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1. Algemeen 

1.1. Inleiding 

Vereenvoudiging van de civiele kantongerechtsprocedure is de laatste 
halve eeuw bij herhaling aan de orde gesteld. Tot een integrale herziening 
van de kantongerechtsprocedure heeft dit tot op heden echter niet geleid. 

Een in 1935 ingediend wetsontwerp houdende maatregelen tot 
vergemakkelijking van inning van onbetwiste geldvorderingen, strandde 
voortijdig (Handelingen Staten-Generaal, Bijlagen 1935-1936, 174, 
1-4). 

Bij besluit van de Secretaris-Generaal van Justitie van 15 oktober 1942 
(Verordeningenblad 124/1942) ter vergemakkelijking van de inning van 
kleine geldvorderingen, werd het dwangbevel geïntroduceerd, dat in 
kantongerechtszaken kon worden afgegeven voor vorderingen terzake 
van de nakoming van een overeenkomst tegen schuldenaren met een 
bekende woon- of verblijfplaats. 

Een wetsontwerp van 1952 houdende een integrale herziening van de 
kantongerechtsprocedure (Bijlagen 1952-1963, 2395, 1-10), dat onder 
meer voorzag in een mondelinge behandeling na verwijzing, werd in 1963 
ingetrokken. 

Bij wet van 2 december 1965, houdende wijziging van de bepalingen 
inzake het geding voor de kantonrechter in burgerlijke zaken (Stbl. 1965, 
nr. 527), werd het Besluit van 1942, met enige ondergeschikte wijzigingen, 
opgenomen in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Het woord 
«dwangbevel» werd vervangen door de woorden «rechterlijk bevel tot 
betaling». Een groot aantal artikelen van de rechtbankprocedure werd op 
de kantongerechtsprocedure van overeenkomstige toepassing verklaard. 
Verder werd onder meer de positie van de gemachtigde geregeld (artikel 
99a Rv.) en werd de mogelijkheid geopend tot het treffen van voorlopige 
voorzieningen (artikel 100 Rv.). 

Nadien is van diverse zijden opnieuw aangedrongen op een vereenvou-
diging van de kantongerechtsprocedure. De betalingsbevelprocedure 
werd als te beperkt ervaren: deze betreft immers alleen (kleine) geldvor-
deringen terzake van de nakoming van een overeenkomst en strekt 
dientengevolge vooral ten voordele van leveranciers van goederen en 
diensten en niet van hun wederpartij, terwijl zij is beperkt tot zaken waarin 
geen verweer wordt gevoerd. Invoering van een informelere behandeling 
van kleine zaken werd bepleit opdat deze door een actievere rechter tot 
een oplossing zouden kunnen worden gebracht, eventueel zonder 
bijstand van rechtshelpers. 

In 1 975 verscheen het SER-advies inzake methoden ter verbetering van 
de behandeling van consumentenklachten. In dit advies werden suggesties 
gedaan ter ondervanging van de bezwaren geuit tegen de betalingsbevel-
procedure, resulterend in een voorstel voor een afzonderlijke, vereenvou-
digde kantongerechtsprocedure voor consumenten. 

In de lijn van het SER-advies van 1975 lag de studie «De consument en 
de rechter», die de Stichting Konsumenten Kontakt in 1978 publiceerde 
en die eveneens voorstellen bevatte voor een vereenvoudigde kantonge-
rechtsprocedure voor consumenten. 

De Nederlandse Orde van Advocaten besteedde in september 1 980 in 
haar jaarvergadering aandacht aan dit onderwerp. In het preadvies van 
Mr. PA. Wackie Eysten («Advocaat en consument; aspecten van de 
rechtspleging in consumentenzaken») werd gepleit voor een facultatieve, 
vereenvoudigde kantongerechtsprocedure voor consumentengeschillen. 

Ook in Europees verband werd aangedrongen op een eenvoudige 
procedure voor kleine zaken van gering financieel belang. In mei 1981 
kwam het Comité van Ministers van de Raad van Europa met een aanbe-
veling terzake (Recommendation No.R(81)7). 
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De hierboven beschreven ontwikkelingen leidden ertoe dat het Ministerie 
van Justitie in december 1980 een nota uitbracht over een vereenvoudiging 
van de civiele kantongerechtsprocedure, in welke nota uitgangspunten 
voor een wettelijke regeling waren opgenomen. 

Deze uitgangspunten vormden toen het voorlopige departementale 
standpunt. Heel in het kort behelsde dit standpunt dat het, onder andere 
ter vermijding van verdere verbrokkeling, geen aanbeveling verdient te 
komen tot een aparte procedure voor consumentengeschillen, maar dat 
de betalingsbevelprocedure zou moeten worden uitgebouwd tot een 
zelfstandige, voor iedereen toegankelijke procedure voor kleine civiele 
zaken, waarin naast de kantonrechter ook aan de gerechtssecretaris 
bepaalde taken zouden worden toegekend. Na advisering door belangen-
organisaties en door de Staatscommissie Herziening rechterlijke organi-
satie, nader mondeling overleg met de Kring van Kantonrechters en 
herbezinning in het kader van de bezuinigingen, moesten de uitgangs-
punten, vervat in de departementale nota van 1980, vrij ingrijpend 
worden herzien. Op basis van de herziene uitgangspunten is het onderha-
vige wetsontwerp opgesteld. 

Het ontwerp is voorafgegaan door een voorontwerp dat in maart 1985 
aan de belangenorganisaties is toegestuurd. Op het voorontwerp is door 
alle aangeschreven belangenorganisaties gereageerd. Het betrof de 
Consumentenbond, de Federatie Nederlandse Vakbeweging, Koninklijke 
Vereniging van Gerechtsdeurwaarders, Konsumenten Kontakt, de Kring 
van Kantonrechters in Nederland, de Nederlandse Orde van Advocaten, 
de Raad van Nederlandse Werkgeversverbonden VNO en NCW, en de 
Raad voor het midden- en kleinbedrijf. Voorts is op het voorontwerp 
gereageerd door het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen. De 
reacties, die evenals het voorontwerp van 1985 als bijlagen (I t/m X) bij 
deze memorie zijn gevoegd, bevatten vele nuttige suggesties. Daarmee is 
zo goed mogelijk rekening gehouden, hetgeen, mede gezien de soms 
tegengestelde desiderata, niet steeds eenvoudig bleek. Een en ander 
heeft tot een aantal wijzigingen van de tekst van het wetsontwerp geleid, 
overigens zonder dat de uitgangspunten wezenlijk zijn veranderd. Een 
belangrijke wijziging in vergelijking met het voorontwerp, die naar 
aanleiding van de ontvangen reacties is aangebracht, zij reeds hier 
vermeld: het wetsontwerp voorziet thans in de - bijna door alle organisaties 
bepleite - handhaving van de mogelijkheid om desgewenst ook mondeling 
verweer te voeren. Voor het overige zal, waar dit verhelderend is, bij de 
artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp verderop in deze 
memorie op diverse reacties worden ingegaan. 

De centrale doelstelling van het wetsontwerp is een vereenvoudiging 
van de civiele kantongerechtsprocedure voor andere zaken dan die zaken, 
waarop de algemene regeling van de verzoekschriftprocedure (de 
artikelen 429a Rv. en volgende) of een bijzondere daarmee te vergelijken 
regeling van toepassing is. Deze vereenvoudiging is op verschillende 
manieren uitgewerkt. 

In de eerste plaats is gestreefd naar een zo groot mogelijke harmonisering 
van de op de contentieuze civiele zaken betrekking hebbende wettelijke 
bepalingen, voornamelijk voorkomende in de tweede titel van het Eerste 
Boek van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Bijzondere 
bepalingen betrekkelijk de wijze van procederen voor den Kantonregter). 
Voor contentieuze civiele kantongerechtszaken bestaan thans meerdere 
regelingen. De - aanmerkelijke - verschillen tussen deze regelingen zijn 
historisch verklaarbaar. Er zijn naar mijn mening echter geen goede 
gronden, deze verschillen te handhaven. Harmonisering acht ik van groot 
nut zowel uit een oogpunt van hanteerbaarheid van de wettelijke voor-
schriften door de justitiabelen, in het bijzonder de justitiabelen die zonder 
beroepsgemachtigde procederen, als ook uit een oogpunt van het 
nastreven van een grotere doelmatigheid bij de behandeling en afdoening 
van de zaken door de kantonrechter en het griffieapparaat. 
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In de tweede plaats richt de vereenvoudiging zich op de wijze van 
rechtsingang. Thans is de situatie aldus, dat sommige zaken slechts met 
een verzoekschrift kunnen worden ingeleid, dat door de griffie aan de 
wederpartij moet worden verzonden, en dat andere zaken slechts met een 
dagvaarding kunnen worden ingeleid, die door een deurwaarder aan de 
wederpartij moet worden betekend, terwijl er een derde groep van zaken 
is (geldvorderingen betreffende de nakoming van een overeenkomst tot 
een bedrag van f2500) die, ter keuze van de aanlegger, zowel met een 
verzoekschrift als met een dagvaarding kunnen worden ingeleid. Deze 
verschillen hebben hun eigen ontstaansgronden, die echter hun zin thans 
merendeels hebben verloren. Nog daargelaten het harmoniseringsaspect, 
dat hierboven reeds ter sprake kwam, meen ik dat het voor de civiele 
kantongerechtsprocedure typische kenmerk, dat men zowel met als 
zonder gemachtigde kan procederen, meebrengt dat het in beginsel in 
alle contentieuze zaken mogelijk moet zijn, de zaak aanhangig te maken 
zonder bijstand van derden, en dat de keuze om zich al dan niet van 
dergelijke bijstand te voorzien niet van invloed behoort te zijn op de 
wettelijke regeling van het verdere verloop van de procedure. Deze 
gedachte is aldus uitgewerkt dat volgens het wetsontwerp de procedure 
steeds wordt ingeleid door een ter griffie in te dienen schriftelijke eis, 
welke, naar keuze, vooraf door een deurwaarder aan de wederpartij wordt 
betekend of na de indiening door de griffie aan de wederpartij wordt 
toegezonden. Slechts wanneer de wederpartij geen bekende woon- of 
verblijfplaats in Nederland heeft, of wanneer de termijn voor antwoord op 
verzoek van de eiser door de kantonrechter is verkort, kan men niet 
kiezen maar moet de schriftelijke eis steeds door een deurwaarder 
worden betekend. 

In de derde plaats wordt een vereenvoudiging van het procedureverloop 
beoogd door het voorschrift dat in alle zaken die de kantonrechter 
daartoe geschikt acht, aanstonds nadat schriftelijk of mondeling is 
geantwoord een comparitie van partijen moet worden bevolen, teneinde 
een schikking te beproeven, dan wel door overleg met partijen en op 
basis van door partijen verstrekte inlichtingen te komen tot een versnelling 
of vereenvoudiging van de bewijslevering. Aldus kan de comparitie er 
mede toe leiden dat, indien al geen schikking wordt bereikt, de schriftelijke 
fase van de procedure wordt bekort en efficiënter verloopt. Het systeem 
van de comparitie na antwoord is vooral bij de rechtbanken tot ontwikkeling 
gekomen en leidt aldaar in de praktijk tot goede resultaten. Ik meen dat 
dit systeem zich evenzeer leent voor toepassing op ruime schaal in de 
civiele kantongerechtsprocedure. Ik verwacht dat de voorgestelde 
wettelijke regeling van dit systeem daartoe een belangrijke bijdrage zal 
leveren. Een vereenvoudiging van het procedureverloop wordt verder 
onder meer nagestreefd door een bepaling dat de kantonrechter na 
antwoord voor nadere stukkenwisseling toestemming moet geven en 
door een meer sobere regeling van de incidenten die zich tijdens het 
proces kunnen voordoen. 

In de vierde plaats brengt een betere afstemming van de kantonge-
rechtsprocedure op het gegeven dat deze procedure ook bestemd is voor 
justitiabelen die zonder gemachtigde procederen, naar mijn mening mee 
dat gebroken moet worden met het systeem dat partijen op alle rolzittingen 
in persoon of via een gemachtigde aanwezig moeten zijn, voor het 
indienen en in ontvangst nemen van processtukken of voor de kennisname 
van rolbeschikkingen. Dit leidt tot de volgende consequenties, die in het 
wetsontwerp zijn verwerkt: 

- afgezien van de gevallen waarin uitdrukkelijk de gelegenheid wordt 
geboden voor mondelinge proceshandelingen, verloopt de procedure 
schriftelijk, hetgeen meebrengt dat de algemene mogelijkheid om 
mondeling proceshandelingen te verrichten komt te vervallen; 

- partijen kunnen tijdens het proces processtukken ook vóór de 
betreffende rolzitting ter griffie indienen of via de post aan de griffie 
toezenden; 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1986-1987, 19 976, nr. 3 4 



- de griffier licht partijen die wel als eiser of verweerder in het proces 
zijn verschenen, doch niet ter rolle aanwezig waren, schriftelijk in over 
rolbeschikkingen en mogelijke andere beschikkingen en hij zendt aan 
deze partijen de door de wederpartij ingediende processtukken, alsmede 
tussenvonnissen en eindvonnissen en andere processtukken, via de post 
toe. 

De reikwijdte van de voorgestelde regeling blijft beperkt tot de kanton-
gerechtsprocedure zelf en omvat dus niet mede de behandeling door de 
rechtbank van het hoger beroep tegen een vonnis van de kantonrechter. 
Zo blijft in hoger beroep de dagvaarding gehandhaafd. 

De vier hierboven vermelde vereenvoudigingen, alsmede enige andere 
wijzigingen van meer ondergeschikte aard worden in de volgende 
paragrafen en in de artikelsgewijze toelichting nader uitgewerkt. 

Zoals was vermeld in de Regeringsverklaring van 30 juli 1986, zal in 
deze kabinetsperiode, conform de voorstellen van de Staatscommissie 
Herziening Rechterlijke Organisatie, Eindrapport deel I, een voorstel 
betreffende de integratie van de gewone rechtspraak in eerste aanleg 
verder worden uitgewerkt. Reeds nu staat echter vast dat aan de moge-
lijkheid van een weinig formele afdoening van eenvoudige zaken van 
beperkt financieel belang ook bij een geïntegreerd gerecht van eerste 
aanleg behoefte zal bestaan. Dit is ook de mening van de Staatscommissie, 
die op blz. 10 van haar eindrapport, deel I, opmerkt dat het mogelijk moet 
zijn de zoeven bedoelde zaken op weinig formele wijze af te doen zonder 
deze zaken aan een apart gerecht op te dragen. De mogelijkheid van een 
weinig formele behandeling en afdoening wordt in dit wetsontwerp 
verbeterd. Aangezien aan die mogelijkheid blijkens het bovenstaande 
behoefte bestaat ook bij een toekomstige integratie van rechtbanken en 
kantongerechten, ben ik van mening dat integratie de opportuniteit van 
de bij dit wetsontwerp voorgestelde wijzigingen niet zou beïnvloeden. 
Omgekeerd laat daarom dit wetsontwerp ook de voorstellen van de 
Staatscommissie onverlet. 

1.2. Harmonisering van de processuele voorschriften 

Voor contentieuze civiele kantongerechtszaken bestaan thans de 
volgende verschillende regelingen: 

- de gewone dagvaardingsprocedure (artikelen 97a Rv.-125 Rv.); 
- de procedure voor arbeids- en aanverwante zaken (artikelen 125a 

Rv.-125f Rv); 
- de procedure voor huurkoopzaken (artikelen 1 25g Rv.-125i Rv); 
- het verzoek tot teruggave van een in huurkoop overgedragen zaak 

(artikel 125j Rv); 
- de procedure voor pachtzaken (artikelen 136-140 Pachtwet); 
- het verzoek tot het uitvaardigen van een rechterlijk bevel tot betaling 

(artikelen 125k Rv.-125v Rv); 
- verzoeken waarop de algemene regeling van de verzoekschriftpro-

cedure (artikelen 429a Rv. e.v.) of een soortgelijke bijzondere regeling 
van toepassing is, in het bijzonder verzoeken betreffende huur van 
woonruimte en bedrijfsruimte, verzoeken ingevolge artikel 1639w B.W. 
(ontbinding van een arbeidsovereenkomst) en verzoeken op het terrein 
van het personen- en familierecht. 

