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1 Inleiding
Ongeveer één derde van de partijen en advocaten 
denkt na afloop van een comparitie na antwoord 
dat de rechter een eigen motief had bij een regeling 
tussen partijen. 12% van deze partijen en 47% 
van deze advocaten denkt dat dit motief gelegen is 
in het niet hoeven schrijven van een vonnis of het 
wegwerken van achterstanden. Dit is slechts één 
van de bevindingen op grond waarvan ik in mijn 
recent verschenen dissertatie De civiele zitting 
centraal: informeren, afstemmen en schikken1 tot de 
conclusie kom dat meer aandacht dient uit te gaan 
naar de vraag wat goede manieren zijn voor rechters 
om ter zitting een schikking te beproeven. Dit lijkt 
momenteel een weinig doordacht proces. 
 In dit artikel beschrijf ik – na wat algemene op
merkingen over het doel en de methoden van mijn 
onderzoek – de resultaten van mijn onderzoek die 
aan deze conclusie ten grondslag liggen en doe ik 
een voorstel voor goede manieren voor rechters om 
een schikking te beproeven. 

2 Doel en methoden
De centrale onderzoeksvraag van mijn dissertatie 
luidde als volgt: 

Hoe ziet de huidige zittingspraktijk (comparitie na antwoord) eruit in 
termen van doelbereik en rechtvaardigheid, waar liggen aandachts
punten voor verbetering en wat is een goede zittingsaanpak?

De huidige zittingsaanpak heb ik aan de hand van 
twee aspecten in kaart gebracht: doelbereik en 
rechtvaardigheid. Doelbereik heeft betrekking op 
de mate waarin de doelen van de comparitie – het 
beproeven van een schikking, het verkrijgen van 
inlichtingen van partijen en overleg met partijen over 
het vervolg van de procedure – worden bereikt in de 
ogen van de aanwezige partijen, advocaten en de 
rechter. Rechtvaardigheid gaat over de mate waarin 

procesdeelnemers tevreden zijn over de inrichting 
van de zitting (procedurele rechtvaardigheid), de 
manier waarop de rechter hen behandelt (interper
soonlijke rechtvaardigheid) en de informatie die zij 
krijgen over de zitting (informatieve rechtvaardigheid). 
De ervaren rechtvaardigheid is belangrijk omdat 
wetenschappelijk onderzoek aantoont dat rechtvaar
digheidspercepties van burgers belangrijke sleutels 
zijn bij het verklaren van hun reacties op ervaringen 
met autoriteiten. Een hogere ervaren rechtvaardigheid 
blijkt van invloed te zijn op de tevredenheid met de 
uitkomst, de acceptatie van de uitkomst, de tevre
denheid met de geschiloplosser (de rechter), het 
vertrouwen in het rechtssysteem en de mate waarin 
burgers zich aan de wet houden.2

 

Hoe ziet de huidige zittings
praktijk (comparitie na antwoord) 
eruit in termen van doelbereik 
en rechtvaardigheid, waar 
liggen aandachtspunten voor 
verbetering en wat is een 
goede zittingsaanpak?

Om de huidige comparitiepraktijk in kaart te brengen 
en aandachtspunten voor verbetering te signaleren 
heb ik tussen juni 2006 en maart 2007 – met de 
hulp van zes rechtenstudenten – 150 comparities 
na antwoord bij de afdeling Handelszaken van 
twee rechtbanken onderzocht: 75 bij de Rechtbank 
 ’sHertogenbosch en 75 bij de Rechtbank Utrecht. 
Er zijn geen zittingen van de sector Kanton on
derzocht. Bij beide rechtbanken wordt tussen de 
90% en 95% van de zaken geselecteerd voor een 
comparitie. De 150 zittingen zijn onderzocht door 
middel van vragenlijsten, interviews en observaties. 
De medewerking was hoog: 84% van de partijen, 
90% van de advocaten en 100% van de rechters 
nam deel aan het onderzoek. Meer informatie over 
het doel en de gebruikte methoden kunt u vinden in 
mijn  dissertatie.3
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3 Resultaten
Hoe gaan rechters te werk bij het beproeven 
van een schikking? Het is erg moeilijk dit proces 
te doorgronden, maar in mijn dissertatie heb ik 
een eerste aanzet gedaan om meer inzicht in dat 
proces te krijgen. Hieronder bespreek ik achter
eenvolgens de resultaten die zijn voortgekomen uit 
(3.1) de observaties tijdens de zitting en (3.2) de 
vragenlijsten die zijn voorgelegd aan de verschil
lende aanwezigen. 

