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De traagheid van het 
civiele geding
Over doorlooptijden en perverse prikkels

Edo Groenewald1

Lange doorlooptijden van gerechtelijke procedures vormen een groeiend probleem. Voor oplossingen kijkt 

men in de eerste plaats naar de rechterlijke macht. Maar is dat terecht? Tot nu toe is met maatregelen om de 

organisatie efficiënter te maken geen overtuigend resultaat geboekt. Er moet meer aandacht komen voor de 

instroom van zaken. Om de rechterlijke macht in staat te stellen haar kerntaak naar behoren uit te voeren is 

van cruciaal belang dat de instroom van zaken die er niet toe doen aan banden wordt gelegd. Daarbij is een 

belangrijke rol voor de advocatuur weggelegd.

1. Inleiding
Gerechtelijke procedures duren te lang, rechters zijn 
overbelast en de wachttijden eer een zaak behandeld 
wordt leiden tot grote onvrede bij de burgers. Lange 
doorlooptijden hebben te maken met de (te) grote 
stroom zaken die de rechterlijke macht continu te ver-
werken krijgt. Die toestroom heeft vele oorzaken, zoals 
de toegenomen complexiteit van regelgeving, een ster-
ker op handhaving van de wet gerichte overheid en een 
mondiger samenleving waarin burgers sneller geneigd 
zijn voor hun rechten en belangen op te komen. Daarbij 
speelt de efficiency bij de afhandeling van zaken door de 
rechter een belangrijke rol. Zo komt het waarschijnlijk 
dat men tot nog toe het probleem hoofdzakelijk heeft 
aangepakt met op efficiency gebaseerde bedrijfsmatige 
reorganisaties. Een benadering die voor het bedrijfsleven 
haar nut bewezen heeft, maar die een kwaliteitsorgani-
satie niet per se ten goede komt. Zulke maatregelen 
 kunnen, zo blijkt uit de resultaten, in het beste geval 
beschouwd worden als een deel van de oplossing.

Opmerkelijk genoeg vergeet dit marktdenken een 
belangrijke schakel in de productieketen, de schakel die 
zorgt voor het aanbrengen van zaken. Daarop wierp 
onlangs R.H. de Bock een helder licht.2 Zij maakt onder-
scheid tussen zaken die ten onrechte niet of te zelden bij 
de rechter worden aangebracht – en die dus de stroom van 
zaken alleen maar zouden doen toenemen – en zaken die 
er niet toe doen of te weinig om aan de rechter voorgelegd 
te worden. Wil men de doorlooptijden werkelijk verbeteren 
– ook om ruimte te scheppen voor de eerste categorie – 
dan zal men ervoor moeten zorgen dat mogelijke toename 

uit die eerste categorie (meer dan) gecompenseerd wordt 
door afname van de zaken die er niet of te weinig toe doen.

De zaken die er niet toe doen zijn zaken met onvol-
doende belang om de overheidsrechter erbij te roepen. 
Ook hier zijn twee categorieën te onderscheiden: ener-
zijds zaken, waarbij rechterlijke interventie weinig toe-
voegt (zoals incassozaken) of zaken die uitoefening van 
toezicht in plaats van geschilbeslechting betreffen (zoals 
bewindvoering) en bepaalde massaschades die op meer 
gestroomlijnde wijze afgehandeld zouden kunnen wor-
den3 en anderzijds futiele en kansloze zaken. 

Het is onder meer mijn bedoeling in dit artikel een 
aanzet te geven om de rol van de advocatuur bij het 
aanbrengen van futiele en kansloze zaken bespreekbaar 
te maken.

Allereerst ga ik in (par. 2) op de lange duur van 
gerechtelijke procedures; vervolgens (par. 3.1-3.5) zie ik vijf 
oorzaken voor de toestroom van futiele en kansloze zaken; 
ik sluit af (par. 4) met enkele conclusies en aanbevelingen.

2. Procederen duurt te lang 
Iedereen die weleens een rechter of een advocaat spreekt 
hoort dat in de feitelijke instanties veel tijd wordt verdaan 
met futiele en kansloze zaken. Bij de Hoge Raad heeft 
men dat onder ogen gezien. Daar heeft, onder meer, arti-
kel 80a RO en de gespecialiseerde cassatiebalie, met deze 
misstanden korte metten gemaakt.4 Advocaten die dit 
soort zaken aanbrengen lopen risico, want hun zaken die 
op grond van artikel 80a RO worden afgewezen tellen niet 
mee voor de minimaal jaarlijks te behandelen zaken om 
de status van cassatieadvocaat te behouden.
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11. Art. 17 Gw en art. 6 EVRM. 

De feitenrechter kent deze zelfbescherming niet en 
zo kunnen de lange doorlooptijden deels toegeschreven 
worden aan de tijdrovende futiele en kansloze zaken. 
Doorlooptijden van procedures gelden als een aspect van 
de kwaliteit van de rechtspraak. Die wordt meestal ener-
zijds beoordeeld naar bestuurlijke en organisatorische  
criteria, anderzijds naar het juridisch gehalte van haar  
uitspraken. Voor het eerste kwaliteitsaspect is de Raad 
voor de rechtspraak verantwoordelijk,5 het tweede is een 
zaak van de gerechten zelf.6 Doorlooptijden hebben met 
beide aspecten te maken.

