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 EFFECTEN VAN DE PROCEDURE OP DE

ONDERHANDELINGEN

. INLE ID ING

In dit hoofdstuk staat, mede op basis van de gevalstudies en de interviews, de vraag
centraal welke effecten de procedure op de onderhandelingen heeft. Daarbij wordt
onderscheid gemaakt in de onderhandelingsfases voorafgaand aan, tijdens en na
de procedure. Eerst wordt bezien of en zo ja, welke gevolgen benadeelden, schade-
behandelaars van aansprakelijkheidsverzekeraars en de diverse belangenbehartigers
separaat en in de verschillende onderhandelingsrelaties van de procedure ondervin-
den. Vervolgens wordt nagegaan welke effecten het aanhangig maken van de proce-
dure op de onderhandelingen heeft en welke rol de rechter daarin vervult. Tot slot
wordt onderzocht of partijen bij elke uitkomst van de procedure even goed in staat
zijn om de onderhandelingen te hervatten en zelf een minnelijke regeling te treffen.
Daarbij wordt ook bezien welke effecten uitgaan van de uitgestelde en beperkte
mogelijkheid om rechtsmiddelen in te stellen.

. EFFECTEN OP DE ONDERHANDELINGEN VOORAFGAAND AAN DE

PROCEDURE

Bij het afwikkelen van personenschade zullen partijen zich houden aan de gegeven
rechtsregels omdat de uitkomst daarvan het alternatief is voor een mislukte onder-
handeling. Dat wordt ook wel aangeduid als schaduwwerking. Hierna wordt bezien
of en op welke manier dat ook geldt voor de deelgeschilprocedure.

Effecten op benadeelden

In hoofdstuk 5 bleek dat de benadeelde als ‘one shotter’ in het algemeen met een aan-
sprakelijkheidsverzekeraar onderhandelt die ‘repeat player’ is. HIj kan deze achter-
stand deels inlopen door een beroep op een belangenbehartiger te doen, maar
nooit helemaal. De deelgeschilprocedure brengt daarin verandering. De procedure
biedt de benadeelde op een laagdrempelige manier toegang tot kennis, kunde en
een onafhankelijk gerechtelijk oordeel. De benadeelde kan de procedure immers
zelf, zonder medewerking van de tegenpartij, aanhangig maken. Bovendien is de



procedure voor hem ook financieel aantrekkelijk omdat de kosten daarvan in beginsel
voor volledige vergoeding door de aansprakelijke partij in aanmerking komen. Door
het amendement van het lid van de Tweede Kamer Gerkens1 blijft die volledige ver-
goeding ook gelden indien na de procedure alsnog een bodemprocedure nodig is,
zoals in hoofdstuk 2 bleek. Een gebrek aan financiële middelen behoeft voor de bena-
deelde dus geen belemmering te vormen om de procedure aanhangig te maken. Hij
behoeft niet meer, zoals voorheen, met minder genoegen te nemen dan waarop hij
recht meent te hebben. In hoofdstuk 3 bleek dan ook dat benadeelden vaak tot de pro-
cedure overgaan.
De laagdrempelige toegang tot de procedure heeft blijkens de interviews ook tot

gevolg dat het enkel dreigen daarmee vaak al volstaat om de onderhandelingen weer
op gang te brengen. Een in 2011 door Van enAkkermans uitgevoerde enquête wees al
uit dat advocaten regelmatig met de procedure dreigen.2 De 53 advocaten die aan de
enquête meededen, hadden 266 keer met de procedure gedreigd, maar deze slechts
84 keer daadwerkelijk aanhangig gemaakt. Volgens de voor het onderhavige onder-
zoek geïnterviewde advocaten heeft het dreigen met de procedure meestal effect. Het
is volgens hen een geweldig pressiemiddel op het moment dat aan standpunten
wordt vastgehouden en de verhoudingen verstarren. Uit de interviews met letsel-
schaderegelaars en belangenbehartigers van rechtsbijstandsverzekeraars (behande-
laars RBV) bleek dat ook zij regelmatig met de procedure dreigen. Volgens enkele
behandelaars RBV zijn schadebehandelaars van aansprakelijkheidsverzekeraars
(schadebehandelaars AV) nog wel eens pragmatisch en betalen zij na een dreiging
alsnog. Zij benadrukten dat een dreiging ook ertoe kan leiden dat nog een keer goed
naar de zaak wordt gekeken, dat de zaak met een collega wordt besproken of dat de
zaak aan een ander wordt overgedragen waardoor de onderhandelingen weer kun-
nen worden voortgezet.

Behandelaar RBV:
“Een zaak gaat vaak lopen als een behandelaar extern of intern een advocaat inschakelt.
Vaak is er voor die tijd niet goed genoeg naar de zaak gekeken.”

Letselschaderegelaar:
“De dreiging met de procedure wordt vanwege het grotere financiële risico voor de tegen-
partij ook eerder serieus genomen.”

Advocaten:
“Voor slachtoffers is het echt een geweldig pressiemiddel: slachtofferzaken brengen weinig
op. Voor procederen is de drempel te hoog, procederen is een tombola. Het is niet te voorspel-
len hoe het uitpakt, met het risico dat het slachtoffer de kosten van de proceduremoet betalen.
Door de deelgeschilprocedure is dat veranderd: elke vraag kan worden voorgelegd.”

1. Kamerstukken II 2008/09, 31 518, nr. 13, gewijzigd amendement ter vervanging van nr. 10.
2. Van en Akkermans 2011, p. 83.
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“Vroeger schikte je meer zaken, terwijl je nu in de onderhandelingen al aan de orde kan stel-
len dat je naar de rechter gaat als er niet serieus naar bepaalde zaken wordt gekeken.”

“De druk op letselschaderegelaars om tot een regeling te komen, is groot. De zaakwordt immers
een kostenpost als hij van het dossier wordt gehaald en er een advocaat moet worden ingescha-
keld. Dat neemt echter niet weg dat de onderhandelingen daardoor soms compleet vastlopen.”

Dreigen houdt volgens de geïnterviewde belangenbehartigers in dat zij een concept
verzoekschrift aan de tegenpartij sturen of de zaak aan een advocaat overdragen. Dat
is volgens hen echter alleen zinvol als het minnelijk overleg is gestrand, het verzoek
reëel is en de bereidheid bestaat de procedure zonodig daadwerkelijk door te zetten
en de tegenpartij daarvan ook overtuigd is. Onnodig of te snel dreigen kan volgens
hen juist tot escalatie en vertraging leiden. Dreigen met de procedure zet de verhou-
dingen immers op scherp en reduceert de bereidwilligheid om tot overeenstemming
te komen. Dat heeft een negatieve invloed op de onderhandelingssfeer. Dit effect
werd door de geïnterviewde schadebehandelaars AV unaniem onderschreven. Zij
blijken dergelijke dreigingen vaak als onaangenaam te ervaren.

Schadebehandelaars AV:
“Dreigen is een goede term omdat het schriftelijk ook echt dreigend overkomt. Daarom bel
ik altijd meteen op, om te vragen waar de echte pijn zit omdat het gesprek dan vaak in een
heel andere sfeer verloopt.”

“Ik probeer mijn narrigheid daarover in mijn uitingen te verbergen want dat helpt je niet
verder, maar het is irritant. Het is soms zo evident dat het alleen is bedoeld om een paar
duizend euro meer te krijgen.”

De deelgeschilprocedure stelt de benadeelde kortom als ‘one shotter’ in staat tegen-
wicht te bieden aan de schadebehandelaar AV die ‘repeat player’ is.

Effecten op aansprakelijkheidsverzekeraars

De geïnterviewde schadebehandelaars AV merkten op dat zij vanwege het kostenre-
gime in het begin huiverig voor de procedure waren. Volgens hen is het voor de
tegenpartij wel heel makkelijk om op hun kosten te procederen.

Schadebehandelaars AV:
“Dan zegt zo’n belangenbehartiger: Nou dan begin ik wel een deelgeschilprocedure dan
krijg ik toch mijn kosten vergoed en gaat het ook jou geld kosten en dan kost het je alleen
maar meer.”

“Het nare kostenaspect is toch een drempel voor ons. De belangenbehartigers hebben ‘carte
blanche’ als ze een deelgeschilprocedure starten. Het komt bovenop de buitengerechtelijke
kosten die ze al claimen en die in onze ogen vaak al erg hoog zijn. Hup, weer zoveel uur
extra die ze kunnen claimen. Die uren worden wel door de rechter getoetst maar naar
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ons idee wel erg marginaal. Er worden hoge bedragen extra toegekend. Dat maakt dat het
geen groot draagvlak bij ons heeft.”

Aanvankelijk beschouwden zij de procedure daarom als ‘een loterij met alleen maar
nieten’. Slechts één schadebehandelaar AV benadrukte zich daarbij te hebben neerge-
legd en zich op de inhoud te concentreren. De anderen verschilden in de mate waarin
zij dit regime ontoereikend achtten.

Schadebehandelaars AV:
“Lastig, het is vooral zuur als wij in het gelijk worden gesteld. Dan ben je al die tijd duidelijk
geweest, heb je niet om een procedure gevraagd terwijl die er toch komt, word je in het gelijk
gesteld en dan moet je toch nog betalen. Maar dat is gevoel, want het is wel goed dat de
benadeelde toegang tot de rechter krijgt.”

“Het kostenregime is verschrikkelijk: je kan alleen maar verliezen. Zelfs als je wint, worden er
nog kosten toegewezen. Het heeft gevolgen voor het gedrag in de verdere onderhandelingen.”

Zij merkten echter ook op dat zij de procedure gaandeweg positiever zijn gaan waar-
deren omdat de kosten in steedsmeer beschikkingen werden gematigd of zelfs geheel
werden afgewezen. Vier van de vijf schadebehandelaars AV bleken de procedure
zelfs als een stimulans voor de onderhandelingen te ervaren. Slechts één van hen
bleek neutraal tegenover de procedure te staan en deze noch als een stimulans, noch
als een belemmering voor de onderhandelingen te beschouwen.

Schadebehandelaars AV:
“Op de werkvloer zijn misschien mensen die de hakken in het zand zetten, maar daar schiet
je natuurlijk niets mee op. Het is beter om nog eens naar zaak te kijken en als het nodig is een
economische afweging temaken. En danmaar te denken van nou ja… Ik geef liever een paar
duizend euromeer aan het slachtoffer dan dat we nog veel meer duizenden euro’s kwijt zijn
aan een belangenbehartiger en een eigen advocaat, afgezien van de inspanning die je zelf
moet verrichten.”

“In het beginwerden de buitengerechtelijke kosten vrij ongenuanceerd begroot. Volgensmij
gebeurde dat ook omdat verzekeraars slecht verweer voerden. Een rechter kan weinig met
het enkel roepen dat het niet marktconform is. Je moet een rechter wel zelf aanknopingspun-
ten bieden om een oordeel te kunnen geven. Daar is nog een slag te slaan.”

“Een verzekeraar is het meest bang voor onzekerheid omdat hij dan iets niet kan calculeren.
Als er een aantal deelgeschiluitspraken is op grond waarvan je bepaalde dingen moet ver-
goeden, dan weet je dat en kun je dat calculeren.”

Uit de jurisprudentieanalyse in hoofdstuk 3 bleek echter dat schadebehandelaars AV
de procedure vrijwel nooit zelf aanhangig maken. Volgens de geïnterviewde schade-
behandelaars AV zullen zij daartoe ook niet snel overgaan, ondanks een oproep
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daartoe van het Personenschade Instituut Verzekeraars.3 Slechts één geïnterviewde
schadebehandelaar AV bleek daarvan één keer gebruik te hebben gemaakt. Een ander
bleek dit te overwegen in een zaak waarin de belangenbehartiger van de benadeelde
het voorstel van de schadebehandelaar AV niet aan zijn cliëntwilde voorleggen, zolang
zijn kosten niet werden betaald. De terughoudendheid om van de procedure gebruik te
maken, geldt volgens de geïnterviewde schadebehandelaars AV ook voor andere pro-
cedures. Zij benadrukten dat zij een zakelijke afweging maken, waarin zij zowel het
kostenaspect als het risico op een voor hen onwelgevallige uitspraak meenemen. Daar-
bij prefereren zij een eenmalige, mindere uitkomst, boven een structurele.