Voorgesteld wordt thans dat de nieuwe regeling alle bovengenoemde 
kantongerechtszaken zal omvatten, met uitzondering evenwel van de 
laatstgenoemde categorieën van verzoekschriftprocedures. Er komt dan, 
met inachtneming van de genoemde uitzondering, een uniforme procedure 
voor alle vermogensrechtelijke contentieuze zaken. Dit betekent dat de 
voor de kantonrechter ie voeren civiele procedures gereduceerd zullen 
worden tot twee soorten: de thans voorgestelde en de verzoekschriftpro-
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cedures. Ik acht het voorshands niet nodig ook de vermogensrechtelijke 
contentieuze zaken waarop de verzoekschriftprocedure van de artikelen 
429a Rv. e.v. van toepassing is (de bovengenoemde huurzaken en de 
zaken betreffende de ontbinding van een arbeidsovereenkomst) onder de 
nieuwe regeling te brengen, daar de regeling van de artikelen 429a Rv. 
e.v., die van betrekkelijk jonge datum is, voor deze zaken in de praktijk op 
bevredigende wijze functioneert. Het verschil met de andere genoemde 
groepen van zaken is dat hier geen aparte processuele regeling geldt, 
maar een regeling die ook geldt voor vele rechtbankprocedures en voor 
de kantongerechtsprocedures op het terrein van het personen- en 
familierecht (boek 1 B W ) . Het komt mij niet zinvol voor om in het 
onderhavige verband de vraag van de reikwijdte van de verzoekschriftpro-
cedure van de artikelen 429a Rv., e.v. voorzover het kantongerechtszaken 
betreft, opnieuw onder ogen te zien. Of er aanleiding zal zijn die vraag in 
de toekomst wel onder ogen te zien, zal mede moeten afhangen van 
ervaringen, op te doen met de bij dit wetsontwerp voorgestelde nieuwe 
regeling. 

Voor wat de andere groepen van zaken betreft zie ik, gegeven de 
soepele opzet van de nieuwe regeling, niet in dat het nodig zou zijn de 
thans bestaande verschillen te handhaven. Arbeids-, huurkoop- en 
pachtzaken zijn thans «oneigenlijke» verzoekschriftprocedures: zij 
beginnen met een verzoekschrift, verlopen als dagvaardingsprocedures 
en eindigen met een vonnis. Ook onder de nieuwe regeling zal men deze 
zaken, tenzij de wederpartij in Nederland geen bekende woon- of verblijf-
plaats heeft, aanhangig kunnen maken door de indiening ter griffie van 
het inleidend processtuk (dat in de nieuwe regeling de naam «schriftelijke 
eis» heeft gekregen) zonder voorafgaande inschakeling van een deurwaar 
der. Met het bijzondere karakter van met name arbeidszaken zal de 
kantonrechter onder de nieuwe regeling door de grotere algemene 
differentiatiemogelijkheden (zie ook deze memorie, par. 1.3) zelfs beter 
rekening kunnen houden. Het bijzondere karakter van de hier bedoelde 
procedures rechtvaardigt, afgezien van enkele bijzondere bepalingen, 
vooral op het terrein van de relatieve bevoegdheid, naar onze mening 
geen afzonderlijke processuele voorschriften naast de nieuwe regeling. 

Ook de huidige betalingsbevel-procedure (de artikelen 125k-125v Rv.) 
behoeft niet als afzonderlijke regeling gehandhaafd te blijven. Het 
voordeel van deze regeling voor de justitiabelen is vooral hierin gelegen, 
dat men de betreffende geldvorderingen ook zonder de inschakeling van 
een deurwaarder, en dus op goedkopere en informelere wijze, aanhangig 
kan maken. Dat voordeel blijft in de nieuwe opzet ten volle gehandhaafd. 
In geval van verstek zal men op nagenoeg dezelfde wijze als thans op 
korte termijn een rechterlijke beslissing verkrijgen. Materieel gaat het hier 
om zaken die zich niet onderscheiden van contractuele geldvorderingen 
die thans met een dagvaarding aanhangig worden gemaakt en uitmonden 
in een verstekvonnis. Thans bestaande processuele verschillen met 
betrekking tot termijnen, wijze van afdoening en het karakter van de 
einduitspraak (vonnis of beschikking) zijn dan ook niet gerechtvaardigd en 
dienen geen praktisch doel. 

Ik meen niet te kunnen volstaan met een aanpassing van de betalings-
bevelprocedure door daarvan de reikwijdte uit te breiden, daar deze 
procedure alleen betrekking heeft op verstekzaken. Een wijziging in die zin 
van de betalingsbevelprocedure zou geen effect hebben op procedures 
waarin verweer wordt gevoerd. Een uitbreiding van de regeling van de 
betalingsbevelprocedure ook tot zaken waarin verweer wordt gevoerd zou 
een nieuwe - onnodige - differentiëring van de wettelijke regeling van de 
kantongerechtsprocedure betekenen. Ook deze overwegingen leiden tot 
de conclusie dat de voorgestelde harmonisering de voorkeur verdient. 
Deze harmonisering is, naar mij voorkomt, de logische uitkomst van een 
uitwerking van de doelstellingen die in het onderhavige wetsontwerp 
worden nagestreefd. 
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Voorts meen ik dat ook de bijzondere procedure van artikel 125j Rv. 
(het verzoek tot teruggave van een in huurkoop overgedragen zaak) kan 
opgaan in de voorgestelde algemene regeling. In het bijzonder het 
nieuwe artikel 118 Rv., dat voortbouwt op het huidige artikel 100 Rv., 
biedt ook hier voldoende armslag. 

De nieuwe procedure is geen dagvaardingsprocedure, daar het 
procesinleidend stuk geen dagvaarding is, maar een schriftelijke eis. Deze 
schriftelijke eis kan op de hierboven reeds ter sprake gebrachte twee 
manieren aan de wederpartij geworden. De verschillen met de huidige 
dagvaardingsprocedure van de artikelen 97a Rv.-125 Rv., als men de 
rechtsingang buiten beschouwing laat, zijn echter van beperkte omvang, 
mede doordat een aanzienlijk aantal bepalingen van de dagvaardingspro-
cedure, voorkomend in de derde titel van het eerste boek van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering, waaronder het gehele bewijsrecht van 
overeenkomstige toepassing blijft op de nieuwe kantongerechtsprocedure 
(artikel 97 Rv. van het wetsontwerp; men vergelijke het huidige artikel 
125 Rv). 

Een belangrijk bijkomend voordeel van de voorgestelde harmonisering 
is, dat kan worden aangesloten bij de normale absolute bevoegdheid van 
de kantonrechter, zoals geregeld in de Wet op de rechterlijke organisatie, 
en dat dus de afgrenzingsproblemen die zich bij de huidige differentiatie 
kunnen voordoen ten aanzien van de wijze van rechtsingang, de bevoegd-
heid en de ontvankelijkheid, aanzienlijk worden beperkt. 

1.3. Algemene kenmerken van de nieuwe regeling 

De civiele kantongerechtspraktijk onderscheidt zich in een aantal 
opzichten duidelijk van die van de andere rechter voor de rechtspraak in 
eerste aanleg: de rechtbankpraktijk. Allereerst geeft het feit dat op grote 
schaal zowel met als zonder rechtsbijstand pleegt te worden geprocedeerd, 
aan de kantongerechtspraktijk een hybridisch karakter. Niet zelden heeft 
men te maken met mensen die volstrekt onbekend zijn met de gang van 
zaken, omdat het de eerste keer is dat zij bij een civiele procedure 
betrokken zijn. Anderzijds is hier op meer specifieke gebieden zoals 
bijvoorbeeld het arbeidsrecht, sprake van een sterke professionalisering 
in die zin dat in bijna alle gevallen de partijen worden bijgestaan en 
vertegenwoordigd door advocaten, deurwaarders en andere personen die 
van het verlenen van rechtsbijstand hun beroep maken. Hierbij komt, dat 
zowel de aard als het belang van de zaken zeer sterk uiteenloopt. Voor 
het financiële belang geldt, anders dan bij de rechtbank, geen ondergrens 
en in een aantal gevallen (huurzaken, huurkoopzaken en arbeidszaken) 
geldt geen bovengrens. Tenslotte moet steeds worden bedacht dat het in 
de kantongerechtspraktijk vaak om zeer grote aantallen zaken gaat: 
landelijk bezien een veelvoud van het aantal civiele rechtbankzaken. Zo 
werden in 1984 bij de kantongerechten bijna 200.000 zaken aangebracht 
van het soort dat onder de onderhavige regeling valt en bij de rechtbanken, 
inclusief de korte gedingen, ruim 68.000. Al deze specifieke kenmerken 
te zamen geven de kantongerechtspraktijk zijn geheel eigen karakter. 

Dit eigen karakter werkt onvermijdelijk door in een regeling van de 
procesgang. In vergelijking met de regeling van de civiele rechtbankpro-
cedure moet met veel meer situaties rekening worden gehouden, maar 
tegelijkertijd ook met het simpele feit dat zeer veel zaken moeten worden 
afgedaan. Hierin schuilt de rechtvaardiging voor een eigen regeling van 
de civiele kantongerechtsprocedure. Dat betekent tevens dat daar waar 
het eigen karakter géén duidelijke rol speelt, een afwijking van de 
rechtbankprocedure achterwege dient te blijven. Tegen deze achtergrond 
kunnen een aantal algemene kenmerken van de nieuwe regeling worden 
onderscheiden, waarbij ik mij beperk tot de kenmerken die duidelijk 
afwijken van, althans waarbij het accent duidelijk anders ligt dan bij, de 
rechtbankprocedure. 
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Allereerst is in de nieuwe regeling een grote soepelheid nagestreefd: 
strakke processchema's in de wet zouden hier niet doelmatig zijn. Zo 
kunnen partijen fouten in het inleidende processtuk, voorzover deze van 
formele aard zijn, doorgaans nog herstellen. Zo ook wordt aan partijen in 
meerdere opzichten een keuzemogelijkheid geboden: zij kunnen in 
beginsel zowel met als zonder de bijstand van een gerechtsdeurwaarder 
de zaak aanhangig maken; zij kunnen zowel mondeling als schriftelijk 
antwoorden op de ingestelde vordering; zij kunnen de processtukken 
zowel ter terechtzitting indienen als ter griffie (doen) bezorgen, in persoon 
of via de post. In aanvulling hierop dienden ook aan de kantonrechter 
ruimere bevoegdheden te worden toegemeten. Termijnen kunnen veelal 
worden verlengd; de kantonrechter kan in beginsel kiezen voor de 
procesgang waarin in een vroeg stadium een mondelinge behandeling in 
de vorm van een comparitie na antwoord plaats vindt, dan wel voor een 
meer traditionele procesgang met een geheel schriftelijke voorbereidende 
fase, met indien nodig meerdere processtukken over en weer; aan 
partijen kan indien nodig worden opgedragen hun stellingen op bepaalde 
punten nader uit te diepen, toe te lichten of te documenteren. Ook kan de 
kantonrechter desgevraagd in meer gevallen dan thans voorlopige 
voorzieningen treffen. Mede afhankelijk van de aard van de procedure kan 
de kantonrechter, naar eigen inzicht, een meer afwachtende, lijdelijke, 
dan wel een actievere rol vervullen. In verband met dit laatste kan niet 
worden gezegd dat de nieuwe procedure in het algemeen wordt gekenmerkt 
door een actievere rol van de rechter, maar wel dat voor een dergelijke 
actievere rol, indien nodig, een aantal, deels nieuwe, mogelijkheden 
wordt geboden. 

Voorts is, zowel vanwege de vereiste soepelheid als ook met het oog 
op het zeer brede toepassingsgebied, in de wettelijke regeling een zo 
groot mogelijke soberheid betracht. Gedetailleerde voorschriften kunnen 
eerder als te knellend worden ervaren, naarmate de aard en de aantallen 
van de zaken grotere variëteiten vertonen. Om die reden is er bijvoorbeeld 
van afgezien, in de wet vast te leggen in welke gevallen de zaak geschikt 
zou kunnen zijn voor een comparitie van partijen na antwoord of voor een 
bevel tot nadere toelichting of nadere documentatie op een bepaald punt. 
Ook de regeling van de incidenten (de artikelen 114 tot en met 117 Rv. 
van het ontwerp) heeft om deze reden een vrij beknopt karakter. De 
kantonrechter kan hier in grote mate naar bevind van zaken handelen en 
rechtsmiddelen kunnen tegen het incidentele vonnis niet worden ingesteld. 

Met betrekking tot de keuze van partijen om zich al dan niet van 
rechtsbijstand te voorzien is het wetsontwerp, gezien de al gesignaleerde 
grote verscheidenheid ook in dit opzicht, neutraal. De grondgedachte is 
dus, anders dan de deurwaarders blijkens hun commentaar op het 
voorontwerp vrezen, zeker niet dat de burger zelf alle kantongerechtszaken 
zonder rechtshulp kan en moet voeren. Het wetsontwerp schept geen 
belemmeringen voor het aanwenden van rechtshulp. Anderzijds wordt de 
afhankelijkheid van rechtshulp ook niet vergroot. Of en in hoeverre de 
kantonrechter aanleiding ziet, in zijn procesbeleid met het aspect van de 
eventuele afwezigheid van rechtsbijstand rekening te houden, wordt 
geheel aan zijn discretie overgelaten. Het ligt echter voor de hand dat de 
grotere scala van mogelijkheden die de kantonrechter heeft om hot 
procesverloop te beïnvloeden, hem ook hierbij meer armslag zal bieden. 

Terwille van de duidelijkheid en de leesbaarheid is in de wettekst het 
gebruik van procesrechtelijk vakjargon waar mogelijk vermeden. Zo wordt 
van tegeneis gesproken in plaats van eis in reconventie en van verzetschrift 
in plaats van eis in oppositie. 

Op de details van deze algemene kenmerken wordt hierna uitvoeriger 
ingegaan. 
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1.4. Rechtsingang 

De onder de nieuwe regeling vallende zaken worden, zoals gezegd, 
altijd aanhangig gemaakt door de indiening ter griffie van een schriftelijke 
eis. Die eis kan in beginsel op twee wijzen aan de wederpartij geworden: 
betekening door een gerechtsdeurwaarder of verzending over de post 
door de griffie. De griffier zendt bij aangetekende brief een afschrift van 
de schriftelijke eis aan de verweerder. Verzending door de griffier blijft 
achterwege indien de schriftelijke eis aan de verweerder is betekend. 
Betekening is altijd mogelijk. Zij is verplicht als de wederpartij in Nederland 
geen bekende woon- of verblijfplaats heeft, als ook wanneer men 
ingevolge artikel 106, tweede lid, Rv. van het ontwerp verkorting van de 
antwoord-termijn heeft verzocht en verkregen. 

In verband met de voorgestelde handhaving van de verplichting tot 
betekening door een deurwaarder in geval de wederpartij in Nederland 
geen bekende woon- of verblijfplaats heeft, kan worden verwezen naar 
artikel 4 onder 8° Rv. zoals onlangs gewijzigd bij de wet van 3 juli 1985, 
houdende wijziging van bepalingen die betrekking hebben op de betekening 
van exploiten in burgerlijke zaken (Stb. 384). Artikel 4 onder 8° Rv. 
schept thans een extra garantie voor die wederpartij wier adres buitens-
lands bekend is: een tweede afschrift van de schriftelijke eis wordt haar 
per aangetekende brief door de deurwaarder toegezonden. 

