedure. Zij merkten op naar het juridische probleem te kijken
en naar welk probleem er nu eigenlijk speelt. Volgens hen houden zij er daarbij reke-
ning mee dat personenschadezaken verschillen van andere zaken omdat het daarin
meer om een onderhandelingstraject gaat.

Zij benadrukten dat het behandelen van een deel van het geschil heel faciliterend
werkt omdat partijen elkaar soms na jarenlange onderhandelingen pas ter zitting daad-
werkelijk zien en spreken. Volgens hen voorkomt het behandelen van een springend
punt zonder een volledige procedure op te tuigen, dat allerlei andere punten die moge-
lijk ook een probleem kunnen vormen daadwerkelijk tot probleem worden gemaakt.
De communicatie is volgens hen ook informeler dan in een gewone comparitie. In
hoofdstuk 3 bleek ook al dat sommige rechters creatief met hun bindende functie
omgaan. Tijdens de studiedag van de SSR15 merkten meerdere rechters eveneens op,
dat zij ter zitting vaak veel meer bespreken danwat in een eventuele beschikking komt
te staan. Dat na de behandeling van een zaak ter zitting regelmatig zakenworden inge-
trokken (tabellen 3.9 en 3.10), duidt erop dat de bindende functie aanslaat.

Ervaring van belangenbehartigers en schadebehandelaars AV met de bindende functie
Uit de interviews bleek echter dat partijen de bindende functie niet altijd herkennen
en als zodanig ervaren. Van de zestien geïnterviewde belangenbehartigers en schade-
behandelaars AV die ervaring met deelgeschilprocedures hadden, had slechts een
kwart (2 adv, 1 reg, 1 RBV) de indruk dat de rechter in deelgeschillen meer bindt
dan in andere procedures. De anderen meenden dat de aanpak van de rechter niet
verschilt van die in andere civielrechtelijke procedures met een comparitie.

Volgens het merendeel van de belangenbehartigers en schadebehandelaars AV
(4 adv, 5 RBV, 3 AV) worden de juridische gevolgen meestal wel geschetst. In tegen-
stelling tot de geïnterviewde rechters had echter vrijwel geen van de vijftien geïnter-
viewde belangenbehartigers de indruk dat naar een mogelijk conflict achter het
geschil werd gezocht. Slechts één advocaat bleek een keer te hebben meegemaakt
dat werd ingegaan op eenmogelijk conflict achter het geschil omdat de nabestaanden
behoefte aan erkenning hadden en dat toen naarmediationwerd verwezen. Geen van
de geïnterviewde actoren had meegemaakt dat de wijze van communicatie werd
besproken. Volgens driekwart van de geïnterviewde belangenbehartigers en schade-
behandelaars AV is de focus van de rechter gericht op het beslissen van het juridische

15. Huijsmans en Vermeulen 2014, pp. 28, 30.
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geschil. De rechter stelt zich volgens hen lijdelijk en terughoudend op ten aanzien van
het verloop van het proces, waarom partijen voor de rechter staan en wat dat voor het
vervolg betekent. Dat wordt als een gemis ervaren. Zomerkte een advocaat op dat de
ene rechter weliswaar meer regie voert dan de ander, maar dat die regie veel vaker en
beter kanworden gepakt door partijen nadrukkelijker op hunminder sterke punten te
wijzen. Een behandelaar RBV benadrukte het ook zeer te hebben gewaardeerd dat de
rechter bereid was mee te denken en een stappenplan mee te geven voor het verdere
onderhandelingsproces.
Diverse belangenbehartigers en schadebehandelaars AV hadden ook de indruk dat

rechters niet altijd goedweten hoe zij partijen tot een schikking kunnen bewegen. Vol-
gens hen is dat echter niet specifiek voor de deelgeschilprocedure, maar geldt dat ook
voor andere procedures. Zij merkten op dat zowel het inzetten van meer mediation-
achtige technieken, als het compareren en het vaker naar mediation verwijzen daarbij
kan helpen, mits het op de juiste manier en op het juiste tijdstip gebeurt.
Zo blijkt het geven van een schot voor de boeg bij een comparitie nauw te luisteren

(1 RBV, 1 adv, 1 AV). Het wordt unaniem als zinloos ervaren om zonder een richting-
bepalend ‘schot voor de boeg’ naar de gang te worden gestuurd om te bezien of een
schikking haalbaar is. Een rechter die te weinig laat blijken aan welke oplossing hij
denkt, prikkelt partijen blijkens de interviews onvoldoende om zelf een oplossing
te vinden. Een rechter die daarentegen teveel laat blijken aan welke oplossing hij
denkt, maakt het voor de partij voor wie de oplossing positief uitvalt juist aantrekke-
lijker om een beschikking af te wachten. Bovendienmag de druk om tot een schikking
te komen, volgens de geïnterviewde actoren ook niet te hoog worden opgevoerd.
Voorkomenmoetworden dat partijen het gevoel hebben dat zij tot een schikkingwor-
den gedwongen. Dat kan volgens een schadebehandelaar AV partijen afschrikken om
de procedure aanhangig te maken.

Behandelaars RBV:
“Rechters hebben een broertje dood aan het schrijven van een beschikking, dus is er altijd
een behoorlijke druk om te schikken, soms misschien zelfs te sterk. Incidenteel wordt te
grote druk uitgeoefend. Het lijkt dan erop dat een rechtbank bij meervoudige comparities
een ‘target’ aan schikkingen wil halen waardoor een slachtoffer uiteindelijk genoegen moet
nemen met een bedrag dat zij bepalen ten opzichte van een onzekere uitkomst in hoger
beroep. Soms gaat dat te ver. Overigens maakt de opstelling van partijen ook wel eens
dat toch maar voor een pragmatische oplossing wordt gekozen.”

“Ik zie een deelgeschilprocedure toch een beetje als een comparitie waarin wordt gepro-
beerd om, nadat iedereen murw is gepraat, iedereen de gang op te duwen met de medeling
‘praat er nog maar eens over,’ waarmee ik op zich niet ongelukkig ben.”

Hierna zal ook nog blijken dat partijen die een zekere mate van druk van de rechter of
een advocaat hebben ervaren om een schikking te accepteren, meer moeite hebben
met het voortzetten van de onderhandelingen na de procedure, dan wanneer een
schikking zonder druk tot stand is gekomen.
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Ook het schatten wanneer een verwijzing naar mediation zinvol is, vergt volgens de
geïnterviewde actoren specifieke vaardigheden. Hoewel de bereidheid van partijen om
mee te werken aan mediation vanwege het zelfreinigend vermogen cruciaal is, kan de
rechter daarop wel enige druk uitoefenen. Volgens een advocaat die voor benadeelden
optreedt, mag niet worden onderschat dat van het enkel opperen van mediation door
de rechter, vaak al een bepaalde kracht op partijen uitgaat. Dat werd door meerdere
belangenbehartigers bevestigd. De twee advocaten die voor verzekeraars optreden
en enkele behandelaars RBV benadrukten echter dat de rechter niet te snel naar medi-
ation moet verwijzen omdat partijen daartoe ook zelf kunnen overgaan.

Concluderend kan worden gesteld dat rechters hun ‘bindende functie’ op uiteen-
lopende wijze toepassen. Volgens belangenbehartigers en schadebehandelaars AV
kan daarvan nog meer en beter gebruik worden gemaakt. Zij blijken daaraan ook
behoefte te hebben. Het vergt volgens hen echter specifieke vaardigheden om op
het goede moment, op de juiste manier van het meest geschikte middel gebruik te
maken. Volgens hen mogen rechters kritischer zijn en partijen nog meer op hun stel-
lingen en gedrag aanspreken. Daarbij is volgens hen ook van belang dat rechters aan-
dacht besteden aan de vraag hoe het proces is verlopen, waarom partijen nu voor de
rechter staan en wat dat voor het vervolg betekent.

. EFFECTEN OP DE ONDERHANDELINGEN NA DE PROCEDURE

De uitkomst van de procedure kan variëren van een niet-ontvankelijkverklaring van
het verzoek, een afwijzing van het verzoek op grond van het proportionaliteitscrite-
rium, een geheel of gedeeltelijk toewijzing of afwijzing van het verzoek op inhoude-
lijke gronden, tot een minnelijke schikking. Hierna wordt bezien of partijen bij al deze
uitkomsten even goed in staat zijn een minnelijke regeling te treffen. De procedure
wordt immers vrijwel altijd door één partij aanhangig gemaakt wat de verhoudingen
op scherp kan stellen. Bovendien bleek hiervoor dat in de procedure veelal polarisatie
en juridisering optreedt en dat de bindende functie van de rechter nog niet altijd goed
uit de verf komt. Tot slot wordt nagegaan of de uitgestelde en beperkte mogelijkheid
van hoger beroep partijen stimuleert door te onderhandelen of juist om door te
procederen.

Wie zijn na de procedure bij de onderhandelingen betrokken?

Hiervoor bleek dat letselschaderegelaars, behandelaars RBV en schadebehandelaars
AV doorgaans een advocaat inschakelen om de procedure te voeren. Deze advocaten
geven de zaak na de zitting in het algemeen terug aan de oorspronkelijke onderhan-
delaars. Zij blijven meestal alleen betrokken indien de zaak juridisch complex is of de
contacten moeizaam verlopen. Het voortzetten van de onderhandelingen na de pro-
cedure vindt dus in het algemeen plaats door de degenen die ook voor de procedure
de onderhandelingen voerden.
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Verder onderhandelen na niet-ontvankelijkheid of een afwijzing op grond
van art. 1019z Rv

Indien de rechter het verzoek niet-ontvankelijk verklaart of een ontvankelijk verzoek
afwijst omdat de investering niet opweegt tegen het belang van de vordering en de
bijdrage die een beslissing aan de totstandkoming van een minnelijke regeling kan
leveren (proportionaliteitscriterium), keren partijen naar de onderhandelingen terug
zonder dat het voorliggende geschil is opgelost. De vraag is wat het effect daarvan op
de onderhandelingen is.
Van de twintig geïnterviewde belangenbehartigers en schadebehandelaars AV

hadden vijf (2 RBV, 3 AV) ervaring met deze uitkomsten van de procedure. Volgens
de meesten van hen was het voortzetten van de onderhandelingen daarna niet een-
voudig. Deze beide soorten uitkomsten blijken zowel eenmatigend als een escalerend
effect te kunnen hebben. Bovendien kan een niet-ontvankelijkverklaring ook nog tot
het geheel verbreken van het contact leiden. Indien een partij de aansprakelijkheid
betwist, kan die zich immers door een niet-ontvankelijkverklaring dusdanig in zijn
opvatting gesterkt voelen dat hij de onderhandelingen staakt.
Van een matigend effect op het onderhandelingsgedrag is sprake indien degene

wiens verzoek niet-ontvankelijk is verklaard of op grond van het proportionaliteits-
criterium is afgewezen, zijn verlies neemt en water bij de wijn doet. Daardoor kan een
nieuw machtsevenwicht ontstaan met nieuwe oplossingsrichtingen. Deze uitkomst
behoeft ook niet altijd even zwaar te wegen omdat het slechts een deel van de gehele
vordering betreft. Bovendien bleek in hoofdstuk 3 dat rechters bij een afwijzing op
grond van het proportionaliteitscriterium partijen soms suggesties meegeven waar-
van zij bij het hervatten van de onderhandelingen kunnen profiteren. Dit is echter
nog geen standaardpraktijk.
Een niet-ontvankelijk verklaring of een afwijzing op grond van het proportionali-

teitscriterium kan echter ook tot escalatie of verstarring leiden. Dat is het geval indien
degene wiens verzoek niet-ontvankelijk is verklaard of is afgewezen zich onjuist
behandeld voelt en alsnog zijn gelijk wil halen. Een dergelijke houding belemmert
het hervatten van de onderhandelingen. De geïnterviewde advocaten merkten op
dat zij na deze uitkomsten ook liever doorprocederen, indien dat financieel mogelijk
is. Zij benadrukten dat zij de stap om te procederen niet voor niets nemen en hun
onderhandelingspositie door deze uitkomsten is ondergraven.
Het hervatten van de onderhandelingen na een niet-ontvankelijk verklaring of een

afwijzing op grond van het proportionaliteitscriterium is kortom niet eenvoudig. Van
een escalerende en vertragende werking behoeft echter geen sprake te zijn. Dat vergt
echter dat degene die het verzoek heeft ingediend zijn standpunt matigt of dat de
rechter partijen suggestiesmeegeeft waarmee zij hun voordeel kunnen doen. Dat laat-
ste is echter nog geen standaardpraktijk.
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Verder onderhandelen na een toewijzing of afwijzing op inhoudelijke gronden
Indien het verzoek ontvankelijk is en voldoet aan het proportionaliteitscriterium kan
de rechter het verzoek geheel of gedeeltelijk toewijzen of afwijzen op inhoudelijke
gronden. De vraag is of partijen de onderhandelingen daarna kunnen en willen
voortzetten.

Om de onderhandelingen te kunnen voortzetten, is in de eerste plaats van belang
dat de beschikking duidelijk en zonder voorbehouden is geformuleerd.16 De beschik-
king dient zoveel mogelijk eindbeslissingen te bevatten om te voorkomen dat de
beschikking zelf onderdeel van het geschil wordt en tot meer verdeeldheid aanleiding
geeft. Hieraan wordt volgens de geïnterviewde actoren in het algemeen voldaan. Van
de twintig geïnterviewde belangenbehartigers en schadebehandelaars AV merkten
vijftien (4 adv, 4 RBV, 4 AV en 3 reg) expliciet op de beschikking als duidelijk te heb-
ben ervaren.

In de tweede plaats is van belang dat partijen bereid zijn de onderhandelingen
voort te zetten, ondanks dat één van hen geheel of gedeeltelijk in het ongelijk is
gesteld. Rechtspraak in civiele procedures overtuigt verliezers zelden van hun onge-
lijk; zij menen dat hun argumenten niet zozeer worden weerlegd, als wel zijn gene-
geerd.17 De betrekkingen tussen partijen normaliseren over het algemeen niet nadat
hun geschil in een gerechtelijke procedure is beslecht. Desondanks blijkt dat in 74%
van de gevallen een eindvonnis op tegenspraak bij de civiele sectoren na drie jaar vol-
ledig was nageleefd. Van de zaken waarin niet volledig aan de uitspraak was vol-
daan, was die in veel gevallen wel gedeeltelijk nagekomen, terwijl in een klein
aantal gevallen met consensus van de tegenpartij van de oorspronkelijke uitspraak
was afgeweken. In 10% van de gevallen was bij een vonnis op tegenspraak na drie
jaar geheel niets nageleefd.

De veertien geïnterviewde belangenbehartigers en schadebehandelaars AV die
ervaring haddenmet een toewijzing of afwijzing op inhoudelijke gronden, benadruk-
ten unaniem de onderhandelingen zelf weer neutraal te hebben kunnen voortzetten.
Volgens hen gaan zij zakelijk met beschikkingen om. Hoewel het afwijzen van een
verzoek als onjuist, onrechtvaardig of oneerlijk kan worden ervaren, zijn zij volgens
hen professioneel genoeg om de onderhandelingen weer te kunnen hervatten. Zij
merkten op de procedure niet als een persoonlijke strijd te ervaren en erkenden
dat de waarheid vaak in een grijs gebied ligt. Volgens hen begrijpt iedereen dat de
zaak uiteindelijk moet worden afgehandeld en dat de beschikking van de rechter
daartoe een handvat biedt: “No hard feelings, you win some, you lose some.”Daarbij
verloopt het onderhandelingsproces na de procedure volgens hen meestal even mak-
kelijk of moeilijk als voor de procedure. Slechts enkelen (1 adv, 1 AV) hadden de
indruk dat de onderhandelingen daarna beter, constructiever en meer gericht op
een eindoplossing verliepen, omdat na de beslechting van het geschil vaak duidelijk
is wat nog nodig is om overeenstemming te kunnen bereiken.

16. Kamerstukken II 2008/09, 31 518, nr. 3; Kolder 2008, p. 255.
17. Eshuis 2009, pp. 113, 117.
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Mogelijk is hier echter sprake van sociaal wenselijke antwoorden. Uit de interviews
blijkt namelijk enerzijds dat het merendeel van de belangenbehartigers en schadebe-
handelaars AV (3 reg, 3 adv, 1 RBV, 2 AV) van mening is dat de tegenpartij, net als
zijzelf, de onderhandelingen weer neutraal konden voortzetten. Anderzijds bena-
drukten enkelen ook (1 adv, 1 RBV, 3 AV) dat de tegenpartij niet altijd goed tegen
zijn verlies kan. Drie schadebehandelaars AV merkten bijvoorbeeld op dat het een
procedure op tegenspraak is die tot juridisering en polarisatie leidt, wat de onderhan-
delingssfeer niet bevordert. Volgens henwordt de sfeer vooral slechter als de beschik-
king in hun voordeel uitvalt.

Schadebehandelaar AV:
“Het wordt een hardere onderhandelingssfeer. In plaats van dat de tegenpartij zijn knopen
telt en met een gematigd schikkingsvoorstel komt, wordt het standpunt alleen maar extre-
mer. In één zaak werd juist nog veel hoger ingezet.”

Een behandelaar RBVmerkte daarentegen juist op dat de schadebehandelaar AV nog
wel eens een andere strategie inzet om alsnog zijn gelijk te kunnen halen. Ook volgens
een advocaat kunnen, vooral kleinere, verzekeringsmaatschappijen slecht tegen hun
verlies en zijn zij geneigd aan hun eigen principiële standpunt vast te houden.
Bedacht dient ook te worden dat de uitkomst van de procedure tot een nieuwe

onderhandelingssituatie leidt waarop partijen weer moeten inspelen. Zo viel voor
drie van de vijf geïnterviewde benadeelden de beschikking dusdanig positief uit,
dat de onderhandelingen na de procedure niet snel konden worden afgerond. In
die gevallen overwoog de schadebehandelaar AV alsnog een bodemprocedure aan-
hangig te maken om precedentwerking te voorkomen, terwijl de benadeelde nieuwe
onderhandelingen wilde omdat het eerder gedane bod inmiddels niet meer accepta-
bel was.
Concluderend kan worden gesteld dat hoewel in de procedure polarisatie en juridi-

sering plaatsvindt, partijen na een beschikking die een toewijzing of afwijzing op
inhoudelijke gronden bevat, doorgaans in staat zijn de onderhandelingen zonder ver-
dere vertraging voort te zetten. Dat is slechts anders indien de in het ongelijk gestelde
partij de beschikking persoonlijk opvat en gaat tegenwerken. De beschikkingen zijn in
het algemeen duidelijk en zonder voorbehouden geformuleerd, waardoor de beschik-
king zelf geen onderdeel van het geschil wordt. Er ontstaat echter een nieuwe onder-
handelingssituatie waarop partijen weer moeten inspelen. De onderhandelingen
verlopen meestal even makkelijk of moeizaam als in de fase voorafgaand aan de
procedure.

Verder onderhandelen na een minnelijke schikking
Partijen kunnen zowel voor als na de behandeling van het verzoek ter zitting een
minnelijke schikking treffen. Dat betekent dat zij onderling overeenstemming
hebben bereikt en instemmen met de uit die schikkingsafspraak voortvloeiende
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verplichtingen. Dat partijen tot een schikking komen, duidt erop dat zij ‘on speaking
terms’ zijn en dat er enige basis van onderling vertrouwen bestaat.18

Uit onderzoek van Eshuis over schikkingen na een dagvaardingsprocedure is
bekend dat zij beter worden nageleefd dan uitspraken.19 Schikkingen van de recht-
bank blijken in 85% van de gevallen te worden nageleefd. Bovendien wordt in zaken
waarin niet volledig aan de schikkingsafspraak is voldaan, in veel gevallen wel een
deel van de afspraken nagekomen. Soms wordt ookmet consensus van de tegenpartij
van de oorspronkelijke schikkingsafspraak afgeweken.20 Het aantal zaken waarin na
drie jaar geheel niets is nageleefd, bedraagt voor schikkingen slechts 5 procent. Uit het
onderzoek van Eshuis blijkt echter ook dat schikkingen na een dagvaarding niet altijd
ertoe leiden dat partijen weer harmonieus met elkaar omgaan. Sommige partijen blij-
ken de betekenis van een schikkingsafspraak niet altijd te overzien en deze achteraf
als een onrechtvaardige uitkomst te beschouwen.21

Deze bevindingen zijn ook voor het voortzetten van de onderhandelingen na het
bereiken van een schikking in de deelgeschilprocedure van belang. Dat de procedure
een verzoekschriftprocedure is en geen dagvaardingsprocedure zal weinig verschil
maken. Uit het onderzoek van Eshuis bleek dat verzoekschriftprocedures weinig pro-
blematisch worden geacht en dat zich relatief weinig nalevingsproblemen voordoen
bij procedures over een onrechtmatige daad, waaronder letselschadeprocedures.22

Bovendien treden minder nalevingsproblemen op in zaken waarin natuurlijke perso-
nen als eiser optreden dan in zaken waarin een rechtspersoon de eiser is en in de deel-
geschilprocedure is de eiser doorgaans een natuurlijke persoon.23 Gebaseerd op het
voorgaande mag dan ook worden verwacht dat partijen in het algemeen na het berei-
ken van een schikking in een procedure de onderhandelingen minnelijk kunnen
voortzetten. De geïnterviewde belangenbehartigers en schadebehandelaars AV die
ervaring met schikkingen hadden, bevestigden dit ook. Dat was volgens hen slechts
anders indien zij een zekere mate van druk van de rechter of een advocaat hadden
ervaren om een schikking te accepteren.24

18. Ibid, pp. 15, 113.
19. Ibid, pp. 8, 9, 117, 118: Of dit komt doordat partijen die schikken zich meer ‘gebonden’ voelen om zich

aan hun verplichtingen te houden, staat daarmee nog niet vast. Het verschil in naleving bij een eind-
vonnis op tegenspraak en schikkingen van 10% laat zich ook goed verklaren door een selectie-effect.
Het blijkt dat in procedures op tegenspraak vaak voorwaardelijke schikkingen worden overeengeko-
men, waarbij de schikking pas wordt geformaliseerd nadat aan het overeengekomene is voldaan.

20. Ibid, p. 13.
21. Ibid, p. 117. Zo ook Van der Linden 2010, p. 86.
22. Ibid, p. 96.
23. Ibid, p. 101.
24. Zie ter illustratie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 3 juni 2014, ECLI:NL:GHARL:2014:4331waarin een

benadeelde zijn schaderegelingsbureau verweet hem ten onrechte te hebben geadviseerd in te stemmen
met een minnelijke regeling.
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Effecten van de uitgestelde en beperkte mogelijkheid van hoger beroep

In de hoofdstukken 2 en 3 bleek dat een partij die zich niet in een beschikking kan
vinden, daartegen ingevolge artikel 1019bb Rv niet direct hoger beroep kan instellen.
Dat is alleen mogelijk via een beroepschrift in het kader van een verzoekschriftpro-
cedure indien zich doorbrekingsgronden voordoen of via een dagvaardingsproce-
dure middels (direct) tussentijds appel of tegelijk met de bodemprocedure (artikel
1019cc, derde lid, Rv). Bovendien komt aan bepaalde beslissingen van de beschikking
in de bodemprocedure specifieke status toe (artikel 1019cc, eerste en tweede, lid Rv)
en blijven de kosten van de deelgeschilprocedure ook in de bodemprocedure voor
volledige vergoeding in aanmerking komen. De vraag is of partijen hierdoor worden
gestimuleerd de onderhandelingen te hervatten in plaats van door te procederen.25

De geïnterviewde belangenbehartigers en schadebehandelaars AV waren hierover
verdeeld. Volgens acht van hen (2 adv, 1 reg, 2 RBV, 3 AV) spelen deze factoren een
rol, volgens negen anderen (1 adv, 3 reg, 3 RBV, 2 AV) echter niet. Drie geïnterviewde
actoren (2 adv, 1 reg) hadden daarover geen mening.

Schadebehandelaars AV:
“Ja, het stimuleert het verder onderhandelen. Je staat op een splitsing hoe verder te gaan. Je
weet dat je na de procedure achterstaat in een bodemprocedure, ook al ben je het er niet mee
eens. Dat wordt geen gemakkelijke weg en het kost ook veel geld met mogelijkerwijs nog
appel. Dan tel je je knopen en dan zit er wat meer rek in de onderhandelingen, tenzij het al te
gek wordt.”

“Nou, ik denk wel dat dat meespeelt want als het een echte gerechtelijke procedure is dan
zie ik toch eerder dat nagedacht wordt over een al dan niet hoger beroep. Als de zaak voor
ons nadelig uitvalt en we zijn er echt van overtuigd dat we gelijk hebben, dan denken we
daarbij sneller aan een vervolgprocedure dan bij een deelgeschil.”

Advocaten:
“Nee, dat heeft niet meegespeeld. We hadden van tevoren al gezegd dat we met de uit-
spraak verder zouden gaan.”
“Nee, dat maakt niets uit, wij willen toch de minnelijke weg bewandelen.”

Behandelaar RBV:
“Het is goed dat niet direct hoger beroep openstaat. Dan zouden er vast veel meer beroeps-
zaken zijn en dan stagneert de boel weer.”

Er wordt niet bijgehouden of partijen van deelgeschilprocedures via de bodemproce-
dure in hoger beroep gaan. Er zijn echter wel aanwijzingen dat partijen daartoe niet
snel overgaan. In de eerste plaats constateerde Sap dat het aantal ingestroomde

25. Kamerstukken II 2008/09, 31 518, nr. 8, p. 13.
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bodemprocedures in de periode 2009 tot en met 2012 in letselschadezaken bij de han-
delskamer van de rechtbanken in verschillende categorieën is gedaald.26

Aan de door Sap geconstateerde daling in bodemzaken kunnen echter ook andere oor-
zaken ten grondslag liggen, zoals hogere griffierechten. Onzeker is ook of deze dalende
trend zich zal voortzetten. Niet uitgesloten is immers dat meer hoger beroepsprocedu-
res aanhangig worden gemaakt naarmate de deelgeschilprocedure langer in werking
is. Partijen kunnen immers pas sinds 1 juli 2010 de procedure aanhangig maken.

In de tweede plaats valt gezien de aard van de onderhandelingsrelaties evenmin
een grote hoeveelheid bodemprocedures te verwachten. Na de procedure doen zich
immers meestal dezelfde onderhandelingsrelaties voor als voorafgaand aan de pro-
cedure. In de onderhandelingsrelaties waarin de benadeelde met een aansprakelijk-
heidsverzekeraar onderhandelt, kan deze laatste door zijn kennis en financiële
slagkracht de onderhandelingen domineren en hij zal alleen een procedure aanhangig
maken indien het niet anders kan. In de onderhandelingsrelaties waarin aan de zijde
van de benadeelde belangenbehartigers zijn betrokken, zal evenmin snel een bodem-
procedure worden ingesteld. Dat geldt vooral indien de onderhandelaars afkomstig
zijn uit de verzekeringsbranche of de nauw daaraan verwante letselschaderegelaars-
branche. Deze onderhandelaars zijn immers primair uit op eenminnelijke regeling. In
de onderhandelingsrelaties waarin de benadeelde een advocaat heeft ingeschakeld, is
evenmin snel een bodemprocedure te verwachten omdat ook advocaten primair naar
een minnelijke regeling streven. Nu in die onderhandelingsrelaties de onderhande-
laars echter van verschillende beroepsgroepen afkomstig zijn, kan zich eerder een
meer afstandelijke verhouding voordoen waardoor een bodemprocedure sneller
aan de orde is. Ook in die gevallen zal daartoe niet al te snel worden overgegaan,

Tabel 6.2 Ingestroomde zaken in handelskamer

Jaar Letsel overig Medicus Kort Geding* Deelgeschil Totaal

2009 175 34 28 – 237

2010 169 37 12 77 295

2011 134 23 10 268 435

2012 86 20 12 230 348

* Samengevoegd voor de categorieën ‘letsel overig’ en ‘medicus’.

Bron: Sap 2013, p. 201.

26. Sap heeft bij de controller van de RechtbankMidden-Nederland en bij de afdeling ‘Finance andControl’
van de Raad voor de Rechtspraak informatie opgevraagd over het aantal ingestroomde bodemproce-
dures in de periode 2009 tot en met 2012 in letselschadezaken bij de handelskamer van de rechtbanken
in de categorieën ‘Dagvaarding inzake verbintenissenrecht, onrechtmatige daad en letsel overige’ en ‘Dagvaar-
ding inzake bijzondere overeenkomst, overeenkomst geneeskundige behandeling en beroepsaansprakelijkheid
medicus’. Onder deze typeringen kan ook het kort geding vallen. Daarnaast heeft hij voor de periode
1 juli 2010 tot enmet 31 december 2012 het aantal ingestroomde deelgeschillen binnen de handelskamer
opgevraagd, getypeerd als: ‘Verzoekschrift inzake, overige verzoekschrift inzake, deelgeschilprocedure letsel-
schade/overlijdensschade en niet van toepassing’: Sap 2013, p. 201.
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vanwege het daarmee gepaard gaande procesrisico voor de benadeelde. De kosten
van de deelgeschilprocedure blijven in de bodemprocedure weliswaar voor volledige
vergoeding in aanmerking komen, maar de kosten van de bodemprocedure zelf val-
len onder het reguliere procesrecht.
Kortom, hoewel op basis van de beschikbare gegevens niet met zekerheid kan wor-

den gesteld dat de uitgestelde en beperkte mogelijkheid van hoger beroep, de speci-
fieke status van de beslissingen van de beschikking in de bodemprocedure en de
volledige vergoeding van de kosten van de deelgeschilprocedure in de bodemproce-
dure, partijen stimuleren om de onderhandelingen voort te zetten in plaats van door
te procederen, is dat wel plausibel.

. CONCLUS IE

In dit hoofdstuk is bezien welke effecten de procedure op de onderhandelingen heeft.
Daarbij is onderscheid gemaakt in de onderhandelingsfases voorafgaand aan, tijdens
en na de procedure.
De procedure blijkt schaduwwerking te hebben op de daaraan voorafgaande

onderhandelingen. Zij draagt bij aan een toename van dewederzijdse afhankelijkheid
en een meer evenwichtige machtsverhouding tussen de benadeelde en de aansprake-
lijkheidsverzekeraar. De procedure verschaft de benadeelde immers toegang tot ken-
nis, kunde en een onafhankelijk gerechtelijk oordeel die hij niet door een gebrek aan
samenwerking met de tegenpartij of om financiële redenen achterwege behoeft te
laten. De benadeelde kan daardoor ook beter dan voorheen zijn materiële en imma-
teriële belangen behartigen.
Doordat partijen gelijkwaardiger worden, kunnen zij beter en sneller met elkaar

onderhandelen. Het enkel dreigen met de procedure door de benadeelde volstaat
soms al om de onderhandelingen weer vlot te trekken. Dat blijkt echter alleen het
geval indien het minnelijk overleg is gestrand, het verzoek reëel is, de bereidheid
bestaat de procedure zonodig daadwerkelijk door te zetten en de tegenpartij daarvan
ook overtuigd is. Onnodig of te vroeg dreigen met de procedure zet de verhoudingen
op scherp en leidt juist tot escalatie.
Hoewel de schadebehandelaars AV de procedure als een stimulans voor de onder-

handelingen ervaren, maken zij de procedure zelf zelden aanhangig vanwege de
daaraan verbonden kosten, het risico van negatieve precedentwerking en de drempel
om een benadeelde in rechte te betrekken. Onder invloed van de procedure blijken
aansprakelijkheidsverzekeraars echter wel in meer of mindere mate hun beleid aan
te passen. Zij stellen zich communicatiever en coöperatiever op, om patstellingen
en daarmee procedures te voorkomen. De procedure versterkt dus de reeds door
andere initiatieven, zoals de Gedragscode Behandeling Letselschade in gang gezette
gedragsverandering. Van de procedure blijkt dusdanige druk uit te gaan dat de door
aansprakelijkheidsverzekeraars ingevoerde beleidswijzigingen er zonder deze proce-
dure niet, en in elk geval niet in deze mate, waren geweest.
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In de praktijk betrekken benadeelden voor het schaderegelen echter veelal een
belangenbehartiger. Hoewel ook zij de procedure eenvoudig aanhangig kunnen
maken, blijken zij daartoe niet snel over te gaan. Vooral indien de onderhandelaars
bestaan uit behandelaars RBV, letselschaderegelaars en schadebehandelaars AV,
zal het streven naar een minnelijke regeling overheersen, door financiële motieven,
gedragsregels en het behoud van relaties voor de toekomst. Indien namens de bena-
deelde een advocaat bij de onderhandelingen is betrokken, wordt op basis van finan-
ciëlemotieven en gedragsregels ook primair naar eenminnelijke regeling gestreefd. In
dat geval is de kans echter groter dat eerder met de procedure wordt gedreigd. In
deze onderhandelingsrelaties zijn de onderhandelaars immers uit verschillende
beroepsgroepen afkomstig. Bovendien zijn advocaten bevoegd om in alle instanties
te procederen en kan de procedure voor hen ook een bron van inkomsten vormen.

Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat de procedure vroegtijdiger aanhangig
wordt gemaakt dan andere procedures. Verder blijken partijen een verzoek bij voor-
keur alleen in te dienen. De redenen daarvoor bleken te zijn: onbekendheid met de
mogelijkheid van het gezamenlijk indienen, negatieve ervaringen met gezamenlijke
verzoeken in de artikel 96 Rv procedure, onvoldoende contact met de tegenpartij of
strategische overwegingen. Het door één partij aanhangig maken van de procedure
stelt echter wel de verhoudingen op scherp. Bovendien treedt tijdens de procedure
doorgaans polarisatie en juridisering op en liggen de onderhandelingen doorgaans stil.

