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Burgers en ondernemingen die in een juridische 
strijd zijn verwikkeld, kunnen naar de rechter. 

Die kan vonnis wijzen, maar ook een bemiddelingspoging 
doen. Zien partijen daar wat in, dan wordt de zitting 
geschorst zodat zij en hun advocaten daarover op de gang 
kunnen praten. In een op de drie procedures schikken 
partijen daadwerkelijk. Uit eerder onderzoek is bekend 
welke schikkingsinterventies van rechters effectief zijn 
en welke minder goed werken. Tegelijkertijd blijkt dat niet 
iedereen die schikt tevreden is. 
 
Maar wat gebeurt er nu eigenlijk op de gang? Dat is het 
onderwerp van deze studie. Lieverse heeft 24 rechtszaken 
geobserveerd, in de zittingszaal en op de gang. Achteraf 
heeft hij procespartijen en hun advocaten geïnterviewd. 
Dat levert relevante inzichten en praktische aanbevelingen 
op voor iedereen die werkzaam is in de civielrechtelijke 
procespraktijk.
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