Schadebehandelaar AV:
“De doorslag om niet met een deelgeschilprocedure te dreigen, is toch vaak het risico van
ongewenste precedentwerking en het ontbreken van de wil om een deelgeschilprocedure
daadwerkelijk aan te spannen indien de dreiging geen of onvoldoende effect heeft gesor-
teerd: ‘Wat je zegt moet je doen.’ ”

Bovendien merkten zij op in het algemeen bezig te zijn om op een andere manier met
personenschade om te gaan. Onder druk van het maatschappelijke krachtenveld, de
introductie van gedragscodes en de opkomst van mediation, proberen zij nog meer
dan voorheen zaken minnelijk te schikken en alleen te procederen indien dat echt
noodzakelijk is. Verder benadrukten zij benadeelden niet graag in een gerechtelijke
procedure te betrekken. Een procedure blijft volgens hen belastend, ook al komen
de kosten ervan, in tegenstelling tot bij andere procedures, in beginsel niet voor reke-
ning van de benadeelde.

Hoewel aansprakelijkheidsverzekeraars de procedure dus niet snel zelf aanhangig
maken, is de vraag of de procedure tot verandering in hun onderhandelingsgedrag heeft
geleid. Zij kunnen immers eerder dan voorheen in een procedure worden betrokken. Uit
de interviews blijkt dat de belangenbehartigers en de schadebehandelaars AV unaniem
de opvatting delen dat de manier waarop personenschade wordt afgehandeld de afge-
lopen jaren ten goede is veranderd.Volgens hen heeft eenmentaliteitsveranderingplaats-
gevonden waardoor er meer wordt gecommuniceerd, er meer aandacht bestaat voor het
menselijke aspect en de bereidheid om er samen uit te komen is toegenomen.

Schadebehandelaar AV:
“De afhandeling is heel anders dan twintig jaar geleden. Toen ik destijds begon bij een ver-
zekeraarwas de reactie somswel bot. Toen gold echt ‘wij zijn de grote verzekeraar en jij bent
maar poppetje alleen.’ Daarin is veel veranderd.”

Zij verschilden echter van mening over de oorzaak van die mentaliteitsverandering.
Als oorzaken noemden zij, naast de procedure, zowel de toegenomen media-aan-
dacht als de toegenomen mondigheid van de cliënt en de in hoofdstuk 2 beschreven

3. Kremer 2010, p. 181.
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Gedragscode Behandeling Letselschade en de Gedragscode medische incidenten;
betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid.4

De geïnterviewde schadebehandelaarsAVende behandelaarsRBVkendenunaniem
de grootste waarde toe aan de gedragscodes. Volgens hen hebben die gestimuleerd dat
de benadeelde centraal staat, de afhandeling transparanter is geworden, het onderlinge
vertrouwen is toegenomen, er meer overleg plaatsvindt en er meer volgens het harmo-
niemodel in plaats van via het toernooimodel wordt gewerkt. De deelgeschilprocedure
vormt volgens hen het sluitstuk daarvan. Zij onderkenden echter ook dat de gedrags-
codes vooral binnen hun eigen verzekeringsbranche belangrijk zijn.

Schadebehandelaar AV:
“De aanleiding voor een communicatiever en constructiever beleid vormde niet de deelge-
schilprocedure, maar een reeds daarvoor ingezet veranderingsproces. Waar we vroeger
zouden melden ‘nog steeds niet aangetoond dat’ geven we de benadeelde nu het voordeel
van de twijfel. De benadeelde staat meer centraal. We proberen meer samen op te trekken
met de tegenpartij. We gaan sneller een gesprek aan met de benadeelde om te achterhalen
waar hij werkelijk behoefte aan heeft. Het gaat de benadeelde vaak niet om financiële com-
pensatie maar om erkenning, om gehoord te worden. Deze andere manier van communi-
ceren vraagt ook om andere schadebehandelaars. Dat transitieproces kost tijd en energie
en is niet voor elke schadebehandelaar even makkelijk.”

Twee letselschaderegelaars meenden daarentegen dat zowel de gedragscodes als de
deelgeschilprocedure tot deze mentaliteitsverandering hebben geleid.

Letselschaderegelaar:
“Van de gedragscodes is effect uitgegaan op de termijnen en de bereidheid van verzekeraars
om tot een regeling te komen, hoewel de termijnen vaak nog niet worden nagekomen. Dat is
meestal geen onwil maar de grote werkdruk omdat schadeafdelingen bij verzekeraars een
kostenpost vormenwaaropwordt bezuinigd. Behandelaars krijgenmeer dossiers te verwer-
ken terwijl het inschakelen van externe bureaus alleen maar vertragend werkt omdat die
bureaus op basis van een uurtarief werken en belang erbij hebben om meerdere keren
nee te zeggen alvorens te betalen.”

De overige drie letselschaderegelaars en alle vijf de advocaten kenden juist de meeste
waarde toe aan de deelgeschilprocedure, waarbij een enkeling ook de meervoudige
comparitie noemde. De advocaten benadrukten unaniem dat de gedragscodes weinig
hebben veranderd. Slechts één advocaat merkte op dat de Gedragscode Behandeling
Letselschade weliswaar een ‘babbeldocument’ is, maar dat daar wel enige norme-
rende werking vanuit is gegaan.

Letselschaderegelaar:
“Niemand heeft het over de gedragscode, het wordt niet serieus genomen. Het betreft ook
alleen maar procedurele normen en geen toets ten aanzien van de juridische kwaliteit.”

4. Deze gedragscodes zijn raadpleegbaar op http://deletselschaderaad.nl/.
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Advocaten:
“Niemand kijkt naar de gedragscode. Waar het om gaat is dat je contact opneemt als er pro-
blemen zijn.”

“De gedragscode is de grootste flauwekul waaraan wij ons op grond van onze gedragsregels
ookniet opvoorhandmogenbinden.Wij zijn transparant op basis van onze eigen gedragsregels
en wij moeten ons verantwoorden tegenover een tuchtrechter en dat geldt niet voor experts.”

“De gedragscode is weliswaar een ‘babbeldocument’ maar heeft wel bijgedragen aan het
meer centraal stellen van de benadeelde en de standaardisatie van de vraagstelling in
gewone normale zaken. Nu zijn meer richtinggevende uitspraken nodig zodat je er daad-
werkelijk wat mee kan. Verzekeraars hebben veel slagen gemaakt, nu zijn de belangenbe-
hartigers aan de beurt.”

Uit het voorgaande blijkt dat de procedure heeft bijgedragen aan de gedragsverande-
ring van aansprakelijkheidsverzekeraars. Die gedragsverandering houdt volgens de
geïnterviewde schadebehandelaars AV in dat zij vaker overleggen. Dat is volgens hen
zeker het geval bij een dreiging met de procedure omdat de kosten daarvan in begin-
sel voor hun rekening komen en omdat rechters volgens hen benadeelden ‘niet snel
met lege handen naar huis sturen.’ Zij benadrukten dat zij om die reden bij een derge-
lijke dreiging altijd nog evenmet één ofmeer collega’s naar de hele zaak kijken om een
tunnelvisie tegen te gaan en te bezien of nog een alternatief mogelijk is. Vier van de
vijf schadebehandelaars AVmerkten ook op inmeer of mindere mate beleid te voeren
dat erop is gericht patstellingen te voorkomen en de procedure tegen te gaan. Dit
beleid houdt volgens hen in dat zij sneller contact opnemen met de tegenpartij en
dat zij ‘zachter’ communiceren. Volgens hen besteden zij bewust meer aandacht
aan het standpunt van de tegenpartij om te laten zien dat die kant is gezien en mee-
gewogen. Zij analyseren explicieter wat het probleem is en wat de alternatieven zijn.
Vooral in zaken waarin de aansprakelijkheid niet wordt betwist, is het volgens de
geïnterviewde behandelaars AV vaak mogelijk om diverse alternatieven aan te bie-
den. Volgens hen bestaat ook meer dan voorheen de bereidheid om in de wat ernsti-
ger zaken sneller en ruimer voorschotten te verlenen.

Schadebehandelaar AV:
“We bieden bijvoorbeeld een deskundigenonderzoek aan maar delen daarbij meteen mee
dat daarvoor meer informatie nodig is. Het gaat om het vertrouwen en als de tegenpartij
er vertrouwen in heeft dat hij rechtvaardig wordt behandeld, zal hij zelf ook een stapje har-
der lopen. Dat het werkt, merk je in de praktijk aan de tegenpartij, hoewel nog steeds niet
iedereen ons aardig vindt.”

Het merendeel van de geïnterviewde belangenbehartigers blijkt deze gedragsveran-
dering bij schadebehandelaars AV ook al te hebben ervaren. Met uitzondering van
één behandelaar RBV die geen verandering heeft bemerkt, verlopen de onderhande-
lingen volgens de meeste belangenbehartigers communicatiever en constructiever.
Volgens drie behandelaars RBV veranderen aansprakelijkheidsverzekeraars hun
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beleid, vooral opmedisch gebied. Schadebehandelaars AV staan volgens hen bijvoor-
beeld welwillender dan voorheen tegenover een PIV-bespreekregeling.5 Op grond
van deze regeling wordt, voordat wordt geprocedeerd, eerst nog een keer door spe-
cifiek daartoe aangewezen personen in de eigen organisatie van de onderhandelaars
bezien, of niet alsnog een minnelijke regeling kan worden getroffen. Volgens de
behandelaars RBV wijzen aansprakelijkheidsverzekeraars een claim ook niet meer
automatisch af. Zij merkten op dat zaken beter worden bekeken en gemotiveerd,
dat vaker pragmatische regelingen worden getroffen en coulance wordt getoond.
Ook drie letselschaderegelaars benadrukten duidelijk verschil te merken in de houding,

de communicatie en de bereidheid om samen eruit te komen. Dezelfde mening waren de
drie advocaten die voor benadeelden optreden, toegedaan. Volgens henwordt na eendrei-
ging met de procedure sneller contact opgenomen, vaak al binnen enkele dagen.
Uit de interviews blijkt dus dat de procedure een belangrijke bijdrage heeft gele-

verd aan de gedragsverandering bij aansprakelijkheidsverzekeraars. Zij passen
hun gedrag aan om de procedure te voorkomen. Dit heeft bijgedragen aan commu-
nicatiever en coöperatiever gedragwaardoor partijen beter kunnen onderhandelen en
eerder tot overeenstemming kunnen komen. Partijen die eerder reële en concrete
voorstellen doen en zich op de definitieve afhandeling van hun zaak richten, in plaats
van op bijvoorbeeld vertragingstechnieken, behalen immers sneller resultaat. Dit
bevestigt kortom de reeds door Niemeijer geconstateerde krachtige werking van
gerechtelijke procedures op de buitengerechtelijke onderhandelingen.6

Effecten op de onderhandelingsrelatie tussen de benadeelde en de
aansprakelijkheidsverzekeraar

In hoofdstuk 5 bleek dat de benadeelde doorgaans onderhandelt met een aansprake-
lijkheidsverzekeraar waarbij deze laatste kan domineren. Het ontbreekt de bena-
deelde in het algemeen immers aan energie, kennis, ervaring, financiële middelen
en een eenvoudig toegankelijk netwerk van kwalitatief goede en loyale deskundigen
waar de aansprakelijkheidsverzekeraar juist wel over beschikt. De benadeelde kan
die achterstand deels inlopen door een beroep op een belangenbehartiger te doen,
maar nooit helemaal. Bovendien zal hij bij geschillen niet snel een beroep op media-
tion, bindend advies of arbitrage kunnen doen omdat daarvoor instemming van de
tegenpartij is vereist. Daaraan kunnen ook de daarmee gepaard gaande kosten in de
weg staan, wat ook geldt voor een eventuele gerechtelijke procedure, zoals in hoofd-
stuk 2 bleek. Er is dus sprake van een onevenwichtige machtsverhouding.
De deelgeschilprocedure brengt daarin verandering. De procedure biedt de bena-

deelde immers toegang tot kennis, kunde en een onafhankelijk gerechtelijk oordeel
dat hij niet door gebrek aan samenwerking met de tegenpartij of om financiële

5. De bespreekregeling is opgenomen in artikel 8.1 van de PIV Overeenkomst Buitengerechtelijke Kosten
2014 en is raadpleegbaar op http://stichtingpiv.nl/.