Naast de benadeelden blijken ook de belangenbehartigers en schadebehandelaars
AV de snelle en effectieve manier van behandelen in de procedure te waarderen. De
informele en pragmatische aanpak kan partijen verder helpen, zolang de rechter
beide partijen gelijk behandelt en zijn beslissing motiveert. Juist die beslissing blijkt
het hervatten van de onderhandelingen te kunnen bevorderen.

Hoewel het aantal ingetrokken verzoeken na de behandeling ter zitting erop duidt
dat de bindende functie aanslaat, blijkt die in de praktijk nog niet altijd als zodanig te
worden herkend en ervaren. Belangenbehartigers en schadebehandelaars AV blijken
behoefte aan die bindende functie te hebben. Rechters passen deze functie echter op
uiteenlopende wijze toe.

Na een minnelijke schikking blijken partijen de onderhandelingen in het algemeen
te kunnen voortzetten. Dat is slechts anders indien één van hen een zekere mate van
druk van de rechter of een belangenbehartiger heeft ervaren omde schikking te accep-
teren. Het hervatten van de onderhandelingen na een geheel of gedeeltelijke toewij-
zing of afwijzing op inhoudelijke gronden, blijkt doorgaans evenmin een probleem te
zijn. Dat is vooral ook het geval omdat de beschikkingen in het algemeen duidelijk en
zonder voorbehoud blijken te zijn geformuleerd, waardoor zij zelf geen onderwerp
van geschil worden.

Het voortzetten van de onderhandelingen blijkt echter minder eenvoudig na een
niet-ontvankelijk verklaring of een afwijzing van een ontvankelijk verzoek op grond
van het proportionaliteitscriterium. Deze beschikkingen lossen het voorliggende
geschil immers niet op. Van een escalerend en vertragend effect behoeft echter geen
sprake te zijn indien degene die het verzoek heeft ingediend zijn standpunt matigt.
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Daarvan behoeft evenmin sprake te zijn indien de rechter partijen suggestiesmeegeeft
waarvan zij bij het voortzetten van de onderhandelingen kunnen profiteren. Dat is
echter nog geen standaardpraktijk.
Verder blijkt voor het hervatten van de onderhandelingen communicatie van cru-

ciaal belang te zijn, vooral ook omdat degenen die ter zitting aanwezig zijn niet altijd
degenen zijn die de onderhandelingen zullen hervatten. Die onderhandelingen ver-
lopen meestal even makkelijk of moeizaam als in de fase voorafgaand aan de
procedure.
Tot slot zijn er aanwijzingen dat de uitgestelde en beperkte mogelijkheid van hoger

beroep, de specifieke status van de beslissingen van de beschikking in de bodempro-
cedure en de volledige vergoeding van de kosten van de deelgeschilprocedure in de
bodemprocedure, partijen stimuleren om de onderhandelingen voort te zetten in
plaats van door te procederen.
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 CONCLUSIES, AANBEVELINGEN EN

SLOTBESCHOUWING

. INLE ID ING

In het dagelijks leven komen regelmatig ongevallen voor. Fietsers die door onoplet-
tende automobilisten worden aangereden, werknemers die gewond raken door ver-
keerd afgestelde machines of patiënten die door een onjuist gestelde diagnose een
verkeerde behandeling ondergaan. Het leven van benadeelden en eventuele familie
en relaties kan daardoor ingrijpend veranderen. Het kost tijd en inspanning om fysiek
en psychisch te herstellen, als dat al mogelijk is. Bovendien kan het inkomen van de
benadeelden afnemen, terwijl de kosten voor de persoonlijke en huishoudelijke zorg
juist vaak toenemen. De afwikkeling van de schade is dan ook belangrijk, maar juist
die kan moeizaam en traag verlopen.

Binnen het personenschadeveld zijn vele, uiteenlopende initiatieven ontplooid
om de afhandeling van de schade te verbeteren. Een substantiële verbetering bleef
echter uit, waardoor onder druk van de media en de politiek dwingender oplossin-
gen waren gewenst. In 2010 werd daarom de deelgeschilprocedure voor letsel- en
overlijdensschade (personenschade) geïntroduceerd. Deze procedure biedt partijen
de mogelijkheid al tijdens de buitengerechtelijke onderhandelingen een deel van
hun geschil ter beoordeling aan de rechter voor te leggen. Na de procedure worden
zij geacht de onderhandelingen zelf voort te zetten en minnelijk af te ronden. De
deelgeschilprocedure is kortom een gerechtelijke procedure die ertoe strekt de bui-
tengerechtelijke onderhandelingen te faciliteren. Daarmee onderscheidt zij zich van
andere civielrechtelijke procedures die doorgaans het gehele geschil beogen te
finaliseren.

Om na te kunnen gaan of de procedure de afhandeling van personenschade daad-
werkelijk verbetert, is onderzocht hoe de procedure werkt en welke effecten daarvan
uitgaan op de buitengerechtelijke onderhandelingen.

. WAARVOOR ZI JN WELKE METHODEN VAN ONDERZOEK GEBRUIKT?

Om de werking van de procedure te kunnen achterhalen, is explorerend onderzoek
verricht. Er zijn verschillende onderzoeksmethoden gebruikt, variërend van litera-
tuuronderzoek tot jurisprudentieonderzoek en empirisch onderzoek in de zin van



gevalstudies, het afnemen van interviews en observatieonderzoek. Het boek is dan
ook onderverdeeld in een juridisch deel en een empirisch deel.
In het juridische deel is op basis van de relevante juridische literatuur nagegaan

welke kenmerken de procedure heeft en hoe de procedure zich verhoudt tot andere
methoden van geschiloplossing. Daarbij is ook bezien vanwelke regels partijen bij het
onderhandelen over personenschade invloed ondervinden en welke geschillen zich
daarbij kunnen voordoen. Vervolgens is jurisprudentieonderzoek verricht om te ana-
lyseren of partijen de procedure voor die geschillen aanhangig maken en hoe rechters
de procedure toepassen. Daarvoor zijn de 431 uitspraken bestudeerd die op 1 juli 2015
op rechtspraak.nl waren gepubliceerd (410 uitspraken van rechtbanken, 19 uitspra-
ken van gerechtshoven en 2 uitspraken van de Hoge Raad).
De onderhandelingen kunnen echter niet alleen worden belemmerd door juridi-

sche geschillen, maar ook door wat zich buiten het juridische terrein tussen partijen
afspeelt. Op basis van enkele standaardwerken over onderhandelen, aangevuldmet
via de sneeuwbalmethode verkregen relevante literatuur, is daarom in het empiri-
sche deel nagegaan wat onderhandelen is en onder welke voorwaarden partijen in
het algemeen succesvol met elkaar kunnen onderhandelen. Vervolgens is bezien of
het onderhandelingsproces ter afwikkeling van personenschade aan die voorwaar-
den voldoet. Daarvoor heeft observatieonderzoek plaatsgevonden bij twee aanspra-
kelijkheidsverzekeraars, een letselschaderegelaar en een advocatenkantoor. Ook
zijn drie gevalstudies verricht om het afwikkelingsproces als geheel beter inzichte-
lijk te krijgen en de interactie tussen onderhandelaars beter te kunnen begrijpen. Er
is zowel een zaak bestudeerd die na de deelgeschilprocedure meteen kon worden
afgerond (een ‘modelzaak’), als een zaak die na de procedure volledig is geëscaleerd
en een zaak die tussen een ‘modelzaak’ en een geëscaleerde zaak in zat. Van deze
zaken zijn steeds de beide advocatendossiers bestudeerd en de zes betrokken advo-
caten, separaat, geïnterviewd. Tot slot zijn interviews afgenomen om de variëteit
aan effecten van de deelgeschilprocedure op de verschillende actoren en onderhan-
delingsrelaties zo betrouwbaar mogelijk in beeld te brengen. Daarbij is onderscheid
gemaakt tussen de fase voorafgaand aan, tijdens en na afloop van de procedure. Van
elk van de vijf categorieën van actoren die bij een concrete onderhandelingssituatie
betrokken kunnen zijn, zijn vijf personen geïnterviewd. Van deze vijfentwintig
interviews vonden er vijf plaats met benadeelden, vijf met schadebehandelaars
van aansprakelijkheidsverzekeraars (verder schadebehandelaars AV), vijf met let-
selschaderegelaars, vijf met behandelaars van rechtsbijstandsverzekeraars waarvan
drie met behandelaars en twee met advocaten in loondienst (verder behandelaars
RBV) en vijf met letselschadeadvocaten waarvan drie met advocaten die alleen
voor benadeelden optreden en twee met advocaten die alleen voor aansprakelijk-
heidsverzekeraars optreden. Ook is een groepsinterview met vier ervaren rechters
van verschillende rechtbanken gehouden en zijn meerdere deelgeschilzittingen
bijgewoond.
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. WELKE KENMERKEN HEEFT DE DEELGESCHILPROCEDURE?

De deelgeschilprocedure is een verzoekschriftprocedure die door de wetgever van
specifieke kenmerken is voorzien om de onderhandelingen te kunnen faciliteren.
Zij is geregeld in het derde Boek van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
(verder Rv) onder titel 17 ‘Van rechtspleging in deelgeschillen betreffende letsel-
en overlijdensschade’ in de artikelen 1019w tot en met 1019cc.

De procedure kan ingevolge artikel 1019w, eerste lid, Rv zowel op verzoek van één
partij als op gezamenlijk verzoek aanhangig worden gemaakt. Partijen behoeven dus
geen overeenstemming te bereiken over het al dan niet aanbrengen ervan.

Een verzoek is mogelijk omtrent of in verband met een deel van hetgeen ter zake
tussen partijen rechtens geldt en waarvan de beëindiging kan bijdragen aan de tot-
standkoming van een vaststellingsovereenkomst over de gehele vordering. De moge-
lijkheid om alvast een deel van het geschil aan de rechter te kunnen voorleggen,
maakt dat partijen vroegtijdiger dan voorheen een gerechtelijk oordeel kunnen ver-
krijgen. Zij behoeven dus niet meer te wachten totdat een medische eindtoestand is
bereikt alvorens een bodemprocedure zinvol aanhangig kan worden gemaakt.

De kosten van de procedure gelden ingevolge artikel 1019aa, tweede lid, Rv als bui-
tengerechtelijke kosten in de zin van artikel 96, tweede lid, van Boek 6 van het Burger-
lijk Wetboek (verder BW). Dat betekent dat de kosten als vermogensschade in
beginsel voor volledige vergoeding door de aansprakelijke partij in aanmerking
komen. Die volledige vergoeding blijft ook gelden indien na de procedure alsnog
een bodemprocedure nodig is. De benadeelde behoeft de procedure dus niet door
een gebrek aan financiële middelen achterwege te laten.

Vernieuwend is ook dat de rechter ingevolge artikel 1019w, eerste lid, Rv tot taak
heeft zowel te oordelen over het verzoek, als partijen dusdanig te binden dat zij zelf
buitengerechtelijk eenminnelijke schikking over het gehele geschil kunnen treffen. De
beëindiging van het deelgeschil dient immers te kunnen bijdragen aan de totstandko-
ming van een overeenkomst over de gehele vordering.

Daarnaast bevat de wettelijke regeling ook enkele bepalingen om te stimuleren dat
partijen de buitengerechtelijke onderhandelingen na de procedure voortzetten en niet
doorprocederen. Zo staat ingevolge artikel 1019bb Rv tegen een beschikking geen
directe voorziening open. Hoger beroep is ingevolge artikel 1019cc, derde lid,
Rv slechts mogelijk indien na de procedure alsnog een dagvaardingsprocedure
plaatsvindt, waarin ook tegen de deelgeschilbeschikking hoger beroep kan worden
ingesteld. Bovendien kent artikel 1019cc Rv aan bepaalde onderdelen van de beschik-
king in de bodemprocedure een speciale status toe om het effect ervan op de onder-
handelingen zo optimaal mogelijk te doen zijn. Uitdrukkelijk en zonder voorbehoud
in de beschikking genomen beslissingen die de materiële rechtsverhouding betreffen,
hebben ingevolge artikel 1019cc, eerste lid, Rv in de dagvaardingsprocedure dezelfde
bindende kracht als die van een bindende eindbeslissing in een tussenvonnis. De
bodemrechter in eerste aanleg mag op die beslissingen dus niet terugkomen. Dat is
slechts anders indien op grond van nadere gegevens blijkt dat deze beslissing op
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een onjuiste juridische of feitelijke grondslag berust. De bodemrechter in eerste aanleg
is ingevolge artikel 1019cc, tweede lid, Rv echter niet gebonden aan beslissingen in de
beschikking die een veroordeling tot een bepaalde prestatie inhouden, zoals het doen
van een uitkering of het verstrekken van bepaalde gegevens. Deze beslissingen vor-
men als het ware voorlopige voorzieningen, zoals een vonnis in kort geding.
Voorts is sinds de beschikking van de Hoge Raad van 18 april 2014 duidelijk dat

ook een zelfstandig hoger beroep door middel van een verzoekschriftprocedure
mogelijk is. Dat is echter alleen het geval indien sprake is van één of meer van de drie
in de jurisprudentie van de Hoge Raad ontwikkelde doorbrekingsgronden.1

Tot slot heeft de Hoge Raad bij arrest van 19 juni 2015 bevestigd dat cassatieberoep
openstaat tegen de uitspraak in hoger beroep dat op grond van artikel 1019cc, derde
lid, Rv tegen een deelgeschilbeschikking is ingesteld.2 Daarvoor is wel verlof van het
gerechtshof vereist ingevolge artikel 1019cc, derde lid, aanhef en onder a, Rv in ver-
binding met artikel 401a, tweede lid, Rv. Wat betreft de kosten geldt dat de regeling
van artikel 1019aa Rv alleen van toepassing is op de begroting van de kosten in de
deelgeschilprocedure. Die regeling geldt dus niet voor de proceskosten van de dag-
vaardingsprocedure tussen dezelfde partijen waarin op de voet van artikel 1019cc,
derde lid, Rv tegen de deelgeschilbeschikking wordt opgekomen.

. HOE VERHOUDT DE PROCEDURE ZICH TOT ANDERE METHODEN VAN

GESCHILOPLOSS ING?

De procedure heeft toegevoegde waarde naast de bestaande buitengerechtelijke en
gerechtelijke methoden om geschillen op te lossen. Zij biedt door haar specifieke ken-
merken meer en andere mogelijkheden.
Zo kan de procedure ook zonder instemming van de tegenpartij aanhangig worden

gemaakt. Het vereiste van een gezamenlijk verzoek blijkt in het algemeen en dus ook
bij de afwikkeling van personenschade, een belangrijke belemmering te zijn om van bin-
dendadvies, arbitrage endeartikel 96Rvprocedure bij de kantonrechter gebruik temaken.
De specifieke kostenbepaling waardoor de kosten voor rekening van de aansprake-

lijke partij komen, maakt dat de benadeelde in beginsel geen procesrisico loopt. Hij
behoeft de procedure dus niet om financiële redenen achterwege te laten, zoals dat
bij bindend advies, arbitrage, een procedure op grond van artikel 96 Rv en de bodem-
procedure wel het geval kan zijn. Voor deze methoden van geschiloplossing is de
deelgeschilprocedure dus een alternatief.

1. Hoge Raad 18 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:943. De doorbrekingsgronden zijn: de rechter is ten
onrechte buiten het toepassingsgebied van de betreffende regeling getreden, de rechter heeft de regeling
ten onrechte buiten toepassing gelaten dan wel bij de behandeling van de zaak is een zodanig funda-
menteel rechtsbeginsel veronachtzaamd dat van een eerlijke en onpartijdige behandeling van de zaak
niet kan worden gesproken.

2. Hoge Raad 19 juni 2015, ECLI:NL:HR:2015:1689.
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Daarnaast is de procedure ook een aanvulling op mediation, een kort geding en de
bodemprocedure. In mediation proberen partijen tot een gezamenlijk gedragen en
voor een ieder optimaal compromis te komen waarin al hun mogelijke belangen
een rol kunnen spelen. Nu daarin geen juridisch oordeel wordt verkregen, kunnen
partijen daarvoor een deelgeschilprocedure aanhangig maken. Dat daaraan behoefte
bestaat, blijkt uit het initiatiefwetsvoorstel van het lid van de Tweede Kamer Van der
Steur betreffende de bevordering van mediation in het burgerlijk recht, dat dit moge-
lijk maakt.3 Dit initiatiefwetsvoorstel is inmiddels ingetrokken wegens de benoeming
van mr G.A. van der Steur tot Minister van Veiligheid en Justitie, maar zal in de vorm
van een regeringsvoorstel terugkomen.4

De procedure verschilt ook van een kort geding waarin voor spoedeisende zaken
een voorlopige voorziening kanworden gevraagd. Zij is immers niet beperkt tot spoe-
deisende zaken en bovendien kan in de procedure een verklaring voor recht worden
verkregen. Juist een gerechtelijk oordeel waarin uitdrukkelijk en zonder voorbehoud
wordt beslist, stelt partijen immers in staat de onderhandelingen zelf voort te zetten.

Verder verschilt de procedure van de bodemprocedure omdat een deelgeschil
vroegtijdiger aanhangig kan worden gemaakt. De procedure vormt als het ware
een naar voren gehaald deel van de bodemprocedure. Zij is echter ook tijdens de
bodemprocedure mogelijk indien partijen nog steeds of wederom zicht hebben op
het bereiken van een vaststellingsovereenkomst.

De deelgeschilprocedure draagt kortom bij aan de differentiatie van procedures.5

Dat delen van de procedure ook al in andere (initiatief)wetsvoorstellen terugkwamen,
duidt erop dat de procedure in een leemte voorziet, ook buiten het terrein van per-
sonenschade. Voorbeelden daarvan zijn het eerder genoemde initiatiefwetsvoorstel
van Van der Steur en het voorontwerp van wet dat ertoe strekt de afwikkeling van
massaschade in een collectieve actie mogelijk te maken.6

. WELKE GESCHILLEN KUNNEN ZICH BI J DE ONDERHANDELINGEN OVER

PERSONENSCHADE VOORDOEN?

Indien een ongeval tot personenschade leidt, zullen partijen het eens moeten worden,
enerzijds over wie waarvoor aansprakelijk is en voor welke schadeomvang en
anderzijds over de wijze waarop zij tot overeenstemming willen komen. Bij het

3. Voorstel vanwet van het lid van de TweedeKamer Van der Steur tot wijziging van Boek 3 en Boek 7 van
het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering alsmede enkele andere
wetten in verbandmet de bevordering van het gebruik vanmediation (Wet bevordering vanmediation
in het burgerlijk recht), Kamerstukken II 2012/13, 33 723, nr. 1.

4. Koninklijk Besluit 20 maart 2015, nr. 2015000473; Kamerstukken II, 2014/15, 33 722, nr. 23.
5. Zoals bepleit door Asser, Vranken en Groen 2006, pp. 185-187.
6. Zie noot 3 en het Voorontwerp van wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van

Burgerlijke Rechtsvordering teneinde de afwikkeling van massaschade in een collectieve actie mogelijk
te maken, Kamerstukken II 2013/14, 31 762, nr. 3.
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onderhandelen daarover zullen zij zich aan de gegeven rechtsregels houden omdat de
uitkomst daarvan het alternatief is voor een mislukte onderhandeling, zij onderhan-
delen kortom ‘in the shadow of the law.’
Op het terrein van personenschade biedt het recht partijen enerzijds houvast maar

anderzijds ook de nodige procedurele en inhoudelijke onderhandelingsruimte. Zij
kunnen daardoor eenvoudig van mening verschillen, bijvoorbeeld over vragen als
welke gevolgenwel of niet uit het ongeval zijn voortgevloeid, wie voor welk deel aan-
sprakelijk is en welke schadecomponenten (smartengeld, verlies aan verdienvermo-
gen, verlies aan pensioenopbouw of verlies aan zelfwerkzaamheid) voor welke
bedragen dienen te worden gecompenseerd. Meningsverschillen over de wijze van
afhandeling zijn evenmin uitgesloten, zoals vragen over het verlenen van voorschot-
ten, of en welke deskundigen wanneer dienen te worden geraadpleegd, welke vragen
aan die deskundigen dienen te worden gesteld en welke status aan de uitkomst van
de deskundigenrapportages toekomt. Voordat de deelgeschilprocedure inwerking
trad, bleken partijen voor het oplossen van deze geschillen slechts weinig te procede-
ren. Dat blijkt aan het aanhangig maken van de deelgeschilprocedure echter niet in de
weg te hebben gestaan.

. WELKE PART I JEN MAKEN DE PROCEDURE AANHANGIG EN

WAARVOOR?

De procedure blijkt voor alle soorten aansprakelijkheden aanhangig te worden
gemaakt en voor alle geschillen die zich bij de afwikkeling van personenschade kun-
nen voordoen. Over verkeersaansprakelijkheid en werkgeversaansprakelijkheid
wordt echter vaker geprocedeerd dan over medische aansprakelijkheid. Verder
wordt de procedure zowel voor letselschade als voor overlijdensschade aanhangig
gemaakt, zij het dat de meeste procedures letselschade betroffen.
De procedure blijkt bijna alleen door benadeelden te worden geëntameerd. Schade-

behandelaars AV ervaren de procedure wel als een stimulans voor de onderhandelin-
gen, maar blijken daarvan zelf vrijwel geen gebruik te maken. Daarvoor blijken de
kosten, het risico van negatieve precedentwerking en de drempel om een benadeelde
in rechte te betrekken een belemmering te vormen.
Bovendienwordt de procedure nagenoeg altijd door één partij aanhangig gemaakt.

Gezamenlijke verzoeken komen bijna niet voor. De voorkeur voor het individueel
indienen van verzoeken, blijkt te worden ingegeven door de onbekendheid met de
mogelijkheid van een gezamenlijk verzoek, door negatieve ervaringen die daarmee
zijn opgedaan bij de artikel 96 Rv procedure bij de kantonrechter, doordat men de
tegenpartij daarvoor niet goed genoeg kent of omdat men daaraan om strategische
redenen de voorkeur geeft.
Doorslaggevend voor het succes van de procedure is dus dat die op verzoek van

één partij openstaat en dat de kosten van de procedure in beginsel voor volledige ver-
goeding door de aansprakelijke partij in aanmerking komen.
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. HOE PASSEN RECHTERS DE PROCEDURE TOE?

Op basis van het verzoekschrift waarin onder meer een zakelijk overzicht van de
inhoud en het verloop van de onderhandelingen is opgenomen, vormen rechters zich
een beeld over de zaak. In dat overzicht blijken echter vaak relevante gegevens te
ontbreken.

Verder blijken rechters verzoeken zelden niet-ontvankelijk te verklaren. Zij nemen
verzoeken in het algemeen in behandeling en wijzen het zonodig af, op grond van het
proportionaliteitscriterium. Hoewel de wijze waarop de kosten worden berekend en
voor wiens rekening die kosten komen bij het ontvankelijkheidscriterium verschilt
van die bij het proportionaliteitscriterium, kan in de praktijk feitelijk hetzelfde resul-
taat worden bereikt. Bij een volstrekt onnodig of onterecht ingediend verzoek, kan de
rechter de kosten immers verlagen en zelfs op nihil stellen. Rechters blijken daarmee
echter nog niet altijd eenduidig om te gaan.

Rechters blijken partijen soms ook te helpen om niet-ontvankelijkheid of een afwij-
zing op grond van het proportionaliteitscriterium te voorkomen. Op verzoek van
beide partijen wijzigen zij het betreffende verzoek ter zitting alsnog mondeling in
een geldige procesinleiding. Deze werkwijze valt positief uit omdat zij partijen helpt
de onderhandelingen te hervatten. Een niet-ontvankelijk verklaring of een afwijzing
op grond van het proportionaliteitscriterium lost het voorliggende geschil immers
niet op.

Daarnaast blijken sommige rechters, bij een afwijzing op grond van het proporti-
onaliteitscriterium of een toewijzing dan wel afwijzing op inhoudelijke gronden, in
een overweging, al dan niet ten overvloede, ook suggesties mee te geven waarvan
zij bij het hervatten van de onderhandelingen kunnen profiteren.

Bij het toepassen van het proportionaliteitscriterium tekenen zich voorts twee
trends af. Rechters blijken de procedure enerzijds streng af te bakenen van de voor-
lopige bewijsverrichtingen. Daardoor voorkomen zij dat de procedure als een ver-
kapte voorlopige bewijsverrichting wordt gebruikt, enkel en alleen om van de
eenvoudige en snelle afhandeling te kunnen profiteren. Anders dan de voorlopige
bewijsverrichtingen strekt de procedure immers niet ertoe om bewijs te vergaren
maar omde onderhandelingen te faciliteren. Deze lijnwordt vrijwel uniform gevolgd.
Anderzijds blijken rechters zich juist faciliterend op te stellen voor wat betreft de
vraag of voorafgaand aan de procedure voldoende onderhandelingen hebben plaats-
gevonden. Datzelfde geldt voor wat betreft de vraag of na de procedure nog onder-
handelingen nodig zijn.

Van uniformiteit bij dewijze waarop de kostenworden begroot, is nog geen sprake.
Een meer eenduidige werkwijze van rechters daarbij is wenselijk, evenals dat belan-
genbehartigers en aansprakelijkheidsverzekeraars proberen tot normering te komen.
Meer transparantie en voorspelbaarheid kunnen voorkomen dat partijen de proce-
dure lichtvaardig aanhangig maken om bijvoorbeeld inkomsten te genereren en
bovendien kan de procedure daardoor sneller verlopen. Normering zal het probleem
dat in vrijwel elke zaak discussies over de kosten plaatsvinden echter nooit geheel
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oplossen. Het is immers niet uitgesloten dat advocaten in afspraken met hun cliënten
hiervan afwijken waardoor een deel van de kosten alsnog voor rekening van de bena-
deelde blijft.
De doorlooptijd van de procedure is verder met een mediaan van 4 maanden bij

zowel de kantonrechter als de rechtbank relatief kort.
Onbekend is voorts hoe vaak van de uitgestelde en beperkte mogelijkheid van

rechtsmiddelen via een dagvaardingsprocedure wordt gebruikgemaakt. Er wordt
niet bijgehouden over welke deelgeschilprocedures een bodemprocedure wordt
gevoerd. Er zijn echter aanwijzingen dat hoger beroep niet vaak voorkomt.
Mocht alsnog een bodemprocedure nodig zijn, dan is het maken van het onder-

scheid in de bodemprocedure tussen enerzijds beslissingen in de deelgeschilbeschik-
king die de materiële rechtsverhouding betreffen en anderzijds beslissingen die een
veroordeling betreffen, wellicht eenvoudiger dan doorgaans wordt gedacht. Artikel
1019cc, eerste lid, Rv lijkt alleen de materiële overwegingen die aan het dictum voor-
afgaan te betreffen en artikel 1019cc, tweede lid, Rv alleen het dictum.

. ONDER WELKE VOORWAARDEN KUNNEN PARTI JEN

ONDERHANDELEN?

Onderhandelen is een proces van geven en nemen waarbij partijen proberen tot een
voor hen beiden aanvaardbaar resultaat te komen. Het verloop van dat proces hangt
onder meer af van de soort partijen die zijn betrokken, kortom van de betreffende
onderhandelingsrelatie.
Om te kunnen onderhandelen, is vereist dat partijen relatief sterk van elkaar afhan-

kelijk zijn, dat geen van beiden een duidelijk machtsoverwicht heeft, dat zij zowel
eigen belangen als gemeenschappelijke belangen nastreven en dat zij in voldoende
mate met elkaar communiceren.
Partijen verschillen echter vaak van elkaar in de mate waarin zij elkaar nodig heb-

ben om tot een aanvaardbaar resultaat te komen. Doorgaans zullen zij niet over
dezelfde kennis en vaardigheden en over dezelfde hoeveelheid financiële middelen
beschikken. Die verschillen behoeven het onderhandelingsproces niet te belemmeren,
zolang van een bepaalde gelijkwaardigheid sprake is. Zodra de machtsongelijkheid
toeneemt, nemen de kansen om te kunnen onderhandelen af omdat de sterkere partij
kan gaan domineren. Daarnaast zijn onderhandelaars geneigd hun eigenmateriële en
immateriële belangen voorop te stellen. Indien zij daarbij de gezamenlijke belangen
uit het oog verliezen, loopt het onderhandelingsproces vast. Mede daarom is vol-
doende communicatie belangrijk. Maar juist daaraan ontbreekt het vaak. Dat komt
in de eerste plaats omdat het verborgen houden van de onderhandelingsmarges
onderdeel van het onderhandelingsspel is. In de tweede plaats kunnen onderhande-
laars fundamenteel van elkaar verschillen, zowel in de manier waarop zij een bood-
schap ontvangen en zich een oordeel vormen, als in de tijd die zij nodig hebben om
een beslissing te nemen en in demanier waarop zij reageren. In de derde plaats blijken
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onderhandelaars ook niet altijd logisch te redeneren en consistent te zijn. Zij nemen
vaak beslissingen die zij niet zouden hebben genomen als zij over alle informatie,
onbeperkte cognitieve vaardigheden en volledige zelfbeheersing hadden beschikt.

. VOLDOEN DE ONDERHANDELINGEN OVER PERSONENSCHADE AAN DE

VOORWAARDEN OM TE KUNNEN ONDERHANDELEN?

Bij de afwikkeling van personenschade blijken zich veertien verschillende onderhan-
delingsrelaties te kunnen voordoen. Het aantal betrokken actoren varieert daarbij van
twee tot vijf, waarbij de hoeveelheid en diversiteit bovendien tijdens de onderhande-
lingen kan wijzigen. In bijna al die onderhandelingsrelaties blijkt niet te worden vol-
daan aan de voorwaarden om te kunnen onderhandelen.

Geen relatieve afhankelijkheid

Opvallend is dat de benadeelde in dertien van de veertien onderhandelingsrelaties een
professionele tegenpartij heeft. In die gevallen zijn partijen dan ook niet relatief sterk
van elkaar afhankelijk. Daarvan is alleen geen sprake in het meest eenvoudige geval
waarin licht letsel is opgelopen en de benadeelde de schade zelf kan afhandelen met
de schadeveroorzaker dan wel degene die daarvoor aansprakelijk wordt gehouden.

In de overige dertien onderhandelingsrelaties laat de benadeelde zich in elf geval-
len wel bijstaan door een belangenbehartiger, maar daardoor kan hij zijn achterstand
slechts deels inlopen. Enerzijds zal een belangenbehartiger, evenals de schadebe-
handelaar AV, over kennis, ervaring, een eenvoudig toegankelijk netwerk van des-
kundigen en onderhandelingsvaardigheden beschikken. Door zijn professionele
betrokkenheid kan hij ook zakelijker oordelen dan de benadeelde en daardoor bijdra-
gen aan een meer neutrale onderhandelingssfeer. Anderzijds blijft de keus voor een
bepaalde onderhandelingsstrategie mede afhankelijk van het inkomen en het vermo-
gen van de benadeelde en de hoogte daarvan zal in het algemeen lager zijn dan die
van zijn tegenpartij, de aansprakelijkheidsverzekeraar. Bovendien kan ook de schade-
behandelaar AV een belangenbehartiger inschakelen en die zal tegen een hoger tarief,
een kwalitatief betere belangenbehartiger kunnen krijgen, met wie hij vaak ook al een
relatie zal hebben opgebouwd. Tot slot zijn belangenbehartigers commerciële spelers
die naast de belangen van hun cliënt ook eigen financiële belangen en het behoud van
zakelijke relaties voor de toekomst nastreven.

Onevenwichtige machtsverhouding

Nu de aansprakelijk gestelde partij meestal over een aansprakelijkheidsverzekering
beschikt, onderhandelt de onervaren benadeelde praktisch altijd met een ervaren
schadebehandelaar AV of een daardoor ingeschakelde, eveneens ervaren, letselscha-
deregelaar. De professionele partij zal als ‘repeat player’ over kennis en ervaring met
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het schaderegelingsproces beschikken alsmede over onderhandelingsvaardigheden
en een eenvoudig toegankelijk netwerk van deskundigen en voldoende financiële
middelen. De benadeelde zal het hieraan als ‘one shotter’ veelal ontbreken. Er is
sprake van een onevenwichtige machtsverhouding. Nu deze partijen tegengestelde
financiële belangen nastreven en gericht zijn op winstmaximalisatie, zal in deze
onderhandelingsrelatie de competitieve onderhandelingsstijl, waarbij het gaat om
winst of verlies, overheersen. Daarbij kan de schadebehandelaar AV domineren
omdat hij een betere uitgangspositie heeft. Hij kan de benadeelde dwingen zoveel
in de onderhandelingen te investeren dat hij het uiteindelijk financieel niet meer
kan opbrengen en met een lager bedrag moet instemmen dan waarop hij recht heeft.
De meeste aansprakelijkheidsverzekeraars zijn echter bij het Verbond van Verzeke-
raars aangesloten waardoor zij zich onder meer aan de Gedragscode Behandeling
Letselschade (GBL) hebben gecommitteerd. Als gevolg daarvan behoren zij de bena-
deelde centraal te stellen en te streven naar een minnelijke regeling, uitgaand van het
harmoniemodel waarbij partijen samenwerken en niet tegenover elkaar staan. De pre-
ventieve werking hiervan mag echter, ondanks mogelijke toetsing door de Tuchtraad
Assurantiën, niet worden overschat. Of iemand zich door (zelf)regulering laat leiden,
hangt mede af van de betreffende persoon en zijn functie, positie en rol in de organi-
satie. Bovendien is het nastreven van financiële belangen een legitiem doel waardoor
inbreuken op de open geformuleerde gedragsregels vaak lastig zijn vast te stellen en
te bewijzen. De eigen financiële belangen zullen in het onderhandelingsgedrag van de
schadebehandelaar AV dan ook zeker een rol spelen en mogelijk prevaleren.

