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‘The problem, as I see it, is that in order to avoid spending money on lawyers 
you have to be prepared to spend money on the decision-makers – give 
them the right training, the right expertise, the right resources, and the 
right premises to be able to do the job.’1

 

1 Inleiding

Een centrale vraag rondom de toegankelijkheid van het recht is in hoeverre profes-
sionele juridische hulp noodzakelijk is bij het betekenisvol doorlopen van een pro-
cedure voor de rechter. Traditioneel gezien ligt de focus bij onderzoek en beleid dat 
is gericht op het vergroten van de toegankelijkheid van het recht dan ook enerzijds 
op het verlagen van (met name financiële) barrières die toegankelijkheid in de weg 
staan, en anderzijds op het beschikbaar maken van juridische bijstand voor partij-
en met weinig financiële middelen. Deze twee doelen staan echter vaak op gespan-
nen voet met elkaar. Het verlagen van de kosten van procederen en tegelijkertijd 
voorzien in benodigde, maar doorgaans kostbare, juridische hulp is dan ook een 
hardnekkig dilemma voor beleid gericht op het toegankelijker maken van de recht-
spraak. Met name in het civiel recht waar het geldelijk belang van een groot deel 
van de geschillen relatief gering is, overstijgen de kosten van juridische hulp al snel 
de mogelijke baten van een procedure. Zo kunnen de kosten van juridische hulp op 
zichzelf een barrière vormen tot effectieve toegang tot het recht.
De mogelijkheid tot procederen zonder juridische bijstand kan bij dit dilemma wor-
den gezien als oplossing die partijen toegang biedt tot het recht zonder de oneven-
redig hoge kosten voor een advocaat of andere rechtsbijstandverleners.2 Deze mo-
gelijkheid voor partijen om zonder rechtsbijstandverlener gebruik te maken van 
het rechtssysteem wordt gevat onder verschillende noemers. Zo wordt gesproken 
over ‘zelfvertegenwoordiging’ (of self-representing litigants), ‘pro se justitiabelen’, 
‘procederen in persoon’ (litigants-in-person) en oneerbiediger ‘do-it-yourself justice’. 

1 Hale 2011.
2 Ik spreek in dit paper van rechtsbijstandverleners om de verscheidenheid aan mogelijke juridische 

bijstand te vatten. Hieronder vallen dus zowel advocaten als andere vertegenwoordigers, zoals 
gerechtsdeurwaarders en rechtshulpverleners, die in een procedure partijen kunnen bijstaan.
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Deze benamingen beschrijven een fenomeen dat in de rechtssociologische litera-
tuur de afgelopen jaren veelvuldig is bestudeerd. Met name in common law-syste-
men, waar een verplichting tot juridische bijstand in het civielrecht grotendeels 
ontbreekt, is de afgelopen decennia zelfvertegenwoordiging een belangrijk beleids-
vraagstuk geworden en onderwerp van veelvuldig onderzoek. Een van de centrale 
conclusies van de literatuur over het onderwerp is dat partijen zonder rechtsbij-
stand met name gebaat zijn bij een toegankelijke civielrechtelijke procedure met 
een rechter die de vrijheid heeft om een actieve rol te spelen bij de invulling van een 
procedure.
Hierbij rijst de vraag in welke mate deze vraagstukken ook in de Nederlandse con-
text spelen. In pogingen om de kosten van de rechtspraak te beperken, en met de 
voorstellen tot herziening van publieke financiering van rechtsbijstand in het civiel 
recht, is ook in Nederland de civiele rechtspraak constant in beweging. Zo is in 
2011 de competentiegrens van de kantonrechter vergroot naar geschillen met een 
financieel belang tot € 25.000, waarmee dus ook de mogelijkheid tot procederen 
zonder advocaat is verruimd. Meer recentelijk wordt veelvuldig geëxperimenteerd 
met alternatieve vormen van civiele rechtspraak. In het kader van de zogenoemde 
‘maatschappelijk effectieve rechtspraak’ zijn verschillende pilots en projecten ge-
lanceerd.3 Weliswaar niet met als specifiek doel om een forum te bieden voor men-
sen zonder rechtsbijstand, maar wel om zo laagdrempelig mogelijke rechtspraak te 
bieden die is gericht op probleemoplossing en waarbij de kosten voor partijen mi-
nimaal zijn. Dit laatste wordt naast beperkte griffierechten doorgaans bereikt door 
procederen zonder begeleiding van een rechtsbijstandverlener mogelijk te maken. 
Deze initiatieven staan nog in de kinderschoenen en het gebruik ervan is zowel in 
typen zaken als in absolute aantallen vooralsnog beperkt.4 Mede door deze ontwik-
kelingen is zelfvertegenwoordiging ook in de Nederlandse context een onderwerp 
dat de aandacht verdient. In dit paper staat de impact van de (toenemende) moge-
lijkheid voor partijen om zonder begeleiding van een rechtsbijstandverlener in ci-
viele procedures te procederen centraal. Het richt zich in het bijzonder op de mate 
waarin procesvoering zonder rechtsbijstandverlener de rol van de rechter beïn-
vloedt in de context van de Nederlandse kantonrechtspraak, waar vertegenwoordi-
ging niet verplicht is.

1.1 Onderzoeksvragen en methode
De centrale onderzoeksvraag waarop dit paper zich richt luidt: Welke impact heeft 
de afwezigheid van rechtsbijstandverleners in het civiele proces op de rol van kan-
tonrechter?
Om inzicht te krijgen in de impact van de afwezigheid van rechtsbijstandverleners 
in de gerechtelijke procedure, en met name in de rechtszaal, zijn de persoonlijke 
ervaringen en inzichten van rechters als object van studie gekozen. Kantonrechters 
zijn hiervoor bij uitstek geschikt vanwege hun deskundigheid, maar ook omdat zij 

3 Onder anderen: de Spreekuurrechter (Rechtbank Noord-Holland), de Rotterdamse Regelrechter 
(Rechtbank Rotterdam), de Wijkrechter (Rechtbank Den Haag), de Overijsselse Overlegrechter 
(Rechtbank Overijssel), de Bouwrechter (Rechtbank Noord-Holland), Gericht Op Oplossing (Recht-
bank Amsterdam), de Bemiddelingsraadsheer (Gerechtshof Den Haag).

4 Grootelaar, Schelfhout & Van Duijneveldt 2020, p. 106.
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ruime ervaring hebben met niet-vertegenwoordigde justitiabelen. Hierbij staan de 
dagelijkse praktijk van kantonrechters en hun ervaring in het behandelen van za-
ken waarin één of beide partijen niet vertegenwoordigd zijn door een rechtsbij-
standverlener centraal. Hiertoe zijn 26 semigestructureerde interviews afgenomen 
met rechters van zes verschillende rechtbanken op acht verschillende locaties in 
Nederland.5 De interviews zijn opgenomen, woordelijk getranscribeerd en vervol-
gens met behulp van Atlas.ti door middel van inductieve codering geanalyseerd.
Voor dit veldwerk in de Nederlandse justitiële sector is volgens de standaardproce-
dure toestemming gevraagd en verkregen van de Raad voor de rechtspraak om deze 
rechters te interviewen. Bij de werving van respondenten is geen voorselectie ge-
maakt op basis van personele kenmerken van de kantonrechters, maar is zorg ge-
dragen voor voldoende variatie in de mate van senioriteit van de geïnterviewde 
rechters. De groep respondenten bestond dan ook uit een groep variërend van jon-
ge rechters met slechts een aantal jaren werkervaring, ervaren rechters die vanuit 
andere werkvelden door roulatiebeleid meer recent in de kantonrechtspraak werk-
zaam zijn geworden, tot de meer senior kantonrechters met meerdere decennia 
aan werkervaring in het veld. Het doel van de interviews was om meer inzicht te 
krijgen in hoe rechters in hun dagelijkse praktijk omgaan met de wisselende sa-
menstelling van partijen die in de rechtszaal verschijnen en de ruimte die zij erva-
ren bij het aanpassen van hun werkwijze op het ontbreken van een rechtsbijstand-
verlener bij één of beide partijen. Hoewel zowel eisers als gedaagden zonder 
bijstand kunnen procederen, blijkt het vraagstuk zich in de praktijk met name voor 
te doen bij gedaagden. De data en analyse richten zich dan ook met name op deze 
partijen.
Het initiële onderzoeksplan voorzag ook in een triangulatie van data en bevindin-
gen door middel van observaties in de rechtszaal. De covid-19-pandemie maakte de 
hiertoe geplande tweede fase van dataverzameling echter grotendeels onmogelijk. 
Als gevolg hiervan bevat dit onderzoek vooralsnog geen triangulatie van de uit in-
terviews verkregen inzichten en zijn empirische bevindingen vrijwel uitsluitend 
gebaseerd op de observaties en reflecties van kantonrechters. De analyse van de 
gepresenteerde data moet dan ook met deze beperking in het achterhoofd worden 
gelezen.

1.2 Opzet
Dit paper begint met het presenteren van het fenomeen zelfvertegenwoordiging 
en een bespreking van uitkomsten uit eerder onderzoek in paragraaf 2. Vervolgens 
ga ik in paragraaf 3 in op de specifieke context waarin de Nederlandse kantonrech-
ters werken en van zaken waarin één of beide partijen niet vertegenwoordigd zijn. 
Vervolgens worden in paragraaf 4 de data gepresenteerd aan de hand van drie ver-
schillende fasen van de procedure bij de kantonrechter. In paragraaf 5 interpreteer 
ik de gepresenteerde data in het licht van de onderzoeksvragen om vervolgens in 
paragraaf 6 af te sluiten met een conclusie.

