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 HET GEBRUIK EN DE TOEPASSING VAN DE

PROCEDURE

. INLE ID ING

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

. TOEPASSEL I JKE REGELS EN VOORKOMENDE GESCHILLEN

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

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



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

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

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

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

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

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

. WELKE PART I JEN MAKEN DE PROCEDURE AANHANGIG EN

WAARVOOR?

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

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

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

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

Tabel 1.16 Aantal aanhangig gemaakte deelgeschilprocedures bij de kantonrechter

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

Eindbeschikkingen 4 18 44 43 onbekend onbekend 109 + onbekend

Geen eindbeschikkingen 4 17 35 24 onbekend onbekend 80 + onbekend

Totaal aanhangig gemaakte

procedures

8 35 79 67 onbekend onbekend 189 + onbekend

Bron: Raad voor de Rechtspraak.

Tabel 1.27 Aantal aanhangig gemaakte deelgeschilprocedures bij de rechtbank

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

Eindbeschikkingen 18 121 164 166 onbekend onbekend 469 + onbekend

Geen eindbeschikkingen 16 89 84 84 onbekend onbekend 273 + onbekend

Totaal aanhangig gemaakte

procedures

34 210 248 250 onbekend onbekend 742 + onbekend

Bron: Raad voor de Rechtspraak.

Tabel 1.38 Gepubliceerde beschikkingen

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

Kantonrechter 3 18 21 13 15 5 75

Rechtbank 14 78 86 77 57 23 335

Totaal 17 96 107 90 72 28 410

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

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

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

Tabel 3.1 Individueel of gezamenlijk deelgeschilverzoek bij de kantonrechter

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

Verzoek benadeelde 3 18 21 13 15 5 75

Verzoek aansprakelijk gestelde partij – – – – – – –

Gezamenlijk verzoek – – – – – – –

Totaal 3 18 21 13 15 5 75

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

Tabel 3.2 Individueel of gezamenlijk deelgeschilverzoek bij de rechtbank

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

Verzoek benadeelde 13 75 86 76 56 23 329

Verzoek aansprakelijk gestelde partij 1 3 – 1 1 – 6

Gezamenlijk verzoek – – – – – – –

Totaal 14 78 86 77 57 23 335

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

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

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

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

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

Tabel 3.3 Soort aansprakelijkheid bij de kantonrechter

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

Verkeersaansprakelijkheid – – 6 1 2 1 10

Werkgeversaansprakelijkheid 2 16 13 10 9 3 53

Medische aansprakelijkheid – – – – 3 – 3

Overige aansprakelijkheden 1 2 2 2 1 1 9

Totaal 3 18 21 13 15 5 75

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

Tabel 3.4 Soort aansprakelijkheid bij de rechtbank

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

Verkeersaansprakelijkheid 9 43 53 49 29 11 194

Werkgeversaansprakelijkheid – 3 2 5 5 1 16

Medische aansprakelijkheid 4 15 15 8 11 4 57

Overige aansprakelijkheden 1 17 16 15 12 7 68

Totaal 14 78 86 77 57 23 335

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

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

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

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

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

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

Rechtbank Oost-Brabant 27 februari 2014, ECLI:NL:RBOBR:2014:868.
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De ingediende verzoeken betroffen al de in de vorige paragraaf geschetste geschillen.
Zo ging het bij de kantonrechter in 76% van de procedures (57 van de 75 procedures)
over het vaststellen van de aansprakelijkheid inclusief de omvang daarvan. Bij de
rechtbank ging het in 45,37% van de procedures (152 van de 335 procedures)
daarover.