De wijze waarop het procesinleidend stuk aan de wederpartij moet 
toekomen, is een omstreden punt. Ik acht het niet raadzaam de mogelijkheid 
van betekening te beperken, laat staan geheel te laten vervallen, terwijl ik 
het evenmin raadzaam acht betekening over de gehele lijn verplicht te 
stellen. Het voorgestelde systeem behelst daarom in beginsel de keuze-
vrijheid tussen twee systemen van verzending (middels betekening door 
een deurwaarder of via de post door de griffie). Die keuzevrijheid bestaat 
thans slechts als het om nakoming van een overeenkomst gaat tot een 
bedrag van f2500. Betekening is in bepaalde gevallen, zoals die waarin 
de woonplaats van de wederpartij onbekend is, noodzakelijk en is soms 
nuttig met name in verband met de rechtszekerheid. Ook biedt zij het 
voordeel dat de verweerder in de gelegenheid wordt gesteld om aan het 
gevorderde te voldoen voordat de zaak aanhangig wordt gemaakt, 
waarmee hij verdere onkosten kan voorkomen. Betekening kan ook het 
praktisch voordeel hebben dan het ontbreken van verhaalsmogelijkheden 
vroegtijdig aan het licht komt, hetgeen ertoe kan leiden dat de eiser afziet 
van het aanhangig maken van de procedure. Daarom moet betekening 
altijd mogelijk zijn. Verzending buiten de deurwaarder om moet echter 
ook mogelijk blijven; er is onvoldoende grond om te tornen aan de 
bestaande situatie waarin bepaalde kantongerechtsprocedures (arbeids-, 
huurkoop- en pachtzaken, verzoeken om betalingsbevelen) zonder 
tussenkomst van een deurwaarder aanhangig kunnen worden gemaakt. 
Door zowel betekening van de eis als verzending van de eis via de griffie 
mogelijk te maken, in beginsel ter keuze van de aanlegger, wordt een 
bevredigende oplossing bereikt. 

In hun commentaar op het voorontwerp bepleiten de deurwaarders dat 
het geding in alle gevallen zal aanvangen met een dagvaarding. Zij vrezen 
dat in de voorgestelde regeling hun inkomenspositie, voorzover deze 
afhankelijk is van kantongerechtsdagvaardingen, ernstig zal verslechteren. 
Hier gaan de deurwaarders echter voorbij aan het feit dat in het voorge-
stelde systeem de betekening van de schriftelijke eis door een gerechts-
deurwaarder, vanwege daaraan verbonden voordelen zowel voor de 
justitiabele als voor het rechterlijk apparaat, altijd mogelijk is en zelfs 
voorop wordt gesteld. De huidige praktijk leert dat in de gevallen waarin 
thans een keuzemogelijkheid bestaat tussen een dagvaarding en een 
verzoek tot een rechterlijk betalingsbevel, men meestal voor een dagvaar-
ding kiest. Aan het laten betekenen van een schriftelijke eis zijn dezelfde 
voordelen verbonden als aan het laten uitbrengen van een dagvaarding in 
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het huidige systeem. Er is dus geen reden te veronderstellen dat onder de 
nieuwe regeling de bestaande voorkeur voor het deurwaardersexploit zal 
afnemen. De eiser zal evenals thans waar nodig en waar hij zulks raadzaam 
acht de weg naar de deurwaarder - of naar een andere rechtshulpverlener 
die voor de betekening van de eis de deurwaarder moet inschakelen -
weten te vinden. Voor vrees tot grote verschuivingen in dit opzicht 
bestaat dus geen grond. 

De schriftelijke eis wordt ingediend ter griffie van het kantongerecht dat 
relatief bevoegd is volgens de thans bestaande regels der relatieve 
competentie. In de eerste plaats geldt hier artikel 126 Rv. In het ontwerp 
zijn enige bijzondere bevoegdheidsregels, die thans merendeels over de 
tweede titel zijn verspreid, samengevoegd in artikel 98 Rv. nieuw. Daarin 
zijn ook enkele wijzigingen aangebracht, waarop hieronder wordt terug-
gekomen. 

Ingeval van het niet vermelden of verkeerde vermelding van bepaalde 
feitelijke gegevens in de schriftelijke eis of in het betekeningsexploit 
wordt een correctiemogelijkheid geboden (artikelen 92 en 103, derde lid, 
Rv.). 

1.5. Het procesverloop in geval van verstek 

Indien binnen de geldende termijn (waarover hieronder) in het geheel 
niet op een ingestelde vordering wordt gereageerd, kan de eis, evenals 
thans, in beginsel (dat wil zeggen tenzij de vordering onrechtmatig of 
ongegrond voorkomt) bij verstek worden toegewezen. Daartoe is, 
behoudens bijzondere omstandigheden, een behandeling ter zitting niet 
nodig. Voor bijzondere gevallen blijft ook hier de mogelijkheid bestaan 
van een comparitie van partijen volgens de artikelen 19 en 19a Rv. 

Verzet tegen een verstekvonnis kan worden ingesteld in de gevallen en 
binnen de termijn bedoeld in artikel 81 Rv., op dezelfde wijze als de 
vordering zelf. 

De verstekprocedure neemt gemiddeld meer tijd in beslag dan de 
huidige kantongerechtsprocedure die begint met een dagvaarding en 
eindigt met een verstekvonnis, maar verloopt naar verwachting niet 
langzamer dan de huidige procedure ex artikel 125k e.v. Rv., die eindigt 
met een rechterlijk betalingsbevel. Het verschil wordt veroorzaakt door 
het feit dat in de nieuwe regeling in beginsel een verweertermijn van 
minstens vier weken moet verstrijken, voordat een verstekvonnis kan 
worden uitgesproken. Bij geldvorderingen is een wat langere wachttijd in 
het algemeen weinig bezwaarlijk, daar de wettelijke rente een redelijke 
compensatie biedt. Overigens kan ingeval van spoed volgens artikel 106, 
tweede lid, Rv. van het wetsontwerp verkorting van de verweertermijn 
worden gevraagd. 

Voordeel van een iets langere verweertermijn is dat de verweerder 
meer tijd heeft om zijn verweer voor te bereiden en desgewenst daartoe 
een beroep te doen op rechtsbijstand. Daardoor zal het aantal gevallen 
dat na een verstekvonnis verzet moet worden ingesteld, kunnen worden 
beperkt. 

1.6. Het procesverloop ingeval de verweerder verschijnt 

Degene tegen wie de vordering wordt ingesteld ontvangt, zoals wij in 
paragraaf 1.4 zagen, bij deurwaardersexploit of via de griffie een afschrift 
van de schriftelijke eis. In het exploit, waarvan hem eveneens afschrift 
wordt gelaten, of in een begeleidende brief indien het stuk van de griffie 
afkomstig is, staat te lezen hoe, binnen welke termijn en waar op de 
vordering kan worden gereageerd. De reactie kan, naar keuze van de 
verweerder, zowel schriftelijk als mondeling zijn. Door deze keuzemoge-
lijkheid wordt aan een bestaande behoefte tegemoet gekomen. Verkiest 
men schriftelijk te antwoorden, dan geldt daarvoor een termijn van vier 
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weken na de dag van de betekening door de deurwaarder c.q. de dag van 
verzending door de griffier. Indien de verweerder geen bekende woon- of 
verblijfplaats in Nederland heeft (en het stuk dus op de wijze beschreven 
in artikel 4, onder 7' of 8", is betekend door een deurwaarder), gelden 
langere termijnen. Eveneens kan de verweerder in de hem overhandigde 
of toegezonden stukken lezen op welke dag en waar hij ter terechtzitting 
(d.w.z. op de daarvoor ook thans gangbare rolzitting) kan verschijnen om 
mondeling te reageren. Die dag moet vallen binnen de laatste twee 
weken van de termijn voor het schriftelijk antwoord. De kantonrechter kan 
al deze termijnen zowel verkorten als verlengen, het eerste alleen op 
(gemotiveerd) verzoek van de eiser, het laatste ook ambtshalve. Denkbaar 
is dat een verweerder bij voorbeeld door afwezigheid wegens vakantie 
pas in een laat stadium, maar nog vóór het verstrijken van de antwoord-
termijn, het stuk in handen krijgt. Hij kan dan aan de kantonrechter 
vragen, de antwoordtermijn te verlengen. Ook kan een kantonrechter die 
vermoedt dat dergelijke omstandigheden een rol hebben gespeeld, de 
antwoordtermijn ambtshalve verlengen. Heeft echter de afwezigheid 
langer dan vier weken geduurd of stemt het gebezigde adres niet overeen 
met het desbetreffende register, dan bestaat een gerede kans dat de 
antwoordtermijn verstreken is. Ongeacht of dat aan de verweerder te 
verwijten is, ben ik van mening dat deze, en niet de eiser, daarvan dan in 
beginsel het risico behoort te dragen. Hij had immers de registers kunnen 
laten bijwerken of - in geval van lange afwezigheid - passende maatregelen 
kunnen treffen. Overigens resteert dan steeds de mogelijkheid om tegen 
een verstekvonnis verzet te doen. Die mogelijkheid is enigszins te 
vergelijken met een verlenging van de antwoordtermijn. 

Het verdient de aandacht dat het antwoord niet noodzakelijk een 
verweer behoeft te bevatten. Het is ook denkbaar dat men te kennen 
geeft juist geen verweer te willen voeren of slechts om een betalingsregeling 
wil vragen. Hoe de kantonrechter daarop kan reageren komt hieronder 
aan de orde. Van belang is in ieder geval dat elke reactie, dus ook een 
ongemotiveerde schriftelijke reactie, ten gevolge heeft dat geen verstek-
vonnis kan worden uitgesproken. Volgens het wetsontwerp (artikel 107, 
eerste lid) is daarvoor immers vereist dat men binnen de gestelde termijn 
in het geheel niet heeft gereageerd (geantwoord). 

Nadat op enigerlei wijze is geantwoord, beoordeelt de kantonrechter of 
het zinvol kan zijn in de betreffende zaak een comparitie van partijen te 
bevelen, de zogenaamde comparitie na antwoord. Dit systeem is ontleend 
aan het op 19 juni 1986 bij de Tweede Kamer ingediende wetsontwerp 
tot wijziging van bepalingen die verband houden met de persoonlijke 
verschijning van partijen in civiele procedures (wetsontwerp nr. 19 574), 
dat slechts betrekking heeft op rechtbankzaken in eerste aanleg. Hier mag 
in de eerste plaats verwezen worden naar de memorie van toelichting bij 
dat wetsontwerp; om nagenoeg dezelfde redenen als daar vermeld, 
wordt dit systeem ook voorgesteld voor de kantongerechtsprocedure, 
zulks indachtig het beginsel (vgl. paragraaf 1.3 hiervoor) dat van de 
rechtbankprocedure niet meer dan nodig dient te worden afgeweken. Wel 
valt te verwachten dat in de kantongerechtspraktijk andere, zelfstandige 
criteria zullen worden ontwikkeld ter beoordeling van de geschiktheid van 
zaken voor een dergelijke comparitie. Zo zal het bij een zeer laag geldelijk 
belang de vraag kunnen zijn of het verantwoord is tijd en kosten aan een 
comparitie te spenderen. Een en ander is, zoals al eerder gezegd, echter 
geheel aan de discretie van de kantonrechter overgelaten. 

De beoordeling van een zaak op geschiktheid voor een comparitie kan, 
indien mondeling wordt geantwoord, aanstonds plaatsvinden, zodat de 
kantonrechter op dezelfde rolzitting de comparitie kan bevelen en 
daarvoor aanstonds een datum kan bepalen. Wil de kantonrechter meer 
bedenktijd of wordt schriftelijk geantwoord, dan wordt de zaak naar een 
rolzitting verwezen die binnen veertien dagen na het antwoord moet 
plaatsvinden en alwaar de beslissing betreffende een comparitie wordt 
medegedeeld. 
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Het is de kantonrechter toegestaan een comparitie te bevelen ook als in 
het antwoord in feite geen (steekhoudend) verweer wordt gevoerd. Er 
kunnen toch aanwijzingen zijn dat bij voorbeeld een schikking tot de 
mogelijkheden behoort of dat een poging tot het treffen van een betalings-
regeling om bepaalde redenen geïndiceerd is. Maar verplicht tot het 
houden van een comparitie is de kantonrechter nooit, dus ook niet 
wanneer een van de partijen of beide partijen daarom uitdrukkelijk 
vragen. 

Na de comparitie kan nog een bewijsopdracht volgen of kan partijen 
worden toegestaan nadere conclusies (in de terminologie van het 
wetsontwerp: schriftelijke toelichtingen) in te dienen. Daarvoor wordt de 
zaak dan naar de rol verwezen. Dit stadium van de procedure verloopt 
min of meer zoals thans, met dien verstande dat partijen nooit recht 
hebben op het indienen van nadere schriftelijke toelichtingen, en dat de 
kantonrechter bevoegd is door middel van een bevel als bedoeld in artikel 
112 Rv. van het wetsontwerp de discussie op bepaalde door hem 
vastgestelde punten te richten en eventueel daartoe te beperken. 

Het verdient de aandacht dat een toelichting als bedoeld in artikel 111, 
alsmede de specifieke toelichting bedoeld in artikel 112, ook mondeling 
kan worden gegeven, indien de kantonrechter daartoe uitdrukkelijk de 
gelegenheid biedt. Zulks kan praktisch zijn indien bij voorbeeld om een 
andere reden (mondeling antwoord, comparitie, getuigenverhoor, 
plaatsopneming enz.) toch reeds een zitting plaatsvindt. Het ligt minder 
voor de hand dat de kantonrechter speciaal voor een mondelinge toelichting 
een terechtzitting bepaalt, maar geoorloofd is zulks wel. 

Indien de beoordeling op geschiktheid voor een comparitie tot een 
negatief resultaat leidt, vernemen partijen zulks, indien mondeling is 
geantwoord, wellicht op dezelfde rolzitting en in andere gevallen op de 
rolzitting die binnen de al genoemde termijn van maximaal veertien dagen 
wordt gehouden. Dit «vernemen op de rolzitting» moet overigens hier en 
ook in ander verband niet strikt letterlijk worden opgevat: partijen mógen 
zelf of bij gemachtigde op de rolzitting verschijnen, maar als zij wegblijven 
krijgen zij het bericht thuisgestuurd. 

Er zijn ook nu weer verschillende mogelijkheden. Allereerst kan de 
kantonrechter nadere schriftelijke toelichtingen toestaan, al dan niet 
vergezeld van of gevolgd door een bevel als bedoeld in artikel 112 Rv. 
van het wetsontwerp. Hij kan echter ook, als de zaak daartoe rijp is, 
aanstonds een bewijsopdracht geven of zelfs een - toewijzend of afwij-
zend - eindvonnis uitspreken of een dag daarvoor bepalen. Een eindvonnis 
direct na antwoord is denkbaar wanneer de eis kennelijk ongegrond of 
onrechtmatig is of als er bij antwoord geen (steekhoudend) verweer is 
gevoerd. 

De Nederlandse Orde van Advocaten heeft in haar advies van 23 
oktober 1985 kritiek op de mogelijkheid dat de kantonrechter onmiddellijk 
na antwoord eindvonnis wijst. Volgens de Orde zou na antwoord steeds 
hetzij een comparitie moeten worden bevolen, hetzij de mogelijkheid 
moeten worden geboden om van re- en dupliek te dienen. Ik ben van 
oordeel dat een beperking van de vrijheid van de kantonrechter als door 
de Orde bepleit afbreuk zou doen aan een der doelstellingen van het 
wetsontwerp, namelijk dat zo veel mogelijk per geval de juiste gedragslijn 
wordt bepaald. In de gevallen die ik daarbij op het oog heb, heeft een 
comparitie of een nadere conclusie geen zin en is het dus tijd- en 
geldverspilling die te bevelen respectievelijk toe te staan. Ik ben van 
mening dat de hier te voeren selectie heel wel door de kantonrechter kan 
worden verricht. 

