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19976 Wijziging van de civiele kantongerechtsprocedure 

B A D V I E S R A A D V A N S T A T E N A D E R R A P P O R T 

Aan de Koningin 

's-Gravenhage, 4 februari 1987 

Bij Kabinetsmissive van 12 mei 
1986, no. 37, heeft Uwe Majesteit, 
op voordracht van de Minister van 
Justitie, bij de Raad van State ter 
overweging aanhangig gemaakt een 
voorstel van wet met memorie van 
toelichting tot wijziging van de civiele 
kantongerechtsprocedure. 

1. Het wetsvoorstel behelst onder 
meer de harmonisering van de 
voorschriften in de verschillende 
processuele regelingen met betrek 
king tot vermogensrechtelijke 
contentieuze kantongerechtszaken. 
Het wetsvoorstel voorziet in een 
uniforme procedure voor al deze 
zaken, uitgezonderd de zaken waarop 
de verzoekschriftprocedure van de 
artikelen 429a en volgende van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvor 
dering (Rv.) van toepassing is. Uit de 
memorie van toelichting blijkt niet of 
bij het ontwerpen van de nieuwe 
regeling rekening is gehouden met 
de voorstellen die de Staatscommissie 
herziening Rechterlijke Organisatie in 
haar eindrapport (deel I, bladzijden 
9/10) heeft gedaan met betrekking 
tot een toekomstige integratie van de 
rechtbanken en kantongerechten. De 
Raad van State acht het wenselijk 
dat op dit punt alsnog duidelijkheid 
wordt verschaft. 

Aan de Koningin 

's-Gravenhage, 11 mei 1987 

Blijkens de mededeling van de 
Directeur van Uw Kabinet van 1 2 mei 
1986, no. 38, machtigde Uwe 
Majesteit de Raad van State zijn 
advies betreffende het bovenvermelde 
ontwerp rechtstreeks aan mij te doen 
toekomen. Dit advies, gedateerd 4 
februari 1987, no. WO 3.86.0224 
moge ik U hierbij aanbieden. 

1. De Raad merkt op dat uit de 
memorie van toelichting niet blijkt of 
bij het ontwerpen van de nieuwe 
regeling rekening is gehoucien met 
de voorstellen die de Staatscommissie 
Herziening Rechterlijke Organisatie in 
haar eindrapport (deel I, bladzijden 
9/10) heeft gedaan met betrekking 
tot een toekomstige integratie van de 
rechtbanken en kantongerechten en 
acht het wenselijk dat op dit punt 
alsnog duidelijkheid wordt verschaft. 

Zoals was vermeld in de Regerings-
verklaring van 30 juli 1 986 (men zie 
Hand. II Kamer no. 32, vergaderjaar 
1985-1986), zal in deze kabinetspe-
riode een voorstel betreffende de 
integratie van de gewone rechtspraak 
in eerste aanleg verder worden 
uitgewerkt. Reeds nu staat echter 
vast dat aan de mogelijkheid van een 
weinig formele afdoening van 
eenvoudige zaken van beperkt 
financieel belang ook bij een geïnte-
greerd gerecht van eerste aanleg 
behoefte zal bestaan. Dit is ook de 
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2. In de voorgestelde regeling 
heeft de kantonrechter een grote 
vrijheid in het bepalen van het 
verloop van de procedure. In para-
graaf 1.6 van de memorie van 
toelichting, welke handelt over het 
procesverloop ingeval de verweerder 
verschijnt, wordt de mogelijkheid 
genoemd dat de kantonrechter 
onmiddellijk na antwoord eindvonnis 
wijst - bij voorbeeld in het geval dat 
hem de eis kennelijk ongegrond of 
onrechtmatig voorkomt. De Neder-
landse Orde van Advocaten heeft 
hiertegen in haar commentaar op het 
voorontwerp van 23 oktober 1985, 
dat aan het onderhavige voorstel is 
voorafgegaan, bezwaar gemaakt. De 
Orde heeft toen aangevoerd dat er tal 
van situaties denkbaar zijn waarin het 
door de wederparti j van de eisen 
gevoerde verweer gegrond lijkt doch 
niet is. Het direct afwijzen van de eis 
door de kantonrechter zou in deze 
gevallen niet mogelijk mogen zijn; 
eindvonnis zou niet eerder gewezen 
mogen worden, alvorens - na 
antwoord - een verschijning van 
partijen is bevolen en/of betrokkenen 
in de gelegenheid zijn gesteld van re-
en dupliek te dienen. Naar het 
oordeel van de Raad dient op deze 
kritiek van de Orde in de toelichting 
te worden ingegaan. 