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

dan wel of een vordering is verjaard.20

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

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

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

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

Aansprakelijkheid erkend 8 47 44 41 24 12 176

Onbekend – 3 1 – 3 – 7

Totaal 14 78 86 77 57 23 335

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

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

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

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

Aansprakelijkheid erkend 1 7 4 – 3 3 18

Totaal 3 18 21 13 15 5 75

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

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

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

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

21. Zie bijvoorbeeld: RechtbankUtrecht 28 september 2011, ECLI:NL:RBUTR:2011:BT8647; Rechtbank Rot-
terdam 7 november 2011, ECLI:NL:RBROT:2012:BY2564; Rechtbank Rotterdam 11 januari 2012, ECLI:

3 Het gebruik en de toepassing van de procedure



dat 22,08% van de procedures (74 van de 335 procedures). Daarin kwamen bijvoor-
beeld vragen aan de orde over welke deskundige dient te worden geraadpleegd,
welke vragen daaraan dienen te worden gesteld, of een partij dient mee te werken
aan een bepaald deskundigenonderzoek, voor wiens rekening de kosten van een rap-
portage dienen te komen dan wel of een rapport als uitgangspunt voor de onderhan-
delingen heeft te gelden.
Verder gingen bij de kantonrechter 6,66% van de procedures (5 van de 75 proce-

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

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

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

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

Tabel 3.7 Verzoeken over letselschade of overlijdensschade bij de kantonrechter

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

Overlijdensschade – 1 – – – 2 3

Letselschade 3 17 21 13 15 3 72

Totaal 3 18 21 13 15 5 75

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

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

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

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

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

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

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

. TOEPASS ING VAN DE PROCEDURE

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

Bevoegde rechter

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

Tabel 3.8 Verzoeken over letselschade of overlijdensschade bij de rechtbank

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

Overlijdensschade 1 5 2 2 2 1 13

Letselschade 13 73 84 75 55 22 322

Totaal 14 78 86 77 57 23 335

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hoe wordt het proportionaliteitscriterium toegepast?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Breda 5 december 2011, ECLI:NL:RBBRE:2011:BU6973 r.o. 3.6-3.8; Zie ook: Rechtbank Den Haag
24 mei 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:CA2468 r.o 4.4; Rechtbank Den Haag 23 juli 2013, ECLI:NL:
RBDHA:2013:9278 r.o. 4.12-4.14.

3 Het gebruik en de toepassing van de procedure



bewijsverrichtingen afwees omdat niet was voldaan aan de proportionaliteitstoets.46

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Toewijzen of afwijzen op inhoudelijke gronden

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Minnelijke schikking of intrekking

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

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

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

Tabel 1.182 Aantal aanhangig gemaakte deelgeschilprocedures bij de kantonrechter

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

Eindbeschikkingen 4 18 44 43 onbekend onbekend 109 + onbekend

Geen eindbeschikkingen 4 17 35 24 onbekend onbekend 80 + onbekend

Totaal aanhangig gemaakte

procedures

8 35 79 67 onbekend onbekend 189 + onbekend

Bron: Raad voor de Rechtspraak.

Tabel 1.283 Aantal aanhangig gemaakte deelgeschilprocedures bij de rechtbank

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

Eindbeschikkingen 18 121 164 166 onbekend onbekend 469 + onbekend

Geen eindbeschikkingen 16 89 84 84 onbekend onbekend 273 + onbekend

Totaal aanhangig gemaakte

procedures

34 210 248 250 onbekend onbekend 742 + onbekend

Bron: Raad voor de Rechtspraak.

Tabel 3.9 Intrekkingen en eindbeschikkingen bij de kantonrechter

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

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

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

Eindbeschikkingen 4 18 44 43 onbekend onbekend 109 + onbekend

Totaal aantal aanhangig

gemaakte procedures

8 35 79 67 onbekend onbekend 189 + onbekend

Bron: Raad voor de Rechtspraak.

82. Zie noot 6.
83. Ibid.

 De deelgeschilprocedure



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

Begroting van de kosten

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

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

Tabel 3.10 Intrekkingen en eindbeschikkingen bij de rechtbank

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

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

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

Eindbeschikkingen 18 121 164 166 onbekend onbekend 469 + onbekend

Totaal aantal aanhangig

gemaakte procedures

34 210 248 250 onbekend onbekend 742 + onbekend

Bron: Raad voor de Rechtspraak.