Eigen, afwijkende belangen van belangenbehartigers

Belangenbehartigers zijn commerciële spelers die naast de belangen van hun cliënt,
ook eigen financiële belangen en het behoud van zakelijke relaties voor de toekomst
nastreven. Beroeps- en gedragsregels kunnen het nastreven van die eigen, afwijkende
belangen afremmen. Niet alle belangenbehartigers zijn daaraan echter in dezelfde
mate gebonden, als dergelijke regels al gelden. Deze regels gelden bijvoorbeeld in
beginsel niet voor letselschaderegelaars. Er bestaan ook verschillen in toezicht en
handhaving. Zo kunnen klachten over behandelaars RBV door een door de branche
zelf in het leven geroepen Tuchtraad Assurantiën worden getoetst. Advocaten zijn
juist onderworpen aan een wettelijk geregeld tuchtrecht. De preventieve werking
van (zelf)regulering mag echter niet worden overschat, zoals hiervoor bij de schade-
behandelaars AV reeds werd opgemerkt.
De neiging om eigen, van de cliënt afwijkende, belangen na te streven, blijkt boven-

dien onder invloed van de betreffende onderhandelingsrelatie te kunnen toenemen.
Zo streven alle belangenbehartigers primair naar een minnelijke regeling, maar de
matewaarin zij zich daarop richten, blijkt mede afhankelijk van de aard van de onder-
handelingsrelatie te zijn. Zo is de druk om tot een minnelijke regeling te komen groot
indien beide onderhandelaars afkomstig zijn uit de verzekeringsbranche dan wel de
daaraan verwante letselschaderegelaarsbranche. Deze onderhandelaars hebben
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beiden financieel belang erbij om tot eenminnelijke regeling te komen, terwijl dit voor
behandelaars RBV en schadebehandelaars AV daarenboven voortvloeit uit de voor
hen geldende gedragsregels, zoals de GBL. Bovendien delen deze onderhandelaars
dezelfde achtergrond waardoor eerder sprake zal zijn van een betere onderhande-
lingssfeer waarin een procedure niet snel aan de orde zal zijn.

In de onderhandelingsrelaties waarin namens de benadeelde een advocaat met de
schadebehandelaar AV of een door hem ingeschakelde letselschaderegelaar onder-
handelt, zijn de onderhandelaars uit verschillende branches afkomstig. Ook in dat
geval streven beide onderhandelaars primair naar een minnelijke regeling: schadebe-
handelaars AV uit financiële overwegingen en de GBL, advocaten op grond van
gedragsregel 3 van de Gedragsregels 1992. Deze onderhandelaars delen echter
niet dezelfde achtergrond waardoor de kans op een meer afstandelijke verhouding
toeneemt en daarmee ook de kans dat met een procedure wordt gedreigd. Bovendien
zijn advocaten opgeleid en bevoegd om in alle instanties te procederen, zodat zij daar-
toe relatief eenvoudig kunnen overgaan. Dat kan voor hen ook financieel gunstig zijn
omdat zij daarvoor vaak een hoger tarief krijgen dan voor buitengerechtelijk onder-
handelen. Of zij daartoe overgaan, zal echter mede afhangen van de financiële moge-
lijkheden van hun cliënt die immers het risico loopt in de proceskosten te worden
veroordeeld. Hoewel dus ook in deze onderhandelingsrelaties primair naar een
minnelijke regeling wordt gestreefd, zal daarin eerder een procedure aanhangig
worden gemaakt dan in onderhandelingsrelaties waarin beide onderhandelaars
afkomstig zijn uit de verzekeringsbranche dan wel de daaraan verwante letsel-
schaderegelaarsbranche.

Inmeer complexe zakenwaarin de benadeelde zich laat bijstaan door een belangen-
behartiger staat dus het streven naar een minnelijke regeling voorop. Anders dan
Weterings in 2004 concludeerde,7 blijkt de competitieve wijze van onderhandelen
dus niet het grootste probleem bij de afwikkeling van personenschade te zijn. De com-
petitieve onderhandelingsstijl zal vooral overheersen in de onderhandelingsrelaties
waarin de benadeelde zelf de schade afhandelt en daarvan is bij de afhandeling
van complexe zaken slechts in een minderheid van de gevallen sprake.

Gebrek aan communicatie

Een gebrek aan communicatie blijkt ook bij de afwikkeling van personenschade een
belangrijke belemmering te kunnen zijn. Doordat vaak veel, diverse actoren zijn
betrokken die bovendien tijdens de onderhandelingen kunnen wisselen, is de kans
op misverstanden en meningsverschillen groot. Dat komt mede doordat het betrek-
ken van belangenbehartigers ertoe noodzaakt op twee niveaus te onderhandelen.
Belangenbehartigers zullen eerst met hun eigen cliënt moeten overleggen, alvorens
zij met de tegenpartij kunnen onderhandelen.

7. Weterings 2004, p. 75.
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Verder beschikken partijen meestal over verschillende informatie. Indien de bena-
deelde meent dat het ongeval aan de veroorzaker is te wijten, terwijl de veroorzaker
vooral de omstandigheden de schuld geeft, kunnen zij bij het zoeken van bewijs en het
interpreteren daarvan selectief te werk gaan. Indien partijen daarover onvoldoende
communiceren, kan dat het bereiken van overeenstemming bemoeilijken.
Bovendien zal het door zijn fysieke en psychische herstel en de daarmee gepaard

gaande emoties voor de benadeelde vaak moeilijker zijn om een zaak te overzien,
logisch te redeneren en weloverwogen beslissingen te nemen dan voor de professio-
neel betrokken belangenbehartigers en schadebehandelaars AV.

. WELKE EFFECTEN HEEFT DE PROCEDURE OP DE

BUITENGERECHTEL I JKE ONDERHANDELINGEN VOORAFGAAND

DAARAAN?

De procedure blijkt schaduwwerking te hebben op de daaraan voorafgaande onder-
handelingen. Zij draagt bij aan een evenwichtiger machtsverhouding tussen de
benadeelde en de aansprakelijkheidsverzekeraar en aan communicatiever en coöpe-
ratiever gedrag. De specifieke kostenbepaling die regelt dat de kosten van de proce-
dure in beginsel voor rekening van de aansprakelijke partij komen, kan echter ook een
ongewenst neveneffect hebben. Deze bepaling biedt de belangenbehartiger immers
een extra mogelijkheid om zijn eigen, van de cliënt afwijkende belangen na te streven.

Bijdrage aan een evenwichtiger machtsverhouding

De benadeelde krijgt door de procedure toegang tot kennis, kunde en een onafhankelijk
gerechtelijk oordeel die hij bovendien niet door een gebrek aan samenwerking met de
tegenpartij of om financiële redenen achterwege behoeft te laten. Daardoor kan hij als
onervaren ‘one shotter’ beter tegenwicht bieden aan de aansprakelijkheidsverzekeraar
die een ervaren ‘repeat player’ is en reeds over kennis, kunde, ervaring, financiële mid-
delen en een eenvoudig toegankelijk netwerk van kwalitatief goede en loyale deskundi-
gen beschikt. De benadeelde kan dus beter dan voorheen voor zijn belangen opkomen.
Het enkel dreigen met de procedure blijkt soms al te volstaan om de onderhande-

lingen weer vlot te trekken. Dat is in het bijzonder het geval indien het minnelijk over-
leg is gestrand, het verzoek reëel is, de verzoeker bereid is de procedure zonodig
daadwerkelijk aanhangig temaken en de tegenpartij daarvan ook overtuigd is. Onno-
dig of te vroeg dreigen met de procedure stelt de verhoudingen juist op scherp, wat
tot escalatie en vertraging kan leiden.
De mogelijkheid ommeer op het scherpst van de snede te onderhandelen, kan ook

een vertragend effect hebben. De benadeelde kan immersmeer dan voorheen verweer
voeren. Verwacht mag echter worden dat dit effect tijdelijk van aard is en dat de
machtsverhouding zich na een inhaalslag aan de zijde van de benadeelde op een
ander, gelijkwaardiger niveau zal stabiliseren.
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De procedure draagt dus bij aan een toename van de wederzijdse afhankelijkheid en
aan een meer gelijkwaardige machtsverhouding tussen de benadeelde en de aansprake-
lijkheidsverzekeraar. Daardoor kunnen zij beter en sneller met elkaar onderhandelen.

Bijdrage aan communicatiever en coöperatiever gedrag

Hoewel schadebehandelaars AV de procedure als een stimulans voor de onderhan-
delingen blijken te beschouwen, maken zij de procedure zelf bijna nooit aanhangig.
Onder invloed van de procedure blijken zij echter wel in meer of mindere mate hun
beleid aan te passen om patstellingen en daarmee procedures te voorkomen. Zij zijn
bijvoorbeeld eerder bereid tot overleg en zij communiceren anders. Zij besteden meer
aandacht aan het standpunt van de tegenpartij om te laten zien dat die kant is gezien
en meegewogen. Er wordt explicieter geanalyseerd wat het probleem is en wat de
alternatieven zijn. Ook wordt eerder van allerlei maatregelen gebruikgemaakt, zoals
van de bespreekregeling van de Stichting Personenschade Instituut van Verzekeraars
(PIV). Op grond van die bespreekregelingwordt een zaak voordat een procedure aan-
hangig wordt gemaakt, eerst nogmaals door specifiek daartoe binnen de eigen orga-
nisatie aangewezen personen bekeken om te bezien of niet alsnog een minnelijke
regeling haalbaar is. Schadebehandelaars AV stellen zich dus communicatiever en
coöperatiever op.

De procedure versterkt kortom de reeds door andere initiatieven, zoals de GBL, in
gang gezette gedragsverandering om de afwikkeling van personenschade te verbete-
ren. Van de procedure blijkt dusdanige druk uit te gaan dat de door aansprakelijk-
heidsverzekeraars ingevoerde beleidswijzigingen er zonder de procedure niet, en
in elk geval niet in deze mate, waren geweest.

Ongewenst neveneffect:
Stimulans nastreven eigen, afwijkende belangen door belangenbehartigers

De specifieke kostenbepaling draagt enerzijds bij aan een evenwichtiger machtsver-
houding tussen de benadeelde en de aansprakelijkheidsverzekeraar. Anderzijds
maakt deze bepaling ook mogelijk dat belangenbehartigers hun eigen belangen
boven die van hun cliënt laten prevaleren.

Eerder bleek dat een procedureminder snel aanhangigwordt gemaakt indien beide
onderhandelaars afkomstig zijn uit de verzekeringsbranche dan wel de daaraan ver-
wante letselschaderegelaarsbranche. In die gevallen hebben beide onderhandelaars
om financiële overwegingen en soms ook op grond van hun beroeps- en gedragsre-
gels, belang erbij om tot eenminnelijke regeling te komen. De procedure doet de druk
daarop nog toenemen omdat schadebehandelaars AV de procedure liever willen
voorkomen. Dat is positief omdat schadebehandelaars AV zich daardoor communi-
catiever en constructiever opstellen waardoor partijen doelgerichter kunnen onder-
handelen. Een minnelijke regeling verdient doorgaans ook de voorkeur boven een
procedure. Voorkomen dient echter te worden dat een minnelijke regeling wordt
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getroffen die eerder voortvloeit uit het eigen belang van belangenbehartigers dan
het belang van de benadeelde. Deze laatste kan daardoor immers een minder
resultaat behalen dan waarop hij recht heeft. Dat ondergraaft het doel van de
procedure die juist beoogt de positie van de benadeelde te versterken.
In de onderhandelingsrelaties waarin een advocaat namens de benadeelde met

een schadebehandelaar AV onderhandelt, neemt de kans op de procedure juist toe.
In tegenstelling tot in andere procedures loopt de benadeelde hierin immers in
beginsel geen procesrisico, terwijl de advocaat daarmee zelf inkomsten kan gene-
reren. Volgens de geïnterviewde schadebehandelaars AV en advocaten die voor
hen optreden, gebruiken advocaten van benadeelden de procedure ook als ver-
dienmodel. Het aanhangig maken van de procedure is positief indien dat ertoe
strekt om een beter resultaat voor de benadeelde te behalen. Daarvan is echter
geen sprake indien de procedure enkel tot doel heeft extra inkomsten voor de
advocaat te verwerven. De procedure kan dus tot het ongewenste neveneffect lei-
den dat de benadeelde enerzijds feitelijk van de rechter wordt afgehouden, waar-
door hij een slechter resultaat behaalt dan waarop hij recht heeft en anderzijds dat
hij onnodig met de procedure wordt geconfronteerd. De procedure biedt zelf geen
mogelijkheden om dit effect tegen te gaan. Het onterecht door onderhandelaars
sluiten van een minnelijke regeling, voorkomt immers een procedure en vindt bui-
ten het bereik van de procedure plaats. Tegen het onnodig en onterecht indienen
van verzoeken door advocaten biedt de procedure evenmin een doeltreffende
sanctie. Indien de rechter al kan achterhalen of hiervan sprake is, kan hij het ver-
zoek niet-ontvankelijk verklaren of afwijzen op grond van het proportionaliteits-
criterium. Het effect daarvan treft echter slechts de benadeelde en niet zijn
advocaat omdat de kosten van de procedure in dat geval voor rekening van de
benadeelde komen in plaats van voor rekening van de aansprakelijke partij. Dit
ongewenste gedrag kan dan ook alleen worden voorkomen indien belangenbehar-
tigers zich professioneel opstellen.

. WELKE EFFECTEN HEEFT DE PROCEDURE OP DE

BUITENGERECHTEL I JKE ONDERHANDELINGEN TEN TI JDE DAARVAN?

Het aanhangig maken van de procedure heeft eveneens de nodige effecten op de
onderhandelingen. Het enkel dreigen daarmee volstaat soms al om de onderhande-
lingen weer vlot te trekken. Indien dat niet zo is, kan de procedure aanhangig worden
gemaakt. Nu het verzoek in het algemeen door één partij wordt ingediend, stelt dat
veelal de verhoudingen op scherp. Bovendien treedt in de procedure, net als in andere
civielrechtelijke procedures, polarisatie en juridisering op en wordt tijdens de proce-
dure doorgaans niet onderhandeld. De beslisfunctie en bindende functie van de rech-
ter zijn dan ook van groot belang om partijen te helpen een stap verder in de
onderhandelingen te zetten.
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Dreigen met de procedure kan een stimulans voor onderhandelen vormen

Indien een procedure dreigt, betrekken letselschaderegelaars, behandelaars RBV en
schadebehandelaars AV in het algemeen een advocaat, ook als zij zelf bevoegd zijn
om te procederen. Als gevolg daarvan is onderhandelen soms weer mogelijk. Partijen
stellen zich bij een dreiging van een procedure vaak flexibeler op en ook de frisse blik
van een nieuwe belangenbehartiger kan ertoe leiden dat de onderhandelingen weer
kunnenworden vlotgetrokken. Bovendien neemt de kans op eenmeer informele relatie
toe indien twee belangenbehartigers uit dezelfde beroepsgroep, in dit geval de advoca-
tuur, tegenover elkaar staan. Dat kan de onderhandelingen vergemakkelijken. Vóór de
behandeling ter zitting blijken dan ook regelmatig zaken te worden ingetrokken.

Geen aanwijzingen voor vroegtijdiger gebruik

Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat partijen in de onderhandelingen vroegtijdi-
ger de procedure aanhangig maken dan voorheen andere procedures. Deze bevin-
ding strookt met het door alle belangenbehartigers gehanteerde uitgangspunt dat
primair naar een minnelijke regeling wordt gestreefd en alleen wordt geprocedeerd
indien er geen andere mogelijkheid meer is.

Polarisatie en juridisering

Waar de procedure in de onderhandelingen voorafgaand daaraan blijkt bij te dragen
aan een minder competitieve onderhandelingssfeer, blijkt daarvan tijdens de proce-
dure geen sprake te zijn. Partijen proberen net zoals in andere civielrechtelijke proce-
dures, hun eigen stellingen zo goed mogelijk te onderbouwen en uit te meten, terwijl
zij die van de tegenpartij proberen te ondergraven. Er vindt dus polarisatie en juridi-
sering plaats.

Belang van beslisfunctie en bindende functie van de rechter

Mede gezien de polarisatie en juridisering zijn de beslisfunctie en bindende functie
van de rechter van cruciaal belang om te bevorderen dat partijen de onderhandelin-
gen na de procedure hervatten.

Zowel de geïnterviewde benadeelden als de schadebehandelaars AV en de belan-
genbehartigers blijken de procedure unaniem als een stimulans voor de onderhande-
lingen te ervaren.

De procedure stelt de benadeelde in staat zowel zijn materiële behoeften als imma-
teriële behoeften na te streven. Hij kan enerzijds betere resultaten behalen dan voor-
heen omdat hij in beginsel geen procesrisico loopt en anderzijds kan hij ook erkenning
krijgen van hetgeen hem is overkomen.

Demeeste geïnterviewde belangenbehartigers en schadebehandelaarsAVwaarderen
ook de informele en pragmatische aanpak van de rechter. Enkele schadebehandelaars
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AV en de advocaten die voor hen optreden, meenden echter wel dat deze wijze van
behandelen het risico vergroot dat de sympathie van de rechter vooral naar de bena-
deelde uitgaat, waardoor hun kant van de zaak onderbelicht blijft. Zij benadrukten
dan ook dat het belangrijk is dat de rechter naar beide partijen luistert en zijn oordeel
motiveert.
Het aantal ingetrokken verzoeken na de behandeling ter zitting duidt erop dat de

rechter erin slaagt zijn bindende functie uit te oefenen. Uit de interviews bleek echter
dat belangenbehartigers en schadebehandelaars AV de bindende functie nog niet
altijd herkennen en als zodanig percipiëren, terwijl zij daaraan wel behoefte hebben.
Volgens hen wordt die functie door rechters op uiteenlopende wijze ingevuld.
De beschikkingen blijken verder in het algemeen duidelijk en zonder voorbehou-

den te worden gegeven, zodat zij zelf geen onderdeel van het geschil worden en par-
tijen in staat stellen een stap verder in de onderhandelingen te zetten.

. WELKE EFFECTEN HEEFT DE PROCEDURE OP DE

BUITENGERECHTEL I JKE ONDERHANDELINGEN NA AFLOOP DAARVAN?

Of partijen de onderhandelingen na de procedure kunnen voortzetten, blijkt van
twee factoren af te hangen. In de eerste plaats is de uitkomst van de procedure
van belang. Die kan variëren van een minnelijke schikking tot een beschikking die
een niet-ontvankelijkverklaring behelst, een afwijzing op grond van het proportiona-
liteitscriterium of een geheel of gedeeltelijke toewijzing of afwijzing op inhoudelijke
gronden. In de tweede plaats is voor het hervatten van de onderhandelingen ook
belangrijk op welke wijze en in welke mate partijen met elkaar communiceren.

Bijdrage aan het voortzetten van de onderhandelingen

Na een minnelijke schikking, blijken partijen de onderhandelingen in het algemeen
zonder uitstel te kunnen voortzetten. Dat is slechts anders indien één van de partijen
een zekere mate van druk van de rechter of een belangenbehartiger heeft ervaren om
de schikking te accepteren.
Na een geheel of gedeeltelijke toewijzing of afwijzing op inhoudelijke gronden is

het oppakken van de onderhandelingen doorgaans eveneens mogelijk. Zoals hier-
voor reeds werd opgemerkt, is de beschikking in het algemeen duidelijk en zonder
voorbehouden geformuleerd waardoor zij zelf geen onderwerp van geschil wordt.
Partijen vatten de beschikking doorgaans ook zakelijk op. Alleen indien één van beide
partijen de beslissing persoonlijk opvat en gaat tegenwerken, is het hervatten van de
onderhandelingen lastiger en soms niet meer mogelijk.
De procedure kan de onderhandelingen kortom versnellen en escalatie voorkomen

dan wel verminderen. Dat neemt niet weg dat communicatie belangrijk blijft. Na de
procedure ontstaat vaak een nieuwe onderhandelingssituatie waarop partijen weer
zullen moeten inspelen. Dat de onderhandelingen na de procedure vaak even
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makkelijk of moeizaam verlopen als in de fase daaraan voorafgaand komt vermoede-
lijk doordat meestal dezelfde onderhandelaars zijn betrokken als voorafgaand aan de
procedure.

Mogelijke belemmeringen voor het voortzetten van de onderhandelingen

Na een niet-ontvankelijk verklaring of een afwijzing van een ontvankelijk verzoek op
grond van het proportionaliteitscriterium is het hervatten van de onderhandelingen
vaak minder eenvoudig. Deze beschikkingen lossen het voorliggende geschil immers
niet op terwijl de verhoudingen veelal wel op scherp zijn gesteld. Het effect van deze
beschikkingen op de onderhandelingen kan variëren van matigend tot escalerend.
Een niet-ontvankelijkverklaring kan ook nog tot het geheel verbreken van het contact
leiden.

Van een escalerende en vertragende werking behoeft echter geen sprake te zijn. In
de eerste plaats is dat niet het geval indien degene die het verzoek heeft ingediend zijn
standpunt matigt. In de tweede plaats is dat niet het geval indien de rechter in een
overweging, al dan niet ten overvloede, suggesties meegeeft waarmee partijen de
onderhandelingen kunnen voortzetten. Dat is echter nog geen standaardpraktijk.

Een belemmering voor het voortzetten van de onderhandelingen kan ook erin zijn
gelegen dat degenen die de onderhandelingen weer oppakken niet degenen zijn die
de zitting hebben bijgewoond. Indien onbekend is wie de onderhandelingen zal
voortzetten en hetgeen ter zitting is besproken onvolledig en niet neutraal wordt
overgedragen, kunnen bij partijen verschillende beelden gaan leven die een snelle
voortgang van de onderhandelingen belemmeren. Aandacht hiervoor ter zitting is
dan ook belangrijk.

. WELKE EFFECTEN HEEFT DE UITGESTELDE EN BEPERKTE

MOGEL I JKHEID VAN HOGER BEROEP?

Om te stimuleren dat partijen de buitengerechtelijke onderhandelingen voortzetten
en niet doorprocederen, staat tegen de deelgeschilbeschikking geen directe voorzie-
ning open. Bovendien komt aan bepaalde beslissingen van de beschikking in de
bodemprocedure specifieke status toe en blijven de kosten van de deelgeschilproce-
dure ook in de bodemprocedure voor volledige vergoeding in aanmerking komen. De
vraag is of partijen hierdoor worden gestimuleerd de onderhandelingen te hervatten.
Hoewel dit op basis van de beschikbare gegevens niet met zekerheid kan worden
vastgesteld, bestaan daarvoor wel aanwijzingen. Zo is in de literatuur geconstateerd
dat het aantal bodemzaken lijkt te dalen. Aan die daling kunnen echter ook andere
oorzaken dan de procedure ten grondslag liggen, zoals hogere griffierechten. Boven-
dien is onzeker of die dalende trend zich zal voortzetten.

Ook op basis van de analyse van de onderhandelingsrelaties in hoofdstuk 6 is af te
leiden, dat geen grote toestroom aan bodemprocedures valt te verwachten. In de
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onderhandelingsrelaties waarin de benadeelde met een schadebehandelaar AV
onderhandelt, kan laatstgenoemde de onderhandelingen immers domineren en hij
zal niet snel een procedure aanhangig maken. In de onderhandelingsrelaties waarin
een letselschaderegelaar of een behandelaar RBV namens de benadeelde met een
schadebehandelaar AV onderhandelt, zal een procedure evenmin snel aan de orde
zijn. Deze beide onderhandelaars zullen om financiële redenen dan wel op grond
van hun beroeps- en gedragsregels naar een minnelijke regeling streven en omdat
zij beiden uit de verzekeringsbranche of een verwante branche afkomstig zijn, zal eer-
der sprake zijn van een betere onderhandelingssfeer. Alleen in de onderhandelings-
relaties waarin een advocaat namens een benadeelde onderhandelt, kan dat anders
liggen. Hoewel ook in die gevallen primair naar een minnelijke regeling zal worden
gestreefd, zijn de onderhandelaars daarin uit verschillende beroepsgroepen afkom-
stig, wat eerder tot een meer afstandelijke verhouding en een procedure kan leiden.
Ook in die gevallen zal echter niet al te snel een bodemprocedure aanhangig worden
gemaakt vanwege het daarmee gepaard gaande procesrisico voor de benadeelde. De
kosten van de deelgeschilprocedure komen in de bodemprocedure weliswaar voor
volledige vergoeding in aanmerking, maar de kosten van de bodemprocedure zelf
vallen onder het reguliere procesrecht.

. AANBEVELINGEN

Uit het voorgaande vloeit voort dat de procedure een stimulerend effect op de onder-
handelingen heeft. Dat effect kan echter nog worden versterkt. Daartoe strekken de
volgende aanbevelingen voor zowel de wetgever, de minister van Veiligheid en Jus-
titie als de Rechtspraak en de brancheverenigingen van belangenbehartigers en
aansprakelijkheidsverzekeraars.

Aanbevelingen voor de wetgever

Aanbeveling 1
Analyseer voorafgaand aan de uitbreiding van het toepassingsgebied van de procedure
buiten het terrein van personenschade, de betrokken actoren, de mogelijke onderhande-
lingsrelaties en de belangen in het betreffende veld.

De werking van de procedure blijkt af te hangen van de betrokken actoren, de moge-
lijke onderhandelingsrelaties en de belangen die daarin worden nagestreefd. Vooral
economische belangen blijken een belangrijke rol te spelen. Het verdient daarom aan-
beveling alvorens tot uitbreiding van het toepassingsgebied over te gaan, eerst het
betreffende speelveld in kaart te brengen op de wijze zoals in hoofdstuk 5 is gedaan.
Dergelijke analyses gaan het bereik van dit onderzoek te buiten en om die reden
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wordt hier geen lijst met probleemgebieden opgenomen waarvoor het openstellen
van de procedure of onderdelen daarvan zinvol kan zijn. Dat neemt niet weg dat
op grond hiervan al wel het nodige kan worden gezegd over het voorgestelde artikel
292 Rv in het initiatiefwetsvoorstel van het lid van de Tweede Kamer Van der Steur,
betreffende de bevordering van mediation in het burgerlijk recht dat in hoofdstuk 2 is
besproken. Dit wetsvoorstel is weliswaar ingetrokken wegens de benoeming van mr
G.A. van der Steur tot minister van Veiligheid en Justitie, maar de regering heeft aan-
gegeven zelf voorstellen inzake bevordering van mediation te zullen indienen.8 Om
die reden kan de hierna volgende aanbeveling toch relevant zijn.

Aanbeveling 2
Het verdient aanbeveling om in het voorgestelde artikel 292 Rv in het, inmiddels inge-
trokken, initiatiefwetsvoorstel van het lid van de Tweede Kamer Van der Steur dat het
mogelijk maakt dat de registermediator in mediation, op gemeenschappelijk verzoek
van partijen, de rechter kan verzoeken een geschil te beslechten:
• de reikwijdte te beperken tot die gevallen waarin het plausibel is dat het meerwaarde

heeft naast de reeds bestaande procedures;
• de termijn om over een elektronisch voorgelegd verzoek te beslissen, aan te passen.

Onderschrevenwordt dat een juridische beslissing inmediation zinvol kan zijn.Mede
in het licht van aanbeveling 1 is het echter zinvol terughoudend te zijn met betrekking
tot de verwachtingen omtrent het voorgestelde artikel 292 Rv. Dat artikel maakt
mogelijk dat de registermediator op gemeenschappelijk verzoek van partijen de rech-
ter kan verzoeken een geschil te beslechten, omtrent hetgeen tussen partijen rechtens
geldt met het oogmerk om, nadat diens beslissing is verkregen, de mediation voort te
zetten dan wel deze te kunnen voltooien. Nu mediation overal over kan gaan, is de
reikwijdte van dit artikel dusdanig algemeen dat de effecten daarvan in het algemeen
moeilijk zijn te voorspellen. Bovendien is de vraagwat het voorgestelde artikel 292 Rv
toevoegt. Partijen kunnen zich immers reeds op grond van artikel 96 Rv, al dan niet
met behulp van een mediator, gezamenlijk tot de kantonrechter wenden. Daarnaast
kunnen partijen bij aansprakelijkheidsgeschillen over personenschade, zowel op ver-
zoek van één partij als op gezamenlijk verzoek, een deelgeschilprocedure aanhangig
maken. Het verdient dan ook aanbeveling om in het wetsvoorstel uit te werken hoe
het voorgestelde artikel 292 Rv zich tot deze procedures verhoudt en wat de toege-
voegde waarde daarvan is. De procedure behoort bij te dragen aan de differentiatie
van procedures en niet aan een onnodige cumulatie ervan.

In de tweede plaats is, gezien de bevindingen in dit onderzoek, de voorgestelde
termijn van maximaal zes weken van het voorgestelde artikel 292, derde lid, Rv
om over een elektronisch voorgelegd verzoek te beslissen, niet reëel. De mediaan

8. Zie noot 4.
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van de deelgeschilprocedure betreft, zowel bij de kantonrechter als bij de rechtbank,
zestien weken. Deze procedure omvat weliswaar een mondelinge behandeling, maar
zelfs indien van de helft van de doorlooptijd wordt uitgegaan, is de termijn al langer
dan de voorgestelde zes weken. Zeker nu niet duidelijk is hoe groot de toestroom aan
verzoeken op grond van het voorgestelde artikel 292 Rv zal zijn, gezien het uitge-
breide toepassingsgebied en de eenvoudige mogelijkheid om daarvan gebruik te
maken, kunnen de doorlooptijden van de voorgestelde procedure en daarmee ook
die van andere procedures eenvoudig oplopen.

Aanbeveling 3
Verhoog de financiële vergoeding voor de behandeling van de deelgeschilprocedure om
de procedure op termijn goed te laten werken.

Het door de rechter op de juiste manier combineren van de beslisfunctie en de bin-
dende functie om te stimuleren dat partijen de onderhandelingen voortzetten en zelf
minnelijk afronden, vergt deskundig maatwerk. Alleen ervaren en gespecialiseerde
rechters kunnen schetsen welke vervolgstap voor partijen juridisch en praktisch
gezien het beste resultaat oplevert. Een rechter die te weinig weet, zal eerder zijn
geneigd een zaak af te wijzen. Een dergelijk specifiek op de zaak toegesneden advies
kost tijd, maar verdient zichzelf terug omdat daardoor onnodige onderzoeken en pro-
cedures kunnen worden voorkomen. De rechter vervult dus een uitgebreide regie-
functie waarbij de zwaarte van de zaken vaak niet blijkt onder te doen voor die
van standaard bodemprocedures. De financiële vergoeding die een gerecht daarvoor
ontvangt, is echter vele malen lager dan die voor standaard bodemprocedures. Om
de procedure op termijn goed te laten werken, is dan ook een structurele verhoging
van de financiële vergoeding voor de behandeling van de deelgeschilprocedure
noodzakelijk.

Aanbevelingen voor de minister van Veiligheid en Justitie

Aanbeveling 4
Verricht onderzoek naar de manier waarop de rechter partijen ter zitting zo goed moge-
lijk kan stimuleren om de onderhandelingen voort te zetten.

De rechter heeft op grond van artikel 1019w, eerste lid, Rv een bindende functie. Uit
dit onderzoek blijkt dat partijen aan die functie behoefte hebben. In de praktijk passen
rechters deze functie echter op uiteenlopende wijze toe. Blijkens dit onderzoek kun-
nen rechters die functie actiever toepassen door zich te richten op de voorwaarden
waaronder partijen kunnen onderhandelen, in het bijzonder op de belangen van par-
tijen en hun belangenbehartigers en op de wijze waarop zij communiceren. Daarop
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wordt in aanbeveling 7 nog verder ingegaan. Dit onderzoek bevat echter slechts een
eerste schets op hoofdlijnen. Nader onderzoek is nodig om na te gaan hoe de rechter
partijen het best kan bereiken en hoe hij bepaald gedrag kan herkennen en beïnvloe-
den. Dat vergt zowel kennis van psychologie als van onderhandelen.9 Indien duide-
lijk is hoe de rechter ter zitting het best kan optreden, kan daarvoor een gerichte
training worden ontwikkeld.

Aanbevelingen voor de Rechtspraak

Aanbeveling 5
Bevorder dat rechters uniforme uitgangspunten formuleren voor de behandeling van
deelgeschillen over personenschade.

Uit de voor dit onderzoek afgenomen interviews blijkt dat de kennis over de prakti-
sche gang van zaken rondom en tijdens een zitting, niet altijd aanwezig en beschik-
baar is. Het verdient dan ook aanbeveling om daarover actief, eenduidige informatie
te verstrekken. Dat kan bijvoorbeeld door een landelijke richtlijn voor de behandeling
van deelgeschillen over personenschade op te stellen en deze op rechtspraak.nl te
plaatsen, zoals de Rechtbank Midden-Nederland reeds heeft gedaan.

Aanbeveling 6
Stimuleer dat rechters:
• alvorens zij een verzoek niet-ontvankelijk verklaren of afwijzen op grond van het

proportionaliteitscriterium, bezien of het mogelijk en wenselijk is het verzoek ter zit-
ting mondeling en op verzoek van partijen, alsnog in een geldige procesinleiding om
te zetten;

• een afwijzing op grond van het proportionaliteitscriterium ter zitting bespreken;
• waar mogelijk in de beschikking in een overweging, al dan niet ten overvloede, sug-

gesties meegeven waarvan partijen bij het hervatten van de onderhandelingen kun-
nen profiteren;

• die in de beschikking in een overweging, al dan niet ten overvloede, suggesties heb-
ben meegegeven die de materiële rechtsverhouding van partijen betreffen, niet ook
als bodemrechter optreden;

• op zo uniform mogelijke wijze de kosten begroten.