Hoe gaan rechters te werk bij het 
beproeven van een schikking?

3.1 Observaties tijdens de zitting
Allereerst is geobserveerd of de rechter met 
partijen bespreekt welke voordelen een regeling 
voor hen zou kunnen hebben. Rechters blijken in 
bijna de helft van de zittingen (49%) deze voorde
len überhaupt niet aan de orde te stellen. 3% van 
de rechters vraagt wel expliciet aan partijen wat 
de voordelen van een regeling voor hen zouden 
kunnen zijn. 14% van de rechters houdt partijen 
de voordelen van een regeling voor en checkt 
vervolgens bij partijen of zij deze voordelen ook zo 
zien. Wat met name zorgelijk is, is dat 35% van de 
rechters de voordelen van een regeling voor partijen 
opnoemt, maar vervolgens niet bij hen nagaat of zij 
die voordelen ook zo zien. Het lijkt erop dat deze 
rechters minder goed zicht hebben op de werkelijke 
belangen van partijen. Het risico daarvan kan goed 
geïllustreerd worden door een opmerking die tijdens 
de interviews door drie advocaten (spontaan) naar 
voren is gebracht: het was niet handig dat de rech
ter sterk benadrukte dat met een schikking verdere 
proceskosten voorkomen konden worden. Cliënt 
had namelijk een rechtsbijstandverzekering. 
 

Wat met name zorgelijk is, is 
dat 35% van de rechters de 
voordelen van een regeling 
voor partijen opnoemt, maar 
vervolgens niet bij hen nagaat of 
zij die voordelen ook zo zien

Verder is geobserveerd of op enig moment tijdens 
de zitting duidelijk werd of partijen behoefte had
den aan een voorlopig oordeel van de rechter, 
bijvoorbeeld doordat partijen de rechter vroegen 
om een voorlopig oordeel of doordat de rechter bij 
partijen informeerde of daar behoefte aan bestond. 
In 85% van de zittingen was van geen van beide 
partijen duidelijk of zij een voorlopig oordeel van de 
rechter wilden horen of niet. Dit is opvallend, zeker 
omdat de rechter in een groot deel van die zit
tingen vervolgens wel een voorlopig oordeel heeft 
gegeven: bij in totaal 56% van de onderzochte zit
tingen gaf de rechter een voorlopig oordeel, terwijl 
niet duidelijk was of er ook maar iemand in de zaal 
behoefte aan had. 

In totaal gaven rechters in 69% van de zittingen 
een voorlopig oordeel. Het voorlopig oordeel had 
meestal betrekking op de houdbaarheid van juridi
sche stellingen/verweren (51%) of de bewijslastver
deling (37%). Wat minder vaak gaf de rechter aan 
een vordering geheel (11%) of gedeeltelijk (17%) 
toe of af te zullen wijzen. Concrete bedragen of een 
range van bedragen die volgens de rechter redelijk 
zouden zijn voor een schikking werden maar weinig 
genoemd. Ten slotte bleken rechters partijen in bijna 
60% van de zaken te waarschuwen voor de gevol
gen van doorprocederen vanwege de tijd, kosten, 
(emotionele) belasting en de toekomstige verhouding 
met de wederpartij die daarmee gemoeid zou zijn. 

Bij in totaal 56% van de 
onderzochte zittingen gaf de 
rechter een voorlopig oordeel, 
terwijl niet duidelijk was of er ook 
maar iemand in de zaal behoefte 
aan had

3.2 Resultaten uit de vragenlijsten

Verwachtingen van de aanwezigen
Voorafgaand aan de zitting is partijen en advocaten 
de stelling voorgelegd ‘ik zou graag samen met (mijn 
cliënt en) de andere partij een oplossing voor de zaak 
willen vinden tijdens de zitting’. Zij konden antwoor
den op een vijfpuntsschaal (1 = zeer oneens, 5 = 
zeer eens). Partijen en advocaten hebben de stelling 
gematigd positief beantwoord. De visie van advoca
ten (gemiddeld = 3.96) is significant positiever dan 
die van partijen (gemiddeld = 3.45). De belangrijkste 
redenen waarom partijen en advocaten graag een 
oplossing willen vinden met de andere partij is snel
heid, het besparen van proceskosten en het feit dat 
men mogelijkheden ziet voor een redelijke oplossing. 
Als partijen en advocaten twijfelen of niet graag een 
oplossing met de andere partij willen vinden tijdens 
de zitting, komt dat vaak doordat men niet weet of de 
andere partij wel wil meewerken, zij geen mogelijk
heden tot onderhandelen zien of het belangrijk 
vinden dat de rechter zich over de zaak uitspreekt.
 

