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VOORLOPIG VERSLAG 
Vastgesteld 21 januari 1988 

De vaste Commissie voor Justitie', belast met het voorbereidend 
onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer van haar voorlopige 
bevindingen als volgt verslag uit te brengen. 

I. Algemeen 

De leden van de C.D.A.-fractie hadden met belangstelling kennis 
genomen van het onderhavige voorstel van wet. Zij realiseerden zich dat 
aan de totstandkoming van dit voorstel de nodige inspanning en het 
nodige werk is voorafgegaan. In de memorie van toelichting wordt daar 
ook het een en ander over gezegd: inspanning en werk zaten niet alleen in 
eerdere voorstellen tot wijziging van de kantongerechtsprocedure (1935 
- 1952/1963) maar ook in de voorbereiding van dit voorstel zelve 
(SER-advies 1975 - Stichting konsumenten kontakt 1978 - Nederlandse 
Orde van Advocaten 1980 - Nota over vereenvoudiging van de civiele 
kantongerechtsprocedure 1980 - voorontwerp van wet, maart 1985). 

Ook kan in dit verband herinnerd worden aan een door de Tweede 
Kamer aangenomen motie tijdens de uitgebreide commissievergadering 
consumentenbeleid in 1982 inzake een vereenvoudigde kantongerechts-
procedure en de positie van de consument daarbij (nr. 17 600 hoofdstuk 
XIII, nr. 120). 

Waardering verdient dan ook het feit dat thans, een definitief - eendui-
dig - voorstel van wet is verschenen. 

De leden van de C.D.A.-fractie konden zich met de hoofdlijnen voorstel 
van wet verenigen. Zo hebben deze leden met instemming kennis 
genomen van de voorgestelde meer actieve - leidende - rol van de 
kantonrechter - opdat een flexibel procesverloop van korte duur wordt 
bewerkstelligd. Ook de in artikel 118 voorgestelde procedure met 
betrekking tot de voorlopige voorzieningen kon op waardering van deze 
leden rekenen. 

Echter op één hoofdpunt van dit voorstel namelijk: de rechtsingang, 
hadden deze leden nogal bezwaren. 

Alvorens op dit hoofdpunt in te gaan, wensten deze leden nadere 
informatie over de plaats en de functie van dit voorstel van wet in het 
licht van de op handen zijnde operatie Herziening Rechterlijke Organisatie. 
In de Regeringsverklaring van het kabinet-Lubbers II is aangekondigd dat 
in deze kabinetsperiode een voorstel betreffende de integratie van de 
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gewone rechtspraak in eerste aanleg «verder wordt uitgewerkt». De leden 
van de C.D.A.-fractie vroegen naar de stand van zaken en hoewel zij de 
opvatting van de minister deelden dat de opportuniteit van dit wetsvoorstel 
niet beïnvloed wordt door de voorgenomen integratie wensten zij helder-
heid op die punten waar voorstel van wet en voorgenomen integratie 
elkaar raken. 

Het hoofdpunt wat in de literatuur en de commentaren zonder meer het 
meest de aandacht heeft getrokken is de in het voorstel van wet neergelegde 
rechtsingang, en in het bijzonder de afschaffing van de dagvaardingspro-
cedure. 

De leden van de C.D.A.-fractie zouden in dit verband willen vernemen 
of in de afweging - afschaffing van de dagvaardingsprocedure - invoering 
van een schriftelijke eis - handhaving van de verzoekschriftprocedure ook 
aan de orde is geweest de vraag of de verzoekschriftprocedure ex artikel 
429a Rv als algemene rechtsingang voor de kantongerechtsprocedure zou 
kunnen dienen. De harmonisatiegedachte en het feit dat het procesverloop 
van de nieuwe kantongerechtsprocedure grote overeenkomst vertoont 
met het verloop van de verzoekschriftprocedure bracht deze leden tot 
deze vraag. 