5 Rechtbank Amsterdam (4), Overijssel (4), Oost-Brabant (locatie ’s-Hertogenbosch: 4, locatie Eind-
hoven: 5), Den Haag (locatie Gouda: 3, locatie Den Haag: 4), Zeeland-West-Brabant (1) en Rotterdam 
(1).
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2 Zelfvertegenwoordiging: fundamenteel recht of onevenredige last

Het fenomeen zelfvertegenwoordiging heeft binnen rechtssociologisch onderzoek 
de afgelopen jaren ruime aandacht gekregen. Al in 1989 concludeerde Genn, op 
basis van onderzoek naar beroepsprocedures bij vier Engelse tribunalen, dat verte-
genwoordigde partijen aanzienlijk meer kans maakten om hun zaak te winnen dan 
niet-vertegenwoordigde partijen, doordat geschoolde juristen de wet en complexe 
regelgeving begrijpen, zaken onderzoeken, bewijs verzamelen en effectief pleiten 
namens hun cliënt.6 Dit soort bevindingen is herhaaldelijk bevestigd in onderzoe-
ken die zijn uitgevoerd bij rechtbanken en tribunalen in het Verenigd Koninkrijk, 
de Verenigde Staten, Australië en Hongkong. Verder empirisch onderzoek beves-
tigt dat niet-vertegenwoordigde partijen moeite hebben om hun zaak effectief te 
bepleiten.7 Hoewel ze een goed begrip hebben van hun eigen zaak en zorgen, zijn 
ze niet altijd in staat om te onderscheiden welke kwesties juridisch relevant zijn, 
welke feiten relevant zijn voor het juridische vraagstuk en wat geschikt bewijs is. 
Ze kunnen moeite hebben hun zaak onder woorden te brengen en enige mate van 
objectiviteit te handhaven. De procedurele en mondelinge eisen van de rechtszaal 
kunnen overweldigend zijn en partijen kunnen moeite hebben om het doel van 
door de rechter gestelde vragen te begrijpen. Hierdoor zijn niet-vertegenwoordigde 
partijen in het nadeel ten opzichte van partijen die worden bijgestaan door een 
rechtsbijstandverlener.
Dat het meeste onderzoek op dit onderwerp heeft plaatsgevonden in landen met 
een vergelijkbaar rechtssysteem als dat van het Verenigd Koninkrijk berust niet op 
toeval. In de literatuur wordt het fenomeen pro se litigant, litigant in person of 
self-representing litigant met name gepresenteerd als een typisch common 
law-vraagstuk. Dit heeft een tweeledige verklaring. Allereerst hebben procespartij-
en in common law-landen een vrijwel absoluut recht op zelfvertegenwoordiging.8 
In tegenstelling tot in de meeste civiel-rechtssystemen bestaan er in landen als de 
Verenigde Staten en Engeland nagenoeg geen beperkingen voor partijen om zon-
der bijstand van een jurist een zaak te starten dan wel zich tegen een claim te ver-
dedigen.
Het grondrecht op zelfvertegenwoordiging wordt soms gezien als een ‘moral and 
procedural bedrock’9 van toegang tot het recht. Vanuit dit perspectief wordt de 
verplichte vertegenwoordiging van veel civil law-systemen dan ook gezien als een 
beperking van het recht op toegang tot de rechter. Het nagenoeg absolute recht op 
zelfvertegenwoordiging heeft echter ook een duidelijke keerzijde. Bij een gebrek 
aan toereikende gesubsidieerde rechtsbijstand blijkt zelfvertegenwoordiging vaak 
meer noodzaak dan vrije keus. Zo blijkt het overgrote deel van partijen die zichzelf 
vertegenwoordigen in de VS dit niet te doen vanuit principiële of strategische over-
wegingen, maar simpelweg omdat zij een rechtsbijstandverlener niet kunnen beta-
len, en blijken inperkingen van subsidieerde rechtsbijstand in common law-syste-

6 Genn & Genn 1989, p. 113.
7 Mant 2019.
8 Mogelijke uitzonderingen hierop zijn situaties waarin de rechter bepaalt dat iemand cognitief niet 

in staat is zichzelf te vertegenwoordigen en in het geval van minderjarige partijen.
9 Luban 2018, p. 1.
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men steevast tot gevolg te hebben dat de groep niet-vertegenwoordigde partijen 
toeneemt.10

Een tweede verklaring heeft betrekking op de mate waarin niet-vertegenwoordigde 
partijen vervolgens moeite ondervinden in het navigeren door het rechtssysteem, 
en in het nadeel zijn ten op zichte van partijen die vertegenwoordigd zijn door een 
juridische professional. Common law-landen hebben traditioneel gezien recht-
spraak die is gestoeld op het adversarial ideal, de procedurele standaard waarbij 
elke partij zijn/haar eigen zaak bepleit en die van de tegenpartij betwist. Dit prin-
cipe laat zich vrijelijk vertalen tot ‘contradictoire rechtspraak’. De rechter is hierbij 
de neutrale arbiter die uitsluitend op basis van de feiten en argumenten die door de 
partijen naar voren zijn gebracht een oordeel velt. Hierbij wordt theoretisch door-
gaans een contrast geschetst tussen een contradictoire en een meer inquisitoire 
praktijk waarbij de rechter een meer onderzoekende functie heeft en, in zijn meest 
verregaande vorm, de controle heeft over de volledige procedure, kan sturen op 
welke feiten of bewijzen verder onderzoek vragen en experts kan oproepen.11

Common law-systemen presenteren vanuit het perspectief van partijen die geen 
vertegenwoordiging kunnen betalen in zekere zin een worst case-scenario: een 
fundamenteel en grondwettelijk verankerd recht om zichzelf voor de rechter te 
vertegenwoordigen gecombineerd met een systeem van steeds beperktere gesubsi-
dieerde rechtsbijstand en een procedurele context die het minst geschikt is voor 
niet-vertegenwoordigde partijen.12 Het is dan ook niet verrassend dat onderzoek 
naar de impact van zelfvertegenwoordiging met name heeft plaatsgevonden in 
deze common law-landen. Een algemeen inzicht uit dat onderzoek is dan ook dat 
de impact van een gebrek aan vertegenwoordiging sterk afhangt van de mate waar-
in het proces is gebaseerd op een contradictoire structuur en van de veronderstel-
ling dat tegenpartijen over gelijke middelen beschikken en rechtsbijstandverleners 
kunnen inschakelen met dezelfde vaardigheid, expertise en competentie.13 Meer 
dan een eeuw geleden beschreef Roscoe Pound al hoe het Amerikaanse rechtssys-
teem een ‘ sporttheorie van rechtvaardigheid’ weerspiegelde, waarin een rechter 
slechts een scheidsrechter zou moeten zijn, om bezwaren door te geven en raad te 
geven over de regels van het spel, en dat de partijen het spel op hun eigen manier 
uitvechten zonder rechterlijke tussenkomst.14 Deze eigenschap van het common 
law-systeem, ook wel aangeduid als ‘het toernooimodel’ van de rechtspraak, wordt 

10 De zogenoemde LASPO-wetgeving in Engeland en Wales in 2013, die drastische vermindering van 
de gesubsidieerde rechtsbijstand met zich meebracht, had tot gevolg dat de aantallen niet-verte-
genwoordigde partijen in de civiele rechtbanken en tribunalen drastisch toenamen. Zo was in 2015 
in ruim 80% van de familierechtelijke zaken in ieder geval een van de partijen niet vertegenwoordigd 
door een professional. Trinder & Hunter 2015. Zie ook Barry 2020.

11 Thomas 2012.
12 De ernstige moeilijkheden waarmee deze partijen worden geconfronteerd, en het gebrek aan recht-

vaardigheid van het Amerikaanse rechtssysteem als gevolg daarvan, was reden voor de bekende 
federale rechter Richard Posner om na ruim vijftien jaar dienst vervroegd op te stappen als rechter 
van het 7th Circuit Court of Appeals. Hij startte vervolgens een ondersteuningsproject voor par-
tijen zonder bijstand. Dit werd echter na iets meer dan een jaar stopgezet, omdat er veel meer vraag 
was dan door de organisatie kon worden voorzien, www.nytimes.com/2017/09/11/us/politics/
judge-richard-posner-retirement.html.

13 Jacob 1987.
14 Pound 1906, p. 395.
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gezien als een van de fundamentele principes van de rechtspraak die een onnodige 
last legt op procespartijen zonder professionele vertegenwoordiging.15

In vergelijking is de rol van de rechter in een contradictoir systeem passief en reac-
tief, waar in civiel-rechtssystemen de rechter een meer actieve en inquisitore rol 
aanneemt.16 Buhai concludeert hierover dat ‘in civil law systems, the judge is train-
ed to, expected to, and does play a substantial role in developing the case. Accor-
dingly, unrepresented litigants should be at less of a disadvantage than they are in 
adversarial courts’.17 Deze vergelijking wordt echter vaak wat te veel in absolute 
termen gepresenteerd. De twee ideaaltypen zijn dan ook zelden volledig van toe-
passing. Zo vertonen procedures in common law-landen inquisitoriale trekken en 
is ook in civil law-landen de rechter gebonden aan formele voorschriften die zijn/
haar rol in de procedure beperkt. Bovendien zijn de verschillen binnen rechtssyste-
men soms even groot als tussen landen.
Ook in Nederland wordt de civiele rechter van oudsher gezien als lijdelijk, waarbij 
partijen partijautonomie hebben over de invulling van hun geschil.18 Echter, ook 
hierbij zijn kanttekeningen te plaatsen. De Bock schrijft hierover: ‘Met het bepalen 
van de buitengrenzen van het geschil is de partijautonomie ook goeddeels uitge-
put, omdat van de vrijheid die partijen vanouds wordt toebedacht om ook binnen 
die buitengrenzen te bepalen of, hoe en waarover de rechterlijke waarheidsvinding 
plaatsvindt, niet veel meer over is.’19 In de loop der jaren is in Nederland meer en 
meer concrete invulling gegeven aan de meer actieve rol van de civiele rechter die 
nodig wordt geacht voor een effectieve waarheidsvinding. Hiermee is het traditio-
nele beeld van de lijdelijke civiele rechter aan verandering onderhevig en in de 
praktijk feitelijk achterhaald. In de volgende paragraaf ga ik hier meer in detail op 
in.
Het staat echter vast dat voor zowel common law- als civil law-systemen geldt dat 
niet-vertegenwoordigde partijen sterk afhankelijk zijn van de wijze waarop het ci-
vielrechtelijke systeem procedureel is ingericht en de vrijheid die de rechter heeft 
om een actieve rol te spelen bij de invulling van een procedure.