De belangrijkste redenen waarom 
partijen en advocaten graag een 
oplossing willen vinden met de 
andere partij is snelheid, het 
besparen van proceskosten en 
het feit dat men mogelijkheden 
ziet voor een redelijke oplossing

Daarnaast is partijen en advocaten de stelling voor
gelegd ‘ik verwacht dat de andere partij graag sa
men met mij(n cliënt) een oplossing wil vinden voor 
de zaak tijdens de zitting’. Hierover waren partijen en 
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advocaten gematigd negatief. Deze inschatting van 
de oplossingsbereidheid van de andere partij blijkt 
overigens niets te zeggen over de zelfgerapporteerde 
oplossingsbereidheid van die ander (de vorige stel
ling): er is hiertussen geen significante samenhang 
gevonden. Partijen en advocaten kunnen dus de 
oplossingsbereidheid van de andere partij niet (goed) 
inschatten. Zij onderschatten de oplossingsbereid
heid van de ander.
 Ten slotte is de rechter gevraagd de oplossings
bereidheid van de vier aanwezigen afzonderlijk in te 
schatten. Rechters kunnen de oplossingsbereidheid 
van eiser en diens advocaat niet goed inschatten, die 
van de gedaagde kant iets beter. Voor beide partijen 
en advocaten geldt echter dat rechters hun oplos
singsbereidheid onderschatten.

Voor beide partijen en 
advocaten geldt dat rechters 
hun oplossingsbereidheid 
onderschatten

Doelbereik
Aan partijen, advocaten en de rechter zijn een aantal 
stellingen voorgelegd zodat gemeten kon worden in 
welke mate het doel ‘het beproeven van een schik
king’ bereikt werd in de 150 onderzochte zittingen. 
Als er tijdens de zitting geen schikking tot stand kwam 
– dat was het geval in 102 zittingen (68%) – was dat 
de stelling ‘de rechter heeft eruit gehaald wat erin zat 
om partijen een schikking te laten overeenkomen’. De 
respondenten konden antwoorden op een vijfpunts
schaal (1 = zeer oneens, 5 = zeer eens). De gemid
delde score van partijen (3.61), advocaten (3.55) en 
rechters (3.65) op deze stelling was gematigd positief 
en deze scores verschilden niet significant van elkaar. 
De dertien rechters die ‘zeer oneens’ of ‘oneens’ had
den geantwoord op de stelling is gevraagd hun ant
woord toe te lichten. Een greep uit hun antwoorden: 
‘er was maar één partij verschenen, het beproeven 
van een schikking had daarom geen zin’, ‘ik heb niet 
eens geprobeerd om een schikking te beproeven. De 
zaak leende zich er niet voor omdat de vordering geen 
stand houdt, denk ik. Ik wil het eerst tot de bodem 
uitzoeken voordat ik gedaagde ertoe beweeg iets te 
betalen’ en ‘ik heb partijen gevraagd of zij over een 
schikking wilden praten, maar beiden gaven heel dui
delijk aan dat het een principiële zaak voor hen was 
en ik heb er verder niet op aangedrongen’. 
 Bij 48 zittingen (32%) zijn partijen een schikking 
overeengekomen. Ook aan de aanwezigen van die 
zittingen is de stelling ‘de rechter heeft eruit gehaald 
wat erin zat om partijen een schikking te laten over
eenkomen’ voorgelegd. Alle drie de groepen scoren 
gemiddeld rond de vier. Deze positieve score is niet 
zo verbazingwekkend, juist omdat in deze zaken een 
schikking tot stand is gekomen. Voorts is aan de 
partijen en advocaten van deze zittingen gevraagd 
‘hoe tevreden bent u met de schikking die u(w cliënt) 
vandaag getroffen heeft met de andere partij?’. Zij 
konden weer antwoorden op een vijfpuntsschaal 
(1 = zeer ontevreden, 5 = zeer tevreden). Bij partijen 

is de gemiddelde score aan de lage kant (3.21). 
Advocaten zijn weliswaar significant tevredener met 
de overeengekomen schikking dan hun cliënten, maar 
erg hoog is ook hun score (3.76) niet te noemen. 

