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 CONCLUSIES, AANBEVELINGEN EN

SLOTBESCHOUWING

. INLE ID ING

In het dagelijks leven komen regelmatig ongevallen voor. Fietsers die door onoplet-
tende automobilisten worden aangereden, werknemers die gewond raken door ver-
keerd afgestelde machines of patiënten die door een onjuist gestelde diagnose een
verkeerde behandeling ondergaan. Het leven van benadeelden en eventuele familie
en relaties kan daardoor ingrijpend veranderen. Het kost tijd en inspanning om fysiek
en psychisch te herstellen, als dat al mogelijk is. Bovendien kan het inkomen van de
benadeelden afnemen, terwijl de kosten voor de persoonlijke en huishoudelijke zorg
juist vaak toenemen. De afwikkeling van de schade is dan ook belangrijk, maar juist
die kan moeizaam en traag verlopen.

Binnen het personenschadeveld zijn vele, uiteenlopende initiatieven ontplooid
om de afhandeling van de schade te verbeteren. Een substantiële verbetering bleef
echter uit, waardoor onder druk van de media en de politiek dwingender oplossin-
gen waren gewenst. In 2010 werd daarom de deelgeschilprocedure voor letsel- en
overlijdensschade (personenschade) geïntroduceerd. Deze procedure biedt partijen
de mogelijkheid al tijdens de buitengerechtelijke onderhandelingen een deel van
hun geschil ter beoordeling aan de rechter voor te leggen. Na de procedure worden
zij geacht de onderhandelingen zelf voort te zetten en minnelijk af te ronden. De
deelgeschilprocedure is kortom een gerechtelijke procedure die ertoe strekt de bui-
tengerechtelijke onderhandelingen te faciliteren. Daarmee onderscheidt zij zich van
andere civielrechtelijke procedures die doorgaans het gehele geschil beogen te
finaliseren.

Om na te kunnen gaan of de procedure de afhandeling van personenschade daad-
werkelijk verbetert, is onderzocht hoe de procedure werkt en welke effecten daarvan
uitgaan op de buitengerechtelijke onderhandelingen.

. WAARVOOR ZI JN WELKE METHODEN VAN ONDERZOEK GEBRUIKT?

Om de werking van de procedure te kunnen achterhalen, is explorerend onderzoek
verricht. Er zijn verschillende onderzoeksmethoden gebruikt, variërend van litera-
tuuronderzoek tot jurisprudentieonderzoek en empirisch onderzoek in de zin van



gevalstudies, het afnemen van interviews en observatieonderzoek. Het boek is dan
ook onderverdeeld in een juridisch deel en een empirisch deel.
In het juridische deel is op basis van de relevante juridische literatuur nagegaan

welke kenmerken de procedure heeft en hoe de procedure zich verhoudt tot andere
methoden van geschiloplossing. Daarbij is ook bezien vanwelke regels partijen bij het
onderhandelen over personenschade invloed ondervinden en welke geschillen zich
daarbij kunnen voordoen. Vervolgens is jurisprudentieonderzoek verricht om te ana-
lyseren of partijen de procedure voor die geschillen aanhangig maken en hoe rechters
de procedure toepassen. Daarvoor zijn de 431 uitspraken bestudeerd die op 1 juli 2015
op rechtspraak.nl waren gepubliceerd (410 uitspraken van rechtbanken, 19 uitspra-
ken van gerechtshoven en 2 uitspraken van de Hoge Raad).
De onderhandelingen kunnen echter niet alleen worden belemmerd door juridi-

sche geschillen, maar ook door wat zich buiten het juridische terrein tussen partijen
afspeelt. Op basis van enkele standaardwerken over onderhandelen, aangevuldmet
via de sneeuwbalmethode verkregen relevante literatuur, is daarom in het empiri-
sche deel nagegaan wat onderhandelen is en onder welke voorwaarden partijen in
het algemeen succesvol met elkaar kunnen onderhandelen. Vervolgens is bezien of
het onderhandelingsproces ter afwikkeling van personenschade aan die voorwaar-
den voldoet. Daarvoor heeft observatieonderzoek plaatsgevonden bij twee aanspra-
kelijkheidsverzekeraars, een letselschaderegelaar en een advocatenkantoor. Ook
zijn drie gevalstudies verricht om het afwikkelingsproces als geheel beter inzichte-
lijk te krijgen en de interactie tussen onderhandelaars beter te kunnen begrijpen. Er
is zowel een zaak bestudeerd die na de deelgeschilprocedure meteen kon worden
afgerond (een ‘modelzaak’), als een zaak die na de procedure volledig is geëscaleerd
en een zaak die tussen een ‘modelzaak’ en een geëscaleerde zaak in zat. Van deze
zaken zijn steeds de beide advocatendossiers bestudeerd en de zes betrokken advo-
caten, separaat, geïnterviewd. Tot slot zijn interviews afgenomen om de variëteit
aan effecten van de deelgeschilprocedure op de verschillende actoren en onderhan-
delingsrelaties zo betrouwbaar mogelijk in beeld te brengen. Daarbij is onderscheid
gemaakt tussen de fase voorafgaand aan, tijdens en na afloop van de procedure. Van
elk van de vijf categorieën van actoren die bij een concrete onderhandelingssituatie
betrokken kunnen zijn, zijn vijf personen geïnterviewd. Van deze vijfentwintig
interviews vonden er vijf plaats met benadeelden, vijf met schadebehandelaars
van aansprakelijkheidsverzekeraars (verder schadebehandelaars AV), vijf met let-
selschaderegelaars, vijf met behandelaars van rechtsbijstandsverzekeraars waarvan
drie met behandelaars en twee met advocaten in loondienst (verder behandelaars
RBV) en vijf met letselschadeadvocaten waarvan drie met advocaten die alleen
voor benadeelden optreden en twee met advocaten die alleen voor aansprakelijk-
heidsverzekeraars optreden. Ook is een groepsinterview met vier ervaren rechters
van verschillende rechtbanken gehouden en zijn meerdere deelgeschilzittingen
bijgewoond.
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. WELKE KENMERKEN HEEFT DE DEELGESCHILPROCEDURE?

De deelgeschilprocedure is een verzoekschriftprocedure die door de wetgever van
specifieke kenmerken is voorzien om de onderhandelingen te kunnen faciliteren.
Zij is geregeld in het derde Boek van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
(verder Rv) onder titel 17 ‘Van rechtspleging in deelgeschillen betreffende letsel-
en overlijdensschade’ in de artikelen 1019w tot en met 1019cc.

De procedure kan ingevolge artikel 1019w, eerste lid, Rv zowel op verzoek van één
partij als op gezamenlijk verzoek aanhangig worden gemaakt. Partijen behoeven dus
geen overeenstemming te bereiken over het al dan niet aanbrengen ervan.

Een verzoek is mogelijk omtrent of in verband met een deel van hetgeen ter zake
tussen partijen rechtens geldt en waarvan de beëindiging kan bijdragen aan de tot-
standkoming van een vaststellingsovereenkomst over de gehele vordering. De moge-
lijkheid om alvast een deel van het geschil aan de rechter te kunnen voorleggen,
maakt dat partijen vroegtijdiger dan voorheen een gerechtelijk oordeel kunnen ver-
krijgen. Zij behoeven dus niet meer te wachten totdat een medische eindtoestand is
bereikt alvorens een bodemprocedure zinvol aanhangig kan worden gemaakt.

De kosten van de procedure gelden ingevolge artikel 1019aa, tweede lid, Rv als bui-
tengerechtelijke kosten in de zin van artikel 96, tweede lid, van Boek 6 van het Burger-
lijk Wetboek (verder BW). Dat betekent dat de kosten als vermogensschade in
beginsel voor volledige vergoeding door de aansprakelijke partij in aanmerking
komen. Die volledige vergoeding blijft ook gelden indien na de procedure alsnog
een bodemprocedure nodig is. De benadeelde behoeft de procedure dus niet door
een gebrek aan financiële middelen achterwege te laten.

Vernieuwend is ook dat de rechter ingevolge artikel 1019w, eerste lid, Rv tot taak
heeft zowel te oordelen over het verzoek, als partijen dusdanig te binden dat zij zelf
buitengerechtelijk eenminnelijke schikking over het gehele geschil kunnen treffen. De
beëindiging van het deelgeschil dient immers te kunnen bijdragen aan de totstandko-
ming van een overeenkomst over de gehele vordering.

Daarnaast bevat de wettelijke regeling ook enkele bepalingen om te stimuleren dat
partijen de buitengerechtelijke onderhandelingen na de procedure voortzetten en niet
doorprocederen. Zo staat ingevolge artikel 1019bb Rv tegen een beschikking geen
directe voorziening open. Hoger beroep is ingevolge artikel 1019cc, derde lid,
Rv slechts mogelijk indien na de procedure alsnog een dagvaardingsprocedure
plaatsvindt, waarin ook tegen de deelgeschilbeschikking hoger beroep kan worden
ingesteld. Bovendien kent artikel 1019cc Rv aan bepaalde onderdelen van de beschik-
king in de bodemprocedure een speciale status toe om het effect ervan op de onder-
handelingen zo optimaal mogelijk te doen zijn. Uitdrukkelijk en zonder voorbehoud
in de beschikking genomen beslissingen die de materiële rechtsverhouding betreffen,
hebben ingevolge artikel 1019cc, eerste lid, Rv in de dagvaardingsprocedure dezelfde
bindende kracht als die van een bindende eindbeslissing in een tussenvonnis. De
bodemrechter in eerste aanleg mag op die beslissingen dus niet terugkomen. Dat is
slechts anders indien op grond van nadere gegevens blijkt dat deze beslissing op
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een onjuiste juridische of feitelijke grondslag berust. De bodemrechter in eerste aanleg
is ingevolge artikel 1019cc, tweede lid, Rv echter niet gebonden aan beslissingen in de
beschikking die een veroordeling tot een bepaalde prestatie inhouden, zoals het doen
van een uitkering of het verstrekken van bepaalde gegevens. Deze beslissingen vor-
men als het ware voorlopige voorzieningen, zoals een vonnis in kort geding.
Voorts is sinds de beschikking van de Hoge Raad van 18 april 2014 duidelijk dat

ook een zelfstandig hoger beroep door middel van een verzoekschriftprocedure
mogelijk is. Dat is echter alleen het geval indien sprake is van één of meer van de drie
in de jurisprudentie van de Hoge Raad ontwikkelde doorbrekingsgronden.1

Tot slot heeft de Hoge Raad bij arrest van 19 juni 2015 bevestigd dat cassatieberoep
openstaat tegen de uitspraak in hoger beroep dat op grond van artikel 1019cc, derde
lid, Rv tegen een deelgeschilbeschikking is ingesteld.2 Daarvoor is wel verlof van het
gerechtshof vereist ingevolge artikel 1019cc, derde lid, aanhef en onder a, Rv in ver-
binding met artikel 401a, tweede lid, Rv. Wat betreft de kosten geldt dat de regeling
van artikel 1019aa Rv alleen van toepassing is op de begroting van de kosten in de
deelgeschilprocedure. Die regeling geldt dus niet voor de proceskosten van de dag-
vaardingsprocedure tussen dezelfde partijen waarin op de voet van artikel 1019cc,
derde lid, Rv tegen de deelgeschilbeschikking wordt opgekomen.