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 bovenstaan-
de behoefte bestaat ook bij een 
toekomstige integratie van rechtban-
ken en kantongerechten, ben ik van 
mening dat integratie de opportuniteit 
van de bij dit wetsontwerp voorgestel-
de wijzigingen niet zou beïnvloeden. 
Omgekeerd laat daarom dit wets-
ontwerp ook de voorstellen van de 
Staatscommissie onverlet. 

Het algemene gedeelte van de 
memorie van toelichting is onder 1.1 
conform het bovenstaande verduide-
lijkt. 

2. De Raad is van oordeel dat in 
de toelichting dient te worden 
ingegaan op de kritiek van de 
Nederlandse Orde van Advocaten, in 
haar advies van 23 oktober 1985, 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 beper-
king van de vrijheid van de kanton-
rechter 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 en waarop ik in de 
desbetreffende passage van de 
memorie van toelichting doelde, 
heeft een comparit ie of een nadere 
conclusie geen zin en is het dus t i jd-
en geldverspilling die te bevelen 
respectievelijk toe te staan. Het 
voorbeeld dat de Orde hier noemde 
is niet zo sprekend: een rechter zal 
bij overgelegde betalingsbewijzen in 
het algemeen erop bedacht moeten 
zijn dat deze een andere schuld 
kunnen betreffen. Het lijkt mij niet 
aannemelijk dat een kantonrechter 
zonder grond van een onderzoek 
daaromtrent afziet. Het is niet juist 
aan een wat theoretische mogelijkheid 
van verkeerde beslissingen, waarte-
gen veelal trouwens nog een rechts-
middel zal bestaan, aanstonds de 
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3. Uit de memorie van toelichting 
blijkt niet dat bij het ontwerpen van 
het wetsvoorstel is overwogen de 
mogelijkheid te scheppen om 
- eventueel in bepaalde categorieën 
van zaken - mondeling vonnis te 
wijzen. Het creëren van een dergelijke 
voorziening past naar 's Raads 
oordeel in het streven naar vereenvou-
diging van de procedure en kan 
leiden tot vermindering van de 
werkdruk bij de kantongerechten. 
Invoering van de mogelijkheid om 
mondeling vonnis te wijzen heeft 
recentelijk ook op andere terreinen 
van rechtspraak plaatsgevonden. In 
dit verband kan gewezen worden op 
artikel 17a van de Wet administratieve 
rechtspraak belastingzaken (Stb. 
1956, 323) en op artikel 102 van de 
Wet op de Raad van State (Stb. 
1986, 668). 

De Raad acht het wenselijk dat 
alsnog bezien wordt of deze moge-
lijkheid in het wetsvoorstel kan 
worden opgenomen. 

4. De Raad meent dat de tweede 
volzin van artikel 103, eerste l id, 
ware te schrappen. Deze zin hoort 
naar zijn oordeel thuis in de toelich-
ting. 

conclusie te verbinden dat een 
gedragslijn verplicht moet worden 
gesteld waarvan bij voorbaat 
vaststaat dat zij in een aantal 
gevallen ondoelmatig is. Het door de 
Orde geschetste patroon acht ik in 
zijn algemeenheid te star. Ik ben op 
dit punt in de memorie van toelichting 
onder 1.6 nader ingegaan. 