Volgt niet aanstonds een eindvonnis, dan zal het procedureverloop, met 
inachtneming van de hierboven gemaakte kanttekeningen, in beginsel 
weer het min of meer traditionele verloop hebben. 

Daarbij fungeert de rol evenals thans als hulpmiddel om termijnen te 
bewaken en om de procedure ook overigens ordelijk tot haar eind te 
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voeren. Partijen kunnen eventuele gedingstukken steeds ter rolle in 
persoon of via een gemachtigde indienen, maar zij kunnen deze stukken 
ook vóór de rolzitting ter griffie indienen of ze per post naar de griffie 
versturen. In dit laatste geval dragen zij wel zelf het risico van een te late 
of verkeerde bezorging. 

De griffier is een centrale plaats toegedacht waar het de verzending van 
stukken en het inlichten van partijen betreft (artikel 120 Rv.ontwerp); hij 
zorgt, globaal gezegd, dat de partijen op de hoogte worden gesteld van 
het formele procesverloop en afschrift ontvangen van de processtukken. 
Een en ander lijdt uitzondering indien partijen in persoon of via een 
gemachtigde ter zitting aanwezig waren en zijn ingelicht respectievelijk 
ter zitting van een afschrift zijn voorzien. Deze centrale rol van de griffier 
is een consequentie van het feit dat a. partijen niet langer geacht worden 
in persoon of bij gemachtigde ter rolzitting aanwezig te zijn en b. partijen 
alle stukken ter griffie kunnen indienen. De griffier is derhalve de aange-
wezen persoon om de partijen die niet op de zitting waren te informeren. 
Het gaat hier uitsluitend om inlichtingen met betrekking tot het formele 
aspect van de procedure. Deze inlichtingen, veelal rolberichten, kunnen 
middels gestandaardiseerde, voorgedrukte formulieren worden verschaft. 
Verzending geschiedt in de regel, uit kostenoverwegingen, bij gewone 
brief. Bij een aantal kantongerechten is een dergelijke berichtgeving 
thans reeds praktijk. 

1.7. Incidenten 

Er is aanleiding enige algemene opmerkingen te maken over een aantal 
incidenten, die in de nieuwe regeling uitdrukkelijk worden genoemd en 
waarvoor in zoverre dus een eigen, van de rechtbankprocedure afwijkende, 
regeling geldt. Het gaat hier om de artikelen 114 tot en met 117 Rv. van 
het wetsontwerp, waarin achtereenvolgens aan de orde worden gesteld 
de wijziging van de eis, de oproeping in vrijwaring en de voeging en 
tussenkomst. 

Van verschillende kanten, in het bijzonder door de Consumentenbond 
en de Kring van Kantonrechters, is bepleit de regeling van de incidenten 
sober te houden, zulks «uit een oogpunt van een goede proceseconomie 
en procesorde» (Kring van Kantonrechters). Het gaat hierbij voornamelijk 
om drie vraagpunten: in welke periode van het proces kunnen incidentele 
voorzieningen worden gevraagd; moet de wederpartij worden gehoord en 
zo ja, hoe; moet hoger beroep kunnen worden ingesteld? 

In alle drie deze opzichten is de voorgestelde regeling beperkter van 
opzet dan de regeling die thans geldt. Voor de periode gedurende welke 
de incidentele beslissing kan worden gevraagd geldt voor elk geval een 
aparte regeling die men vindt in de artikelen 114, tweede lid, 11 5, eerste 
en tweede lid, en 116, eerste lid. Het lijkt mij niet mogelijk voor wat deze 
periode betreft voor alle gevallen met één regeling te volstaan, daar de 
situaties daarvoor te zeer uiteenlopen. Met betrekking tot het al dan niet 
horen van de wederpartij is een tussenoplossing gevolgd: het zou te ver 
gaan de rechter in alle gevallen, dus bij voorbeeld ook wanneer het gaat 
om een verandering van eis waardoor de tegenpartij in het geheel niet 
wordt benadeeld, te verplichten deze op te roepen en te horen. Anderzijds 
brengt het beginsel van hoor en wederhoor mee dat in de gevallen waarin 
het belang van een der partijen wel in het geding is, deze in beginsel in de 
gelegenheid wordt gesteld op het verzoek te worden gehoord. Men 
vergelijke in dit verband het arrest van de Hoge Raad van 29 maart 1985, 
Rechtspraak van de Week nr. 69, in een zaak die een verzoek tot het 
houden van een voorlopig getuigenverhoor betrof. Omdat enerzijds de 
gevallen waarin de hoorplicht aanwezig moet worden geacht niet 
nauwkeurig in de wet zijn aan te geven, en anderzijds blijkens het 
genoemde arrest hier reeds regels gelden van ongeschreven recht die 
ook de kantonrechter verplichten om het genoemde beginsel te eerbiedi-
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gen, houdt de in artikel 117 Rv. van het ontwerp voorgestelde oplossing 
in dat de kantonrechter beslist na desgeraden partijen te hebben gehoord. 
Men zie ook artikel 429i, tweede lid, Rv. 

Voor wat het instellen van rechtsmiddelen betreft is aansluiting gezocht 
bij artikel 134, derde lid, Rv., waarin is bepaald dat tegen een beslissing 
omtrent verzet tegen een vermeerdering of vermindering van eis geen 
hogere voorziening openstaat. Ook bij vrijwaring en voeging en tussen-
komst komt een dergelijke regeling in de contekst van de kantongerechts-
procedure, in afwijking van het bepaalde in artikel 337, tweede lid, Rv., 
mij verantwoord voor. Het gaat hier immers evenmin om inhoudelijke 
belissingen, maar uitsluitend om de vraag of een derde als partij bij het 
lopende proces kan worden betrokken. Wordt een verzoek daartoe 
afgewezen, waartoe om redenen van proceseconomie aanleiding kan 
bestaan, dan is in de regel een afzonderlijk geding mogelijk. Wordt het 
toegewezen, dan kan, afhankelijk van de vraag of de eindbeslissing in de 
hoofdzaak appellabel is, ook tegen de beslissing die de positie van de bij 
de procedure later betrokkene betreft door deze of door de oorspronkelijke 
partijen worden geappelleerd. 

1.8. Voorlopige voorzieningen 

Met betrekking tot de nieuwe regeling van de voorlopige voorzieningen 
(artikel 1 18 Rv. ontwerp; men vergelijke het huidige artikel 100 Rv.) maak 
ik, vooruitlopend op de artikelsgewijze toelichting, enkele algemene 
opmerkingen. De nieuwe regeling is in vergelijking met artikel 100 Rv. 
aanzienlijk verruimd, doordat men nu voorlopige voorzieningen kan 
vragen ook voordat de hoofdzaak aanhangig is en zelfs zonder dat steeds 
een hoofdzaak moet volgen. Deze verruiming als zodanig is in het 
algemeen door de organisaties positief begroet. De technische uitwerking 
van een en ander is in het bijzonder in het overleg met de Kring van 
Kantonrechters uitvoerig aan de orde geweest. Het voorstel voor artikel 
118 Rv. nieuw, zoals dit hieronder zal worden toegelicht, is goeddeels 
ontleend aan concrete voorstellen van de Kring, waarvoor ik haar zeer 
erkentelijk ben 

Aan het idee om voorlopige voorzieningen in de kantongerechtsproce-
dure in ruimere mate mogelijk te maken, zijn ook enkele algemene 
aspecten verbonden, die onder ogen moeten worden gezien. Enerzijds 
zou het vervallen van de noodzaak om in alle gevallen een bodemprocedure 
te voeren op zichzelf tot vermindering van de werkbelasting van de 
kantonrechters kunnen leiden, aangenomen dat de enkele behandeling 
van en de beslissing op het verzoek tot voorlopige voorzieningen minder 
tijd kost, hetgeen aannemelijk lijkt. Anderzijds zou, en hierop wijst de 
Federatie Nederlandse Vakbeweging mijns inziens terecht, zich een 
verschuiving van de werkdruk ten gunste van de president in kort geding 
en ten laste van de kantonrechter kunnen voordoen, bij voorbeeld bij 
arbeidszaken. Of deze twee tegengestelde verwachtingen per saldo aan 
de ene of aan de andere zijde tot een positief, dan wel tot een negatief 
resultaat zullen leiden met betrekking tot de werkbelasting, valt niet te 
voorzien. Veel hangt hier af van de details van de regeling zelf, waarover 
hieronder meer. Maar doorslaggevend acht ik de voordelen die aan de 
voorgestelde verruiming verbonden zijn: een meer levensvatbare regeling 
van de voorlopige voorzieningen dan de huidige, die vanwege zijn 
beperkte strekking maar weinig wordt toegepast, biedt het perspectief 
van een op zichzelf zeer wenselijke grotere concentratie van bepaalde 
zaken bij één rechter, in dit geval de kantonrechter. Verzoeken tot 
voorlopige voorzieningen kunnen vooral worden verwacht binnen de 
gebieden waarin de kantonrechter een speciale en onbeperkte absolute 
bevoegdheid heeft: arbeidszaken, huurzaken en huurkoopzaken. Juist bij 
die belangrijke gebieden zou een grotere concentratie van de behandeling 
van bodemgeschillen én verzoeken tot voorlopige voorzieningen de 
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doelmatigheid, en daarmee ook de intrinsieke kwaliteit van de beslissingen 
ten goede kunnen komen. Er zou een bijdrage worden geleverd aan het 
tegengaan van versnippering bij de behandeling van dit soort zaken. 
Daarbij komt, dat dit verbeterde instrument heel goed past binnen en 
aansluit op het algemene karakter van de nieuwe kantongerechtsprocedure, 
zoals dat hierboven in paragraaf 1.3 is beschreven. Men zou zelfs kunnen 
beweren dat een volwaardige regeling van deze procedure het niet kan 
stellen zonder een volwaardige regeling van de verzoeken tot voorlopige 
voorzieningen. Het instrumentarium van de kantonrechter dient, gezien 
de grote diversiteit van zaken, zo volledig mogelijk te zijn. 

1.9. Terminologie 

Hierboven aan het slot van paragraaf 3 is de in het ontwerp gebezigde 
terminologie al even ter sprake gebracht. Ik kom daarop nu terug omdat 
het mij nuttig lijkt erop te wijzen dat vooral in twee opzichten de in het 
ontwerp voorgestelde terminologie afwijkt van de huidige: met betrekking 
tot de benaming van de bij het proces betrokken partijen en met betrekking 
tot de benaming van de door hen in te dienen processtukken. 

Wat het eerste betreft, is gekozen voor de woorden eiser en verweerder. 
Het woord eiser is in het verband van de contentieuze civiele procedure 
gebruikelijk. Dit woord valt te verkiezen boven «verzoeker», om het 
onderscheid met de verzoekschriftprocedures beter tot uitdrukking te 
brengen. Bovendien ligt bij de term «eiser» het accent terecht meer op de 
vordering die tegen de wederpartij wordt ingesteld dan op het verzoek 
aan de rechter om vonnis te wijzen. Men treft dit woord eiser echter thans 
slechts aan in combinatie met de term gedaagde. De term gedaagde lijkt 
mij minder bruikbaar als er geen dagvaarding meer is. Er is geen bepaalde 
dag meer waarop men, op straffe van veroordeling bij verstek, moet 
verschijnen. Hoewel men wel mondeling mag antwoorden, staat in het 
systeem van het ontwerp, dat in dit opzicht ook aansluit bij de huidige 
praktijk, voorop dat het antwoord schriftelijk geschiedt. Daarvoor geldt 
niet een bepaalde dag, maar een termijn. 

Hiervan uitgaand duidt het ontwerp het procesinleidende stuk aan met 
de term «schriftelijke eis» en het antwoord op de eis met, al naar gelang 
het geval zich voordoet, «mondeling antwoord» of «schriftelijk antwoord». 

De term «schriftelijke toelichting» wordt voorgesteld als verzamelnaam 
voor de processtukken die men thans pleegt aan te duiden met «conclusie 
van repliek», «conclusie van dupliek», «nadere conclusie», «conclusie na 
enquête» enz. Het woord conclusie is, ook bij de eis en het antwoord, 
vermeden, omdat dit woord misleidend, althans onduidelijk is voor 
mensen die de rechtspraktijk niet kennen. 

In de nieuwe regeling kunnen partijen in een aantal gevallen door een 
eenzijdige rechtshandeling rechtsgevolgen in het leven roepen. Waar dat 
zich voordoet (men zie de artikelen 114, eerste lid, 1 16, tweede lid, en 
118, vijfde lid) is steeds de schriftelijke vorm voorgeschreven en wordt 
gesproken van: schriftelijke verklaring. 

Het komt in een aantal gevallen voor dat partijen of een van hen in de 
loop van het hoofdgeding aan de rechter een apart, los van de hoofdzaak 
staand verzoek kunnen doen: men zie de artikelen 106, 114, tweede lid, 
11 5, eerste en tweede lid, en 116, eerste lid. Wanneer de wet niet 
uitdrukkelijk de schriftelijke vorm voorschrijft (zie artikel 117), kan het 
verzoek desgewenst ook mondeling worden gedaan. 

Het verzoek tot voorlopige voorzieningen, geregeld in artikel 118, is 
een apart geval, daar dit ook buiten een hoofdprocedure kan worden 
gedaan. De tekst van het ontwerp schrijft hier een verzoekschrift voor, de 
gebruikelijke term wanneer de algemene regeling van de verzoekschrift-
procedure (artikelen 429a e.v. Rv) van toepassing is. Dat dit laatste alleen 
voor deze verzoeken, en niet voor andere in het wetsontwerp geregelde 
schriftelijke verzoeken het geval is, blijkt uit artikel VI van het ontwerp. 
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1.10. Deregulering 

I. Algemeen 

Uit de voorgaande beschouwingen blijkt dat het voorstel van wet 
houdende wijziging van de civiele kantongerechtsprocedure de huidige 
processuele voorschriften inzake contentieuze civiele kantongerechtszaken 
in belangrijke mate vereenvoudigt, vermindert, harmoniseert en versoepelt. 
Dit komt tot uiting zowel bij de aanvang van de procedure (de rechtsingang) 
als gedurende de procedure en strekt ten gunste van zowel de justitiabelen 
als de kantonrechters. 

Verwezen wordt naar de paragrafen 1.1, 1.2, 1.3 en 1.9 van deze 
memorie. 

II. De doelstellingen van de regeling 

In de paragrafen 1.1, 1.2 en 1.3 van deze memorie zijn de hoofdlijnen 
van het wetsvoorstel geschetst. 

Met de regeling wordt beoogd de wettelijke bepalingen met betrekking 
tot de civiele kantongerechtsprocedure te vereenvoudigen, te systemati-
seren, te uniformeren en op enige punten aan te passen aan terzake 
bestaande behoeften. 

In onderdelen borduurt het wetsvoorstel voort op het op 19 juni 1986 
bij de Tweede Kamer ingediende wetsontwerp tot wijziging van bepalingen 
die verband houden met de persoonlijke verschijning van partijen in 
civiele procedures (wetsontwerp nr. 19 574). Het wetsvoorstel gaat ervan 
uit dat ten tijde van de invoering de nieuwe regeling van het bewijsrecht 
in burgerlijke zaken (wetsontwerp nr. 10 377) in werking zal zijn getreden. 