9. Vgl. A.T.Marseille e.a,De nieuwe zaaksbehandeling in het bestuursrecht. Toepassing door de rechtbanken,Den
Haag: ministerie van BZK 2015; E. Allan Lind (Duke University USA), Doing Justice and being seen to do
justice, BZK/VAR studiemiddag ‘De betekenis van procedurele rechtvaardigheid bij geschilbeslechting door de
overheid in bezwaar’ op 7 november 2013, raadpleegbaar op: http://prettigcontactmetdeoverheid.nl/
nieuwsarchief.
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Het voorkomen van niet-ontvankelijkheid of een afwijzing op grond van het
proportionaliteitscriterium

Een niet-ontvankelijkverklaring of een afwijzing op grond van het proportionali-
teitscriterium kan het hervatten van de onderhandelingen na de procedure
bemoeilijken. Deze beschikkingen lossen het voorliggende geschil immers niet
op. Nu in de procedure het pragmatische de boventoon voert en het pragmatisch
ook positief uitpakt, verdient het aanbeveling dat rechters alvorens zij daartoe
overgaan, bezien of het mogelijk en wenselijk is het verzoek alsnog in een geldig
verzoek te wijzigen. Indien partijen daarom verzoeken, kan dat ter zitting monde-
ling gebeuren. Zo kan een te uitgebreid deelgeschilverzoek alsnog tot één of enkele
geschilpunten worden beperkt of kan een deelgeschilverzoek worden gewijzigd in
een verzoek tot een procedure op grond van artikel 96 Rv of een verzoek tot een
voorlopige bewijsverrichting. De beslissing over de mogelijkheid en wenselijkheid
dient aan het kritische oordeel van de rechter te worden overgelaten. Deze werk-
wijze kan immers ertoe leiden dat belangenbehartigers lichtvaardiger verzoeken
gaan indienen omdat rechters die toch wel zullen wijzigen in geldige procesinlei-
dingen. Indien de rechter vermoedt dat een verzoek bewust lichtvaardig is inge-
diend, is het aan hem om een keus te maken tussen een niet-ontvankelijkverklaring
of het verzoek in gewijzigde vorm toelaten en zonodig niet alle kosten als redelijk
bestempelen.

Het bespreken van een afwijzing op grond van het proportionaliteitscriterium

Gezien het faciliterende karakter van de procedure verdient het aanbeveling dat
rechters niet volstaan met het enkel afwijzen op grond van het proportionaliteitscri-
terium. Het oordeel dat de oplossing van het verzoek volgens de rechter niet kan
bijdragen aan de oplossing van het geheel, lost het voorliggende geschil immers niet
op. De procedure stelt de verhoudingen doorgaans echter wel op scherp. Het ver-
dient daarom aanbeveling dat de rechter uitlegt waarom dit verzoek niet kan bijdra-
gen aan de oplossing van het geheel en dat hij met partijen beziet welke andere
oplossingen mogelijk zijn. Daarbij kunnen praktische en creatieve oplossingen
aan de orde komen.

Het geven van suggesties en het al dan niet optreden van de deelgeschilrechter
als bodemrechter

Om de onderhandelingen na de procedure te kunnen hervatten, is van belang dat
rechters waar mogelijk, bij een afwijzing op grond van het proportionaliteitscriterium
of bij een toewijzing of afwijzing op grond van inhoudelijke gronden, in de beschik-
king in een overweging, al dan niet ten overvloede, partijen suggesties meegeven. Het
opnemen van die suggesties in de beschikking is van belang omdat ter zitting niet
altijd degenen aanwezig zijn die de onderhandelingen hebben gevoerd en die de
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onderhandelingen ook weer zullen hervatten. Bovendien wordt van de zitting door-
gaans geen procesverbaal opgemaakt. Het opnemen in de beschikking verkleint de
kans dat over en weer verschillende beelden gaan leven waardoor de onderhandelin-
gen alsnog worden belemmerd.

Hoewel deze suggesties partijen niet binden, is niet uitgesloten dat zij zich daaraan
toch gebonden voelen. Alleen al van het opperen door de rechter van bepaalde oplos-
singen gaat immers vaak al een bepaalde kracht op partijen uit. Dat zal des te sterker
gelden omdat de deelgeschilrechter op grond van artikel 1019x, tweede lid, Rv tevens
bevoegd is kennis te nemen van de bodemprocedure indien deze wordt aangebracht.
Deze suggesties kunnen dus bevorderen dat partijen zelf een minnelijke regeling
treffen.

Mocht alsnog een bodemprocedure aanhangig worden gemaakt, dan is de bodem-
rechter aan die suggesties niet gebonden. Om de schijn van vooringenomenheid te
vermijden, verdient het echter aanbeveling dat de deelgeschilrechter die in de
beschikking suggesties heeft gegeven die de materiële rechtsverhouding van partijen
betreffen, niet ook als bodemrechter optreedt. Artikel 1019x, tweede lid, Rv biedt
daarvoor ruimte omdat dit artikel niet verplicht dat de bodemrechter dezelfde per-
soon als de deelgeschilrechter is.

Het begroten van de kosten op zo uniform mogelijke wijze

Nu vrijwel in elke zaak discussies plaatsvinden over de kosten is van belang dat rech-
ters proberen op zo uniform mogelijke wijze de kosten te begroten. Daarbij kan het
volgende systeem worden aangehouden.

Bij een niet-ontvankelijk verzoek is artikel 1019aa Rv niet van toepassing en geldt
de uitsluiting van 289 Rv evenmin. In dat geval kan de rechter dus op grond daarvan
een kostenveroordeling ten laste van verzoeker uitspreken.

Indien het verzoek ontvankelijk is, worden de kosten volledig begroot. Dat is alleen
anders indien het verzoek volstrekt onnodig of onterecht is ingediend dan wel niet
aan de dubbele redelijkheidstoets is voldaan. In de laatste gevallen kan de kostenbe-
groting, mits gemotiveerd, worden beperkt tot de kosten die wel aan de dubbele rede-
lijkheidstoets voldoen. Indien de rechter bijvoorbeeld van oordeel is dat ten onrechte
het gehele geschil is voorgelegd, wijst hij het verzoek af. In dat geval begroot hij inge-
volge artikel 1019aa Rv de volledige kosten, maar kan hij de kosten vervolgens op een
laag bedrag of zelfs op nihil stellen, omdat het naar zijn oordeel niet redelijk was deze
procedure te voeren. De kosten blijven dan dus geheel of gedeeltelijk voor rekening
van de benadeelde.

Verder is van belang dat rechters bij het begroten zoveel mogelijk dezelfde uit-
gangspunten hanteren. Om dezelfde reden wordt hierna nog aanbevolen dat het
wenselijk is dat de brancheverenigingen van advocaten en van verzekeraars proberen
tot normering te komen. In het geval zij daarin slagen is van belang dat rechters die
tarieven zoveel mogelijk hanteren.
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Aanbeveling 7
Stimuleer dat rechters:
• degenen oproepen die de onderhandelingen daadwerkelijk hebben gevoerd;
• hun bindende functie actief toepassen en toesnijden op de voorwaarden waaronder

partijen kunnen onderhandelen;
• aandacht besteden aan wie bij de partijen de onderhandelingen na de procedure zal

voortzetten en wie het initiatief daartoe zal nemen.

Het oproepen van partijen

Omde bindende functie optimaal te kunnen uitoefenen, is van belang dat degenen die
de onderhandelingen hebben gevoerd en die de onderhandelingen ook weer zullen
hervatten, ter zitting aanwezig zijn. Daarvan kan ook preventievewerking uitgaan op
toekomstige onderhandelingen. In de praktijk zijn de onderhandelaars echter niet
altijd aanwezig. Letselschaderegelaars, behandelaars RBV en schadebehandelaars
AV blijken voor de procedure doorgaans een advocaat te betrekken. Deze procesver-
tegenwoordiger geeft de zaak na de procedure in het algemeenweer terug aan de oor-
spronkelijke onderhandelaar. Het verdient daarom aanbeveling dat de rechter de
onderhandelaars oproept ter zitting aanwezig te zijn.

Het toepassen van de bindende functie

De procedure wordt vrijwel altijd door één partij aanhangig gemaakt, wat de ver-
houdingen doorgaans op scherp stelt. Bovendien vindt tijdens de procedure veelal
polarisatie en juridisering plaats en wordt in het algemeen niet onderhandeld. Voor
het hervatten van de onderhandelingen na de procedure is een actieve toepassing
van de bindende functie dan ook van groot belang. Partijen blijken aan die bindende
functie ook behoefte te hebben. Rechters geven aan die functie echter op uiteenlo-
pende wijze invulling. Het verdient daarom aanbeveling dat zij die functie actiever
gaan toepassen. Uit dit onderzoek blijkt dat zij zich daarbij het best kunnen richten
op de voorwaarden waaronder partijen kunnen onderhandelen. Dat betreft in het
bijzonder de belangen van partijen en hun belangenbehartigers en de wijze waarop
zij communiceren. Aan de andere voorwaarden (de wederzijdse afhankelijkheid en
een evenwichtige machtsverhouding) levert het openstaan van de procedure zelf al
een bijdrage.
De rechter kan bijvoorbeeld proberen te achterhalen wat partijen daadwerkelijk

met het oplossen van het deelgeschil willen bereiken en dat bespreekbaar maken.
Daartoe kan hij, net als bij de nieuwe bestuursrechtelijke aanpak, gebruikmaken
van een belangeninventarisatie. Door na te gaan welke materiële en procedurele
belangen partijen hebben, wordt de focus verbreed. Deze belangeninventarisatie ver-
legt de discussie van het uitwisselen van standpunten naar de daaronder liggende
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belangen. Op basis daarvan kan de rechter met partijen exploreren of er nog onder-
handelingsruimte en onderhandelingsbereidheid is, wat daaraan in de weg staat en
welke oplossing daarbij het best past. Op deze manier kan hij voorkomen dat er een
conflict op de achtergrond blijft spelen.

De rechter kan ook eventuele ‘denkfouten’ corrigeren. Mogelijk is bijvoorbeeld dat
partijen door een verschil in informatie bij het zoeken van bewijsmiddelen, bewust
of onbewust, selectief te werk zijn gegaan waardoor een tunnelvisie is ontstaan. Als
onafhankelijke en deskundige derde, kan de rechter proberen dit verschil te herstellen
door zoveel mogelijk informatie boven tafel te halen en deze in het juiste kader te plaat-
sen. De rechter stuurt volgens Asser immers actief in het proces om dewaarheid boven
tafel te krijgen ter voorbereiding van de eventueel door hem te nemen beslissing op het
verzoek en de verweren daartegen, kortom over de feiten en het bewijsrisico.10

Daarnaast kan de rechter ook irreële verwachtingen neutraliseren. Een ervaren en
gespecialiseerde rechter kan partijen inzicht verschaffen in de rechtsgevolgen van de
wederzijdse standpunten en welke vervolgstap hun het beste resultaat oplevert. Door
de juiste informatie te verstrekken, kan hij een reëel toekomstbeeld schetsen inclusief de
factoren waarmee partijen rekening hebben te houden. Partijen die een reëel beeld van
de onderhandelingsruimte hebben, zullen eerder tot overeenstemming komen dan par-
tijen die irreële verwachtingen koesteren. De rechter kan er kortom door zijn kennis,
kunde en ervaring aan bijdragen dat partijen optimaal gebruikmaken van de beschik-
bare informatie waar zij uit zichzelf soms geneigd zijn irrationele keuzes te maken.

De rechter is uiteraard geen psychiater of mediator, zoals Asser ooit opmerkte,11

maar hij kan als deskundige en onafhankelijke derde, partijen wel een spiegel voor-
houden. Hij kan hun vragen hoe het proces is verlopen, waarom de procedure aan-
hangig is gemaakt en wat dat volgens hen voor het vervolg betekent. Zonodig kan hij
partijen daarbij aanspreken op hun stellingen,maar ook op hun gedrag en hunmanier
en mate van communiceren.

Aandacht voor de overgang van de gerechtelijke naar de buitengerechtelijke fase

Na de procedure vindt regelmatig een wisseling van belangenbehartigers plaats.
Indien onduidelijk is wie de onderhandelingen zullen hervatten, kunnen zij onnodig
stil komen te liggen. Het verdient daarom aanbeveling dat rechters ter zitting aan-
dacht besteden aan de vraag wie de onderhandelingen zullen oppakken en wie daar-
toe het initiatief zal nemen.

Aanbeveling 8
Monitor structureel de doorlooptijden van de procedure.

10. Asser 2003, p. 33.
11. Ibid.
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De doorlooptijd blijkt met een mediaan van vier maanden bij zowel de afdeling kan-
ton als de afdeling civiel van de rechtbank, relatief kort te zijn. Nu echter onduidelijk
is hoe het aantal verzoeken zich zal ontwikkelen, is het de moeite waard de doorloop-
tijden structureel te gaan bijhouden. De procedure schiet haar doel immers voorbij,
indien een snelle afhandeling niet meer mogelijk is.

Aanbevelingen voor belangenbehartigers en aansprakelijkheidsverzekeraars

Aanbeveling 9
Vestig aandacht op ongewenste praktijken om te voorkomen dat:
• letselschaderegelaars en behandelaars RBV schikkingen met aansprakelijkheidsver-

zekeraars treffen, enkel en alleen om uit eigen belang een procedure te voorkomen;
• advocaten procedures aanhangig maken enkel en alleen om uit eigen belang inkom-

sten te genereren;
• de procedure lichtvaardig aanhangig wordt gemaakt.

Voorkomen van het nastreven van eigen belangen door belangenbehartigers

De specifieke kostenbepaling van de procedure maakt mogelijk dat belangenbehar-
tigers hun eigen belangen boven die van hun cliënt laten prevaleren. Dat kan in de
onderhandelingen tussen enerzijds letselschaderegelaars en behandelaars RBV en
anderzijds schadebehandelaars AV ertoe leiden dat de druk om tot een minnelijke
regeling te komen zo hoog oploopt, dat de onderhandelaars enkel uit eigen belang
daartoe overgaan. In dat geval wordt de benadeelde feitelijk van de rechter afgehou-
denwaardoor hij eenminder resultaat behaalt danwaarop hij recht heeft. In de onder-
handelingen tussen een advocaat en een schadebehandelaar AV kan de specifieke
kostenbepaling juist ertoe leiden dat de advocaat een procedure aanhangig maakt
om inkomsten te genereren. In dat geval wordt de benadeelde dus onnodig met
een procedure geconfronteerd.
Dit ongewenste neveneffect ondergraaft het doel van de procedure om de positie

van benadeelden te versterken. De procedure biedt echter geen mogelijkheden om dit
effect effectief te sanctioneren. De oplossing is dus gelegen in een professionele opstel-
ling van belangenbehartigers. Hoewel het hiervoor beschreven ongewenste gedrag
op basis van de bestaande beroeps- en gedragsregels voor behandelaars RBV en
advocaten al is verboden, geldt dat niet voor letselschaderegelaars omdat zij in het
algemeen aan geen beroeps- en gedragsregels zijn gebonden. Dat neemt niet weg
dat het geen kwaad kan indien zowel letselschadeverenigingen als het Verbond
van Verzekeraars en de gespecialiseerde advocatenverenigingen (LSA, ASP, WAA)
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hun achterban expliciet erop wijzen dat dergelijk gedrag onwenselijk is. Dat gedrag
ondermijnt immers niet alleen het vertrouwen in de proceduremaar ook in dat van de
beroepsgroep zelf.

Voorkomen dat de procedure lichtvaardig aanhangig wordt gemaakt

Tot slot is van belang dat partijen procedures alleen aanhangig maken voor deelge-
schillen. De procedure is niet bedoeld voor een verkapte voorlopige bewijsverrich-
ting of een verkapte bodemprocedure. Slechts in uitzonderingsgevallen mag van de
rechter worden verwacht dat hij partijen, conform aanbeveling 6, helpt niet-ontvan-
kelijkheid of een afwijzing op grond van het proportionaliteitscriterium te voorko-
men door op verzoek van partijen het verzoek ter zitting mondeling in een geldige
procesinleiding te wijzigen. Van partijen mag immers worden verwacht, zoals
ook de commissie Fundamentele herbezinning Nederlands burgerlijk procesrecht
reeds stelde, dat zij efficiënt, verantwoord en kostenbewust van procedures
gebruikmaken.12

Aanbeveling 10
Stel richtlijnen voor kostennormering op.

In vrijwel alle procedures blijken discussies te worden gevoerd over welke werk-
zaamheden tot de procedure behoren, hoeveel uur daaraan mag worden besteed
enwelk uurtarief, inclusief percentage BTW en percentage kantoorkosten, magwor-
den gehanteerd. Sommige procedures gaan zelfs alleen daarover. Normering kan
tot meer transparantie en voorspelbaarheid leiden, waardoor de procedure sneller
kan verlopen. Het verdient dan ook aanbeveling dat de gespecialiseerde letselscha-
deadvocaten (LSA, ASP, WAA) en de Stichting Personenschade Instituut van Ver-
zekeraars hun poging om tot normering van het toepasselijke uurtarief te komen,
voortzetten. Indien zij daarin slagen is van belang dat rechters die genormeerde
tarieven ook zoveel mogelijk toepassen, zoals ook reeds in aanbeveling 6 werd
opgemerkt.

Aanbeveling 11
Stimuleer:
• dat partijen met elkaar communiceren en
• dat eventuele procesinleidingen de in bijlage VI opgenomen informatie bevatten.

12. Asser, Vranken en Groen 2006, p. 216.
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Partijen bepalen gezamenlijk hoe het onderhandelingsproces verloopt en in welke
mate de procedure daaraan bijdraagt. Communicatie over de inhoud, de procedure
en de relatie is daarbij cruciaal, zowel voorafgaand aan als tijdens en na de procedure.
De onderhandelingen blijken door een gebrek aan communicatie vaak vast te lopen
en een gebrek daaraan maakt ook dat partijen minder van de procedure profiteren
dan mogelijk is. Het verdient dan ook aanbeveling dat partijen gezamenlijk bespre-
ken welke stappen nodig zijn om tot overeenstemming te komen en dat zij eventuele
meningsverschillen benoemen om gezamenlijk naar een oplossing te kunnen zoeken.
Deze samenwerking behoeft geen afbreuk te doen aan de eigen belangen, maar voor-
komt wel dat partijen onnodig langs elkaar heen werken en biedt de mogelijkheid om
vroegtijdig problemen te signaleren. Mocht toch een procedure nodig zijn, dan is
communicatie zomogelijk nog belangrijker. Dat geldt niet alleen voor de behandeling
ter zitting, maar ook bij de overgang van de gerechtelijke fase naar de buitengerechte-
lijke fase. Indien de zaak na de zitting aan een ander wordt overgedragen, is van
belang dat hetgeen ter zitting is besproken volledig en neutraal wordt doorgegeven
en dat partijen elkaar informeren wie de onderhandelingen zal voortzetten en zo
mogelijk wie het initiatief daartoe zal nemen. Dat voorkomt onnodige vertraging.
Omdie reden is ook in aanbeveling 7 opgenomen dat het goed zou zijn indien rechters
daaraan ter zitting aandacht besteden.
Om de procedure en eventuele vervolgprocedures zo efficiënt mogelijk te kunnen

voeren, verdient het voorts aanbeveling dat in de verschillende procesinleidingen vol-
doende en de juiste informatie wordt opgenomen. Deze informatie is terug te vinden
in bijlage VI.

Aanbeveling 12
Bevorder dat degenen die de onderhandelingen hebben gevoerd ter zitting aanwezig
zijn.

In aanbeveling 7 werd de Rechtspraak aanbevolen om degenen die de onderhande-
lingen hebben gevoerd en die ook weer zullen voortzetten, op te roepen ter zitting
aanwezig te zijn om de bindende functie zo goed mogelijk te kunnen toepassen.
Op die manier kan ook worden voorkomen dat over en weer verschillende beelden
gaan leven die de onderhandelingen kunnen belemmeren. Veel van wat ter zitting is
gewisseld, blijkt immers niet uit de beschikking, voor zover de procedure al tot een
beschikking leidt en van de zitting wordt doorgaans ook geen proces-verbaal opge-
maakt. Bovendien kunnen partijen dan afsprakenmaken over wie, aan welke zijde de
onderhandelingen zal voortzetten en wie daartoe het initiatief zal nemen, waardoor
onnodige vertraging kan worden tegengegaan. Het verdient dan ook aanbeveling te
bevorderen dat indien de rechter partijen oproept ter zitting aanwezig te zijn, daaraan
gevolg wordt gegeven. Daarvan kan ook preventieve werking uitgaan op toekom-
stige onderhandelingen.
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. SLOTBESCHOUWING

Kan procederen onderhandelen stimuleren? De deelgeschilprocedure bewijst dat het
kan. De procedure draagt bij aan een sneller, minder belastend enminder conflictueus
verloop van de onderhandelingen ter afwikkeling van personenschade.

Het is minder belastend voor de benadeelde omdat hij beter dan voorheen, zowel
zijn materiële behoeften als immateriële behoeften kan nastreven. Bovendien komen
de kosten van de procedure in beginsel voor rekening van de aansprakelijke partij
waardoor die voor de benadeelde financieel gunstig is. Daarnaast kan de afwikkeling
sneller en minder conflictueus verlopen omdat de procedure bijdraagt aan een even-
wichtiger machtsverhouding waardoor partijen beter met elkaar kunnen onderhan-
delen. Indien de procedure toch nodig is, vervult de rechter daarin een deëscalerende,
bindende rol. Het rechterlijk oordeel waarin uitdrukkelijk en zonder voorbehoud
over een geschil wordt beslist, stelt partijen bovendien bij uitstek in staat de onder-
handelingen zelf te hervatten.

De vraag of de procedure ook tot een gunstig financieel effect voor aansprakelijk-
heidsverzekeraars leidt, zoals in de parlementaire geschiedenis werd verondersteld,
kan op basis van dit onderzoek niet worden beantwoord. De procedure brengt ener-
zijds de nodige kosten voor hen mee, maar anderzijds kunnen zij bij een versnelling
van de onderhandelingen ook kosten besparen. Hoe dan ook blijken alle voor dit
onderzoek geïnterviewde schadebehandelaars AV de procedure unaniem als een sti-
mulans voor de onderhandelingen te ervaren.

Belangrijk is ook dat alleen al het openstellen van de procedure, partijen aanzet tot
gedragsverandering, zonder dat zij daartoe door wettelijke gedragsregels worden
gedwongen. Hierdoor ontstaat een dynamisch proces dat kan evolueren met de eisen
die in de loop van de tijd aan de afwikkeling van personenschade worden gesteld.
Waar de procedure dan ook als een sluitstuk van een mentaliteitsverandering in
het personenschadeveld kan worden gezien, kan zij wellicht ook een begin van
een nieuwe ontwikkeling op andere terreinen vormen. Het betrekken van een onaf-
hankelijke rechter in de onderhandelingen blijkt immers heel positief te kunnen wer-
ken. Rechters kunnen niet alleenmet gezag juridische geschillen beslechten, maar ook
als deskundige en onafhankelijke derden, partijen een spiegel voorhouden en hen
zonodig op hun stellingen en hun gedrag en manier van communiceren aanspreken.
Bovendien kunnen zij door de juiste informatie te verstrekken, een reëel toekomst-
beeld schetsen op basis waarvan partijen eenvoudiger tot overeenstemming kunnen
komen.

Afsluitend kan dan ook worden geconcludeerd dat de deelgeschilprocedure als
gerechtelijke procedure een belangrijke aanwinst in het burgerlijke procesrecht is
om onderhandelingen over personenschade te stimuleren. Een aanwinst die in de toe-
komst een nog grotere rol kan vervullen, zowel op het terrein van personenschade als
daarbuiten!
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SAMENVATTING

De deelgeschilprocedure
Kan procederen onderhandelen stimuleren?

AANLEID ING EN PROBLEEMSTELLING

De afhandeling van letsel- en overlijdensschade (personenschade) na een ongeval
kan moeizaam en traag verlopen. Binnen het personenschadeveld zijn daarom
vele, uiteenlopende initiatieven ontplooid om de afhandeling te verbeteren. Een
substantiële verbetering bleef echter uit waardoor onder druk van de media en
de politiek een meer dwingende oplossing was gewenst. In 2010 trad daarom
de Wet deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade in werking.1 Deze
procedure biedt partijen de mogelijkheid al tijdens de buitengerechtelijke onder-
handelingen een deel van hun geschil ter beoordeling aan de rechter voor te leg-
gen. Na de procedure worden zij geacht de onderhandelingen zelf voort te zetten
en minnelijk af te ronden. De deelgeschilprocedure is kortom een gerechtelijke
procedure die ertoe strekt de buitengerechtelijke onderhandelingen te faciliteren.
Daarmee onderscheidt zij zich van andere civielrechtelijke procedures die door-
gaans het gehele geschil beogen te finaliseren. Om na te kunnen gaan of de proce-
dure de afhandeling van personenschade daadwerkelijk verbetert, is onderzocht
hoe de procedure werkt en welke effecten daarvan uitgaan op de buitengerechte-
lijke onderhandelingen.

METHODEN VAN ONDERZOEK

Om de werking van de procedure te kunnen achterhalen, is explorerend onderzoek
verricht. Daarvoor zijn verschillende onderzoeksmethoden gebruikt, variërend van
literatuuronderzoek tot jurisprudentieonderzoek en empirisch onderzoek in de zin

1. Wet van 17 december 2009 tot aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tot invoe-
ring van een procedure voor deelgeschillen ter bevordering van de buitengerechtelijke afhandeling van
letsel- en overlijdensschade, Stb. 2010, 221.



van gevalstudies, het afnemen van interviews en observatieonderzoek. Op basis van
de relevante juridische literatuur is bezien welke kenmerken de procedure heeft en
hoe de procedure zich verhoudt tot andere methoden van geschiloplossing. Daarbij
is ook nagegaan van welke regels partijen bij het onderhandelen invloed ondervin-
den en welke geschillen zich daarbij kunnen voordoen. Vervolgens is, op basis van
de op 1 juli 2015 op rechtspraak.nl gepubliceerde deelgeschiluitspraken, geanaly-
seerd of partijen de procedure voor die geschillen aanhangig maken en hoe rechters
de procedure toepassen.
Onderhandelingen kunnen echter niet alleen worden belemmerd door juridische

geschillen, maar ook door wat zich buiten het juridische terrein tussen partijen
afspeelt. Op basis van enkele standaardwerken over onderhandelen, aangevuld
met via de sneeuwbalmethode verkregen relevante literatuur, is daarom nagegaan
wat onderhandelen is en onder welke voorwaarden partijen daartoe in het algemeen
in staat zijn. Vervolgens is bezien of het onderhandelingsproces ter afwikkeling van
personenschade aan die voorwaarden voldoet. Daartoe heeft observatieonderzoek
plaatsgevonden bij twee aansprakelijkheidsverzekeraars, een letselschaderegelaar
en een advocatenkantoor. Ook zijn drie gevalstudies verricht om het afwikkelings-
proces als geheel beter inzichtelijk te krijgen en de interactie tussen onderhandelaars
beter te kunnen begrijpen. Er is zowel een zaak bestudeerd die na de procedure
meteen konworden afgerond (een ‘modelzaak’), als een zaak die na de procedure vol-
ledig is geëscaleerd en een zaak die tussen een ‘modelzaak’ en een geëscaleerde zaak
in zat. Van deze zaken zijn steeds de beide advocatendossiers bestudeerd en de zes
betrokken advocaten separaat geïnterviewd. Tot slot zijn interviews afgenomen om
de variëteit aan effecten van de procedure op de verschillende actoren en onderhan-
delingsrelaties zo betrouwbaarmogelijk in beeld te kunnen brengen. Daarbij is onder-
scheid gemaakt tussen de fase voorafgaand aan, tijdens en na afloop van de
procedure. Van elk van de vijf categorieën van actoren die bij een concrete onderhan-
delingssituatie kunnen zijn betrokken (benadeelden, schadebehandelaars van
aansprakelijkheidsverzekeraars, letselschaderegelaars, behandelaars van rechtsbij-
standsverzekeraars en letselschadeadvocaten), zijn steeds vijf personen geïnterviewd.
Ook is een groepsinterview met vier ervaren rechters van verschillende rechtbanken
gehouden en zijn meerdere deelgeschilzittingen bijgewoond.

KENMERKEN VAN DE DEELGESCHILPROCEDURE

De procedure is een verzoekschriftprocedure die door de wetgever van specifieke
kenmerken is voorzien om de onderhandelingen te kunnen faciliteren. Zij is geregeld
in het derde Boek van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (verder Rv)
onder titel 17 ‘Van rechtspleging in deelgeschillen betreffende letsel- en overlijdens-
schade’ in de artikelen 1019w tot en met 1019cc.
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Ingevolge artikel 1019w Rv kan de procedure zowel door één partij als door par-
tijen gezamenlijk aanhangig worden gemaakt. Een verzoek is mogelijk omtrent of in
verband met een deel van hetgeen ter zake tussen partijen rechtens geldt en waarvan
de beëindiging kan bijdragen aan de totstandkoming van een vaststellingsovereen-
komst over de gehele vordering. De kosten van de procedure gelden ingevolge artikel
1019aa, tweede lid, Rv als buitengerechtelijke kosten in de zin van artikel 96, tweede
lid, van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (verder BW). De kosten komen dus als
vermogensschade in beginsel voor volledige vergoeding door de aansprakelijke partij
in aanmerking. Daarnaast heeft de rechter ingevolge artikel 1019w, eerste lid, Rv tot
taak zowel te oordelen over het verzoek, als partijen dusdanig te binden dat zij de
onderhandelingen zelf kunnen hervatten.

De wet bevat ook nog enkele bepalingen om te stimuleren dat partijen de onder-
handelingen na de procedure voortzetten en niet doorprocederen. Zo staat ingevolge
artikel 1019bb Rv tegen een beschikking geen directe voorziening open. Hoger beroep
is ingevolge artikel 1019cc, derde lid, Rv slechts mogelijk indien na de procedure als-
nog een dagvaardingsprocedure plaatsvindt, waarin ook tegen de deelgeschilbe-
schikking hoger beroep kan worden ingesteld. De Hoge Raad heeft inmiddels
bevestigd dat ook cassatieberoep openstaat.2

Verder hebben uitdrukkelijk en zonder voorbehoud in de beschikking genomen
beslissingen die de materiële rechtsverhouding betreffen, ingevolge artikel 1019cc,
eerste lid, Rv in de dagvaardingsprocedure dezelfde bindende kracht als die van
een bindende eindbeslissing in een tussenvonnis. De bodemrechter in eerste aanleg
mag op die beslissingen dus niet terugkomen. Dat is slechts anders indien op grond
van nadere gegevens blijkt dat deze beslissing op een onjuiste juridische of feitelijke
grondslag berust. Die bindende kracht geldt ingevolge artikel 1019cc, tweede lid, Rv
echter niet voor beslissingen in de beschikking die een veroordeling tot een bepaalde
prestatie inhouden, zoals het doen van een uitkering of het verstrekken van bepaalde
gegevens. Deze beslissingen vormen als het ware voorlopige voorzieningen, zoals een
vonnis in kort geding. De kosten van de deelgeschilprocedure blijven voorts voor vol-
ledige vergoeding in aanmerking komen, ook indien na de procedure nog een bodem-
procedure nodig is.

Tot slot heeft de Hoge Raad bevestigd dat ook een zelfstandig hoger beroep door
middel van een verzoekschriftprocedure mogelijk is, indien zich één of meer van de
in de jurisprudentie van de Hoge Raad ontwikkelde doorbrekingsgronden
voordoen.3

2. Hoge Raad 19 juni 2015, ECLI:NL:HR:2015:1689.
3. Hoge Raad 18 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:943. De doorbrekingsgronden zijn: de rechter is ten

onrechte buiten het toepassingsgebied van de betreffende regeling getreden, de rechter heeft de regeling
ten onrechte buiten toepassing gelaten dan wel bij de behandeling van de zaak is een zodanig funda-
menteel rechtsbeginsel veronachtzaamd dat van een eerlijke en onpartijdige behandeling van de zaak
niet kan worden gesproken.
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BEVINDINGEN JURID ISCH DEEL

De verhouding tot andere methoden van geschiloplossing

De procedure heeft toegevoegde waarde naast de bestaande buitengerechtelijke en
gerechtelijke methoden om geschillen op te lossen. Zij biedt door haar specifieke
kenmerken meer en andere mogelijkheden. Enerzijds is zij een alternatief voor bin-
dend advies, arbitrage en de artikel 96 Rv procedure bij de kantonrechter. De
mogelijkheid om de procedure ook zonder instemming van de tegenpartij aan-
hangig te maken, voorkomt immers dat een daartoe vereist gezamenlijk verzoek
aan toegang tot de procedure in de weg staat. Bovendien behoeft de benadeelde de
procedure niet om financiële redenen achterwege te laten omdat de kosten in
beginsel voor rekening van de aansprakelijke partij komen. Anderzijds is de pro-
cedure ook een aanvulling op mediation, een kort geding en de bodemprocedure.
De procedure maakt immers mogelijk dat partijen in mediation een juridisch oor-
deel kunnen verkrijgen. Bovendien kan in de procedure, anders dan in een kort
geding, ook een verklaring voor recht worden verkregen. Tot slot kan de proce-
dure vroegtijdiger aanhangig worden gemaakt dan de bodemprocedure, hoewel
zij ook tijdens de bodemprocedure mogelijk is. Dat in enkele (initiatief)wetsvoor-
stellen al delen van de procedure zijn opgenomen, duidt erop dat hieraan behoefte
bestaat.

Welke partijen maken de procedure aanhangig en waarvoor?

Hoewel het personenschadeveld een onderhandelingsveld is, blijkt de procedure
voor alle soorten aansprakelijkheden aanhangig te worden gemaakt en zowel voor
letselschade als voor overlijdensschade. In de procedure komen ook alle geschillen
aan de orde die zich bij de afwikkeling van personenschade kunnen voordoen.
Deelgeschilverzoeken worden echter vrijwel alleen door benadeelden ingediend.