3. Op verzoek van de Raad heb ik 
alsnog bezien of het zin heeft in het 
wetsontwerp de mogelijkheid op te 
nemen dat mondeling vonnis wordt 
gewezen. Hoewel op zichzelf in 
bepaalde categorieën van beslissin-
gen daartegen wellicht geen grote 
bezwaren zijn aan te voeren, dient 
naar mijn mening hier doorslaggevend 
te zijn het antwoord op de vraag of 
aan dit novum duidelijke voordelen 
verbonden zijn. Naar mijn mening 
kan daarvan niet worden gesproken, 
welke mening ik hier overigens 
uitdrukkelijk beperk tot het terrein 
van de civiele kantongerechtsproce-
dure. Met het oog op eventuele 
tenuitvoerlegging zal behoefte 
bestaan aan een schriftelijk eindvon-
nis. Bij een tussenvonnis waarin bij 
voorbeeld een bewijsopdracht wordt 
gegeven, komt het aan op de exacte 
formulering daarvan. Ook mondelinge 
uitspraken moeten gemotiveerd 
worden. De tijd die gemoeid is met 
de weergave daarvan in het proces-
verbaal, zal nauwelijks verschillen 
van de voor een gewoon schriftelijk 
vonnis benodigde tijd. In de meer 
eenvoudige zaken of bij tussenvonnis-
sen kan de motivering ook thans 
reeds tot het strikt noodzakelijke 
beperkt blijven en blijft zij daartoe 
doorgaans ook beperkt. Voorts 
strookt de mogelijkheid met een 
mondeling vonnis te volstaan, minder 
goed met het feit dat volgens dit 
wetsontwerp partijen niet langer 
geacht worden in persoon of bij 
gemachtigde ter rolzitting aanwezig 
te zijn (vgl. memorie van toelichting, 
par. 1.6, slot). De rolzittingen zouden 
ook weer langer gaan duren, hetgeen 
eerder tot vermeerdering dan tot 
vermindering van werkdruk zou 
leiden. Al met al acht ik de mogelijk-
heid om uitsluitend mondeling vonnis 
te wijzen in kantongerechtszaken 
geen duidelijke verbetering. Ik zou 
daarom ervan willen afzien, deze 
mogelijkheid hier voor te stellen. 

4. De Raad heeft een drietal 
opmerkingen met betrekking tot art. 
103. In de eerste plaats meent de 
Raad dat de tweede volzin van art. 
103, eerste lid ware te schrappen. 
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Blijkens de toelichting op artikel 
103 dient de deurwaarder aan de 
verweerder afschrift van het exploit 
van betekening te laten. Deze 
verplichting zou bestaan ingevo'ge 
artikel 1, eerste lid, laatste zinsdeel, 
Rv.. De in artikel 1 gegeven voorschrif-
ten hebben echter uitsluitend 
betrekking op de dagvaarding. Gelet 
hierop ware deze verplichting met 
zoveel woorden in artikel 103 neer te 
leggen; dit zou overigens ook de 
duidelijkheid ten goede komen. 

Artikel 103, tweede lid, bepaalt dat 
een afschrift van de schriftelijke eis 
binnen veertien dagen voor de dag 
van indiening van de eis ter griffie 
aan de verweerder dient te worden 
betekend. Het verdient aanbeveling 
dat in de toelichting de redenen 
worden vermeld voor het stellen van 
deze termijn. 

Deze zin hoort naar zijn oordeel thuis 
in de toelichting. Bedoelde tweede 
zin bepaalt dat de Minister van 
Justit ie een - onverplicht - model 
van de schriftelijke eis kan vaststellen. 
De Raad acht een dergelijke bepaling 
blijkbaar overbodig. De impliciet te 
kennen gegeven mening van de Raad 
dat ik ook zonder deze bepaling de 
bevoegdheid bezit om zo'n onver-
plicht model vast te stellen, kan ik bij 
nader inzien onderschrijven. Derhalve 
is de tweede zin van artikel 103, 
eerste lid, geschrapt. De toelichting 
bij dit artikel is aangepast. 

Ingevolge het tweede lid van 
artikel 103 wordt een afschrift van de 
schriftelijke eis door een deurwaarder 
aan de verweerder betekend. Het 
tweede lid bepaalt niet expliciet dat 
de verweerder ook van het exploit 
een afschrift ontvangt. De Raad 
beschouwt dit als een omissie 
omdat, anders dan de toelichting 
vermeldt, art. 1 Rv. in casu niet van 
toepassing zou zijn. De verplichting 
om een afschrift van het exploit van 
betekening aan de verweerder te 
laten ware met zoveel woorden in art. 
103 neer te leggen; dit zou, aldus de 
Raad, overigens ook de duidelijkheid 
ten goede komen. 

