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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.
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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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