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Ontvankelijk en afgewezen op 1019z Rv?

3. Ontvankelijk en toegewezen of afgewezen

op inhoudelijke gronden?

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

a. het verzoek volstrekt onnodig of onterecht is ingediend

b. de kosten niet voldoen aan de dubbele redelijkheidstoets.

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

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

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

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

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

Tabel 3.12 Begroting aantal uur door de kantonrechter

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

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

Laagste aantal uren – 4,2 5 8 6 –

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

Tabel 3.13 Begroting uurtarief door de kantonrechter

Kantonrechter juli–dec

2010

2011 2012 2013 2014 jan–juli

201591

Hoogste uurtarief – € 290 + 6% KK

+ BTW

€ 300 + 6% KK

+ 21% BTW

€ 297 + 6% KK

+ 19% BTW

€ 270 + 5% KK

+ 21% BTW

–

Laagste uurtarief – € 219,6 +

19% BTW

€ 90 +

BTW

€ 180 € 150 –

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

Tabel 3.14 Begroting aantal uur door de rechtbank

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

Hoogste aantal uren 27 26 65 51,4 26 30

Laagste aantal uren 11 5 4,5 8 8 7

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

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

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

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

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

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

Tabel 3.15 Begroting uurtarief door de rechtbank

Rechtbank juli-dec

2010

2011 2012 2013 2014 jan-juli 2015

Hoogste uurtarief € 294 € 291 + 5% KK

+ 19% BTW

€ 297 + KK

+ BTW

€ 297 + 6 % KK

+ BTW

€ 300 + 5% KK

+ 21% BTW

€ 260 + 6% KK

+ 21% BTW

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

+ 19% BTW

€ 150 + 6% KK

+ BTW

€ 190

+ 21% BTW

€ 180

+ 21% BTW

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Doorlooptijden

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

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

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

Tabel 3.16 Doorlooptijden deelgeschilprocedure bij de kantonrechter

Doorlooptijden

kantonrechter

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

Gemiddelde 10,67 wk =

2,67 mnd

15,07 wk =

3,76 mnd

21,72 wk =

5,43 mnd

16 wk =

4 mnd

18,64 wk =

4,66 mnd

–
100

Mediaan 8 wk =

2 mnd

14 wk =

3,5 mnd

20 wk =

5 mnd

15 wk =

3,75 mnd

17,5 wk =

4,38 mnd

–

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

Tabel 3.17 Doorlooptijden deelgeschilprocedure bij de rechtbank

Doorlooptijden

rechtbank

juli – dec

2010

2011 2012 2013 2014 jan – juli

2015

Gemiddelde 16,89 wk =

4,22 mnd

15,56 wk =

3,89 mnd

17,59 wk =

4,40 mnd

20,29 wk =

5,07 mnd

16,20 wk =

4,05 mnd

20,40 wk =

5,10 mnd

Mediaan 16 wk =

4 mnd

14 wk =

3,5 mnd

16,5 wk =

4,13 mnd

16 wk =

4 mnd

15 wk =

3,75 mnd

20,5 wk =

5,13 mnd

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. UITGESTELDE EN BEPERKTE MOGELI JKHEID VAN RECHTSMIDDELEN

Hoger beroep en beroep in cassatie via een dagvaardingsprocedure

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

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

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

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

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

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

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

Bodemrechter vragen terug te komen op een bindende eindbeslissing

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Figuur 3.1 Processtappen bij zelfstandig hoger beroep bij doorbrekingsgronden

Beroepschrift Beschikking
Mondelinge

behandeling (evt.
verweerschrift)

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

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

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

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

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

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

Deelgeschilprocedure tijdens de bodemprocedure

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

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

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

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

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

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

. CONCLUS IE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 De deelgeschilprocedure