3 De kantonrechter en de hoedanigheid van partijen

In Nederland is naar huidig inzicht geen sprake van een vraagstuk van vergelijkba-
re omvang zoals waarneembaar in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, 
met een overmatige instroom van niet-vertegenwoordigde partijen in civiele pro-
cedures en een bijkomende druk op het rechtssysteem. Echter, ook hier speelt de 
vraag van de toegankelijkheid van het recht in relatie tot de kosten van rechtsbij-
stand en de impact van niet-vertegenwoordigde partijen op de praktijk van de ci-
viele procedure. Om het fenomeen zelfvertegenwoordiging in de Nederlandse ci-
viele rechtspraak onder de loep te nemen, is het vooralsnog de kantonrechtspraak 

15 Engler 1999.
16 Buhai 2009, p. 33.
17 Buhai 2009, p. 34.
18 Ancery 2014.
19 De Bock 2011, p. 127. Nadruk in origineel.
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die de aandacht verdient, omdat bij deze civiele rechter van oudsher een verplich-
ting tot vertegenwoordiging ontbreekt.

3.1 Procedures bij de kantonrechter
De kantonrechter is in het Nederlandse civiele bestel de rechter die zich buigt over 
relatief eenvoudige civielrechtelijke geschillen en geringe vorderingen.20 Sinds de 
competentiegrensverhoging in 2011 is de kantonrechter bevoegd om civiele zaken 
te behandelen met een geldelijk belang tot € 25.000.21 Ook zaken waaraan geen 
specifiek geldelijk belang kan worden gekoppeld, maar waarbij duidelijke aanwij-
zingen bestaan dat de vordering geen hogere waarde vertegenwoordigt dan 
€ 25.000 vallen onder de jurisdictie van de kantonrechter. Daarnaast behandelen 
kantonrechters zogenaamde ‘aardzaken’. Dit zijn zaken waar de aard van de zaak 
bepaalt dat de kantonrechter bevoegd is. Hieronder vallen zaken op het gebied van 
arbeidsrecht, huurrecht, consumentenrecht en -krediet (tot € 40.000), zaken be-
treffende een agentuurovereenkomst en zaken omtrent een huurkoopovereen-
komst. Hiernaast gaat de kantonrechter over zaken omtrent bewind, curatele, 
mentorschap en het verwerpen of aanvaarden van een erfenis. Zaken met een be-
lang boven de gestelde grens van € 25.000 vallen onder de competentie van de ci-
viele rechter.22 De belangrijkste verschillen tussen de kantonrechter en de civiele 
rechter zijn dat partijen bij de civiele rechter verplicht moeten worden bijgestaan 
door een advocaat, waar bij de kantonrechter door zowel eisers als gedaagden in 
persoon kan worden geprocedeerd, en dat mondeling verweer kan worden ge-
voerd.23 Bovendien zijn griffierechten voor de civiele rechter aanzienlijk hoger dan 
bij de kantonrechter. Het griffierecht voor kantonprocedures is per 2021 tussen de 
€ 85 en € 1013.24 De partij die zich verdedigt, betaalt geen griffierechten.

3.2 Zelfvertegenwoordiging in Nederland
Net als in andere landen zijn cijfers over de aantallen niet-vertegenwoordigde jus-
titiabelen in Nederland maar beperkt beschikbaar.25 Of partijen wel of niet verte-

20 In dezen vergelijkbaar met de Belgische, Franse en Zwitserse vrederechter, en zogenaamde small 
claims courts in de Verenigde Staten.

21 Naast de hiergenoemde civielrechtelijke zaken gaat de kantonrechter ook over strafrechtzaken 
betreffende stroperij, overtredingen (zoals te hard rijden en vandalisme) en beroepsprocedures van 
verkeersboetes (Mulder-zaken). Binnen dit onderzoek wordt geen expliciet onderscheid gemaakt 
tussen de civiele en strafrechtelijke praktijk van kantonrechters. Echter, de in de interviews bespro-
ken onderwerpen hadden betrekking op de civiele praktijk en als zodanig is het hier gerapporteer-
de dan ook met name op dit deel van de rechtspraktijk van toepassing.

22 Ook wel handelsrechter.
23 Van der Kraats concludeert hierover dat de kantonprocedure zich slechts op deze punten nog pro-

cesrechtelijk van de civiele procedure onderscheidt, en dat dit onderscheid naargelang de vordering 
hoger wordt, feitelijk minder bepalend is. Hoe hoger de vordering, hoe vaker mensen toch profes-
sionele rechtsbijstand inroepen en hoe minder mondeling verweer wordt gevoerd. Daarmee vorm-
de 2002, het jaar waarin kantongerechten in rechtbanken zijn opgegaan, ook de aanzet tot het op 
procesrechtelijk vlak naar elkaar toegroeien van de kantonprocedure en de civiele procedure. Van 
der Kraats 2017, par. 3.2.

24 Het totaalbedrag is afhankelijk van de waarde van de vordering, het type zaak en/of de aard van de 
verzoeker. Zo betaalt een onvermogende voor de meeste zaken € 85 en niet-natuurlijke personen 
voor een vordering van meer dan € 12.500 een bedrag van € 1013.

25 Genn 2012, p. 3.
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genwoordigd zijn, wordt niet geregistreerd. Van der Kraats concludeerde op basis 
van een steekproef onder drie gerechten dat zo’n 40% van de gedaagden zich niet 
laat vertegenwoordigen.26 Het evaluatieonderzoek naar de effecten van de compe-
tentiegrensverhoging van Eshuis en Geurts geeft ons de meeste informatie. Dit 
onderzoek zag echter slechts op het segment zaken met een financieel belang tus-
sen € 5000 en € 25.000 die tot 1 juli 2011 onder de competentie van de handels-
rechter vielen en geeft dus geen inzicht geeft in de zaken tot € 5000, het segment 
waarbij de kosten van vertegenwoordiging bij uitstek een drempel vormen. Uit dat 
materiaal blijkt dat in vergelijking met de situatie voor 2011 niet alleen het aantal 
binnenkomende zaken is gestegen, maar ook het percentage zaken in het segment 
waarin daadwerkelijk verdediging werd gevoerd toenam.27

Op basis van deze cijfers concludeerden de onderzoekers dat de vrije keuze van 
vertegenwoordiging tot hogere participatie leidt. Het deel van de toename dat kan 
worden toegeschreven aan de verruiming van de mogelijkheid om zonder rechts-
bijstandverlener te procederen28 duidt tegelijkertijd op een toename van de toe-
gankelijkheid van het recht (door het ontbreken van de kosten voor het verplicht 
in de hand nemen van een advocaat) als op de barrière die de kosten van een advo-
caat normaal gesproken vormen voor een deel van de partijen. Hierbij werd echter 
ook een duidelijke daling waargenomen in de kwaliteit van aangeleverde proces-
stukken en het optreden van partijen ter zitting. ‘Zelfhulp’ door partijen zonder 
gemachtigden kreeg hierbij gemiddeld een onvoldoende.29

Eshuis en Geurts concluderen over de situatie van deze zogenaamde ‘doe-het-
zelvers’ dat het zonder professionele hulp starten van een procedure voor leken 
nog te hoog gegrepen blijkt. Slechts 1% van de eisers blijkt gebruik te maken van 
de mogelijkheid om zonder professionele hulp een procedure te starten, en zelden 
met succes. Voor verweerders blijkt deze weg beter begaanbaar; van de gedaagden 
die zich verweren, deed bijna de helft dat zonder professionele bijstand. Ook voor 
deze groep geldt echter dat de kans op succes klein is, ruim 80% verliest de zaak. 
Hiertegenover plaatsen zij de ruim 10% van de gevallen waarin gedaagden zonder 
hulp zich met succes verdedigen en dus benadrukken zij ook dat de verhoging van 
de competentiegrens deze partijen, met het wegvallen van de aanzienlijke kosten 
van professionele vertegenwoordiging, de reële mogelijkheid wordt geboden om 
zijn of haar gelijk aan te tonen.

26 Van der Kraats 2017, p. 56.
27 Het percentage zaken binnen het competentiegrenssegment dat bij verstek (zonder verweer) werd 

afgedaan, daalde van 62% naar 47%. Eshuis 2021.
28 Het verschil kan volgens de onderzoekers echter niet volledig worden toegeschreven aan de nieuwe 

keuzevrijheid in termen van vertegenwoordiging. Zo zijn er andere verschillen in de manier waar-
op kleine zaken en grotere zaken worden behandeld die dit resultaat kunnen verklaren. In de gro-
tere zaken moet de gedaagde bijvoorbeeld een griffierecht betalen (niet in kleine zaken); kleine 
zaken worden op meer rechtbanklocaties afgehandeld, waardoor de reisafstanden voor gedaagden 
worden beperkt. Het onderzoek kan de effecten van vrije vertegenwoordigingskeuze, griffierechten 
en reisafstand niet scheiden. De onderzoekers schrijven 20% van de toename toe aan de vrije 
keuze van vertegenwoordiging. Eshuis & Geurts 2016.