Het EVRM vormt een stok achter de deur. Ingevolge 
artikel 6 heeft eenieder bij het vaststellen van zijn burger-
lijke rechten en verplichtingen onder meer recht op 
behandeling van zijn zaak binnen een redelijke termijn. 
Artikel 13 EVRM bepaalt dat bij een schending van een 
recht, een effectief nationaal rechtsmiddel voorhanden 
moet zijn. Bij de schending van de redelijke termijn kan 
een nationaal middel bestaan uit een versnellingsmiddel 
en/of een schadevergoeding. Wat ‘een redelijke termijn’ 
precies is, hangt volgens vaste rechtspraak van het Euro-
pees Hof af van de omstandigheden van het geval, waarbij 
bijzonder gewicht toekomt aan ‘de ingewikkeldheid van de 
zaak’, ‘het gedrag van de eiser’ – (in hoeverre) heeft de 
benadeelde burger zelf bijgedragen aan de duur van de 
procedure? – ‘het gedrag van de overheid’ en ‘het belang 
dat voor de eiser met de procedure op het spel staat’.7

Lange doorlooptijden leiden ook tot frustratie en 
ontevredenheid bij rechtzoekenden en andere betrokke-
nen. Daarnaast versterkt ieder uitstel de positie van de 
partij die belang heeft bij de status quo.8 Een goede analy-
se van knelpunten en oorzaken van lange doorlooptijden 

binnen de gerechten ontbreekt.9 De inleiding tot het 
 Interimrapport Fundamentele herbezinning Nederlands 
burgerlijk procesrecht uit 2003, meldt al dat met name in 
Nederland weinig empirische gegevens beschikbaar zijn 
over problemen en knelpunten in het civiele procesrecht 
en hun mogelijke oplossingen.10

Wil men echter voor de feitenrechter een bescher-
ming opwerpen tegen bagatel- en kansloze zaken, dan 
betreedt men ook een ander terrein: het spanningsveld 
tussen enerzijds het op grondwet en verdrag gebaseerde 
recht van de burger om de rechter te adiëren11 en ander-
zijds van het oneigenlijk gebruik dat daarvan zou kunnen 
worden gemaakt, namelijk wanneer het doel van het 
rechtsgeding een ander is dan wat werd beoogd met het 
ingeroepen grond- of verdragsrecht. Het doel is dat aan de 
onafhankelijke rechter kan worden voorgelegd of iemand 
(de overheid niet uitgezonderd) zich aan de wet houdt of 
heeft gehouden.

In de meeste gevallen zullen zaken door tussen-
komst van advocaten bij de feitenrechter worden aange-
bracht. In een goede rechtsbedeling heeft de advocaat in 
de eerste plaats als taak de rechten en de belangen van 
zijn cliënt te beschermen. Daartoe moet hij deskundig 
zijn en onafhankelijk staan ten opzichte van zijn cliënt. 
Het aanspannen van een bagatel-zaak zal in het alge-
meen niet in het belang van de cliënt zijn, terwijl zijn 
deskundigheid hem een kansloze zaak moet doen ont-
raden. Het is geen geheim dat tal van dat soort zaken 
wordt aangebracht en de vraag mag worden gesteld hoe 
dat komt. 

In alle echelons van de rechtspraak en ook binnen 
een niet-onaanzienlijk deel van de balie legt men de 
blaam bij de advocatuur. Dat betekent echter niet dat er 
een actief streven zou zijn dit onderwerp bespreekbaar te 
maken, laat staan het helder in kaart te brengen. De rech-
terlijke macht is er niet op uit een goede verstandhouding 
met de advocatuur te verstoren, terwijl de balie daar al 
evenmin belang bij heeft. Er rust een taboe op dit onder-
werp. Toch zal het succes van de strijd tegen lange door-
looptijden in belangrijke mate bepaald worden door de 
advocatuur, meer speciaal door haar rol bij het aanbren-
gen van zaken.

3. De vele zaken die er niet toe doen
Wat zouden de oorzaken van de toestroom van futiele en 
kansloze zaken kunnen zijn? Ik zie er vijf: 1. perverse prik-
kels in de honorering van advocaten; 2. de veranderende 
houding van de rechtzoekende burger; 3. het gebrek aan 
kwaliteit binnen de juridische dienstverlening; 4. onvol-
doende herzien (civiel) procesrecht; en 5. perverse prikkels 
bij de financiering van de rechterlijke macht.

De feitenrechter kent de 

zelfbescherming van 80a RO  

niet en zo kunnen 

lange doorlooptijden deels 

toegeschreven worden aan 

tijdrovende futiele en 

kansloze zaken
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Mijn kritiek richt zich vooral op de weinig proactieve 
houding van de Nederlandse Orde van Advocaten (hierna: 
de ‘Orde’) jegens het kennelijke tekortschieten van veel 
advocaten in de vervulling van hun rol voor de rechter, 
maar evenzeer op de weinig fundamentele visie van de 
wetgever op de kwaliteitsbewaking van de rechtshulp in 
ons land. 

Over die visie later meer. Eerst beschouw ik vijf 
mogelijke oorzaken voor het grote aantal zaken die er niet 
toe doen. 