6. Niemeijer 2007, p. 26.
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redenen achterwege behoeft te laten. Dat draagt bij aan een meer evenwichtige
machtsverhouding tussen de benadeelde en de aansprakelijkheidsverzekeraar. Door-
dat partijen meer gelijkwaardig worden, kunnen zij beter met elkaar onderhandelen.
Machtsverschillen kunnen immers sterk escalerend werken met voortdurende
impasses en een onbestuurbaar proces tot gevolg, zoals in hoofdstuk 5 bleek.7 De pro-
cedure versnelt dus de onderhandelingen en stelt bovendien de benadeelde in staat
betere resultaten te behalen. Het meer op het scherpst van de snede onderhandelen,
kan echter ook vertragend werken. De benadeelde zal immers meer dan voorheen
verweer voeren. Verwacht mag echter worden dat dit effect van tijdelijke aard is
omdat de machtsverhouding zich na een inhaalslag aan de zijde van de benadeelde
op een ander, gelijkwaardiger niveau zal stabiliseren.

Effecten op de onderhandelingsrelaties waarbij belangenbehartigers zijn betrokken

In hoofdstuk 5 bleek dat benadeelden meestal niet zelf onderhandelen, maar daar-
voor een beroep doen op letselschaderegelaars, behandelaars RBV of advocaten.
Die belangenbehartigers streven primair de belangen van hun cliënt na, maar hebben
daarnaast ook eigen belangen die daarvan kunnen afwijken. Ingegeven door financi-
ele overwegingen en de wens zich aan beroeps- en gedragsregels te conformeren,8

blijken belangenbehartigers primair naar een minnelijke regeling te streven en alleen
te procederen indien het niet anders kan. De vraag is of de laagdrempelige toegang
van de deelgeschilprocedure daarin verandering brengt. Zij kunnen de procedure
immers zonder medewerking van de tegenpartij en zonder dat hun cliënt daarbij
in beginsel procesrisico loopt, aanhangig maken.

Hiernawordt voor de verschillende onderhandelingsrelaties bezienwat de effecten
van de procedure daarop zijn. Daarbij geldt voor de schadebehandelaar AV steeds,
zoals hiervoor bleek, dat hij niet snel tot de procedure overgaat vanwege de daaraan
verbonden kosten, het risico van negatieve precedentwerking en de drempel om een
benadeelde in rechte te betrekken. In het geval de schadebehandelaar AV voor het
schaderegelen een letselschaderegelaar heeft betrokken, zal deze evenmin snel advi-
seren om de procedure aanhangig te maken. De kosten daarvan komen immers in
beginsel voor rekening van de aansprakelijkheidsverzekeraar. Bovendien zal de let-
selschaderegelaar de zaak in dat geval moeten teruggeven omdat de schadebehande-
laar AV in dat geval een beroep op een advocaat pleegt te doen. Dat beperkt de
inkomsten van de letselschaderegelaar en kanmogelijk ook de toedeling van toekom-
stige zaken negatief beïnvloeden.

7. Mastenbroek 2012, p. 121; Mastenbroek 2011, p. 101.
8. De Groot-Van Leeuwen 2011, p. 259.
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Effecten op onderhandelingsrelaties tussen letselschaderegelaars, belangenbehartigers
RBV en schadebehandelaars AV
In hoofdstuk 5 bleekdat dedrukophetminnelijk regelen vooral groot is in de onderhande-
lingsrelaties waarin de onderhandelingen plaatsvinden tussen letselschaderegelaars,
behandelaars RBV en schadebehandelaars AV (onderhandelingsrelaties 4 tot en
met 9). Deze onderhandelaars delen dezelfde achtergrond waardoor eerder sprake
kan zijn van een betere sfeer en begrip over en weer, wat de onderhandelingen kan
vereenvoudigen. Bovendien hebben al deze onderhandelaars financieel belang erbij
om tot een minnelijke regeling te komen. Zij plegen daarvoor immers een beroep op
een advocaat te doen wat de nodige kosten met zich meebrengt. Voor de behande-
laars RBV en schadebehandelaars AV vloeit het streven naar eenminnelijke regeling
daarenboven voort uit de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL). De vraag
is of de deelgeschilprocedure daarin verandering brengt.
Blijkens de interviews is dat voor behandelaars RBV niet het geval. De geïnter-

viewde behandelaars RBV merkten unaniem op de procedure als een extra instru-
ment te beschouwen om de onderhandelingen weer te kunnen vlottrekken, maar
tot het aanhangig maken ervan niet snel te zullen overgaan. Volgens drie behande-
laars RBV gaan zij daartoe slechts over indien zij van het zoeken naar een buitenge-
rechtelijke oplossing geen baat meer verwachten. Bovendien benadrukten zij de
relatie met de schadebehandelaar AV of de letselschaderegelaar niet graag onnodig
op het spel te zetten (onderhandelingsrelaties 4 en 5).
Ook de geïnterviewde letselschaderegelaars bleken unaniem van mening dat de

procedure geen verandering brengt in hun streven naar een minnelijke regeling.
Zij benadrukten dat zij daarmee slechts dreigen als zij al behoorlijk in een loopgraaf
zitten, zoals dat ook voor andere procedures geldt. Bij die afweging speelt volgens
hen ook het behoud van zakelijke relaties voor de toekomst (‘shadow of the future’)
en de persoon van de tegenpartij een rol.

Letselschaderegelaar:
“Het wereldje letselschaderegelaars en schadebehandelaars is klein. Je hebt zo je antipa-
thieën en sympathieën. Afhankelijk van je relatie met de tegenpartij dreig je eerder of later
met een deelgeschilprocedure.”

In de onderhandelingsrelaties waarin een letselschaderegelaar door een behandelaar
RBV is betrokken (onderhandelingsrelaties 6 en 7), geeft een letselschaderegelaar een
zaak liever niet aan de behandelaar RBV terug omdat hij zijn opdracht niet heeft kun-
nen vervullen. Dat beperkt immers zijn inkomsten en kan mogelijk ook de toedeling
van toekomstige zaken negatief beïnvloeden.
In de onderhandelingsrelaties waarin de letselschaderegelaar door een benadeelde

is ingeschakeld (onderhandelingsrelaties 8 en 9), maakt de letselschaderelaar de pro-
cedure evenmin graag aanhangig. Hierna zal nog blijken dat hij daarvoor veelal een
advocaat inschakelt, ook al is hij bevoegd om zelf te procederen. Daaraan zijn de
nodige kosten verbonden die ten koste van zijn winst gaan.
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Blijkens de interviews brengt de procedure dus geen verandering in het streven
naar een minnelijke regeling in de onderhandelingsrelaties tussen letselschaderege-
laars, belangenbehartigers RBV en schadebehandelaars AV.

Effecten op onderhandelingsrelaties tussen advocaten en schadebehandelaars
AV dan wel letselschaderegelaars
Blijkens hoofdstuk 5 staat ook in de onderhandelingsrelaties waarin een advocaat
namens de benadeelde onderhandelt met een schadebehandelaar AV of met een door
deze laatste betrokken letselschaderegelaar, het streven naar een minnelijke regeling
voorop (onderhandelingsrelaties 10 en 11). Advocaten zijn daartoe ingevolge
gedragsregel 3 van deGedragsregels 1992 gehouden. In deze onderhandelingsrelaties
behoren de onderhandelaars echter tot twee verschillende beroepsgroepen waardoor
de kans opmeer afstandelijke verhoudingen toeneemt en partijen eerder met een pro-
cedure zullen dreigen. Bovendien zijn advocaten opgeleid om te procederen en zijn zij
daartoe ook in alle instanties bevoegd. Procederen kan voor hen ook financieel aan-
trekkelijk zijn omdat zij daarvoor vaak een hoger tarief krijgen dan voor het voeren
van buitengerechtelijke onderhandelingen. Of zij tot een procedure overgaan, zal ech-
ter mede afhangen van de financiële mogelijkheden van hun cliënt. De vraag is of de
deelgeschilprocedure hierin verandering brengt.

Ook voor advocaten geldt dat zij de procedure zonder medewerking van de tegen-
partij aanhangig kunnen maken en zonder dat hun cliënt in beginsel procesrisico
loopt. Bovendien is de procedure voor advocaten aantrekkelijk omdat zij een gega-
randeerde bron van inkomsten vormt. De tegenpartij is immers vrijwel altijd een sol-
vabele aansprakelijkheidsverzekeraar die de kosten kan dragen. De procedure maakt
dus mogelijk dat advocaten de procedure mede aanhangig maken om inkomsten te
genereren. Hoewel zij ingevolge gedragsregel 3 primair naar een minnelijke regeling
behoren te streven en zij belang erbij hebben zich aan deze gedragsregel te conforme-
ren, is het nastreven van financiële belangen ook binnen beroeps- en gedragsregels
gerechtvaardigd. Zeker in economisch slechte tijden kunnen deze regels eenvoudig
onder druk komen te staan.

De geïnterviewde advocaten benadrukten echter dat zij alleen een procedure aan-
hangig maken indien zij van het zoeken naar een buitengerechtelijke oplossing geen
baat meer verwachten. Drie van de vijf advocaten merkten ook op dat te snel dreigen
geen zin heeft omdat de onderhandelingssfeer daardoor negatief wordt beïnvloed.
Daarmee lijken zij de belangen van hun cliënt en hun beroeps- en gedragsregels
het zwaarst te latenwegen. Dat demogelijkheid om via de procedure extra inkomsten
te genereren niet werd genoemd, kan echter ook door sociaal wenselijkemotieven zijn
ingegeven. Volgens ongeveer de helft van de geïnterviewde belangenbehartigers en
schadebehandelaars AV (1 reg, 3 adv, 4 AV) is in de praktijk namelijk sprake van licht-
vaardig en oneigenlijk gebruik van de procedure. Als voorbeeld noemden zij het
voorleggen van het gehele geschil in plaats van een deel van het geschil, waarvoor
eigenlijk een bodemprocedure aanhangig gemaakt had behoren te worden. Dit wordt
ook wel aangeduid als ‘gratis gokken’. Daarnaast noemden zij het aanhangig maken
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van de procedure waar eigenlijk een voorlopige bewijsverrichting op zijn plaats was
geweest en het opkloppen van de buitengerechtelijke kostenwaarbij de discussie over
de kosten soms zelfs het enige onderdeel is dat aan een vaststellingsovereenkomst in
de weg staat. Tot slot noemden zij ook het optuigen van deelgeschil na deelgeschil en
het verzinnen van deelgeschillen, waar het geschil eigenlijk over de buitengerechte-
lijke kosten gaat omdat rechters discussies over kosten in het algemeen ‘niet sympa-
thiek’ vinden.
In de onderhandelingsrelaties tussen advocaten en schadebehandelaars AV dan

wel letselschaderegelaars, staat kortom eveneens het streven naar een minnelijke
regeling voorop. In deze relatie zal echter eerder dan in de onderhandelingsrelaties
tussen letselschaderegelaars, belangenbehartigers RBV en schadebehandelaars AV
een procedure aanhangig worden gemaakt. De redenen daarvoor zijn dat in deze
onderhandelingsrelatie de onderhandelaars niet uit dezelfde branche afkomstig zijn,
advocaten bevoegd zijn om te procederen en de procedure voor hen ook een bron van
inkomsten kan vormen.

. EFFECTEN OP DE ONDERHANDELINGEN TI JDENS DE PROCEDURE

Indien de onderhandelingen vastlopen, kunnen partijen de procedure aanhangig
maken. Hierna wordt nagegaan welke effecten daarvan uitgaan op de onderhande-
lingen en welke rol de rechter daarin vervult.