Uit het opschrift van de eerste 
afdeling van de eerste titel van het 
Eerste Boek van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering («Van 
exploiten van dagvaarding, aanzeg-
ging en beteekening») kan worden 
afgeleid dat in deze afdeling ook 
regels worden gegeven voor de 
betekening van andere stukken dan 
dagvaardingen. Het achterlaten van 
een afschrift van het exploit is naar 
mijn mening een vanzelfsprekend 
element van het betekenen. Ik deel 
overigens de opvatting van de Raad 
dat het de duidelijkheid ten goede 
zou komen indien expliciet wordt 
bepaald dat ook een afschrift van het 
exploit van betekening aan de 
verweerder wordt gelaten. De tekst is 
dienovereenkomstig gewijzigd. De 
memorie van toelichting is aangepast. 

Tenslotte merkt de Raad met 
betrekking tot art. 103 op, dat het 
aanbeveling verdient in de toelichting 
te vermelden welke de redenen zijn 
voor het stellen van de termijn van 
14 dagen in het tweede lid. 

Ingevolge het tweede 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 
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5. In het tweede lid van artikel 104 
wordt ervan uitgegaan dat bij 
onjuiste adressering alsnog gepoogd 
wordt het correcte adres van de 
verweerder te achterhalen. In het 
artikel wordt niet aangegeven wie de 
naspeuringen moet verrichten. De 
toelichting laat het aan de griffier 
over te beslissen of hij zélf actie zal 
ondernemen of de eiser zal verzoeken 
om het adres te verifiëren. Uit een 
oogpunt van rechtszekerheid 
verdient het de voorkeur dat in de 
wet zelf met betrekking tot deze 
werkzaamheden regels worden 
gesteld. 

voeren. Ingevolge artikel 105, vierde 
l id, kan mondeling worden geant-
woord op een in het exploit, bedoeld 
in art. 103, dan wel de kennisgeving, 
bedoeld in art. 104, aangewezen 
terechtzitt ing, welke moet worden 
gehouden binnen veertien dagen 
voor het verstrijken van de termijn 
voor het schriftelijk antwoord 
genoemd in art. 105, eerste lid. Dat 
wil zeggen dat deze terechtzitt ing 
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 genoemd in art. 103, tweede 
lid, bij het kantongerecht wordt 
ingediend, is het denkbaar dat de 
terechtzitt ing 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 (bijvoor-
beeld in een van de gevallen bedoeld 
in art. 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. 

Deze redenen voor de termijn van 
14 dagen vermeld in het tweede lid 
zijn opgenomen in de toelichting op 
dit artikel. 

5. In het tweede lid van art. 104 
wordt bepaald hoe de griffier moet 
handelen indien hij het stuk terugont-
vangt. Het adres wordt geverifieerd 
en zo mogelijk verbeterd. Het artikel 
laat open wie de desbetreffende 
naspeuringen moet verrichten; dit is 
overgelaten aan de griffier. De Raad 
is van mening dat het uit een 
oogpunt van rechtszekerheid de 
voorkeur verdient dat in de wet zelf 
terzake regels worden gesteld. 

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. 
Bij beide regelingen heeft meege-
speeld dat het niet bij voorbaat is te 
overzien of het in voorkomende 
gevallen de voorkeur verdient de 
griffier dan wel de eiser c.q. verzoeker 
met de controle van het adres in het 
bevolkingsregister of handelsregister 
te belasten. Daarom zou ik de regels 
die de Raad bepleit voorshands 
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6. Met betrekking tot het voorge-
stelde artikel 105, vierde lid, merkt 
de Raad op dat niet goed valt in te 
zien waarom de verweerder die 
mondeling wil antwoorden met een 
kortere voorbereidingstijd genoegen 
zou moeten nemen dan wanneer hij 
kiest voor een schriftelijk antwoord. 
De toelichting geeft hiervoor ook geen 
voldoende deugdelijke motivering. 
Het college wijst er voorts op dat elk 
verschil in antwoordtermijnen op 
gespannen voet staat met het in de 
toelichting benadrukte streven om 
justit iabelen zoveel mogelijk gelijk te 
behandelen. De onderhavige bepaling 
ware derhalve op dit punt te herzien. 