. HOE VERHOUDT DE PROCEDURE ZICH TOT ANDERE METHODEN VAN

GESCHILOPLOSS ING?

De procedure heeft toegevoegde waarde naast de bestaande buitengerechtelijke en
gerechtelijke methoden om geschillen op te lossen. Zij biedt door haar specifieke ken-
merken meer en andere mogelijkheden.
Zo kan de procedure ook zonder instemming van de tegenpartij aanhangig worden

gemaakt. Het vereiste van een gezamenlijk verzoek blijkt in het algemeen en dus ook
bij de afwikkeling van personenschade, een belangrijke belemmering te zijn om van bin-
dendadvies, arbitrage endeartikel 96Rvprocedure bij de kantonrechter gebruik temaken.
De specifieke kostenbepaling waardoor de kosten voor rekening van de aansprake-

lijke partij komen, maakt dat de benadeelde in beginsel geen procesrisico loopt. Hij
behoeft de procedure dus niet om financiële redenen achterwege te laten, zoals dat
bij bindend advies, arbitrage, een procedure op grond van artikel 96 Rv en de bodem-
procedure wel het geval kan zijn. Voor deze methoden van geschiloplossing is de
deelgeschilprocedure dus een alternatief.

1. Hoge Raad 18 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:943. De doorbrekingsgronden zijn: de rechter is ten
onrechte buiten het toepassingsgebied van de betreffende regeling getreden, de rechter heeft de regeling
ten onrechte buiten toepassing gelaten dan wel bij de behandeling van de zaak is een zodanig funda-
menteel rechtsbeginsel veronachtzaamd dat van een eerlijke en onpartijdige behandeling van de zaak
niet kan worden gesproken.

2. Hoge Raad 19 juni 2015, ECLI:NL:HR:2015:1689.
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Daarnaast is de procedure ook een aanvulling op mediation, een kort geding en de
bodemprocedure. In mediation proberen partijen tot een gezamenlijk gedragen en
voor een ieder optimaal compromis te komen waarin al hun mogelijke belangen
een rol kunnen spelen. Nu daarin geen juridisch oordeel wordt verkregen, kunnen
partijen daarvoor een deelgeschilprocedure aanhangig maken. Dat daaraan behoefte
bestaat, blijkt uit het initiatiefwetsvoorstel van het lid van de Tweede Kamer Van der
Steur betreffende de bevordering van mediation in het burgerlijk recht, dat dit moge-
lijk maakt.3 Dit initiatiefwetsvoorstel is inmiddels ingetrokken wegens de benoeming
van mr G.A. van der Steur tot Minister van Veiligheid en Justitie, maar zal in de vorm
van een regeringsvoorstel terugkomen.4

De procedure verschilt ook van een kort geding waarin voor spoedeisende zaken
een voorlopige voorziening kanworden gevraagd. Zij is immers niet beperkt tot spoe-
deisende zaken en bovendien kan in de procedure een verklaring voor recht worden
verkregen. Juist een gerechtelijk oordeel waarin uitdrukkelijk en zonder voorbehoud
wordt beslist, stelt partijen immers in staat de onderhandelingen zelf voort te zetten.

Verder verschilt de procedure van de bodemprocedure omdat een deelgeschil
vroegtijdiger aanhangig kan worden gemaakt. De procedure vormt als het ware
een naar voren gehaald deel van de bodemprocedure. Zij is echter ook tijdens de
bodemprocedure mogelijk indien partijen nog steeds of wederom zicht hebben op
het bereiken van een vaststellingsovereenkomst.

De deelgeschilprocedure draagt kortom bij aan de differentiatie van procedures.5

Dat delen van de procedure ook al in andere (initiatief)wetsvoorstellen terugkwamen,
duidt erop dat de procedure in een leemte voorziet, ook buiten het terrein van per-
sonenschade. Voorbeelden daarvan zijn het eerder genoemde initiatiefwetsvoorstel
van Van der Steur en het voorontwerp van wet dat ertoe strekt de afwikkeling van
massaschade in een collectieve actie mogelijk te maken.6

. WELKE GESCHILLEN KUNNEN ZICH BI J DE ONDERHANDELINGEN OVER

PERSONENSCHADE VOORDOEN?

Indien een ongeval tot personenschade leidt, zullen partijen het eens moeten worden,
enerzijds over wie waarvoor aansprakelijk is en voor welke schadeomvang en
anderzijds over de wijze waarop zij tot overeenstemming willen komen. Bij het

3. Voorstel vanwet van het lid van de TweedeKamer Van der Steur tot wijziging van Boek 3 en Boek 7 van
het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering alsmede enkele andere
wetten in verbandmet de bevordering van het gebruik vanmediation (Wet bevordering vanmediation
in het burgerlijk recht), Kamerstukken II 2012/13, 33 723, nr. 1.

4. Koninklijk Besluit 20 maart 2015, nr. 2015000473; Kamerstukken II, 2014/15, 33 722, nr. 23.
5. Zoals bepleit door Asser, Vranken en Groen 2006, pp. 185-187.
6. Zie noot 3 en het Voorontwerp van wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van

Burgerlijke Rechtsvordering teneinde de afwikkeling van massaschade in een collectieve actie mogelijk
te maken, Kamerstukken II 2013/14, 31 762, nr. 3.
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onderhandelen daarover zullen zij zich aan de gegeven rechtsregels houden omdat de
uitkomst daarvan het alternatief is voor een mislukte onderhandeling, zij onderhan-
delen kortom ‘in the shadow of the law.’
Op het terrein van personenschade biedt het recht partijen enerzijds houvast maar

anderzijds ook de nodige procedurele en inhoudelijke onderhandelingsruimte. Zij
kunnen daardoor eenvoudig van mening verschillen, bijvoorbeeld over vragen als
welke gevolgenwel of niet uit het ongeval zijn voortgevloeid, wie voor welk deel aan-
sprakelijk is en welke schadecomponenten (smartengeld, verlies aan verdienvermo-
gen, verlies aan pensioenopbouw of verlies aan zelfwerkzaamheid) voor welke
bedragen dienen te worden gecompenseerd. Meningsverschillen over de wijze van
afhandeling zijn evenmin uitgesloten, zoals vragen over het verlenen van voorschot-
ten, of en welke deskundigen wanneer dienen te worden geraadpleegd, welke vragen
aan die deskundigen dienen te worden gesteld en welke status aan de uitkomst van
de deskundigenrapportages toekomt. Voordat de deelgeschilprocedure inwerking
trad, bleken partijen voor het oplossen van deze geschillen slechts weinig te procede-
ren. Dat blijkt aan het aanhangig maken van de deelgeschilprocedure echter niet in de
weg te hebben gestaan.

. WELKE PART I JEN MAKEN DE PROCEDURE AANHANGIG EN

WAARVOOR?

De procedure blijkt voor alle soorten aansprakelijkheden aanhangig te worden
gemaakt en voor alle geschillen die zich bij de afwikkeling van personenschade kun-
nen voordoen. Over verkeersaansprakelijkheid en werkgeversaansprakelijkheid
wordt echter vaker geprocedeerd dan over medische aansprakelijkheid. Verder
wordt de procedure zowel voor letselschade als voor overlijdensschade aanhangig
gemaakt, zij het dat de meeste procedures letselschade betroffen.
De procedure blijkt bijna alleen door benadeelden te worden geëntameerd. Schade-

behandelaars AV ervaren de procedure wel als een stimulans voor de onderhandelin-
gen, maar blijken daarvan zelf vrijwel geen gebruik te maken. Daarvoor blijken de
kosten, het risico van negatieve precedentwerking en de drempel om een benadeelde
in rechte te betrekken een belemmering te vormen.
Bovendienwordt de procedure nagenoeg altijd door één partij aanhangig gemaakt.

Gezamenlijke verzoeken komen bijna niet voor. De voorkeur voor het individueel
indienen van verzoeken, blijkt te worden ingegeven door de onbekendheid met de
mogelijkheid van een gezamenlijk verzoek, door negatieve ervaringen die daarmee
zijn opgedaan bij de artikel 96 Rv procedure bij de kantonrechter, doordat men de
tegenpartij daarvoor niet goed genoeg kent of omdat men daaraan om strategische
redenen de voorkeur geeft.
Doorslaggevend voor het succes van de procedure is dus dat die op verzoek van

één partij openstaat en dat de kosten van de procedure in beginsel voor volledige ver-
goeding door de aansprakelijke partij in aanmerking komen.
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. HOE PASSEN RECHTERS DE PROCEDURE TOE?

Op basis van het verzoekschrift waarin onder meer een zakelijk overzicht van de
inhoud en het verloop van de onderhandelingen is opgenomen, vormen rechters zich
een beeld over de zaak. In dat overzicht blijken echter vaak relevante gegevens te
ontbreken.

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

Rechters blijken partijen soms ook te helpen om niet-ontvankelijkheid of een afwij-
zing op grond van het proportionaliteitscriterium te voorkomen. Op verzoek van
beide partijen wijzigen zij het betreffende verzoek ter zitting alsnog mondeling in
een geldige procesinleiding. Deze werkwijze valt positief uit omdat zij partijen helpt
de onderhandelingen te hervatten. Een niet-ontvankelijk verklaring of een afwijzing
op grond van het proportionaliteitscriterium lost het voorliggende geschil immers
niet op.

Daarnaast blijken sommige rechters, bij een afwijzing op grond van het proporti-
onaliteitscriterium of een toewijzing dan wel afwijzing op inhoudelijke gronden, in
een overweging, al dan niet ten overvloede, ook suggesties mee te geven waarvan
zij bij het hervatten van de onderhandelingen kunnen profiteren.

Bij het toepassen van het proportionaliteitscriterium tekenen zich voorts twee
trends af. Rechters blijken de procedure enerzijds streng af te bakenen van de voor-
lopige bewijsverrichtingen. Daardoor voorkomen zij dat de procedure als een ver-
kapte voorlopige bewijsverrichting wordt gebruikt, enkel en alleen om van de
eenvoudige en snelle afhandeling te kunnen profiteren. Anders dan de voorlopige
bewijsverrichtingen strekt de procedure immers niet ertoe om bewijs te vergaren
maar omde onderhandelingen te faciliteren. Deze lijnwordt vrijwel uniform gevolgd.
Anderzijds blijken rechters zich juist faciliterend op te stellen voor wat betreft de
vraag of voorafgaand aan de procedure voldoende onderhandelingen hebben plaats-
gevonden. Datzelfde geldt voor wat betreft de vraag of na de procedure nog onder-
handelingen nodig zijn.

