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Een nieuwe balans in het aantal procesdeelnemers?  

In dit nummer bespreekt Snijders het interimrapport van Asser, Groen, Vranken en Tzankova over de 
fundamentele herziening van het burgerlijk procesrecht en vindt u ook negen kortere commentaren. Daarmee is 
Fase II van de herzieningsoperatie begonnen, de publieke discussie die in Fase III tot een eindrapport moet 
leiden. Als deze eerste geluiden representatief zijn, is men het eens over bijna alle hoofdlijnen van dit algemeen 
gewaardeerde rapport: meer aandacht voor de fase voorafgaand aan het proces. De rechter krijgt de leiding 
(misschien iets minder directief dan de commissie voorstaat en wat meer faciliterend). Schikking en mediation 
worden verder geprofessionaliseerd. De nadruk komt nog meer op de mondelinge behandeling. Er komen aparte 
procedures voor incasso's en kleine claims. De communicatie tussen de procesdeelnemers wordt verbeterd. Er 
komen nieuwe soorten procesrechtsvorming en praktijkbegeleiding. Vragen zijn er wel over de plannen van de 
rapporteurs met het hoger beroep. Daarnaast willen de commentatoren meer aandacht voor de kosten en de duur 
van het proces. 

Voorzover de discussie over kosten zal gaan, wordt zij ongemakkelijk, maar het is wel goed om deze expliciet te voeren, 
want anders blijft een deel van de agenda's van de deelnemers verborgen. De kosten van het proces zijn immers vooral 
terug te voeren op de inzet van mensen. Kosten beheersen betekent dus minder uren door minder mensen. Daarmee zou 
je kunnen spreken van een reorganisatie van het procesbedrijf, met pijnlijke ingrepen, functiewijziging en soms zelfs 
verval van functies. Gelukkig verlopen reorganisaties tegenwoordig minder problematisch, maar toch is er eerst het 
afscheid en de zorg over de toekomst, en komen de nieuwe kansen pas daarna. 

Voor een reorganisatie van het functiegebouw van het procesrecht is veel te zeggen. Het is niet meer echt herzien sinds 
1838, toen post en mensen per koets gingen, uurlonen een fractie van de huidige waren en we nog weinig wisten van 
organiseren. Nu weten we dat mensen relatief duur zijn en dat inschakeling van meer mensen een hoge prijs heeft in de 
vorm van coördinatiekosten, zoals die van overleg, communicatiestoornissen en afstemming van agenda's, zeker in de 
gepolariseerde sfeer van een proces, waarin al die mensen bovendien elkaar gaan bezig houden. Zou iemand met 
financiële eindverantwoordelijkheid dit functiegebouw doorlichten, dan zou hij waarschijnlijk iets als het volgende principe 
te hanteren: 'Alleen iemand extra wanneer zijn toegevoegde waarde opweegt tegen zijn beloning en de extra kosten voor 
andere procesdeelnemers.' Aan die kostenbewaker moet wel goed worden uitgelegd waar de toegevoegde waarde zit: in 
kwaliteit van hoor, wederhoor en beslissing, maar tegenwoordig ook in werkbare oplossingen en goede dienstverlening. 

Welk beeld ontstaat als we het proces en de voorstellen van Asser c.s. doorlopen aan de hand van dit principe? We 
beginnen met twee partijen, die we eerst laten proberen het probleem zelf op te lossen, misschien met een soort 
handleiding. Is het een incassoprobleem, dan hebben de twee waarschijnlijk nog geen derde nodig, maar een soort 
geautomatiseerde titelverkrijging, zoals de rapporteurs voorstellen. Wellicht heeft een partij behoefte aan begeleiding op 
de achtergrond. Maar als een rechtshulpverlener aan het front verschijnt, schakelt de ander een vierde speler in, en voor 
je het weet is er een neutrale vijfde nodig. Dit is een cruciaal moment voor de kostenbeheersing. Het is ook een voorbeeld 
van een automatisme waarvan er nog meer zullen volgen: er komt iemand bij, zonder dat de concrete baten en lasten 
goed worden afgewogen. 

Misschien is dit automatisme moeilijk te vermijden, maar je zou kunnen proberen om partijen eerst naar een neutrale 
derde te leiden: een soort rechter of mediator. Pas als het in een 'drie-deelnemers proces' niet verantwoord lukt, komen er 
in die gedachtegang twee rechtshulpverleners bij. Het automatisme van verplichte procesvertegenwoordiging haalt het 
dus waarschijnlijk niet, laat staan de verplichte procureurs en deurwaarder, want in het gemiddelde geval is de 
toegevoegde waarde van deze zesde, zevende en achtste procesdeelnemer gering. Wie meer wil weten over lokale 
procespraktijken kan bij een plaatselijke advocaat informatie kopen en een dagvaarding voegt iets toe als er een 
wezenlijke kans is dat de juiste persoon niet per brief wordt bereikt, maar wel door de deurwaarder. De negende persoon 
is de rolrechter. Zijn werk kan de zaaksrechter beter doen, zegt de commissie, met goede software voor uitwisseling van 
stukken en voortgangscontrole. 

Getuigen zijn duur, want zij kosten ook andere procesdeelnemers veel tijd. Deze tienden worden er dus bijgehaald als 
zonder hen de kans op fouten, gezien het belang, te groot wordt. In lijn daarmee ligt het voorstel om een aanbod tot 
getuigenbewijs niet meer automatisch te honoreren, en misschien kunnen we ook voorzichtiger worden met de nog veel 
duurdere elfden, deskundigen. 

Hoeveel waarde voegen twaalf en dertien toe, de advocaten-teams? En komen er zo niet automatisch een veertiende en 
vijftiende bij? Griffiers en collegiaal rechtsprekende rechters brengen ons van zestien naar achttien. Net als in de 
advocatuur kan het inschakelen van collega's zinvol zijn, door extra kennis of ervaring, of door delegatie naar minder dure 
krachten. Maar automatisch door naar drie rechters plus griffier? Incidentele feed-back en duo-rechtspraak (met een 
derde als de stemmen echt staken) worden misschien te snel overgeslagen. 

In hoger beroep en in cassatie komen er met grote automatische stappen extra mensen bij. Daar, waar we de tel 
kwijtraken richting dertig, en waar de mensen steeds duurder worden, valt dus waarschijnlijk te besparen, in geld, en 
vooral ook in tijd. De voorstellen van Asser c.s. voor appel en cassatie zijn misschien nog te weinig radicaal. Fouten 
herstellen kan waarschijnlijk eenvoudiger, en waarom is er ook al weer een automatisch recht op anderhalve 



heroverweging in een toch al zo duur proces? 
Als we echt een goedkoper en toegankelijker proces willen, dan zullen sommige mensen moeten aanvaarden dat hun 
functie in het proces wijzigt of vervalt. Kunnen we dat deel van de discussie binnen de procesrechtgemeenschap aan? 
Hulp en druk van buiten, door mensen die met een kostenbril naar het totale proces kijken, kan misschien voorkomen dat 
we het elkaar te gemakkelijk maken. Of te moeilijk. 

Maurits Barendrecht 

 