Advocaten zijn significant tevre
dener met de overeen gekomen 
schikking dan hun cliënten, maar 
erg hoog is ook hun score (3.76) 
niet te noemen

Ten slotte is deze groep partijen, advocaten en de 
rechter gevraagd of zij de schikking een – door het 
gedrag van de rechter – gedwongen schikking von
den. Het beeld dat in de antwoorden naar voren komt 
verschilt per rechtbank. Bij de Rechtbank Utrecht 
is in zeventien van de 75 onderzochte zittingen een 
schikking tot stand gekomen. Drie partijen en twee 
advocaten, allen van verschillende zittingen, geven 
aan de schikking een dwangschikking te vinden. In 
totaal worden dus vijf van de zeventien schikkingen 
(29%) in Utrecht door één van de aanwezigen als 
een dwangschikking ervaren. 
 Bij de Rechtbank ’sHertogenbosch is tijdens 31 
van de 75 zittingen een schikking tot stand geko
men. Elf partijen, zes advocaten en één rechter in 
’sHertogenbosch beschouwen de schikking als een 
dwangschikking. Bij drie zaken wordt de schikking 
door twee aanwezigen als een dwangschikking 
gekwalificeerd (twee keer gedaagde + zijn advocaat, 
één keer gedaagde + de rechter). Verder betreft dat 
partijen en advocaten van verschillende zittingen. Dat 
betekent dat bij de Rechtbank ’sHertogenbosch bijna 
de helft van de schikkingen (48%) door één of twee 
aanwezigen als een dwangschikking wordt ervaren. 
 

Het is opvallend dat in ’sHerto
genbosch niet alleen het percen
tage schikkingen hoger is dan in 
Utrecht, maar ook de kans op een 
(ervaren) dwangschikking groter is

De vraag is hoe het komt dat partijen in ’sHerto
genbosch een schikking eerder als een dwang
schikking ervaren dan partijen bij de Rechtbank 
Utrecht. Mijn onderzoeksgegevens bieden daarvoor 
geen verklaring. Het is echter wel opvallend dat 
in  ’sHertogenbosch niet alleen het percentage 
schikkingen hoger is dan in Utrecht (41% tegenover 
23%), maar ook de kans op een (ervaren) dwang
schikking groter is. Dit zou te maken kunnen hebben 
met een cultuurverschil tussen de twee rechtbanken, 
bijvoorbeeld in de wijze waarop de rechters te werk 
gaan bij het beproeven van een schikking. Rech
ters in ’sHertogenbosch zouden bijvoorbeeld wat 
volhardender kunnen zijn bij het beproeven van een 
schikking en mogelijk minder snel ‘nee’ accepteren 
van partijen dan de rechters in Utrecht. 



literatuur Ars Aequi december 2010  913arsaequi.nl/maandblad  AA20100910

Overige percepties
Na afloop van de onderzochte zittingen is partijen en 
advocaten gevraagd of de rechter bij het beproeven 
van een schikking alleen keek naar de belangen van 
partijen of dat de rechter ook een eigen motief had. 
Ongeveer één derde van de partijen en advocaten 
geeft aan te denken dat de rechter ook een eigen 
motief had bij een regeling. 12% van deze partijen 
en 47% van deze advocaten denkt dat dit motief 
gelegen is in het niet hoeven schrijven van een vonnis 
of het wegwerken van achterstanden.
 Ten slotte is partijen en advocaten na afloop van 
de zitting gevraagd of zij de totale gang van zaken 
tijdens de zitting aanvaardbaar vonden. De partijen 
(22%) en advocaten (15%) die de gang van zaken 
niet aanvaardbaar vonden gaven aan dat dit vaak te 
maken had met de manier waarop de rechter een 
schikking faciliteerde: soms hielp de rechter hen 
niet genoeg, soms ‘hielp’ de rechter hen weer te 
veel. 