29 De kwaliteit van de inleidende processtukken werd beoordeeld door panels van rechters, gerechts-
secretarissen en advocaten. Het optreden van partijen en gemachtigden op zitting werd beoordeeld 
door de rechter die de zaak behandelde.
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3.3 Lijdelijkheid, partijautonomie en equality of arms
Zaken die voor de kantonrechter worden gebracht, zijn bij uitstek zaken waarbij 
een ongelijkheid bestaat tussen partijen: tussen huurder en verhuurder, verzeker-
de en verzekeraar, consument en bedrijf en tussen werknemer en werkgever. Als 
gevolg hiervan dienen zich binnen deze rechtspraktijk specifieke vraagstukken en 
dilemma’s aan. Een van de principes die met name een rol spelen is het bewaken 
van de gelijkheid tussen partijen, de zogenaamde equality of arms, en de vraag hoe-
ver de rechter mag gaan in het compenseren voor de ongelijkheid die voortvloeit 
uit het feit dat partijen zich niet laten vertegenwoordigen door een professional.
Eerder onderzoek heeft de moeilijkheden aan het licht gebracht waarmee de rech-
terlijke macht omgaat met niet-vertegenwoordigde partijen en de onzekerheid die 
veel rechters voelen over de grenzen van gelegitimeerde bijstand die zij aan 
niet-vertegenwoordigde partijen kunnen geven.30 De hierin gerapporteerde be-
zorgdheid van rechters over de grenzen van gerechtelijke inmenging in de procedu-
re legt de spanning bloot tussen het voorzien in de behoeften van partijen ener-
zijds en traditionele rolopvattingen van gerechtelijke neutraliteit en passiviteit 
anderzijds. Begrijpelijkerwijs bestaat er onder rechters dan ook ambivalentie over 
de mate waarin het redelijk en gepast is om zelf ‘de arena te betreden’ om een partij 
zonder vertegenwoordiger bij te staan. Het hiervoor aangehaalde onderzoek van 
Goldsmith e.a. laat zien hoe individuele rechters, die steeds vaker met niet-verte-
genwoordigde partijen worden geconfronteerd, worstelen met het hierin vinden 
van een balans tussen partijautonomie en rechtvaardigheid.
Ook in Nederland is dit grijze gebied in de rolverdeling tussen rechter, rechtshulp-
verlener en de partijen in het civiele proces geen nieuw vraagstuk. De spannings-
velden die de Nederlandse rechter ervaart wanneer hij uitvoering geeft aan de van 
hem verwachte rol worden door Ahsmann als volgt omschreven: ‘Het werkterrein 
van de rechter wordt enerzijds bepaald door de beperkingen van artikel 24 en 149 
Rv en zijn daaruit voortvloeiende fundamentele taak om het geschreven recht tot 
gelding te brengen en anderzijds door dienstbaarheid aan de ongeschreven regel 
van procedurele en materiële rechtvaardigheid.’31

Artikel 24 en 149 Rv worden hierbij door Ahsmann aangevoerd, omdat deze for-
meel de mate van ‘actief ’ optreden door de rechter beperken tot beslissen op basis 
van ‘slechts die feiten of rechten die in het geding aan hem ter kennis zijn gekomen 
of zijn gesteld. […] Feiten of rechten die door de ene partij zijn gesteld en door de 
wederpartij niet of niet voldoende zijn betwist, moet de rechter als vaststaand be-
schouwen’.32 Met andere woorden, de rechter is afhankelijk van hetgeen partijen 
hem voorleggen en al dan niet tegenspreken. Partijautonomie staat aldus formeel 
voorop: partijen zijn vrij om hun eigen rechtspositie te bepalen en ze zijn ook vrij 
in de verwezenlijking van die rechten in civiele procedures.33 De rechter zal zich 
moeten schikken naar de wensen van partijen: zij bepalen wat er tijdens de proce-
dure gebeurt. De rechter neemt hierbij in beginsel een afwachtende houding aan en 
dient binnen de grenzen van de juridische strijd te blijven.

30 Goldsmith e.a. 1998.
31 Ahsmann 2017, p. 48.
32 Art. 24 en 149 Rv.
33 Rueb, Gras & Jongbloed 2015, p. 37.
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Er bestaat echter al geruime tijd discussie over de vraag of en in welke mate de 
rechter hierbij een actieve rol mag of dient aan te nemen, en daarmee in hoeverre 
de lijdelijkheid van de rechter nog een accurate beschrijving is van de werkelijk-
heid.34 In 2006 concludeerde de Commissie fundamentele herbezinning Nederlands 
burgerlijk procesrecht dat het begrip partijautonomie ‘niet meer als richtinggevend 
beginsel kan dienen’.35 De partijautonomie ontslaat de rechter bijvoorbeeld niet 
van zijn verantwoordelijkheid om het recht op een eerlijk proces te waarborgen. 
Ook diverse plichten die aan partijen worden toegekend zijn feitelijk inbreuken op 
de partijautonomie. Met de wijziging van het burgerlijk procesrecht uit 2002 werd 
de mogelijkheid tot repliek en dupliek na de mondelinge fase geschrapt (tenzij de 
rechter anders beslist) en werden voor de partijen verplichtingen ingevoerd om 
ervoor te zorgen dat de (enige) schriftelijke ronde goed wordt gebruikt.36 Beide 
partijen zijn verplicht om volledige en gedetailleerde informatie over de feiten van 
de zaak te verstrekken, evenals al hun juridische argumenten en gronden in hun 
eerste (en, tenzij de rechter een tweede schriftelijke fase gelast in plaats van een 
mondelinge behandeling, de enige) schriftelijke indiening. Bovendien is de eiser 
verplicht om alle argumenten van de gedaagde te weerleggen of tegen te spreken, 
voor zover deze zijn aangevoerd in eerdere fasen van het geschil.
Dat hierbij over de invulling van de rol van de rechter geen eenduidig idee bestaat, 
blijkt wel uit de doorlopende discussie over de mate van striktheid in de toepassing 
van deze partijplichten en over de vrijheden en beperkingen die zowel de partijau-
tonomie als de mate van lijdelijkheid van de rechter inkaderen.37 Traditioneel moet 
de rechter rechtsgronden al ambtshalve aanvullen (art. 25 Rv) en heeft de rechter 
de plicht om beide partijen te laten horen (art. 19 Rv) en te waken voor vertraging 
in de procedure (art. 20 Rv). Daarnaast is er een ontwikkeling gaande waarbij de 
passiviteit van de rechter plaats lijkt te maken voor een meer actieve rol van de 
rechter. De mislukte KEI-hervormingen legden ook de nadruk expliciet op een der-
gelijke actieve rechter: de rechter zou meer de ‘regie’ over het proces krijgen. On-
danks het stranden van deze hervormingen hebben delen van de voorgestelde 

34 In 2004 concludeerde bijvoorbeeld Willink eenduidig: ‘De tijd van de lijdelijke rechter is voorbij.’ 
Willink 2004, p. 193-194.

35 Asser e.a. 2006, p. 49.
36 Tot de verplichting van partijen behoren onder meer zogenaamde informatieplichten, waaronder 

een waarheidsplicht (art. 21 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, Rv), een substantiëringsplicht 
(art. 111 Rv), een bewijsaandraagplicht (art. 128 Rv), een expositieplicht (art. 843a Rv) en een 
getuigplicht (art. 22 Rv). Partijen zijn aldus verplicht, zowel uit zichzelf als op verzoek van de 
rechter, alle relevante feitelijke informatie in de procedure in te brengen. Daarnaast dient een 
partij op grond van de zogenaamde stelplicht (art. 149 Rv) verklaringen zo veel mogelijk te moti-
veren en te onderbouwen met feiten en bewijzen. De motiveringsplicht rust in beginsel op de 
partij die de bewijslast draagt. De andere partij is echter op grond van hetzelfde artikel verantwoor-
delijk om een betwisting ook te onderbouwen en te motiveren.

37 De Bock 2011, p. 127.
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wetswijzigingen om een ‘versterkte regiefunctie van de rechter’ mogelijk te maken 
wel doorgang gevonden.38

3.4 Rolambiguïteit en beroepsnormen
Binnen de kantonrechtspraak is een beweging waarneembaar, analoog aan de ge-
noemde experimenten binnen het kader van ‘maatschappelijk effectieve recht-
spraak’ richting lagere drempels en meer toegankelijkheid door bijvoorbeeld het 
mogelijk maken van mondeling verweer, de versoepelingen van partijplichten, een 
ruimere suggestiebevoegdheid voor de rechter, enzovoort. Uit het voorgaande rijst 
een gemengd beeld ten aanzien van de rol die de rechter in dezen zou moeten spe-
len. Enerzijds stelt de wet nog altijd grenzen aan de rol van de rechter, die gebon-
den is aan hetgeen partijen aan vorderingen, verweren en de grondslagen hiervan 
aanvoeren. Anderzijds krijgt de rechter een steeds actievere rol toebedeeld in het in 
goede banen leiden van de procedure. Steenberghe beschrijft de spanning die 
voortvloeit uit de ambiguïteit waarmee de invulling van de rol van de rechter in 
dezen is omgeven:

‘Met het actiever worden van de rechter blijkt het traditionele onderscheid tus-
sen proces en inhoud niet altijd meer duidelijk. Dat is verklaarbaar omdat het 
proces en de procesvoering in het teken staan van de inhoudelijke behandeling 
en beoordeling van de zaak. Tussen beide, proces en inhoud, is een voortduren-
de wisselwerking. Deze dynamiek raakt een gevoelige zenuw bij zowel menig 
rechter als menig advocaat. Menig rechter is bevreesd mee te procederen. Me-
nig advocaat is bevreesd dat de rechter met de zaak aan de haal gaat.’39

Rechters moeten in dit geheel aan regels en plichten en een veranderende rol op 
zoek naar een balans tussen lijdelijkheid en een actieve houding in het proces, ter-
wijl zij waken voor het overschrijden van de beroepsethische normen als onafhan-
kelijkheid en onpartijdigheid. In het hiernavolgende worden inzichten uit de inter-
views gepresenteerd om een beeld te geven van waar in de context van 
kantonrechtspraak de dilemma’s zich met name voordoen en hoe kantonrechters 
hiermee omgaan.

4 Omgaan met rolambiguïteit

Om de datapresentatie te structureren wordt ingegaan op een drietal relevante 
momenten in de kantonprocedure waarop de afwezigheid van een vertegenwoordi-

38 Een wijziging in het bewijsrecht is per november 2020 aangenomen (Wet Vereenvoudiging en 
Modernisering Bewijsrecht). Hierin is in navolging van jurisprudentie van de Hoge Raad (www.
recht.nl/vakliteratuur/rechtsvordering/artikel/161878/eerste-aanleg-ambtshalve-aanvulling-van-
rechtsgronden-art-25-rv) en een advies van de Raad voor de rechtspraak, de suggestiebevoegdheid, 
waarmee meer recht kan worden gedaan aan de werkelijke rechtspositie van partijen, gecodificeerd. 
De dataverzameling voor dit onderzoek vond plaats voor deze wetswijziging.

39 Steenberghe 2017.
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ger gevolgen heeft voor het werk van de rechter, te weten: de rolzitting, de monde-
linge behandeling en ten slotte het proces van schikken.