Schadebehandelaars van aansprakelijkheidsverzekeraars (verder schadebehande-
laars AV) ervaren de procedure wel als een stimulans voor de onderhandelingen,
maar maken daarvan zelf zelden gebruik. Daarvoor blijken de kosten, het risico
van negatieve precedentwerking en de drempel om een benadeelde in rechte te
betrekken een belemmering te vormen.
Bovendien wordt de procedure nagenoeg altijd door één partij aanhangig

gemaakt. De voorkeur voor een individueel verzoek blijkt te worden ingegeven
door de onbekendheid met de mogelijkheid van een gezamenlijk verzoek, door
negatieve ervaringen die daarmee zijn opgedaan bij de artikel 96 Rv procedure
bij de kantonrechter, doordat men de tegenpartij daarvoor niet goed genoeg kent
of door strategische overwegingen.
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Hoe passen rechters de procedure toe?

Rechters verklaren verzoeken vrijwel nooit niet-ontvankelijk, maar wijzen die zono-
dig af op grond van het proportionaliteitscriterium. Soms helpen rechters partijen ook
om niet-ontvankelijkheid of een afwijzing op grond van het proportionaliteitscrite-
rium te voorkomen. In dat geval wijzigen zij, op verzoek van partijen, het verzoek
ter zitting alsnog mondeling in een geldige procesinleiding. Ook geven zij, bij een
afwijzing op grond van het proportionaliteitscriterium of een toewijzing dan wel
afwijzing op inhoudelijke gronden, partijen soms suggesties mee, al dan niet in een
overweging ten overvloede, waarvan zij bij het hervatten van de onderhandelingen
kunnen profiteren. Bij de toepassing van het proportionaliteitscriterium stellen veel
rechters zich ook faciliterend op wat betreft de vraag of voorafgaand aan de proce-
dure voldoende onderhandelingen hebben plaatsgevonden. Datzelfde geldt voor
wat betreft de vraag of na de procedure nog onderhandelingen nodig zijn. Rechters
bakenen de procedure ook eenduidig en strict af van de voorlopige bewijsverrichtin-
gen. De kostenbegroting geschiedt echter nog niet uniform. Tot slot is de doorlooptijd
van de procedure relatief kort met een mediaan van 4 maanden bij zowel de kanton-
rechter als de rechtbank.

BEVINDINGEN EMPIR ISCH DEEL

Voldoen de onderhandelingen over personenschade aan de voorwaarden om te kunnen
onderhandelen?

Onderhandelen is een proces van geven en nemen waarbij partijen proberen tot
een voor hen beiden aanvaardbaar resultaat te komen. Om te kunnen onderhan-
delen, is vereist dat partijen relatief sterk van elkaar afhankelijk zijn, dat geen van
beiden een duidelijk machtsoverwicht heeft, dat zij zowel eigen belangen als
gemeenschappelijke belangen nastreven en dat zij in voldoende mate met elkaar
communiceren. Bij de afwikkeling van personenschade wordt daaraan bijna nooit
voldaan.

In dertien van de veertien mogelijke onderhandelingsrelaties heeft de benadeelde
een professionele tegenpartij die ‘repeat player’ is; een schadebehandelaar AV of een
door hem ingeschakelde letselschaderegelaar. In die onderhandelingsrelaties is
sprake van een onevenwichtige machtsverhouding waarin partijen niet relatief sterk
van elkaar afhankelijk zijn. Zij streven tegengestelde financiële belangen na, waar-
door de competitieve onderhandelingsstijl zal overheersen. De schadebehandelaar
AV kan die onderhandelingen domineren. Op grond van de Gedragscode Behande-
ling Letselschade (GBL) behoort hij de benadeelde wel centraal te stellen en te streven
naar een minnelijke regeling op basis van samenwerking, maar de preventieve werk-
ing van zelfregulering mag niet worden overschat. Het nastreven van financiële
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belangen is immers een legitiem doel waardoor inbreuken op open geformuleerde
gedragsregels vaak lastig zijn te bewijzen.
In elf van de veertien onderhandelingsrelaties laat de benadeelde zich wel bijstaan

door een belangenbehartiger, maar daardoor kan hij zijn achterstand slechts deels
inlopen. Dat komt onder meer omdat belangenbehartigers ook eigen belangen nastre-
ven die van hun cliënt kunnen afwijken. Beroeps- en gedragsregels kunnen het nastre-
ven daarvan afremmen. Niet alle belangenbehartigers zijn daaraan echter in dezelfde
mate gebonden, als dergelijke regels al gelden.
De neiging van belangenbehartigers om eigen belangen na te streven, kan onder

invloed van een onderhandelingsrelatie nog toenemen. Zo zal de druk om tot een
minnelijke regeling te komen, stijgen indien beide onderhandelaars afkomstig zijn
uit de verzekeringsbranche dan wel uit de daaraan verwante letselschaderegelaars-
branche. Deze onderhandelaars hebben beiden financieel belang bij een minnelijke
regeling. Voor de behandelaars RBV en schadebehandelaars AV vloeit dit ook voort
uit de voor hen geldende gedragsregels. Doordat deze onderhandelaars dezelfde ach-
tergrond delen, zal eerder sprake zijn van een betere onderhandelingssfeer waarin
een procedure niet snel aan de orde zal zijn.
Ook indien namens de benadeelde een advocaat met een schadebehandelaar AV of

een door hem ingeschakelde letselschaderegelaar onderhandelt, zullen zij primair
naar een minnelijke regeling streven: schadebehandelaars AV uit financiële overwe-
gingen en de GBL, advocaten op grond van gedragsregel 3 van de Gedragsregels
1992. Nu zij echter uit verschillende branches afkomstig zijn, neemt de kans op een
meer afstandelijke verhouding toe en daarmee ook de kans dat met een procedure
wordt gedreigd. Advocaten zijn opgeleid en bevoegd om in alle instanties te proce-
deren, zodat zij daartoe relatief eenvoudig kunnen overgaan. Dat kan voor hen ook
financieel gunstig zijn omdat zij daarvoor vaak een hoger tarief krijgen dan voor bui-
tengerechtelijk onderhandelen. Of zij daartoe overgaan, zal echter mede afhangen
van de financiële mogelijkheden van hun cliënt die het risico loopt in de proceskosten
te worden veroordeeld.
Anders dan Weterings in 2004 concludeerde4 zal in meer complexe zaken waarin

de benadeelde zich laat bijstaan door een belangenbehartiger dus niet de competitieve
wijze van onderhandelen overheersen, maar eerder het streven naar een minnelijke
regeling.
Tot slot staat aan het onderhandelen over de afwikkeling van personenschade vaak

een gebrek aan communicatie in de weg. Er zijn meestal veel, diverse actoren betrok-
ken die bovendien tijdens de onderhandelingen kunnen wisselen. De kans opmisver-
standen en meningsverschillen is daardoor groot, mede omdat belangenbehartigers
eerst met hun cliënt moeten overleggen, alvorens zij met de tegenpartij kunnen onder-
handelen. Verder beschikken partijen meestal over verschillende informatie waar-
door zij bij het zoeken van bewijs en het interpreteren daarvan selectief te werk
kunnen gaan. Bovendien is het voor de benadeelde die fysiek en psychisch moet

4. Weterings 2004, pp. 66, 235.
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herstellenmet alle daarmee gepaard gaande emoties van dien, vaakmoeilijker om een
zaak te overzien, logisch te redeneren en weloverwogen beslissingen te nemen dan
voor de professioneel betrokken belangenbehartigers en schadebehandelaars AV.

Welke effecten heeft de procedure op de buitengerechtelijke onderhandelingen
voorafgaand daaraan?

Bijdrage aan een evenwichtiger machtsverhouding
De procedure heeft schaduwwerking op de daaraan voorafgaande onderhandelin-
gen. Zij biedt de benadeelde toegang tot kennis, kunde en een onafhankelijk gerech-
telijk oordeel die hij niet door een gebrek aan samenwerking met de tegenpartij of om
financiële redenen achterwege behoeft te laten. Daardoor kan de benadeelde als oner-
varen ‘one shotter’ beter tegenwicht bieden aan de schadebehandelaar AV die ‘repeat
player’ is. Hij kan zowel zijn materiële behoeften als zijn immateriële behoeften beter
behartigen. De procedure draagt dus bij aan een toename van de wederzijdse afhan-
kelijkheid en aan eenmeer gelijkwaardigemachtsverhoudingwaardoor partijen beter
en sneller met elkaar kunnen onderhandelen. Het enkel dreigen met de procedure
blijkt soms al te volstaan om de onderhandelingen weer vlot te trekken. Dat is in
het bijzonder het geval indien het minnelijk overleg is gestrand, het verzoek reëel
is, de verzoeker bereid is de procedure zonodig daadwerkelijk aanhangig te maken
en de tegenpartij daarvan ook overtuigd is. Onnodig of te vroeg dreigen met de pro-
cedure stelt de verhoudingen juist op scherp, wat tot escalatie en vertraging kan
leiden.

Bijdrage aan communicatiever en coöperatiever gedrag
Hoewel schadebehandelaars AV de procedure als een stimulans voor de onderhan-
delingen blijken te beschouwen, maken zij de procedure zelf bijna nooit aanhangig.
Zij blijken echter wel in meer of mindere mate hun beleid aan te passen om proce-
dures te voorkomen. Zij stellen zich communicatiever en coöperatiever op. De proce-
dure versterkt kortomde reeds door andere initiatieven, zoals deGBL, in gang gezette
gedragsverandering om de afwikkeling van personenschade te verbeteren. Van de
procedure blijkt echter dusdanige druk uit te gaan dat de door aansprakelijkheidsver-
zekeraars ingevoerde beleidswijzigingen er zonder de procedure niet en in elk geval
niet in deze mate, waren geweest.

Ongewenst neveneffect:
Stimulans nastreven eigen, afwijkende belangen door belangenbehartigers
De specifieke kostenbepalingmaakt echter ookmogelijk dat belangenbehartigers hun
eigen belangen boven die van hun cliënt laten prevaleren. In de onderhandelingsre-
laties waarin beide onderhandelaars afkomstig zijn uit de verzekeringsbranche dan
wel de daaraan verwante letselschaderegelaarsbranche, doet de procedure de reeds
bestaande druk op het behalen van een minnelijke regeling nog toenemen. Dat is
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positief, tenzij een minnelijke regeling wordt getroffen die eerder voortvloeit uit het
eigen belang van belangenbehartigers dan het belang van de benadeelde. In de
onderhandelingsrelaties waarin namens de benadeelde een advocaat met een scha-
debehandelaar AV onderhandelt, neemt de kans op de procedure juist toe. De bena-
deelde loopt in de procedure immers in beginsel geen procesrisico. Bovendien kan
de advocaat daarmee zelf inkomsten genereren. Het aanhangig maken van de pro-
cedure is positief indien die ertoe strekt een beter resultaat voor de benadeelde te
behalen, maar niet indien de procedure enkel het verdienmodel van de advocaat
dient. Dit ongewenste neveneffect ondergraaft het doel van de procedure die juist
beoogt de positie van de benadeelde te versterken. De procedure biedt echter geen
mogelijkheden om dit effect tegen te gaan.

Welke effecten heeft de procedure op de buitengerechtelijke onderhandelingen
ten tijde ervan?

Geen aanwijzingen voor vroegtijdiger gebruik
Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat partijen in de onderhandelingen vroegtijdi-
ger van de procedure gebruikmaken dan voorheen van andere procedures. Deze
bevinding strookt met het door alle belangenbehartigers gehanteerde uitgangspunt
dat primair naar een minnelijke regeling wordt gestreefd en alleen wordt geproce-
deerd indien dat noodzakelijk is.

Polarisatie en juridisering
De procedure wordt vrijwel altijd door één partij aanhangig gemaakt wat de verhou-
dingen op scherp kan stellen. De onderhandelingen liggen tijdens de procedure door-
gaans ook stil. Bovendien proberen partijen in de procedure net zoals in andere
civielrechtelijke procedures hun eigen stellingen zo goed mogelijk te onderbouwen
en uit te meten, terwijl zij die van de tegenpartij proberen te ondergraven. Er vindt
dus polarisatie en juridisering plaats.

Belang van beslisfunctie en bindende functie van de rechter
De beslisfunctie en de informele en pragmatische aanpak van de rechter worden door
alle partijen gewaardeerd. Wel benadrukten enkele schadebehandelaars AV en de
advocaten die voor hen optreden, dat deze aanpak het risico in zich bergt dat de sym-
pathie van de rechter vooral naar de benadeelde uitgaat waardoor hun kant van de
zaak onderbelicht blijft.
Het aantal ingetrokken verzoeken na de behandeling ter zitting duidt erop dat

de rechter erin slaagt zijn bindende functie uit te oefenen. Uit de interviews blijkt
echter dat belangenbehartigers en schadebehandelaars AV de bindende functie
nog niet altijd herkennen en als zodanig percipiëren, terwijl zij daaraan wel behoefte
hebben.

 De deelgeschilprocedure



Welke effecten heeft de procedure op de buitengerechtelijke onderhandelingen
na afloop daarvan?

Zowel de geïnterviewde benadeelden als de schadebehandelaars AV en de belangen-
behartigers blijken de procedure unaniem als een stimulans voor de onderhandelin-
gen te ervaren. Of zij de onderhandelingen na de procedure kunnen voortzetten, blijkt
echter af te hangen van de uitkomst van de procedure en van demanier waarop en de
mate waarin partijen met elkaar communiceren.

Na een minnelijke schikking blijken partijen de onderhandelingen in het algemeen
zonder uitstel te kunnen hervatten. Dat is slechts anders indien één van hen een
zekere mate van druk van de rechter of een belangenbehartiger heeft ervaren om
de schikking te accepteren.

Na een geheel of gedeeltelijke toewijzing of afwijzing op inhoudelijke gronden, is
het oppakken van de onderhandelingen doorgaans eveneens mogelijk. Het geschil is
immers beslecht, de beschikking is in het algemeen duidelijk en zonder voorbehou-
den geformuleerd en partijen blijken de beschikking meestal zakelijk op te vatten.
Alleen indien één van hen de beslissing persoonlijk opvat en gaat tegenwerken, is
het hervatten van de onderhandelingen lastiger en soms niet meer mogelijk.

Na een niet-ontvankelijk verklaring of een afwijzing op grond van het propor-
tionaliteitscriterium, is het hervatten van de onderhandelingen vaak minder een-
voudig. Deze uitkomsten lossen het voorliggende geschil immers niet op, terwijl
de verhoudingen meestal wel op scherp zijn gesteld. Van deze uitkomsten kan
zowel een matigend effect als een escalerend effect op de onderhandelingen uit-
gaan. Een niet-ontvankelijkverklaring kan ook nog tot het geheel verbreken van
het contact leiden. Van een escalerende en vertragende werking behoeft echter
geen sprake te zijn indien degene die het verzoek heeft ingediend zijn standpunt
matigt of indien de rechter partijen suggesties meegeeft waarvan zij bij het voort-
zetten van de onderhandelingen kunnen profiteren. Dat laatste is echter nog geen
standaardpraktijk.

Verder is voor het hervatten van de onderhandelingen communicatie cruciaal. Ter
zitting zijn immers niet altijd degenen aanwezig die de onderhandelingen hebben
gevoerd en ook weer zullen voortzetten. Bovendien ontstaat door de procedure
een nieuwe onderhandelingssituatie waarop partijen weer moeten inspelen. Daarbij
verlopen de onderhandelingen vaak even makkelijk of moeizaam als in de fase voor-
afgaand aan de procedure, vermoedelijk omdat veelal dezelfde onderhandelaars zijn
betrokken.

Welke effecten heeft de uitgestelde en beperkte mogelijkheid van hoger beroep?

Om te stimuleren dat partijen de buitengerechtelijke onderhandelingen voortzetten
en niet doorprocederen, staat tegen de deelgeschilbeschikking geen directe voorzie-
ning open. Bovendien komt aan bepaalde beslissingen van de beschikking in de
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bodemprocedure specifieke status toe en blijven de kosten van de deelgeschilproce-
dure ook in de bodemprocedure voor volledige vergoeding in aanmerking komen. De
vraag is of partijen hierdoor worden gestimuleerd de onderhandelingen te hervatten.
Hoewel dit op basis van de beschikbare gegevens niet met zekerheid kan worden
vastgesteld, bestaan wel aanwijzingen dat dit het geval is. Het aantal bodemzaken
lijkt te dalenmaar daaraan kunnen ook andere oorzaken dan de procedure ten grond-
slag liggen, zoals hogere griffierechten. Op basis van de analyse van de onderhande-
lingsrelaties valt echter evenmin een grote toestroom aan bodemprocedures te
verwachten. Zoals eerder bleek, is een procedure niet snel aan de orde indien de
benadeelde zelf met de schadebehandelaar AV onderhandelt of wanneer beide
onderhandelaars uit de verzekeringsbranche dan wel de daaraan verwante letsel-
schaderegelaarsbranche afkomstig zijn. Indien een advocaat namens de benadeelde
met de schadebehandelaar AV onderhandelt, kan dat anders liggen. Ook dan zal
een bodemprocedure echter niet al te snel aanhangig worden gemaakt vanwege
het daarmee gepaard gaande procesrisico voor de benadeelde. De kosten van de deel-
geschilprocedure blijven in de bodemprocedure immers wel voor volledige vergoe-
ding in aanmerking komen,maar de kosten van de bodemprocedure zelf vallen onder
het reguliere procesrecht.

AANBEVEL INGEN TER VERHOGING VAN DE FACIL ITERENDE WERKING

Uit het voorgaande vloeit voort dat de procedure de onderhandelingen kan stimule-
ren. Dat effect kan echter nog worden versterkt.

Aanbevelingen voor de wetgever

Alvorens tot uitbreiding van het toepassingsgebied over te gaan, verdient het aanbe-
veling het betreffende speelveld in kaart te brengen. De werking van de procedure
blijkt immers af te hangen van de betrokken actoren, de mogelijke onderhandelings-
relaties en de belangen die daarin worden nagestreefd. Daarbij spelen vooral econo-
mische belangen een belangrijke rol. Uitbreiding van het toepassingsgebied is zinvol
indien het onderhandelingsbelemmeringen wegneemt en bijdraagt aan de differen-
tiatie van procedures in plaats van aan een onnodige cumulatie daaraan.

Aanbevelingen voor de minister van Veiligheid en Justitie

Om de faciliterende werking voor de toekomst waarborgen, is een structurele verho-
ging van de financiële vergoeding voor de behandeling van de procedure nodig. De
uitgebreide regiefunctie van de rechter en de zwaarte van de zaken verhoudt zich
namelijk niet tot de financiële vergoeding die een gerecht per verzoek ontvangt.
Verder is nader onderzoek nodig naar de manier waarop de rechter partijen het

best kan stimuleren de onderhandelingen na de procedure te hervatten.
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Aanbevelingen voor de Rechtspraak

Uit een oogpunt van transparantie en eenduidigheid is van belang dat rechters uni-
forme uitgangspunten formuleren voor de praktische gang van zaken rondom en tij-
dens een zitting.

Verder kunnen rechters op meerdere manieren hun faciliterende werking verho-
gen. Zij kunnen een niet-ontvankelijk of niet-proportioneel verzoek, indien zij dat
mogelijk en wenselijk achten, op verzoek van partijen ter zitting alsnog mondeling
in een geldige procesinleiding omzetten. Ook kunnen zij een afwijzing op grond
van het proportionaliteitscriterium ter zitting bespreken en met partijen bezien welke
andere oplossingen mogelijk zijn. Daarnaast is het belangrijk dat zij waar mogelijk, al
dan niet in een overweging ten overvloede, in de beschikking suggesties opnemen
waarvan partijen bij het hervatten van de onderhandelingen kunnen profiteren. Deze
suggesties zijn niet bindend. Desondanks verdient het aanbeveling dat een deelge-
schilrechter die suggesties over de materiële rechtsverhouding van partijen heeft
gedaan, niet ook als bodemrechter optreedt om de schijn van vooringenomenheid
te vermijden. Van belang is voorts dat rechters bij het begroten van de kosten zoveel
mogelijk dezelfde uitgangspunten hanteren.

Voor een optimale toepassing van de bindende functie is het zinvol dat degenen
die de onderhandelingen hebben gevoerd en die ook weer zullen voortzetten, ter
zitting aanwezig zijn. Het verdient dan ook aanbeveling dat de rechter partijen
daartoe zonodig oproept. Bij de toepassing van die functie kan de rechter zich
bovendien het best op de belangen van partijen en hun belangenbehartigers richten
en op de manier waarop zij communiceren en zich gedragen. Daarnaast is het
belangrijk dat hij aandacht besteed aan wie de onderhandelingen na de procedure
zal hervatten en wie daartoe het initiatief zal nemen, om onnodige vertraging te
voorkomen.

Tot slot verdient het aanbeveling de doorlooptijden structureel temonitoren omdatde
procedure haar doel voorbijschiet indien een snelle afhandeling niet meer mogelijk is.

Aanbevelingen voor belangenbehartigers en aansprakelijkheidsverzekeraars

De specifieke kostenbepaling in de procedure biedt belangenbehartigers de mogelijk-
heid hun eigen belangen na te streven. Dat ondergraaft het doel van de procedure om
de positie van benadeelden te versterken en ondermijnt zowel het vertrouwen in de
procedure als in dat van de beroepsgroep. Hoewel dergelijk gedrag voor sommige
belangenbehartigers reeds op basis van beroeps- en gedragsregels is verboden,
verdient het aanbeveling dat brancheverenigingen hun leden expliciet erop wijzen
dat dit gedrag ongewenst is en dat zij zich professioneel behoren te gedragen. Daartoe
behoort ook dat belangenbehartigers en aansprakelijkheidsverzekeraars voorkomen
dat de procedure lichtvaardig aanhangig wordt gemaakt, bijvoorbeeld als een
verkapte voorlopige bewijsverrichting. En dat zij voldoende communiceren om te
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voorkomen dat de onderhandelingen vastlopen en zij niet optimaal van de procedure
profiteren. Belangrijk is voorts dat aan een oproep van de rechter om ter zitting aan-
wezig te zijn gehoor wordt gegeven opdat hij zijn bindende functie optimaal kan
toepassen.
Daarnaast verdient aanbeveling dat brancheverenigingen hun pogingen om tot

normering van het toepasselijke uurtarief te komen, voortzetten. Hoewel dergelijke
richtlijnen discussies over de kosten nooit geheel kunnen tegengaan, kan dat wel
tot meer transparantie en voorspelbaarheid leiden.
Tot slot is van belang dat belangenbehartigers in procesinleidingen voldoende, con-

crete informatie opnemen om eventuele procedures zo efficiënt mogelijk te laten
verlopen.
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SUMMARY

The Subproceedings for Personal Injury and Loss of Dependency Claims
Can Judicial Proceedings Improve Negotiations?

RATIONALE AND PROBLEM DEF INIT ION

The settlement of personal injury and loss of dependency claims following an acci-
dent can be a long and arduous process. This has inspired a wide variety of initia-
tives in the personal injury branch to improve the process. However, as these failed
to achieve substantial improvement, media and political pressure for a more bind-
ing solution increased. The Subproceedings in Personal Injury and Loss of Depen-
dency Claims Act entered into effect in 2010.1 This Act introduced a new judicial
procedure hereafter referred to as ‘subproceedings’, which gives the parties
the opportunity to submit an aspect of their dispute to the courts during their
out-of-court negotiations. After the procedure, they are expected to resume the
negotiations and reach an amicable solution. In short, subproceedings are a judicial
procedure that serves to facilitate out-of-court negotiations. They thus differ from
other civil proceedings that generally aim to resolve the entire dispute. In order
to establish whether subproceedings really do improve the settlement of personal
injury claims, a study was undertaken of how the procedure works and its effect
on the out-of-court negotiations.

RESEARCH METHOD

Exploratory researchwas conducted in order to establish the effect of subproceedings.
Various research methods were used, varying from literature research to jurispru-
dence research and empirical research in the sense of case studies, interviews and
observational research. The relevant legal literature was used to determine the

1. Act of 17 December 2009 amending the Code of Civil Procedure, establishing subproceedings to pro-
mote the out-of-court settlement of personal injury and loss of dependency claims (Bulletin of Acts and
Decrees 2010, 221).



characteristics of the proceedings and how they relate to other methods of dispute
settlement. This also involved ascertaining which rules affect the parties in the nego-
tiations and the kinds of disputes that can arise. This was followed by an analysis
of the decisions issued in subproceedings that were published on rechtspraak.nl on
1 July 2015, in order to determine whether the parties did institute subproceedings
for such disputes and how the judges applied the procedure.
However, negotiations are impeded not only by judicial disputes but also by what

takes place between the parties outside the legal circuit. An analysis was therefore
performed of a number of standard works on negotiation supplemented with rele-
vant literature acquired using the snowball method in order to determine what nego-
tiation is and under which general conditions parties are able to negotiate. This was
followed by an examination of whether the negotiation process for the settlement of
personal injury meets these conditions. For this purpose, observational research was
performed at two liability insurers, an injury claims adjuster and a law firm. In addi-
tion, three case studies were carried out to gain a better understanding of the settle-
ment process as a whole as well as of the interaction between negotiators. The cases
studied included one case that could be finalised immediately after subproceedings
(model case), one case that fully escalated after the proceedings and one case that was
somewhere between a ‘model case’ and one that escalated. The six lawyers involved
in these three cases were interviewed separately and their files were scrutinised.
Finally, interviews were conducted in order to gain the most reliable possible impres-
sion of the effects of the subproceedings on the various actors involved in the nego-
tiations. A distinction was made between the phases before, during and after
subproceedings. For each of the five categories of actor that can be involved in an
actual negotiation situation (victim, claims handler at liability insurer, injury claims
adjuster, legal expenses insurer and lawyer), five people were interviewed. A group
interview was also conducted with judges from various courts, and several subpro-
ceedings were attended.

CHARACTERIST ICS OF SUBPROCEEDINGS

Subproceedings are an application procedure to which the legislator has assigned
specific characteristics in order to facilitate negotiations. They are provided for in
Book 3 of the Dutch Code of Civil Procedure (hereafter CCP) under title 17 ‘Judicial
procedure in subproceedings in personal injury and loss of dependency claims’ in sec-
tions 1019w up to and including 1019cc.
Subproceedings can be instituted either unilaterally or jointly (Section 1019wCCP).

An application is possible pertaining to or in relation to a part of the matter between
the parties to which the legislation applies and the resolution of which can aid the
establishment of a settlement concerning the entire claim. The costs of the proceedings
are deemed to be out-of-court costs (Section 1019aa, sub. two, CCP) in the sense of
section 96, sub. two, of Book Six of the Civil Code (hereafter CC). As pecuniary loss,
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the costs therefore qualify in principle for full reimbursement by the liable party. Fur-
thermore, the court has the task of both reaching a decision on the application and
binding the parties in such away that they are able to resume the negotiations (Section
1019w, sub. one, CCP).

The code also contains a number of provisions to encourage the parties to resume
the negotiations after the subproceedings rather than continue litigation. For
instance, there is no direct remedy against a decision in subproceedings (Section
1019bb CCP), and an appeal can only be lodged if, following the proceedings, a sum-
mons procedure takes place in which an appeal can also be made against the partial
dispute proceedings (Section 1019cc, sub 3, CCP). The Supreme Court of the Neth-
erlands has since confirmed that it is also possible to appeal to the court of
cassation.2

Furthermore, in such proceedings instituted by a writ of summons, the judge is
bound by decisions in Subproceedings concerning the material legal relationship just
as he is by a binding final decision in an interim judgment (Section 1019 cc, sub. 1). The
court of first instance in proceedings on the merit is thus bound by these decisions,
unless further information demonstrates that the judicial or factual basis of this deci-
sion was incorrect. However, the binding nature does not extend to decisions that
state that a certain action must be performed, such as making a payment or providing
certain data (Section 1019cc, sub. 2, CCP). These decisions form as it were provisional
rulings, such as a decision in interlocutory relief proceedings. The costs of the subpro-
ceedings continue to qualify for full remuneration, even if proceedings on the merits
are required after the subproceedings.

To conclude, the Supreme Court has confirmed that an independent appeal is pos-
sible bymeans of an application procedure, if one or more of the grounds for allowing
an appeal arising from the case law of the Supreme Court is present.3

FINDINGS: LEGAL SECT ION

Relationship to other methods of dispute settlement

Subproceedings supplement existing out-of-court and judicial dispute settlement
methods; their specific characteristics have the effect of increasing the available
options. On the one hand they are an alternative to binding decisions, arbitration
and the proceedings at the district court (Section 96 CCP). As it is possible to institute

2. Supreme Court 19 June 2015, ECLI:NL:HR:2015:1689.
3. Supreme Court 18 April 2014, ECLI:NL:HR:2014:943. The grounds for breaching this are: the judge has

incorrectly ventured beyond the range of application of the regulation in question, the judge has failed
to apply the regulation or the judge has neglected a principle of law that is so fundamental that it pre-
vents the fair and impartial consideration of the case.
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subproceedings without the agreement of the other party, this ensures that access to
proceedings is not blocked as it would be if joint applications were mandatory. Fur-
thermore, the victim does not have to refrain from instituting proceedings on financial
grounds since the liable party is, in principle, responsible for the costs. On the other
hand, subproceedings are a supplement tomediation, interlocutory relief proceedings
and proceedings on themerits. Subproceedingsmake it possible for parties who are in
mediation to receive a legal opinion. Furthermore, in contrast to interlocutory relief
proceedings, a declaratory decision can be received in subproceedings. Finally, sub-
proceedings can be instituted at an earlier stage than proceedings on the merits,
although they are also possible during proceedings on themerits. The fact that aspects
of subproceedings are already included in a legislative proposal and a private mem-
bers’bill indicates that there is a need for them.

Which parties institute subproceedings and why?

Although the field of personal injury is a field of negotiation, subproceedings appear
to be instituted for all sorts of liabilities and for both personal injury and loss of depen-
dency. In addition, all disputes that can arise in the settlement of personal injury
appear in the proceedings.
However, applications for subproceedings are almost always filed by the victim.

Although claims handlers for liability insurers appear to believe that the proceedings
advance the negotiations, they rarely make use of them themselves, because of the
expenses they entail, the risk of setting a negative precedent and the barriers to taking
legal action against a victim.
In addition, the subproceedings are almost always instituted by a single party. The

preference for an individual application appears to be rooted in unfamiliaritywith the
possibility of a joint application, negative experiences of the proceedings at the district
courts (Section 96 CCP), insufficient familiarity with the opposing party or strategic
considerations.

How do courts apply subproceedings?

Judges very rarely declare applications inadmissible, but may dismiss them on the
basis of the proportionality criterion. They sometimes help the parties avoid a decla-
ration of inadmissibility or rejection on the basis of the proportionality criterion; in
this case, with the agreement of both parties, they change the application at the hear-
ing orally into a valid summons. If they do reject the application on the basis of the
proportionality criterion or grant or deny it on substantive grounds, they sometimes
also make suggestions to the parties, possibly in obiter dicta, which will benefit them
when they resume negotiations. In the application of the proportionality criterion,
many judges also take a facilitative approach with regard to whether sufficient nego-
tiations have taken place prior to subproceedings. The same applies to whether
further negotiations are required after subproceedings. Judges also strictly
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demarcate the proceedings from the provisional taking of evidence. However, the
costs are not applied in a uniform fashion. Finally, the duration of the proceedings
is relatively fast with a median of four months at both the sub-district and district
courts.

FINDINGS: EMPIR ICAL SECTION

Do the negotiations on personal injury meet the conditions for negotiation?

Negotiation is a process of give and take, in which parties try to reach a result that is
acceptable to both. Parties in negotiation need to be relatively dependent on each
other, have a level playing field, pursue both their own and their joint interests
and communicate properly with each other. In the settlement of personal injury these
conditions are hardly ever met.

In 13 of the 14 possible negotiation relationships that were considered here, the vic-
tim has a professional opponent who is a repeat player: a claims handler for a liability
insurer or an injury claims adjuster who has been hired by him. In these negotiation
relationships, the playing field is not level and the parties are not relatively strongly
dependent on each other. They represent opposing financial interests, so a competi-
tive negotiation style dominates. The claims handler for the liability insurer can
monopolise these negotiations. Although the Code of Conduct for Handling Personal
InjuryClaims (GBL) states that the claims handler should place the victim at the centre
of the negotiations and reach an amicable settlement based on collaboration, the effect
of such self-regulation should not be overestimated. The pursuit of financial interests
is after all a legitimate goal, and transgressions of openly formulated codes of conduct
are often difficult to prove.

In 11 of the 14 negotiation relationships considered here, the victim does have rep-
resentation, but this can help him narrow but not close the gap. This is also because
representatives act in their own interests too, and these can diverge from those of the
client. Codes of ethics and conduct can reduce this to a certain degree, but not all rep-
resentatives are equally bound to these – if such codes exist at all.

The tendency of representatives to pursue their own interests may even increase in
a negotiation relationship. The pressure to reach an amicable settlement increases if
both negotiators come from the insurance branch or the related injury claim branch.
Both these negotiators have a financial interest in an amicable settlement. For the legal
expenses insurers and claims handlers for liability insurers, this is also a consequence
of the codes of conduct to which theymust adhere. As these negotiators have a shared
background, there will, furthermore, be a better atmosphere of negotiation, which
makes proceedings much less likely.