Van uniformiteit bij dewijze waarop de kostenworden begroot, is nog geen sprake.
Een meer eenduidige werkwijze van rechters daarbij is wenselijk, evenals dat belan-
genbehartigers en aansprakelijkheidsverzekeraars proberen tot normering te komen.
Meer transparantie en voorspelbaarheid kunnen voorkomen dat partijen de proce-
dure lichtvaardig aanhangig maken om bijvoorbeeld inkomsten te genereren en
bovendien kan de procedure daardoor sneller verlopen. Normering zal het probleem
dat in vrijwel elke zaak discussies over de kosten plaatsvinden echter nooit geheel
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oplossen. Het is immers niet uitgesloten dat advocaten in afspraken met hun cliënten
hiervan afwijken waardoor een deel van de kosten alsnog voor rekening van de bena-
deelde blijft.
De doorlooptijd van de procedure is verder met een mediaan van 4 maanden bij

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

rechtsmiddelen via een dagvaardingsprocedure wordt gebruikgemaakt. Er wordt
niet bijgehouden over welke deelgeschilprocedures een bodemprocedure wordt
gevoerd. Er zijn echter aanwijzingen dat hoger beroep niet vaak voorkomt.
Mocht alsnog een bodemprocedure nodig zijn, dan is het maken van het onder-

scheid in de bodemprocedure tussen enerzijds beslissingen in de deelgeschilbeschik-
king die de materiële rechtsverhouding betreffen en anderzijds beslissingen die een
veroordeling betreffen, wellicht eenvoudiger dan doorgaans wordt gedacht. Artikel
1019cc, eerste lid, Rv lijkt alleen de materiële overwegingen die aan het dictum voor-
afgaan te betreffen en artikel 1019cc, tweede lid, Rv alleen het dictum.

. ONDER WELKE VOORWAARDEN KUNNEN PARTI JEN

ONDERHANDELEN?

Onderhandelen is een proces van geven en nemen waarbij partijen proberen tot een
voor hen beiden aanvaardbaar resultaat te komen. Het verloop van dat proces hangt
onder meer af van de soort partijen die zijn betrokken, kortom van de betreffende
onderhandelingsrelatie.
Om te kunnen onderhandelen, is vereist dat partijen relatief sterk van elkaar afhan-

kelijk zijn, dat geen van beiden een duidelijk machtsoverwicht heeft, dat zij zowel
eigen belangen als gemeenschappelijke belangen nastreven en dat zij in voldoende
mate met elkaar communiceren.
Partijen verschillen echter vaak van elkaar in de mate waarin zij elkaar nodig heb-

ben om tot een aanvaardbaar resultaat te komen. Doorgaans zullen zij niet over
dezelfde kennis en vaardigheden en over dezelfde hoeveelheid financiële middelen
beschikken. Die verschillen behoeven het onderhandelingsproces niet te belemmeren,
zolang van een bepaalde gelijkwaardigheid sprake is. Zodra de machtsongelijkheid
toeneemt, nemen de kansen om te kunnen onderhandelen af omdat de sterkere partij
kan gaan domineren. Daarnaast zijn onderhandelaars geneigd hun eigenmateriële en
immateriële belangen voorop te stellen. Indien zij daarbij de gezamenlijke belangen
uit het oog verliezen, loopt het onderhandelingsproces vast. Mede daarom is vol-
doende communicatie belangrijk. Maar juist daaraan ontbreekt het vaak. Dat komt
in de eerste plaats omdat het verborgen houden van de onderhandelingsmarges
onderdeel van het onderhandelingsspel is. In de tweede plaats kunnen onderhande-
laars fundamenteel van elkaar verschillen, zowel in de manier waarop zij een bood-
schap ontvangen en zich een oordeel vormen, als in de tijd die zij nodig hebben om
een beslissing te nemen en in demanier waarop zij reageren. In de derde plaats blijken
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onderhandelaars ook niet altijd logisch te redeneren en consistent te zijn. Zij nemen
vaak beslissingen die zij niet zouden hebben genomen als zij over alle informatie,
onbeperkte cognitieve vaardigheden en volledige zelfbeheersing hadden beschikt.

. VOLDOEN DE ONDERHANDELINGEN OVER PERSONENSCHADE AAN DE

VOORWAARDEN OM TE KUNNEN ONDERHANDELEN?

Bij de afwikkeling van personenschade blijken zich veertien verschillende onderhan-
delingsrelaties te kunnen voordoen. Het aantal betrokken actoren varieert daarbij van
twee tot vijf, waarbij de hoeveelheid en diversiteit bovendien tijdens de onderhande-
lingen kan wijzigen. In bijna al die onderhandelingsrelaties blijkt niet te worden vol-
daan aan de voorwaarden om te kunnen onderhandelen.

Geen relatieve afhankelijkheid

Opvallend is dat de benadeelde in dertien van de veertien onderhandelingsrelaties een
professionele tegenpartij heeft. In die gevallen zijn partijen dan ook niet relatief sterk
van elkaar afhankelijk. Daarvan is alleen geen sprake in het meest eenvoudige geval
waarin licht letsel is opgelopen en de benadeelde de schade zelf kan afhandelen met
de schadeveroorzaker dan wel degene die daarvoor aansprakelijk wordt gehouden.

In de overige dertien onderhandelingsrelaties laat de benadeelde zich in elf geval-
len wel bijstaan door een belangenbehartiger, maar daardoor kan hij zijn achterstand
slechts deels inlopen. Enerzijds zal een belangenbehartiger, evenals de schadebe-
handelaar AV, over kennis, ervaring, een eenvoudig toegankelijk netwerk van des-
kundigen en onderhandelingsvaardigheden beschikken. Door zijn professionele
betrokkenheid kan hij ook zakelijker oordelen dan de benadeelde en daardoor bijdra-
gen aan een meer neutrale onderhandelingssfeer. Anderzijds blijft de keus voor een
bepaalde onderhandelingsstrategie mede afhankelijk van het inkomen en het vermo-
gen van de benadeelde en de hoogte daarvan zal in het algemeen lager zijn dan die
van zijn tegenpartij, de aansprakelijkheidsverzekeraar. Bovendien kan ook de schade-
behandelaar AV een belangenbehartiger inschakelen en die zal tegen een hoger tarief,
een kwalitatief betere belangenbehartiger kunnen krijgen, met wie hij vaak ook al een
relatie zal hebben opgebouwd. Tot slot zijn belangenbehartigers commerciële spelers
die naast de belangen van hun cliënt ook eigen financiële belangen en het behoud van
zakelijke relaties voor de toekomst nastreven.

Onevenwichtige machtsverhouding

Nu de aansprakelijk gestelde partij meestal over een aansprakelijkheidsverzekering
beschikt, onderhandelt de onervaren benadeelde praktisch altijd met een ervaren
schadebehandelaar AV of een daardoor ingeschakelde, eveneens ervaren, letselscha-
deregelaar. De professionele partij zal als ‘repeat player’ over kennis en ervaring met
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het schaderegelingsproces beschikken alsmede over onderhandelingsvaardigheden
en een eenvoudig toegankelijk netwerk van deskundigen en voldoende financiële
middelen. De benadeelde zal het hieraan als ‘one shotter’ veelal ontbreken. Er is
sprake van een onevenwichtige machtsverhouding. Nu deze partijen tegengestelde
financiële belangen nastreven en gericht zijn op winstmaximalisatie, zal in deze
onderhandelingsrelatie de competitieve onderhandelingsstijl, waarbij het gaat om
winst of verlies, overheersen. Daarbij kan de schadebehandelaar AV domineren
omdat hij een betere uitgangspositie heeft. Hij kan de benadeelde dwingen zoveel
in de onderhandelingen te investeren dat hij het uiteindelijk financieel niet meer
kan opbrengen en met een lager bedrag moet instemmen dan waarop hij recht heeft.
De meeste aansprakelijkheidsverzekeraars zijn echter bij het Verbond van Verzeke-
raars aangesloten waardoor zij zich onder meer aan de Gedragscode Behandeling
Letselschade (GBL) hebben gecommitteerd. Als gevolg daarvan behoren zij de bena-
deelde centraal te stellen en te streven naar een minnelijke regeling, uitgaand van het
harmoniemodel waarbij partijen samenwerken en niet tegenover elkaar staan. De pre-
ventieve werking hiervan mag echter, ondanks mogelijke toetsing door de Tuchtraad
Assurantiën, niet worden overschat. Of iemand zich door (zelf)regulering laat leiden,
hangt mede af van de betreffende persoon en zijn functie, positie en rol in de organi-
satie. Bovendien is het nastreven van financiële belangen een legitiem doel waardoor
inbreuken op de open geformuleerde gedragsregels vaak lastig zijn vast te stellen en
te bewijzen. De eigen financiële belangen zullen in het onderhandelingsgedrag van de
schadebehandelaar AV dan ook zeker een rol spelen en mogelijk prevaleren.

Eigen, afwijkende belangen van belangenbehartigers

Belangenbehartigers zijn commerciële spelers die naast de belangen van hun cliënt,
ook eigen financiële belangen en het behoud van zakelijke relaties voor de toekomst
nastreven. Beroeps- en gedragsregels kunnen het nastreven van die eigen, afwijkende
belangen afremmen. Niet alle belangenbehartigers zijn daaraan echter in dezelfde
mate gebonden, als dergelijke regels al gelden. Deze regels gelden bijvoorbeeld in
beginsel niet voor letselschaderegelaars. Er bestaan ook verschillen in toezicht en
handhaving. Zo kunnen klachten over behandelaars RBV door een door de branche
zelf in het leven geroepen Tuchtraad Assurantiën worden getoetst. Advocaten zijn
juist onderworpen aan een wettelijk geregeld tuchtrecht. De preventieve werking
van (zelf)regulering mag echter niet worden overschat, zoals hiervoor bij de schade-
behandelaars AV reeds werd opgemerkt.
De neiging om eigen, van de cliënt afwijkende, belangen na te streven, blijkt boven-

dien onder invloed van de betreffende onderhandelingsrelatie te kunnen toenemen.
Zo streven alle belangenbehartigers primair naar een minnelijke regeling, maar de
matewaarin zij zich daarop richten, blijkt mede afhankelijk van de aard van de onder-
handelingsrelatie te zijn. Zo is de druk om tot een minnelijke regeling te komen groot
indien beide onderhandelaars afkomstig zijn uit de verzekeringsbranche dan wel de
daaraan verwante letselschaderegelaarsbranche. Deze onderhandelaars hebben
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beiden financieel belang erbij om tot eenminnelijke regeling te komen, terwijl dit voor
behandelaars RBV en schadebehandelaars AV daarenboven voortvloeit uit de voor
hen geldende gedragsregels, zoals de GBL. Bovendien delen deze onderhandelaars
dezelfde achtergrond waardoor eerder sprake zal zijn van een betere onderhande-
lingssfeer waarin een procedure niet snel aan de orde zal zijn.

