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Sneller procederen = rechtvaardiger schikken: het 
nieuwe rol-reglement en wat daarop moet volgen 
Op 1 oktober 2000 trad het Landelijk reglement voor de civiele rol bij de rechtbanken in werking. 
Voor alle rechtbanken in Nederland geldt nu dezelfde uitstelregeling. De standaardtermijn is zes 
weken voor een conclusie, na het tussenvonnis vier weken en in processuele incidenten twee 
weken. Met toestemming van de wederpartij kan daar één keer maximaal zes weken bijkomen. 
Daarna gaat de rechter zich intensief met de voortgang bemoeien, al zijn er uitlaatkleppen voor 
ingewikkelde procedures of bijzondere omstandigheden. Met dit reglement wil men de 
gemiddelde procesduur terug brengen van ongeveer twee jaren tot één jaar.  

Waarom ook weer deze zachte dwang tot sneller procederen? In de eerste plaats moeten 
procespartijen in bescherming worden genomen tegen de belangen van hard werkende 
professionals. Partijen kunnen te weinig invloed op het procestempo uitoefenen. Het 
procestempo is de resultante van vele beslissingen over enkele weken meer of minder uitstel. 
Partijen laten die beslissingen over aan advocaten en rechters van wie zij afhankelijk zijn en die 
onder hoge werkdruk vaak een paar weken erbij zullen pakken, tenzij de belangen van een partij 
bij spoed evident zijn. Zo slipt het tempo door ieders vingers. De strategen van het Ministerie van 
Justitie hebben al eens berekend dat één jaar sneller procederen ruim een miljard 
maatschappelijke winst oplevert in de berechte civiele geschillen. Dat lijkt wel heel veel, maar het 
is duidelijk dat vermogensbestanddelen in geschil gemiddeld een lager maatschappelijk 
rendement opleveren. Voorts verdampen de mogelijkheden om door creatieve oplossingen van 
het geschil schade te beperken of zelfs gemeenschappelijke winst te behalen.  

Misschien nog wel veel belangrijker zijn de maatschappelijke gevolgen van trage procedures in 
de 90% van de geschillen die worden geschikt. Partijen overwegen steeds of zij beter uit zijn met 
procederen of met aanvaarding van een schikkingsbod. Zij schatten hun kans op winst bij de 
rechter en de lasten van een procedure. Als procederen langer duurt, nemen de verwachte lasten 
toe: meer kosten, langduriger onzekerheid, meer stress, moeilijker bewijslevering en meer 
complicaties. Extra complicaties ontstaan bijvoorbeeld door een toenemend risico dat de 
vordering niet kan worden verhaald. In een langere procedure voelt de gemiddelde eiser meer 
noodzaak om tijdens de procedure zijn positie te verbeteren door maatregelen als beslag of kort 
geding.  

Hoe langer en dus hoe onaantrekkelijker de procedure, hoe ongunstiger het minimale 
schikkingsbod dat partijen maar beter kunnen aanvaarden in plaats van te procederen. Vooral de 
eiser zal vaak beter kunnen kiezen voor een slechte schikking dan voor een lange procedure, 
maar hetzelfde geldt in mindere mate ook voor gedaagde. De spreiding van uitkomsten van 
schikkingsonderhandelingen waarbij beide partijen beter af zijn dan in een procedure wordt 
groter. Dat lijkt gunstig, omdat er dus meer zaken worden geschikt. Maar waar partijen binnen die 
grotere schikkingsmarge uitkomen, is afhankelijk van factoren die niets meer te maken hebben 
met hun kans om van de rechter gelijk te krijgen. Als de toegang tot de rechter slechter wordt, en 
daar gaat het hier om, wordt onderhandelen steeds meer een machtsspel: dreigementen, bluf, 
incasseringsvermogen, geneigdheid om risico's te nemen en vermogen om risico's te spreiden 
krijgen steeds meer invloed op de uitkomst. In het materiële recht proberen wij al lang om 
machtsverschillen te compenseren, maar door te trage procedures komen die net zo hard weer 
terug, vooral bij kleine en middelgrote belangen waarin de proceslasten relatief hoog zijn.  