Likewise, if a lawyer acting on behalf of the victim negotiates with a claims handler
for a liability insurer or an injury claims adjuster who has been hired by him, the
prime aim is to reach an amicable settlement: for the claims handler for the liability
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insurer this is due to financial reasons and the GBL; for the lawyer this is due to Rule 3
from the Code of Conduct 1992. As they come from different branches, however, the
relationship is more likely to be distant, which also makes it more likely that proceed-
ings will be threatened. Lawyers are trained and have the authority to institute pro-
ceedings in all courts, so they can revert to this relatively easily. This can also be
financially advantageous to them, because they often receive a higher fee for court
proceedings than for out-of-court negotiations. However, whether they do revert
to this will also depend on the client’s financial situation, because he risks being ruled
liable for the court costs.
Unlike Wetering’s conclusion from 20044, in more complex cases in which the vic-

tim is supported by a representative the competitive manner of negotiation will not
dominate, but rather there will be attempts to reach an amicable settlement.
Finally, a lack of communication often also hampers negotiations on the settlement

of personal injury. Many diverse actors are generally involved who, what is more,
may change during the course of the negotiations. There is thus a high chance of mis-
understandings and differences of opinion, also because representatives must first
consult their clients before they can negotiate with the opposing party. Furthermore,
the parties generally possess divergent information, which means that they will be
selective in choosing and interpreting evidence. In addition, it is often more difficult
for the victim, who needs to recover physically and mentally and is suffering from all
the associated emotions, to keep track of the case, to reason logically and to take con-
sidered decisions than it is for professional representatives and claims handlers for
liability insurers.

What effects do subproceedings have on the out-of-court negotiations that precede them?

Help level the playing field
Help level the playing field subproceedings foreshadow all the negotiations that pre-
cede them. They provide the victim with access to knowledge, skill and an indepen-
dent judicial opinion, access which he would not otherwise have due to lack of
collaboration with the opposing party or financial reasons. This enables the victim
as an inexperienced ‘one shotter’ to counterbalance the power of the claims handler
for the liability insurer, who is a repeat player. He is better able to represent both his
material and immaterial needs. Subproceedings thus help increase the mutual
dependence and level the playing field, which facilitates the negotiations. Merely
threatening such proceedings is sometimes enough to get the negotiations moving
again. This is particularly the case if attempts to reach an amicable settlement have
ground to a halt, if the application is realistic, if the applicant is actually prepared
to institute proceedings and if the opposing party is also convinced of this. If proceed-
ings are threatened at too early a stage or if they are unnecessary, this only serves to
aggravate the relationship, which can lead to escalation and delay.

4. Weterings 2004, p. 75.
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Improve communication and cooperation
Although claims handlers for liability insurers appear to believe that subproceedings
improve the negotiations, they hardly ever institute them themselves. However, they
do appear to change their policy to some degree in order to avoid subproceedings and
adopt a more communicative and cooperative approach. In short, subproceedings
strengthen other initiatives, such as the GBL, which have already been taken to
improve the settlement of personal injury. Subproceedings appear to exert such pres-
sure that without them the liability insurers would not have introduced these policy
changes, at least not to the same extent.

Undesirable side effect:
Encourage representatives to pursue their own interests
However, the specific costs tariff also makes it possible for representatives to allow
their own interests to prevail over those of their client.

In negotiation relationships in which both negotiators come from the insurance
branch or the related injury claims adjustment branch, subproceedings only serve
to increase existing pressure to reach an amicable settlement. This is a positive effect,
unless an amicable settlement is reached that is in the interests of representatives
rather than the victim.

In negotiation relationships in which a lawyer acting on behalf of the victim nego-
tiates with a claims handler for a liability insurer, the likelihood of subproceedings
increases, because there is no procedural risk for the victim. What is more, the lawyer
can generate his own income. Instituting subproceedings is a positive move if they
serve to achieve a better result for the victim, but not if they serve only to increase
the earnings of the lawyer.

This unwanted side-effect undermines the aim of subproceedings, which is to
improve the position of the victim. However, subproceedings do not make it possible
to counteract this effect.

What effects do the subproceedings have on the out-of-court negotiations
while these negotiations are underway?

No indications for earlier use
No indications were found that the parties make use of subproceedings at an earlier
stage in the negotiations than they did of other proceedings in the past. This finding is
in line with the main aim of all representatives, which is to reach an amicable settle-
ment and that they will only go to court if that proves necessary.

Polarisation and juridification
Subproceedings are almost always instituted by one party, which can heighten ten-
sions in the relationship. In addition, the negotiations are generally suspended during
subproceedings. Furthermore, like in other civil procedures, the parties try to substan-
tiate and outline their own arguments, while at the same time undermining those of
the opposing party. This means there is polarisation and juridification.
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Importance of the decision-making and binding function of the judge
All the parties value the decision-making function of the judge togetherwith the infor-
mal and pragmatic approach that is taken. A few claims handlers for liability insurers
and the lawyers who represent them did emphasise that this approach entails the risk
that the judge’s sympathy is mainly directed at the victim, which means that insuf-
ficient attention is paid to their side of the case.
The number of applications withdrawn after the court hearing demonstrates that

the judge succeeds in exercising his binding function. However, the interviews show
that representatives and claims handlers for liability insurers do not always perceive
the binding function as such, when they do need this.

What effects do subproceedings have on the out-of-court negotiations once they have ended?

The interviewed victims as well as the claims handlers for liability insurers and rep-
resentatives unanimously appear to perceive subproceedings as beneficial to the
negotiations. However, whether they resume the negotiations after subproceedings
depends on the result as well as on the manner and extent of communication between
the parties.
After an amicable settlement, the parties generally appear able to resume the nego-

tiations without delay. This is only otherwise if one of them has felt a certain degree of
pressure from the judge or a representative to accept the decision.
If the application has been granted or rejected in part or in full on substantial

grounds, it is usually equally possible to resume negotiations, because this means
the dispute has been settled. The decision is generally formulated clearly and with-
out reservations, and the parties usually also appear to interpret the settlement in a
professional way. Only if one party takes the decision personally and starts to
thwart it does the resumption of negotiations become more difficult and or even
impossible.
If an application has been declared inadmissible or rejected on the grounds of the

proportionality criterion, it is often less simple to resume negotiations. The result has
not solved the present dispute, but the relationship has generally become tenser. The
result can either defuse or escalate the negotiations. If the application has been
declared inadmissible, this can lead to the complete severance of contact. Such delay
or escalation may not be seen if the applicant moderates his position or if the judge
provides the parties with suggestions that will benefit them when they resume nego-
tiations. The latter is not standard practice, however.
Furthermore, communication is crucial in the resumption of negotiations. All

parties who were or will be involved in the negotiations do not necessarily attend
the hearing. In addition, the proceedings create a new negotiation situation, to which
the parties must once again become accustomed. The negotiations are often as easy or
difficult as they were in the phase before the proceedings, presumably because the
same negotiators are generally involved.
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What is the effect of postponing and limiting the possibility of appeal?

In order to encourage the parties to resume the out-of-court negotiations rather than
continuing through the courts, there is no direct remedy against a subproceedings
decision. In addition, certain aspects of the decision are assigned a specific status
in proceedings on the merits and the costs of subproceedings also qualify for full
remuneration in proceedings on the merits. The question is whether this encourages
the parties to resume negotiations. Although this cannot be established with certainty
from the available information, there are indications that it is the case. The number of
proceedings on the merits appears to drop, but this could be due to other causes, such
as higher court fees. The analysis of the negotiation relationships shows that a large
increase in proceedings on the merits is equally unlikely. As was previously shown,
subproceedings are less likely if the victim himself negotiates with the claims handler
for the liability insurer or if both negotiators come from the insurance branch or the
related injury claims adjustment branch. If a lawyer acts on behalf of the victim in the
negotiations with the claims handler for the liability insurer this may differ. Proceed-
ings on the merits are not, however, as likely to be instituted due to the associated risk
to the victim of a court. The costs of the subproceedings qualify for full remuneration
in proceedings on themerits, but the costs of proceedings on themerits themselves fall
under regular procedural law.

RECOMMENDATIONS TO INCREASE THE FACIL ITAT IVE EFFECT

It can be concluded from the above that the proceedings improve the negotiations, but
there is still room for further improvement.

Recommendations for the legislator

Before expanding the range of application, it would be recommended first to analyse
the playing field in question. After all, the effect of subproceedings appears to depend
on the actors involved, the possible negotiation relationships and the interests that are
being represented. Economic interests play a particularly important role in this. It is
only worth expanding the range of application if this removes the impediments to
negotiation and ensures the differentiation of proceedings rather than an unnecessary
accumulation of them.

Recommendations to the Minister of Security and Justice

In order to ensure the facilitative effect for the future, a structural increase of the finan-
cial tariff for subproceedings is necessary. The comprehensive control that the judge
exercises and the gravity of the cases does not bear relation to the financial tariff that a
court receives per application. Furthermore, additional research is necessary into the
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manner in which the judge can best encourage the parties to resume the negotiations
after subproceedings.

Recommendations for the judicial system

From the perspective of transparency and unambiguity, it is important that judges
develop uniform criteria concerning practical matters before and during a hearing.
Furthermore, judges can increase their effect on the negotiations in several ways. If

they consider this possible and desirable, they can, with the agreement of both parties,
change a non-admissible or non-proportional application at the hearing orally into a
valid summons. If they reject an application on the grounds of the proportionality cri-
terion, they can discuss this and review other possible solutions with the parties. In
addition, it is important that whenever possible, possibly in obiter dicta, they include
suggestions in the decision that will benefit both parties upon resumption of negoti-
ations. Although such suggestions are not binding, it is recommended that a judge
who has presided over subproceedings and made suggestions concerning the mate-
rial legal relationship of the parties does not preside over proceedings on the merit.
This is in order to avoid any semblance of bias. It is also important that judges apply
the same criteria when awarding costs.
If the binding function is to be applied in an optimal fashion, it makes sense that

those personswho have held andwill resume the negotiations also attend the hearing.
It is also recommended that the judge summons the parties to do so. Furthermore, in
the exercise of the binding function, the judge should focus on the interests of the
parties and their representatives as well as their manner of communication and
behaviour. In addition, it is important that the judge considers who will initiate
and resume negotiations after subproceedings, in order to prevent unnecessary delay.
Finally it is recommended that lead times are monitored in a structural fashion,

because subproceedings have not achieved their goal if a fast settlement is no longer
possible.

Recommendations for representatives and liability insurers

The specific cost structure in the proceedings provides the parties with the opportu-
nity to act in their own interests. However, this undermines the aim of the proceed-
ings to strengthen the position of the victim. Furthermore it undermines faith not only
in the proceedings but also in the profession. Although such behaviour is already pro-
hibited for some representatives in codes of conduct and ethics, it is recommended
that branch associations explicitly notify their members that such behaviour is unde-
sirable and that professional conduct is expected of them. This means that they ensure
that subproceedings are not instituted too lightly, for instance as a covert form of tak-
ing of evidence. It also means that representatives communicate in such a way to pre-
vent negotiations from grinding to a halt and that they thus do not benefit from the
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proceedings. It is important, moreover, that a summons to attend a hearing is obeyed,
so that the judge can make optimal use of his binding function.

In addition it is recommended that branch organisations continue their attempts to
standardise the applicable hourly fee. Although such guidelines can never completely
prevent discussions about costs, they can lead tomore transparency and predictability.

To conclude, it is important that representatives incorporate sufficient specific
information in summons to ensure that any resulting proceedings are as efficient
as possible.
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BIJLAGE I
WET DEELGESCHILPROCEDURE VOOR LETSEL- EN

OVERLIJDENSSCHADE

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, Jaargang 2010

221
Wet van 17 december 2009 tot aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke

Rechtsvordering tot invoering van een procedure voor deelgeschillen ter bevorde-
ring van de buitengerechtelijke afhandeling van letsel- en overlijdensschade (Wet
deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nas-
sau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het Wetboek van

Burgerlijke Rechtsvordering aan te passen ter bevordering van de buitengerechtelijke
afhandeling van letselen overlijdensschade;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-
Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij
deze:

ARTIKEL I
In het Derde Boek van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wordt na titel

16 een nieuwe titel ingevoegd, luidende:

TITEL 17 VAN RECHTSPLEGING IN DEELGESCHILLEN BETREFFENDE
LETSEL- EN OVERLIJDENSSCHADE

Artikel 1019w
1. Indien een persoon een ander aansprakelijk houdt voor schade die hij lijdt door

dood of letsel, kan ieder van hen of kunnen zij gezamenlijk, ook voordat de zaak ten
principale aanhangig is, de rechter verzoeken te beslissen over een geschil omtrent of
in verbandmet een deel van hetgeen ter zake tussen hen rechtens geldt enwaarvan de



beëindiging kan bijdragen aan de totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst
over de vordering als bedoeld in artikel 1019x, derde lid, onder a.
2. Onder een persoon die schade door dood of letsel lijdt, wordt mede begrepen de

persoon die een vordering ter zake van deze schade onder algemene titel heeft ver-
kregen, alsmede de persoon die een vordering op grond van artikel 107 van Boek 6
van het Burgerlijk Wetboek heeft.
3. Een verzoek als bedoeld in het eerste lid kan ook worden gedaan in het geval dat

een benadeelde ingevolge artikel 954 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, dan wel
uit hoofde van een aan hem door de wet toegekend eigen recht op schadevergoeding,
betaling van een verzekeraar verlangt.

Artikel 1019x
1. Het verzoek wordt gedaan aan de rechter die vermoedelijk bevoegd zal zijn van

de zaak, indien deze ten principale aanhangig wordt gemaakt, kennis te nemen.
Indien de zaak door de kantonrechter moet worden behandeld en beslist, wordt
het verzoek gedaan aan de kantonrechter. De rechter beoordeelt summierlijk of hij
absoluut bevoegd is en of de zaak door de kantonrechter moet worden behandeld
en beslist.
2. Indien een der partijen reeds eerder een verzoek als bedoeld in artikel 1019w,

eerste lid, heeft gedaan, wordt het verzoek gedaan aan de rechter die het eerdere ver-
zoek behandelt of laatstelijk behandeld heeft. Onverminderd artikel 71 is deze rechter
tevens bevoegd kennis te nemen van de zaak ten principale indien deze wordt aan-
gebracht. Indien de zaak ten principale reeds aanhangig is, wordt het verzoek gedaan
aan de rechter voor wie de zaak ten principale aanhangig is.
3. Het verzoekschrift vermeldt naast de in artikel 278, eerste lid, bedoelde gegevens:
a. de aard en het vermoedelijke beloop van de vordering;
b. een omschrijving van het deelgeschil;
c. een zakelijk overzicht van de inhoud en het verloop van de onderhandelingen

over de vordering;
d. de naam en de woonplaats van de wederpartij.
4. Indien over de vordering reeds eerder een verzoek als bedoeld in artikel 1019w,

eerste lid, is gedaan, wordt daarvan melding gemaakt en worden de processtukken
en, indien gegeven, de beschikking bij het verzoekschrift gevoegd.

Artikel 1019ij
1. De rechter kan, op verzoek van partijen of van een van hen dan wel ambtshalve,

een verschijning van partijen bevelen teneinde een schikking te beproeven of tot het
geven van inlichtingen aan de rechter. Artikel 87, tweede en derde lid, en artikel 88,
tweede lid, derde lid, eerste, tweede en derde zin, en vierde lid, zijn van overeenkom-
stige toepassing.
2. Bij een verschijning van partijen ter terechtzitting kan ook de vraag hoe partijen

verder zullen trachten een vaststellingsovereenkomst te bereiken, of de verdere wijze

 De deelgeschilprocedure



van behandeling van geschillen over de vordering, worden besproken. Artikel 191,
tweede lid, tweede en derde zin, is van toepassing.

Artikel 1019z
De rechter wijst het verzoek af voor zover de verzochte beslissing naar zijn oordeel

onvoldoende kan bijdragen aan de totstandkoming van een vaststellingsover-
eenkomst.

Artikel 1019aa
1. De rechter begroot de kosten bij de behandeling van het verzoek aan de zijde van

de persoon die schade door dood of letsel lijdt in de beschikking en neemt daarbij alle
redelijke kosten als bedoeld in artikel 96, tweede lid, van Boek 6 van het Burgerlijk
Wetboek in aanmerking.

2. De in het eerste lid bedoelde kosten gelden als kosten als bedoeld in artikel 96,
tweede lid, van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, met dien verstande dat in afwij-
king van het slot van die bepaling de regels betreffende de proceskosten niet van toe-
passing zijn in het geval de vordering ten principale aanhangig is gemaakt.

3. Artikel 289 is niet van toepassing.

Artikel 1019bb
Tegen de beschikking op het verzoek staat geen voorziening open, onverminderd

artikel 1019cc, derde lid.

Artikel 1019cc
1. Voor zover in de beschikking uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is beslist op

een of meer geschilpunten tussen partijen betreffende hun materiële rechtsverhou-
ding, is de rechter daaraan in de procedure ten principale op dezelfde wijze gebonden
als wanneer de beslissing zou zijn opgenomen in een tussenvonnis in die procedure.

2. Indien de beschikking tevens een veroordeling van een der partijen inhoudt,
komt aan die veroordeling in de procedure ten principale geen verdergaande beteke-
nis toe dan wanneer zij zou zijn opgenomen in een tussen partijen gewezen vonnis in
kort geding.

3. In de procedure ten principale kan van de beschikking, voor zover zij beslissin-
gen als bedoeld in het eerste lid bevat, bij het gerechtshof hoger beroep worden inge-
steld als van een tussenvonnis:

a. binnen drie maanden, te rekenen van de eerste roldatum, dan wel, indien de
beschikking nadien is gegeven, binnen drie maanden, te rekenen van de dag van de
uitspraak van de beschikking, met dien verstande dat de appellant, binnen de grenzen
van artikel 332, in het hoger beroep slechts ontvankelijk zal zijn, indien de rechter in
eerste aanleg deze mogelijkheid heeft geopend op een daartoe binnen dezelfde termijn
door een der partijen gedaan verzoek, waarover de wederpartij is gehoord;

b. tegelijk met het hoger beroep van het eindvonnis.
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ARTIKEL II
In artikel 191, eerste lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wordt

de zinsnede «artikel 88, tweede lid, derde lid, eerste en tweede zin, en vierde lid» ver-
vangen door: artikel 88, tweede lid, derde lid, eerste, tweede en derde zin, en vierde
lid.

ARTIKEL III
Artikel 942 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd:
a. De tweede zin van lid 1 vervalt.
b. Na lid 3 wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:
4. Bij verzekering tegen aansprakelijkheid wordt de verjaring in afwijking van lid 2,

eerste zin, gestuit door iedere onderhandeling tussen de verzekeraar en de tot uitke-
ring gerechtigde of de benadeelde. In dat geval begint in afwijking van lid 2, tweede
zin, en lid 3 een nieuwe verjaringstermijn van drie jaren te lopen met de aanvang van
de dag, volgende op die waarop de verzekeraar hetzij de aanspraak erkent, hetzij bij
aangetekende brief ondubbelzinnig aan degene met wie hij onderhandelt en, indien
deze een ander is, aan de tot uitkering gerechtigde kennis geeft dat hij de onderhan-
delingen afbreekt.

ARTIKEL IV
Na lid 9 van artikel 221 van de Overgangswet nieuw BurgerlijkWetboek wordt een

lid toegevoegd, luidende:
10. Indien vóór het tijdstip van het in werking treden van de wet tegen een verze-

keraar een rechtsvordering tot het doen van een uitkering is ontstaan, is artikel 942 lid
4 van Boek 7 slechts van toepassing indien na dat tijdstip een daad van onderhande-
ling plaatsvindt.

ARTIKEL V
OnzeMinister van Justitie zendt binnen vier jaar na inwerkingtreding van deze wet

aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van artikel
I van deze wet in de praktijk.

ARTIKEL VI
Deze wet wordt aangehaald als: Wet deelgeschilprocedure voor letsel- en

overlijdensschade.

ARTIKEL VII
Dezewet treedt inwerkingmet ingang van de dag na de datum van uitgifte van het

Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle minis-
teries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige
uitvoering de hand zullen houden.

 De deelgeschilprocedure



Gegeven te ’s-Gravenhage, 17 december 2009

Beatrix

De Minister van Justitie,
E. M. H. Hirsch Ballin

Uitgegeven de dertigste juni 2010
De Minister van Justitie,
E. M. H. Hirsch Ballin
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BIJLAGE II
DEELGESCHILUITSPRAKEN D.D. 1 JULI 2015
OP RECHTSPRAAK.NL

INSTANTIE DATUM UITSPRAAK ECLI

HOGE RAAD

2015 19-06-2015 ECLI:NL:HR:2015:1689

23-01-2015 ECLI:NL:PHR:2015:21

2014 18-04-2014 ECLI:NL:HR:2014:943

2013 13-12-2013 ECLI:NL:PHR:2013:2369

GERECHTSHOVEN

2015

’s-Hertogenbosch 02-06-2015 ECLI:NL:GHSHE:2015:2023

2014

Arnhem-Leeuwarden 14-01-2014 ECLI:NL:GHARL:2014:181

Arnhem-Leeuwarden 14-01-2014 ECLI:NL:GHARL:2014:183

Arnhem-Leeuwarden 14-01-2014 ECLI:NL:GHARL:2014:185

Amsterdam 04-02-2014 ECLI:NL:GHAMS:2014:302

Amsterdam 11-02-2014 ECLI:NL:GHAMS:2014:1589

’s-Hertogenbosch 15-04-2014 ECLI:NL:GHSHE:2014:1065

Arnhem-Leeuwarden 03-06-2014 ECLI:NL:GHARL:2014:4331

Den Haag 17-06-2014 ECLI:NL:GHDHA:2014:1997

Arnhem-Leeuwarden 12-08-2014 ECLI:NL:GHARL:2014:6362

Arnhem-Leeuwarden 12-08-2014 ECLI:NL:GHARL:2014:6361

Arnhem-Leeuwarden 30-09-2014 ECLI:NL:GHARL:2014:7477

2013

Den Haag 09-07-2013 ECLI:NL:GHDHA:2013:3213

’s-Hertogenbosch 10-09-2013 ECLI:NL:GHSHE:2013:4188



INSTANTIE DATUM UITSPRAAK ECLI

2012

’s-Gravenhage 17-04-2012 ECLI:NL:GHSGR:2012:BW4607

’s-Hertogenbosch 10-05-2012 ECLI:NL:GHSHE:2012:BW5744

’s-Gravenhage 05-06-2012 ECLI:NL:GHSGR:2012:BW8517

Amsterdam 04-12-2012 ECLI:NL:GHAMS:2012:3600

2011

Arnhem 13-12-2011 ECLI:NL:GHARN:2011:BU8395

RECHTBANKEN

2015

Limburg 08-01-2015 ECLI:NL:RBLIM:2015:653

Amsterdam 15-01-2015 ECLI:NL:RBAMS:2015:140

Gelderland 15-01-2015 ECLI:NL:RBGEL:2015:493

Noord-Holland 22-01-2015, ECLI:NL:RBNHO:2015:876

Amsterdam 22-01-2015 ECLI:NL:RBAMS:2015:271

Noord-Nederland 23-01-2015 ECLI:NL:RBNNE:2015:297

Gelderland 29-01-2015 ECLI:NL:RBGEL:2015:1230

Limburg 10-02-2015 ECLI:NL:RBLIM:2015:1179

Oost-Brabant 19-02-2015 ECLI:NL:RBOBR:2015:1024

Noord-Nederland 20-02-2015 ECLI:NL:RBNNE:2015:793

Overijssel 23-02-2015 ECLI:NL:RBOVE:2015:944

Den Haag 24-02-2015 ECLI:NL:RBDHA:2015:1933

Amsterdam 26-02-2015 ECLI:NL:RBAMS:2015:925

Den Haag 10-03-2015 ECLI:NL:RBDHA:2015:2979

Oost-Brabant 19-03-2015 ECLI:NL:RBOBR:2015:1904

Gelderland 23-03-2015 ECLI:NL:RBGEL:2015:2116

Den Haag 24-03-2015 ECLI:NL:RBDHA:2015:3344

en ECLI:NL:RBDHA:2015:47601

Overijssel 30-03-2015 ECLI:NL:RBOVE:2015:1550

Limburg 01-04-2015 ECLI:NL:RBLIM:2015:3104

Den Haag 07-04-2015 ECLI:NL:RBDHA:2015:3937

Gelderland 16-04-2015 ECLI:NL:RBGEL:2015:2599

Den Haag 21-04-2015 ECLI:NL:RBDHA:2015:4759

Amsterdam 23-04-2015 ECLI:NL:RBAMS:2015:3633

Oost-Brabant 07-05-2015 ECLI:NL:RBOBR:2015:2746

Limburg 13-05-2015 ECLI:NL:RBLIM:2015:4054

Den Haag 19-05-2015 ECLI:NL:RBDHA:2015:5715

Amsterdam 21-05-2015 ECLI:NL:RBAMS:2015:3649

Rotterdam 17-06-2015 ECLI:NL:RBROT:2015:4250

1. Deze beschikkingen zijn aan elkaar gelijk.
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INSTANTIE DATUM UITSPRAAK ECLI

2014

Amsterdam 02-01-2014 ECLI:NL:RBAMS:2014:10

Rotterdam 06-01-2014 ECLI:NL:RBROT:2014:167

Midden-Nederland 07-01-2014 ECLI:NL:RBMNE:2014:113

Den Haag 08-01-2014 ECLI:NL:RBDHA:2014:421

Den Haag 08-01-2014 ECLI:NL:RBDHA:2014:422

Midden-Nederland 15-01-2014 ECLI:NL:RBMNE:2014:372

Limburg 22-01-2014 ECLI:NL:RBLIM:2014:692

Gelderland 03-02-2014 ECLI:NL:RBGEL:2014:1217

Limburg 05-02-2014 ECLI:NL:RBLIM:2014:998

Noord-Nederland 11-02-2014 ECLI:NL:RBNNE:2014:673

Oost-Brabant 12-02-2014 ECLI:NL:RBOBR:2014:719

Amsterdam 13-02-2014 ECLI:NL:RBAMS:2014:794

Amsterdam 14-02-2014 ECLI:NL:RBAMS:2014:830

Den Haag 19-02-2014 ECLI:NL:RBDHA:2014:2101

Gelderland 26-02-2014 ECLI:NL:RBGEL:2014:1324

Oost-Brabant 27-02-2014 ECLI:NL:RBOBR:2014:868

Midden-Nederland 27-02-2014 ECLI:NL:RBMNE:2014:784

Gelderland 27-02-2014 ECLI:NL:RBGEL:2014:2515

Amsterdam 27-02-2014 ECLI:NL:RBAMS:2014:3775

Den Haag 03-03-2014 ECLI:NL:RBDHA:2014:2753

Oost-Brabant 05-03-2014 ECLI:NL:RBOBR:2014:721

Gelderland 11-03-2014 ECLI:NL:RBGEL:2014:1896

Den Haag 18-03-2014 ECLI:NL:RBDHA:2014:4378

Gelderland 01-04-2014 ECLI:NL:RBGEL:2014:8179

Midden-Nederland 09-04-2014 ECLI:NL:RBMNE:2014:1525

Zeeland-West-Brabant 16-04-2014 ECLI:NL:RBZWB:2014:4520

Oost-Brabant 17-04-2014 ECLI:NL:RBOBR:2014:1977

Midden-Nederland 23-04-2014 ECLI:NL:RBMNE:2014:1825

Midden-Nederland 23-04-2014 ECLI:NL:RBMNE:2014:1826

Amsterdam 24-04-2014 ECLI:NL:RBAMS:2014:2154

Amsterdam 01-05-2014 ECLI:NL:RBAMS:2014:2363

Den Haag 01-05-2014 ECLI:NL:RBDHA:2014:7010

Oost-Brabant 02-05-2014 ECLI:NL:RBOBR:2014:2757

Oost-Brabant 21-05-2014 ECLI:NL:RBOBR:2014:2894

Midden-Nederland 21-05-2014 ECLI:NL:RBMNE:2014:4506

Den Haag 27-05-2014 ECLI:NL:RBDHA:2014:8142

Zeeland-West-Brabant 16-06-2014 ECLI:NL:RBZWB:2014:4199

Rotterdam 18-06-2014 ECLI:NL:RBROT:2014:4709

Amsterdam 19-06-2014 ECLI:NL:RBAMS:2014:3529

Amsterdam 19-06-2014 ECLI:NL:RBAMS:2014:3776

Limburg 25-06-2014 ECLI:NL:RBLIM:2014:5612

Midden-Nederland 25-06-2014 ECLI:NL:RBMNE:2014:4759
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INSTANTIE DATUM UITSPRAAK ECLI

Noord-Holland 26-06-2014 ECLI:NL:RBNHO:2014:5555

Den Haag 01-07-2014 ECLI:NL:RBDHA:2014:8149

Gelderland 04-07-2014 ECLI:NL:RBGEL:2014:4111

Zeeland-West-Brabant 09-07-2014 ECLI:NL:RBZWB:2014:4681

Amsterdam 10-07-2014 ECLI:NL:RBAMS:2014:4063

Gelderland 11-07-2014 ECLI:NL:RBGEL:2014:8177

Oost-Brabant 14-07-2014 ECLI:NL:RBOBR:2014:4093

Rotterdam 16-07-2014 ECLI:NL:RBROT:2014:5443

Den Haag 18-07-2014 ECLI:NL:RBDHA:2014:9931

Den Haag 23-07-2014 ECLI:NL:RBDHA:2014:11111

Oost-Brabant 08-08-2014 ECLI:NL:RBOBR:2014:5047

Midden-Nederland 13-08-2014 ECLI:NL:RBMNE:2014:3613

Zeeland-West-Brabant 18-08-2014 ECLI:NL:RBZWB:2014:5966

Rotterdam 19-08-2014 ECLI:NL:RBROT:2014:6616

Midden-Nederland 20-08-2014 ECLI:NL:RBMNE:2014:4510

Oost-Brabant 26-08-2014 ECLI:NL:RBOBR:2014:5188

Midden-Nederland 17-09-2014 ECLI:NL:RBMNE:2014:4511

Den Haag 14-10-2014 ECLI:NL:RBDHA:2014:15455

Rotterdam 15-10-2014 ECLI:NL:RBROT:2014:8411

Midden-Nederland 22-10-2014 ECLI:NL:RBMNE:2014:6749

Oost-Brabant 30-10-2014 ECLI:NL:RBOBR:2014:6528

Oost-Brabant 31-10-2014 ECLI:NL:RBOBR:2014:6522

Midden-Nederland 26-11-2014 ECLI:NL:RBMNE:2014:6750

Noord-Nederland 26-11-2014 ECLI:NL:RBNNE:2014:6661

Midden-Nederland 26-11-2014 ECLI:NL:RBMNE:2014:6751

Amsterdam 04-12-2014 ECLI:NL:RBAMS:2014:8085

Overijssel 15-12-2014 ECLI:NL:RBOVE:2014:6657

Midden-Nederland 17-12-2014 ECLI:NL:RBMNE:2014:7325

Rotterdam 17-12-2014 ECLI:NL:RBROT:2014:10051

Midden-Nederland 24-12-2014 ECLI:NL:RBMNE:2014:7324

2013

Noord-Holland 04-01-2013 ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ0050

Midden-Nederland 29-01-2013 ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ8091

Amsterdam 31-01-2013 ECLI:NL:RBAMS:2013:BZ0515

Oost-Nederland 04-02-2013 ECLI:NL:RBONE:2013:BZ0473

Rotterdam 06-02-2013 ECLI:NL:RBROT:2013:BZ0819

Zeeland-West-Brabant 13-02-2013 ECLI:NL:RBZWB:2013:BZ5965

Den Haag 13-02-2013 ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ2368

Oost-Nederland 18-02-2013 ECLI:NL:RBONE:2013:3325

Den Haag 25-02-2013 ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ3900

Den Haag 25-02-2013 ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ3935

Noord-Holland 28-02-2013 ECLI:NL:RBNHO:2013:CA1890
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INSTANTIE DATUM UITSPRAAK ECLI

Oost-Nederland 28-02-2013 ECLI:NL:RBONE:2013:BZ3464

Limburg 04-03-2013 ECLI:NL:RBLIM:2013:BZ3420

Den Haag 12-03-2013 ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ7062

Limburg 14-03-2013 ECLI:NL:RBLIM:2013:BZ5411

Midden-Nederland 14-03-2013 ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ5255

Noord-Nederland 18-03-2013 ECLI:NL:RBNNE:2013:BZ7237

Rotterdam 20-03-2013 ECLI:NL:RBROT:2013:BZ5992

Oost-Nederland 21-03-2013 ECLI:NL:RBONE:2013:3324

Den Haag 25-03-2013 ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ8900

Rotterdam 27-03-2013 ECLI:NL:RBROT:2013:BZ5996

Den Haag 16-04-2013 ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ8909

Rotterdam 16-04-2013 ECLI:NL:RBROT:2013:BZ7266

Oost-Brabant 16-04-2013 ECLI:NL:RBOBR:2013:BZ8252

Midden-Nederland 18-04-2013 ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ7982

Midden-Nederland 24-04-2013 ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ8632