In de onderhandelingsrelaties waarin namens de benadeelde een advocaat met de
schadebehandelaar AV of een door hem ingeschakelde letselschaderegelaar onder-
handelt, zijn de onderhandelaars uit verschillende branches afkomstig. Ook in dat
geval streven beide onderhandelaars primair naar een minnelijke regeling: schadebe-
handelaars AV uit financiële overwegingen en de GBL, advocaten op grond van
gedragsregel 3 van de Gedragsregels 1992. Deze onderhandelaars delen echter
niet dezelfde achtergrond waardoor de kans op een meer afstandelijke verhouding
toeneemt en daarmee ook de kans dat met een procedure wordt gedreigd. Bovendien
zijn advocaten opgeleid en bevoegd om in alle instanties te procederen, zodat zij daar-
toe relatief eenvoudig kunnen overgaan. Dat kan voor hen ook financieel gunstig zijn
omdat zij daarvoor vaak een hoger tarief krijgen dan voor buitengerechtelijk onder-
handelen. Of zij daartoe overgaan, zal echter mede afhangen van de financiële moge-
lijkheden van hun cliënt die immers het risico loopt in de proceskosten te worden
veroordeeld. Hoewel dus ook in deze onderhandelingsrelaties primair naar een
minnelijke regeling wordt gestreefd, zal daarin eerder een procedure aanhangig
worden gemaakt dan in onderhandelingsrelaties waarin beide onderhandelaars
afkomstig zijn uit de verzekeringsbranche dan wel de daaraan verwante letsel-
schaderegelaarsbranche.

Inmeer complexe zakenwaarin de benadeelde zich laat bijstaan door een belangen-
behartiger staat dus het streven naar een minnelijke regeling voorop. Anders dan
Weterings in 2004 concludeerde,7 blijkt de competitieve wijze van onderhandelen
dus niet het grootste probleem bij de afwikkeling van personenschade te zijn. De com-
petitieve onderhandelingsstijl zal vooral overheersen in de onderhandelingsrelaties
waarin de benadeelde zelf de schade afhandelt en daarvan is bij de afhandeling
van complexe zaken slechts in een minderheid van de gevallen sprake.

Gebrek aan communicatie

Een gebrek aan communicatie blijkt ook bij de afwikkeling van personenschade een
belangrijke belemmering te kunnen zijn. Doordat vaak veel, diverse actoren zijn
betrokken die bovendien tijdens de onderhandelingen kunnen wisselen, is de kans
op misverstanden en meningsverschillen groot. Dat komt mede doordat het betrek-
ken van belangenbehartigers ertoe noodzaakt op twee niveaus te onderhandelen.
Belangenbehartigers zullen eerst met hun eigen cliënt moeten overleggen, alvorens
zij met de tegenpartij kunnen onderhandelen.

7. Weterings 2004, p. 75.
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Verder beschikken partijen meestal over verschillende informatie. Indien de bena-
deelde meent dat het ongeval aan de veroorzaker is te wijten, terwijl de veroorzaker
vooral de omstandigheden de schuld geeft, kunnen zij bij het zoeken van bewijs en het
interpreteren daarvan selectief te werk gaan. Indien partijen daarover onvoldoende
communiceren, kan dat het bereiken van overeenstemming bemoeilijken.
Bovendien zal het door zijn fysieke en psychische herstel en de daarmee gepaard

gaande emoties voor de benadeelde vaak moeilijker zijn om een zaak te overzien,
logisch te redeneren en weloverwogen beslissingen te nemen dan voor de professio-
neel betrokken belangenbehartigers en schadebehandelaars AV.

. WELKE EFFECTEN HEEFT DE PROCEDURE OP DE

BUITENGERECHTEL I JKE ONDERHANDELINGEN VOORAFGAAND

DAARAAN?

De procedure blijkt schaduwwerking te hebben op de daaraan voorafgaande onder-
handelingen. Zij draagt bij aan een evenwichtiger machtsverhouding tussen de
benadeelde en de aansprakelijkheidsverzekeraar en aan communicatiever en coöpe-
ratiever gedrag. De specifieke kostenbepaling die regelt dat de kosten van de proce-
dure in beginsel voor rekening van de aansprakelijke partij komen, kan echter ook een
ongewenst neveneffect hebben. Deze bepaling biedt de belangenbehartiger immers
een extra mogelijkheid om zijn eigen, van de cliënt afwijkende belangen na te streven.

Bijdrage aan een evenwichtiger machtsverhouding

De benadeelde krijgt door de procedure toegang tot kennis, kunde en een onafhankelijk
gerechtelijk oordeel die hij bovendien niet door een gebrek aan samenwerking met de
tegenpartij of om financiële redenen achterwege behoeft te laten. Daardoor kan hij als
onervaren ‘one shotter’ beter tegenwicht bieden aan de aansprakelijkheidsverzekeraar
die een ervaren ‘repeat player’ is en reeds over kennis, kunde, ervaring, financiële mid-
delen en een eenvoudig toegankelijk netwerk van kwalitatief goede en loyale deskundi-
gen beschikt. De benadeelde kan dus beter dan voorheen voor zijn belangen opkomen.
Het enkel dreigen met de procedure blijkt soms al te volstaan om de onderhande-

lingen weer vlot te trekken. Dat is in het bijzonder het geval indien het minnelijk over-
leg is gestrand, het verzoek reëel is, de verzoeker bereid is de procedure zonodig
daadwerkelijk aanhangig temaken en de tegenpartij daarvan ook overtuigd is. Onno-
dig of te vroeg dreigen met de procedure stelt de verhoudingen juist op scherp, wat
tot escalatie en vertraging kan leiden.
De mogelijkheid ommeer op het scherpst van de snede te onderhandelen, kan ook

een vertragend effect hebben. De benadeelde kan immersmeer dan voorheen verweer
voeren. Verwacht mag echter worden dat dit effect tijdelijk van aard is en dat de
machtsverhouding zich na een inhaalslag aan de zijde van de benadeelde op een
ander, gelijkwaardiger niveau zal stabiliseren.
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De procedure draagt dus bij aan een toename van de wederzijdse afhankelijkheid en
aan een meer gelijkwaardige machtsverhouding tussen de benadeelde en de aansprake-
lijkheidsverzekeraar. Daardoor kunnen zij beter en sneller met elkaar onderhandelen.

Bijdrage aan communicatiever en coöperatiever gedrag

Hoewel schadebehandelaars AV de procedure als een stimulans voor de onderhan-
delingen blijken te beschouwen, maken zij de procedure zelf bijna nooit aanhangig.
Onder invloed van de procedure blijken zij echter wel in meer of mindere mate hun
beleid aan te passen om patstellingen en daarmee procedures te voorkomen. Zij zijn
bijvoorbeeld eerder bereid tot overleg en zij communiceren anders. Zij besteden meer
aandacht aan het standpunt van de tegenpartij om te laten zien dat die kant is gezien
en meegewogen. Er wordt explicieter geanalyseerd wat het probleem is en wat de
alternatieven zijn. Ook wordt eerder van allerlei maatregelen gebruikgemaakt, zoals
van de bespreekregeling van de Stichting Personenschade Instituut van Verzekeraars
(PIV). Op grond van die bespreekregelingwordt een zaak voordat een procedure aan-
hangig wordt gemaakt, eerst nogmaals door specifiek daartoe binnen de eigen orga-
nisatie aangewezen personen bekeken om te bezien of niet alsnog een minnelijke
regeling haalbaar is. Schadebehandelaars AV stellen zich dus communicatiever en
coöperatiever op.

De procedure versterkt kortom de reeds door andere initiatieven, zoals de GBL, in
gang gezette gedragsverandering om de afwikkeling van personenschade te verbete-
ren. Van de procedure blijkt dusdanige druk uit te gaan dat de door aansprakelijk-
heidsverzekeraars ingevoerde beleidswijzigingen er zonder de procedure niet, en
in elk geval niet in deze mate, waren geweest.

Ongewenst neveneffect:
Stimulans nastreven eigen, afwijkende belangen door belangenbehartigers

De specifieke kostenbepaling draagt enerzijds bij aan een evenwichtiger machtsver-
houding tussen de benadeelde en de aansprakelijkheidsverzekeraar. Anderzijds
maakt deze bepaling ook mogelijk dat belangenbehartigers hun eigen belangen
boven die van hun cliënt laten prevaleren.

Eerder bleek dat een procedureminder snel aanhangigwordt gemaakt indien beide
onderhandelaars afkomstig zijn uit de verzekeringsbranche dan wel de daaraan ver-
wante letselschaderegelaarsbranche. In die gevallen hebben beide onderhandelaars
om financiële overwegingen en soms ook op grond van hun beroeps- en gedragsre-
gels, belang erbij om tot eenminnelijke regeling te komen. De procedure doet de druk
daarop nog toenemen omdat schadebehandelaars AV de procedure liever willen
voorkomen. Dat is positief omdat schadebehandelaars AV zich daardoor communi-
catiever en constructiever opstellen waardoor partijen doelgerichter kunnen onder-
handelen. Een minnelijke regeling verdient doorgaans ook de voorkeur boven een
procedure. Voorkomen dient echter te worden dat een minnelijke regeling wordt
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getroffen die eerder voortvloeit uit het eigen belang van belangenbehartigers dan
het belang van de benadeelde. Deze laatste kan daardoor immers een minder
resultaat behalen dan waarop hij recht heeft. Dat ondergraaft het doel van de
procedure die juist beoogt de positie van de benadeelde te versterken.
In de onderhandelingsrelaties waarin een advocaat namens de benadeelde met

een schadebehandelaar AV onderhandelt, neemt de kans op de procedure juist toe.
In tegenstelling tot in andere procedures loopt de benadeelde hierin immers in
beginsel geen procesrisico, terwijl de advocaat daarmee zelf inkomsten kan gene-
reren. Volgens de geïnterviewde schadebehandelaars AV en advocaten die voor
hen optreden, gebruiken advocaten van benadeelden de procedure ook als ver-
dienmodel. Het aanhangig maken van de procedure is positief indien dat ertoe
strekt om een beter resultaat voor de benadeelde te behalen. Daarvan is echter
geen sprake indien de procedure enkel tot doel heeft extra inkomsten voor de
advocaat te verwerven. De procedure kan dus tot het ongewenste neveneffect lei-
den dat de benadeelde enerzijds feitelijk van de rechter wordt afgehouden, waar-
door hij een slechter resultaat behaalt dan waarop hij recht heeft en anderzijds dat
hij onnodig met de procedure wordt geconfronteerd. De procedure biedt zelf geen
mogelijkheden om dit effect tegen te gaan. Het onterecht door onderhandelaars
sluiten van een minnelijke regeling, voorkomt immers een procedure en vindt bui-
ten het bereik van de procedure plaats. Tegen het onnodig en onterecht indienen
van verzoeken door advocaten biedt de procedure evenmin een doeltreffende
sanctie. Indien de rechter al kan achterhalen of hiervan sprake is, kan hij het ver-
zoek niet-ontvankelijk verklaren of afwijzen op grond van het proportionaliteits-
criterium. Het effect daarvan treft echter slechts de benadeelde en niet zijn
advocaat omdat de kosten van de procedure in dat geval voor rekening van de
benadeelde komen in plaats van voor rekening van de aansprakelijke partij. Dit
ongewenste gedrag kan dan ook alleen worden voorkomen indien belangenbehar-
tigers zich professioneel opstellen.

. WELKE EFFECTEN HEEFT DE PROCEDURE OP DE

BUITENGERECHTEL I JKE ONDERHANDELINGEN TEN TI JDE DAARVAN?