4.1 De rolzitting
De meeste procedures bij de kantonrechter beginnen met een dagvaarding, waarna 
een rolzitting plaatsvindt. De functie van de rolzitting is het verrichten van proce-
durele handelingen, zoals het indienen van processtukken of het vragen van uitstel 
van de behandeling. Een inhoudelijke behandeling van de zaak vindt niet plaats. 
Hoewel technisch gezien toegankelijk voor alle gedaagden, wordt de rolzitting bij-
na uitsluitend gebruikt door niet-vertegenwoordigde partijen die een dagvaarding 
hebben ontvangen. Vertegenwoordigers verschijnen vrijwel nooit bij deze zittin-
gen, omdat zij deze fase van antwoord op de dagvaarding schriftelijk afdoen. Door-
dat procesvertegenwoordiging bij de kantonrechter niet verplicht is, is het moge-
lijk voor partijen om in persoon te verschijnen en mondeling te antwoorden op de 
dagvaarding. Verschijnen is niet verplicht. Echter, als geen schriftelijk verweer 
wordt ingediend en men ook niet op de rolzitting verschijnt, wordt de zaak bij ver-
stek afgedaan. Voor de rechter is de rolzitting dus vaak het eerste contact met 
niet-vertegenwoordigde partijen.
Deze hoorzitting van vijf tot tien minuten met de gedaagde is bedoeld om het ant-
woord van de beklaagde in ontvangst te nemen, dat door de griffier op papier zal 
worden gezet en naar beide partijen wordt gestuurd. De eiser is niet bij de rolzit-
ting aanwezig en stelt de rechter in staat om niet-vertegenwoordigde partijen te 
instrueren over wat en hoe ze als bewijs aan de rechter moeten presenteren. In die 
zin is het een belangrijke mogelijkheid voor niet-vertegenwoordigde procespartij-
en die niet weten hoe te reageren op een schriftelijke dagvaarding.
Dit is ook een eerste moment waarop, vanwege het feit dat deze partijen niet ver-
tegenwoordigd zijn, de rol van een rechter meer vereist dan de traditionele neutra-
le arbiter:

‘De gedaagde komt binnen en dan is de eerste vraag: “klopt de vordering, klopt het 
dat u het bedrag verschuldigd bent?” En dan hoor je het verhaal. En de kantonrech-
ter probeert dan alle relevante feiten voor het verweer naar voren te halen en ook de 
juridische verweren. Dus de kantonrechter is op dat moment een soort rechter maar 
ook een advocaat tegelijk, want je moet proberen de juridische verweren eruit te ha-
len of naar boven te halen.’40

Deze rolzittingen zijn erg belangrijk voor rechters om een   idee te krijgen van de 
zaak, en of er daadwerkelijk sprake is van een inhoudelijk verweer. Daarnaast geeft 
dit de rechter de mogelijkheid om een eerste indruk te krijgen van de persoon van 
de rechtzoekende, en, wanneer de rechter het vermogen van partijen om zichzelf te 
vertegenwoordigen twijfelachtig acht, om partijen te adviseren juridische bijstand 
te zoeken.

40 Interview 071119.1.
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‘Als ik bemerk dat ze niet precies vatten waar het om gaat, of dat het een complexe 
zaak betreft waar ze in verstrikt zijn geraakt, dan adviseer ik ook wel eens om naar 
een gemachtigde of een rechtsbijstandverlener te gaan.’41

Of zoals een ander opmerkt:

‘Soms zou je dus inderdaad willen dat mensen om die reden al is het maar hun beste 
vriend meenemen naar de zitting, zodat iemand ze een spiegel kan voorhouden, ze 
nog eens kan uitleggen van nou, snap je wat de rechter zojuist heeft verteld.’42

Een deel van de rol van vertegenwoordigers, het uitleggen van wat er tijdens een 
procedure allemaal gebeurt, wat dus met name bij de minder zelfredzame partijen 
een rol speelt, verschuift in dezen gedeeltelijk naar de rechter op het moment dat 
mensen geen vertegenwoordiger bij zich hebben. Hier moeten rechters behoorlijk 
wat werk verzetten om de procesplichten aan de partijen uit te leggen. Tegelijker-
tijd kunnen rechters van deze gelegenheid gebruikmaken om deze partijen te in-
strueren over wat er zal volgen, wat zij als onderbouwing van hun mondelinge ver-
weer moeten aanleveren en wat ze verder kunnen verwachten van de procedure. 
Dat rechters hierbij een deel van het werk dat normaal gesproken zou worden ge-
daan door rechtsbijstandverleners (het inhoudelijk uiteenzetten van het verweer 
en onderbouwen met bewijzen) overnemen, kan de efficiëntie van procedures be-
vorderen, mensen de mogelijkheid bieden zonder bijkomende kosten43 mondeling 
en laagdrempelig in persoon hun verhaal te doen, en de rechter kan zaken zonder 
inhoudelijk verweer in een vroeg stadium toewijzen. Aan de andere kant zijn rech-
ters ook hier alert op hoever zij kunnen gaan in het vertalen van iemands verhaal 
naar een inhoudelijk verweer zonder daarbij de grenzen van neutraliteit en onpar-
tijdigheid uit het oog verliezen:

‘Je helpt dus iemand eigenlijk het verweer opbouwen en daar is eigenlijk de onder-
steuning die je biedt, de hulp, het grootste. En dan zit de andere partij er ook niet bij, 
dus dat is wel lastig, vind ik soms wel.’44

4.2 Mondelinge behandeling, partijplichten en ongelijkheidscompensatie
Waar in het verleden de meeste zaken in meerdere schriftelijke rondes werden be-
handeld, ligt tegenwoordig de nadruk op de mondelinge behandeling en is het 
schriftelijke deel van de procedure beperkt tot één ronde. Over het algemeen bevat 
de meerderheid van de betwiste civiele zaken in Nederland een mondelinge behan-

41 Interview 071119.3.
42 Interview 281119.2.
43 Met uitzondering van de kosten voor afreizen naar de rechtbank.
44 Interview 041119.1.
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deling.45 Tot 2002 had de mondelinge fase van de procedure een facultatief karak-
ter, zowel wat betreft de keuze van rechters om een mondelinge behandeling te 
gelasten als wat betreft de finaliteit van wat tijdens deze fase van de procedure 
wordt besproken. Met hervormingen in de Nederlandse civiele procedure in 2002 
heeft de mondelinge behandeling een centralere rol gekregen in de gehele procedu-
re.46 Na slechts één ronde voor de schriftelijke procesvoering (dagvaarding en con-
clusie van antwoord) volgt in de regel een comparitie en blijft re- en dupliek achter-
wege. Voor een mondeling tussenvonnis tijdens de comparitie van partijen is niet 
langer de instemming van beide partijen vereist.13 Deze herzieningen in het bur-
gerlijk procesrecht hadden tot doel om het procesrecht te vereenvoudigen en de 
doelmatigheid daarvan te vergroten. De beoogde winst zou met name worden ge-
haald bij het inwinnen van informatie, alsook de mogelijkheid om partijen tot een 
schikking te bewegen.
Als het op het eerste aankomt, het inwinnen van informatie, ligt de nadruk bij 
kantonrechters op de hoeveelheid extra uitleg die nodig is als partijen niet verte-
genwoordigd zijn. En vooral op de momenten waarop rechters, om alle noodzake-
lijke feiten te verzamelen om een  beslissing te kunnen nemen, veel actiever moeten 
zijn en in bepaalde opzichten deze partijen ‘helpen’ om alle relevante informatie 
boven tafel te krijgen:

‘Soms moet je constateren dat de gedaagde gewoon totaal niet begrijpt waar het over 
gaat, in die zin dat hij gewoon de juridische essentie mist van de zaak. Dat je dan 
moet uitleggen waar het over gaat, waar het op steekt, en de goede vragen moet 
stellen, van luister eens in de wet staat dit en dit, dit is de uitzondering, is daar in uw 
geval sprake van? Met andere woorden, doet zich dat hier voor, zoals dat in de wet 
staat? Dat moet je dan uitleggen. En je moet zo’n partij dan ook de gelegenheid ge-
ven om daarop te reageren. Je kunt dat niet dan zomaar terzijde laten en denken van 
nou, gedaagde heeft de uitzondering hier niet opgeworpen, er dus geen beroep op 
gedaan, jammer. Nee, dat gaat niet.’47

Hoewel dus in beginsel partijen zelf verantwoordelijk zijn voor het aandragen van 
feiten en argumenten, ontbreekt het partijen die niet vertegenwoordigd zijn nog 
wel eens aan inzicht in welke informatie hierbij relevant kan zijn. Rechters dienen 
hun beslissingen zo veel mogelijk te baseren op een correcte vaststelling van de 
feiten, of in de woorden van de Hoge Raad het dienen van ‘het algemene maat-

45 Voorheen comparitie na antwoord. Het inplannen van een mondelinge behandeling is wettelijk gezien 
het uitgangspunt, tenzij de rechter bepaalt dat een zaak hiervoor niet geschikt is. Criteria die 
hierbij leidend zijn, zijn het financieel belang (de meeste rechtbanken hanteren een ondergrens), 
de aanwezigheid van repeat players (partijen met veel ervaring in procederen), de aard van het geschil, 
de aard van de geschilpunten en de geografische afstand van partijen tot de rechtbank. Zie: www.
rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/RM-2014-05-Korte-en-effectieve-kantoncomparities.pdf. 
Uit de interviews komt bovendien naar voren, dat wanneer in een zaak verweer wordt gevoerd, het 
plannen van een mondelinge behandeling tegenwoordig de norm is, tenzij het tegen de wens of 
belangen van de partijen is.