3.1 Uurtje factuurtje
Uren schrijven is de kern van het verdienmodel van de 
professionals, de 17 000 advocaten die ons land telt niet 
uitgezonderd. Idealiter trekt de kritische cliënt een grens 
bij overfacturering, maar in de advocatuur is die grens 
veelal niet of slechts door deskundigen te trekken. De gro-
te kantoren hebben niet zelden grote bedrijven tot klant 
met in-house juristen, wier ervaring met tarieven en tijds-
beslag hen in staat stelt een behoorlijke inschatting te 
maken van de complexiteit van zaken of van proceskan-
sen. Dat soort cliënten vormt inderdaad een effectieve 
remedie tegen het ongeremd declareren en procederen. 
Van de 5300 advocatenkantoren in Nederland tellen er 
570 zes of meer advocaten en daaronder slechts 21 meer 

dan 60. Slechts goed 10% van de kantoren zou in dit licht 
dus min of meer adequaat door hun cliënten in toom 
gehouden kunnen worden. In die kleine sector is mis-
schien sprake van enige marktwerking. 

Dat is een stuk minder duidelijk aan de andere kant 
van het spectrum, bij de 4700 uit niet meer dan zes advo-
caten bestaande kantoren, waaronder ruim 2800 éénpit-
ters.12 De praktijken van die kantoren bestaan veelal uit 
een mix van burgers en cliënten uit het midden- en klein-
bedrijf. De zaken afkomstig van burgers vallen weer uit-
een in betalende zaken en gefinancierde rechtshulp.13 Er 
zijn kantoren met een gemengde of voornamelijk betalen-
de praktijk, maar er zijn er ook die het (bijna) uitsluitend 
van toevoegingszaken moeten hebben. 

Kenmerkend voor deze kantoren is dat slechts wei-
nig cliënten aanpak en tijdsbesteding van hun advocaat 
zullen kunnen beoordelen. In de grote meerderheid van 
de zaken bestaat er dus informatie-asymmetrie tussen 
advocaat en cliënt. ‘Advocaten zijn duur’ is een veel 
gedeelde klacht en niet uitsluitend wegens het uurtarief 
waarvan de cliënt toch al schrikt. Dit alles leidt ertoe dat 
de doorsnee-cliënt geen of weinig zicht heeft op de uitein-
delijke optelsom van kosten van een proces en ander tijds-
beslag en de kwaliteit van de dienstverlening niet kan 
beoordelen.14

Focus



NEDERLANDS JURISTENBLAD −     2-2-2018 −     AFL. 5  345

De onderkant van de markt – waar het inkomen van 
advocaten in belangrijke mate en vaak zelfs hoofdzakelijk 
afhankelijk is van toevoegingen – verkeert financieel in 
zwaar weer. Iets minder dan de helft van alle advocaten in 
Nederland werkt uitsluitend of gedeeltelijk op toevoeg-
basis. De honorering van die zaken neemt af door de 
bezuinigingen. Meer betalende zaken aannemen zit er 
voor de meerderheid van deze advocaten niet in. Slechts 
60% geeft aan beperkt in staat te zijn meer betalende 
zaken aan te trekken. Een op de tien zegt hier in het 
geheel geen mogelijkheden voor te zien.15 Dat deze situa-
tie niet is verbeterd werd onlangs nog eens bevestigd in 
het rapport van de Commissie Van der Meer.16

De overheid heeft de vergoedingen voor gesubsidi-
eerde rechtsbijstand verlaagd17 en het Ministerie van Vei-
ligheid en Justitie (hierna: het ‘Ministerie’) stuurt erop aan 
meer zaken ‘eerstelijns’ te laten afdoen via het zogeheten 
Juridisch Loket, dat bovendien een strengere poortwach-
tersfunctie zal krijgen bij de selectie van zaken die voor 
toevoeging in aanmerking komen.18 Zo wordt de positie 
van deze advocaten van twee kanten aangetast: minder 
honorering per zaak én beperking van het aantal zaken.

Verlenen van juridische bijstand buiten rechte is in 
Nederland geen beschermd beroep en in rechte slechts 
beperkt. Iedereen mag juridisch advies geven en zich 
daarvoor laten betalen en in een groot aantal procedures 
is bijstand van een advocaat niet vereist, zoals bestuurs- 
en fiscaalrechtelijke geschillen, civiele procedures tot 
€ 25 000, huurzaken en arbeidszaken. Procespartijen kun-
nen daar hun zaak zelf bepleiten of dat laten doen door 
een gemachtigde die geen advocaat is.

De advocatuur ondervindt dan ook, juist aan de 
onderkant van de markt, op deze terreinen belangrijke 
concurrentie van rechtsbijstandsverzekeraars en van tal-
rijke juridische adviesbureaus. Deze laatste initiëren 
bovendien – net als overigens sommige grotere advoca-
tenkantoren – entrepreneurial lawyering,19 publicitaire 
werving van cliënten met het oog op collectieve afhande-
ling van massaschades.20 En ten slotte hangt er dan nog 
boven de markt de donkere wolk van de online conflict-
oplossing waarmee de burger voor een nominaal bedrag 
kan proberen zelf een probleem uit de wereld te helpen.21

Tegen de aldus geschetste achtergrond van overvloe-
dig aanbod en moordende concurrentie is het niet zo ver-

bazend dat, wanneer bij een klein kantoor met algemene 
praktijk een zaak binnenkomt, betalend of toegevoegd, de 
neiging bestaat er, laat ons zeggen, meer dan vol voor te 
gaan. We hebben gezien dat cliënten in dit segment van 
de markt veelal niet in staat zijn een effectieve rem te vor-
men op procedeer- en advieslust. 