Betrokken actoren en onderhandelingsrelaties

Indien een procedure dreigt, rijst de vraag of procesvertegenwoordiging is vereist.
Dat is alleen het geval bij de procedure voor de rechtbank bij een vordering van
€ 25.000 of meer, in hoger beroep bij het gerechtshof en in cassatie bij de Hoge Raad.
Letselschaderegelaars, behandelaars RBV en schadebehandelaars AV blijken op
grond van de jurisprudentieanalyse echter ook bij de procedure voor de kantonrech-
ter regelmatig een advocaat in te schakelen. Tabel 6.1 geeft het aantal en de soort
belangenbehartiger per zaak bij de kantonrechter weer. Bij de tabel zij aangetekend
dat een gemachtigde ook een advocaat kan zijn. Indien dat in de beschikking stond
vermeld, is de betreffende gemachtigde als advocaat in de tabel opgenomen.
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In de periode van 1 juli 2010 tot en met 1 juli 2015 waren in minimaal 40% van de
zaken bij de kantonrechter (30 van de 75 zaken), twee of meer advocaten betrokken.
Nu bij procedures voor de afdeling civiel van de rechtbank altijd procesvertegen-
woordiging door een advocaat verplicht is, doen zich dus in het merendeel van de
gevallen bij dreiging van de procedure de volgende onderhandelingsrelaties voor,
zoals reeds uit figuur 5.1 bleek:

Eerder bleek dat dreigen met de procedure ertoe kan leiden dat onderhandelen weer
mogelijk wordt. Volgens de geïnterviewde actoren stellen partijen zich in dat geval
soms flexibeler op. Mogelijk is echter ook dat de speciaal voor de procedure ingescha-
kelde advocaat met een frisse blik naar de zaak kijkt en andere oplossingen ziet, of net
de juiste toon weet te treffen waardoor het gesprek weer op gang komt. Bovendien is
de kans op een betere onderhandelingssfeer groter indien belangenbehartigers uit
dezelfde begroepsgroep, in dit geval twee advocaten, met elkaar onderhandelen.
Zij spreken immers dezelfde taal en zijn aan dezelfde beroeps- en gedragsregels
gebonden, waardoor zij elkaar sneller zullen begrijpen. Een voorbeeld daarvan is te

Tabel 6.1 Soorten belangenbehartigers bij de kantonrechter naar aantal en soort per jaar

Aantal belangenbehartigers bij kantonrechter juli-dec 2010 2011 2012 2013 2014 jan-juli 2015 Totaal

1 in persoon & 1 gemachtigde 1 2 1 4

2 gemachtigden 2 7 7 6 9 1 32

3 gemachtigden 1 1 1 3

4 gemachtigden 1 1 2

1 gemachtigde & 1 advocaat 2 1 3

1 in persoon & 1 advocaat 1 1

2 advocaten 1 9 8 2 5 2 27

3 advocaten & 1 gemachtigde 1 1

4 advocaten 1 1

6 advocaten 1 1

Totaal aantal zaken bij de kantonrechter 3 18 21 13 15 5 75

Gebaseerd op http://uitspraken.rechtspraak.nl/ d.d. 01-07-2015.
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6 Effecten van de procedure op de onderhandelingen



vinden in de casus ‘De fietstocht’. Van dreigen met de procedure en het om die reden
betrekken van een advocaat, kan dus een positief en versnellend effect op de onderhan-
delingen uitgaan. Indien onderhandelen desondanks niet meer mogelijk is, kan de pro-
cedure aanhangig worden gemaakt. Het speciaal voor de procedure betrekken van
advocaten brengt wel met zich mee dat ter zitting niet altijd degenen aanwezig zijn
die de onderhandelingen daadwerkelijk hebben gevoerd. De onderhandelaars worden
in dat geval immers vervangen door de procesvertegenwoordiger.

Wordt de procedure vroegtijdiger aanhangig gemaakt dan andere procedures?

De procedure stelt partijen in staat in een eerder stadium dan voorheen een gerechte-
lijk oordeel te krijgen.9 Van een deelgeschil zal immers eerder sprake zijn dan van
spoedeisendheid die voor een kort geding is vereist of van dusdanige duidelijkheid
dat een bodemprocedure over de gehele vordering mogelijk is, zoals in hoofdstuk 2
bleek. Daarmee rijst de vraag of partijen de procedure daadwerkelijk vroegtijdiger
aanhangig maken dan andere procedures.
Blijkens de interviews wordt de procedure in de meeste gevallen op hetzelfde

moment ingezet als voorheen andere procedures en dus pas laat in de onderhan-
delingen. Volgens een letselschaderegelaar is het soms beter om het geschilpunt
alleen te benoemen en het vervolgens te parkeren en verder te onderhandelen
over de rest. Dreigen met de procedure stelt volgens hem de verhoudingen op
scherp wat niet bevorderlijk is voor de sfeer, terwijl aan het eind van de onder-
handelingen bepaalde geschilpunten vaak in een ‘package-deal’ kunnen worden
afgedaan. Slechts één advocaat merkte op deze procedure vroegtijdiger aan-
hangig te maken en één behandelaar RBV en één letselschaderegelaar dachten
dit te zullen gaan doen.
De bevinding dat partijen de procedure op hetzelfde moment inzetten als voorheen

andere procedures, strookt met het door belangenbehartigers gehanteerde uitgangs-
punt dat naar een minnelijke regeling wordt gestreefd en alleen indien noodzakelijk,
wordt geprocedeerd. Zoals in hoofdstuk 5 bleek, kan het late tijdstip van de proce-
dure ook worden ingegeven door de positie die een behandelaar RBV binnen zijn
organisatie inneemt. Een behandelaar RBV die niet zelf een procedure aanhangig
kan of mag maken, zal daartoe immers niet snel adviseren omdat hij in dat geval
de zaak zal moeten overdragen wat extra werk kost.
Voor een vroegtijdiger gebruik van de procedure en een daarmee gepaard gaande

versnelling van de onderhandelingen zijn dus geen aanwijzingen gevonden.

Waarom worden geen gezamenlijke verzoeken ingediend?

Uit de jurisprudentieanalyse in hoofdstuk 3 bleek dat de procedure vrijwel altijd door
één partij, de benadeelde, aanhangig wordt gemaakt. De vraag is waarom gezamen-
lijke verzoeken zelden voorkomen. Dat is vooral ook de vraag omdat uit de interviews

9. Kamerstukken II 2007/08, 31 518, nr. 3, p. 2.
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blijkt dat het door één partij indienen van een verzoek, niet noodzakelijkerwijs betekent
dat de tegenpartij daarop tegen is, soms heeft de tegenpartij daarmee zelfs expliciet
ingestemd. Een voorbeeld daarvan is te vinden in het geval van ‘De fietstocht’.

Een aantal geïnterviewde belangenbehartigers merkte op het gezamenlijk indienen
wel te overwegen maar dat de tegenpartij meestal niet daarvoor voelt (3 letselschade-
regelaars, 1 behandelaar RBV, 1 advocaat).10 Andere belangenbehartigers benadrukten
daarentegen dat zij verzoeken bewust alleen indienen. De reden daarvoor varieerde
van onbekendheid met de mogelijkheid van het gezamenlijk indienen (1 reg, 1 RBV,
1 adv) tot negatieve ervaringen met het vereiste gezamenlijke verzoek in de artikel
96 Rv procedure bij de kantonrechter (1 RBV), het niet goed genoeg kennen van de
tegenpartij om een gezamenlijk verzoek te kunnen voorstellen (1 adv) en het om stra-
tegische redenen prefereren van het indienen van een individueel verzoek (1 adv).

Advocaten:
“Ik procedeer vaak voor letselschaderegelaars en gezamenlijk procederen is dan lastig
omdat je de tegenpartij vaak niet eens kent.”

“Je behartigt maar één belang, dat van de cliënt en daar past geen gemeenschappelijk ver-
zoek bij.”

Liggen de onderhandelingen tijdens de procedure stil?

Het indienen van het verzoek door één partij stelt veelal de verhoudingen op scherp.
Dat doet de vraag rijzen of partijen doorgaanmet onderhandelen nadat een verzoek is
ingediend of dat zij de onderhandelingen stilleggen in afwachting van de uitkomst
van de procedure.

Slechts één schadebehandelaar AVmerkte op dat contact altijdwelmogelijk is en het
stilleggen van de onderhandelingen eigenlijk niet voorkomt. Zowel een advocaat, als
een behandelaar RBV en een schadebehandelaar AV benadrukten echter dat de uitwis-
seling van informatiewordt bevroren totdat de procedure is afgerond. Dat laatste bleek
ook het geval te zijn in de drie in hoofdstuk 4 behandelde gevalstudies. Dat duidt erop
dat tijdens de procedure in het algemeen nietwordt onderhandeld.Het is dan ook posi-
tief dat de doorlooptijd van de procedure tot hedenmet eenmediaan van viermaanden
bij zowel de kantonrechter als de rechtbank relatief kort is, zoals in hoofdstuk 3 bleek.

Vertonen partijen in de procedure ander gedrag dan in andere procedures?

De vraag kan worden gesteld of een gerechtelijke procedure een geschikt instru-
ment is om buitengerechtelijke onderhandelingen te stimuleren.11 Een procedure

10. Het aantal geïnterviewde actoren dat een bepaalde mening is toegedaan, wordt hierna verkort weer-
gegeven als: letselschaderegelaar (reg), behandelaar van een rechtsbijstandsverzekeraar (RBV), advo-
caat (adv), schadebehandelaar van een aansprakelijkheidsverzekeraar (AV).

11. Steenberghe 2006, pp. 19, 21.
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leidt immers doorgaans tot polarisatie en juridisering. Partijen die niet tot overeenstem-
ming kunnen komen en het gehele geschil ter finale beslechting aan de rechter voorleg-
gen, zullen zich immers slechts richten op winst of verlies. Zij zullen hun eigen
stellingen zo goedmogelijk onderbouwen en uitmeten, terwijl zij die van de tegenpartij
zullen proberen te ondergraven. In tegenstelling tot in de onderhandelingsfase zijn par-
tijen voor het resultaat immers niet meer afhankelijk van elkaar, omdat de rechter het
oordeel velt. Vooral partijen die geen langdurige relatie met elkaar onderhouden, zul-
len zich daarin niet geremd voelen. Het besef van continuïteit van de relatie tempert
immers de impulsen naar ‘vechterig’ gedrag.12 Dat neemt niet weg dat de rechter
nog wel zal nagaan of partijen niet alsnog tot een buitengerechtelijke schikking willen
en kunnen komen. Zoals in hoofdstuk 2 reeds werd opgemerkt, beziet de rechter sinds
2005 standaard of verwijzing naar mediation zinvol is.
De vraag is of een dergelijke wijziging in gerichtheid ook plaatsvindt bij de deel-

geschilprocedure. Het gaat daarbij immers niet om finale beslechting van het gehele
geschil, maar om een oordeel over een deel van het geschil. Bovendien bevinden
partijen zich nog in de onderhandelingsfase en voor onderhandelen is vereist dat
partijen samenwerken omdat zij voor het resultaat van elkaar afhankelijk zijn. In de
procedure wordt van partijen niet anders verwacht dan wat zij tijdens de onderhande-
lingen steeds al doen: schakelen tussen competitief en coöperatief gedrag, alleen nu
tijdelijk onder begeleiding van de rechter, met als doel terug te keren naar de buiten-
gerechtelijke onderhandelingen. In de woorden van Sap is dan ook sprake van proce-
derend onderhandelen.13 In deze redenering stimuleert de deelgeschilprocedure dus de
onderhandelingen omdat het de wederzijdse afhankelijkheid benadrukt waardoor de
gerichtheid van partijen niet omslaat in compromisloos winnen.14

In de praktijk blijkt deze redenering echter niet op te gaan. Van de twintig geïnter-
viewde belangenbehartigers en schadebehandelaars AV hadden er slechts twee de
indruk dat partijen zich in de procedure anders gedragen dan in andere civielrechte-
lijke procedures.

Letselschaderegelaar:
“Ik vermoed dat het in een deelgeschilprocedure niet zo’n oorlog is als in een bodemproce-
dure. Dat het minder is gericht op winst en verlies. Mij valt ook op dat verzekeraars er ook
helemaal niet zo afwijzend tegenover staan. Zij vinden het ook positief omdat het een bekor-
ting van het proces is.”

Advocaat:
“Ik heb de indruk dat wel verandering merkbaar is en dat meer sprake is van procederend
onderhandelen in tegenstelling tot in andere procedures waar je tegenover elkaar staat.”

12. Mastenbroek 2012, p. 35.
13. Sap 2008, p. 101.
14. Wesselink 2013, p. 53.
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De anderenmeenden dat de procedure even conflictueus is als andere procedures waar-
bij op het scherpst van de snede wordt gediscussieerd. Volgens hen dienen partijen pas
een verzoek in op een moment waarop zij het al behoorlijk met elkaar oneens zijn. Zij
willenmet de procedure hun gelijk halen. Dat de procedure niet vroegtijdiger aanhangig
wordt gemaakt dan andere procedures, zoals hiervoor bleek, duidt ook daarop. De pola-
risatie is volgens de geïnterviewde belangenbehartigers en schadebehandelaars AV ter
zitting ook duidelijk merkbaar. De schikkingsbereidheid is volgens hen niet groter
dan in andere procedures, hetgeen door de geïnterviewde rechters werd bevestigd.
Het blijft volgens de geïnterviewde belangenbehartigers en schadebehandelaars AV
een gerechtelijke procedure, alleen onder andere voorwaarden en een andere naam.