Mocht de bewindsman de overtui-
ging zijn toegedaan dat voor een 
mondeling verweer een kortere 
voorbereidingstijd gegeven moet 
worden, dan zal het voorschrift, dat 
mondeling verweer moet worden 
gevoerd «binnen veertien dagen» 
voor het verstrijken van de termijn 
voor schriftelijke antwoord, ertoe 
leiden dat - gelet op de wekelijkse 
periodiciteit der rolzittingen - het 
mondeling verweer wordt geappoin-
teerd op een rolzitting, die slechts 
één week voorafgaat aan de rolzitting 
voor het schriftelijk verweer. Naar 's 
Raads oordeel zal bedoeld zijn te 
spreken van «ten minste veertien 
dagen» of «veertien dagen» voor het 
verstrijken van de bedoelde termijn. 

achterwege willen laten. Indien te 
zijner ti jd mocht blijken dat de 
praktijk toch behoefte heeft aan 
nadere regeling op dit punt, zal die 
praktijk, naar mag worden gehoopt, 
tevens uitwijzen in welke richting 
zo'n regeling dient te gaan. 

6. Volgens het vierde lid van het 
voorgestelde artikel 105 Rv. kan, 
behalve schriftelijk, ook mondeling 
worden geantwoord, en wel op een 
zitting die moet worden gehouden in 
de periode van twee weken vooraf -
gaand aan de dag waarop de termijn 
voor het indienen van een schriftelijk 
antwoord verstrijkt. De Raad wijst 
erop dat er hierdoor een verschil is in 
de antwoordtermijn al naar gelang 
men schriftelijk, dan wel mondeling 
antwoordt. De Raad mist daarvoor 
een deugdelijke motivering en geeft 
in overweging, de bepaling op dit 
punt te herzien. Bovendien zou 
ingeval van handhaving van de 
kortere termijn voor een mondeling 
antwoord naar 's Raads oordeel de 
zitting voor het mondelinge antwoord 
«ten minste veertien dagen» of 
«veertien dagen» vóór het verstrijken 
van de termijn voor het schriftelijk 
antwoord moeten worden gehouden, 
en niet, zoals het vierde lid vermeldt, 
binnen veertien dagen voor het 
verstrijken van die termijn. 