Den Haag 02-05-2013 ECLI:NL:RBDHA:2013:9261

Den Haag 02-05-2013 ECLI:NL:RBDHA:2013:9262

Amsterdam 02-05-2013 ECLI:NL:RBAMS:2013:CA1402

Den Haag 07-05-2013 ECLI:NL:RBDHA:2013:CA0223

Rotterdam 08-05-2013 ECLI:NL:RBROT:2013:CA1475

Den Haag 21-05-2013 ECLI:NL:RBDHA:2013:CA2447

Den Haag 24-05-2013 ECLI:NL:RBDHA:2013:CA2468

Rotterdam 29-05-2013 ECLI:NL:RBROT:2013:CA1271

Amsterdam 30-05-2013 ECLI:NL:RBAMS:2013:CA3729

Gelderland 03-06-2013 ECLI:NL:RBGEL:2013:4727

Noord-Holland 06-06-2013 ECLI:NL:RBNHO:2013:CA3964

Midden-Nederland 07-06-2013 ECLI:NL:RBMNE:2013:CA2465

Midden-Nederland 12-06-2013 ECLI:NL:RBMNE:2013:CA3507

Amsterdam 13-06-2013 ECLI:NL:RBAMS:2013:CA3809

Rotterdam 26-06-2013 ECLI:NL:RBROT:2013:5181

Gelderland 28-06-2013 ECLI:NL:RBGEL:2013:4728

Midden-Nederland 10-07-2013 ECLI:NL:RBMNE:2013:2703

Midden-Nederland 10-07-2013 ECLI:NL:RBMNE:2013:2704

Gelderland 15-07-2013 ECLI:NL:RBGEL:2013:3764

Midden-Nederland 17-07-2013 ECLI:NL:RBMNE:2013:2855

Den Haag 23-07-2013 ECLI:NL:RBDHA:2013:9276

Den Haag 23-07-2013 ECLI:NL:RBDHA:2013:9278

Noord-Holland 25-07-2013 ECLI:NL:RBNHO:2013:6863

Den Haag 30-07-2013 ECLI:NL:RBDHA:2013:10360

Midden-Nederland 31-07-2013 ECLI:NL:RBMNE:2013:3728

Den Haag 05-08-2013 ECLI:NL:RBDHA:2013:10367

Midden-Nederland 07-08-2013 ECLI:NL:RBMNE:2013:3251

Midden-Nederland 07-08-2013 ECLI:NL:RBMNE:2013:3261
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INSTANTIE DATUM UITSPRAAK ECLI

Gelderland 13-08-2013 ECLI:NL:RBGEL:2013:4729

Midden-Nederland 14-08-2013 ECLI:NL:RBMNE:2013:3727

Noord-Holland 22-08-2013 ECLI:NL:RBNHO:2013:10407

Limburg 26-08-2013 ECLI:NL:RBLIM:2013:5339

Amsterdam 29-08-2013 ECLI:NL:RBAMS:2013:5020

Noord-Nederland 30-08-2013 ECLI:NL:RBNNE:2013:5124

Overijssel 04-09-2013 ECLI:NL:RBOVE:2013:2083

Noord-Holland 04-09-2013 ECLI:NL:RBNHO:2013:7805

Den Haag 06-09-2013 ECLI:NL:RBDHA:2013:15014

Gelderland 10-09-2013 ECLI:NL:RBGEL:2013:4791

Den Haag 16-09-2013 ECLI:NL:RBDHA:2013:15015

Den Haag 30-09-2013 ECLI:NL:RBDHA:2013:13901

Rotterdam 01-10-2013 ECLI:NL:RBROT:2013:7655

Midden-Nederland 02-10-2013 ECLI:NL:RBMNE:2013:4893

Amsterdam 03-10-2013 ECLI:NL:RBAMS:2013:6608

Zeeland-West-Brabant 15-10-2013 ECLI:NL:RBZWB:2013:7899

Overijssel 17-10-2013 ECLI:NL:RBOVE:2013:2503

Midden-Nederland 18-10-2013 ECLI:NL:RBMNE:2013:5000

Den Haag 21-10-2013 ECLI:NL:RBDHA:2013:15613

Den Haag 22-10-2013 ECLI:NL:RBDHA:2013:14106

Zeeland-West-Brabant 23-10-2013 ECLI:NL:RBZWB:2013:7827

Amsterdam 24-10-2013 ECLI:NL:RBAMS:2013:7079

Gelderland 28-10-2013 ECLI:NL:RBGEL:2013:6435

Midden-Nederland 30-10-2013 ECLI:NL:RBMNE:2013:5404

Rotterdam 30-10-2013 ECLI:NL:RBROT:2013:8486

Gelderland 07-11-2013 ECLI:NL:RBGEL:2013:4736

Oost-Brabant 12-11-2013 ECLI:NL:RBOBR:2013:6302

Amsterdam 27-11-2013 ECLI:NL:RBAMS:2013:8227

Oost-Brabant 02-12-2013 ECLI:NL:RBOBR:2013:6750

Den Haag 03-12-2013 ECLI:NL:RBDHA:2013:17778

Rotterdam 03-12-2013 ECLI:NL:RBROT:2013:9456

Oost-Brabant 06-12-2013 ECLI:NL:RBOBR:2013:7185

Den Haag 10-12-2013 ECLI:NL:RBDHA:2013:18947

Limburg 16-12-2013 ECLI:NL:RBLIM:2013:12307

Midden-Nederland 18-12-2013 ECLI:NL:RBMNE:2013:7649

Amsterdam 19-12-2013 ECLI:NL:RBAMS:2013:8678

2012

Arnhem 02-01-2012 ECLI:NL:RBARN:2012:3824

Dordrecht 11-01-2012 ECLI:NL:RBDOR:2012:BV0837

Rotterdam 11-01-2012 ECLI:NL:RBROT:2012:BV0631

Middelburg 11-01-2012 ECLI:NL:RBMID:2012:BW6490

Breda 16-01-2012 ECLI:NL:RBBRE:2012:BV1481
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INSTANTIE DATUM UITSPRAAK ECLI

’s-Gravenhage 20-01-2012 ECLI:NL:RBSGR:2012:BV6894

’s-Gravenhage 24-01-2012 ECLI:NL:RBSGR:2012:BV6900

Amsterdam 26-01-2012 ECLI:NL:RBAMS:2012:BV8485

Amsterdam 26-01-2012 ECLI:NL:RBAMS:2012:BV2693

Rotterdam 01-02-2012 ECLI:NL:RBROT:2012:BV2505

Rotterdam 01-02-2012 ECLI:NL:RBROT:2012:BV2395

Rotterdam 01-02-2012 ECLI:NL:RBROT:2012:BV2500

Breda 06-02-2012 ECLI:NL:RBBRE:2012:BV5615

Rotterdam 07-02-2012 ECLI:NL:RBROT:2012:BV3066

Rotterdam 08-02-2012 ECLI:NL:RNROT:2012:BV3328

’s-Hertogenbosch 08-02-2012 ECLI:NL:RBSHE:2012:BV3743

’s-Gravenhage 09-02-2012 ECLI:NL:RBSGR:2012:BV7111

Arnhem 10-02-2012 ECLI:NL:RBARN:2012:3818

Dordrecht 15-02-2012 ECLI:NL:RBDOR:2012:BV3577

Rotterdam 22-02-2012 ECLI:NL:RBROT:2012:BV6621

Zutphen 29-02-2012 ECLI:NL:RBZUT:2012:BW0226

Maastricht 01-03-2012 ECLI:NL:RBMAA:2012:BW4578

Arnhem 05-03-2012 ECLI:NL:RBARN:2012:3819

’s-Gravenhage 08-03-2012 ECLI:NL:RBSGR:2012:BW0709

’s-Gravenhage 08-03-2012 ECLI:NL:RBSGR:2012:BV8828

Amsterdam 08-03-2012 ECLI:NL:RBAMS:2012:BV8487

’s-Gravenhage 12-03-2012 ECLI:NL:RBSGR:2012:BW2521

Haarlem 14-03-2012 ECLI:NL:RBHAA:2012:BW6462

Rotterdam 20-03-2012 ECLI:NL:RBROT:2012:BV9247

’s-Hertogenbosch 21-03-2012 ECLI:NL:RBSHE:2012:BV9628

Utrecht 21-03-2012 ECLI:NL:RBUTR:2012:BY0648

’s-Gravenhage 21-03-2012 ECLI:NL:RBSGR:2012:BW2526

’s-Gravenhage 22-03-2012 ECLI:NL:RBSGR:2012:BW0695

Utrecht 28-03-2012 ECLI:NL:RBUTR:2012:BX5660

Alkmaar 29-03-2012 ECLI:NL:RBALK:2012:BW0460

Amsterdam 30-03-2012 ECLI:NL:RBAMS:2012:BW3642

’s-Gravenhage 06-04-2012 ECLI:NL:RBSGR:2012:BW3175

Breda 16-04-2012 ECLI:NL:RBBRE:2012:BW4353

Arnhem 03-05-2012 ECLI:NL:RBARN:2012:3820

’s-Hertogenbosch 08-05-2012 ECLI:NL:RBSHE:2012:BW5476

’s-Gravenhage 14-05-2012 ECLI:NL:RBSGR:2012:BW6816

’s-Gravenhage 16-05-2012 ECLI:NL:RBSGR:2012:BW7278

Utrecht 23-05-2012 ECLI:NL:RBUTR:2012:BY0650

’s-Hertogenbosch 24-05-2012 ECLI:NL:RBSHE:2012:BW6836

’s-Hertogenbosch 29-05-2012 ECLI:NL:RBSHE:2012:BX2727

Arnhem 30-05-2012 ECLI:NL:RBARN:2012:BW7289

Breda 11-06-2012 ECLI:NL:RBBRE:2012:BW8563

Assen 12-06-2012 ECLI:NL:RBASS:2012:BW9053

Bijlage II



INSTANTIE DATUM UITSPRAAK ECLI

Middelburg 13-06-2012 ECLI:NL:RBMID:2012:BY4585

Arnhem 14-06-2012 ECLI:NL:RBARN:2012:3821

Rotterdam 20-06-2012 ECLI:NL:RBROT:2012:BW8748

’s-Gravenhage 27-06-2012 ECLI:NL:RBSGR:2012:BX2018

Utrecht 27-06-2012 ECLI:NL:RBUTR:2012:BX5657

Dordrecht 27-06-2012 ECLI:NL:RBDOR:2012:BX0795

Rotterdam 04-07-2012 ECLI:NL:RBROT:2012:BX0122

Utrecht 04-07-2012 ECLI:NL:RBUTR:2012:BX5644

’s-Gravenhage 06-07-2012 ECLI:NL:RBSGR:2012:BX2021

’s-Hertogenbosch 11-07-2012 ECLI:NL:RBSHE:2012:BX7216

’s-Gravenhage 12-07-2012 ECLI:NL:RBSGR:2012:BX6775

’s-Gravenhage 18-07-2012 ECLI:NL:RBSGR:2012:BX7172

Almelo 18-07-2012 ECLI:NL:RBALM:2012:BX2338

’s-Hertogenbosch 19-07-2012 ECLI:NL:RBSHE:2012:BX3377

Amsterdam 26-07-2012 ECLI:NL:RBAMS:2012:BX4272

Amsterdam 26-07-2012 ECLI:NL:RBAMS:2012:BX4320

Utrecht 01-08-2012 ECLI:NL:RBUTR:2012:BX5635

Breda 06-08-2012 ECLI:NL:RBBRE:2012:BX3739

Utrecht 08-08-2012 ECLI:NL:RBUTR:2012:BX5629

’s-Gravenhage 16-08-2012 ECLI:NL:RBSGR:2012:BY1650

’s-Gravenhage 17-08-2012 ECLI:NL:RBSGR:2012:BX8037

’s-Gravenhage 17-08-2012 ECLI:NL:RBSGR:2012:BX7791

Utrecht 22-08-2012 ECLI:NL:RBUTR:2012:BX6456

Utrecht 23-08-2012 ECLI:NL:RBUTR:2012:BY1855

Utrecht 05-09-2012 ECLI:NL:RBUTR:2012:BX7653

Breda 06-09-2012 ECLI:NL:RBBRE:2012:BX7896

Utrecht 19-09-2012 ECLI:NL:RBUTR:2012:BX7945

Groningen 21-09-2012 ECLI:NL:RBGRO:2012:BY3401

Utrecht 03-10-2012 ECLI:NL:RBUTR:2012:BY1146

Arnhem 05-10-2012 ECLI:NL:RBARN:2012:3827

Rotterdam 10-10-2012 ECLI:NL:RBROT:2012:BX9800

Utrecht 10-10-2012 ECLI:NL:RBUTR:2012:BY0944

Groningen 11-10-2012 ECLI:NL:RBGRO:2012:BY4099

Utrecht 12-10-2012 ECLI:NL:RBUTR:2012:BY0014

Zutphen 15-10-2012 ECLI:NL:RBZUT:2012:BY0801

Utrecht 17-10-2012 ECLI:NL:RBUTR:2012:BY2872

Utrecht 17-10-2012 ECLI:NL:RBUTR:2012:BY1151

’s-Hertogenbosch 17-10-2012 ECLI:NL:RBSHE:2012:BY1145

’s-Gravenhage 25-10-2012 ECLI:NL:RBSGR:2012:BY3377

’s-Gravenhage 25-10-2012 ECLI:NL:RBSGR:2012:BY2552

Zutphen 25-10-2012 ECLI:NL:RBZUT:2012:BY1386

Amsterdam 25-10-2012 ECLI:NL:RBAMS:2012:BY3931

’s-Gravenhage 30-10-2012 ECLI:NL:RBSGR:2012:BY2558
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INSTANTIE DATUM UITSPRAAK ECLI

Rotterdam 07-11-2012 ECLI:NL:RBROT:2012:BY2564

’s-Gravenhage 15-11-2012 ECLI:NL:RBSGR:2012:BZ2361

Arnhem 22-11-2012 ECLI:NL:RBARN:2012:3828

Amsterdam 29-11-2012 ECLI:NL:RBAMS:2012:BY7235

Amsterdam 29-11-2012 ECLI:NL:RBAMS:2012:BY7466

’s-Gravenhage 30-11-2012 ECLI:NL:RBSGR:2012:BZ2041

Arnhem 05-12-2012 ECLI:NL:RBARN:2012:3822

’s-Gravenhage 12-12-2012 ECLI:NL:RBSGR:2012:BY7058

’s-Hertogenbosch 12-12-2012 ECLI:NL:RBSHE:2012:BZ6850

’s-Gravenhage 12-12-2012 ECLI:NL:RBSGR:2012:BY7119

’s-Gravenhage 12-12-2012 ECLI:NL:RBSGR:2012:BY7085

Rotterdam 12-12-2012 ECLI:NL:RBROT:2012:BY6446

Arnhem 14-12-2012 ECLI:NL:RBARN:2012:BY7016

Utrecht 14-12-2012 ECLI:NL:RBUTR:2012:BZ1412

’s-Gravenhage 19-12-2012 ECLI:NL:RBSGR:2012:BZ2046

Utrecht 19-12-2012 ECLI:NL:RBUTR:2012:BY7764

2011

Breda 03-01-2011 ECLI:NL:RBBRE:2011:BO9631

Zutphen 05-01-2011 ECLI:NL:RBZUT:2011:BP0054

Arnhem 10-01-2011 ECLI:NL:RBARN:2011:BP2911

Arnhem 11-01-2011 ECLI:NL:RBARN:2011:BP5033

Maastricht 12-01-2011 ECLI:NL:RBMAA:2011:BP2143

Amsterdam 20-01-2011 ECLI:NL:RBAMS:2011:BQ1537

Arnhem 07-02-2011 ECLI:NL:RBARN:2011:BP5963

Utrecht 09-02-2011 ECLI:NL:RBUTR:2011:BP5568

Roermond 09-02-2011 ECLI:NL:RBROE:2011:BQ3182

’s-Gravenhage 11-02-2011 ECLI:NL:RBSGR:2011:BP5395

’s-Gravenhage 11-02-2011 ECLI:NL:RBSGR:2011:BP5391

Maastricht 16-02-2011 ECLI:NL:RBMAA:2011:BP4792

Alkmaar 17-02-2011 ECLI:NL:RBALK:2011:BP4916

Haarlem 17-02-2011 ECLI:NL:RBHAA:2011:BP5388

Rotterdam 23-02-2011 ECLI:NL:RBROT:2011:BP5418

’s-Gravenhage 28-02-2011 ECLI:NL:RBSGR:2011:BP8863

Rotterdam 23-03-2011 ECLI:NL:RBROT:2011:BP8827

Rotterdam 23-03-2011 ECLI:NL:RBROT:2011:BP8824

Utrecht 23-03-2011 ECLI:NL:RBUTR:2011:BQ0094

’s-Gravenhage 30-03-2011 ECLI:NL:RBSGR:2011:BQ0359

Rotterdam 06-04-2011 ECLI:NL:RBROT:2011:BQ0244

Rotterdam 08-04-2011 ECLI:NL:RBROT:2011:BQ1679

’s-Gravenhage 12-04-2011 ECLI:NL:RBSGR:2011:BQ5988

Rotterdam 13-04-2011 ECLI:NL:RBROT:2011:BQ1123

Arnhem 18-04-2011 ECLI:NL:RBARN:2011:BQ5786

Bijlage II



INSTANTIE DATUM UITSPRAAK ECLI

Maastricht 19-04-2011 ECLI:NL:RBMAA:2011:BQ5644

Rotterdam 20-04-2011 ECLI:NL:RBROT:2011:BQ1833

Breda 02-05-2011 ECLI:NL:RBBRE:2011:BQ3210

Arnhem 02-05-2011 ECLI:NL:RBARN:2011:BQ3863

Breda 02-05-2011 ECLI:NL:RBBRE:2011:BQ3226

Zutphen 04-05-2011 ECLI:NL:RBZUT:2011:BQ3332

’s-Gravenhage 04-05-2011 ECLI:NL:RBSGR:2011:BQ6068

’s-Gravenhage 04-05-2011 ECLI:NL:RBSGR:2011:BQ6069

Haarlem 12-05-2011 ECLI:NL:RBHAA:2011:BQ4765

Maastricht 16-05-2011 ECLI:NL:RBMAA:2011:BQ5685

Maastricht 24-05-2011 ECLI:NL:RBMAA:2011:BQ5739

Amsterdam 26-05-2011 ECLI:NL:RBAMS:2011:BR2561

Rotterdam 01-06-2011 ECLI:NL:RBROT:2011:BQ6735

Arnhem 08-06-2011 ECLI:NL:RBARN:2011:BQ9096

’s-Hertogenbosch 09-06-2011 ECLI:NL:RBSHE:2011:BQ7692

’s-Hertogenbosch 14-06-2011 ECLI:NL:RBSHE:2011:BQ9268

Amsterdam 23-06-2011 ECLI:NL:RBAMS:2011:BR5467

Breda 04-07-2011 ECLI:NL:RBBRE:2011:BR0309

Assen 06-07-2011 ECLI:NL:RBASS:2011:BR0730

’s-Gravenhage 06-07-2011 ECLI:NL:RBSGR:2011:BU2090

Breda 11-07-2011 ECLI:NL:RBBRE:2011:BR1988

’s-Gravenhage 11-07-2011 ECLI:NL:RBSGR:2011:BU2097

’s-Gravenhage 20-07-2011 ECLI:NL:RBSGR:2011:BU3468

Rotterdam 21-07-2011 ECLI:NL:RBROT:2011:BU9562

Alkmaar 28-07-2011 ECLI:NL:RBALK:2011:BW0355

’s-Gravenhage 09-08-2011 ECLI:NL:RBSGR:2011:BU3478

Utrecht 10-08-2011 ECLI:NL:RBUTR:2011:BT8679

Arnhem 10-08-2011 ECLI:NL:RBARN:2011:4222

Breda 22-08-2011 ECLI:NL:RBBRE:2011:BR7054

Maastricht 23-08-2011 ECLI:NL:RBMAA:2011:BT1939

Zwolle-Lelystad 02-09-2011 ECLI:NL:RBZLY:2011:BU1425

Arnhem 07-09-2011 ECLI:NL:RBARN:2011:BU6743

Arnhem 07-09-2011 ECLI:NL:RBARN:2011:BU6751

Assen 14-09-2011 ECLI:NL:RBASS:2011:BT1641

’s-Hertogenbosch 21-09-2011 ECLI:NL:RBSHE:2011:BT2397

Arnhem 21-09-2011 ECLI:NL:RBARN:2011:BU6752

Utrecht 28-09-2011 ECLI:NL:RBUTR:2011:BT8647

Arnhem 30-09-2011 ECLI:NL:RBARN:2011:BU6738

Breda 03-10-2011 ECLI:NL:RBBRE:2011:BT6600

Arnhem 04-10-2011 ECLI:NL:RBARN:2011:4224

Middelburg 12-10-2011 ECLI:NL:RBMID:2011:BW6466

Zwolle-Lelystad 13-10-2011 ECLI:NL:RBZLY:2011:BT8745

Haarlem 18-10-2011 ECLI:NL:RBHAA:2011:BU4763
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INSTANTIE DATUM UITSPRAAK ECLI

’s-Hertogenbosch 20-10-2011 ECLI:NL:RBSHE:2011:BT8905

Zutphen 20-10-2011 ECLI:NL:RBZUT:2011:BU1420

Arnhem 20-10-2011 ECLI:NL:RBARN:2011:BU4405

’s-Gravenhage 24-10-2011 ECLI:NL:RBSGR:2011:BU3876

’s-Gravenhage 26-10-2011 ECLI:NL:RBSGR:2011:BU3870

’s-Gravenhage 26-10-2011 ECLI:NL:RBSGR:2011:BV1548

Maastricht 26-10-2011 ECLI:NL:RBMAA:2011:BU7197

’s-Gravenhage 28-10-2011 ECLI:NL:RBSGR:2011:BU3883

’s-Gravenhage 01-11-2011 ECLI:NL:RBSGR:2011:BU6717

Rotterdam 09-11-2011 ECLI:NL:RBROT:2011:BU3703

Amsterdam 10-11-2011 ECLI:NL:RBAMS:2011:BW7808

Arnhem 14-11-2011 ECLI:NL:RBARN:2011:BU6757

Rotterdam 16-11-2011 ECLI:NL:RBROT:2011:BU4625

Zutphen 17-11-2011 ECLI:NL:RBZUT:2011:BU6835

’s-Gravenhage 17-11-2011 ECLI:NL:RBSGR:2011:BV1509

Rotterdam 23-11-2011 ECLI:NL:RBROT:2011:BU5487

Arnhem 25-11-2011 ECLI:NL:RBARN:2011:BV0279

Arnhem 25-11-2011 ECLI:NL:RBARN:2011:BV0282

Arnhem 25-11-2011 ECLI:NL:RBARN:2011:BV0285

’s-Gravenhage 30-11-2011 ECLI:NL:RBSGR:2011:BV1531

Breda 05-12-2011 ECLI:NL:RBBRE:2011:BU6973

Rotterdam 07-12-2011 ECLI:NL:RBROT:2011:BU8430

Dordrecht 08-12-2011 ECLI:NL:RBDOR:2011:BU7610

’s-Hertogenbosch 13-12-2011 ECLI:NL:RBSHE:2011:BU7841

Rotterdam 14-12-2011 ECLI:NL:RBROT:2011:BU8302

’s-Hertogenbosch 20-12-2011 ECLI:NL:RBSHE:2011:BU8766

Rotterdam 21-12-2011 ECLI:NL:RBROT:2011:BU8990

Amsterdam 28-12-2011 ECLI:NL:RBAMS:2011:BV6198

2010

’s-Hertogenbosch 23-09-2010 ECLI:NL:RBSHE:2010:BN8382

Rotterdam 06-10-2010 ECLI:NL:RBROT:2010:BN9805

Utrecht 13-10-2010 ECLI:NL:RBUTR:2010:BO1694

Zutphen 22-10-2010 ECLI:NL:RBZUT:2010:BO7286

Utrecht 27-10-2010 ECLI:NL:RBUTR:2010:BO2891

Amsterdam 28-10-2010 ECLI:NL:RBAMS:2010:BO9956

Amsterdam 28-10-2010 ECLI:NL:RBAMS:2010:BO3227

’s-Gravenhage 03-11-2010 ECLI:NL:RBSGR:2010:BO3565

Haarlem 23-11-2010 ECLI:NL:RBHAA:2010:BO6959

Rotterdam 01-12-2010 ECLI:NL:RBROT:2010:BO5673

Zutphen 02-12-2010 ECLI:NL:RBZUT:2010:BO7282

Amsterdam 09-12-2010 ECLI:NL:RBAMS:2010:BP1580

Maastricht 13-12-2010 ECLI:NL:RBMAA:2010:BO7650

Bijlage II



INSTANTIE DATUM UITSPRAAK ECLI

’s-Gravenhage 22-12-2010 ECLI:NL:RBSGR:2010:BO9396

Amsterdam 23-12-2010 ECLI:NL:RBAMS:2010:BP1581

’s-Hertogenbosch 23-12-2010 ECLI:NL:RBSHE:2010:BO9650

Utrecht 27-12-2010 ECLI:NL:RBUTR:2010:BP3878
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BIJLAGE IV
VRAGENLIJST BENADEELDEN

Persoonsgegevens
• Wat is uw geboortedatum?
• Wat is uw burgerlijke staat?
• Wat is uw beroep?

Feiten ongeval
• Wat was de datum van het ongeval?
• Wat was de oorzaak van het ongeval?
• Wat gebeurde er precies?
• Heeft het ongeval gevolgen voor u gehad? Zo ja: wat was de aard van het letsel?
• Is er al een medische eindtoestand bereikt?
• Bent u blijven werken na het ongeval?
• Wat waren de gevolgen voor uw privésituatie?

Vaststellen aansprakelijkheid en schadeomvang
• Aan wie was het ongeval te wijten?
• Werd de aansprakelijkheid erkend?
• Was er sprake van eigen schuld?
• Was er onenigheid over schadeposten?

Belangenbehartiging
• Hebt u een belangenbehartiger ingeschakeld? Zo ja: wie hebt u ingeschakeld:

– een letselschaderegelaar?
– een advocaat?
– een rechtsbijstandsverzekeraar?

• Hoe hebt u uw keus voor een belangenbehartiger bepaald?
• Op welk moment hebt u een belangenbehartiger ingeschakeld?
• Bent u tevreden over uw belangenbehartiger? Waarom wel of niet?

Onderhandelingen
• Heeft u tijdens de onderhandelingen contact met uw wederpartij gehad? Zo ja:

met wie:
– met de schadeveroorzaker?



– met zijn aansprakelijkheidsverzekeraar?
– met een andere belangenbehartiger?
– of met meerdere van deze actoren?

• Hoe verliep dat contact?
• Had u regelmatig contact?
• Verliep het contact schriftelijk of mondeling?
• Voelde u zich serieus genomen?
• Zijn de onderhandelingen vastgelopen? Zo ja: waarop?

Deelgeschilverzoek
• Hebt u of de wederpartij een verzoek ingediend?
• Hebt u nog een ander instrument overwogen, zoals mediation of een kort geding?
• Hebt u eerst gedreigd met de procedure alvorens het verzoek daadwerkelijk in te

dienen? Zo ja:
– wat hoopte u daarmee te bereiken?
– hebt u het doel dat u wilde bereiken behaald?

• Indien u met de procedure hebt gedreigd: ging er effect van die dreiging uit op het
gedrag van de wederpartij? Zo ja: welk effect?

• Heeft de wederpartij nog gedreigd met de procedure? Zo ja: had dat effect op uw
gedrag?

• Is het verzoek door één partij of door u en uwwederpartij gezamenlijk ingediend?
• Is bij een verzoek door één partij de mogelijkheid van een gezamenlijk verzoek

besproken?
• Indien u het verzoek indiende: veranderde het gedrag van uw wederpartij door

het indienen van het verzoek? Zo ja: op welke manier?

Gedrag in de deelgeschilprocedure
• Was de sfeer tussen u en uw wederpartij tijdens de procedure anders dan tijdens

de onderhandelingen? Zo ja: kunt u uitleggen waarin dat verschil was gelegen?

Deelgeschilziting
• Was u voldoende voorbereid op de behandeling ter zitting? Waarom wel of niet?
• Vond u de voorbereiding van de zitting belastend? Waarom wel of niet?
• Vond u de zitting belastend? Waarom wel of niet?
• Wie waren ter zitting aanwezig?
• Nam de rechter uw verzoek in behandeling?
• Hoe verliep de zitting?
• Bent u de gang op gestuurd om te proberen te schikken?
• Is over deskundigenbewijs of getuigenbewijs gesproken?
• Hoe hebt u de procedure ervaren?
• Vond u het prettig dat een rechter naar uw zaak keek? Waarom wel of niet?
• Bent u tevreden over de manier waarop de rechter de zaak behandelde?
• Hebt u iets gemist? Zo ja, wat?
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• Hebt u uw zaak voldoende kunnen belichten?
• Werd u net zoals uw wederpartij behandeld?
• Werd er naar u geluisterd?
• Werd u respectvol bejegend?
• Vond u de rechter deskundig en ervaren?
• Verliep de zitting snel?
• Kreeg u snel een uitspraak?
• Heeft de rechter de wijze van communiceren tussen u en uw wederpartij

besproken?
• Heeft de rechter besproken welke stappen na de zitting zouden kunnen worden

gezet?
• Heeft de rechter de kosten begroot? Zo ja: waren u en uw belangenbehartiger daar-

over tevreden?
• Zijn tijdens de zitting afspraken gemaakt? Zo ja: voelde u zich daaraan gebonden?

Effect uitspraak op onderhandelingen
• Heeft de rechter een uitspraak gegeven? Zo ja: begrepen u en uwwederpartij deze

uitspraak?
• Konden u en uw wederpartij zich in de uitspraak vinden?
• Hoe verliepen de onderhandelingen na de uitspraak?
• Werden de onderhandelingen na de zitting voortgezet?
• Was het voortzetten van de onderhandelingen direct mogelijk? Waarom wel of

niet?
• Kostte het u moeite om de onderhandelingen direct voort te zetten? Waarom wel

of niet?
• Kon de wederpartij de onderhandelingen direct voortzetten? Waaromwel of niet?

Stand van zaken op dit moment
• Is de zaak al afgerond? Zo nee: wat staat nog open?
• Hoe lang denkt u dat de afhandeling nog gaat duren?
• Verwacht u dat u er samen uitkomt of dat er bijvoorbeeld nog een procedure nodig

is?

Tot slot
• Is er nog iets dat u graag aan de orde wilt stellen?
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BIJLAGE V
VRAGENLIJST BELANGENBEHARTIGERS EN

AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERAARS

Algemeen
• Hebt u wel eens een deelgeschilprocedure ingesteld? Zo ja:

– waarom?
– hebt u andere methoden van geschilbeslechting overwogen?
– hoe vaak?
– voor welk soort ongevallen (medisch, verkeers- of arbeidsongeval enz)?
– was sprake van licht letsel of van zwaar letsel?

• Indien de procedure er niet was geweest, had u dan op hetzelfde moment een
andere methode van geschiloplossing ingezet?

• Bent u wel eens door een ander in de procedure betrokken?

Dreigen met de procedure
• Hebt u wel eens met de procedure gedreigd? Zo ja: wat hoopte u daarmee te berei-

ken? Hebt u uw doel behaald? Waarom wel of niet?
• Had deze dreiging effect op het gedrag van de wederpartij? Zo ja: welk effect?
• Bent u wel eens door een ander met de procedure bedreigd? Zo ja: hoe hebt u dat

ervaren? Had deze dreiging effect op uw gedrag? Zo ja: welk effect?

Indienen van een deelgeschilverzoek
• Diende u een verzoek alleen in of gezamenlijk met de wederpartij?
• Indien u het verzoek alleen indiende: hebt u de mogelijkheid van een gezamenlijk

verzoek besproken? Waarom wel of niet?
• Heeft een door één partij ingediend verzoek effect op de onderhandelingssfeer? Zo

ja: welk effect?
• Heeft een gezamenlijk verzoek effect op de onderhandelingssfeer? Zo ja:welk effect?
• Vond u het lastig om een verzoek te formuleren? Waarom wel of niet?
• Hield u bij de omschrijving van het deelgeschil rekening met de aparte status van

de materiële beslissingen in een eventuele bodemprocedure? Waarom wel of niet?



Advocaten
• Leverde het opstellen van het zakelijke overzicht problemen op met de Gedrags-

regels van de Nederlandse Orde van Advocaten?

Gedrag in een deelgeschilprocedure
• Hebt u de indruk dat partijen zich in de procedure anders tegenover elkaar gedra-

gen dan in de buitengerechtelijke onderhandelingen? Zo ja: in welk opzicht? Hebt
u een idee waardoor dat komt?

• Hebt u de indruk dat partijen zich in de procedure anders tegenover elkaar gedra-
gen dan in andere civielrechtelijke procedures? Zo ja: in welk opzicht? Hebt u een
idee waardoor dat komt?

Gedrag rechter
• Was u voldoende voorbereid op de behandeling ter zitting?
• Hoe hebt u de zitting ervaren?
• Bent u tevreden over de manier waarop de rechter de zaak behandelde?

– Werd u net zoals uw wederpartij behandeld?
– Kon zowel u, als uw wederpartij, de zaak voldoende belichten?
– Kreeg zowel u, als uw wederpartij, evenveel empathische vragen en kritische

vragen?
– Werd er naar u geluisterd?
– Werd u respectvol bejegend?
– Was de rechter deskundig en ervaren?
– Gaf de rechter ter zitting voldoende sturing?

• Heeft de rechter getracht u en uw wederpartij te binden opdat u de onderhande-
lingen weer zou kunnen voortzetten? Zo ja: op welke manier:
– is de beschikbare informatie gelijk getrokken?
– is gezocht naar een mogelijk conflict achter het geschil?
– zijn de juridische gevolgen van de verschillende opties geschetst?
– is de wijze van communiceren met elkaar besproken?
– zijn de vervolgstappen na de procedure aan de orde geweest? Zo ja: zijn daar-

over afspraken gemaakt? Zo ja: welke?
• Was er alleen een mondelinge behandeling of ook een inlichtingencomparitie dan

wel een schikkingscomparitie?
• Was de aanpak anders dan in andere civielrechtelijke procedures? Zo ja: wat was

het verschil?
• Had de rechter de zaak effectiever kunnen aanpakken? Zo ja: op welke manier?
• Had de rechter de kosten begroot? Zo ja: was u daar tevreden over?
• Verliep de procedure snel? Waarom wel of niet?

Gedrag na een deelgeschilprocedure
• Wat was de uitkomst van de procedure?
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• Was de beschikking duidelijk voor beide partijen, kortom was deze niet voor mis-
verstanden vatbaar?