Die remmende werking zou moeten uitgaan van het 
feit dat advocaten beëdigd zijn en onderworpen aan de 
Advocatenwet. Volgens artikel 10a Advw draagt de advo-
caat in het belang van een goede rechtsbedeling zorg voor 
de rechtsbescherming van zijn cliënt, is hij onafhankelijk, 
deskundig en integer en onthoudt hij zich van enig han-

delen of nalaten dat een behoorlijk advocaat niet 
betaamt.22 Hij zou dus geen kansloze zaken mogen enta-
meren en deze, evenals bagatelzaken, moeten ontraden. 
De handhaving van deze beroepseisen poogt de Advoca-
tenwet te verzekeren door middel van het tuchtrecht. In 
de praktijk blijkt dat een weinig adequaat middel om mis-
standen te voorkomen. Hierna onder 3.4. komt aan de 
orde welke alternatieven er zouden zijn om de advocatuur 
bij de les te houden. 

Entameren van kansloze en bagatel-zaken is viervou-
dig schadelijk: op gefinancierde rechtshulp wordt een 
oneigenlijk beroep gedaan; betalende cliënten krijgen een 
declaratie voor een misleidend advies of een kansloze 
zaak; niet alleen de eisende partij is het slachtoffer, maar 
ook zijn wederpartij die nodeloos op kosten wordt 
gejaagd; en tenslotte verdoen gerechtelijke instanties 
kostbare tijd. 
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3.2. De veranderende houding van de rechtzoekende burger
Het vermogen van Nederlanders om met rede en vrede 
geschillen op te lossen lijkt af te nemen.23 Een groeiend 
deel van de bevolking heeft last van het zogeheten kort 
lontje. Boosheid en agressie lijken aan de winnende hand. 
Het juridisch dispuut verlangt een felle advocaat die de 
andere partij een lesje leert, niet alleen bij vechtscheidin-
gen. Minnelijk overleg is uit den boze, dagvaarden hoe 
eerder hoe beter en als het even kan hoger beroep. Het 
gaat in veel gevallen om persoonlijke vetes en niet om 
enigerlei relevante rechtsvraag en de advocaat zou in zul-
ke gevallen uiterst terughoudend moeten zijn als hij arti-
kel 10a Advocatenwet ernstig neemt. Hij moet ook in het 
oog houden en de cliënt adviseren, dat dit soort zaken 
veelal beter langs andere weg dan door de overheidsrech-
ter kan worden opgelost, bijvoorbeeld door mediation, 
meestal een aanmerkelijk kortere en goedkopere weg. 
Helaas vormen maar al te vaak het verdienmodel van de 
minder scrupuleuze advocaat en het korte lontje van de 
cliënt een ongelukkige combinatie.

Overigens maken ook het bedrijfsleven en de overheid 
zich schuldig aan zulk oneigenlijk beroep op de rechter bij-
voorbeeld bij talloze incassozaken. Het gaat daar helemaal 
niet om de vraag of de debiteur een betalingsverplichting 
heeft, maar om een pressiemiddel bij betalingsonmacht.

Ook bij de rechterlijke macht leeft niet onbegrijpelijk 
het besef dat zij met dit soort zaken haar tijd vermorst en 
zich beter bezig kan houden met zaken die ertoe doen. 
In 2016 heeft de Raad voor de rechtspraak een gespeciali-
seerd bureau een verkenning laten uitvoeren naar maat-
schappelijk effectieve rechtspraak.24 Druppelsgewijs ziet 
men dat concrete maatregelen worden genomen om tege-
moet te komen aan de aanbevelingen uit dat rapport.

In dit verband past de vraag of het niet evenzeer 
– of misschien zelfs veeleer – op de weg van de individu-
ele advocaat ligt zich, minst genomen marginaal, af te 
vragen of hij bij de uitoefening van zijn beroep wel maat-
schappelijk effectief bezig is. En de vervolgvraag of de 
Advocatenwet dan wel de Orde niet met effectievere mid-
delen zouden zijn uit te rusten, die de advocaat ervan 
kunnen weerhouden de rechter te belasten met zaken die 
hij terecht beschouwt als er niet toe te doen. 

3.3. Specialisatie
Een groot deel van de Nederlandse balie oefent de alge-
mene praktijk uit en dat omvat talrijke rechtsgebieden. 
Dat moge historisch zo gegroeid zijn, de samenleving 
heeft zich toch zodanig ontwikkeld dat het voor een advo-
caat redelijkerwijze niet langer mogelijk is meer dan een 
beperkt aantal rechtsgebieden te beheersen. Dat heeft 
veel advocaten gestimuleerd zich in één of hoogstens 
enkele rechtsgebieden te specialiseren. Om welke afgeba-

kende rechtsgebieden het gaat en hoe de specialist wordt 
gevormd of opgeleid is echter in de advocatuur onduide-
lijk. Wat het begrip ‘advocaat-specialist’ inhoudt is nergens 
geregeld, met name niet in de Advocatenwet. Een uitstap-
je naar de medische wereld is hier op zijn plaats.

Dat de medische stand voor de volksgezondheid van 
groter belang is dan de advocatuur vormt een gerede ver-
klaring dat medici onderworpen zijn aan veel strengere 
regelgeving, zeker wettelijk, dan de advocaten. Dat zij 
bovendien in eigen huis rigoureuzer geregeerd worden dan 
de advocaten houdt allicht verband met het aan de advo-
caat eigen individualisme en zijn van ouds ingebakken 
wantrouwen jegens wie ‘over hem gesteld is’, zoals de Orde.