Ongeveer één derde van de 
partijen en advocaten geeft aan 
te denken dat de rechter ook een 
eigen motief had bij een regeling

4 Voorstel voor een goede zittingsaanpak
Op basis van de bovenstaande resultaten kom ik in 
mijn dissertatie tot de conclusie dat er weinig lijn lijkt 
te zitten in de manier waarop rechters een schikking 
beproeven tijdens de zitting en dat er in de praktijk 
meer aandacht dient uit te gaan naar de vraag wat 
hiervoor goede manieren zijn (zonder overigens 
harmonisatie van aanpak of de ontwikkeling van 
een strak protocol na te streven). In mijn dissertatie 
heb ik een eerste voorstel gedaan voor een goede 
zittingsaanpak vanuit het perspectief van doelbereik 
en rechtvaardigheid. De hoofdlijnen uit dat voorstel 
beschrijf ik hieronder. 

Een betere onderhandelingsomgeving
De wijze waarop het beproeven van een schikking op 
dit moment wordt vormgegeven is in feite vaak een 
soort ‘quick-fix’ in een ruimte die niet erg onderhan
delingsvriendelijk is en waarbij bovendien vaak grote 
tijdsdruk bestaat om samen tot een oplossing te 
komen. Mijn voorstel is daarom het volgende. 
 

De wijze waarop het beproeven 
van een schikking op dit 
moment wordt vormgegeven is 
in feite vaak een soort ‘quick-
fix’ in een ruimte die niet erg 
onderhandelingsvriendelijk is

De opstelling van de tafels in de rechtszaal is tijdens 
het beproeven van een schikking zodanig dat partijen 
elkaar kunnen aankijken. In de huidige opstelling 
zouden de tafels een kwartslag gedraaid kunnen 
worden. Een andere mogelijkheid is om bij rechtban
ken speciale ruimtes in te richten die wat onderhan
delingsvriendelijker zijn (minder formele setting, een 
ronde tafel, wat te drinken, etc.). 
 Bij een prettige onderhandelingsruimte hoort ook 
een ruimte waarin partijen (met advocaten) samen 
kunnen overleggen zodat dit niet op de gang – tus
sen allerlei vreemden en weinig privacy – hoeft te 
gebeuren. Bij rechtbanken waar op dit moment geen 
afzonderlijke overlegruimtes bestaan, kan gebruik 
worden gemaakt van een zittingszaal die op dat mo
ment niet in gebruik is of de rechtszaal waarin de zit
ting zelf plaatsvindt. De rechter en griffier zullen dan 
tijdens de schorsing de rechtszaal moeten verlaten. 
 Ten slotte zou de hoge tijdsdruk verminderd kun
nen worden door partijen de mogelijkheid te bieden 
om – als zij daar allebei wat in zien – de zitting aan te 
houden, zodat zij op een later moment verder kunnen 
praten, onder begeleiding van de rechter, om zo te 
komen tot een voor partijen acceptabele oplossing. 

4 J. van der Linden, A. Klijn 
& F. Van Tulder, Meesterlijk 
gedrag: leren van compa-
reren (Rechtstreeks nr. 3), 
Den Haag: Raad voor de 
Rechtspraak 2009, paragraaf 
5.4.

De vraag die het voorgaande oproept, is of schikkin
gen die door één of meer van de aanwezigen als een 
dwangschikkingen worden ervaren onwenselijk zijn of 
niet. Hierover bestaan nog weinig uitgekristalliseerde 
ideeën in de praktijk en literatuur. Er zijn verschillende 
perspectieven mogelijk. 
 In de eerste plaats zou je kunnen zeggen dat het 
onprettig is als procesdeelnemers het gevoel hebben 
door de rechter gedwongen te worden een regeling te 
treffen met de wederpartij en af te zien van hun recht 
om de zaak te laten beslechten door een rechter. Bo
vendien lijken dwangschikkingen op gespannen voet te 
staan met het in Nederland geldende uitgangspunt dat 
partijen overeenkomsten moeten aangaan uit vrije wil. 
Vanuit dat oogpunt zijn dwangschikkingen onwenselijk.
 Een tweede perspectief is dat de rechter op enig 
moment in de procedure een oordeel over het geschil 
zal moeten geven. Waarom zou de rechter het niet al ter 
zitting doen? Partijen ervaren door dit voorlopig oordeel 