III. Normstelling, delegatie, bestuursinstrumenten en de met de uitvoering 
gemoeide bestuurlijke lasten 

Invoering van de nieuwe regeling zal, behoudens ten aanzien van het 
justitieel apparaat, waarover hierna onder IV, naar verwacht geen 
personele consequenties hebben. Wel zal de voorgestelde regeling leiden 
tot een toename van het aantal der door de griffier te verzenden brieven 
en derhalve van de financiële lasten, hetgeen echter gedeeltelijk zal 
worden gecompenseerd door het feit dat in de voorgestelde procedure 
door de griffier geen afschrift van het procesinleidend stuk (de schriftelijke 
eis) aan de verweerder behoeft te worden gezonden, indien dit door de 
eiser bij exploit aan de verweerder is betekend. Bovendien zal verzending 
in de regei bij gewone brief geschieden. Men zie artikel 120 van het 
wetsvoorstel en paragraaf 1.6 van deze memorie. Op een en ander zal 
eveneens hierna onder IV nader worden ingegaan. 

IV. Handhaving, werkdruk bestuurlijk en justitieel apparaat en rechtsbe-
scherming 

De voorgestelde regeling treedt in de plaats van de Tweede Titel van 
het Eerste Boek van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en 
comprimeert en vervangt - zoals in paragraaf 1.2 van deze memorie al is 
uiteengezet - de volgende, voor contentieuze civiele kantongerechtszaken 
thans verschillende, regelingen: de dagvaardingsprocedure, de procedure 
voor arbeids- een aanverwante zaken, de procedures in huurkoopzaken, 
de procedure voor pachtzaken en de betalingsbevelprocedure. Dit zal 
naar verwacht enerzijds resulteren in een kleine werklastvermindering van 
de kantonrechters, die door de hun toegedachte actievere rol een 
efficiënter beleid zullen kunnen voeren, anderzijds in een kleine werklast-
vermeerdering van het griffiepersoneel, dat meer stukken zal gaan 
verzenden, overigens veelal in gestandaardiseerde vorm. Het aantal 
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roldisposities (zie hieronder) neemt echter af. Bovendien zij, wederom, 
aangetekend dat deze werklastvermeerdering gunstig zal kunnen worden 
beïnvloed door de mate waarin de schriftelijke eis zal worden betekend. In 
dit verband is relevant dat thans in meer dan 50% van de zaken die zowel 
bij dagvaarding als bij verzoekschrift aanhangig zouden kunnen worden 
gemaakt, wordt gedagvaard. Het wetsontwerp schept geen aanleiding 
voor de veronderstelling dat dit gedragspatroon zich aanzienlijk zal 
wijzigen, hetgeen impliceert dat naar verwachting in zaken die thans met 
een dagvaarding en ingevolge het wetsvoorstel met een schriftelijke eis 
moeten worden ingeleid, eveneens in meer dan 50% betekening zal 
plaatsvinden. 

In het navolgende wordt uitgegaan van het aantal zaken dat in 1984 bij 
de 62 kantongerechten werd aangebracht, te weten 237.517. Op 
198.129 van deze zaken zou de voorgestelde regeling van toepassing zijn 
geweest. De resterende zaken betroffen verzoekschriften waarop de 
algemene regeling van artikel 429a e.v. Rv. van toepassing is. 

a. verzending van stukken 
De zaken waarop de nieuwe regeling van toepassing zal zijn kunnen, 

uitgaande van de cijfers van 1984, worden onderverdeeld in ± 120.000 
zaken die bij dagvaarding worden aangebracht, ± 62.000 verzoeken tot 
het uitvaardigen van een betalingsbevel (waarvan ± 10% werd verwezen 
naar de zitting), ± 9000 arbeids-en huurkoopzaken en ± 600 pachtzaken. 
In de procedures die thans met een dagvaarding aanvangen, ingevolge 
het wetsvoorstel met een schriftelijke eis, en waarin de schriftelijke eis 
niet bij exploit is betekend, zal de griffier een afschrift daarvan aan de 
verweerder dienen te zenden. Het percentage zaken waarin de schriftelijke 
eis zal worden betekend hangt ten nauwste samen met het aantal zaken 
waarin de eiser zich voor rechtshulp tot een deurwaarder wendt. Ervan 
uitgaande dat dit, evenals thans, in tenminste 50% van de gevallen zal 
geschieden en derhalve in 50% van de gevallen betekening van de 
schriftelijke eis zal plaatsvinden, zullen 60.000 - aangetekende - brieven 
meer dienen te worden verzonden dan thans. In de betalingsbevelprocedure 
echter zal het aantal aangetekend te verzenden brieven verminderen met 
50% van de 62.000 zaken, derhalve 31.000. Ook in de 9600 pacht-, 
arbeids- en huurkoopzaken zal het aantal door de griffier te verzenden 
brieven verminderen. In deze zaken wordt thans door de griffier aan beide 
partijen een kennisgeving van de dag van de terechtzitting gezonden en 
aan de wederpartij tevens een afschrift van het verzoekschrift. In de 
nieuwe opzet zullen de in deze zaken door de griffier te verzenden 
kennisgevingen verminderen met 9600 (te weten aan de eiser) plus 
ongeveer 50% (te weten waarin de schriftelijke eis is betekend), derhalve 
ongeveer 1 5.000. 

Uit het voorgaande volgt dat, indien in 50% van de gevallen betekening 
van de schriftelijke eis zal plaatsvinden, de griffier ongeveer 14.000 
(aangetekende) brieven meer zal dienen te verzenden dan thans. Dit 
aantal loopt op naarmate het percentage betekeningen lager is. Indien 
het percentage betekeningen hoger zal uitkomen dan 50%, zal al gauw 
het punt bereikt worden waarop minder (aangetekende) verzendingen 
dan thans behoeven plaats te vinden. 

In de zaken waarin de kennisgeving aan de verweerder door de PTT. 
aan de griffier wordt teruggezonden zal de eiser of de griffier een uittreksel 
betreffende de verweerder uit het bevolkingsregister c.q. het handelsre-
gister dienen op te vragen en het daarop vermelde adres dienen te 
vergelijken met het door de eiser opgegeven adres. Indien dit adres 
overeenkomt met het adres in het bevolkingsregister zendt de griffier het 
stuk alsnog bij gewone brief. Zo niet, dan zendt hij het opnieuw bij 
aangetekende brief naar het in het register voorkomende adres. 
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De griffier zendt voorts van de na antwoord genomen beslissingen, 
voorzover nodig, bericht aan eiser en verweerder. Uitgaand van 37.000 
contradictoire zaken wordt dit aantal geschat op 70.000. Daarbij moet 
nog rekening worden gehouden met andere verzendingen, eveneens 
geschat op 70.000. Hierbij zij bedacht dat dergelijke verzendingen bij 
sommige kantongerechten ook thans reeds plaatsvinden. 

b. roldisposities 
De eerste uitroeping op de rolzitting in dagvaardingszaken, huurkoop-, 

pacht- en arbeidszaken, die thans 130.000 keer per jaar plaatsvindt, 
vervalt in de nieuwe opzet. 

Indien de verweerder niet reageert op de schriftelijke eis wordt vonnis 
gewezen conform de regelen die thans gelden in zaken waarin verstek is 
verleend. Voor deze zaken brengt het wetsvoorstel geen wijziging van de 
huidige praktijk mee. De overige bepalingen zijn dus alleen voor de zaken 
waarin wordt geantwoord van belang. Voor het geval dat de verweerder 
mondeling verweer wil voeren, is hiertoe een rolzitting bepaald. Bovenge-
noemde vermindering van het aantal rolzaken moet derhalve worden 
verlaagd met het aantal zaken waarin mondeling verweer wordt gevoerd 
hetgeen thans in ongeveer 30% van het aantal contradictoire zaken het 
geval is. Indien, naar verondersteld mag worden, de nieuwe regeling 
hierin geen wijziging brengt, zal de vermindering van het aantal roldispo-
sities circa 130.000 - 11.000 - 119.000 bedragen. Na het schriftelijke 
of mondelinge antwoord zal de rechter ter rolle een comparitie bevelen, 
een nadere schriftelijke toelichting toestaan, een bewijsopdracht geven of 
een eindvonnis uitspreken. Het recht op het nemen van een conclusie 
van repliek en dupliek vervalt. Rekening houdend met het gegeven dat 
voor deze conclusies in veel gevallen uitstel wordt gevraagd hetgeen een 
herhaalde rolbehandeling betekent, acht ik het aannemelijk dat de 
vermindering van het aantal roldisposities kan worden geschat op 
200.000. 

c. comparities 
Een sterke toename van het aantal comparities - een van de hoofdpunten 

van het ontwerp - zal de kantonrechter en de gerechtssecretaris de 
nodige tijd aan voorbereiding en behandeling kosten. In zaken waarin 
geen gemachtigden optreden, zullen de comparities een moeizaam 
verloop kunnen hebben. Daar zal tegenover staan dat minder schriftelijke 
stukken behoeven te worden bestudeerd en dat een toename van het 
aantal schikkingen en een vermindering van het aantal bewijsopdrachten 
mag worden verwacht. Ook in de zaken waarin geen schikking plaats 
heeft kan de comparitie een positieve invloed hebben op het verdere 
verloop van de procedure. De comparitie kan immers ook dienen om de 
bewijslevering voor te bereiden of zelfs overbodig te maken. Behalve de 
werklast van de kantonrechter zal een geslaagde comparitie ook de 
werklast van de gerechtssecretaris en de administratie positief beïnvloeden. 

Zoals reeds is opgemerkt zijn genoemde schattingen gebaseerd op het 
aantal civiele zaken dat in 1984 bij de kantongerechten werd aanhangig 
gemaakt. In hoeverre het wetsvoorstel een aanzuigende werking zal 
hebben op het totale aantal zaken kan niet worden voorzien. Met name 
voor de procedures die thans bij dagvaarding aangebracht moeten 
worden, betekent de voorgestelde procedure een vereenvoudiging en, 
voorzover de schriftelijke eis niet wordt betekend, een vermindering van 
de aan de procedure verbonden financiële lasten. Bovendien zou in deze 
gevallen het wegvallen van de tussenkomst van de deurwaarder, die 
thans dikwijls een zeeffunctie vervult, tot een toename van het aantal 
zaken kunnen leiden. 

V. Gevolgen voor de sociaal-economische ontwikkeling en voor bedrijfs-
leven, burgers en non-profitinstellingen 

Er zijn geen gevolgen. 
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VI. Varianten 

In de paragrafen 1.1 en 1.2 is aandacht besteed aan mogelijke varianten 
voor de opzet van de regeling. Zo is met name gedacht aan het uitbouwen 
van de betalingsbevelprocedure tot een zelfstandige procedure. Op de 
hieraan verbonden bezwaren is in paragraaf 1.2 nader ingegaan. Ik ben 
van oordeel dat dit alternatief onvoldoende realiteitswaarde bezat. 

1.11. S lo topmerk ingen 

In het ontwerp is ervan uitgegaan dat ten tijde van de invoering de 
nieuwe regeling van het bewijsrecht in burgerlijke zaken (wetsontwerp 
10377) in werking zal zijn getreden. In verband daarmee is in ontwerp en 
toelichting bij verwijzing naar andere artikelen in het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering de nummering gevolgd zoals die volgens 
wetsontwerp 10 377 zal komen te luiden (men zie artikel 97 Rv. van het 
ontwerp). Het ontwerp beoogt dus geen wijzigingen te brengen in het 
bewijsrecht. Daar volgens wetsontwerp 10 377 onder meer de artikelen 
101-120 vervallen kon de daardoor vrijkomende ruimte worden benut 
voor de bepalingen van het onderhavige wetsontwerp. 

Ik ben van mening dat het nieuwe bewijsrecht zich zonder meer leent 
ook voor de voorgestelde kantongerechtsprocedure. Ik acht het nodig 
noch wenselijk om in het kader van deze procedure het bewijsrecht aan te 
passen. 

In dit wetsontwerp is er ook van uitgegaan dat het eveneens hierboven 
al genoemde wetsontwerp nr. 19 574 tot wijziging van bepalingen die 
verband houden met de persoonlijke verschijning van partijen in civiele 
procedures in werking zal zijn getreden. 
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ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING 

Artikel I 

A 

Artikel 97 Rv. 

Dit artikel houdt nauw verband met de systematiek van het wetsontwerp. 
Het eerste lid verklaart, anders dan het huidige artikel 125 Rv., een groot 
aantal artikelen voorkomend in de eerste twee afdelingen van de derde 
titel van het eerste boek van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
niet van overeenkomstige toepassing op de kantongerechtsprocedure. De 
reden hiervan is dat de eigenaardigheden van de kantongerechtsprocedure, 
zoals in het algemeen gedeelte van deze memorie uiteengezet, een 
zodanig aantal afwijkingen van de gewone dagvaardingsprocedure nodig 
maken dat een zelfstandige uitwerking van de voornaamste op de 
onderhavige procedure betrekking hebbende voorschriften geboden 
voorkomt. Men vindt deze uitwerking in het bijzonder in de artikelen 103 
Rv.-112 Rv. van het ontwerp. Deze artikelen dulden geen overeenkomstige 
toepasselijkheid van de overeenkomstige bepalingen in de twee eerste 
afdelingen van de derde titel. Voor de goede orde zij nogmaals vermeld 
dat de artikelen waarnaar dit eerste lid van artikel 97 Rv. verwijst de 
artikelen zijn, zoals genummerd volgens het wetsontwerp betreffende het 
nieuwe bewijsrecht in burgerlijke zaken (wetsontwerp 10 377). 

In het nieuwe artikel 97 Rv., eerste lid, is van het bestaande artikel 125 
Rv. niet overgenomen de zinsnede volgens welke proceshandelingen voor 
welke de schriftelijke vorm is voorgeschreven, ook bij mondelinge 
verklaring ter terechtzitting kunnen geschieden. Over de reden hiervan is 
hierboven reeds iets gezegd. De weglating van deze zinsnede hangt 
samen met het feit dat in het wetsontwerp niet meer de aanwezigheid 
van partijen in persoon of via een vertegenwoordiger (gemachtigde) bij 
de rolzittingen wordt verondersteld. Wel blijft de situatie gehandhaafd dat 
steeds mondeling antwoord mogelijk is. De eiser zal dit antwoord ter 
rolzitting mogen beluisteren; verschijnt hij niet, dan wordt hem het 
proces-verbaal toegezonden. Mondelinge uitlatingen over de merites van 
de zaak moeten voor het overige worden beperkt tot daartoe door de 
kantonrechter bepaalde zittingen (comparities, getuigenverhoren, enz.), 
waartoe partijen speciaal worden opgeroepen. Ik ben van mening dat, 
afgezien van het antwoord, het vervallen van het recht om mondeling te 
concluderen de doelmatigheid van het proces bevordert. De rolzitting is 
daarvoor minder geschikt. Zij moet niet worden opgehouden door 
verklaringen van partijen over de zaak zelf, vaak buiten aanwezigheid van 
de wederpartij, die eventueel beter bij een andere gelegenheid te berde 
kunnen worden gebracht. De rolzitting zal dan sneller verlopen en aan 
partijen en hun gemachtigden wordt reis- en wachttijd bespaard. 

In het tweede lid van het voorgestelde artikel 97 Rv. wordt allereerst 
artikel 68 Rv. van toepasselijkheid uitgesloten. In verband met het 
karakter van de onderhavige kantongerechtsprocedure is aan het geval 
van vrijwaring in artikel 1 15 Rv. van dit ontwerp een aparte uitwerking 
gegeven. Voorts wordt de toepasselijkheid van een aantal voorschriften, 
voorkomend in de zesde afdeling («Van vonnissen bij verstek en van 
verzet») van de eerste titel van het eerste boek van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering, uitgesloten. Het geval dat een wederpartij 
verstek laat gaan is in artikel 107 Rv. van het ontwerp apart en in afwijking 
van de genoemde bepalingen in de zesde afdeling geregeld. Zie voor het 
overige bij artikel 107 Rv. en bij artikel 109 Rv. van het ontwerp. 