Dat neemt niet weg dat vergelijking op het gebied 
van specialisatie verhelderend kan zijn. De medische pro-
fessie kent thans 28 specialismen.25 Voor hun vorming 
bestaan erkende opleidingen.26 Het KNMG houdt een 
register bij van de arts-specialisten die een vervolgoplei-
ding hebben afgerond, verlangt dat iedere specialist zich 
om de vijf jaar opnieuw registreert en daarbij bewijsstuk-
ken overlegt, onder meer, van gevolgde cursussen en van 
een minimumaantal praktijkuren per week, besteed aan 
patiëntenzorg op het terrein van zijn specialisme.

Vergelijk dit eens met de advocatuur. In inspirerende, 
maar weinig concrete bewoordingen bepaalt de Advocaten-
wet in artikel 10a niet meer dan dat – als reeds aangege-
ven – de advocaat zorg draagt voor de rechtsbescherming 
van zijn cliënt, dat hij onafhankelijk, deskundig en integer 
is en dat hij zich onthoudt ‘van enig handelen of nalaten 
dat een behoorlijk advocaat niet betaamt’. Volgens artikel 
28 stelt het College van afgevaardigden verordeningen vast 
‘in het belang van de goede uitoefening van de praktijk, als-
mede ter waarborging van de eisen die op grond van artikel 
10a daaraan worden gesteld’, voorts ‘bij of krachtens veror-
dening regels betreffende de eisen ter bevordering van de 
vakbekwaamheid van advocaten en de kwaliteit van de 
beroepsuitoefening’.

Geen woord in de Advocatenwet over specialisatie, 
laat staan enige verordening ter waarborging van de kwali-
teit daarvan. De specialisaties die er zijn komen voort uit 
initiatief van de advocaten zelf. Wie zich specialist weet wil 
tegenover het publiek graag het kaf van het koren schei-
den. Vanaf de jaren tachtig hebben advocaten die elkaars 
bekwaamheid op een bepaald rechtsgebied konden beoor-
delen specialisatie-verenigingen opgericht. Zij stellen toela-
tings- en continuïteitseisen en verzorgen opleidingen. De 
eisen verschillen onderling en toezicht is niet of gebrekkig 
geregeld. Sturing door de Orde ontbreekt. Die heeft zich 
het onderwerp wel aangetrokken, maar onvoldoende om 
het publiek enig inzicht, laat staan waarborg te bieden. 
Zij kent op het ogenblik liefst 29 specialistenverenigingen, 
maar een register is er niet. Eisen waaraan de opleiding 
moet voldoen en het toezicht daarop zijn niet in verorde-
ningen vastgelegd. De orde heeft wel een ‘keurmerk’ inge-
steld; het instituut is niet overtuigend en soms onduidelijk 
geregeld; tot dusver zijn er niet meer dan vijf die het keur-
merk waardig zijn geoordeeld. Kortom, de slotsom lijkt 
gewettigd dat de Orde onvoldoende verantwoordelijkheid 
jegens het publiek heeft genomen om de kwaliteit van de 
advocaat-specialist te waarborgen.

In 2015 is de Advocatenwet aangevuld.27 Naast de 
Raad van Advies wordt een College van Toezicht geïntro-
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duceerd, een nieuw orgaan van de Orde met ook onafhan-
kelijke leden. Dit College is ingesteld om met de onafhan-
kelijke blik van een buitenstaander te kijken naar het 
toezicht op advocaten en de klachtbehandeling door de 
elf lokale dekens. Het nieuwe College oefent daarmee een 
soort systeemtoezicht uit: toezicht op toezicht als het 
ware, waardoor, en daar gaat het mij om, de kwaliteits-
waarborgen als zodanig niet wezenlijk worden aangepakt. 
Er komt simpelweg wat extra toezicht.

Een belangrijk verschil met de medische stand is dat 
de eerste lijn, de huisarts, als speciale therapie of operatie 
hem nodig lijkt, verplicht is door te verwijzen naar de 
arts-specialist. De advocaat-generalist mag, ook als éénpit-
ter zonder diepgaande kennis van het rechtsgebied waar-
op de cliënt zich aandient, de therapie zelf bedenken en 
de operatie zelf uitvoeren. Dit leidt er onvermijdelijk toe 
dat de rechter in toenemende mate te maken krijgt met 
slecht onderbouwde en, ook daardoor, kansloze zaken.

Kan dat beter? Ik denk het wel. Men zou, als specia-
lisatie eenmaal goed geregeld is, aan de als zodanig ken-
bare – dus geregistreerde – specialist een soort proces-
monopolie kunnen geven voor het bij de rechter 
aanhangig maken van zaken op zijn gebied. Die zaken 
zouden op deskundige wijze worden aangebracht en 
geïnstrueerd, de rechter zal beter in het probleem wor-
den onderricht en de zaak zal sneller kunnen worden 
behandeld en afgewikkeld. Zo’n systeemwijziging zou 
naar mijn mening merkbare gevolgen hebben voor de 
kwaliteit van de advocatuur. Het zou de facto de indivi-
duele advocaten ertoe kunnen – ja, moeten – brengen 
zich op een of meer rechtsgebieden te specialiseren. Een 
bijkomend voordeel van de kwaliteitsgarantie bij de 
inschakeling van een advocaat-specialist zal zijn dat deze 
ontwikkeling een passend antwoord geeft op het telkens 
verder wegvallen van praktijkonderdelen door de ontwik-
keling van onlinedienstverlening en al of niet met kunst-
matige intelligentie versterkte software tools. Deze ont-
wikkelingen dwingen de advocatuur om in de toekomst 
een grotere toegevoegde waarde voor cliënten te bieden 
dan thans het geval is. De upgrading van het merendeel 
van de advocaten tot specialist zal daar een prima oplos-
sing voor vormen.