mogelijk druk/dwang, maar enige druk/dwang is inhe
rent aan ieder oordeel van de rechter. Als een partij een 
schikking als een dwangschikking beschouwt omdat de 
rechter een voor hem of haar minder gunstig voorlopig 
oordeel heeft gegeven – met als gevolg concessies 
van deze partij en een schikking – dan is dat in feite 
slechts een weerspiegeling van zijn teleurstelling over 
de uitkomst van de procedure, een distributief element 
dus. Vanuit dit perspectief zijn dwangschikkingen niet 
problematisch. 
 Ten derde toont eerder onderzoek van Klijn, Van 
Tulder en mijzelf – waarbij gebruik is gemaakt van 
dezelfde dataset als in mijn dissertatie – aan dat de 
ervaren rechtvaardigheid van de procesdeelnemers 
die de schikking als een dwangschikking hebben 
ervaren lager is dan die van de procesdeelnemers die 
de schikking niet zo ervaren hebben.4 Blijkbaar gaat 
de wijze waarop de rechter een schikking beproeft bij 
een aantal procesdeelnemers ten koste van hun gevoel 

van participatie/inbreng (procedurele rechtvaardig
heid), van hun gevoel met respect door de rechter 
behandeld te worden (interpersoonlijke rechtvaardig
heid) en ten koste van hun gevoel goed geïnformeerd 
te worden door de rechter over wat er gaande is 
tijdens de zitting (informatieve rechtvaardigheid). Een 
deel van de partijen en advocaten die de schikking een 
dwangschikking vond, wijst ook op de wijze waarop 
de rechter een schikking beproeft: ‘de rechter heeft 
ons met dreigende klemtoon naar de gang verwezen 
om te onderhandelen. Verder bleef de rechter maar 
aandringen dat schikken beter was dan doorprocede
ren’, ‘de rechter wilde per sé vandaag een uitkomst’ 
en ‘de rechter liet mij na de schorsing waarin wij een 
schikking overeengekomen waren, eerst beloven dat ik 
bij die schikking zou blijven en daarna gaf hij toe, dat hij 
een fout in zijn voorlopig oordeel had gemaakt [in mijn 
nadeel JvdL]’. Vanuit dit oogpunt zijn dwangschikkingen 
onwenselijk. 

Intermezzo: Dwangschikkingen problematisch?
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Het faciliteren van een schikking
Voor wat betreft het faciliteren van een schikking als 
zodanig stel ik de volgende werkwijze voor. De rech
ter bespreekt met partijen de voor en nadelen van 
de verschillende afdoeningswijzen. Hij vult de voor 
en nadelen niet voor hen in, maar vraagt hen hoe 
zij deze zien en helpt hen deze in kaart te brengen. 
De rechter kan partijen in dat kader waarschuwen 
voor de nadelige gevolgen van doorprocederen voor 
wat betreft tijd, kosten, belasting en toekomstige 
verhouding. De rechter hamert echter niet door op de 
nadelen van doorprocederen. Wat de rechter wel kan 
doen – als hij/zij het idee heeft dat partijen niet door
drongen zijn van de nadelen van doorprocederen – is 
nog een keer controleren of partijen de boodschap 
wel hebben opgepikt door vragen te stellen zoals: 
Hoe ziet in uw ogen de verdere procedure eruit? Zul
len we eens samen bekijken wat het zou betekenen 
als de procedure zou worden voortgezet?
 

De rechter bespreekt met partijen 
de voor en nadelen van de 
verschillende afdoeningswijzen. 
Hij vult de voor en nadelen niet 
voor hen in, maar vraagt hen hoe 
zij deze zien en helpt hen deze in 
kaart te brengen