Artikel 98 Rv. 

De artikelen 98 en 99 bevatten, ter afwijking van artikel 126 Rv., enige 
bijzondere regels inzake de relatieve competentie. 
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In artikel 98 Rv. is, zij het op meer bondige wijze, de materie opgenomen 
welke thans te vinden is in de artikelen 98 Rv., 125b Rv. en 125h Rv. en 
artikel 137 van de Pachtwet. Tevens is de gelegenheid benut om enige 
archaïsche onderdelen te schrappen. Men vergelijke ook artikel 98 Rv. 
volgens het gewijzigd ontwerp van wet houdende wijziging van de civiele 
kantongerechtsprocedure en van de voorschriften betreffende getuigen-
verhoor in burgerlijke zaken (Tweede Kamer zitting 1957/1958, 2395, nr. 
7). Er zij op gewezen dat, evenals de overeenkomstige huidige bepalingen, 
het eerste lid een exclusieve bevoegdheidsregeling geeft, terwijl het 
tweede en het derde lid slechts een aanvullende bevoegdheid betreffen, 
dus naast de hoofdregels van artikel 126 Rv. Dit wordt uitgedrukt door 
het woordje «mede», dat in het eerste lid niet voorkomt. 

Zowel de consumentenorganisaties als de Kring van Kantonrechters 
hebben in overweging gegeven, ook voor zaken betreffende koop een 
bijzondere aanvullende bevoegdheid te creëren, daar het minder doelmatig 
zou zijn wanneer bij (consumenten)transacties waarbij de zaken ook door 
de verkoper worden geïnstalleerd (bijvoorbeeld keukens, cv . ketels, vaste 
tapijten, enz.) alleen de woonplaats van de leverancier - indien deze 
verweerder is - de relatieve bevoegdheid bepaalt. Ik heb deze suggestie 
overgenomen en daarbij een uitsluitend feitelijk criterium aangehouden: 
«de kantonrechter binnen wiens rechtsgebied de zaak in de feitelijke 
macht van de koper is gebracht». Dit criterium kan dan tevens gelden bij 
de bezorging aan huis of per post van goederen, afkomstig van postor-
derbedrijven: de koper zal dan de vordering in zijn eigen kanton kunnen 
instellen. Omdat het hier, zoals gezegd, om een zuiver feitelijk criterium 
gaat kan de bevoegdheid volgens deze bepaling niet in (standaard-)con-
tracten door partijen worden beïnvloed. Dat zou alleen kunnen bij een 
juridisch criterium als de verschaffing van eigendom of bezit, aangezien 
over het moment en de wijze van de juridische levering afspraken kunnen 
worden gemaakt. Aldus wordt voor een belangrijke categorie van consu-
mententransacties een voor de consument bevredigende oplossing 
bereikt. 

Artikel 99 Rv. 

De inhoud van dit artikel stemt overeen met die van het huidige artikel 
97a Rv, met dien verstande dat door een tussengevoegd zinsdeel een 
bestaande onduidelijkheid in dat artikel wordt opgeheven. Het artikel 
hangt samen met het niet van toepassing zijn van het zestiende lid van 
artikel 1 26 Rv. (vgl. artikel 97, eerste lid Rv., van het ontwerp). 

Artikel 100 Rv. 

Men vergelijke het huidige artikel 98a Rv. In het derde lid wordt de 
kantonrechter opgedragen om, indien hij onbevoegd is, de zaak naar de 
wel bevoegde rechter te verwijzen. De formulering is ontleend aan artikel 
157a Rv. 

Artikel 101 Rv. 

Men vergelijke artikel 99 Rv. De wijzigingen, die hier slechts van 
redactionele aard zijn, vloeien voort uit de nieuwe opzet van de procedure. 

Artikel 102 Rv. 

In dit artikel worden geen wijzigingen van enige betekenis voorgesteld 
in vergelijking met het huidige artikel 99a Rv. 

Artikel 103 Rv. 

Dit is een van de centrale artikelen van het wetsontwerp. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1986-1987, 19 976, nr. 3 21 



Het eerste lid wijkt voor wat de kantongerechtsprocedure betreft af van 
artikel 1, eerste lid, Rv. Het geding vangt aan met de indiening ter griffie 
van de schriftelijke eis. 

Het slot van de eerste zin «die de gronden vermeldt waarop de eis 
berust», doet de vraag rijzen wat het gevolg is als daaraan niet wordt 
voldaan. Daarop zal worden ingegaan bij de bespreking van het derde lid, 
omdat dat lid voorschriften bevat die aanleiding geven tot dezelfde vraag. 
Hier zij duidelijkheidshalve reeds vermeld dat het eerste lid alleen 
voorschrijft dat de gronden worden vermeld en dus aan de mate waarin 
of de wijze waarop die gronden moeten worden vermeld geen eisen stelt. 
Een onvolledige, gebrekkige of onduidelijke vermelding van de gronden 
kan uiteraard wel gevolgen hebben bij de toepassing van de artikelen 107 
en volgende. Van een gebrek in de zin van artikel 103, derde lid, laatste 
zin kan dan evenwel niet worden gesproken. 

In de reacties van de meeste organisaties heb ik aanleiding gevonden, 
geen verplicht model voor een schriftelijke eis voor te schrijven. Wel zou 
een facultatief model voordelen kunnen bieden, al was het maar voor het 
geval dat onofficiële, minder deugdelijke modellen in omloop zouden 
blijken te worden gebracht. Het is echter niet nodig om de bevoegdheid 
tot het opstellen van een niet verplicht model in de wettekst op te nemen. 

Het tweede lid is te beschouwen als het equivalent van artikel 5 Rv., 
dat over de inhoud van de dagvaarding handelt, voor het exploit waarmee 
de schriftelijke eis wordt betekend. De inhoudsvoorschriften stemmen 
materieel goeddeels met die van artikel 5 Rv. overeen. Nieuw zijn slechts 
de onderdelen d en i: in het exploit moeten de naam en de woonplaats 
van de gemachtigde, indien een gemachtigde optreedt, worden vermeld, 
alsmede de gevolgen die de wet verbindt aan het achterwege blijven van 
een antwoord. Vergelijk voor dit laatste het huidige artikel 125m, derde 
lid, Rv. 

Het verdient de aandacht dat het exploit niet zelf de schriftelijke eis en 
de gronden waarop de eis berust behoeft te vermelden. In dat opzicht 
verschilt dit stuk wezenlijk van het dagvaardingsexploit. In de gedachten-
gang van artikel 103 Rv. ontwerp wordt de schriftelijke eis, waarvan de 
inhoud in het eerste lid is voorgeschreven, in afschrift aan de wederpartij 
betekend, dat wil zeggen aan deze door de deurwaarder uitgereikt of bij 
deze achtergelaten. Ook van het exploit zelf ontvangt de verweerder een 
afschrift. Beide afschriften horen onafscheidelijk bij elkaar; het ene bevat 
de materiële, het andere de formele gegevens betreffende de in te stellen 
vordering. Het lijkt mij mogelijk deze twee gedeelten als één stuk, met 
een doorlopende tekst, te presenteren. Maar verplicht is dat niet. 

De sanctie op gebreken in het exploit, nietigheid, vloeit voort uit artikel 
91 Rv., dat in het ontwerp (artikel II, onderdeel F) wordt aangevuld met 
de vermelding van artikel 103, tweede lid. Maar daarbij moet worden 
bedacht dat het huidige artikel 92 Rv., zoals dit sinds 1985 luidt, de 
mogelijkheid openlaat van een herstelexploit. Die regeling is in dit 
wetsontwerp (artikel II, onderdeel G) uitgebreid tot de onderhavige 
exploiten. Men zie ook artikel II onder H, waarin de overeenkomstige 
toepasselijkheid is geregeld van de nieuwe artikelen 93 en 94 Rv. Daaruit 
volgt dat een gebrek in het exploit niet tot afwijzing van een vordering 
leidt als aannemelijk is dat de wederpartij door dat gebrek niet is benadeeld. 

Volgens de aanhef van dit lid moet een afschrift van de schriftelijke eis 
binnen veertien dagen voor de dag van indiening aan de verweerder 
worden betekend. Deze termijn hangt allereerst samen met de mogelijkheid 
mondeling verweer te voeren. Ingevolge artikel 105, vierde lid, kan 
mondeling worden geantwoord op een terechtzitting welke moet worden 
gehouden binnen veertien dagen voor het verstrijken van de termijn voor 
het schriftelijk antwoord. Dat wil zeggen dat deze terechtzitting wordt 
gehouden in de derde of vierde week na de dag van betekening van het 
exploit dan wel de dag van verzending van het afschrift van de schriftelijke 
eis. Indien het exploit pas aan het eind van de termijn van twee weken 
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genoemd in artikel 103, tweede lid, bij het kantongerecht wordt ingediend, 
is het denkbaar dat de terechtzitting reeds vlak na de indiening plaatsvindt 
Een langere termijn tussen betekening en indiening is derhalve niet 
mogelijk. Ook een kortere termijn verdient geen aanbeveling. Zo kan 
(bijvoorbeeld in een van de gevallen bedoeld in artikel 98 Rv. ontwerp) de 
betekening geschieden in een ander rechtsgebied dan waar de zaak 
dient. In zo'n geval moet rekening worden gehouden met het feit dat met 
de verzending van stukken per post enige dagen zijn gemoeid. 

Over het in het derde lid vervatte alternatief: de indiening ter griffie 
zonder voorafgaande betekening door een deurwaarder, is hierboven in 
paragraaf 1.4 reeds uitvoerig gesproken. Ook is daar ingegaan op de 
beperkingen die in dit lid aan deze mogelijkheid zijn gesteld. Daar geen 
exploit wordt overgelegd, moet de schriftelijke eis nu zélf een aantal van 
de formele gegevens, namelijk die betreffende namen en adressen van 
partijen en de eventuele gemachtigde van de eiser, bevatten. De andere 
gegevens zullen worden vermeld op de kennisgeving die de griffier 
ingevolge artikel 104, eerste lid, met de schriftelijke eis meezendt. Deze 
kennisgeving en de schriftelijke eis vermelden te zamen dezelfde gegevens 
als het exploit van artikel 103, tweede lid. Een splitsing tussen schriftelijke 
eis en kennisgeving is nodig, omdat de eiser niet precies weet wanneer 
de griffier het stuk zal verzenden en dus niet over alle gegevens beschikt. 

Daar de eiser nu naast de gronden waarop de eis berust in de schriftelijke 
eis ook gegevens betreffende de partijen en zijn eventuele gemachtigde 
moet vermelden, rijst de vraag hoe moet worden gehandeld als aan deze 
voorschriften niet wordt voldaan. Naar het oordeel van de meeste 
geraadpleegde organisaties is een nietigheidsactie hier te zwaar. Ik deel 
die opvatting. Het gaat hier om gebreken die gemakkelijk kunnen worden 
geconstateerd en aangevuld, voorzover dat al niet aanstonds bij de 
indiening is gebeurd. Het is overigens niet de bedoeling dat de griffier de 
juistheid van de gegevens, waarvan artikel 103 de vermelding voorschrijft, 
reeds aanstonds controleert. Dat zou ook niet doenlijk zijn. Het geval dat 
het adres van de verweerder later niet juist blijkt te zijn wordt apart 
geregeld in artikel 104, tweede lid. Indien tijdens de procedure nog 
andere onjuistheden of gebreken worden geconstateerd, geldt ingevolge 
de hier eveneens toepasselijke artikelen 93 en 94 Rv., dat de onjuistheden 
alleen consequenties hebben als het aannemelijk is dat de wederpartij 
daardoor is benadeeld. 

Samenvattend: bevat een exploit een gebrek, dan kan, indien dit tijdig 
wordt ontdekt, een herstelexploit worden uitgebracht. Bevat de schriftelijk 
eis zelf een gebrek, dan kan de griffier de eiser in de gelegenheid stellen 
de schriftelijke eis aan te vullen of te verbeteren. Slipt toch een gebrek 
door een van deze mazen, dan moet de kantonrechter beoordelen of 
aannemelijk is dat de wederpartij erdoor is benadeeld en afhankelijk van 
dat oordeel handelen overeenkomstig hetgeen in de artikelen 93 en 94 
Rv. is voorgeschreven. 

Artikel 104 Rv. 

Voor het eerste lid vergelijke men het huidige artikel 125m, derde lid, 
Rv. De tekst is uitgebreid, daar de kennisgeving moet overeenstemmen 
met het omtrent het exploit bepaalde in artikel 103, tweede lid, letters a, 
g, h en i. 

Het tweede lid regelt de verzending door de griffier en de daarmee 
mogelijk samenhangende verwikkelingen. Hier is een ander systeem 
voorgesteld dan dat van het huidige, vergelijkbare, vijfde lid van artikel 
125m Rv. Het bezwaar van laatstgenoemd stelsel, waarop ook de 
organisaties veel kritiek bleken te hebben, is dat de griffier niet steeds 
weet door welke oorzaak het aangetekende stuk niet in het bezit van de 
geadresseerde is gekomen. Daarom zal in alle gevallen waarin het niet 
bezorgde stuk door de P.T.T. aan de griffier wordt geretourneerd, eerst 
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een verificatie van het adres moeten plaatsvinden. Dit kan in de regel 
geschieden door het aanvragen van een uittreksel uit het bevolkingsregister 
of, in geval van een rechtspersoon, uit het handelsregister. De voorgestelde 
bepaling regelt niet wie deze uittreksels moet opvragen. Uittreksels uit 
het bevolkingsregister kan de griffier kosteloos opvragen ingevolge het 
bepaalde in artikel 2 van de Wet bevolkings- en verblijfsregisters. Een 
regeling als hier voorgesteld is ook opgenomen in artikel 6 van het Besluit 
oproepingen, mededelingen en zendingen verzoekschriftprocedure van 
14 november 1986, Stb. 578, in werking getreden op 1 januari 1987. 

Ook kan de griffier, als hij meent dat zulks praktischer is, zich te dier 
zake tot de eiser wenden. Dit is aan hem overgelaten. Gaat het om een 
rechtspersoon,dan ligt het waarschijnlijk meer voor de hand dat de eiser 
het bewijs van de juiste adressering aan de griffier verschaft. Wettelijke 
regels voor deze taakverdeling lijken mij nodig noch wenselijk. 

Zodra het bewijsstuk in het bezit van de griffier is, zijn er twee mogelijk-
heden. Indien het adres overeenstemt met dat van de oorspronkelijke 
zending, mag ervan worden uitgegaan dat de geadresseerde door eigen 
opzet of nalaten het stuk niet daadwerkelijk in handen heeft gekregen. Er 
is dan in beginsel geen aanleiding om de antwoordtermijn te onderbreken. 
De verweerder krijgt het stuk wel alsnog bij gewone brief toegezonden. 
Indien het adres niet blijkt overeen te stemmen met de oorspronkelijke 
zending, moet alsnog aangetekende verzending plaatsvinden naar het 
juist adres. De correctie kan door de griffier in de schriftelijke eis worden 
aangebracht. Het spreekt vanzelf dat de antwoordtermijn dan opnieuw 
moet aanvangen. Niet altijd is correctie van een onjuist adres mogelijk: 
het kan voorkomen dat de registers geen uitsluitsel kunnen geven 
omtrent een woon- of verblijfplaats in Nederland. Dan zal de griffier de 
stukken moeten terugzenden aan de eiser. De enige oplossing is dan dat 
de eiser de schriftelijke eis alsnog laat betekenen overeenkomstig artikel 
103, tweede lid. Hij hoeft dan niet opnieuw griffierecht te betalen, daar 
het een zaak betreft die reeds door de indiening van een schriftelijke eis 
aanhangig is gemaakt en nog aanhangig is. 

Artikel 105 Rv. 