Het zal ook de samenwerking tussen éénpitterprak-
tijken stimuleren, hetgeen alleen maar bevorderlijk kan 
zijn voor de onderlinge kwaliteitscontrole. Men kan in 
deze tijd van moderne communicatiemiddelen ook aan 
virtuele kantoren denken. Advocaten zullen voor proce-

dures zaken naar kantoorgenoten doorverwijzen en in 
die procedures zelf een ondersteunende rol spelen. Hier 
denk ik aan het Engelse rechtssysteem, waar solicitors 
voor procedures bij de High Courts een barrister in de 
arm moeten nemen. In de praktijk levert de solicitor 
daarbij ondersteunend werk, niet alleen in de instructie 
en de – door de barrister-specialist aangescherpte – com-
municatie met de cliënt, maar ook bij de administratieve 
afwikkeling. De barrister heeft verstand van het pro-
bleem en laat hand- en spandiensten aan de solicitor 
over. Wat het kostenaspect van dit dubbele systeem 
betreft verwacht ik dat dit zowel voor de rechtspraak als 
voor de rechtzoekenden, en zelfs voor de individuele 
zaak zal resulteren in lagere kosten.

Het komt mij voor dat, als het procesmonopolie aan 
advocaat-specialisten zou worden toegekend, de stroom 
zaken enerzijds substantieel afneemt en anderzijds beter, 
efficiënter en sneller te behandelen zal zijn. Enerzijds leidt 
het noodzakelijk strengere toezicht van de Orde, dat ook 
de druk van een zekere peer-review kan meebrengen, 
ertoe dat advocaten minder kansloze of zaken die er niet 
toe doen zullen aanbrengen, terwijl anderzijds de zaken 
beter onderbouwd en to the point gepresenteerd zullen 
worden, hetgeen voorspelbaar tot verkorting van de door-
looptijden zal leiden.

Bovendien wordt daarmee ook impliciet een aanbeve-
ling gevolgd van de Commissie van der Meer omtrent de 
kwaliteit van de rechtsbijstandverlening. In haar rapport 
signaleert zij dat de kwaliteit van rechtshulpverleners in 
toevoegingszaken regelmatig te wensen overlaat en bepleit 
specialisatie als een sterk kwaliteit verhogende factor.28 

3.4. Herziening en betere toepassing van procesregels
Over de vierde reden waarom zoveel futiele en kansloze 
zaken worden aangebracht kan ik kort zijn: er kan je als 
advocaat weinig gebeuren, want de kans is klein dat je 
tuchtrechtelijk wordt aangepakt. Bij artsen is dat wel 
anders, want als een misslag in therapie of operatie de 
gezondheid benadeelt kan de patiënt daarvoor slechts bij 
de dokter terecht, terwijl de cliënt de gevolgen van een 
ondeskundig advies of een na jaren verloren zinloos pro-
ces al gauw zal wijten, al dan niet met enige sturing van 
de advocaat, aan de rechter, de wederpartij of de rechts-
staat. De kans dat er een klacht van de cliënt komt is bij-
zonder klein. Een gegronde klacht bij de tuchtrechter kan 
weliswaar tot een schadevergoeding van maximaal € 5000 
leiden (artikel 48b lid 1 Advw), maar is het nadeel niet 
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ondenkbaar aanmerkelijk groter dan moet hij op eigen 
houtje met de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van 
de advocaat in de slag. 

Waar ondeskundig, zinloos en futiel procederen het 
meest pregnant in beeld komt, is in de raadkamer van de 
rechters in feitelijke instantie. Daar zal men echter, nog 
afgezien van de aloude lijdelijkheid, terughoudend zijn met 
het indienen van klachten bij de Deken, al was het maar 
wegens het gevaar van wraking. Hooguit zal incidenteel 
binnen het informele overleg tussen deken en rechtbank-
president melding worden gemaakt van klachten tegen 
advocaten; die zullen dan vermoedelijk al structureel dis-
functioneren. 

Ten aanzien van die advocaten die in een concrete 
zaak de gedragsregels van artikel 10a Advw te buiten gaan 
zou het burgerlijk procesrecht de rechter meer mogelijkhe-
den moeten bieden om dergelijk gedrag te sanctioneren. 
Men zou kunnen denken aan een soort voorfase van een 
gerechtelijke procedure die de rechter de mogelijkheid 
biedt de eiser de toegang tot de verdere rechtsgang te ont-
zeggen. De Bock betoogt dat het aan de wetgever is te zor-
gen dat bagatelzaken niet aan de rechter worden voorge-
legd. Zij heeft in dat verband geopperd dat geschillen (niet 

alleen bagatelzaken) mogelijk zouden kunnen worden afge-
vangen met preprocessuele comparities.29 De wetten van 
2016 tot vereenvoudiging en digitalisering van het proces-
recht30 (de KEI-wetgeving) hebben de toegang tot de rechter 
en de civiele procedure vereenvoudigd. De rechter kan 
thans – onder meer door vroegtijdig met de partijen te 
overleggen – meer sturing geven aan het verloop van de 
procedure. Het valt te hopen dat de rechter de nieuwe 
mogelijkheden zal aangrijpen om partijen te ontmoedigen 
bagatel- en kansloze zaken door te zetten.