Van een versnellend en positief effect doordat partijen zich in de procedure con-
structiever opstellen dan in andere procedures is dus geen sprake.

Ervaringen van benadeelden

In hoofdstuk 5 bleek dat benadeelden bij de afhandeling van personenschade zowel
bevrediging van hun materiële behoeften als van hun immateriële behoeften, zoals
erkenning, nastreven. Die doelen worden echter meestal niet behaald. De vraag is
of de procedure benadeelden daartoe beter in staat stelt.

In de eerste plaats waren de geïnterviewde benadeelden unaniem tevreden over de
procedure. Zij achtten de rechter zeer ervaren, voelden zich respectvol behandeld en
hadden niets in de zitting gemist. Alle vijf de benadeelden vonden ook dat zij hun
zaak voldoende hadden kunnen belichten.

Benadeelden:
“Dedeelgeschilprocedure is zo’nmooi instrument! Het brengt iets op gang omnaar een eind
toe te werken of in elk geval een middel om met elkaar in contact te komen.”

“Ik had veel bottere, strengere mensen verwacht. Toen ik moest huilen, werd water gehaald
en werd gezegd dat ik rustig aan kon doen. Ze zaten niet op hun horloge te kijken dat de
volgende zaak moest beginnen, ze hadden alle tijd.”

Slechts één benadeelde merkte op het als heel storend te hebben ervaren dat werd
vergeten hem het laatste woord te geven.

Benadeelde:
“De rechter had eigenlijk al een klapmet de hamer gegeven en er stonden al mensen op toen
werd gezegd: Oh, had jij nog wat willen zeggen? Ik had me daarop voorbereid maar toen
was ik zo uit het veld geslagen dat ik wat heb gebrabbeld, misschien onsamenhangend en
dat vond ik zelf heel vervelend. Ik weet dat het slotwoord weinig toevoegt, maar voor mij-
zelf wel. Dat dat stukje werd afgeraffeld, vond ik heel vervelend.”

Bij al de benadeelden bleek de zitting met een tijdsbeslag, variërend van twintig tot zestig
minuten, snel te zijn verlopen. Bij vier van de vijf benadeelden volgde ook binnen twee
weken een beschikking, van één benadeeldewerdde zaak op formele gronden afgewezen.
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Daarnaast bevestigden de belangenbehartigers die voor benadeelden optreden, dat
de procedure betere resultaten voor de benadeelde oplevert, wat ook in hoofdstuk 3
bleek. Zij merkten op dat waar voorheen vanwege de lange duur of het financiële
risico geen procedure mogelijk was, zij nu bijvoorbeeld ook een procedure aanhangig
kunnen maken over de hoogte van de schadevergoeding of over de richtlijnen ten
aanzien van zelfredzaamheid en huishoudelijke hulp.
Bovendien was opvallend dat alle benadeelden benadrukten het plezierig te heb-

ben gevonden dat een onafhankelijke rechter naar hun zaak keek en dat hij de tegen-
partij zo nodig op zijn gedrag aansprak. Meerdere benadeelden merkten ook op dat
zij de beschikking als een vorm van erkenning hadden ervaren.

Benadeelden:
“Als zo’n hoge heer, een geleerd en tochwelmachtig persoon, het zijn geen dommemannen
of vrouwen, als die alle drie tot deze conclusie komen, is dat een erkenning voormij, waar ik
al die jaren voor heb geknokt.”

“Het neemt niet de pijn weg maar het gaat om de erkenning. Dat ik kan zeggen: ik kon er
niets aan doen, ik heb nooit gelogen, ik heb me nooit aangesteld. De deelgeschilprocedure
was een stap die de zaakweer in gang bracht, anders had het nog langer geduurd. Deze stap
was nodig om de zaak te kunnen afronden. Door die uitspraak weet je dat je sterk staat en
daarom ging ik ook tegengas geven. Dat heeft me uiteindelijk meer geld opgeleverd.”

De procedure wordt door benadeelden dus positief ervaren. Bovendien stelt zij bena-
deelden beter dan voorheen in staat om hun materiële en immateriële behoeften te
behartigen.

Ervaringen van belangenbehartigers en aansprakelijkheidsverzekeraars

De geïnterviewde belangenbehartigers en schadebehandelaars AV waren ook tevre-
den over de procedure (5 adv, 4 RBV, 2 AV). Zij achtten de rechter deskundig (3 adv,
3 RBV, 1 AV), voelden zich respectvol bejegend (4 adv, 4 RBV, 2 AV), hadden de
indruk dat naar hen werd geluisterd (3 adv, 4 RBV, 2 AV) en vonden dat de rechter
voldoende sturing aan de zaak gaf (4 adv, 4 RBV, 2 AV). Enkelen van hen (2 adv,
2 RBV) merkten wel op het verwarrend te vinden dat er verschillen tussen rechtban-
ken bestaan wat betreft de praktische gang van zaken, zoals of wel of niet mag wor-
den gepleit.
Verder bleken zij de snelle, effectieve manier van behandelen en de informele sfeer

als heel plezierig te hebben ervaren. Zij onderschreven hetgeen ook door rechters
werd opgemerkt, dat het behandelen van een springend punt zonder een volledige
procedure op te tuigen, voorkomt dat allerlei andere punten diemogelijk ook een pro-
bleem kunnen vormen daadwerkelijk tot probleem worden gemaakt waardoor de
complexiteit alleen maar toeneemt. Volgens een behandelaar RBV kan door deze
wijze van behandelen de zaak ook beter voor het voetlicht worden gebracht.
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De drie geïnterviewde advocaten die voor benadeelden optreden, voelden zich
even goed behandeld als de tegenpartij omdat volgens hen beide partijen zowel
empathisch als kritisch werden bevraagd. Zij benadrukten dat ook goed werd door-
gevraagd om de feiten boven tafel te halen en dat ruimte werd geboden voor emoties.
Hoewel ook de twee advocaten die voor aansprakelijkheidsverzekeraars optreden
zich in het algemeen goed behandeld voelden, meenden zij wel dat de informele
en pragmatische aanpak het risico vergroot dat de sympathie van de rechter vooral
naar de benadeelde uitgaat. Volgens hen is dat nogmeer dan in andere procedures het
geval, met als gevolg dat hun kant van de zaak onderbelicht blijft. Zij benadrukten dat
ook de belangenbehartigers van aansprakelijkheidsverzekeraars, schadebehande-
laars AV en degenen voor wie zij optreden (werkgevers, medisch specialisten) gevoel
hebben en serieus genomen willen worden.

Advocaat die optreedt voor aansprakelijkheidsverzekeraars:
“Soms vraag ik me af ‘wat gebeurt hier?’ Dan hebben we inhoudelijk duidelijk verweer
gevoerd waarom geen deskundige meer benoemd hoeft te worden en dan wordt toch, zon-
der naderemotivering, geoordeeld dat die er moet komen en datmijn cliënt, de verzekeraar,
dat moet betalen. Er wordt snel aangenomen dat klachten van benadeelden kloppen en niet
snel aangenomen dat benadeelden liegen, ook niet als daar behoorlijke aanwijzingen voor
zijn. Het is vaak een soort koehandel, weinig juridisch duw- en trekwerk. Zelfs de redelijke
verzekeraars, er kan onderscheidworden gemaakt tussen goede en kwaadwillende,worden
daar een beetje zuur van. Met name bij moeilijk objectiveerbare klachten weten ze niet meer
zo goed hoe ze daarmee om moeten gaan.
…

Het is wel een beetje waar dat in letselschadezaken geen lijdelijkheid meer bestaat. Het pro-
bleem daarvan is dat rechters niet zijn opgeleid om niet lijdelijk te zijn, dus dat het geen
juridische discussie meer is. En dat het er vanaf hangt, hoe ver partijen daarin meegaan.
De rechter heeft de regie. Een rechter vraagt of partijen zijn visie willen horen en op grond
daarvan willen schikken. Partijen zijn vrij om daarin mee te gaan of niet.”

Meerdere actoren (2 reg, 1 RBV, 4 AV) onderschreven dat rechters in de procedure
pragmatisch kunnen zijn. Sommigen ervaren dat als een nadeel en anderen juist
als een voordeel.

Van de twee schadebehandelaars AV die tegen een pragmatische aanpak bezwaren
hadden, merkte één op de procedure als ‘rechtspraak light’ te ervaren. Volgens hem is
de behandeling immers korter en minder diepgaand dan in een bodemprocedure en
kijkt de rechter voor een oplossing vooral naar de verzekeraar. Dat levert volgens hem
een kwalitatief minder goede uitspraak op, die moeilijker te accepteren is indien die
negatief uitvalt. De ander benadrukte het als een risico te ervaren dat een rechter bij
een deelgeschil over de aansprakelijkheid, al ingaat op bepaalde schadeposten omdat
die posten op dat moment vaak nog niet, of onvoldoende, in kaart zijn gebracht en
daarover nog geen debat is gevoerd.

De drie schadebehandelaars die voorstander van eenminder lijdelijke houding van
de rechter waren, benadrukten dat het juist heel behulpzaam kan zijn als de rechter
aan het eind van de schaderegeling, als het al over de schadeposten gaat, vraagt hoe
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ver partijen na het beslissen van het deelgeschil van een vaststellingsovereenkomst
afzitten, wat er nog ontbreekt en waarom.

Schadebehandelaars AV:
“Een zaakmoet een keerworden afgerond, ook al ben je daarop niet altijd voorbereid, waar-
bij de inhoud van de zaak wel bepalend zou moeten zijn.”

“Het zou goed zijn om niet alleen het deel te bezien, maar het breder te trekken en ook de
rest mee te nemen. De focus op het deelgeschil maakt dat die als het eind van etappe wordt
gezien die gewonnen moet worden. Er wordt niet gekeken waarheen moet worden gegaan.
Dat is emotie die er bij partijen inkruipt.”

Volgens hen mag de rechter ‘pushen’ maar staat het de betreffende partij vrij om
daarin, al dan niet, mee te gaan. Het gaat er volgens hen om dat de rechter naar par-
tijen luistert en onderbouwt waarom hij tot zijn oordeel is gekomen.

Schadebehandelaar AV:
“Incidenten daargelaten, vind ik dat de rechter echt heel goed luistert naar wat partijen zeg-
gen. Hij laat daarop bepaalde juridische opvattingen los, waarmee je het eens kan zijn of
niet, maar het is wel een goed onderbouwd standpunt en dat valt de ene keer zo, en de
andere keer zo uit. Het is niet zo dat de rechter zegt ‘jongens zullen we maar aftikken op
X?’, absoluut niet. Ook de kosten worden gemotiveerd begroot.”

Tot slot benadrukten de geïnterviewde belangenbehartigers en schadebehandelaars
AV (5 reg, 4 adv, 4 RBV, 5 AV) dat zij bij het voortzetten van de onderhandelingen
vooral veel baat bij de beslissing van de rechter hadden gehad. Volgens hen konden
zij daardoor een stap verder in de onderhandelingen zetten en werden eindeloos
voortslepende discussies voorkomen of afgesloten. Zij merkten op dat zij na een oor-
deel over de aansprakelijkheid vaak direct tot het onderhandelen over de schadecom-
ponenten konden overgaan.
Kortom, ook de belangenbehartigers en schadebehandelaars AV waarderen de

snelle, effectieve manier van behandelen in de procedure. De informele en pragma-
tische aanpak kan partijen verder helpen, zolang de rechter beide partijen maar gelijk
behandelt en zijn beslissing motiveert. Alleen een beslissing die door beide partijen
wordt geaccepteerd, bevordert immers het onderhandelingsproces. Een partij die zich
niet gehoord voelt, zal eerder zijn geneigd door te procederen dan de onderhandelin-
gen te hervatten, wat vertragend werkt.

Toepassing en beleving van de bindende functie

In hoofdstuk 2 bleek dat de rechter ingevolge artikel 1019w, eerste lid, Rv zowel een
beslisfunctie als een bindende functie heeft. De beslisfunctie is bij de jurisprudentie-
analyse in hoofdstuk 3 behandeld en op de ervaring van partijen daarmee is hiervoor
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ingegaan. De bindende functie komt in het algemeen echter niet in de beschikking tot
uitdrukking voor zover de procedure al tot een beschikking heeft geleid. Om die
reden wordt hierna op basis van de interviews bezien op welke manier de rechter
de bindende functie toepast en hoe die functie door belangenbehartigers en schade-
behandelaars AV wordt beleefd.