46 Verschoof & Van Rossem 2018.
47 Interview 071119.3.
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schappelijke belang dat de waarheid in rechte aan het licht komt’.48 In het dienen 
van dit belang van waarheidsvinding menen rechters niet te kunnen volstaan met 
het slechts aanhoren van wat partijen uit eigen beweging naar voren brengen:

‘De feiten moeten partijen natuurlijk zelf stellen, zo staat het in wet. Maar ik moet 
wel voldoende feiten hebben voor mijn beslissing. Dus als de eiser daar niet komt en 
gedaagde komt er ook niet mee, omdat hij niet weet dat het belangrijk is, maar ik heb 
dat wel nodig om een goede beslissing te kunnen nemen, dat ga ik dat uitvragen. 
Terwijl als een gedaagde was bijgestaan door een gemachtigde, dan was hij daar zelf 
mee gekomen. Maar gedaagde is misschien denk ik ook wel bang om iets fout te zeg-
gen, te veel of te weinig. Hij kan totaal niet zien wat de impact is van zijn opmerkin-
gen. Dat verwacht ik ook niet van gedaagde. Maar als ik dat wel nodig heb, ga ik er-
naar vragen.’49

Op deze manier proberen rechters tot op zekere hoogte te corrigeren voor de afwe-
zigheid van een juridische professional, die deze juridische vertaling voor hen zou 
hebben gedaan, en daarmee de equality of arms in het oog te houden. Dit vereist 
uiteraard aanmerkelijk meer communicatieve vaardigheden van deze rechters, die 
te maken hebben met mensen met verschillende niveaus van begrip en intellectu-
ele capaciteiten:

‘Je moet veel meer zelf eruit gaan trekken, zoals je dat ook bij een rolzitting doet, van 
wat bedoelt u nu precies en waar zit nou de juridisch relevante informatie? Want ze 
komen wel vaak met verhalen, maar niet verhalen die voor mij relevant zijn, maar zij 
weten dat niet. Advocaten weten dat als het goed is wel en presenteren dan als het 
goed is een verhaal over de juridisch relevante punten, daar kan ik dan een beetje 
filteren wat ik eruit wil hebben.’50

Naast het naar boven halen van relevante feiten, moeten deze feiten vervolgens 
ook juridisch worden geduid. Naast informatie verstrekken wordt van partijen ver-
wacht dat zij juridische standpunten innemen en deze vervolgens onderbouwen. 
Bij partijen die vertegenwoordigd zijn zal dit proces meer vanzelfsprekend verlo-
pen dan bij in persoon procederende partijen:

‘Waar je slechts aan één kant een gemachtigde ziet, dan heb je toch vaak het idee, of 
de overtuiging dat je moet compenseren. Dat je dingen uit moet gaan leggen en dat 
je feiten, meningen en stellingen die gepresenteerd worden, juridisch moet gaan dui-
den, wat voor juridische consequenties het heeft. Dus dan ben je iemand wel aan het 
helpen.’51

48 HR 7 februari 1992, ECLI:NL:HR:1992:ZC0500.
49 Interview 071119.1.
50 Interview 121119.3.
51 Interview 041119.1.
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Een veelgenoemd en sprekend voorbeeld van het grijze gebied tussen informeren, 
stellen en bewijzen is het beroep op verjaring. Verjaring kan een zeer belangrijk 
rechtselement zijn, omdat wanneer sprake is van verjaring een vordering zal wor-
den afgewezen. Volgens de wet mag de rechter echter niet uit zichzelf onderzoeken 
of er sprake is van verjaring.52 Een partij zal zich hier dus actief op moeten beroe-
pen. De juiste kennis kan dus het verschil maken tussen het wel of niet slagen van 
een vordering, en daarmee een belangrijk deel van de verdediging zijn. Deze kennis 
ontbreekt echter vaak bij niet-vertegenwoordigde partijen, en dus zal een beroep 
hierop niet vanzelfsprekend zijn. Omdat ‘het er soms vanaf spat’53 dat een vorde-
ring verjaard is en rechters wel op zoek willen naar een rechtvaardige uitkomst van 
een procedure, zoeken zij hierbij regelmatig de grenzen op van wat formeel gezien 
toelaatbaar is:

‘Dan maakt de gedaagde wel bezwaar en hij begint bijvoorbeeld te roepen van: “Ja ik 
heb heel die administratie niet meer, ik weet niet eens meer waar het precies over 
gaat, ik heb die getallen niet meer paraat, ik heb die e-mails niet meer”, noem maar 
op. Als er dan geen gemachtigde is, geen jurist die de gedaagde bijstaat, dan wil ik, 
en ik weet mijn collega’s ook, wel eens hinten ter zitting op de mogelijkheid dat de 
vordering misschien verjaard is. Dat levert ook wel eens protest op van de eisende 
partij, van: “Ja dat is niet aangevoerd.” Ja, dat kan kloppen, maar in het geheel van 
het verweer van gedaagde beluister ik dat wel eens bedoeld zou kunnen zijn daarop 
een beroep te doen indien men bekend zou zijn geweest met die juridische mogelijk-
heid. Dus daar vraag ik naar.’54

Andere rechters leggen meer expliciet uit hoe zij hierin te werk gaan:

‘Laatst op de mondelinge rol was een meneer en het was ook een vordering die moge-
lijk verjaard was. Dus ik zei tegen die meneer: “Doet u een beroep op verjaring?” 
Waarop die man zegt: “Is dat in mijn voordeel?” En dan denk je inderdaad onwille-
keurig: waar ben ik eigenlijk mee bezig. Ik zeg tegen die man van: “Nou, ik wil u niet 
al te veel juridisch advies geven want ik zit hier wel onafhankelijk, maar ik kan u wel 
dit zeggen, het is niet in uw nadeel. Dus als u daar een beroep op doet dan nemen wij 
dat mee, en wie weet of het lukt of niet.”’55

Vergelijkbare voorbeelden van partijen richting een bepaald beroep bewegen wor-
den in dezen ook genoemd:

‘Bij ontruiming is het zo, dat als je wanprestatie pleegt en de huurpenning niet be-
taald wordt, wordt er ontruimd, tenzij … Dat is die tenzij-clausule en daar moet je je 
als huurder natuurlijk op beroepen. Dus dan vraag ik meestal wel door: “En als u dan 
moet ontruimen, wat voor consequenties heeft dat dan en wat vindt u daarvan?” 

52 Art. 322 BW3.
53 Interview 121119.3.
54 Interview 071119.3 en vergelijkbaar 071119.1, 121119.3, 131119.1, 151119.1, 160120.1, 170120.1.
55 Interview 281119.2.
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Dan heb je dat ook wel ingevuld, dat doe je wel. Dus je compenseert op die manier 
wel.’56

Een actieve vertaling van iemands verhaal in een uitvoerbare juridische verdedi-
ging kan vrij snel aan de grenzen van de partijautonomie raken en de (gepercipieer-
de) neutraliteit van de rechter in het geding brengen. Er zijn grenzen aan hoeveel 
een rechter kan doen om een rechtzoekende in dezen een helpende hand toe te 
steken, en deze grenzen worden soms door de andere partij bewaakt:

‘Als iemand op een mondelinge behandeling komt, ja, dan help je ook wel. En wat ik 
wel eens meemaak, is dat de ene kant een advocaat heeft, wat wel lastig is, is van die 
repeat players. […] En die zaak werd echt onredelijk, de hoogte van de rekening, dat 
klopte gewoon niet. En dan komt er een verweer, maar er moet meer komen om het 
inderdaad af te wijzen. En toen ik daarop door vroeg, toen zei de advocaat van de 
eisende partij: “Mevrouw ik maak daar bezwaar tegen.” Toen zei ik: “Ja meneer u 
heeft gelijk. Dit is zo.” En dan wijs ik ook partij erop: “De verleiding waar ik nu in-
stap, om u te helpen, dat is mijn taak niet. Dus ik wil u wel in de gelegenheidstellen 
om de zaak aan te houden en om u juridisch te informeren over hoe u nou verweer 
moet voeren en wat u nog meer moet aanvoeren.”’57

Rechters moeten een balans vinden tussen voldoende feiten naar boven halen om 
een beslissing te kunnen nemen en recht doen aan de materiële rechtspositie van 
partijen enerzijds, en hun rol als neutrale arbiter anderzijds. Met name bij het bo-
ven tafel krijgen van alle relevante informatie en argumenten kan dit de rechter 
een dilemma opleveren:

‘Dus je wordt met allemaal problemen geconfronteerd waar je met professionele par-
tijen niet mee geconfronteerd wordt. Je ziet vaak dat ze misschien best een zaak 
zouden kunnen hebben als ze de goede argumenten zouden aanvoeren. Als ze die niet 
aanvoeren, zit ik heel onrustig op mijn stoel van: ga ik die argumenten nu meer of 
minder subtiel op tafel leggen of ga ik gewoon wachten of het komt en reken ik ze 
erop af als het niet komt. Dat vind ik wel lastige afwegingen, want aan de ene kant 
wil je recht doen aan de zaak, maar aan de andere kant moet je iemand ook weer niet 
te veel gaan helpen omdat hij geen professioneel gemachtigde heeft.’58

Zo’n evenwichtsoefening speelt bij uitstek een rol wanneer de ene partij niet en de 
andere wel vertegenwoordigd is. Wanneer beide partijen vertegenwoordigd zijn, 
zijn rechters over het algemeen passiever, in die zin dat ze verwachten dat veel 
meer van dit werk door de rechtsbijstandverlener wordt gedaan:

56 Interview 131119.1.
57 Interview 041119.1 Met repeat players duidt deze respondent op partijen zoals ziektekostenverze-

keraars, die met zekere regelmaat bij de kantonrechter procederen en daarmee ruime ervaring 
opbouwen – met name wanneer dit wordt afgezet tegen de beperkte ervaring van de niet-vertegen-
woordigde partij, die kan worden getypeerd als one-shotter.