Het aanhangig maken van de procedure heeft eveneens de nodige effecten op de
onderhandelingen. Het enkel dreigen daarmee volstaat soms al om de onderhande-
lingen weer vlot te trekken. Indien dat niet zo is, kan de procedure aanhangig worden
gemaakt. Nu het verzoek in het algemeen door één partij wordt ingediend, stelt dat
veelal de verhoudingen op scherp. Bovendien treedt in de procedure, net als in andere
civielrechtelijke procedures, polarisatie en juridisering op en wordt tijdens de proce-
dure doorgaans niet onderhandeld. De beslisfunctie en bindende functie van de rech-
ter zijn dan ook van groot belang om partijen te helpen een stap verder in de
onderhandelingen te zetten.
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Dreigen met de procedure kan een stimulans voor onderhandelen vormen

Indien een procedure dreigt, betrekken letselschaderegelaars, behandelaars RBV en
schadebehandelaars AV in het algemeen een advocaat, ook als zij zelf bevoegd zijn
om te procederen. Als gevolg daarvan is onderhandelen soms weer mogelijk. Partijen
stellen zich bij een dreiging van een procedure vaak flexibeler op en ook de frisse blik
van een nieuwe belangenbehartiger kan ertoe leiden dat de onderhandelingen weer
kunnenworden vlotgetrokken. Bovendien neemt de kans op eenmeer informele relatie
toe indien twee belangenbehartigers uit dezelfde beroepsgroep, in dit geval de advoca-
tuur, tegenover elkaar staan. Dat kan de onderhandelingen vergemakkelijken. Vóór de
behandeling ter zitting blijken dan ook regelmatig zaken te worden ingetrokken.

Geen aanwijzingen voor vroegtijdiger gebruik

Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat partijen in de onderhandelingen vroegtijdi-
ger de procedure aanhangig maken dan voorheen andere procedures. Deze bevin-
ding strookt met het door alle belangenbehartigers gehanteerde uitgangspunt dat
primair naar een minnelijke regeling wordt gestreefd en alleen wordt geprocedeerd
indien er geen andere mogelijkheid meer is.

Polarisatie en juridisering

Waar de procedure in de onderhandelingen voorafgaand daaraan blijkt bij te dragen
aan een minder competitieve onderhandelingssfeer, blijkt daarvan tijdens de proce-
dure geen sprake te zijn. Partijen proberen net zoals in andere civielrechtelijke proce-
dures, hun eigen stellingen zo goed mogelijk te onderbouwen en uit te meten, terwijl
zij die van de tegenpartij proberen te ondergraven. Er vindt dus polarisatie en juridi-
sering plaats.

Belang van beslisfunctie en bindende functie van de rechter

Mede gezien de polarisatie en juridisering zijn de beslisfunctie en bindende functie
van de rechter van cruciaal belang om te bevorderen dat partijen de onderhandelin-
gen na de procedure hervatten.

Zowel de geïnterviewde benadeelden als de schadebehandelaars AV en de belan-
genbehartigers blijken de procedure unaniem als een stimulans voor de onderhande-
lingen te ervaren.

De procedure stelt de benadeelde in staat zowel zijn materiële behoeften als imma-
teriële behoeften na te streven. Hij kan enerzijds betere resultaten behalen dan voor-
heen omdat hij in beginsel geen procesrisico loopt en anderzijds kan hij ook erkenning
krijgen van hetgeen hem is overkomen.

Demeeste geïnterviewde belangenbehartigers en schadebehandelaarsAVwaarderen
ook de informele en pragmatische aanpak van de rechter. Enkele schadebehandelaars
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AV en de advocaten die voor hen optreden, meenden echter wel dat deze wijze van
behandelen het risico vergroot dat de sympathie van de rechter vooral naar de bena-
deelde uitgaat, waardoor hun kant van de zaak onderbelicht blijft. Zij benadrukten
dan ook dat het belangrijk is dat de rechter naar beide partijen luistert en zijn oordeel
motiveert.
Het aantal ingetrokken verzoeken na de behandeling ter zitting duidt erop dat de

rechter erin slaagt zijn bindende functie uit te oefenen. Uit de interviews bleek echter
dat belangenbehartigers en schadebehandelaars AV de bindende functie nog niet
altijd herkennen en als zodanig percipiëren, terwijl zij daaraan wel behoefte hebben.
Volgens hen wordt die functie door rechters op uiteenlopende wijze ingevuld.
De beschikkingen blijken verder in het algemeen duidelijk en zonder voorbehou-

den te worden gegeven, zodat zij zelf geen onderdeel van het geschil worden en par-
tijen in staat stellen een stap verder in de onderhandelingen te zetten.

. WELKE EFFECTEN HEEFT DE PROCEDURE OP DE

BUITENGERECHTEL I JKE ONDERHANDELINGEN NA AFLOOP DAARVAN?

Of partijen de onderhandelingen na de procedure kunnen voortzetten, blijkt van
twee factoren af te hangen. In de eerste plaats is de uitkomst van de procedure
van belang. Die kan variëren van een minnelijke schikking tot een beschikking die
een niet-ontvankelijkverklaring behelst, een afwijzing op grond van het proportiona-
liteitscriterium of een geheel of gedeeltelijke toewijzing of afwijzing op inhoudelijke
gronden. In de tweede plaats is voor het hervatten van de onderhandelingen ook
belangrijk op welke wijze en in welke mate partijen met elkaar communiceren.

Bijdrage aan het voortzetten van de onderhandelingen

Na een minnelijke schikking, blijken partijen de onderhandelingen in het algemeen
zonder uitstel te kunnen voortzetten. Dat is slechts anders indien één van de partijen
een zekere mate van druk van de rechter of een belangenbehartiger heeft ervaren om
de schikking te accepteren.
Na een geheel of gedeeltelijke toewijzing of afwijzing op inhoudelijke gronden is

het oppakken van de onderhandelingen doorgaans eveneens mogelijk. Zoals hier-
voor reeds werd opgemerkt, is de beschikking in het algemeen duidelijk en zonder
voorbehouden geformuleerd waardoor zij zelf geen onderwerp van geschil wordt.
Partijen vatten de beschikking doorgaans ook zakelijk op. Alleen indien één van beide
partijen de beslissing persoonlijk opvat en gaat tegenwerken, is het hervatten van de
onderhandelingen lastiger en soms niet meer mogelijk.
De procedure kan de onderhandelingen kortom versnellen en escalatie voorkomen

dan wel verminderen. Dat neemt niet weg dat communicatie belangrijk blijft. Na de
procedure ontstaat vaak een nieuwe onderhandelingssituatie waarop partijen weer
zullen moeten inspelen. Dat de onderhandelingen na de procedure vaak even

 De deelgeschilprocedure



makkelijk of moeizaam verlopen als in de fase daaraan voorafgaand komt vermoede-
lijk doordat meestal dezelfde onderhandelaars zijn betrokken als voorafgaand aan de
procedure.

Mogelijke belemmeringen voor het voortzetten van de onderhandelingen

Na een niet-ontvankelijk verklaring of een afwijzing van een ontvankelijk verzoek op
grond van het proportionaliteitscriterium is het hervatten van de onderhandelingen
vaak minder eenvoudig. Deze beschikkingen lossen het voorliggende geschil immers
niet op terwijl de verhoudingen veelal wel op scherp zijn gesteld. Het effect van deze
beschikkingen op de onderhandelingen kan variëren van matigend tot escalerend.
Een niet-ontvankelijkverklaring kan ook nog tot het geheel verbreken van het contact
leiden.

Van een escalerende en vertragende werking behoeft echter geen sprake te zijn. In
de eerste plaats is dat niet het geval indien degene die het verzoek heeft ingediend zijn
standpunt matigt. In de tweede plaats is dat niet het geval indien de rechter in een
overweging, al dan niet ten overvloede, suggesties meegeeft waarmee partijen de
onderhandelingen kunnen voortzetten. Dat is echter nog geen standaardpraktijk.

Een belemmering voor het voortzetten van de onderhandelingen kan ook erin zijn
gelegen dat degenen die de onderhandelingen weer oppakken niet degenen zijn die
de zitting hebben bijgewoond. Indien onbekend is wie de onderhandelingen zal
voortzetten en hetgeen ter zitting is besproken onvolledig en niet neutraal wordt
overgedragen, kunnen bij partijen verschillende beelden gaan leven die een snelle
voortgang van de onderhandelingen belemmeren. Aandacht hiervoor ter zitting is
dan ook belangrijk.

. WELKE EFFECTEN HEEFT DE UITGESTELDE EN BEPERKTE

MOGEL I JKHEID VAN HOGER BEROEP?

Om te stimuleren dat partijen de buitengerechtelijke onderhandelingen voortzetten
en niet doorprocederen, staat tegen de deelgeschilbeschikking geen directe voorzie-
ning open. Bovendien komt aan bepaalde beslissingen van de beschikking in de
bodemprocedure specifieke status toe en blijven de kosten van de deelgeschilproce-
dure ook in de bodemprocedure voor volledige vergoeding in aanmerking komen. De
vraag is of partijen hierdoor worden gestimuleerd de onderhandelingen te hervatten.
Hoewel dit op basis van de beschikbare gegevens niet met zekerheid kan worden
vastgesteld, bestaan daarvoor wel aanwijzingen. Zo is in de literatuur geconstateerd
dat het aantal bodemzaken lijkt te dalen. Aan die daling kunnen echter ook andere
oorzaken dan de procedure ten grondslag liggen, zoals hogere griffierechten. Boven-
dien is onzeker of die dalende trend zich zal voortzetten.

Ook op basis van de analyse van de onderhandelingsrelaties in hoofdstuk 6 is af te
leiden, dat geen grote toestroom aan bodemprocedures valt te verwachten. In de
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onderhandelingsrelaties waarin de benadeelde met een schadebehandelaar AV
onderhandelt, kan laatstgenoemde de onderhandelingen immers domineren en hij
zal niet snel een procedure aanhangig maken. In de onderhandelingsrelaties waarin
een letselschaderegelaar of een behandelaar RBV namens de benadeelde met een
schadebehandelaar AV onderhandelt, zal een procedure evenmin snel aan de orde
zijn. Deze beide onderhandelaars zullen om financiële redenen dan wel op grond
van hun beroeps- en gedragsregels naar een minnelijke regeling streven en omdat
zij beiden uit de verzekeringsbranche of een verwante branche afkomstig zijn, zal eer-
der sprake zijn van een betere onderhandelingssfeer. Alleen in de onderhandelings-
relaties waarin een advocaat namens een benadeelde onderhandelt, kan dat anders
liggen. Hoewel ook in die gevallen primair naar een minnelijke regeling zal worden
gestreefd, zijn de onderhandelaars daarin uit verschillende beroepsgroepen afkom-
stig, wat eerder tot een meer afstandelijke verhouding en een procedure kan leiden.
Ook in die gevallen zal echter niet al te snel een bodemprocedure aanhangig worden
gemaakt vanwege het daarmee gepaard gaande procesrisico voor de benadeelde. De
kosten van de deelgeschilprocedure komen in de bodemprocedure weliswaar voor
volledige vergoeding in aanmerking, maar de kosten van de bodemprocedure zelf
vallen onder het reguliere procesrecht.