Toepassing van de bindende functie door rechters
Volgens de geïnterviewde rechters verschilt hun grondhouding in de procedure niet
van die in een bodemprocedure. Zij merkten op naar het juridische probleem te kijken
en naar welk probleem er nu eigenlijk speelt. Volgens hen houden zij er daarbij reke-
ning mee dat personenschadezaken verschillen van andere zaken omdat het daarin
meer om een onderhandelingstraject gaat.

Zij benadrukten dat het behandelen van een deel van het geschil heel faciliterend
werkt omdat partijen elkaar soms na jarenlange onderhandelingen pas ter zitting daad-
werkelijk zien en spreken. Volgens hen voorkomt het behandelen van een springend
punt zonder een volledige procedure op te tuigen, dat allerlei andere punten die moge-
lijk ook een probleem kunnen vormen daadwerkelijk tot probleem worden gemaakt.
De communicatie is volgens hen ook informeler dan in een gewone comparitie. In
hoofdstuk 3 bleek ook al dat sommige rechters creatief met hun bindende functie
omgaan. Tijdens de studiedag van de SSR15 merkten meerdere rechters eveneens op,
dat zij ter zitting vaak veel meer bespreken danwat in een eventuele beschikking komt
te staan. Dat na de behandeling van een zaak ter zitting regelmatig zakenworden inge-
trokken (tabellen 3.9 en 3.10), duidt erop dat de bindende functie aanslaat.

Ervaring van belangenbehartigers en schadebehandelaars AV met de bindende functie
Uit de interviews bleek echter dat partijen de bindende functie niet altijd herkennen
en als zodanig ervaren. Van de zestien geïnterviewde belangenbehartigers en schade-
behandelaars AV die ervaring met deelgeschilprocedures hadden, had slechts een
kwart (2 adv, 1 reg, 1 RBV) de indruk dat de rechter in deelgeschillen meer bindt
dan in andere procedures. De anderen meenden dat de aanpak van de rechter niet
verschilt van die in andere civielrechtelijke procedures met een comparitie.

Volgens het merendeel van de belangenbehartigers en schadebehandelaars AV
(4 adv, 5 RBV, 3 AV) worden de juridische gevolgen meestal wel geschetst. In tegen-
stelling tot de geïnterviewde rechters had echter vrijwel geen van de vijftien geïnter-
viewde belangenbehartigers de indruk dat naar een mogelijk conflict achter het
geschil werd gezocht. Slechts één advocaat bleek een keer te hebben meegemaakt
dat werd ingegaan op eenmogelijk conflict achter het geschil omdat de nabestaanden
behoefte aan erkenning hadden en dat toen naarmediationwerd verwezen. Geen van
de geïnterviewde actoren had meegemaakt dat de wijze van communicatie werd
besproken. Volgens driekwart van de geïnterviewde belangenbehartigers en schade-
behandelaars AV is de focus van de rechter gericht op het beslissen van het juridische

15. Huijsmans en Vermeulen 2014, pp. 28, 30.
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geschil. De rechter stelt zich volgens hen lijdelijk en terughoudend op ten aanzien van
het verloop van het proces, waarom partijen voor de rechter staan en wat dat voor het
vervolg betekent. Dat wordt als een gemis ervaren. Zomerkte een advocaat op dat de
ene rechter weliswaar meer regie voert dan de ander, maar dat die regie veel vaker en
beter kanworden gepakt door partijen nadrukkelijker op hunminder sterke punten te
wijzen. Een behandelaar RBV benadrukte het ook zeer te hebben gewaardeerd dat de
rechter bereid was mee te denken en een stappenplan mee te geven voor het verdere
onderhandelingsproces.
Diverse belangenbehartigers en schadebehandelaars AV hadden ook de indruk dat

rechters niet altijd goedweten hoe zij partijen tot een schikking kunnen bewegen. Vol-
gens hen is dat echter niet specifiek voor de deelgeschilprocedure, maar geldt dat ook
voor andere procedures. Zij merkten op dat zowel het inzetten van meer mediation-
achtige technieken, als het compareren en het vaker naar mediation verwijzen daarbij
kan helpen, mits het op de juiste manier en op het juiste tijdstip gebeurt.
Zo blijkt het geven van een schot voor de boeg bij een comparitie nauw te luisteren

(1 RBV, 1 adv, 1 AV). Het wordt unaniem als zinloos ervaren om zonder een richting-
bepalend ‘schot voor de boeg’ naar de gang te worden gestuurd om te bezien of een
schikking haalbaar is. Een rechter die te weinig laat blijken aan welke oplossing hij
denkt, prikkelt partijen blijkens de interviews onvoldoende om zelf een oplossing
te vinden. Een rechter die daarentegen teveel laat blijken aan welke oplossing hij
denkt, maakt het voor de partij voor wie de oplossing positief uitvalt juist aantrekke-
lijker om een beschikking af te wachten. Bovendienmag de druk om tot een schikking
te komen, volgens de geïnterviewde actoren ook niet te hoog worden opgevoerd.
Voorkomenmoetworden dat partijen het gevoel hebben dat zij tot een schikkingwor-
den gedwongen. Dat kan volgens een schadebehandelaar AV partijen afschrikken om
de procedure aanhangig te maken.

Behandelaars RBV:
“Rechters hebben een broertje dood aan het schrijven van een beschikking, dus is er altijd
een behoorlijke druk om te schikken, soms misschien zelfs te sterk. Incidenteel wordt te
grote druk uitgeoefend. Het lijkt dan erop dat een rechtbank bij meervoudige comparities
een ‘target’ aan schikkingen wil halen waardoor een slachtoffer uiteindelijk genoegen moet
nemen met een bedrag dat zij bepalen ten opzichte van een onzekere uitkomst in hoger
beroep. Soms gaat dat te ver. Overigens maakt de opstelling van partijen ook wel eens
dat toch maar voor een pragmatische oplossing wordt gekozen.”

“Ik zie een deelgeschilprocedure toch een beetje als een comparitie waarin wordt gepro-
beerd om, nadat iedereen murw is gepraat, iedereen de gang op te duwen met de medeling
‘praat er nog maar eens over,’ waarmee ik op zich niet ongelukkig ben.”

Hierna zal ook nog blijken dat partijen die een zekere mate van druk van de rechter of
een advocaat hebben ervaren om een schikking te accepteren, meer moeite hebben
met het voortzetten van de onderhandelingen na de procedure, dan wanneer een
schikking zonder druk tot stand is gekomen.
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Ook het schatten wanneer een verwijzing naar mediation zinvol is, vergt volgens de
geïnterviewde actoren specifieke vaardigheden. Hoewel de bereidheid van partijen om
mee te werken aan mediation vanwege het zelfreinigend vermogen cruciaal is, kan de
rechter daarop wel enige druk uitoefenen. Volgens een advocaat die voor benadeelden
optreedt, mag niet worden onderschat dat van het enkel opperen van mediation door
de rechter, vaak al een bepaalde kracht op partijen uitgaat. Dat werd door meerdere
belangenbehartigers bevestigd. De twee advocaten die voor verzekeraars optreden
en enkele behandelaars RBV benadrukten echter dat de rechter niet te snel naar medi-
ation moet verwijzen omdat partijen daartoe ook zelf kunnen overgaan.

Concluderend kan worden gesteld dat rechters hun ‘bindende functie’ op uiteen-
lopende wijze toepassen. Volgens belangenbehartigers en schadebehandelaars AV
kan daarvan nog meer en beter gebruik worden gemaakt. Zij blijken daaraan ook
behoefte te hebben. Het vergt volgens hen echter specifieke vaardigheden om op
het goede moment, op de juiste manier van het meest geschikte middel gebruik te
maken. Volgens hen mogen rechters kritischer zijn en partijen nog meer op hun stel-
lingen en gedrag aanspreken. Daarbij is volgens hen ook van belang dat rechters aan-
dacht besteden aan de vraag hoe het proces is verlopen, waarom partijen nu voor de
rechter staan en wat dat voor het vervolg betekent.

. EFFECTEN OP DE ONDERHANDELINGEN NA DE PROCEDURE

De uitkomst van de procedure kan variëren van een niet-ontvankelijkverklaring van
het verzoek, een afwijzing van het verzoek op grond van het proportionaliteitscrite-
rium, een geheel of gedeeltelijk toewijzing of afwijzing van het verzoek op inhoude-
lijke gronden, tot een minnelijke schikking. Hierna wordt bezien of partijen bij al deze
uitkomsten even goed in staat zijn een minnelijke regeling te treffen. De procedure
wordt immers vrijwel altijd door één partij aanhangig gemaakt wat de verhoudingen
op scherp kan stellen. Bovendien bleek hiervoor dat in de procedure veelal polarisatie
en juridisering optreedt en dat de bindende functie van de rechter nog niet altijd goed
uit de verf komt. Tot slot wordt nagegaan of de uitgestelde en beperkte mogelijkheid
van hoger beroep partijen stimuleert door te onderhandelen of juist om door te
procederen.

Wie zijn na de procedure bij de onderhandelingen betrokken?

Hiervoor bleek dat letselschaderegelaars, behandelaars RBV en schadebehandelaars
AV doorgaans een advocaat inschakelen om de procedure te voeren. Deze advocaten
geven de zaak na de zitting in het algemeen terug aan de oorspronkelijke onderhan-
delaars. Zij blijven meestal alleen betrokken indien de zaak juridisch complex is of de
contacten moeizaam verlopen. Het voortzetten van de onderhandelingen na de pro-
cedure vindt dus in het algemeen plaats door de degenen die ook voor de procedure
de onderhandelingen voerden.
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Verder onderhandelen na niet-ontvankelijkheid of een afwijzing op grond
van art. 1019z Rv

Indien de rechter het verzoek niet-ontvankelijk verklaart of een ontvankelijk verzoek
afwijst omdat de investering niet opweegt tegen het belang van de vordering en de
bijdrage die een beslissing aan de totstandkoming van een minnelijke regeling kan
leveren (proportionaliteitscriterium), keren partijen naar de onderhandelingen terug
zonder dat het voorliggende geschil is opgelost. De vraag is wat het effect daarvan op
de onderhandelingen is.
Van de twintig geïnterviewde belangenbehartigers en schadebehandelaars AV

hadden vijf (2 RBV, 3 AV) ervaring met deze uitkomsten van de procedure. Volgens
de meesten van hen was het voortzetten van de onderhandelingen daarna niet een-
voudig. Deze beide soorten uitkomsten blijken zowel eenmatigend als een escalerend
effect te kunnen hebben. Bovendien kan een niet-ontvankelijkverklaring ook nog tot
het geheel verbreken van het contact leiden. Indien een partij de aansprakelijkheid
betwist, kan die zich immers door een niet-ontvankelijkverklaring dusdanig in zijn
opvatting gesterkt voelen dat hij de onderhandelingen staakt.
Van een matigend effect op het onderhandelingsgedrag is sprake indien degene

wiens verzoek niet-ontvankelijk is verklaard of op grond van het proportionaliteits-
criterium is afgewezen, zijn verlies neemt en water bij de wijn doet. Daardoor kan een
nieuw machtsevenwicht ontstaan met nieuwe oplossingsrichtingen. Deze uitkomst
behoeft ook niet altijd even zwaar te wegen omdat het slechts een deel van de gehele
vordering betreft. Bovendien bleek in hoofdstuk 3 dat rechters bij een afwijzing op
grond van het proportionaliteitscriterium partijen soms suggesties meegeven waar-
van zij bij het hervatten van de onderhandelingen kunnen profiteren. Dit is echter
nog geen standaardpraktijk.
Een niet-ontvankelijk verklaring of een afwijzing op grond van het proportionali-

teitscriterium kan echter ook tot escalatie of verstarring leiden. Dat is het geval indien
degene wiens verzoek niet-ontvankelijk is verklaard of is afgewezen zich onjuist
behandeld voelt en alsnog zijn gelijk wil halen. Een dergelijke houding belemmert
het hervatten van de onderhandelingen. De geïnterviewde advocaten merkten op
dat zij na deze uitkomsten ook liever doorprocederen, indien dat financieel mogelijk
is. Zij benadrukten dat zij de stap om te procederen niet voor niets nemen en hun
onderhandelingspositie door deze uitkomsten is ondergraven.
Het hervatten van de onderhandelingen na een niet-ontvankelijk verklaring of een

afwijzing op grond van het proportionaliteitscriterium is kortom niet eenvoudig. Van
een escalerende en vertragende werking behoeft echter geen sprake te zijn. Dat vergt
echter dat degene die het verzoek heeft ingediend zijn standpunt matigt of dat de
rechter partijen suggestiesmeegeeft waarmee zij hun voordeel kunnen doen. Dat laat-
ste is echter nog geen standaardpraktijk.
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Verder onderhandelen na een toewijzing of afwijzing op inhoudelijke gronden
Indien het verzoek ontvankelijk is en voldoet aan het proportionaliteitscriterium kan
de rechter het verzoek geheel of gedeeltelijk toewijzen of afwijzen op inhoudelijke
gronden. De vraag is of partijen de onderhandelingen daarna kunnen en willen
voortzetten.