Ik ga eerst in op de laatste opmer-
king. Daaraan ligt, als ik mij niet 
vergis, een misverstand ten grond-
slag. De tekst die ik heb voorgesteld 
leidt ertoe dat het mondelinge 
antwoord kan plaatsvinden in de 
tweede helft van de termijn voor het 
indienen van een schriftelijk antwoord. 
Dat kan inderdaad ten gevolge 
hebben dat een mondeling antwoord 
één week (of iets meer of minder) 
voorafgaat aan de eerste rolzitting na 
de dag waarop de termijn voor het 
schriftelijk antwoord verstreken is. Ik 
acht dat niet bezwaarlijk. Het is mij 
dan ook niet duidelijk waarom de 
Raad meent dat het verschil tussen 
die twee zittingen (ten minste) 
veertien dagen zou moeten bedragen. 
Volgens mijn voorstel kan het 
verschil tussen de termijn voor een 
schriftelijk of voor een mondeling 
antwoord ook (veel) minder bedragen 
dan twee weken. Daarmee wordt 
bereikt dat dat verschil zo veel 
mogelijk wordt beperkt. De termijn 
voor een mondeling antwoord 
bedraagt in mijn voorstel ten minste 
twee weken en ten hoogste 27 
dagen. Well icht zal zij in de praktijk 
gemiddeld op drie weken worden 
bepaald. 
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In de mate waarin het verschil 
tussen de twee bedoelde termijnen 
minder groot is dan de Raad wellicht 
heeft gemeend, geldt ook in mindere 
mate dat dit verschil, zoals de Raad 
meent, op gespannen voet zou staan 
met mijn streven om justiabelen 
zoveel mogelijk gelijk te behandelen. 
Voorts merk ik over dat verschil nog 
het volgende op. In de eerste plaats 
is enige ongelijkheid hier niet te 
vermijden: dat het mondelinge 
antwoord steeds moet kunnen 
worden gegeven precies vier weken 
na de betekening of verzending van 
de schriftelijke eis, is organisatorisch 
niet te verwezenlijken. Het alternatief 
zou zijn voor het mondeling verweer 
een langere termijn dan vier weken 
voor te stellen, maar dan is er ook 
weer sprake van ongelijkheid. De 
voorgestelde regeling heeft het 
voordeel dat men (behoudens 
verzoeken om uitstel) na een termijn 
van vier weken weet of wel of niet 
verweer wordt gevoerd. Deze 
zekerheid acht ik van groot belang: 
bij grote aantallen zaken moet 
duidelijk zijn, zowel voor het rechterlijk 
apparaat als voor de eiser, wanneer 
bij gebreke van verweer een verstek-
vonnis kan worden uitgesproken. De 
daarvoor thans voorgestelde termijn 
van ten minste vier weken is reeds 
aanzienlijk langer dan de termijn van 
ten minste 5 dagen, genoemd in het 
huidige artikel 7 Rv. Ik zou er 
bezwaar tegen hebben, deze termijn 
nog langer te maken. Hier komt bij 
dat het mondeling verweer toch 
moet worden gezien als een subsidi-
aire mogelijkheid. Een mondeling 
verweer vergt doorgaans ook 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 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 overwe-
gingen uit het oog te verliezen, 
inderdaad de beide antwoordmoge 
lijkheden zoveel mogelijk gelijk 
behandelt. Ik heb naar aanleiding van 
de opmerkingen van de Raad de 
toelichting op artikel 105 op enige 
punten verduidelijkt. 
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7. In het geval dat de griffier de 
door hem bij aangetekende brief 
verstuurde eis terugontvangt en bij 
controle blijkt dat het adres correct 
is, mag - zo wordt in de toelichting 
op artikel 104 Rv. gesteld - ervan 
worden uitgegaan dat de geadres-
seerde door eigen opzet of nalaten 
het stuk niet daadwerkelijk in handen 
heeft gekregen. De griffier verzendt 
dan ingevolge artikel 104 de eis 
opnieuw, nu bij gewone brief. 
Volgens de toelichting is er in 
gevallen als deze geen aanleiding om 
de in artikel 105 gestelde antwoord-
termijn van vier weken, volgend op 
de dag van de (eerste) aangetekende 
verzending, te onderbreken. Het 
komt de Raad echter voor dat toch 
situaties zullen voorkomen, waarin 
het de verweerder in het geheel niet 
valt te verwijten dat hij het aangete-
kende stuk niet in ontvangst heeft 
genomen. De Raad geeft in overwe-
ging in de toelichting op artikel 106, 
dat de kantonrechter de bevoegdheid 
verleent de antwoordtermijn te 
verlengen, te vermelden dat dit 
artikel mede geschreven is voor deze 
situaties. 

8. In de toelichting ware te 
vermelden waarom de in artikel 114, 
eerste lid, voorziene mogelijkheid 
om de eis te verminderen niet 
evenals de in het tweede lid van dit 
artikel vervatte mogelijkheid om de 
eis te vermeerderen of te veranderen 
in de tijd beperkt is tot het moment 

7. Ingevolge het tweede lid van 
artikel 104 verzendt de griffier het 
stuk dat hij heeft terugontvangen 
onverwijld wederom, ditmaal bij 
gewone brief, naar het oorspronkelijke 
adres, indien hem blijkt dat dit adres 
overeenstemt met het adres vermeld 
in het bevolkingsregister of handels-
register op de dag van verzending of 
uiterlijk 6 dagen nadien. In zo'n 
geval, aldus de toelichting, is er geen 
aanleiding om de antwoordtermijn te 
onderbreken, omdat ervan mag 
worden uitgegaan dat de geadres-
seerde door eigen opzet of nalaten 
het stuk niet in handen heeft gekregen. 
De Raad is van mening dat toch 
situaties zullen voorkomen, waarin de 
verweerder ter zake geen enkel 
verwijt treft. De kantonrechter zou in 
zo'n geval de antwoordtermijn 
moeten kunnen verlengen. Dit zou in 
de toelichting op artikel 106 moeten 
worden vermeld. 