58 Interview 121119.3.
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‘We zeggen weleens “beter geen advocaat dan een slechte advocaat”. Als je met een 
gemachtigde komt die jou vertegenwoordigt in rechte en jou rechtsbijstand verleent 
dan verwacht je daar wel wat van. Als je zonder een advocaat komt dan ben je als 
rechter eerder geneigd om mee te denken van “Je zegt nu dit, maar hoe kan ik dat nou 
juridisch vertalen dat het ook iets is waar ik iets mee moet of kan?” En als er een 
advocaat zit dan ga je meer luisteren, ja, heeft hij wel voldoende gesteld? Die man 
die moet zijn kunst verstaan en als die te weinig stelt, ja, dan reken ik je erop af.’59

In die zin zien kantonrechters in sommige gevallen slecht presterende vertegen-
woordigers eerder als een probleem voor een rechtvaardige rechtsbedeling dan het 
ontbreken van vertegenwoordiging, zoals verwoord door een andere rechter:

‘Dan wordt het nog ingewikkelder want met een in persoon procederende partij, ja, 
dat is ingewikkeld, maar ik zou bijna zeggen een feit voor de kantonrechter. Maar 
met een slechte advocaat is het nog veel erger. Moet ik dat ook gaan compenseren? 
Dat is helemaal ingewikkeld.’60

En een ander over het ontbreken van een beroep op verjaring:

‘Overigens heb je dat soms ook nog wel bij professionele gemachtigden natuurlijk he, 
want soms zit er wel een advocaat, maar eentje die zit te slapen. En dan zit je eigen-
lijk met hetzelfde probleem, maar dan voelen de meeste rechters er niet zoveel voor 
om te helpen. Dan word je een slachtoffer van je eigen advocaat.’61

De geïnterviewde rechters geven zonder uitzondering aan dat hoewel niet-verte-
genwoordigde partijen vaak een andere aanpak vragen, dit niet noodzakelijkerwijs 
leidt tot een negatievere uitkomst dan wanneer deze partijen vertegenwoordigd 
zouden zijn geweest. Zij wijzen hierbij op de grote verschillen in kwaliteit die zij 
waarnemen onder vertegenwoordigers, waarbij slechte vertegenwoordiging net zo 
veel actief werk vraagt van de rechter als niet-vertegenwoordigde partijen. Zelfs in 
die mate dat rechters soms het gevoel hebben dat procederende partijen het ‘slacht-
offer’ kunnen worden van een slechte rechtsbijstandverlener die ook bepaalde, 
voor de hand liggende, feiten niet inbrengt, terwijl de rechter in veel mindere mate 
geneigd is om tot actieve ondervraging over te gaan, omdat die het naar voren 
brengen van argumenten en feiten ziet als de rol van de rechtsbijstandverlener.

4.3 Schikken of niet?
Veel van het onderzoek naar de relevantie van de afwezigheid of aanwezigheid van 
rechtsbijstandverleners is gericht op de effecten op de uitkomst voor procespartij-
en, waarbij in zeer uiteenlopende mate positieve invloeden van de betrokkenheid 
van rechtsbijstandverleners op iemands kansen op succes worden gevonden. Mon-
delinge behandelingen in de Nederlandse context gaan echter over meer dan het 

59 Interview 271119.2 en vergelijkbaar 121119.1, 271119.1, 170120.2, 160120.2.
60 Interview 160120.2.
61 Interview 121119.3.
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vellen van een vonnis. Het Nederlandse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
beschrijft expliciet het tweeledige doel van de mondelinge behandeling voor aller-
eerst het inwinnen van informatie over de zaak en daarnaast het beproeven van de 
mogelijkheid om tot een minnelijke schikking te komen.62 Pogingen om tot een 
schikking te komen, hebben daarmee een centrale plek in de Nederlandse civiele 
procedure en vormen een essentieel onderdeel van de mondelinge behandeling in 
de Nederlandse civiele rechtspraak.
Bij de Nederlandse kantonrechter leidt gemiddeld circa 30% van de zaken tot een 
minnelijke schikking.63 Voor kantonrechters is ‘de zaak regelen’ een expliciet on-
derdeel van de dagelijkse praktijk. Zozeer zelfs dat verschillende rechtbanken indi-
viduele scorekaarten van percentages van afgehandelde zaken over de voorgaande 
periode bijhouden en aan het personeel rapporteren. Het vermengen van beslissen 
en bemiddelen heeft voordelen, maar brengt ook risico’s met zich mee. De voorde-
len zijn met name te vinden in de effectiviteit en efficiëntie van de procedure,64 en 
nadelen worden met name gezien in het risico op zogenaamde ‘dwangschikkin-
gen’,65 verwarring over de rol van de rechter en het ontbreken van de partij-over-
stijgende werking van uitspraken.66 Het risico waar ik in dit onderzoek op wil fo-
cussen, is hoe het gebrek aan vertegenwoordiging dit proces van regelen beïnvloedt.
Als het op het beproeven van een schikking aankomt, is de rechter op basis van het 
beginsel van partijautonomie ook beperkt in hoeverre hij een rol kan spelen bij het 
tot stand komen van de voorwaarden van een schikking. Hoewel een aantal rech-
ters aangeeft, bij het onderzoeken van de mogelijkheden tot een schikking, te 
‘schuiven tussen rol van de geschilbeslissende rechter en de wat meer mediërende 
rol’67 en zij partijen kunnen aanmoedigen om te zoeken naar een oplossing, nemen 
zij expliciet geen deel aan de beraadslagingen en onderhandelingen, die inhoudelijk 
buiten de rechtszaal plaatsvinden. Het inhoudelijke heen en weer tussen partijen 
gebeurt letterlijk buiten het zicht van de rechter. Zo komt het voor dat niet-verte-
genwoordigde partijen, die eerder tijdens de procedure nog konden profiteren van 
de compenserende rol van de rechter, er tijdens de onderhandelingen buiten het 
zicht van de rechter weer alleen voor staan.

‘Het overleg is natuurlijk op de gang, en daar zie ik niks van. Dus wat daar gebeurt 
en hoe de gemachtigde zich gedraagt dat weet ik helemaal niet. En als je daar een 

62 Hoewel het theoretisch mogelijk is dat een rechter een hoorzitting gelast voor slechts een van deze 
twee doelen, hebben Nederlandse civiele rechters de twee traditioneel gecombineerd. Verschoof 
2014, noot 6.

63 Verschoof en Van Rossem constateerden een percentage van 29% waar Van der Linden op een 
percentage tussen 22,7 en 41,3% uitkwam. Verschoof & Van Rossum 2018. Zie ook Van der Linden 
2010.

64 Van de onderzochte verstekzaken blijkt drie jaar na het beëindigen van de procedure in 31% van 
de zaken volledig aan de uitspraak voldaan. Bij vonnissen op tegenspraak is dat 73,5% en bij schik-
kingen 85%. Eshuis 2009.

65 Zo constateerden Verschoof en Van Rossem na onderzoek onder zittingsdeelnemers van civiele 
comparities dat in 31% van de onderzochte zaken die tot een schikking hadden geleid, een der 
betrokken partijen enige vorm van dwang had ervaren om tot een schikking te komen. Verschoof 
& Van Rossum 2018, p. 231.

66 Luban 1995.
67 Interview 160120.2 vergelijkbaar 201119.1.
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hele sterke krachtige gemachtigde hebt en een niet zo krachtige gedaagde, dan is het 
gesprek soms onevenwichtig. En dan kan de gemachtigde meer binnenslepen omdat 
die daar nou eenmaal meer ervaren is dan gedaagde.’68

Met uitzondering van zaken met betrekking tot het consumentenrecht, waar de 
kantonrechter op basis van EU-recht tegenwoordig een ruimere bevoegdheid heeft 
om ambtshalve te toetsen, is de kantonrechter op basis van de partijautonomie en 
contractvrijheid beperkt in de mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de uit-
komst van een overeenkomst tussen partijen:

‘Stel nu dat ze terugkomen en ze hebben een regeling bereikt waarvan je denkt ja, 
dat, hoe haalt hij het in zijn hoofd? Dat had hij nooit moeten doen. Dan is het heel 
moeilijk om in te grijpen. Je kan het doen bij consumentenrecht, maar verder niet, 
verder heb je daar niet zoveel ruimte in. Maar er komen soms regelingen op de gang 
tot stand dat je denkt ja, als ik het echt voor het zeggen had zou ik iets anders hebben 
beslist.’69

Een belangrijk instrument dat de rechter hierbij tot zijn/haar beschikking heeft, is 
het vellen van een voorlopig oordeel. Hoewel rechters formeel niet de voorwaarden 
voor schikkingen kunnen geven, kan de rechter, indien door partijen gewenst, een 
idee geven van welke richting de gedachten van de rechter uitgaan mocht het tot 
een oordeel komen. Rechters kunnen partijen vragen of ze al dan niet een indicatie 
willen hebben van de overwegingen van de rechter met betrekking tot een toekom-
stig vonnis – kennis die partijen bij onderhandelingen kan helpen tot een overeen-
komst te komen. Dit kan worden gebruikt om partijen aan te moedigen een schik-
king te treffen, wanneer ze de zaak waarschijnlijk zullen verliezen als de rechter 
zou beslissen, en waarbij een schikking dus een mogelijk gunstiger uitkomst van 
het geschil kan geven. En tegelijkertijd gebruiken rechters dit voorlopig oordeel om 
een signaal te geven aan de vertegenwoordigde, en dus sterker geachte, oppositie 
over wat de redelijke grenzen van een schikking zijn:

‘Als ze dan terugkomen en de ene heeft een advocaat of een deurwaarder en de ander 
niet dan kijk ik wel of wat er uitkomt past, of ik heb dat al van tevoren aangegeven 
dat op een aantal punten dat en dat niet toewijsbaar zal zijn en met name in die 
verhouding moet je soms naar de deurwaarders, vind ik, wel wat duidelijkheid schep-
pen omdat ze anders ook op de gang een wat onevenwichtige onderhandelingspositie 
hebben.’70

Ook geven rechters aan dat de hoedanigheid van de partij en zijn of haar capaciteit 
om de aangegeven kaders van de zaak te begrijpen, meespelen in de overweging om 
al dan niet aan te sturen op een schikking.