De rechter geeft partijen – zoveel mogelijk vooraf
gaand aan de zitting – goede informatie over het 
beproeven van een schikking, onder andere over 
de vrijheid van partijen om te schikken en zijn/haar 
faciliterende rol daarbij. Ook maakt de rechter de 
overgangen van de inlichtingenfase naar de schik
kingsfase (of andersom) inzichtelijk. 
 De rechter stemt met partijen af op welke wijze 
hij hen het beste kan helpen met het beproeven van 
een schikking. Vinden zij het eerst prettig zonder de 
rechter te praten? Wat kan de rechter daarna voor 
hen doen? Willen partijen horen hoe de rechter tegen 
de zaak aankijkt? Als partijen de visie van de rechter 
willen horen, stemt de rechter met hen af waarover 
de rechter iets kan zeggen: de bewijslastverdeling, 
de houdbaarheid van bepaalde juridische stellingen/
verweren/vorderingen, etc. Ook kan de rechter met 
partijen doornemen op welke punten beslist moet 
worden en kan hij hen per punt vragen een inschat
ting te maken (in procenten) van de eigen kansen 
zodat de rechter deze inschattingen van partijen 
vervolgens kan bijsturen. Het is waarschijnlijk minder 
verstandig (een bandbreedte van) bedragen te 
noemen die redelijk zouden zijn voor een schikking, 
omdat dergelijke oordelen de kans op een dwang
schikking blijken te vergroten.5 
 De rechter geeft niet ongevraagd een voorlopig 
oordeel. De rechter informeert altijd eerst of partijen 
daar behoefte aan hebben. Als beide partijen te 

5 J. van der Linden, A. Klijn & 
F. van Tulder, Meesterlijk ge-
drag: leren van compareren 
(Rechtstreeks nr. 3), Den 
Haag: Raad voor de Recht
spraak 2009, paragraaf 3.4.; 
R.L. Wissler, ‘CourtConnec
ted Mediation in General Civil 
Cases: What we Know from 
Empirical Research’, Ohio 
State Journal on Dispute 
resolution 200217, p. 641
704.

6 De competentiegrens van de 
kantonrechter wordt vanaf 
1 januari 2011 verhoogd 
van EUR 5.000, naar EUR 
25.000,. 

kennen geven geen voorlopig oordeel te willen – 
wat in de praktijk niet vaak zal voorkomen – geeft 
de rechter dat ook niet. Als één van de partijen 
aangeeft een voorlopig oordeel te willen horen en 
de ander niet, geeft de rechter wel een voorlopig 
oordeel. Daarbij is het denkbaar dat de rechter – 
om wat tegemoet te komen aan de partij die geen 
voorlopig oordeel wilde – dit voorlopig oordeel pas 
na een eerste schorsing (waarin partijen kunnen 
onderhandelen) geeft. De rechter geeft ondanks 
de bezwaren van één partij een voorlopig oordeel 
omdat partijen hierdoor een realistisch beeld van 
hun eigen positie krijgen, de rechter een eventuele 
machtsonbalans tussen partijen kan wegnemen en 
hij/zij partijen die te zeer de hakken in het zand heb
ben gezet, weer met beide benen op de grond kan 
zetten. Voorts geeft dit voorlopig oordeel partijen 
vast een idee van het definitieve oordeel van de 
rechter. 
 

De rechter geeft ondanks de 
bezwaren van één partij een 
voorlopig oordeel omdat partijen 
hierdoor een realistisch beeld van 
hun eigen positie krijgen

De rechter geeft partijen (kort) de gelegenheid om 
op zijn voorlopig oordeel te reageren als zij daar be
hoefte aan hebben. Daarbij geeft de rechter er – juist 
op dit cruciale moment – blijk van open te staan voor 
wat partijen inbrengen, zonder in de verdediging te 
schieten. Communicatieve vaardigheden luisteren 
hier nauw. De rechter stopt met het beproeven van 
een schikking als één of beide partijen duidelijk te 
kennen geven niet verder te willen praten over een 
oplossing. 

Het is wat mij betreft de hoogste 
tijd voor wat meer discussie over 
goede zittingspraktijken in de 
literatuur

5 Tot slot
De vraag wat goede manieren van zittingsaanpak 
zijn zal de komende tijd alleen maar actueler worden, 
in het bijzonder nu de competentiegrens van de 
kantonrechter waarschijnlijk per 1 juli 2011 verhoogd 
wordt6 en rechtbanken in toenemende mate voor 
vragen komen te staan als: Wat zijn goede praktijken 
voor een twintig minuten comparitie in kantonzaken? 
En wat is een geschikte aanpak voor comparities die 
één uur of twee duren? Het is wat mij betreft dan ook 
de hoogste tijd voor wat meer discussie over goede 
zittingspraktijken in de literatuur. U wordt dan ook van 
harte uitgenodigd om te reageren!