De termijn van vier weken voor het indienen van een schriftelijk 
antwoord is ontleend aan artikel 125n Rv, zoals dit artikel na een recente 
wijziging (Wet van 18 juni 1986 tot vereenvoudiging van verzending van 
stukken in het burgerlijk procesrecht, Stb. 1986, 329, in werking getreden 
op 1 januari 1987) is komen te luiden. Een termijn van bij voorbeeld twee 
weken zou te kort zijn, daar alleen al de terugzending door de P.T.T. van 
een geweigerde aangetekende brief doorgaans langer duurt. Een te korte 
termijn bevordert bovendien dat men in verzet gaat tegen verstekvonnissen, 
hetgeen tot extra werkbelasting leidt. 

In vergelijking met de huidige termijn van vijf dagen waarbinnen een 
verstekvonnis kan worden verkregen (artikel 7, eerste lid, Rv.) lijkt de 
termijn van vier weken voor het antwoord aan de lange kant. Hier geldt 
echter in nog versterkte mate hetgeen in de vorige alinea over verzet 
werd opgemerkt. De huidige termijn van vijf dagen is nauwelijks reëel te 
noemen, temeer niet daar, blijkens het tweede lid van het hier besproken 
artikel 105 Rv. nieuw, het schriftelijk antwoord gemotiveerd moet 
worden. Zie hierover ook het hierboven in paragraaf 1.5 opgemerkte. 

Het antwoord moet met redenen zijn omkleed (artikel 105, tweede lid, 
Rv. van het ontwerp). Die eis voorkomt vertraging in de procedure 
doordat verweerders slechts een eenvoudig briefje zouden indienen enkel 
en alleen om uitstel te bewerkstelligen. Voor de mogelijkheid om verlenging 
te vragen van de antwoordtermijn zie men artikel 106, eertse lid, Rv. van 
het ontwerp en de toelichting daarbij. De kantonrechter zal een ongemo-
tiveerd antwoord als een rechtens niet relevant antwoord mogen beschou-
wen en aanstonds mogen passeren. Hij kan dan op de eerste rolzitting 
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aanstonds een eindvonnis wijzen of, als hij daaraan om hem moverende 
redenen de voorkeur geeft, eerst nog een comparitie van partijen of het 
verstrekken van een toelichting bevelen. 

In het derde lid wordt voor het schriftelijk antwoord een langere termijn 
toegestaan, indien de verweerder geen bekende woon of verblijfplaats in 
Nederland heeft. De termijn is dan gelijk aan de in het betroffende geval 
geldende minimumtermijn voor een dagvaarding. Zo zal de termijn voor 
het indienen van een schriftelijk antwoord twee maanden bedragen vanaf 
de betekening van de schriftelijke eis, indien het gaat om iemand met een 
onbekende woon- of verblijfplaats in Nederland (vgl. het huidige artikel 9, 
eerste lid, Rv.,alsmede artikel 103, derde lid, Rv. van het ontwerp). 

In het vierde lid vindt men de in het algemene deel van deze memorie 
al uitvoerig besproken subsidiaire voorziening, inhoudende dat indien 
gewenst ook mondeling kan worden geantwoord. Maakt de verweerder 
van die gelegenheid gebruik, dan kan de kantonrechter, daar de wetstekst 
zulks niet uitsluit, hem aanraden, zoals ook thans wel gebeurt, om alsnog 
zijn antwoord op schrift te zetten, al dan niet na daartoe rechtskundig 
advies te hebben ingewonnen. Eventueel kan de kantonrechter dan, 
gebruikmakend van de mogelijkheid van artikel 106, eerste lid, daartoe de 
verweertermijn verlengen. 

De reden waarom de rolzitting voor het mondelinge antwoord moet 
plaatsvinden binnen veertien dagen vóór het verstrijken van de termijn 
voor het schriftelijk antwoord, is dat het hier een subsidiaire mogelijkheid 
betreft. Het zou niet juist zijn, indien degene die mondeling wil antwoorden 
een langere termijn krijgt dan degene die volstaat met een schriftelijk 
antwoord. Een mondeling verweer vergt doorgaans minder voorbereiding: 
er hoeft geen stuk te worden opgesteld. Men verspeelt voorts niet zonder 
meer het recht op het indienen van een schriftelijk verweer; evenals thans 
kan de verweerder, op aanraden van de kantonrechter, besluiten om 
alsnog een verweerschrift in te dienen. De kantonrechter kan daartoe, 
zoals gezegd, op verzoek of ambtshalve de termijn van vier weken 
verlengen. Tenslotte kan ook iemand die de voor hem vastgestelde zitting 
voor het voeren van mondeling verweer liever wil uitstellen, aan de 
kantonrechter vragen hem ingevolge artikel 106, eerste lid, dit uitstel te 
verlenen. Al met al meen ik dat de voorgestelde regeling, zonder praktische 
overwegingen uit het oog te verliezen, de beide antwoordmogelijkheden 
zoveel mogelijk gelijk behandelt. 

Artikel 106 Rv. 

Het kan zijn dat de termijnen, die volgens artikel 105 gelden, te kort 
blijken te zijn. De kantonrechter moet ze dan ambtshalve of op verzoek 
van de desbetreffende partij kunnen verlengen, vergelijk ook het huidige 
artikel 125n, eerste lid, Rv. Daartoe geeft het eerste lid hem de bevoegd-
heid. 

Het tweede lid geeft een regeling voor spoedeisende zaken, te vergelijken 
met het huidige artikel 7, tweede lid, Rv. 

Artikel 107 Rv. 

Het eerste lid van dit artikel is het equivalent van bepalingen als artikel 
125o, eerste lid, Rv. en artikel 76 Rv. 

Het tweede lid regelt het rechtsmiddel van verzet. Verzet wordt niet 
gedaan bij exploit (vgl. artikel 83 Rv.), maar door de indiening ter griffie 
van een verzetschrift. Daar de artikelen 103 en 104 van overeenkomstige 
toepassing zijn, kan bij het verzetschrift ook weer een exploit van betekening 
worden overgelegd als bedoeld in artikel 103, tweede lid,. Bij gebreke 
daarvan verzorgt de griffier de verzending aan de wederpartij. 

De procedure in verzet verloopt op gelijke wijze als de onderhavige 
kantongerechtsprocedure. Bovendien zijn de bepalingen van de zesde 
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afdeling van de eerste titel van het Eerste Boek van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing, voorzover zij in het thans 
voorgestelde artikel 97, tweede lid, Rv. niet van toepasselijkheid zijn 
uitgesloten. Uitgesloten zijn met name de artikelen 83, 84 en 89a Rv. De 
artikelen 83 en 84 Rv. zijn onbruikbaar en overbodig naast artikel 103 Rv. 
ontwerp. Artikel 89a Rv. regelt de zogenaamde zuivering van het verstek. 
Daar verstekverlening pas blijkt op het moment van de uitspraak van het 
verstekvonnis zelf, is ook artikel 89a Rv. niet bruikbaar. Overigens bestaat 
aan een instituut dat overeenkomt met artikel 89a Rv. voor de onderhavige 
procedure naar mij voorkomt geen behoefte. Een bevoegdheid van 
rechtswege om, zolang nog geen vonnis is gewezen, een schriftelijk 
antwoord in te dienen ook na het verstrijken van de daarvoor geldende 
termijn, zou de procedure te zeer compliceren. 

Artikel 108 Rv. 

Dit artikel is in paragraaf 1.6 reeds uitvoerig toegelicht. Het draagt de 
kantonrechter op om in alle zaken waarin wordt geantwoord, te beoordelen 
of de zaak geschikt is voor het houden van een comparitie van partijen. 
Partijen kunnen met de mogelijkheid van een comparitie reeds rekening 
houden bij het opstellen van de schriftelijke eis en het schriftelijk antwoord, 
bijvoorbeeld door daarin de feiten meer gericht en uitvoeriger te stellen. 
Tevens kunnen reeds bij de genoemde gedingstukken schriftelijke 
bewijsstukken in het geding worden gebracht. 

De kantonrechter kan een comparitie gelasten, ongeacht of door 
partijen of een van hen kenbaar is gemaakt die ongewenst te achten. Die 
bevoegdheid komt de kantonrechter ook toe op grond van de in de 
artikelen 19 en 19a Rv. neergelegde mogelijkheid om in alle gevallen en 
in elke stand van de zaak een verschijning van partijen te gelasten. De 
algemene bevoegdheid blijft naast artikel 108 Rv. onverminderd van 
kracht. 

Een uitspraak tot het houden van een comparitie kan eventueel worden 
gecombineerd met bijvoorbeeld het gelasten van een plaatsopneming, in 
die zin dat de kantonrechter bepaalt dat de comparitie zal plaatsvinden 
op een door hem aangegeven locatie. Leidt een comparitie niet tot een 
schikking, dan zullen partijen desgewenst na toestemming van de 
kantonrechter op de gebruikelijke wijze kunnen voortprocederen. 

Artikel 109 Rv. 

Dit artikel geeft voor de kantongerechtsprocedure een regeling die in 
de plaats treedt van artikel 79 Rv., waarvan de toepasselijkheid in artikel 
93, tweede lid, Rv. van het ontwerp is uitgesloten. De belangrijkste 
afwijking van de regeling van artikel 79 Rv. is, dat ten aanzien van 
verweerders die niet antwoorden de zaak wordt aangehouden en dat ten 
aanzien van verweerders die wél hebben geantwoord, geen aanhouding 
plaats vindt, maar gewoon wordt voortgeprocedeerd. Deze regeling is 
eenvoudiger en minder tijdrovend dan die van artikel 79 Rv. De regeling 
laat onverlet de mogelijkheid dat de kantonrechter ook verweerders die 
niet hebben geantwoord eventueel oproept voor een comparitie. Er staat 
immers in de tekst slechts dat de zaak ten aanzien van deze verweerders 
wordt aangehouden, hetgeen strikt genomen niet meer betekent dan dat, 
in afwijking van artikel 107, tweede lid, Rv. van het ontwerp tegen hen 
niet aanstonds vonnis wordt gewezen. 

Artikel 110 Rv. 

Het eerste lid legt vast dat aan de oorspronkelijke eiser het recht 
toekomt, in geval van een eis in reconventie een antwoord in reconventie 
in te dienen. Voor het bepalen en het houden van de comparitie ingevolge 
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artikel 108 Rv. van het ontwerp behoeft echter niet op het antwoord in 
reconventie te worden gewacht. 

Het wil mij voorkomen dat de term reconventie op de in dit artikel 
aangegeven wijze voor modernisering in aanmerking komt door gebruik 
te maken van het woord tegeneis. 

Het tweede lid breidt om praktische redenen het recht om desgewenst 
mondeling te antwoorden uit tot het antwoord op een tegeneis, indien de 
tegeneis mondeling is gedaan. Op deze wijze en eventueel ook door 
onmiddellijke gebruikmaking van de mogelijkheid van artikelen 111 of 
artikel 112, Rv. van het ontwerp, kan in één zitting de informatie worden 
verkregen die nodig is om te beoordelen hoe de zaak dient te worden 
voortgezet. 

Artikel 111 Rv. 

Dit artikel breekt met het beginsel, vastgelegd in het thans ook in de 
kantongerechtsprocedure toepasselijke artikel 142 Rv., dat partijen er 
recht op hebben, te repliceren en eventueel te dupliceren. Nadere 
schriftelijke uiteenzettingen van partijen moeten wel mogelijk zijn, maar 
anders dan bij de rechtbankprocedure dient naar mijn mening hier aan de 
kantonrechter een meer leidende rol te worden toegekend. Bij geschillen 
van eenvoudige of in financieel opzicht beperkte aard moet het aantal 
processtukken door de kantonrechter kunnen worden beperkt, ook indien 
de kantonrechter de zaak niet geschikt acht voor een comparitie na 
antwoord. 

Men mag aannemen dat in een bepaald type zaken, zoals arbeidszaken, 
het toestaan van nadere schriftelijke toelichtingen, indien daaraan bij 
partijen behoefte bestaat, eerder regel dan uitzondering zal zijn. De 
huidige praktijk in dat opzicht zal in die gevallen dus geen wijziging 
behoeven te ondergaan. Ik acht het echter niet wenselijk om daarvoor in 
de wet een expliciete, van het onderhavige artikel afwijkende, regeling op 
te nemen, daareen afbakening tussen ingewikkelde en minder ingewikkelde 
zaken niet kan worden gemaakt. Het beleid van de kantonrechter zie ik 
hier met vertrouwen tegemoet. 

Ook het toestaan van een mondelinge toelichting moet mogelijk zijn, 
daar zich situaties laten denken waarin een mondelinge toelichting 
praktischer is dan een schriftelijke toelichting. De schriftelijke toelichting 
staat echter voorop. Uit de beslissing van de kantonrechter moet blijken 
of de toelichting schriftelijk, dan wel desgewenst ook mondeling mag 
worden gegeven. 

De uitsluiting van rechtsmiddelen tegen de beslissing om al dan niet 
een schriftelijke of een mondelinge toelichting toe te staan, is ingegeven 
door soberheidsoverwegingen (vergelijk paragraaf 1.3). De beslissing is 
inhoudelijk niet van beduidend zwaarder kaliber dan veel rolbeschikkingen, 
waartegen ook geen voorzieningen openstaan. 

Artikel 112 Rv. 

Ook bij dit artikel moge allereerst verwezen worden naar het algemeen 
deel van deze memorie, meer in het bijzonder naar paragrafen 1.3 en 1.6. 
De hier voorziene mogelijkheid gaat verder dan de soortgelijke voorziening 
in artikel 19a, eerste lid, Rv. zoals dit komt te luiden volgens wetsontwerp 
nr. 19 574, daar zij zich uitstrekt tot elk moment van de procedure. In 
paragraaf 1.3 heb ik uiteengezet waarom ik van mening ben dat een aldus 
verruimde voorziening in de onderhavige kantongerechtsprocedure goed 
past. Ik voeg hieraan toe dat hiermee gevolg wordt gegeven aan een 
wens van de kantonrechters. 

Artikel 113 Rv. 

Men vergelijke artikel 100a Rv. en artikel 125p, eerste lid, laatste zin, 
en derde lid, Rv. 
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Artikel 114 Rv. 

Het eerste lid geeft een regeling voor de mogelijkheid om de eis te 
verminderen, welke overeenstemt met het daaromtrent bepaalde in de 
artikelen 125r, eerste lid, en 134 Rv. 

Het tweede lid, dat de verandering en de vermeerdering van eis betreft, 
sluit meer aan bij artikel 429i Rv. dan bij artikel 134 Rv. De termijn 
waarbinnen het verzoek kan worden gedaan, is overeenkomstig een wens 
van de kantonrechters in die zin beperkt, dat het verzoek niet meer kan 
worden gedaan als de zaak zich in staat van wijzen bevindt. Deze bepaling 
wordt, zoals uit de tekst blijkt, niet voorgesteld als het slechts gaat om 
een vermindering van eis (vgl. het eerste lid). De reden voor dit verschil 
is, dat de bevoegdheid van de eisende partij om zijn vordering te vermin-
deren of in te trekken zich in het geheel niet voor beperking leent. 
Beperkingen zijn hier ook niet praktisch. De wederpartij wordt niet 
benadeeld, de procedure wordt niet verstoord. Het is ook beter dat de 
rechter in een laat stadium hoort dat het vonnis, waaraan hij wellicht al 
heeft gewerkt, niet meer (geheel) behoeft te worden uitgesproken, dan 
dat hij zulks helemaal niet hoort. Enig overbodig werk kan aldus wellicht 
nog worden voorkomen. 

Artikel 115 Rv. 