. AANBEVELINGEN

Uit het voorgaande vloeit voort dat de procedure een stimulerend effect op de onder-
handelingen heeft. Dat effect kan echter nog worden versterkt. Daartoe strekken de
volgende aanbevelingen voor zowel de wetgever, de minister van Veiligheid en Jus-
titie als de Rechtspraak en de brancheverenigingen van belangenbehartigers en
aansprakelijkheidsverzekeraars.

Aanbevelingen voor de wetgever

Aanbeveling 1
Analyseer voorafgaand aan de uitbreiding van het toepassingsgebied van de procedure
buiten het terrein van personenschade, de betrokken actoren, de mogelijke onderhande-
lingsrelaties en de belangen in het betreffende veld.

De werking van de procedure blijkt af te hangen van de betrokken actoren, de moge-
lijke onderhandelingsrelaties en de belangen die daarin worden nagestreefd. Vooral
economische belangen blijken een belangrijke rol te spelen. Het verdient daarom aan-
beveling alvorens tot uitbreiding van het toepassingsgebied over te gaan, eerst het
betreffende speelveld in kaart te brengen op de wijze zoals in hoofdstuk 5 is gedaan.
Dergelijke analyses gaan het bereik van dit onderzoek te buiten en om die reden
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wordt hier geen lijst met probleemgebieden opgenomen waarvoor het openstellen
van de procedure of onderdelen daarvan zinvol kan zijn. Dat neemt niet weg dat
op grond hiervan al wel het nodige kan worden gezegd over het voorgestelde artikel
292 Rv in het initiatiefwetsvoorstel van het lid van de Tweede Kamer Van der Steur,
betreffende de bevordering van mediation in het burgerlijk recht dat in hoofdstuk 2 is
besproken. Dit wetsvoorstel is weliswaar ingetrokken wegens de benoeming van mr
G.A. van der Steur tot minister van Veiligheid en Justitie, maar de regering heeft aan-
gegeven zelf voorstellen inzake bevordering van mediation te zullen indienen.8 Om
die reden kan de hierna volgende aanbeveling toch relevant zijn.

Aanbeveling 2
Het verdient aanbeveling om in het voorgestelde artikel 292 Rv in het, inmiddels inge-
trokken, initiatiefwetsvoorstel van het lid van de Tweede Kamer Van der Steur dat het
mogelijk maakt dat de registermediator in mediation, op gemeenschappelijk verzoek
van partijen, de rechter kan verzoeken een geschil te beslechten:
• de reikwijdte te beperken tot die gevallen waarin het plausibel is dat het meerwaarde

heeft naast de reeds bestaande procedures;
• de termijn om over een elektronisch voorgelegd verzoek te beslissen, aan te passen.

Onderschrevenwordt dat een juridische beslissing inmediation zinvol kan zijn.Mede
in het licht van aanbeveling 1 is het echter zinvol terughoudend te zijn met betrekking
tot de verwachtingen omtrent het voorgestelde artikel 292 Rv. Dat artikel maakt
mogelijk dat de registermediator op gemeenschappelijk verzoek van partijen de rech-
ter kan verzoeken een geschil te beslechten, omtrent hetgeen tussen partijen rechtens
geldt met het oogmerk om, nadat diens beslissing is verkregen, de mediation voort te
zetten dan wel deze te kunnen voltooien. Nu mediation overal over kan gaan, is de
reikwijdte van dit artikel dusdanig algemeen dat de effecten daarvan in het algemeen
moeilijk zijn te voorspellen. Bovendien is de vraagwat het voorgestelde artikel 292 Rv
toevoegt. Partijen kunnen zich immers reeds op grond van artikel 96 Rv, al dan niet
met behulp van een mediator, gezamenlijk tot de kantonrechter wenden. Daarnaast
kunnen partijen bij aansprakelijkheidsgeschillen over personenschade, zowel op ver-
zoek van één partij als op gezamenlijk verzoek, een deelgeschilprocedure aanhangig
maken. Het verdient dan ook aanbeveling om in het wetsvoorstel uit te werken hoe
het voorgestelde artikel 292 Rv zich tot deze procedures verhoudt en wat de toege-
voegde waarde daarvan is. De procedure behoort bij te dragen aan de differentiatie
van procedures en niet aan een onnodige cumulatie ervan.

In de tweede plaats is, gezien de bevindingen in dit onderzoek, de voorgestelde
termijn van maximaal zes weken van het voorgestelde artikel 292, derde lid, Rv
om over een elektronisch voorgelegd verzoek te beslissen, niet reëel. De mediaan

8. Zie noot 4.
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van de deelgeschilprocedure betreft, zowel bij de kantonrechter als bij de rechtbank,
zestien weken. Deze procedure omvat weliswaar een mondelinge behandeling, maar
zelfs indien van de helft van de doorlooptijd wordt uitgegaan, is de termijn al langer
dan de voorgestelde zes weken. Zeker nu niet duidelijk is hoe groot de toestroom aan
verzoeken op grond van het voorgestelde artikel 292 Rv zal zijn, gezien het uitge-
breide toepassingsgebied en de eenvoudige mogelijkheid om daarvan gebruik te
maken, kunnen de doorlooptijden van de voorgestelde procedure en daarmee ook
die van andere procedures eenvoudig oplopen.

Aanbeveling 3
Verhoog de financiële vergoeding voor de behandeling van de deelgeschilprocedure om
de procedure op termijn goed te laten werken.

Het door de rechter op de juiste manier combineren van de beslisfunctie en de bin-
dende functie om te stimuleren dat partijen de onderhandelingen voortzetten en zelf
minnelijk afronden, vergt deskundig maatwerk. Alleen ervaren en gespecialiseerde
rechters kunnen schetsen welke vervolgstap voor partijen juridisch en praktisch
gezien het beste resultaat oplevert. Een rechter die te weinig weet, zal eerder zijn
geneigd een zaak af te wijzen. Een dergelijk specifiek op de zaak toegesneden advies
kost tijd, maar verdient zichzelf terug omdat daardoor onnodige onderzoeken en pro-
cedures kunnen worden voorkomen. De rechter vervult dus een uitgebreide regie-
functie waarbij de zwaarte van de zaken vaak niet blijkt onder te doen voor die
van standaard bodemprocedures. De financiële vergoeding die een gerecht daarvoor
ontvangt, is echter vele malen lager dan die voor standaard bodemprocedures. Om
de procedure op termijn goed te laten werken, is dan ook een structurele verhoging
van de financiële vergoeding voor de behandeling van de deelgeschilprocedure
noodzakelijk.

Aanbevelingen voor de minister van Veiligheid en Justitie

Aanbeveling 4
Verricht onderzoek naar de manier waarop de rechter partijen ter zitting zo goed moge-
lijk kan stimuleren om de onderhandelingen voort te zetten.

De rechter heeft op grond van artikel 1019w, eerste lid, Rv een bindende functie. Uit
dit onderzoek blijkt dat partijen aan die functie behoefte hebben. In de praktijk passen
rechters deze functie echter op uiteenlopende wijze toe. Blijkens dit onderzoek kun-
nen rechters die functie actiever toepassen door zich te richten op de voorwaarden
waaronder partijen kunnen onderhandelen, in het bijzonder op de belangen van par-
tijen en hun belangenbehartigers en op de wijze waarop zij communiceren. Daarop
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wordt in aanbeveling 7 nog verder ingegaan. Dit onderzoek bevat echter slechts een
eerste schets op hoofdlijnen. Nader onderzoek is nodig om na te gaan hoe de rechter
partijen het best kan bereiken en hoe hij bepaald gedrag kan herkennen en beïnvloe-
den. Dat vergt zowel kennis van psychologie als van onderhandelen.9 Indien duide-
lijk is hoe de rechter ter zitting het best kan optreden, kan daarvoor een gerichte
training worden ontwikkeld.

Aanbevelingen voor de Rechtspraak

Aanbeveling 5
Bevorder dat rechters uniforme uitgangspunten formuleren voor de behandeling van
deelgeschillen over personenschade.

Uit de voor dit onderzoek afgenomen interviews blijkt dat de kennis over de prakti-
sche gang van zaken rondom en tijdens een zitting, niet altijd aanwezig en beschik-
baar is. Het verdient dan ook aanbeveling om daarover actief, eenduidige informatie
te verstrekken. Dat kan bijvoorbeeld door een landelijke richtlijn voor de behandeling
van deelgeschillen over personenschade op te stellen en deze op rechtspraak.nl te
plaatsen, zoals de Rechtbank Midden-Nederland reeds heeft gedaan.

Aanbeveling 6
Stimuleer dat rechters:
• alvorens zij een verzoek niet-ontvankelijk verklaren of afwijzen op grond van het

proportionaliteitscriterium, bezien of het mogelijk en wenselijk is het verzoek ter zit-
ting mondeling en op verzoek van partijen, alsnog in een geldige procesinleiding om
te zetten;

• een afwijzing op grond van het proportionaliteitscriterium ter zitting bespreken;
• waar mogelijk in de beschikking in een overweging, al dan niet ten overvloede, sug-

gesties meegeven waarvan partijen bij het hervatten van de onderhandelingen kun-
nen profiteren;

• die in de beschikking in een overweging, al dan niet ten overvloede, suggesties heb-
ben meegegeven die de materiële rechtsverhouding van partijen betreffen, niet ook
als bodemrechter optreden;

• op zo uniform mogelijke wijze de kosten begroten.

9. Vgl. A.T.Marseille e.a,De nieuwe zaaksbehandeling in het bestuursrecht. Toepassing door de rechtbanken,Den
Haag: ministerie van BZK 2015; E. Allan Lind (Duke University USA), Doing Justice and being seen to do
justice, BZK/VAR studiemiddag ‘De betekenis van procedurele rechtvaardigheid bij geschilbeslechting door de
overheid in bezwaar’ op 7 november 2013, raadpleegbaar op: http://prettigcontactmetdeoverheid.nl/
nieuwsarchief.
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Het voorkomen van niet-ontvankelijkheid of een afwijzing op grond van het
proportionaliteitscriterium

Een niet-ontvankelijkverklaring of een afwijzing op grond van het proportionali-
teitscriterium kan het hervatten van de onderhandelingen na de procedure
bemoeilijken. Deze beschikkingen lossen het voorliggende geschil immers niet
op. Nu in de procedure het pragmatische de boventoon voert en het pragmatisch
ook positief uitpakt, verdient het aanbeveling dat rechters alvorens zij daartoe
overgaan, bezien of het mogelijk en wenselijk is het verzoek alsnog in een geldig
verzoek te wijzigen. Indien partijen daarom verzoeken, kan dat ter zitting monde-
ling gebeuren. Zo kan een te uitgebreid deelgeschilverzoek alsnog tot één of enkele
geschilpunten worden beperkt of kan een deelgeschilverzoek worden gewijzigd in
een verzoek tot een procedure op grond van artikel 96 Rv of een verzoek tot een
voorlopige bewijsverrichting. De beslissing over de mogelijkheid en wenselijkheid
dient aan het kritische oordeel van de rechter te worden overgelaten. Deze werk-
wijze kan immers ertoe leiden dat belangenbehartigers lichtvaardiger verzoeken
gaan indienen omdat rechters die toch wel zullen wijzigen in geldige procesinlei-
dingen. Indien de rechter vermoedt dat een verzoek bewust lichtvaardig is inge-
diend, is het aan hem om een keus te maken tussen een niet-ontvankelijkverklaring
of het verzoek in gewijzigde vorm toelaten en zonodig niet alle kosten als redelijk
bestempelen.