Om de onderhandelingen te kunnen voortzetten, is in de eerste plaats van belang
dat de beschikking duidelijk en zonder voorbehouden is geformuleerd.16 De beschik-
king dient zoveel mogelijk eindbeslissingen te bevatten om te voorkomen dat de
beschikking zelf onderdeel van het geschil wordt en tot meer verdeeldheid aanleiding
geeft. Hieraan wordt volgens de geïnterviewde actoren in het algemeen voldaan. Van
de twintig geïnterviewde belangenbehartigers en schadebehandelaars AV merkten
vijftien (4 adv, 4 RBV, 4 AV en 3 reg) expliciet op de beschikking als duidelijk te heb-
ben ervaren.

In de tweede plaats is van belang dat partijen bereid zijn de onderhandelingen
voort te zetten, ondanks dat één van hen geheel of gedeeltelijk in het ongelijk is
gesteld. Rechtspraak in civiele procedures overtuigt verliezers zelden van hun onge-
lijk; zij menen dat hun argumenten niet zozeer worden weerlegd, als wel zijn gene-
geerd.17 De betrekkingen tussen partijen normaliseren over het algemeen niet nadat
hun geschil in een gerechtelijke procedure is beslecht. Desondanks blijkt dat in 74%
van de gevallen een eindvonnis op tegenspraak bij de civiele sectoren na drie jaar vol-
ledig was nageleefd. Van de zaken waarin niet volledig aan de uitspraak was vol-
daan, was die in veel gevallen wel gedeeltelijk nagekomen, terwijl in een klein
aantal gevallen met consensus van de tegenpartij van de oorspronkelijke uitspraak
was afgeweken. In 10% van de gevallen was bij een vonnis op tegenspraak na drie
jaar geheel niets nageleefd.

De veertien geïnterviewde belangenbehartigers en schadebehandelaars AV die
ervaring haddenmet een toewijzing of afwijzing op inhoudelijke gronden, benadruk-
ten unaniem de onderhandelingen zelf weer neutraal te hebben kunnen voortzetten.
Volgens hen gaan zij zakelijk met beschikkingen om. Hoewel het afwijzen van een
verzoek als onjuist, onrechtvaardig of oneerlijk kan worden ervaren, zijn zij volgens
hen professioneel genoeg om de onderhandelingen weer te kunnen hervatten. Zij
merkten op de procedure niet als een persoonlijke strijd te ervaren en erkenden
dat de waarheid vaak in een grijs gebied ligt. Volgens hen begrijpt iedereen dat de
zaak uiteindelijk moet worden afgehandeld en dat de beschikking van de rechter
daartoe een handvat biedt: “No hard feelings, you win some, you lose some.”Daarbij
verloopt het onderhandelingsproces na de procedure volgens hen meestal even mak-
kelijk of moeilijk als voor de procedure. Slechts enkelen (1 adv, 1 AV) hadden de
indruk dat de onderhandelingen daarna beter, constructiever en meer gericht op
een eindoplossing verliepen, omdat na de beslechting van het geschil vaak duidelijk
is wat nog nodig is om overeenstemming te kunnen bereiken.

16. Kamerstukken II 2008/09, 31 518, nr. 3; Kolder 2008, p. 255.
17. Eshuis 2009, pp. 113, 117.
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Mogelijk is hier echter sprake van sociaal wenselijke antwoorden. Uit de interviews
blijkt namelijk enerzijds dat het merendeel van de belangenbehartigers en schadebe-
handelaars AV (3 reg, 3 adv, 1 RBV, 2 AV) van mening is dat de tegenpartij, net als
zijzelf, de onderhandelingen weer neutraal konden voortzetten. Anderzijds bena-
drukten enkelen ook (1 adv, 1 RBV, 3 AV) dat de tegenpartij niet altijd goed tegen
zijn verlies kan. Drie schadebehandelaars AV merkten bijvoorbeeld op dat het een
procedure op tegenspraak is die tot juridisering en polarisatie leidt, wat de onderhan-
delingssfeer niet bevordert. Volgens henwordt de sfeer vooral slechter als de beschik-
king in hun voordeel uitvalt.

Schadebehandelaar AV:
“Het wordt een hardere onderhandelingssfeer. In plaats van dat de tegenpartij zijn knopen
telt en met een gematigd schikkingsvoorstel komt, wordt het standpunt alleen maar extre-
mer. In één zaak werd juist nog veel hoger ingezet.”

Een behandelaar RBVmerkte daarentegen juist op dat de schadebehandelaar AV nog
wel eens een andere strategie inzet om alsnog zijn gelijk te kunnen halen. Ook volgens
een advocaat kunnen, vooral kleinere, verzekeringsmaatschappijen slecht tegen hun
verlies en zijn zij geneigd aan hun eigen principiële standpunt vast te houden.
Bedacht dient ook te worden dat de uitkomst van de procedure tot een nieuwe

onderhandelingssituatie leidt waarop partijen weer moeten inspelen. Zo viel voor
drie van de vijf geïnterviewde benadeelden de beschikking dusdanig positief uit,
dat de onderhandelingen na de procedure niet snel konden worden afgerond. In
die gevallen overwoog de schadebehandelaar AV alsnog een bodemprocedure aan-
hangig te maken om precedentwerking te voorkomen, terwijl de benadeelde nieuwe
onderhandelingen wilde omdat het eerder gedane bod inmiddels niet meer accepta-
bel was.
Concluderend kan worden gesteld dat hoewel in de procedure polarisatie en juridi-

sering plaatsvindt, partijen na een beschikking die een toewijzing of afwijzing op
inhoudelijke gronden bevat, doorgaans in staat zijn de onderhandelingen zonder ver-
dere vertraging voort te zetten. Dat is slechts anders indien de in het ongelijk gestelde
partij de beschikking persoonlijk opvat en gaat tegenwerken. De beschikkingen zijn in
het algemeen duidelijk en zonder voorbehouden geformuleerd, waardoor de beschik-
king zelf geen onderdeel van het geschil wordt. Er ontstaat echter een nieuwe onder-
handelingssituatie waarop partijen weer moeten inspelen. De onderhandelingen
verlopen meestal even makkelijk of moeizaam als in de fase voorafgaand aan de
procedure.

Verder onderhandelen na een minnelijke schikking
Partijen kunnen zowel voor als na de behandeling van het verzoek ter zitting een
minnelijke schikking treffen. Dat betekent dat zij onderling overeenstemming
hebben bereikt en instemmen met de uit die schikkingsafspraak voortvloeiende
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verplichtingen. Dat partijen tot een schikking komen, duidt erop dat zij ‘on speaking
terms’ zijn en dat er enige basis van onderling vertrouwen bestaat.18

Uit onderzoek van Eshuis over schikkingen na een dagvaardingsprocedure is
bekend dat zij beter worden nageleefd dan uitspraken.19 Schikkingen van de recht-
bank blijken in 85% van de gevallen te worden nageleefd. Bovendien wordt in zaken
waarin niet volledig aan de schikkingsafspraak is voldaan, in veel gevallen wel een
deel van de afspraken nagekomen. Soms wordt ookmet consensus van de tegenpartij
van de oorspronkelijke schikkingsafspraak afgeweken.20 Het aantal zaken waarin na
drie jaar geheel niets is nageleefd, bedraagt voor schikkingen slechts 5 procent. Uit het
onderzoek van Eshuis blijkt echter ook dat schikkingen na een dagvaarding niet altijd
ertoe leiden dat partijen weer harmonieus met elkaar omgaan. Sommige partijen blij-
ken de betekenis van een schikkingsafspraak niet altijd te overzien en deze achteraf
als een onrechtvaardige uitkomst te beschouwen.21

Deze bevindingen zijn ook voor het voortzetten van de onderhandelingen na het
bereiken van een schikking in de deelgeschilprocedure van belang. Dat de procedure
een verzoekschriftprocedure is en geen dagvaardingsprocedure zal weinig verschil
maken. Uit het onderzoek van Eshuis bleek dat verzoekschriftprocedures weinig pro-
blematisch worden geacht en dat zich relatief weinig nalevingsproblemen voordoen
bij procedures over een onrechtmatige daad, waaronder letselschadeprocedures.22

Bovendien treden minder nalevingsproblemen op in zaken waarin natuurlijke perso-
nen als eiser optreden dan in zaken waarin een rechtspersoon de eiser is en in de deel-
geschilprocedure is de eiser doorgaans een natuurlijke persoon.23 Gebaseerd op het
voorgaande mag dan ook worden verwacht dat partijen in het algemeen na het berei-
ken van een schikking in een procedure de onderhandelingen minnelijk kunnen
voortzetten. De geïnterviewde belangenbehartigers en schadebehandelaars AV die
ervaring met schikkingen hadden, bevestigden dit ook. Dat was volgens hen slechts
anders indien zij een zekere mate van druk van de rechter of een advocaat hadden
ervaren om een schikking te accepteren.24

18. Ibid, pp. 15, 113.
19. Ibid, pp. 8, 9, 117, 118: Of dit komt doordat partijen die schikken zich meer ‘gebonden’ voelen om zich

aan hun verplichtingen te houden, staat daarmee nog niet vast. Het verschil in naleving bij een eind-
vonnis op tegenspraak en schikkingen van 10% laat zich ook goed verklaren door een selectie-effect.
Het blijkt dat in procedures op tegenspraak vaak voorwaardelijke schikkingen worden overeengeko-
men, waarbij de schikking pas wordt geformaliseerd nadat aan het overeengekomene is voldaan.

20. Ibid, p. 13.
21. Ibid, p. 117. Zo ook Van der Linden 2010, p. 86.
22. Ibid, p. 96.
23. Ibid, p. 101.
24. Zie ter illustratie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 3 juni 2014, ECLI:NL:GHARL:2014:4331waarin een

benadeelde zijn schaderegelingsbureau verweet hem ten onrechte te hebben geadviseerd in te stemmen
met een minnelijke regeling.
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Effecten van de uitgestelde en beperkte mogelijkheid van hoger beroep

In de hoofdstukken 2 en 3 bleek dat een partij die zich niet in een beschikking kan
vinden, daartegen ingevolge artikel 1019bb Rv niet direct hoger beroep kan instellen.
Dat is alleen mogelijk via een beroepschrift in het kader van een verzoekschriftpro-
cedure indien zich doorbrekingsgronden voordoen of via een dagvaardingsproce-
dure middels (direct) tussentijds appel of tegelijk met de bodemprocedure (artikel
1019cc, derde lid, Rv). Bovendien komt aan bepaalde beslissingen van de beschikking
in de bodemprocedure specifieke status toe (artikel 1019cc, eerste en tweede, lid Rv)
en blijven de kosten van de deelgeschilprocedure ook in de bodemprocedure voor
volledige vergoeding in aanmerking komen. De vraag is of partijen hierdoor worden
gestimuleerd de onderhandelingen te hervatten in plaats van door te procederen.25

De geïnterviewde belangenbehartigers en schadebehandelaars AV waren hierover
verdeeld. Volgens acht van hen (2 adv, 1 reg, 2 RBV, 3 AV) spelen deze factoren een
rol, volgens negen anderen (1 adv, 3 reg, 3 RBV, 2 AV) echter niet. Drie geïnterviewde
actoren (2 adv, 1 reg) hadden daarover geen mening.

Schadebehandelaars AV:
“Ja, het stimuleert het verder onderhandelen. Je staat op een splitsing hoe verder te gaan. Je
weet dat je na de procedure achterstaat in een bodemprocedure, ook al ben je het er niet mee
eens. Dat wordt geen gemakkelijke weg en het kost ook veel geld met mogelijkerwijs nog
appel. Dan tel je je knopen en dan zit er wat meer rek in de onderhandelingen, tenzij het al te
gek wordt.”