Op grond van artikel 106 kan de 
kantonrechter de antwoordtermijn 
altijd verlengen. Denkbaar is dat een 
verweerder bij voorbeeld door 
afwezigheid wegens vakantie pas in 
een laat stadium, maar nog vóór het 
verstrijken van de antwoordtermijn, 
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 antwoordter-
mijn ambtshalve verlengen. Heeft 
echter de afwezigheid langer dan vier 
weken geduurd of stemt het gebezig 
de adres niet overeen met het 
desbetreffende register, dan bestaat 
een gerede kans dat de antwoordter-
mijn 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 vergelij-
ken met een verlenging van de 
antwoordtermijn. 

De memorie van toelichting is 
onder 1.6 in bovenstaande zin 
genuanceerd. 

8. Op verzoek van de Raad van 
State is in de toelichting op artikel 
114 alsnog vermeld waarom de 
mogelijkheid om de eis te verminderen 
niet is beperkt tot het moment 
waarop de kantonrechter de dag 
bepaalt, waarop hij eindvonnis zal 
wijzen. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1 9 8 6 - 1 9 8 7 , 19 976 , B 8 



waarop de kantonrechter de dag 
bepaalt, waarop hij eindvonnis zal 
wijzen. 

9. De Raad meent dat het aanbe-
veling verdient om - evenals zulks is 
geschied in het huidige artikel 100 
Rv. - ook in het voorgestelde artikel 
1 18 vast te leggen dat de kantonrech-
ter aan de wederpartij van de 
verzoeker de gelegenheid dient te 
bieden om gehoord te worden. 

10. Voorgesteld wordt artikel 57a, 
eerste lid, Rv. aan te vullen met de 
bepaling dat de verliezende partij ook 
in de verletkosten van de wederpartij 
kan worden verwezen. 

De vrees lijkt gerechtvaardigd dat 
het risico te worden veroordeeld tot 
vergoeding van de verletkosten van 
de wederparti j de eiser in sommige 
gevallen bij consumentenzaken zal 
weerhouden om een procedure te 
starten. In de toelichting ware niet 
aan deze problematiek voorbij te 
gaan. 

11. Voor enkele redactionele 
kanttekeningen moge het college 
verwijzen naar de bij het advies 
behorende bijlage. 

9. Aan het verzoek van de Raad 
om in het voorgestelde artikel 118 
vast te leggen dat de kantonrechter 
aan de wederparti j van de verzoeker 
de gelegenheid dient te bieden om 
gehoord te worden heb ik gevolg 
gegeven, met dien verstande - en dit 
was de reden dat deze voorziening 
aanvankelijk niet was opgenomen -
dat dan naar mijn mening een 
formulering moet worden gevolgd 
die uitzonderingen toelaat. Ten 
aanzien van de aard van de uitzonde-
ringen en de reden daartoe moge ik 
verwijzen naar de door mij aangepaste 
tekst van en de toelichting op artikel 
118. 

10. Voorgesteld wordt artikel 57a 
Rv. aan te vullen in die zin dat de 
verliezende partij ook kan worden 
verwezen in de eigen verletkosten 
van de wederparti j . De Raad spreekt 
de vrees uit dat dit risico de eiser in 
sommige gevallen bij consumenten-
zaken zal weerhouden om een 
procedure te starten; hieraan ware in 
de toelichting niet voorbij te gaan. 

Het procesrisico wordt inderdaad 
iets groter. De desbetreffende 
zinsnede is echter juist voorgesteld 
ten behoeve van de consument, 
omdat deze, als hij zonder gemach-
tigde procedeert, onder het huidige 
artikel 57a nimmer voor vergoeding 
van de eigen verletkosten in aanmer-
king kan komen. In het normale geval 
werkt de voorgestelde wijziging in 
het voordeel van de consument en 
niet omgekeerd. Aangezien de 
leverancier veelal wel met een 
gemachtigde procedeert en de 
kosten van de gemachtigde thans 
wel voor vergoeding in aanmerking 
komen, is er thans een ongerechtvaar-
digd onderscheid. Een van de 
overwegingen die aan dit wets-
ontwerp ten grondslag liggen is, dat 
geen onnodig onderscheid moet 
worden gemaakt tussen zelf procede-
rende partijen en partijen die wel 
met een gemachtigde procederen. 
Benadrukt wordt dat de rechter 
bevoegd en niet verplicht is de 
verliezende partij tot betaling van de 
verletkosten van de wederparti j te 
veroordelen. Bovendien is hij vrij het 
desbetreffende bedrag vast te 
stellen; hij kan dit dus ook matigen. 