In het eerste en tweede lid wordt een van artikel 68 Rv. afwijkende 
regeling gegeven inzake de termijn waarbinnen een verzoek tot oproeping 
in vrijwaring kan worden gedaan. Uit het eerste lid blijkt dat het aan de 
verweerder in de hoofdzaak wordt overgelaten of hij het desbetreffende 
verzoek afzonderlijk zal doen, dan wel in zijn schriftelijk antwoord. De 
regeling houdt in dat verzoeken betreffende vrijwaring niet meer in een 
laat stadium van de procedure kunnen worden gedaan. 

Het derde lid regelt de oproeping in vrijwaring. Deze kan slechts 
geschieden bij deurwaardersexploit. Uit praktische overwegingen is mede 
voorgeschreven dat het vonnis waarbij de oproeping in vrijwaring is 
toegestaan, aan de waarborg moet worden betekend. Het geval van 
afwijzing van het verzoek tot oproeping in vrijwaring (vgl. artikel 68 Rv., 
vijfde lid) behoefde niet apart te worden geregeld, daar het vanzelf 
spreekt dat in dat geval normaal wordt voortgeprocedeerd. 

Artikel 1 16 Rv. 

Het eerste lid geeft een regeling voor de termijn waarbinnen in de 
kantongerechtsprocedure het incident van voeging en het incident van 
tussenkomst kunnen worden geëntameerd. 

Het tweede lid is, met slechts redactionele wijzigingen, ontleend aan 
artikel 125f Rv. 

Artikel 117 Rv. 

Dit artikel is reeds besproken in paragraaf 1.7. 

Artikel 118 Rv. 

Met de introductie van het verzoek tot voorlopige voorzieningen schept 
de wetgever een nieuwe rechtsgang waaraan bepaald behoefte bestaat. 
Zeker als men denkt aan zaken waarin op korte termijn een voorlopige 
beslissing geboden kan zijn, zoals bij voorbeeld in arbeidszaken, bij 
vorderingen terzake van nietig ontslag en doorbetaling van loon, in 
huurkwesties terzake van achterstallig onderhoud en voorts in consumen-
tenzaken terzake van gebrekkige levering. 
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De vlucht die de kort geding procedure heeft genomen wijst ook uit dat 
de praktijk het niet kan stellen zonder een eenvoudige rechtsgang die snel 
tot een voorlopige beslissing leidt. 

Doordat voorlopige voorzieningen gevraagd kunnen worden voordat de 
bodemprocedure aanhangig is neemt de voorgestelde rechtsgang een 
deel van de bezwaren weg tegen het bestaande artikel 100 Rv. De 
rechtsgang ex artikel 100 Rv. heeft nooit behoorlijk ingang gevonden 
omdat de verzoeker ex artikel 100 Rv. belemmerd wordt door de omstan-
digheid dat afwijzing van het verzoek in de praktijk betekent dat hij met 
een veelal kansloos geworden bodemprocedure verder moet. De kanton-
rechter wordt bij zijn beslissing ex artikel 100 Rv. belemmerd omdat hij 
reeds ten dele kennis draagt van de bodemzaak en bij zijn voorlopige 
beslissing de uitkomst van de bodemprocedure - zeker als de zaak nogal 
feitelijk ligt - nog niet kan inschatten. 

In de kort geding procedure - en dit is een groot voordeel boven de 
rechtsgang ex artikel 100 Rv. - heeft de aanlegger de keuze of hij 
naderhand al dan niet alsnog een bodemprocedure zal instellen. De 
ervaring leert daarbij dat in praktisch alle gevallen met de uitspraak in 
kort geding het geschil een einde neemt en partijen zonder bodemproce-
dure in de beslissing berusten. 

De aanhef van het eerste lid heeft betrekking op de verhouding tot de 
kort geding procedure. Hoewel in het voorgestelde artikel 118 Rv. het 
vereiste van spoedeisendheid niet wordt gesteld, moet een voorziening 
worden getroffen om de situatie te vermijden dat de kantonrechter ex 
artikel 118 Rv. geadieerd wordt na een uitspraak in kort geding omtrent 
hetzelfde geschil tussen partijen; voorkomen dient te worden dat men 
voor twee ankers gaat liggen dan wel dat achtereenvolgens de president 
van de rechtbank en de kantonrechter tot het geven van een oordeel over 
dezelfde materie worden genoopt. 

In het derde lid wordt vastgelegd dat in beginsel aan de wederpartij de 
gelegenheid moet worden geboden, te worden gehoord Vergelijk voor 
het hier in geding zijnde beginsel van hoor en wederhoor ook het hierboven 
in deze memorie, par. 1.7, reeds genoemde arrest van de Hoge Raad van 
29 maart 1985, Rechtspraak van de Week nr. 69. Men dient ervan uit te 
gaan dat met de voorlopige voorzieningen, bedoeld in artikel 118, het 
belang van de tegenpartij gemoeid is. Voorts worde verwezen naar de 
artikelen 21 5, vierde lid, Rv. en 228, derde lid Rv., zoals deze zullen 
komen te luiden, wanneer wetsontwerp 10 377 (het nieuwe bewijsrecht) 
wet zal worden en in werking zal treden. In navolging evenwel van 
genoemd arrest en de beide genoemde bepalingen in wetsontwerp 
10 377, wordt in de voorgestelde redactie een uitzondering op het 
beginsel toelaatbaar geacht in gevallen van onverwijlde spoed. Een 
zodanige spoed zal zeker ook kunnen bestaan bij de onderhavige, door de 
kantonrechter te treffen voorlopige voorzieningen. 

In het vijfde tot en met zevende lid is de werkingsduur van de beschikking 
geregeld. Daarbij is in de rechtsgang een tussenstap ingelast waarbij 
komt vast te staan of partijen wel dan niet in de door de kantonrechter 
gegeven beschikking houdende voorlopige voorzieningen berusten dan 
wel wensen door te procederen in de bodemzaak. Tegengeworpen zou 
kunnen worden dat in deze optiek de verzoeker geen rechtsmiddel heeft 
tegen een afwijzende beschikking. Dat is op zich juist, maar die stelling 
ziet er aan voorbij dat het verschil tussen een beschikking voorlopige 
voorzieningen en een eindvonis in een bodemprocedure vaak hierin ligt 
dat de «feiten en rechten» die aan de beslissing voorlopige voorzieningen 
ten grondslag liggen voorshands aannemelijk moeten zijn en het verzoek 
moeten kunnen dragen, terwijl in de bodemprocedure de «feiten en 
rechten» volgens de regels van het bewijs moeten worden vastgesteld. 
Het ligt dan meer voor de hand dat de afgewezen verzoeker eerst een 
bodemprocedure bij de kantonrechter voert waarin hij alsnog kan 
aangeven welk bewijs hij zal kunnen leveren (bij voorbeeld door getuigen, 
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deskundigen, een descente) dan dat hij aanstonds van de beschikking 
voorlopige voorzieningen in appel kan gaan. 

Indien in de hoofdzaak een eindvonnis wordt gewezen, heeft de 
kantonrechter de gelegenheid om te bezien of de voorlopige voorziening 
in stand moet blijven. In het bevestigende geval kan hij haar in het 
eindvonnis omzetten in een definitieve voorziening die daarmee, afhankelijk 
van de appelgrens, in beginsel appellabel wordt. Men zie het zevende lid. 
Deze bepaling relativeert het bezwaar van de afwezigheid van rechts-
middelen tegen de voorlopige voorziening zelf. Immers, door de bepaling 
dat een voorlopige voorziening anders haar kracht verliest, wordt de 
kantonrechter die een dergelijke voorziening wil bestendigen, gedwongen 
haar om te zetten in een definitieve voorziening die deel uitmaakt van het 
eindvonnis. Door de woorden «in ieder geval» kan de kantonrechter, bij 
voorbeeld in zijn eindvonnis, ook bepalen dat de voorlopige voorziening 
zijn kracht verliest voordat het eindvonnis in kracht van gewijsde gaat. 

Volgt geen bodemprocedure, dan verliest de voorlopige voorziening 
haar kracht niet, tenzij zulks in de beschikking zelf is bepaald. Ook kan de 
werkingsduur van de beschikking door de kantonrechter aanstonds op 
andere wijze worden beperkt; een dergelijke beperking kan voorts uit de 
aard van de beschikking voortvloeien. 

Artikelen 119 en 120 Rv. 

Het eerste lid van artikel 119 is het equivalent van artikel 133, derde 
lid, Rv. vanaf de woorden «en zal». Processtukken behoren ondertekend 
te zijn. Ontbreekt een handtekening, dan zal de betrokken partij meestal 
- zonder dat zulks in de wet behoeft te worden geregeld - in de gelegenheid 
kunnen worden gesteld, dit verzuim te herstellen. 

Het tweede en het derde lid van artikel 119 en artikel 120 geven enkele 
voorschriften van «huishoudelijke aard» die in het algemeen deel van 
deze memorie reeds zijn toegelicht. 

B 

Onderdeel a (artikel 7 Rv.) 

Artikel 7 Rv. is aangepast aan het gegeven dat in kantongerechtszaken 
wordt voorgesteld, de dagvaarding te laten vervallen. 

Een regeling welke inhoudelijk met artikel 7 Rv. overeenstemt, voorzover 
dit de kantongerechtsprocedure betreft, is opgenomen in artikel 106, 
tweede lid, Rv. van het ontwerp. 

Onderdeel b (artikel 9, tweede lid, Rv.) 

Deze aanpassing houdt verband met het hierboven bij onderdeel a 
vermelde. 

Onderdeel c (artikel 57a Rv.) 

Onder het huidige artikel 57a Rv. komen wel de kosten van de gemach-
tigde, maar niet de eigen verletkosten voor vergoeding door de verliezende 
partij in aanmerking. Iemand die via een gemachtigde procedeert wordt 
daardoor bevoordeeld boven degene die zelf procedeert. In een procedure 
die evenzeer bestemd is voor zelfprocederende partijen als voor partijen 
die via een gemachtigde procederen is dat ongerechtvaardigd. De 
voorgestelde wijziging beoogt dit verschil op te heffen, door de kanton-
rechter de bevoegdheid te geven ook de eigen verletkosten, bijvoorbeeld 
gemaakt in verband met het bijwonen van een comparitie van partijen of 
een getuigenverhoor, voor vergoeding in aanmerking te laten komen. Dit 
vereist dus een aparte beslissing. 
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Men kan stellen dat het procesrisico hierdoor iets groter wordt. De 
wijziging is echter voorgesteld ten behoeve van de consument, omdat 
deze, als hij zonder gemachtigde procedeert, onder het huidige artikel 
57a nimmer voor vergoeding van de eigen verletkosten in aanmerking kan 
komen. In het normale geval werkt de voorgestelde wijziging in het 
voordeel van de consument en niet omgekeerd. 

Onderdelen d en e (artikelen 69 en 74 Rv.) 

Het betreft hier twee technische wijzigingen die verband houden met 
het voorgestelde artikel 115 Rv. 

Onderdelen f, g en h (artikelen 91, 92 en 94a Rv.) 

Men zie de toelichting bij artikel 103 Rv. 

Onderdelen i en j (artikel 126, achtste en negende lid, Rv.) 

Het huidige negende lid van artikel 126 Rv. verwijst naar artikel 98 Rv. 
In verband met de nieuwe redactie van artikel 98 Rv. in het wetsontwerp 
verdient het de voorkeur, de desbetreffende, op de relatieve bevoegdheid 
betrekking hebbende bepaling in artikel 126 Rv. op zelfstandige wijze, dat 
wil zeggen zonder verwijzing naar artikel 98 Rv., te redigeren. Dit kan in 
het achtste lid geschieden, zodat het negende lid kan vervallen. 

Onderdelen k en I (artikel 429c en 429d Rv.) 

Deze onderdelen betreffen uitsluitend een kwestie van wetssystematiek. 
De voorgestelde toevoegingen aan de artikelen 429c en 429d Rv. zijn 
ontleend aan de huidige artikelen 125w en 125x Rv. Deze artikelen, die 
betrekking hebben op zaken waarop de algemene regeling van de 
verzoekschriftprocedure (artikelen 429a e.v. Rv.) van toepassing is, 
vormen thans de vijfde afdeling van de tweede titel van het eerste boek 
van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Ik ben van mening dat 
opname van deze artikelen in de bedoelde algemene regeling zelf (de 
artikelen 429a e.v. Rv.) vanuit een oogpunt van overzichtelijkheid de 
voorkeur verdient. De tweede titel van het eerste boek is dan geheel 
gereserveerd voor de contentieuze kantongerechtsprocedure. 

Onderdeel m (artikel 479f Rv.) 

De betreffende zinsnede is thans overbodig. 

Onderdeel n (artikel 490a Rv.) 

Deze technische wijziging houdt verband met de nieuwe artikelen 
1 576r van het Burgerlijk Wetboek en 11 8 Rv. 

Artikel II 

Onderdelen A en B (artikel 131 en 241, Boek 2 B. W.) 

De betreffende zinsnede is overbodig. 

Onderdeel C (artikel 1576r B. W.) 

Het betreft hier uitsluitend een redactionele wijziging, in verband met 
het nieuwe artikel 118 Rv. 

Onderdeel D (artikel 1639w B. W.) 

De relatieve competentie wordt thans geregeld in de artikelen 97 tot en 
met 99 Rv. 
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Ingevolge de thans vervallen tweede zin van het derde lid was de 
kantonrechter te 's-Gravenhage bevoegd, indien een ingevolge artikel 
125b Rv. (oud) bevoegde kantonrechter ontbrak. Deze aanvullende 
bevoegdheid past niet in de voorgestelde regeling van de relatieve 
competentie. Deze aanvullende bevoegdheid zou alleen aan de orde 
komen in een internationale situatie waarin de arbeid niet gewoonlijk in 
Nederland wordt verricht en noch verweerder een (gekozen) woonplaats, 
noch eiser woonplaats in Nederland heeft. Met andere woorden: er is dan 
onvoldoende aanknoping met de Nederlandse rechtssfeer om in deze 
zaken, anders dan in arbeidszaken die niet met een verzoekschrift worden 
ingeleid, aan de Nederlandse rechter rechtsmacht toe te kennen. Bovendien 
zal een dergelijke situatie veelal beheerst worden door het EEG-Executie-
verdrag. 

Artikel III 

Het betreft hier een technische wijziging. 

Artikel IV 

In de Pachtwet worden vier wijzigingen voorgesteld. De tweede zin van 
artikel 132 dient te vervallen, daar het artikel waarnaar deze zin verwijst, 
te weten artikel 125c Rv., in zijn geheel is vervallen. Een dagbepaling als 
hier bedoeld komt in het nieuwe stelsel niet meer voor. Artikel 137 betreft 
de rechtsingang en de relatieve bevoegdheid in contentieuze pachtzaken. 
De bepaling komt inhoudelijk vrijwel overeen met hetgeen in dit wets-
ontwerp in de artikelen 98, eerste lid, en 103 Rv. daaromtrent wordt 
bepaald. Door opname van het woord «pacht» naast huur in artikel 98, 
eerste lid, en door de toevoeging aan dat lid van de bijzondere regeling 
voor een hoeve, wordt artikel 137 Pachtwet overbodig. 

Artikel 138 verwijst naar de artikelen 125c en 125d Rv. Deze artikelen 
komen volgens het onderhavige wetsontwerp te vervallen. De desbetref-
fende regeling vindt men thans in artikel 104 Rv. nieuw. Daardoor kan 
artikel 138 Pachtwet vervallen. 

De wijziging in artikel 139 vloeit voort uit het feit dat hetgeen in artikel 
7, tweede lid, Rv. is bepaald omtrent de kantonrechter, is overgeplaatst 
naar artikel 106, tweede lid, van het ontwerp. 

Artikelen V en VI 

Het betreft hier technische wijzigingen. 

Artikel VII 

Dit artikel, opgenomen in verband met artikel 118 Rv. van het ontwerp, 
kwam in de toelichting bij dat artikel al ter sprake. 

De Minister van Justitie, 
F. Korthals Altes 
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