Het bespreken van een afwijzing op grond van het proportionaliteitscriterium

Gezien het faciliterende karakter van de procedure verdient het aanbeveling dat
rechters niet volstaan met het enkel afwijzen op grond van het proportionaliteitscri-
terium. Het oordeel dat de oplossing van het verzoek volgens de rechter niet kan
bijdragen aan de oplossing van het geheel, lost het voorliggende geschil immers niet
op. De procedure stelt de verhoudingen doorgaans echter wel op scherp. Het ver-
dient daarom aanbeveling dat de rechter uitlegt waarom dit verzoek niet kan bijdra-
gen aan de oplossing van het geheel en dat hij met partijen beziet welke andere
oplossingen mogelijk zijn. Daarbij kunnen praktische en creatieve oplossingen
aan de orde komen.

Het geven van suggesties en het al dan niet optreden van de deelgeschilrechter
als bodemrechter

Om de onderhandelingen na de procedure te kunnen hervatten, is van belang dat
rechters waar mogelijk, bij een afwijzing op grond van het proportionaliteitscriterium
of bij een toewijzing of afwijzing op grond van inhoudelijke gronden, in de beschik-
king in een overweging, al dan niet ten overvloede, partijen suggesties meegeven. Het
opnemen van die suggesties in de beschikking is van belang omdat ter zitting niet
altijd degenen aanwezig zijn die de onderhandelingen hebben gevoerd en die de
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onderhandelingen ook weer zullen hervatten. Bovendien wordt van de zitting door-
gaans geen procesverbaal opgemaakt. Het opnemen in de beschikking verkleint de
kans dat over en weer verschillende beelden gaan leven waardoor de onderhandelin-
gen alsnog worden belemmerd.

Hoewel deze suggesties partijen niet binden, is niet uitgesloten dat zij zich daaraan
toch gebonden voelen. Alleen al van het opperen door de rechter van bepaalde oplos-
singen gaat immers vaak al een bepaalde kracht op partijen uit. Dat zal des te sterker
gelden omdat de deelgeschilrechter op grond van artikel 1019x, tweede lid, Rv tevens
bevoegd is kennis te nemen van de bodemprocedure indien deze wordt aangebracht.
Deze suggesties kunnen dus bevorderen dat partijen zelf een minnelijke regeling
treffen.

Mocht alsnog een bodemprocedure aanhangig worden gemaakt, dan is de bodem-
rechter aan die suggesties niet gebonden. Om de schijn van vooringenomenheid te
vermijden, verdient het echter aanbeveling dat de deelgeschilrechter die in de
beschikking suggesties heeft gegeven die de materiële rechtsverhouding van partijen
betreffen, niet ook als bodemrechter optreedt. Artikel 1019x, tweede lid, Rv biedt
daarvoor ruimte omdat dit artikel niet verplicht dat de bodemrechter dezelfde per-
soon als de deelgeschilrechter is.

Het begroten van de kosten op zo uniform mogelijke wijze

Nu vrijwel in elke zaak discussies plaatsvinden over de kosten is van belang dat rech-
ters proberen op zo uniform mogelijke wijze de kosten te begroten. Daarbij kan het
volgende systeem worden aangehouden.

Bij een niet-ontvankelijk verzoek is artikel 1019aa Rv niet van toepassing en geldt
de uitsluiting van 289 Rv evenmin. In dat geval kan de rechter dus op grond daarvan
een kostenveroordeling ten laste van verzoeker uitspreken.

Indien het verzoek ontvankelijk is, worden de kosten volledig begroot. Dat is alleen
anders indien het verzoek volstrekt onnodig of onterecht is ingediend dan wel niet
aan de dubbele redelijkheidstoets is voldaan. In de laatste gevallen kan de kostenbe-
groting, mits gemotiveerd, worden beperkt tot de kosten die wel aan de dubbele rede-
lijkheidstoets voldoen. Indien de rechter bijvoorbeeld van oordeel is dat ten onrechte
het gehele geschil is voorgelegd, wijst hij het verzoek af. In dat geval begroot hij inge-
volge artikel 1019aa Rv de volledige kosten, maar kan hij de kosten vervolgens op een
laag bedrag of zelfs op nihil stellen, omdat het naar zijn oordeel niet redelijk was deze
procedure te voeren. De kosten blijven dan dus geheel of gedeeltelijk voor rekening
van de benadeelde.

Verder is van belang dat rechters bij het begroten zoveel mogelijk dezelfde uit-
gangspunten hanteren. Om dezelfde reden wordt hierna nog aanbevolen dat het
wenselijk is dat de brancheverenigingen van advocaten en van verzekeraars proberen
tot normering te komen. In het geval zij daarin slagen is van belang dat rechters die
tarieven zoveel mogelijk hanteren.
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Aanbeveling 7
Stimuleer dat rechters:
• degenen oproepen die de onderhandelingen daadwerkelijk hebben gevoerd;
• hun bindende functie actief toepassen en toesnijden op de voorwaarden waaronder

partijen kunnen onderhandelen;
• aandacht besteden aan wie bij de partijen de onderhandelingen na de procedure zal

voortzetten en wie het initiatief daartoe zal nemen.

Het oproepen van partijen

Omde bindende functie optimaal te kunnen uitoefenen, is van belang dat degenen die
de onderhandelingen hebben gevoerd en die de onderhandelingen ook weer zullen
hervatten, ter zitting aanwezig zijn. Daarvan kan ook preventievewerking uitgaan op
toekomstige onderhandelingen. In de praktijk zijn de onderhandelaars echter niet
altijd aanwezig. Letselschaderegelaars, behandelaars RBV en schadebehandelaars
AV blijken voor de procedure doorgaans een advocaat te betrekken. Deze procesver-
tegenwoordiger geeft de zaak na de procedure in het algemeenweer terug aan de oor-
spronkelijke onderhandelaar. Het verdient daarom aanbeveling dat de rechter de
onderhandelaars oproept ter zitting aanwezig te zijn.

Het toepassen van de bindende functie

De procedure wordt vrijwel altijd door één partij aanhangig gemaakt, wat de ver-
houdingen doorgaans op scherp stelt. Bovendien vindt tijdens de procedure veelal
polarisatie en juridisering plaats en wordt in het algemeen niet onderhandeld. Voor
het hervatten van de onderhandelingen na de procedure is een actieve toepassing
van de bindende functie dan ook van groot belang. Partijen blijken aan die bindende
functie ook behoefte te hebben. Rechters geven aan die functie echter op uiteenlo-
pende wijze invulling. Het verdient daarom aanbeveling dat zij die functie actiever
gaan toepassen. Uit dit onderzoek blijkt dat zij zich daarbij het best kunnen richten
op de voorwaarden waaronder partijen kunnen onderhandelen. Dat betreft in het
bijzonder de belangen van partijen en hun belangenbehartigers en de wijze waarop
zij communiceren. Aan de andere voorwaarden (de wederzijdse afhankelijkheid en
een evenwichtige machtsverhouding) levert het openstaan van de procedure zelf al
een bijdrage.
De rechter kan bijvoorbeeld proberen te achterhalen wat partijen daadwerkelijk

met het oplossen van het deelgeschil willen bereiken en dat bespreekbaar maken.
Daartoe kan hij, net als bij de nieuwe bestuursrechtelijke aanpak, gebruikmaken
van een belangeninventarisatie. Door na te gaan welke materiële en procedurele
belangen partijen hebben, wordt de focus verbreed. Deze belangeninventarisatie ver-
legt de discussie van het uitwisselen van standpunten naar de daaronder liggende
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belangen. Op basis daarvan kan de rechter met partijen exploreren of er nog onder-
handelingsruimte en onderhandelingsbereidheid is, wat daaraan in de weg staat en
welke oplossing daarbij het best past. Op deze manier kan hij voorkomen dat er een
conflict op de achtergrond blijft spelen.

De rechter kan ook eventuele ‘denkfouten’ corrigeren. Mogelijk is bijvoorbeeld dat
partijen door een verschil in informatie bij het zoeken van bewijsmiddelen, bewust
of onbewust, selectief te werk zijn gegaan waardoor een tunnelvisie is ontstaan. Als
onafhankelijke en deskundige derde, kan de rechter proberen dit verschil te herstellen
door zoveel mogelijk informatie boven tafel te halen en deze in het juiste kader te plaat-
sen. De rechter stuurt volgens Asser immers actief in het proces om dewaarheid boven
tafel te krijgen ter voorbereiding van de eventueel door hem te nemen beslissing op het
verzoek en de verweren daartegen, kortom over de feiten en het bewijsrisico.10

Daarnaast kan de rechter ook irreële verwachtingen neutraliseren. Een ervaren en
gespecialiseerde rechter kan partijen inzicht verschaffen in de rechtsgevolgen van de
wederzijdse standpunten en welke vervolgstap hun het beste resultaat oplevert. Door
de juiste informatie te verstrekken, kan hij een reëel toekomstbeeld schetsen inclusief de
factoren waarmee partijen rekening hebben te houden. Partijen die een reëel beeld van
de onderhandelingsruimte hebben, zullen eerder tot overeenstemming komen dan par-
tijen die irreële verwachtingen koesteren. De rechter kan er kortom door zijn kennis,
kunde en ervaring aan bijdragen dat partijen optimaal gebruikmaken van de beschik-
bare informatie waar zij uit zichzelf soms geneigd zijn irrationele keuzes te maken.

De rechter is uiteraard geen psychiater of mediator, zoals Asser ooit opmerkte,11

maar hij kan als deskundige en onafhankelijke derde, partijen wel een spiegel voor-
houden. Hij kan hun vragen hoe het proces is verlopen, waarom de procedure aan-
hangig is gemaakt en wat dat volgens hen voor het vervolg betekent. Zonodig kan hij
partijen daarbij aanspreken op hun stellingen,maar ook op hun gedrag en hunmanier
en mate van communiceren.

Aandacht voor de overgang van de gerechtelijke naar de buitengerechtelijke fase

Na de procedure vindt regelmatig een wisseling van belangenbehartigers plaats.
Indien onduidelijk is wie de onderhandelingen zullen hervatten, kunnen zij onnodig
stil komen te liggen. Het verdient daarom aanbeveling dat rechters ter zitting aan-
dacht besteden aan de vraag wie de onderhandelingen zullen oppakken en wie daar-
toe het initiatief zal nemen.

Aanbeveling 8
Monitor structureel de doorlooptijden van de procedure.

10. Asser 2003, p. 33.
11. Ibid.
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De doorlooptijd blijkt met een mediaan van vier maanden bij zowel de afdeling kan-
ton als de afdeling civiel van de rechtbank, relatief kort te zijn. Nu echter onduidelijk
is hoe het aantal verzoeken zich zal ontwikkelen, is het de moeite waard de doorloop-
tijden structureel te gaan bijhouden. De procedure schiet haar doel immers voorbij,
indien een snelle afhandeling niet meer mogelijk is.