Is men eenmaal over die drempel en mocht in een 
later stadium een advocaat blijk geven van onoorbaar 
 procesgedrag, dan zou de rechter meer armslag moeten 
krijgen en nemen om daartegen op te treden. De met het 
oog op de fundamentele herbezinning van het civiele pro-
cesrecht ingestelde commissie kwam in haar eerste rapport 
reeds met de aanbeveling de proceskostenveroordeling uit 
te breiden met de mogelijkheid nodeloos veroorzaakte 
 kosten voor rekening te laten van de partij die ze veroor-
zaakte. Dat lijkt een doeltreffend middel om de advocaat te 
bewegen onoorbaar procesgedrag achterwege te laten;31 
krijgt de cliënt aldus gemotiveerde kosten aan de broek, 

dan weet hij waar hij ze kan terughalen. 
Ten slotte zou naar mijn mening het reeds lang 

bestaande artikel 245 lid 1 Rv, dat de rechter onder bepaal-
de omstandigheden de mogelijkheid biedt proceskosten 
ten laste te brengen van de advocaat in persoon – het zoge-
heten ‘eigen beursje’ – kunnen worden aangescherpt. 

Met wat extra bewapening zou de rechter beter in 
staat zijn ontoelaatbaar procesgedrag van de advocaat af te 
straffen.

3.5. Perverse prikkels, ook bij de rechterlijke macht 
Het merkwaardige feit doet zich voor dat de wijze van 
financiering van de rechterlijke macht ook voor rechters 
perverse prikkels bevat om de toestroom van zaken die er 
niet toe doen niet, of op zijn best halfslachtig, te lijf te 
gaan. De Nederlandse rechtspraak geniet een uitstekende 
reputatie, ook internationaal. Op de index van de Rule of 
Law van het World Justice Project staat voor het civiele 
recht Nederland zelfs op de eerste plaats.32 Dat neemt niet 
weg dat er met name vanuit de politieke hoek veel kritiek 
te bespeuren valt. Politici lijken meer geïnteresseerd in de 
hoge kosten van de rechtspraak, dan in de kwaliteit ervan. 
Men kan dit toeschrijven aan de toenemende invloed van 
economen op het staatshuishouden, dat zich de laatste 
decennia steeds meer door cijfers en statistieken laat stu-
ren en steeds minder door immateriële waarden.33 

De politieke focus op kostenbeheersing heeft geleid 
tot een stringent financieringssysteem van de rechterlijke 
macht, waarvan een belangrijk onderdeel wordt gevormd 
door de vergoeding van zogenaamde productie-gerelateer-
de kosten. Bij een goed werkend systeem van dergelijke 
prestatiebekostiging zijn de prijzen de resultante van het 
aantal zaken en de kwaliteit die men redelijkerwijze aan 
de behandeling van die zaken wenst te verbinden. Bij bud-
getfinanciering, echter, doet zich het omgekeerde voor: 
daar staan het budget en het aantal zaken tegenover 
elkaar en is de kwaliteit de resultante.

In de wet RO van 2002 was het uitgangspunt dat de 
werklast van de gerechten de grondslag zou vormen van 
de nieuwe wijze van financiering van de rechtspraak. Zeer 
beknopt weergegeven zou het voor rechtspraak begrote 
bedrag neerkomen op een tarief per zaak maal het aantal 
behandelde zaken. Dat betekent een vorm van ‘open einde’ 
financiering. Niet helemaal, want ook overwegingen van 
doelmatigheid zouden een marginale rol spelen bij de 
vaststelling van de vergoeding per zaak.34 Van budget-
financiering werd in ieder geval niet gesproken.

De praktijk geeft vanaf 2010 een ander beeld te zien. 
Zo wordt met name de doelmatigheidsfactor in het tarief 
gebruikt – misbruikt – om het voor rechtspraak begrote 
budget te laten passen in de begroting van het Ministerie. 
Het huidige financieringssysteem voorziet bovendien niet 
in een adequaat budget voor vernieuwing. Ook wordt 
voorzienbaar hogere werkdruk als gevolg van nieuwe wet-
geving niet in de tarieven verdisconteerd; die worden om 
de drie jaar vastgesteld en daarbij spelen de (beperkt) 
beschikbare middelen bij het Ministerie weer een belang-
rijke rol. Ten slotte blijkt het Ministerie vanaf 2010 zich 
niet meer te houden aan de eigen instroomprognoses van 
zaken en knijpt het jaarlijks met enige procenten.35

Op deze praktijk van de facto budgetfinanciering van 
de overheidsrechtspraak is zowel fundamenteel als uit het 
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oogpunt van perverse prikkels kritiek te leveren. In de eer-
ste plaats vreest in de trias politica de rechterlijke macht 
terecht voor verlies aan onafhankelijkheid ten opzichte van 
de twee andere staatsmachten, de wetgevende en de uitvoe-
rende.36 Geheel afgezien daarvan valt te vrezen dat, wan-
neer advocaten en rechters langs de hierboven geschetste 
wegen erin zouden slagen de stroom bagatel- en kansloze 
zaken substantieel in te dammen, bij het huidige systeem 
van beloning naar het aantal zaken de justitiebegroting zal 
dalen. Dat de rechters tijd en ruimte zouden winnen door 
wegvallen van zaken die er niet toe doen zal goeddeels een 
illusie blijven zolang het weren van die zaken niet wordt 
beloond met de mogelijkheid die tijd en ruimte voor kwali-
teitsverbetering te benutten. Onder het huidige financie-
ringssysteem bestaat er voor de rechter geen prikkel het 
weren van bagatel- of kansloze zaken prioriteit te geven. 
De huidige financieringsmethodiek van de rechtspraak is 
ook om die reden dringend aan heroverweging toe.