Het rol-reglement maakt het mogelijk de snelheid op te voeren. Voor dat lukt, moet er nog veel 
gebeuren. De civiele sectoren zullen ongeveer één jaar 'workload' moeten gaan inlopen. 
Daarvoor is een invoeringsplan ontwikkeld, dat onder meer voorziet in een 'Vliegende brigade' 
van rechters en ondersteunende juristen die extra vonnissen maken. Maar het wegwerken van 
deze 'prop' is krap gepland. Men houdt bijvoorbeeld geen rekening met de mogelijkheid dat een 



snellere toegang tot de rechter extra vraag schept. De druk op de civiele sectoren zal groot zijn, 
en het is te hopen dat die zich niet vertaalt in een minder strakke toepassing van het rol-
reglement bij rechtbanken die het zwaar hebben. De landelijke 'help-desk' die problemen bij de 
toepassing uniform moet oplossen, kan dat misschien voorkomen.  

Als prikkel op de rechterlijke macht (en op de advocatuur) zou het goed zijn als de gemiddelde 
snelheid van een procedure bij rechtbanken permanent zou worden gemeten en publiek zou 
worden gemaakt, bijvoorbeeld op de mooie site www.rechtspraak.nl. Gemiddelde doorlooptijden 
zijn een belangrijke indicator van de kwaliteit van de rechtspleging. Als die indicator de verkeerde 
kant op wijst, moet er iets gebeuren.  

Versnelling van de procedures houdt niet op bij een nieuw rol-reglement. Er kan waarschijnlijk 
nog veel tijdwinst worden geboekt door een beter systeem om zittingsdata te bepalen. Het is ook 
vrijwel zeker dat voortgangscontrole via de rol minder goed werkt dan de voortgangscontrole en 
procesplanning die mogelijk worden als individuele rechters of teams van rechters 
verantwoordelijk worden voor het gehele procesverloop in individuele zaken: van eventuele 
aanvulling van de dagvaarding tot het eindvonnis.  

Dit zijn onderwerpen die nu op de agenda zouden kunnen komen en die men ook aan lijkt te 
kunnen. De totstandkoming van het rol-reglement laat zien dat er binnen de rechterlijke macht 
niet alleen de wil bestaat om de geschiloplossing te verbeteren, maar ook het daarvoor nodige 
organisatievermogen. Als lid van de 'klankbordcommissie' heb ik bewonderend toegekeken. De 
projectgroep, onder leiding van mr H.A.E. Uniken Venema, voorzitter civiele sector in de 
rechtbank Utrecht, had haar werk tot in detail gepland. Zij kwam niet alleen met een goede eerste 
opzet, maar organiseerde een soort 'road-show' langs alle rechtbanken en plaatselijke balies, 
verwerkte alle opmerkingen die daaruit voortkwamen zeer zorgvuldig en zichtbaar, onderkende 
de invoeringsproblemen en wist ook de advocatuur mee te krijgen. Deze projectmatige aanpak 
kan vaker worden toegepast.  

Hoe snel moet het dan gaan? Van twee jaar via één jaar naar zes maanden (zoals nu in 
Duitsland), en dan misschien een differentiatie naar het soort geschil. In het bedrijfsleven 
probeert men de voorraden al lang te minimaliseren door 'just in time' leveranties. 'Just in time' 
geschiloplossing, dat zou het streven moeten zijn. Het is een algemeen maatschappelijk belang 
dat geschillen op tijd worden afgedaan, omdat schikkingen er rechtvaardiger door worden. 
Rechters gaan niet alleen over de zaken die zij moeten beslissen. Door de snelheid van het 
gemiddelde proces te bewaken, dragen zij ook bij aan de rechtvaardigheid van schikkingen in de 
meerderheid van de geschillen die zij nooit te zien krijgen.  

J.M. Barendrecht  

 