Aanbevelingen voor belangenbehartigers en aansprakelijkheidsverzekeraars

Aanbeveling 9
Vestig aandacht op ongewenste praktijken om te voorkomen dat:
• letselschaderegelaars en behandelaars RBV schikkingen met aansprakelijkheidsver-

zekeraars treffen, enkel en alleen om uit eigen belang een procedure te voorkomen;
• advocaten procedures aanhangig maken enkel en alleen om uit eigen belang inkom-

sten te genereren;
• de procedure lichtvaardig aanhangig wordt gemaakt.

Voorkomen van het nastreven van eigen belangen door belangenbehartigers

De specifieke kostenbepaling van de procedure maakt mogelijk dat belangenbehar-
tigers hun eigen belangen boven die van hun cliënt laten prevaleren. Dat kan in de
onderhandelingen tussen enerzijds letselschaderegelaars en behandelaars RBV en
anderzijds schadebehandelaars AV ertoe leiden dat de druk om tot een minnelijke
regeling te komen zo hoog oploopt, dat de onderhandelaars enkel uit eigen belang
daartoe overgaan. In dat geval wordt de benadeelde feitelijk van de rechter afgehou-
denwaardoor hij eenminder resultaat behaalt danwaarop hij recht heeft. In de onder-
handelingen tussen een advocaat en een schadebehandelaar AV kan de specifieke
kostenbepaling juist ertoe leiden dat de advocaat een procedure aanhangig maakt
om inkomsten te genereren. In dat geval wordt de benadeelde dus onnodig met
een procedure geconfronteerd.
Dit ongewenste neveneffect ondergraaft het doel van de procedure om de positie

van benadeelden te versterken. De procedure biedt echter geen mogelijkheden om dit
effect effectief te sanctioneren. De oplossing is dus gelegen in een professionele opstel-
ling van belangenbehartigers. Hoewel het hiervoor beschreven ongewenste gedrag
op basis van de bestaande beroeps- en gedragsregels voor behandelaars RBV en
advocaten al is verboden, geldt dat niet voor letselschaderegelaars omdat zij in het
algemeen aan geen beroeps- en gedragsregels zijn gebonden. Dat neemt niet weg
dat het geen kwaad kan indien zowel letselschadeverenigingen als het Verbond
van Verzekeraars en de gespecialiseerde advocatenverenigingen (LSA, ASP, WAA)
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hun achterban expliciet erop wijzen dat dergelijk gedrag onwenselijk is. Dat gedrag
ondermijnt immers niet alleen het vertrouwen in de proceduremaar ook in dat van de
beroepsgroep zelf.

Voorkomen dat de procedure lichtvaardig aanhangig wordt gemaakt

Tot slot is van belang dat partijen procedures alleen aanhangig maken voor deelge-
schillen. De procedure is niet bedoeld voor een verkapte voorlopige bewijsverrich-
ting of een verkapte bodemprocedure. Slechts in uitzonderingsgevallen mag van de
rechter worden verwacht dat hij partijen, conform aanbeveling 6, helpt niet-ontvan-
kelijkheid of een afwijzing op grond van het proportionaliteitscriterium te voorko-
men door op verzoek van partijen het verzoek ter zitting mondeling in een geldige
procesinleiding te wijzigen. Van partijen mag immers worden verwacht, zoals
ook de commissie Fundamentele herbezinning Nederlands burgerlijk procesrecht
reeds stelde, dat zij efficiënt, verantwoord en kostenbewust van procedures
gebruikmaken.12

Aanbeveling 10
Stel richtlijnen voor kostennormering op.

In vrijwel alle procedures blijken discussies te worden gevoerd over welke werk-
zaamheden tot de procedure behoren, hoeveel uur daaraan mag worden besteed
enwelk uurtarief, inclusief percentage BTW en percentage kantoorkosten, magwor-
den gehanteerd. Sommige procedures gaan zelfs alleen daarover. Normering kan
tot meer transparantie en voorspelbaarheid leiden, waardoor de procedure sneller
kan verlopen. Het verdient dan ook aanbeveling dat de gespecialiseerde letselscha-
deadvocaten (LSA, ASP, WAA) en de Stichting Personenschade Instituut van Ver-
zekeraars hun poging om tot normering van het toepasselijke uurtarief te komen,
voortzetten. Indien zij daarin slagen is van belang dat rechters die genormeerde
tarieven ook zoveel mogelijk toepassen, zoals ook reeds in aanbeveling 6 werd
opgemerkt.

Aanbeveling 11
Stimuleer:
• dat partijen met elkaar communiceren en
• dat eventuele procesinleidingen de in bijlage VI opgenomen informatie bevatten.

12. Asser, Vranken en Groen 2006, p. 216.
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Partijen bepalen gezamenlijk hoe het onderhandelingsproces verloopt en in welke
mate de procedure daaraan bijdraagt. Communicatie over de inhoud, de procedure
en de relatie is daarbij cruciaal, zowel voorafgaand aan als tijdens en na de procedure.
De onderhandelingen blijken door een gebrek aan communicatie vaak vast te lopen
en een gebrek daaraan maakt ook dat partijen minder van de procedure profiteren
dan mogelijk is. Het verdient dan ook aanbeveling dat partijen gezamenlijk bespre-
ken welke stappen nodig zijn om tot overeenstemming te komen en dat zij eventuele
meningsverschillen benoemen om gezamenlijk naar een oplossing te kunnen zoeken.
Deze samenwerking behoeft geen afbreuk te doen aan de eigen belangen, maar voor-
komt wel dat partijen onnodig langs elkaar heen werken en biedt de mogelijkheid om
vroegtijdig problemen te signaleren. Mocht toch een procedure nodig zijn, dan is
communicatie zomogelijk nog belangrijker. Dat geldt niet alleen voor de behandeling
ter zitting, maar ook bij de overgang van de gerechtelijke fase naar de buitengerechte-
lijke fase. Indien de zaak na de zitting aan een ander wordt overgedragen, is van
belang dat hetgeen ter zitting is besproken volledig en neutraal wordt doorgegeven
en dat partijen elkaar informeren wie de onderhandelingen zal voortzetten en zo
mogelijk wie het initiatief daartoe zal nemen. Dat voorkomt onnodige vertraging.
Omdie reden is ook in aanbeveling 7 opgenomen dat het goed zou zijn indien rechters
daaraan ter zitting aandacht besteden.
Om de procedure en eventuele vervolgprocedures zo efficiënt mogelijk te kunnen

voeren, verdient het voorts aanbeveling dat in de verschillende procesinleidingen vol-
doende en de juiste informatie wordt opgenomen. Deze informatie is terug te vinden
in bijlage VI.

Aanbeveling 12
Bevorder dat degenen die de onderhandelingen hebben gevoerd ter zitting aanwezig
zijn.

In aanbeveling 7 werd de Rechtspraak aanbevolen om degenen die de onderhande-
lingen hebben gevoerd en die ook weer zullen voortzetten, op te roepen ter zitting
aanwezig te zijn om de bindende functie zo goed mogelijk te kunnen toepassen.
Op die manier kan ook worden voorkomen dat over en weer verschillende beelden
gaan leven die de onderhandelingen kunnen belemmeren. Veel van wat ter zitting is
gewisseld, blijkt immers niet uit de beschikking, voor zover de procedure al tot een
beschikking leidt en van de zitting wordt doorgaans ook geen proces-verbaal opge-
maakt. Bovendien kunnen partijen dan afsprakenmaken over wie, aan welke zijde de
onderhandelingen zal voortzetten en wie daartoe het initiatief zal nemen, waardoor
onnodige vertraging kan worden tegengegaan. Het verdient dan ook aanbeveling te
bevorderen dat indien de rechter partijen oproept ter zitting aanwezig te zijn, daaraan
gevolg wordt gegeven. Daarvan kan ook preventieve werking uitgaan op toekom-
stige onderhandelingen.
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. SLOTBESCHOUWING

Kan procederen onderhandelen stimuleren? De deelgeschilprocedure bewijst dat het
kan. De procedure draagt bij aan een sneller, minder belastend enminder conflictueus
verloop van de onderhandelingen ter afwikkeling van personenschade.

Het is minder belastend voor de benadeelde omdat hij beter dan voorheen, zowel
zijn materiële behoeften als immateriële behoeften kan nastreven. Bovendien komen
de kosten van de procedure in beginsel voor rekening van de aansprakelijke partij
waardoor die voor de benadeelde financieel gunstig is. Daarnaast kan de afwikkeling
sneller en minder conflictueus verlopen omdat de procedure bijdraagt aan een even-
wichtiger machtsverhouding waardoor partijen beter met elkaar kunnen onderhan-
delen. Indien de procedure toch nodig is, vervult de rechter daarin een deëscalerende,
bindende rol. Het rechterlijk oordeel waarin uitdrukkelijk en zonder voorbehoud
over een geschil wordt beslist, stelt partijen bovendien bij uitstek in staat de onder-
handelingen zelf te hervatten.

De vraag of de procedure ook tot een gunstig financieel effect voor aansprakelijk-
heidsverzekeraars leidt, zoals in de parlementaire geschiedenis werd verondersteld,
kan op basis van dit onderzoek niet worden beantwoord. De procedure brengt ener-
zijds de nodige kosten voor hen mee, maar anderzijds kunnen zij bij een versnelling
van de onderhandelingen ook kosten besparen. Hoe dan ook blijken alle voor dit
onderzoek geïnterviewde schadebehandelaars AV de procedure unaniem als een sti-
mulans voor de onderhandelingen te ervaren.

Belangrijk is ook dat alleen al het openstellen van de procedure, partijen aanzet tot
gedragsverandering, zonder dat zij daartoe door wettelijke gedragsregels worden
gedwongen. Hierdoor ontstaat een dynamisch proces dat kan evolueren met de eisen
die in de loop van de tijd aan de afwikkeling van personenschade worden gesteld.
Waar de procedure dan ook als een sluitstuk van een mentaliteitsverandering in
het personenschadeveld kan worden gezien, kan zij wellicht ook een begin van
een nieuwe ontwikkeling op andere terreinen vormen. Het betrekken van een onaf-
hankelijke rechter in de onderhandelingen blijkt immers heel positief te kunnen wer-
ken. Rechters kunnen niet alleenmet gezag juridische geschillen beslechten, maar ook
als deskundige en onafhankelijke derden, partijen een spiegel voorhouden en hen
zonodig op hun stellingen en hun gedrag en manier van communiceren aanspreken.
Bovendien kunnen zij door de juiste informatie te verstrekken, een reëel toekomst-
beeld schetsen op basis waarvan partijen eenvoudiger tot overeenstemming kunnen
komen.

Afsluitend kan dan ook worden geconcludeerd dat de deelgeschilprocedure als
gerechtelijke procedure een belangrijke aanwinst in het burgerlijke procesrecht is
om onderhandelingen over personenschade te stimuleren. Een aanwinst die in de toe-
komst een nog grotere rol kan vervullen, zowel op het terrein van personenschade als
daarbuiten!
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