68 Interview 071119.1.
69 Interview 160120.1
70 Interview 201119.1
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‘Als ik vrees dat je iemand een regeling ziet treffen waarvan je denkt ja, dat is een 
onevenwichtige uitkomst, gelet op wat ik voor me heb liggen en gelet op wat ik zo’n 
beetje in mijn hoofd heb zitten waar het als het op een vonnis aankomt heen zou 
gaan, dan is dat voor mij een reden om maar niet aan schikken te beginnen.’71

5 Analyse

Zoals uit de hiervoor gepresenteerde resultaten blijkt, bestaat het werk van de kan-
tonrechter uit veel meer dan het toepassen van materieel recht op door partijen 
naar voren gebrachte feiten. De zelfrapportage van rechters geeft een beeld van de 
mate waarin zij de regie zeggen te nemen over een procedure, actief deelnemen aan 
de vormgeving van het geschil, en de mate waarin zij aangeven bereid te zijn partij-
en een helpende hand toe te steken. Een zekere mate van actief optreden is onont-
beerlijk bij het vergaren van voldoende informatie om in een zaak tot een beslis-
sing te komen. Met name wanneer partijen zonder rechtsbijstandverlener 
verschijnen, wordt deze balans op de proef gesteld en vraagt de door Ahsmann 
omschreven ‘dienstbaarheid aan de ongeschreven regel van procedurele en materi-
ele rechtvaardigheid’ een meer actieve rol van de rechter.
Hoewel er ook een minderheid aan respondenten is die aangeeft zeer terughou-
dend te zijn in het aanpassen van hun handelen bij partijen zonder rechtsbijstand, 
geven alle kantonrechters aan in verhouding een actievere invulling aan hun rol te 
geven wanneer partijen niet vertegenwoordigd zijn. Deels is dit het logische gevolg 
van het voorschrift dat gerechtelijke beslissingen zo veel mogelijk dienen te wor-
den gebaseerd op een correcte vaststelling van de feiten, wat in de regel bij niet-ver-
tegenwoordigde partijen meer werk vereist van de rechter om alle voor de beslis-
sing relevante informatie te vergaren.
Daarnaast geven de rechters aan de materiële rechtvaardigheid van een uitkomst 
centraal te stellen en daarom partijen zonder rechtsbijstandverlener meer ruimte 
te bieden dan de formele procesregels wellicht voorschrijven. De striktheid van 
partijautonomie en het aan partijen overlaten om het geschil vorm te geven wordt 
dan ook met name problematisch op het moment dat partijen zonder vertegen-
woordiging de rechtszaal betreden. Hierbij is vanuit het perspectief van de rechter 
het inwinnen van informatie ten behoeve van waarheidsvinding een belangrijk 
sturend element. De rechter heeft de input van partijen nodig om een voldoende 
gedetailleerd beeld van het geschil te verkrijgen. Uit de interviews blijkt dat kan-
tonrechters het als een van hun centrale taken zien om niet-vertegenwoordigde 
partijen hierin tegemoet te komen, met name wanneer dit een vorm van bescher-
ming betreft tegen sterkere partijen of tegen potentieel nadelig formalisme – het 
overmatig toepassen van procedurele vereisten, zoals de formele partijplichten. 
Door een meer actieve houding aan te nemen trachten zij de ongelijkheid die hier 
mogelijk uit voortvloeit zo veel mogelijk op te heffen. Zij plaatsen daarmee waar-
heidsvinding steevast boven eventuele procedurele vereisten die hieraan in de weg 
staan. Dit gegeven onderschrijft een trend die al eerder door Giesen werd geïdenti-

71 Interview 160120.2, en vergelijkbaar 170120.2.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4053355



Tussen partijautonomie en ongelijkheidscompensatie

Recht der Werkelijkheid 2021 (42) 2
doi: 10.5553/RdW/138064242021042002002

37

ficeerd, waarbij waarheidsvinding aan belang heeft gewonnen en inmiddels op weg 
is om een algemeen beginsel van burgerlijk procesrecht te worden.72

Hierbij maken kantonrechters wel degelijk een onderscheid in de hoedanigheid van 
de partijen die voor hen verschijnen en de mate waarin zij procesregels en par-
tijplichten formalistisch toepassen. Van professionele vertegenwoordigers wordt 
verwacht dat zij van de ‘spelregels’ op de hoogte zijn. Van leken niet, dus wordt 
beduidend meer ruimte genomen om partijen zonder rechtsbijstandverlener rich-
ting een bepaald juridisch werkbaar verweer ‘te bewegen’. Hierbij is het gericht 
vragen stellen en interpreteren van hetgeen naar voren wordt gebracht een belang-
rijke manier om te spelen met de ruimte die er is. Door te schuiven in de mate van 
toegepaste formaliteit wordt ruimte gecreëerd om recht te doen aan een zaak waar-
in een der partijen niet vertegenwoordigd is. Partijplichten worden daarbij hier en 
daar aan de kant geschoven of omzeild. Dit levert in zekere zin een verandering op 
in de traditionele arbeidsdeling in de rechtszaal, waarbij de rechter een deel van de 
taken die normaal gesproken bij de rechtsbijstandverlener liggen, zoals een infor-
merende taak, op zich neemt.
Het ontbreken van vertegenwoordiging en de beschreven dilemma’s die zich hierbij 
aandienen, laten zien op welke wijze kantonrechters omspringen met de rolambi-
guïteit die de kantonrechtspraktijk met zich meebrengt. De afwezigheid van pro-
cesvertegenwoordiging bij partijen dwingt rechters te reflecteren op hun persoon-
lijke rolopvatting. Omdat rechters niet volledig vrij zijn in hoever zij kunnen gaan 
in het aannemen van een actieve en ongelijkheidscompenserende rol in het proces, 
vereist dit een dynamische invulling van de rol van de rechter. Daarbij schuiven 
kantonrechters tussen verschillende rollen, zoals een informerende rol, een re-
gierol, een geschilbeslechtende rol en een rechtsbeschermende rol, waarbij de hoe-
danigheid van partijen rechters noopt tot handelen waarbij ze soms de formele 
grenzen van actief optreden bereiken. Het prioriteren van waarheidsvinding en 
een materieel rechtvaardige uitkomst boven eventuele procedurele vereisten die 
mogelijk aan een rechtvaardige uitkomst in de weg staan, is daarbij voor kanton-
rechters een leidend principe. Onderstaand antwoord van een van de rechters die 
werd gevraagd zijn rol als rechter te verwoorden vat dit goed samen:

R: ‘Wat een leidend principe is voor veel rechters en in ieder geval voor mijzelf, is het 
beginsel van materiële rechtvaardigheid. Je wil een eerlijke uitspraak doen, je wil 
een uitspraak doen die recht doet aan allebei de partijen. En als een partij met een 
heel gehaaide advocaat komt die allerlei juridische trucs in de strijd gooit en de ge-
daagde partij is niet vertegenwoordigd, en die gaat bij wijze van spreken als een lam 
naar de slachtbank. Dan voelt dat gewoon niet goed. En dan wil je toch iemand een 
kans geven. Dat wil niet zeggen dat je iemand daarmee bevoordeelt, want je moet als 
rechter onpartijdig zijn, maar je wil wel dat iemand een eerlijke kans krijgt in een 
proces. Dus in zoverre heb ik er niet zoveel op tegen om partijen een klein beetje te 
helpen zodat ze een eerlijke kans krijgen. Dat wil niet zeggen dat ze daarom de zaak 
winnen of verliezen. Maar meer dat ze enigszins perspectief krijgen op: ook dit en dit 

72 Giesen 2015, nr. 77-78 en 85.
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is van belang in deze procedure, en daar moet u wat op zeggen. En op basis daarvan 
ga ik een beslissing nemen.’
I: ‘Dus je bent onpartijdig wat betreft de uitkomst, maar niet wat betreft de proce-
durele stappen die moeten worden genomen.’
R: ‘Ja, zo zou je dat kunnen zeggen.’

6 Conclusie

Ten aanzien van de formele rol die de rechter in kantonprocedures wordt toebe-
deeld, bestaat een zekere mate van ambiguïteit. Enerzijds stelt de wet nog altijd 
grenzen aan het optreden van de rechter, die gebonden is aan hetgeen partijen aan 
vorderingen, verweren en grondslagen aanvoeren. Anderzijds krijgt de rechter een 
steeds actievere rol toebedeeld in het in goede banen leiden van de procedure. Kan-
tonrechters werken in een praktijk die, door de variatie in typen zaken, rechtsge-
bieden en specifieke problematiek bij de partijen, ruime flexibiliteit vereist. Door 
de verschillende en soms strijdige (beroepsethische) normen en procesvereisten 
die hierbij door de kantonrechter dienen te worden bewaakt, is de invulling van de 
voorgeschreven rol van de kantonrechter omgeven door een grote mate van ambi-
guïteit. Met name wanneer partijen zonder vertegenwoordiging procederen, wordt 
deze ambiguïteit versterkt.
In dit paper richtte ik mij op de impact van de aanwezigheid van niet-vertegen-
woordigde partijen op de rol van de kantonrechter. Aan de hand van semigestruc-
tureerde interviews met kantonrechters werd meer inzicht verkregen in de dilem-
ma’s die het ontbreken van vertegenwoordiging met zich meebrengt voor rechters 
en de manieren waarop zij daarmee omgaan. Uit de interviews komt naar voren 
hoe kantonrechters zoeken naar een balans tussen hun rol als neutrale arbiter bij 
een geschil en de extra eisen die aan hen worden gesteld door partijen die niet wor-
den vertegenwoordigd door een rechtsbijstandverlener. Zij schipperen daarbij tus-
sen proces en inhoud. Binnen deze dynamiek moeten rechters voortdurend afwe-
gingen maken tussen actiever optreden om voldoende informatie te vergaren voor 
een voldoende inhoudelijke behandeling en beoordeling van de zaak enerzijds, en 
het bewaken van de grenzen van de partijautonomie en hun eigen (gepercipieerde) 
neutraliteit anderzijds. Volledige partijautonomie wordt daarbij door rechters ge-
zien als niet realistisch en bovendien strijdig met waarheidsvinding.
Met het oog op de toenemende mogelijkheid voor partijen om in persoon te proce-
deren en het belang van toegankelijke procedures met een actieve rechter, kan op 
basis van deze inzichten worden geconcludeerd dat de extra ruimte die kanton-
rechters wordt geboden, middels bijvoorbeeld de recentelijk aangenomen wijziging 
in het bewijsrecht, hier positief aan bijdraagt. Binnen de kantonrechtspraak kan 
dit worden gezien als een stap in de goede richting met meer toegang tot de geschil-
beslechtende en rechtsbeschermende functie van de rechter alsook een laagdrem-
pelige procedure waarbij de kantonrechter zijn ongelijkheidscompenserende rol zo 
goed mogelijk kan vervullen.
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