“Nou, ik denk wel dat dat meespeelt want als het een echte gerechtelijke procedure is dan
zie ik toch eerder dat nagedacht wordt over een al dan niet hoger beroep. Als de zaak voor
ons nadelig uitvalt en we zijn er echt van overtuigd dat we gelijk hebben, dan denken we
daarbij sneller aan een vervolgprocedure dan bij een deelgeschil.”

Advocaten:
“Nee, dat heeft niet meegespeeld. We hadden van tevoren al gezegd dat we met de uit-
spraak verder zouden gaan.”
“Nee, dat maakt niets uit, wij willen toch de minnelijke weg bewandelen.”

Behandelaar RBV:
“Het is goed dat niet direct hoger beroep openstaat. Dan zouden er vast veel meer beroeps-
zaken zijn en dan stagneert de boel weer.”

Er wordt niet bijgehouden of partijen van deelgeschilprocedures via de bodemproce-
dure in hoger beroep gaan. Er zijn echter wel aanwijzingen dat partijen daartoe niet
snel overgaan. In de eerste plaats constateerde Sap dat het aantal ingestroomde

25. Kamerstukken II 2008/09, 31 518, nr. 8, p. 13.

 De deelgeschilprocedure



bodemprocedures in de periode 2009 tot en met 2012 in letselschadezaken bij de han-
delskamer van de rechtbanken in verschillende categorieën is gedaald.26

Aan de door Sap geconstateerde daling in bodemzaken kunnen echter ook andere oor-
zaken ten grondslag liggen, zoals hogere griffierechten. Onzeker is ook of deze dalende
trend zich zal voortzetten. Niet uitgesloten is immers dat meer hoger beroepsprocedu-
res aanhangig worden gemaakt naarmate de deelgeschilprocedure langer in werking
is. Partijen kunnen immers pas sinds 1 juli 2010 de procedure aanhangig maken.

In de tweede plaats valt gezien de aard van de onderhandelingsrelaties evenmin
een grote hoeveelheid bodemprocedures te verwachten. Na de procedure doen zich
immers meestal dezelfde onderhandelingsrelaties voor als voorafgaand aan de pro-
cedure. In de onderhandelingsrelaties waarin de benadeelde met een aansprakelijk-
heidsverzekeraar onderhandelt, kan deze laatste door zijn kennis en financiële
slagkracht de onderhandelingen domineren en hij zal alleen een procedure aanhangig
maken indien het niet anders kan. In de onderhandelingsrelaties waarin aan de zijde
van de benadeelde belangenbehartigers zijn betrokken, zal evenmin snel een bodem-
procedure worden ingesteld. Dat geldt vooral indien de onderhandelaars afkomstig
zijn uit de verzekeringsbranche of de nauw daaraan verwante letselschaderegelaars-
branche. Deze onderhandelaars zijn immers primair uit op eenminnelijke regeling. In
de onderhandelingsrelaties waarin de benadeelde een advocaat heeft ingeschakeld, is
evenmin snel een bodemprocedure te verwachten omdat ook advocaten primair naar
een minnelijke regeling streven. Nu in die onderhandelingsrelaties de onderhande-
laars echter van verschillende beroepsgroepen afkomstig zijn, kan zich eerder een
meer afstandelijke verhouding voordoen waardoor een bodemprocedure sneller
aan de orde is. Ook in die gevallen zal daartoe niet al te snel worden overgegaan,

Tabel 6.2 Ingestroomde zaken in handelskamer

Jaar Letsel overig Medicus Kort Geding* Deelgeschil Totaal

2009 175 34 28 – 237

2010 169 37 12 77 295

2011 134 23 10 268 435

2012 86 20 12 230 348

* Samengevoegd voor de categorieën ‘letsel overig’ en ‘medicus’.

Bron: Sap 2013, p. 201.

26. Sap heeft bij de controller van de RechtbankMidden-Nederland en bij de afdeling ‘Finance andControl’
van de Raad voor de Rechtspraak informatie opgevraagd over het aantal ingestroomde bodemproce-
dures in de periode 2009 tot en met 2012 in letselschadezaken bij de handelskamer van de rechtbanken
in de categorieën ‘Dagvaarding inzake verbintenissenrecht, onrechtmatige daad en letsel overige’ en ‘Dagvaar-
ding inzake bijzondere overeenkomst, overeenkomst geneeskundige behandeling en beroepsaansprakelijkheid
medicus’. Onder deze typeringen kan ook het kort geding vallen. Daarnaast heeft hij voor de periode
1 juli 2010 tot enmet 31 december 2012 het aantal ingestroomde deelgeschillen binnen de handelskamer
opgevraagd, getypeerd als: ‘Verzoekschrift inzake, overige verzoekschrift inzake, deelgeschilprocedure letsel-
schade/overlijdensschade en niet van toepassing’: Sap 2013, p. 201.
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vanwege het daarmee gepaard gaande procesrisico voor de benadeelde. De kosten
van de deelgeschilprocedure blijven in de bodemprocedure weliswaar voor volledige
vergoeding in aanmerking komen, maar de kosten van de bodemprocedure zelf val-
len onder het reguliere procesrecht.
Kortom, hoewel op basis van de beschikbare gegevens niet met zekerheid kan wor-

den gesteld dat de uitgestelde en beperkte mogelijkheid van hoger beroep, de speci-
fieke status van de beslissingen van de beschikking in de bodemprocedure en de
volledige vergoeding van de kosten van de deelgeschilprocedure in de bodemproce-
dure, partijen stimuleren om de onderhandelingen voort te zetten in plaats van door
te procederen, is dat wel plausibel.

. CONCLUS IE

In dit hoofdstuk is bezien welke effecten de procedure op de onderhandelingen heeft.
Daarbij is onderscheid gemaakt in de onderhandelingsfases voorafgaand aan, tijdens
en na de procedure.
De procedure blijkt schaduwwerking te hebben op de daaraan voorafgaande

onderhandelingen. Zij draagt bij aan een toename van dewederzijdse afhankelijkheid
en een meer evenwichtige machtsverhouding tussen de benadeelde en de aansprake-
lijkheidsverzekeraar. De procedure verschaft de benadeelde immers toegang tot ken-
nis, kunde en een onafhankelijk gerechtelijk oordeel die hij niet door een gebrek aan
samenwerking met de tegenpartij of om financiële redenen achterwege behoeft te
laten. De benadeelde kan daardoor ook beter dan voorheen zijn materiële en imma-
teriële belangen behartigen.
Doordat partijen gelijkwaardiger worden, kunnen zij beter en sneller met elkaar

onderhandelen. Het enkel dreigen met de procedure door de benadeelde volstaat
soms al om de onderhandelingen weer vlot te trekken. Dat blijkt echter alleen het
geval indien het minnelijk overleg is gestrand, het verzoek reëel is, de bereidheid
bestaat de procedure zonodig daadwerkelijk door te zetten en de tegenpartij daarvan
ook overtuigd is. Onnodig of te vroeg dreigen met de procedure zet de verhoudingen
op scherp en leidt juist tot escalatie.
Hoewel de schadebehandelaars AV de procedure als een stimulans voor de onder-

handelingen ervaren, maken zij de procedure zelf zelden aanhangig vanwege de
daaraan verbonden kosten, het risico van negatieve precedentwerking en de drempel
om een benadeelde in rechte te betrekken. Onder invloed van de procedure blijken
aansprakelijkheidsverzekeraars echter wel in meer of mindere mate hun beleid aan
te passen. Zij stellen zich communicatiever en coöperatiever op, om patstellingen
en daarmee procedures te voorkomen. De procedure versterkt dus de reeds door
andere initiatieven, zoals de Gedragscode Behandeling Letselschade in gang gezette
gedragsverandering. Van de procedure blijkt dusdanige druk uit te gaan dat de door
aansprakelijkheidsverzekeraars ingevoerde beleidswijzigingen er zonder deze proce-
dure niet, en in elk geval niet in deze mate, waren geweest.
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In de praktijk betrekken benadeelden voor het schaderegelen echter veelal een
belangenbehartiger. Hoewel ook zij de procedure eenvoudig aanhangig kunnen
maken, blijken zij daartoe niet snel over te gaan. Vooral indien de onderhandelaars
bestaan uit behandelaars RBV, letselschaderegelaars en schadebehandelaars AV,
zal het streven naar een minnelijke regeling overheersen, door financiële motieven,
gedragsregels en het behoud van relaties voor de toekomst. Indien namens de bena-
deelde een advocaat bij de onderhandelingen is betrokken, wordt op basis van finan-
ciëlemotieven en gedragsregels ook primair naar eenminnelijke regeling gestreefd. In
dat geval is de kans echter groter dat eerder met de procedure wordt gedreigd. In
deze onderhandelingsrelaties zijn de onderhandelaars immers uit verschillende
beroepsgroepen afkomstig. Bovendien zijn advocaten bevoegd om in alle instanties
te procederen en kan de procedure voor hen ook een bron van inkomsten vormen.

Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat de procedure vroegtijdiger aanhangig
wordt gemaakt dan andere procedures. Verder blijken partijen een verzoek bij voor-
keur alleen in te dienen. De redenen daarvoor bleken te zijn: onbekendheid met de
mogelijkheid van het gezamenlijk indienen, negatieve ervaringen met gezamenlijke
verzoeken in de artikel 96 Rv procedure, onvoldoende contact met de tegenpartij of
strategische overwegingen. Het door één partij aanhangig maken van de procedure
stelt echter wel de verhoudingen op scherp. Bovendien treedt tijdens de procedure
doorgaans polarisatie en juridisering op en liggen de onderhandelingen doorgaans stil.

Naast de benadeelden blijken ook de belangenbehartigers en schadebehandelaars
AV de snelle en effectieve manier van behandelen in de procedure te waarderen. De
informele en pragmatische aanpak kan partijen verder helpen, zolang de rechter
beide partijen gelijk behandelt en zijn beslissing motiveert. Juist die beslissing blijkt
het hervatten van de onderhandelingen te kunnen bevorderen.

Hoewel het aantal ingetrokken verzoeken na de behandeling ter zitting erop duidt
dat de bindende functie aanslaat, blijkt die in de praktijk nog niet altijd als zodanig te
worden herkend en ervaren. Belangenbehartigers en schadebehandelaars AV blijken
behoefte aan die bindende functie te hebben. Rechters passen deze functie echter op
uiteenlopende wijze toe.

Na een minnelijke schikking blijken partijen de onderhandelingen in het algemeen
te kunnen voortzetten. Dat is slechts anders indien één van hen een zekere mate van
druk van de rechter of een belangenbehartiger heeft ervaren omde schikking te accep-
teren. Het hervatten van de onderhandelingen na een geheel of gedeeltelijke toewij-
zing of afwijzing op inhoudelijke gronden, blijkt doorgaans evenmin een probleem te
zijn. Dat is vooral ook het geval omdat de beschikkingen in het algemeen duidelijk en
zonder voorbehoud blijken te zijn geformuleerd, waardoor zij zelf geen onderwerp
van geschil worden.

Het voortzetten van de onderhandelingen blijkt echter minder eenvoudig na een
niet-ontvankelijk verklaring of een afwijzing van een ontvankelijk verzoek op grond
van het proportionaliteitscriterium. Deze beschikkingen lossen het voorliggende
geschil immers niet op. Van een escalerend en vertragend effect behoeft echter geen
sprake te zijn indien degene die het verzoek heeft ingediend zijn standpunt matigt.
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Daarvan behoeft evenmin sprake te zijn indien de rechter partijen suggestiesmeegeeft
waarvan zij bij het voortzetten van de onderhandelingen kunnen profiteren. Dat is
echter nog geen standaardpraktijk.
Verder blijkt voor het hervatten van de onderhandelingen communicatie van cru-

ciaal belang te zijn, vooral ook omdat degenen die ter zitting aanwezig zijn niet altijd
degenen zijn die de onderhandelingen zullen hervatten. Die onderhandelingen ver-
lopen meestal even makkelijk of moeizaam als in de fase voorafgaand aan de
procedure.
Tot slot zijn er aanwijzingen dat de uitgestelde en beperkte mogelijkheid van hoger

beroep, de specifieke status van de beslissingen van de beschikking in de bodempro-
cedure en de volledige vergoeding van de kosten van de deelgeschilprocedure in de
bodemprocedure, partijen stimuleren om de onderhandelingen voort te zetten in
plaats van door te procederen.
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