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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
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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.

2 Duiding van de procedure



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

2 Duiding van de procedure



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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