4. Conclusies en aanbevelingen
Voor een goede rechtspleging in Nederland zijn de rechter-
lijke macht en de Orde op elkaar aangewezen. Zij beïnvloe-
den elkaar in sterke mate. Alle aandacht lijkt in het huidige 
bestel te zijn gericht op de vraag hoe de grote stroom 
zaken op de meest efficiënte wijze kan worden verwerkt. De 
resultaten van goedbedoelde initiatieven blijven beperkt en 
de doorlooptijden van processen blijven onacceptabel lang. 
Mijn suggestie is dat de aandacht meer wordt gericht op de 
instroom van nieuwe zaken. In dat verband zie ik een grote 
verantwoordelijkheid bij de advocatuur in haar rol van aan-
brenger van zaken bij de feitenrechter.

Het gaat naar mijn mening in hoge mate om verbe-
tering van de advocatuur als beroepsgroep van deskundi-
gen waar de burger terecht kan voor advies en hulp in de 
toenemend complexe doolhof van het recht en van wet- 
en regelgeving. De klassieke advocaat met een algemene 
praktijk is in veel gevallen niet in staat adequate rechts-
hulp te verlenen, in het bijzonder niet in procedures op 
allerlei specifieke rechtsgebieden. Moet men er niet naar 
streven om in de Advocatenwet, in navolging van de 
beroepsstructuur van de medische stand, een onderscheid 
in te voeren tussen de advocaat-generalist en de advocaat-
specialist en de gevolgen daarvan te regelen?

De Orde zou naast de algemene zorg voor een goe-
de beroepsuitoefening een aantal vakgebieden moeten 
aanwijzen waarop de advocaat zich kan specialiseren, 
voorts bij verordening de opleiding, de registratie en het 
toezicht regelen, voorts al wat verder nodig is om het 
publiek inzicht te geven in wat het van de beroepsgroep 
mag verwachten. Het ligt voor de hand om bij de opzet 
van een en ander bestaande goed werkende specialisten-
verenigingen te betrekken en hun ervaringen te benut-
ten voor de opzet van nieuwe dergelijke verenigingen. 
Het is niet de bedoeling aan zulke verenigingen taken of 

bevoegdheden te delegeren waarvoor de Orde bij uitstek 
zelf verantwoordelijk is. De Raad van Advies van de 
Orde37 zal een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling 
van dit hele proces kunnen leveren.

Wat overwogen en nader onderzocht zou moeten 
worden is een procesmonopolie voor de advocaat-specia-
list. Een advocaat-generalist kan dan geen rechtsgeding 
op een bepaald rechtsgebied beginnen zonder advies van 
een specialist. Met zo’n advies zal hij de kansen en het 
(maatschappelijk) belang beter kunnen beoordelen. En 
het proces zal, als het zo ver komt, hopelijk goed onder-
bouwd aan de rechter worden voorgelegd. Zullen de daar-
mee gemoeide extra honoreringskosten niet ruim-
schoots opwegen, zowel voor de particulier en het MKB 
alsook voor het rechterlijk bedrijf, tegen de besparingen 
die op den duur minder kansloze zaken, grotere proces-
efficiency en kortere doorlooptijden zullen meebrengen? 

In dit verband zal de wet de rechter meer armslag 
moeten geven om bij gedragingen in, wat ik maar samen-
vat als, strijd met een goede procesorde de (te) agressieve 
partij of haar ondeskundige advocaat met kostenveroorde-
lingen te confronteren. 

De toekomstige financiering van de rechterlijke 
macht zal op de een of andere manier losgekoppeld moe-
ten worden van de begroting van het Ministerie, al was 
het maar om de onafhankelijkheid van deze derde staats-
macht niet in gevaar te brengen. Er is bovendien behoefte 
aan een berekeningswijze die garandeert dat het afnemen 
van de stroom van kansloze zaken of die er niet toe doen 
niet ten koste gaat van de voor een optimale kwaliteit van 
de rechtsbedeling noodzakelijke gelden. 

Een en ander brengt als taak voor de Orde en het 
Ministerie mee een ingrijpende herstructurering van de 
beroepsorganisatie en vastlegging daarvan in de Advoca-
tenwet en de nodige verordeningen. Gezien het grote 
belang daarvan voor de gehele rechtspleging behoort de 
Minister de Orde financieel in staat te stellen deze taak, 
die uiteindelijk moet leiden tot een betere en efficiëntere 
rechtsbedeling in dit land én tot besparingen, tot een goe-
de uitkomst te brengen.  

De politieke focus op kosten- 

beheersing heeft geleid tot een 

stringent financieringssysteem van 

de rechterlijke macht, met als 

belangrijk onderdeel de vergoeding 

van productie-gerelateerde kosten