De toelichting op artikel 57a Rv. is 
in bovenstaande zin aangevuld. 

1 1. Ten Aanzien van de vijf redacti-
onele kanttekeningen, door mij 
genummerd a tot en met e, merk ik 
het volgende op 
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De Raad van State geeft U in 
overweging het voorstel van wet te 
zenden aan de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal, nadat aan het 
vorenstaande aandacht zal zijn 
geschonken. 

De waarnemend Vice-President van 
de Raad van State, 
G. H. Veringa 

Lijst van redactionele kant teke-
ningen, behorende bij het advies 
nr. W03 .86 .0224 van de Raad 
van State van 4 februari 1987 

- In het voorgestelde artikel 103 
Rv. ware in het tweede lid na «een 
afschrift van» in te voegen: de. 

- De derde zin in de vierde volle 
alinea van paragraaf 1.2 van de 
memorie van toelichting is redactio-
neel niet juist en ware derhalve te 
herschrijven. 

- In de artikelsgewijze toelichting 
op artikel 104 Rv. wordt verwezen 
naar het «huidige» vijfde lid van 
artikel 125m Rv. Dit artikellid heeft 
echter nog geen kracht van wet. 

- In de artikelsgewijze toelichting 
op artikel 105 Rv. ware in plaats van 
naar wetsontwerp nr. 19 129 te 
verwijzen naar de Wet van 1 8 juni 
1 986 tot vereenvoudiging van 
verzending van stukken in het 
burgerlijk procesrecht (Stb. 1986, 
329). 

- In de artikelsgewijze toelichting 
op artikel 11 5 Rv. wordt verwezen 
naar artikel 68, eerste lid, Rv.; dit 
moet zijn artikel 68, vijfde lid, Rv. 

a. De door de Raad gesignaleerde 
tikfout in artikel 103, tweede lid, is 
hersteld. 

b. De derde zin in de vierde volle 
alinea van paragraaf 1.2 van de 
memorie van toelichting is gecorri-
geerd. 

c. Bij de Wet van 18 juni 1986 tot 
vereenvoudiging van verzending van 
stukken in het burgerlijke procesrecht 
(Stb. 329), in werking getreden op 1 
januari 1987, is aan artikel 125m Rv. 
een vijfde lid toegevoegd. Bij het 
schrijven van de memorie van het 
wetsvoorstel is ervan uitgegaan dat 
voornoemde wet ten tijde van de 
indiening van het onderhavige 
wetsvoorstel, kracht van wet zou 
hebben gekregen. 

d. In de toelichting bij artikel 105 
Rv. wordt thans verwezen naar de 
Wet van 18 juni 1986 tot vereenvou-
diging van verzending van stukken in 
het burgerlijk procesrecht, Stb. 329, 
in werking getreden op 1 januari 
1987. 

e. De verwijzing in de toelichting 
op artikel 115 Rv. is conform het 
voorstel van de Raad gecorrigeerd. 

Ik veroorloof mij U in overweging 
te geven het hierbij gevoegde, 
overeenkomstig het vorenstaande 
gewijzigde, voorstel van wet en de 
gewijzigde memorie van toelichting, 
aan de Tweede Kamer der Staten-Ge-
neraal te zenden, een en ander 
vergezeld van een afschrift van het 
advies van de Raad van State en het 
bijgevoegde stuk, bevattende de 
oorspronkelijke tekst van de naar 
aanleiding van het advies van de 
Raad van State gewijzigde gedeelten 
van het wetsvoorstel en de memorie 
van toelichting. 

De Minister van Justitie, 
F. Korthals Altes 
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