• Ging van die uitkomst effect uit op de onderhandelingen? Zo ja: welk effect?
• Zijn tijdens de procedure nog afspraken gemaakt? Zo ja: welke? Voelden zowel u,

als uw wederpartij, zich daaraan gebonden?
• Ging van de functies van de rechter invloed uit op de onderhandelingen? Zo ja:

– van de oordelende functie?
– van de bindende functie?
– van beide functies?

• Was u het eens met de beschikking? Zo nee: kostte het u moeite neutraal verder te
onderhandelen? Waarom wel of niet?

• Was de wederpartij het eens met de beschikking? Zo nee: kostte het de wederpartij
moeite neutraal verder te onderhandelen?Waaromwel of niet?Waaruit bleek dat?

• Werden de onderhandelingen na de procedure weer opgepakt? Waarom wel of
niet? Zo ja:
– direct of pas na enige tijd?
– speelde daarbij een rol dat er geen directe voorziening tegen de beschikking

openstond?
– speelde daarbij een rol dat alleen tegen beslissingen die de materiële rechtsver-

houding betreffen hoger beroep mogelijk is in de bodemprocedure?
• Hoe verliepen de onderhandelingen na de procedure? Verliepen ze beter of slech-

ter dan voor de procedure? Waarom wel of niet?
• Konden de onderhandelingen worden afgerond? Waarom wel of niet?
• Indien de onderhandelingen vastliepen: welke stap is genomen toen de onderhan-

delingen weer vastliepen? Wie nam het initiatief daartoe?
• Indien een bodemprocedure is ingesteld:

– is hoger beroep tussentijds of tegelijk met de bodemprocedure ingesteld?
– werdbij tussentijds hoger beroephet verlof daartoe verleend?Waaromwel of niet?

Tot slot
• Is de specifieke kosten toerekeningsbepaling toereikend?Waaromwel of niet en is

een aanpassing gewenst?
• Vormt de mogelijkheid om een rechter in te schakelen een stimulans of een belem-

mering voor de onderhandelingen?
• Maakt de procedure de afhandeling goedkoper? Waarom wel of niet?
• Maakt de procedure de afhandeling sneller? Waarom wel of niet?
• Maakt de procedure de afhandeling minder belastend voor de benadeelde?

Waarom wel of niet?
• Maakt de procedure de afhandeling minder conflictueus? Waarom wel of niet?
• Is de afhandeling van personenschade veranderd door de procedure?
• Hebt u nog punten waardoor de procedure verbeterd kan worden?
• Is er nog iets dat u graag aan de orde wilt stellen?
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BIJLAGE VI
INFORMATIE IN PROCESINLEIDINGEN

INHOUD VERZOEKSCHRIFT

Het deelgeschilverzoek behoort naast de, in artikel 278, eerste lid, Rv bedoelde gege-
vens, ingevolge artikel 1019x, derde lid en vierde lid, Rv ook te bevatten:
• de aard en het vermoedelijke beloop van de vordering;
• een omschrijving van het deelgeschil;
• een zakelijk overzicht van de inhoud en het verloop van de onderhandelingen over

de vordering;
• de naam en de woonplaats van de wederpartij;
• vermelding van eventuele eerdere deelgeschilverzoeken, inclusief de processtuk-

ken en eventuele beschikkingen.1

Een deel van deze gegevens is ook in andere procedures gebruikelijk. Zo geldt de eis
dat het verzoekschrift de aard en het vermoedelijke beloop van de vordering behoort
te vermelden opdat de rechter zijn bevoegdheid kan bepalen, ook voor een voorlopig
getuigenverhoor. De verzoeker kan daarbij volstaan met een zo nauwkeurig moge-
lijke schatting, gebaseerd op de dan voorhanden zijnde gegevens van de door de
benadeelde geleden en nog te lijden schade alsmede van het bedrag daarvan, waar-
voor de schadeveroorzaker mogelijk aansprakelijk is. Een schatting is voldoende
omdat in het stadium waarin de procedure aanhangig wordt gemaakt vaak nog niet
vaststaat wat de omvang van de schade is en tot welk bedrag de aansprakelijk gehou-
den partij daarvoor aansprakelijk is.2

Evenmin nieuw is het vermelden van de contactgegevens van de verzoeker en de
tegenpartij opdat zij ingevolge de bepalingen van titel 3, afdeling 3, van het Eerste
Boek Rv kunnen worden opgeroepen. Bij een directe rechtsvordering tegen de verze-
keraar van de schadeveroorzaker is de benadeelde zelf verantwoordelijk voor het

1. Ingevolge artikel I, PPPPP, eerste lid, van de voorgestelde ‘Invoeringswet vereenvoudiging en digita-
lisering procesrecht,’ Kamerstukken II 2014/15, 34 212, nr. 2, wordt in artikel 1019x, derde lid, Rv ‘Het
verzoekschrift’ vervangen door ‘De procesinleiding’ en wordt ‘artikel 278, eerste lid’ vervangen door
‘artikel 30a, derde lid’. Ingevolge artikel I, PPPPP, tweede lid, wordt in artikel 1019x, vierde lid, ‘het
verzoekschrift’ vervangen door ‘de procesinleiding.’

2. Kamerstukken II 2008/09, 31 518, nr. 8, p. 13.



tijdig in het geding roepen van de verzekerde. Dat is slechts anders indien de verze-
kerde een rechtspersoon was die heeft opgehouden te bestaan en de verplichting tot
vergoeding van de schade van de benadeelde niet op een ander is overgegaan (artikel
7:954 leden 2 en 6 BW).
Het vermelden van eventuele eerdere deelgeschilverzoeken spreekt voor zich.
Voor de omschrijving van het deelgeschil en het zakelijke overzicht is echter spe-

ciale aandacht nodig. Het deelgeschil behoort duidelijk te worden omschreven omdat
de rechter het verzoek ingevolge artikel 1019w, eerste lid, Rv alleen in behandeling
neemt indien het verzoek een deel van het gehele geschil betreft waarvan de beëindi-
ging kan bijdragen aan de totstandkoming van een minnelijke schikking over het
geheel. Bovendien kan de formulering van invloed zijn op dewijze waarop de rechter
in een eventuele bodemprocedure aan de beschikking is gebonden en op een eventu-
eel hoger beroep.
Het verzoek kan zowel juridisch inhoudelijke, als procedurele en meer feitelijke

geschillen betreffen. Te denken valt aan geschillen over de aansprakelijkheid, demate
van toerekenbaarheid van de daad aan de dader, de causaliteit en verjaring of verval
van rechten. Een deelgeschil mag ook de kernvragen over aansprakelijkheid, schade
en causaliteit zelf betreffen.3 Voorts zijn ook vragen mogelijk over of nog een deskun-
digenadvies nodig is, welke deskundige dient te worden geraadpleegd, hoe de vraag-
stelling dient te luiden, van welk carrièreverloop partijen moeten uitgaan om de
arbeidsvermogensschade te kunnen berekenen, tot welk moment en hoe vaak huis-
houdelijke hulp nodig is of wat de ingangsdatum voor de rekenrente is.4

Het verzoek behoort ingevolge artikel 1019x, derde lid, Rv ook een zakelijk over-
zicht van de inhoud en het verloop van de onderhandelingen over de vordering te
bevatten. Dat betekent dat in elk geval de volgende gegevens behoren te worden
verstrekt:
• een korte beschrijving van hoe de onderhandelingen zijn verlopen;
• een overzicht van alle punten waarover partijen het wel en niet eens zijn; inclusief

– over welke punten een minnelijke regeling is bereikt;
– over welke punten bijna een minnelijke regeling is bereikt en wat daaraan nog

in de weg staat;
– over welke punten geen overeenstemming is bereikt en wat aan het mislukken

daarvan ten grondslag heeft gelegen;
– welke punten dan wel schadeposten wel of niet worden betwist; en
– of een partij buitengerechtelijke of gerechtelijke stappen overweegt.5

Tot slot behoort het verzoekschrift ook een kostenspecificatie te bevatten opdat de
rechter op grond van artikel 1019aa Rv de werkelijke kosten kan begroten. Er kan
dus niet worden volstaan met de melding ‘kosten rechtens’. In het verzoek behoort

3. Ibid, p. 9; Kamerstukken II 2007/08, 31 518, nr. 3, p. 10.
4. Kamerstukken II 2007/08, 31 518, nr. 3, pp. 10, 11, 16.
5. Rechtbank ’s-Hertogenbosch 13 december 2011, ECLI:NL:RBSHE:2011:BU7841 r.o. 2.6.
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te worden gespecificeerd aan welke werkzaamheden voor de procedure hoeveel uur
is besteed en tegen welk uurtarief, inclusief het percentage aan kantoorkosten en het
percentage aan BTW.

EVENTUELE RECHTSMIDDELEN

Tegen een beschikking staat ingevolge artikel 1019bb Rv in beginsel geen directe
voorziening open. De procedure strekt immers ertoe partijen te stimuleren verder
te onderhandelen in plaats van door te procederen. Indien hoger beroep echter toch
nodig mocht blijken, verdient het aanbeveling onderstaande gegevens in de procesin-
leidingen op te nemen.

Verzoekschriftprocedure bij doorbrekingsgronden

Sinds de beschikking van 18 april 2014 van de Hoge Raad is duidelijk dat zelfstandig
hoger beroep doormiddel van een verzoekschriftproceduremogelijk is, indien sprake
is van één of meer van de drie in de jurisprudentie van de Hoge Raad ontwikkelde
doorbrekingsgronden:
• de rechter is ten onrechte buiten het toepassingsgebied van de betreffende regeling

getreden;
• de rechter heeft deze regeling ten onrechte buiten toepassing gelaten; en
• bij de behandeling van de zaak is een zodanig fundamenteel rechtsbeginsel veron-

achtzaamd dat van een eerlijke en onpartijdige behandeling van de zaak niet kan
worden gesproken.6

Relatief bevoegd is het gerechtshof van het ressort waarin de rechtbank is gevestigd
waarvan de beschikking afkomstig is.

Het beroepschrift dient ingevolge artikel 1019cc Rv en de beschikking van de Hoge
Raad van 18 april 2014 te bevatten:
• een onderbouwing dat het verzoek binnen de geldende termijn is ingediend;
• een specificatie van de doorbrekingsgronden; en
• een kostenspecificatie.7

Het verzoek dient ingevolge artikel 358, tweede lid, Rv binnen een termijn van drie
maanden te worden ingediend, te rekenen vanaf de datum van de beschikking dan
wel de datum van betekening daarvan of nadat de beschikking partijen op andere
wijze bekend is geworden.

6. Hoge Raad 18 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:943 r.o. 5.2.
7. Ibid, r.o. 5.6. Zie ook paragraaf 1.1.2.5 van het Procesreglement verzoekschriftprocedures handels- en

insolventiezaken gerechtshoven, raadpleegbaar op http://uitspraken.rechtspraak.nl/.
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Een kostenspecificatie is nodig omdat ingevolge rechtsoverweging 5.6 van de
beschikking van 18 april 2014 van de Hoge Raad geldt dat de bepalingen van de
Wet deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade van toepassing zijn. De
kosten van het deelgeschil blijven dus op grond van artikel 1019aa, tweede lid, Rv
voor volledige vergoeding in aanmerking komen.

Hoger beroep via (direct) tussentijds appel of tegelijk met de bodemprocedure

Indien na een procedure alsnog een bodemprocedure plaatsvindt, kan daarin inge-
volge artikel 1019cc, derde lid, Rv ook tegen de deelgeschilbeschikking hoger beroep
worden ingesteld. Dat betekent dus dat na de procedure, die een verzoekschriftpro-
cedure is, een dagvaardingsprocedure plaatsvindt.
Ingevolge artikel 1019x, tweede lid, Rv kan de procedure ten principale aanhangig

worden gemaakt bij de rechtbank die reeds eerder over het deelgeschil heeft beslist.
Zoals in hoofdstuk 3 werd beschreven, kan volgens het gerechtshof Den Haag ook de
rechtbank worden aangezocht die volgens de gewone bevoegdheidsregels (artt. 99-
110 Rv) bevoegd is omdat volgens dit gerechtshof noch uit de artikelen 1019w-
1019cc Rv, noch uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat artikel 1019x, tweede
lid, Rv bij uitsluiting van toepassing is.8 Hoewel het de wens van de wetgever was
om een rechter die eenmaal een deelgeschilbeschikking heeft gewezen ook de proce-
dure ten principale te laten behandelen,9 lijkt die wens niet goed te zijn uitgewerkt, nu
in de uitwerking van artikel 1019x, tweede lid, Rv en de bijbehorende toelichting de
zinsnede ‘bij uitsluiting’ ontbreekt.10 Dat maakt de uitleg die het gerechtshof hieraan
geeft mogelijk.
De dagvaarding behoort de volgende gegevens te bevatten:

• de gronden waartegen wordt opgekomen;
• desgewenst een onderbouwd verzoek om terug te komen op de bindende

eindbeslissing;
• desgewenst een verzoek om tussentijds verlof;
• een kostenspecificatie.

De dagvaarding behoort de gronden te noemen waartegen wordt opgekomen, zowel
tegen de deelgeschilbeschikking als tegen de rest van de zaak.
Indien de eiser wil dat de rechter in eerste aanleg terugkomt op de deelgeschilbe-

schikking, doet hij er goed aan uiteen te zetten dat is voldaan aan de juridische criteria
voor het terugkomen op een bindende eindbeslissing. Op uitdrukkelijk en zonder
voorbehoud in de deelgeschilbeschikking genomen beslissingen die de materiële
rechtsverhouding betreffen, mag de bodemrechter in eerste aanleg immers in beginsel
niet terugkomen (artikel 1019cc, eerste lid, Rv). Dat is slechts anders indien op grond

8. Gerechtshof Den Haag 17 juni 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:1997 r.o. 9.
9. Handelingen II 25 juni 2009, nr. 100, pp. 7936, 7939, 7942.
10. Kamerstukken II 2008/09, 31 518, nrs. 11 en 14.
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van nadere gegevens blijkt dat deze beslissing berust op een onjuiste juridische of fei-
telijke grondslag. Aan een deelgeschilbeschikking die een veroordeling inhoudt tot
het verrichten van een bepaalde prestatie, is de bodemrechter niet gebonden (artikel
1019cc, tweede lid, Rv).

Indien de eiser tussentijds verlof wenst om in hoger beroep te gaan, zal hij daar tij-
dig ommoeten vragen omdat hij anders eerst het eindvonnis van de bodemrechter in
eerste aanleg moet afwachten. De eiser kan ook ervoor kiezen hoger beroep in te stel-
len tegelijk met die van de bodemprocedure in eerste aanleg; vergelijk artikel 337,
tweede lid, Rv.

De kosten van het deelgeschil blijven ingevolge artikel 1019aa, tweede lid, Rv voor
volledige vergoeding in aanmerking komen. Ook in dit geval dienen de kosten dus te
worden gespecificeerd. Voor wat betreft de kosten van de bodemprocedure als zoda-
nig, de kosten die derhalve geen betrekking hebben op de deelgeschilbeschikking,
geldt de algemene proceskostenregeling en derhalve een forfaitaire vergoeding. De
Hoge Raad heeft dit bij arrest van 19 juni 2015 bevestigd.11

Verder vindt ook het beroep bij het gerechtshof plaats via de regels van de dagvaar-
dingsprocedure. De procedure wordt derhalve ingeleid met een dagvaarding en niet
met een beroepschrift en leidt tot een arrest en niet tot een beschikking.12 Indien
sprake is van tussentijds appel, is van belang dat wordt gemeld dat en wanneer
dit verlof is verkregen. Op basis daarvan zal het gerechtshof immers de ontvankelijk-
heid bepalen. Het verdient om die reden aanbeveling de stukken betreffende het ver-
kregen verlof en de digitale rolkaart van de rechtbank waaruit de eerste roldatum
blijkt, bij te voegen of na te zenden.

Cassatieberoep

Bij arrest van 19 juni 2015 heeft de Hoge Raad bevestigd dat ook cassatieberoep open-
staat tegen de uitspraak in hoger beroep dat op grond van artikel 1019cc, derde lid, Rv
tegen een deelgeschilbeschiking is ingesteld.13 Daarvoor is wel verlof van het
gerechtshof vereist ingevolge artikel 1019cc, derde lid, aanhef en onder a, Rv in ver-
binding met artikel 401a, tweede lid, Rv. Ook hier geldt dat de regeling van artikel
1019aa Rv alleen van toepassing is op de begroting van de kosten in de deelgeschil-
procedure. Die regeling geldt dus niet voor de proceskosten van de dagvaardingspro-
cedure tussen dezelfde partijen waarin op de voet van artikel 1019cc, derde lid, Rv
tegen de deelgeschilbeschikking wordt opgekomen.

11. Hoge Raad 19 juni 2015, ECLI:NL:HR:2015:1689 r.o. 4.9.2 en 4.9.3.
12. Kamerstukken II 2007/08, 31 518, nr. 3, p. 19; Kamerstukken II 2008/09, 31 518, nr. 8, p. 12; Bevestigd in

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12 augustus 2014 ECLI:NL:GHARL:2014:6361 en ECLI:NL:
GHARL:2014:6362 die dit mede afleidt uit Hoge Raad 18 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:943; ParketHoge
Raad 13 december 2013, ECLI:NL:PHR:2013:2369. In cassatie van Gerechtshof Amsterdam 4 december
2012, ECLI:NL:GHAMS:2012:3600.

13. Zie noot 11.
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BIJLAGE VII
FIGUREN

Figuur 2.1 Processtappen deelgeschilprocedure
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* Ingevolge artikel 1091ij Rv is ook een comparitie mogelijk.

Figuur 2.2 Processtappen bodemprocedure
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Figuur 2.3 Processtappen hoger beroep
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Figuur 3.1 Processtappen bij zelfstandig hoger beroep bij doorbrekingsgronden

Beroepschrift Beschikking
Mondelinge

behandeling (evt.
verweerschrift)

Figuur 5.1 Onderhandelingsrelaties

Bij eenvoudige zaken waarin sprake is van licht letsel:

1.       Benadeelde

3.       Benadeelde

2.       Benadeelde

Aansprakelijk gestelde partij

Schadebehandelaar AV

Letselschaderegelaar en
schadebehandelaar AV
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In meer complexe zaken waarbij sprake is zwaar letsel of zelfs van overlijden:

4.     Benadeelde en
        behandelaar RBV

6.     Benadeelde en
        behandelaar RBV en
        letselschaderegelaar

8.     Benadeelde en
        letselschaderegelaar

9.     Benadeelde en
        letselschaderegelaar

10. Benadeelde en advocaat

11. Benadeelde en advocaat

7.     Benadeelde en
        behandelaar RBV en
        letselschaderegelaar

Schadebehandelaar AV

Schadebehandelaar AV

Schadebehandelaar AV

Schadebehandelaar AV

Letselschaderegelaar en
schadebehandelaar AV

Letselschaderegelaar en
schadebehandelaar AV

Letselschaderegelaar en
schadebehandelaar AV

Letselschaderegelaar en
schadebehandelaar AV

5.     Benadeelde en
        behandelaar RBV
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Indien een gerechtelijke procedure dreigt, doen zowel de letselschaderegelaar als de
behandelaar RBV en de schadebehandelaar AV doorgaans een beroep op een
advocaat.

Na de procedure geven de specifiek hiervoor ingeschakelde advocaten de zaak in het
algemeen terug aan de oorspronkelijke onderhandelaars. In deze fase doen zich dus
weer dezelfde onderhandelingsrelaties voor als in de fase voorafgaand aan de gerech-
telijke procedure.

12.  Benadeelde en
        behandelaar RBV en
        advocaat

 Advocaat en schadebehandelaar AV

13.  Benadeelde en
        letselschaderegelaar en
        advocaat

 Advocaat en schadebehandelaar AV

14.  Benadeelde en advocaat  Advocaat en schadebehandelaar AV
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BIJLAGE VIII
TABELLEN

Hoofdstuk 1

Tabel 1.1 Aantal aanhangig gemaakte deelgeschilprocedures bij de kantonrechter

Kantonrechter juli-dec 2010 2011 2012 2013 2014 jan-juli 2015 Totaal

Eindbeschikkingen 4 18 44 43 onbekend onbekend 109 + onbekend

Geen eindbeschikkingen 4 17 35 24 onbekend onbekend 80 + onbekend

Totaal aanhangig gemaakte

deelgeschilprocedures

8 35 79 67 onbekend onbekend 189 + onbekend

Bron: Raad voor de Rechtspraak.

Tabel 1.2 Aantal aanhangig gemaakte deelgeschilprocedures bij de rechtbank

Rechtbank juli-dec 2010 2011 2012 2013 2014 jan-juli 2015 Totaal

Eindbeschikkingen 18 121 164 166 onbekend onbekend 469 + onbekend

Geen eindbeschikkingen 16 89 84 84 onbekend onbekend 273 + onbekend

Totaal aanhangig gemaakte

deelgeschilprocedures

34 210 248 250 onbekend onbekend 742 + onbekend

Bron: Raad voor de Rechtspraak.

Tabel 1.3 Gepubliceerde beschikkingen

Beschikkingen juli-dec 2010 2011 2012 2013 2014 jan-juli 2015 Totaal

Kantonrechter 3 18 21 13 15 5 75

Rechtbank 14 78 86 77 57 23 335

Totaal 17 96 107 90 72 28 410

Gebaseerd op http://uitspraken.rechtspraak.nl/ d.d. 01-07-2015.



Hoofdstuk 3

Tabel 3.1 Individueel of gezamenlijk deelgeschilverzoek bij de kantonrechter

Kantonrechter juli-dec 2010 2011 2012 2013 2014 jan-juli 2015 Totaal

Verzoek benadeelde 3 18 21 13 15 5 75

Verzoek aansprakelijk gestelde partij – – – – – – –

Gezamenlijk verzoek – – – – – – –

Totaal 3 18 21 13 15 5 75

Gebaseerd op http://uitspraken.rechtspraak.nl/ d.d. 01-07-2015.

Tabel 3.2 Individueel of gezamenlijk deelgeschilverzoek bij de rechtbank

Rechtbank juli-dec 2010 2011 2012 2013 2014 jan- juli 2015 Totaal

Verzoek benadeelde 13 75 86 76 56 23 329

Verzoek aansprakelijk gestelde partij 1 3 – 1 1 – 6

Gezamenlijk verzoek – – – – – – –

Totaal 14 78 86 77 57 23 335

Gebaseerd op http://uitspraken.rechtspraak.nl/ d.d. 01-07-2015.

Tabel 3.3 Soort aansprakelijkheid bij de kantonrechter

Kantonrechter juli-dec 2010 2011 2012 2013 2014 jan-juli 2015 Totaal

Verkeersaansprakelijkheid – – 6 1 2 1 10

Werkgeversaansprakelijkheid 2 16 13 10 9 3 53

Medische aansprakelijkheid – – – – 3 – 3

Overige aansprakelijkheden 1 2 2 2 1 1 9

Totaal 3 18 21 13 15 5 75

Gebaseerd op http://uitspraken.rechtspraak.nl/ d.d. 01-07-2015.

Tabel 3.4 Soort aansprakelijkheid bij de rechtbank

Rechtbank juli-dec 2010 2011 2012 2013 2014 jan-juli 2015 Totaal

Verkeersaansprakelijkheid 9 43 53 49 29 11 194

Werkgeversaansprakelijkheid – 3 2 5 5 1 16

Medische aansprakelijkheid 4 15 15 8 11 4 57

Overige aansprakelijkheden 1 17 16 15 12 7 68

Totaal 14 78 86 77 57 23 335

Gebaseerd op http://uitspraken.rechtspraak.nl/ d.d. 01-07-2015.
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Tabel 3.5 Verzoeken over het vaststellen van (omvang) van aansprakelijkheid bij de
kantonrechter

Kantonrechter juli-dec 2010 2011 2012 2013 2014 jan-juli 2015 Totaal

(omvang) Aansprakelijkheid betwist 2 11 17 13 12 2 57

Aansprakelijkheid erkend 1 7 4 – 3 3 18

Totaal 3 18 21 13 15 5 75

Gebaseerd op http://uitspraken.rechtspraak.nl/ d.d. 01-07-2015.

Tabel 3.6 Verzoeken over het vaststellen van (omvang) aansprakelijkheid bij de
rechtbank

Rechtbank juli-dec 2010 2011 2012 2013 2014 jan-juli 2015 Totaal

(omvang) Aansprakelijkheid betwist 6 28 41 36 30 11 152

Aansprakelijkheid erkend 8 47 44 41 24 12 176

Onbekend – 3 1 – 3 – 7

Totaal 14 78 86 77 57 23 335

Gebaseerd op http://uitspraken.rechtspraak.nl/ d.d. 01-07-2015.

Tabel 3.7 Verzoeken over letselschade of overlijdensschade bij de kantonrechter

Kantonrechter juli–dec 2010 2011 2012 2013 2014 jan–juli 2015 Totaal

Overlijdensschade – 1 – – – 2 3

Letselschade 3 17 21 13 15 3 72

Totaal 3 18 21 13 15 5 75

Gebaseerd op http://uitspraken.rechtspraak.nl/ d.d. 01–07–2015.

Tabel 3.8 Verzoeken over letselschade of overlijdensschade bij de rechtbank

Rechtbank juli-dec 2010 2011 2012 2013 2014 jan-juli 2015 Totaal

Overlijdensschade 1 5 2 2 2 1 13

Letselschade 13 73 84 75 55 22 322

Totaal 14 78 86 77 57 23 335

Gebaseerd op http://uitspraken.rechtspraak.nl/ d.d. 01-07-2015.
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Tabel 3.9 Intrekkingen en eindbeschikkingen bij de kantonrechter

Kantonrechter juli-dec 2010 2011 2012 2013 2014 jan-juli 2015 Totaal

Intrekking voor behandeling 3 16 26 21 onbekend onbekend 66 + onbekend

Intrekking na behandeling 1 1 9 3 onbekend onbekend 14 + onbekend

Eindbeschikkingen 4 18 44 43 onbekend onbekend 109 + onbekend

Totaal aantal aanhangig

gemaakte procedures

8 35 79 67 onbekend onbekend 189 + onbekend

Bron: Raad voor de Rechtspraak.

Tabel 3.10 Intrekkingen en eindbeschikkingen bij de rechtbank

Rechtbank juli-dec 2010 2011 2012 2013 2014 jan- juli 2015 Totaal

Intrekking voor behandeling 12 62 60 53 onbekend onbekend 187 + onbekend

Intrekking na behandeling 4 27 24 31 onbekend onbekend 86 + onbekend

Eindbeschikkingen 18 121 164 166 onbekend onbekend 469 + onbekend

Totaal aantal aanhangig

gemaakte procedures

34 210 248 250 onbekend onbekend 742 + onbekend

Bron: Raad voor de Rechtspraak.

Tabel 3.11 Schema van kostenbegroting o.g.v. artikel 1019aa Rv

1. Niet-ontvankelijk? Artikel 1019aa Rv is niet van toepassing en dus vindt geen volledige

kostenbegroting plaats o.g.v. 6:96 BW

2. Ontvankelijk en afgewezen op 1019z Rv?

3. Ontvankelijk en toegewezen of afgewezen

op inhoudelijke gronden?

Kostenbegroting o.g.v. 6:96 BW van alle kosten, tenzij:

a. het verzoek volstrekt onnodig of onterecht is ingediend

b. de kosten niet voldoen aan de dubbele redelijkheidstoets.

In de gevallen onder a en b blijft de kostenbegroting beperkt tot de kosten die wel

aan de dubbele redelijkheidstoets voldoen. Daarbij is een motivering vereist.
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Tabel 3.12 Begroting aantal uur door de kantonrechter

Kantonrechter juli-dec 2010 2011 2012 2013 2014 jan-juli 20151

Hoogste aantal uren – 37 22,3 25,3 30,1 –

Laagste aantal uren – 4,2 5 8 6 –

Gebaseerd op http://uitspraken.rechtspraak.nl/ d.d. 01-07-2015.

Tabel 3.13 Begroting uurtarief door de kantonrechter

Kantonrechter juli–dec

2010

2011 2012 2013 2014 jan–juli

20152

Hoogste uurtarief – € 290 + 6% KK

+ BTW

€ 300 + 6% KK

+ 21% BTW

€ 297 + 6% KK

+ 19% BTW

€ 270 + 5% KK

+ 21% BTW

–

Laagste uurtarief – € 219,6 +

19% BTW

€ 90 +

BTW

€ 180 € 150 –

Gebaseerd op http://uitspraken.rechtspraak.nl/ d.d. 01–07–2015.

Tabel 3.14 Begroting aantal uur door de rechtbank

Rechtbank juli-dec 2010 2011 2012 2013 2014 jan-juli 2015

Hoogste aantal uren 27 26 65 51,4 26 30

Laagste aantal uren 11 5 4,5 8 8 7

Gebaseerd op http://uitspraken.rechtspraak.nl/ d.d. 01-07-2015.

Tabel 3.15 Begroting uurtarief door de rechtbank

Rechtbank juli-dec

2010

2011 2012 2013 2014 jan-juli 2015

Hoogste uurtarief € 294 € 291 + 5% KK

+ 19% BTW

€ 297 + KK

+ BTW

€ 297 + 6 % KK

+ BTW

€ 300 + 5% KK

+ 21% BTW

€ 260 + 6% KK

+ 21% BTW

Laagste uurtarief € 275 € 150 € 150 + 5% KK

+ 19% BTW

€ 150 + 6% KK

+ BTW

€ 190

+ 21% BTW

€ 180

+ 21% BTW

Gebaseerd op http://uitspraken.rechtspraak.nl/ d.d. 01-07-2015.

1. Nu van de vijf zaken slechts in één zaak het aantal uren werd vermeld, kan hiervan geen hoogste en
laagste aantal uren worden gegeven.

2. Nu van de vijf zaken slechts in één zaak het uurtarief werd vermeld, kan hiervan geen hoogste en
laagste tarief worden gegeven.
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Tabel 3.17 Doorlooptijden deelgeschilprocedure bij de rechtbank

Doorlooptijden

rechtbank

juli – dec 2010 2011 2012 2013 2014 jan – juli 2015

Gemiddelde 16,89 wk =

4,22 mnd

15,56 wk =

3,89 mnd

17,59 wk =

4,40 mnd

20,29 wk =

5,07 mnd

16,20 wk =

4,05 mnd

20,40 wk =

5,10 mnd

Mediaan 16 wk =

4 mnd

14 wk =

3,5 mnd

16,5 wk =

4,13 mnd

16 wk =

4 mnd

15 wk =

3,75 mnd

20,5 wk =

5,13 mnd

Gebaseerd op http://uitspraken.rechtspraak.nl/ d.d. 01-07-2015.

Tabel 3.16 Doorlooptijden deelgeschilprocedure bij de kantonrechter

Doorlooptijden

kantonrechter

juli – dec 2010 2011 2012 2013 2014 jan – juli 2015

Gemiddelde 10,67 wk =

2,67 mnd

15,07 wk =

3,76 mnd

21,72 wk =

5,43 mnd

16 wk =

4 mnd

18,64 wk =

4,66 mnd

–
3

Mediaan 8 wk =

2 mnd

14 wk =

3,5 mnd

20 wk =

5 mnd

15 wk =

3,75 mnd

17,5 wk =

4,38 mnd

–

Gebaseerd op http://uitspraken.rechtspraak.nl/ d.d. 01-07-2015.

3. Nu van de vijf zaken slechts in één zaak de datum van indiening van het verzoekschrift werd vermeld,
kan hiervan geen gemiddelde doorlooptijd en mediaan worden gegeven.
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Hoofdstuk 6

Tabel 6.2 Ingestroomde zaken in handelskamer4

Jaar Letsel overig Medicus Kort Geding* Deelgeschil Totaal

2009 175 34 28 – 237

2010 169 37 12 77 295

2011 134 23 10 268 435

2012 86 20 12 230 348

* Samengevoegd voor de categorieën ‘letsel overig’ en ‘medicus’.

Bron: Sap 2013, p. 201.

Tabel 6.1 Soorten belangenbehartigers bij de kantonrechter naar aantal en soort per jaar

Aantal belangenbehartigers bij kantonrechter juli-dec 2010 2011 2012 2013 2014 jan-juli 2015 Totaal

1 in persoon & 1 gemachtigde 1 2 1 4

2 gemachtigden 2 7 7 6 9 1 32

3 gemachtigden 1 1 1 3

4 gemachtigden 1 1 2

1 gemachtigde & 1 advocaat 2 1 3

1 in persoon & 1 advocaat 1 1

2 advocaten 1 9 8 2 5 2 27

3 advocaten & 1 gemachtigde 1 1

4 advocaten 1 1

6 advocaten 1 1

Totaal aantal zaken bij de kantonrechter 3 18 21 13 15 5 75

Gebaseerd op http://uitspraken.rechtspraak.nl/ d.d. 01-07-2015.

4. Sap heeft bij de controller van de RechtbankMidden-Nederland en bij de afdeling ‘Finance andControl’
van de Raad voor de Rechtspraak informatie opgevraagd over het aantal ingestroomde bodemproce-
dures in de periode 2009 tot en met 2012 in letselschadezaken bij de handelskamer van de rechtbanken
in de categorieën ‘Dagvaarding inzake verbintenissenrecht, onrechtmatige daad en letsel overige’ en ‘Dagvaar-
ding inzake bijzondere overeenkomst, overeenkomst geneeskundige behandeling en beroepsaansprakelijkheid
medicus’. Onder deze typeringen kan ook het kort geding vallen. Daarnaast heeft hij voor de periode
1 juli 2010 tot enmet 31 december 2012 het aantal ingestroomde deelgeschillen binnen de handelskamer
opgevraagd, getypeerd als: ‘Verzoekschrift inzake, overige verzoekschrift inzake, deelgeschilprocedure letsel-
schade/overlijdensschade en niet van toepassing’: Sap 2013, p. 201.
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