Hoewel de leden van de C.D.A.-fractie zeer serieus de overwegingen 
in de memorie van toelichting bij deze wetswijziging hebben bestudeerd 
zijn zij vooralsnog niet overtuigd van de gekozen aanpak. Dit om de 
volgende redenen: 

a. De huidige dagvaarding blijkt in de praktijk goed te voldoen. Niet is 
gebleken dat deze procedure, ook in concumentenzaken, een zodanig 
hoge drempel met zich brengt dat de kantonrechter niet bereikt wordt. 

b. De gerechtsdeurwaarders vervullen op dit moment een zogenaamde 
«zeeffunctie» waardoor een aantal vorderingen die op onjuiste gronden 
berusten niet bij de kantonrechter belanden. Dit werkt op dit moment 
werk besparend. 

c. De gerechtsdeurwaarder verleent nog altijd de nodige bijstand in het 
formuleren en aanvullen van de eis. 
Zeker in een tijd waarin met name het materiële recht complexer wordt is 
dat geen overbodige luxe. 

d. De leden van de C.D.A.-fractie vermochten niet in te zien op welke 
wijze de griffie de verzending van de schriftelijke eis en de daarop aan te 
brengen correcties (eerste en tweede lid artikel 104) gaat verzorgen. 

Naar de mening van deze leden worden de daarmee samenhangende 
werklast en daarmee gepaard gaande kosten in de memorie van toelichting 
zwaar onderschat. 

e. In een tijdsgewricht waarin de werkbelasting van de rechterlijke 
macht, maar ook de omvang van het ambtelijk apparaat dat deze macht 
ondersteunt, volop in de belangstelling en hier en daar onder druk staan, 
begrepen deze leden niet waarom de voorbereiding van de kantongerechts-
procedure (zie artikel 103 en 104 van het wetsvoorstel) niet in handen 
kan blijven van de private rechtshulpverleners, in casu de gerechtsdeur-
waarder. 

Zonder te stellen dat bovengenoemde 5 redenen uitputtend zijn 
vroegen deze leden of de artikelen 103 en 104 niet aangepast kunnen 
worden in bovengenoemde zin. Deze leden hadden er begrip voor dat een 
algemene invoering van de dagvaardingsprocedure (de door de leden 
onderschreven harmonisatiegedachte zou dit vergen) op grote problemen 
zou stuiten (zeker als daar ook de zaken onder moeten gaan vallen die nu 
met een verzoekschrift worden ingeleid) - doch een algemeen vereiste 
van betekening van de schriftelijke eis zouden deze leden onderzocht 
willen zien. Tal van problemen, werkbelasting en kosten zouden op deze 
manier bespaard kunnen worden. (Zie ook het commentaar van de 
Nederlandse Orde van Advocaten op het voorontwerp van wet d.d. 25 
september 1985 - herhaald bij brief aan de vaste Commissie voor Justitie 
van 10 november 1987). 
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Deze leden waren de mening toegedaan dat met een verplichte 
betekening een drieledig doel wordt bereikt: 

a. de procedure wordt niet onnodig complex, een aandachtspunt wat 
zeker geldt voor consumentenzaken; 

b. de betrokkenheid van de gerechtsdeurwaarder blijft behouden, met 
alle voordelen en waarborgen aan dit openbaar ambt verbonden; 

c. de harmonisatiegedachte als kernpunt van het voorstel van wet blijft 
gehandhaafd. 

Een tweede hoofdpunt in de nieuwe kantongerechtsprocedure betreft 
het procesverloop als de zaak eenmaal aanhanging is gemaakt. In de 
diverse commentaren is ruim aandacht besteed aan: 

a. het schriftelijke dan wel mondelinge verloop van de procedure (in 
principe zoveel mogelijk schriftelijk - maar antwoorden op de eis kan/mag 
mondeling - voor de rest van de procedure is grotendeels het oordeel van 
de kantonrechter doorslaggevend); 

b. de actief sturende rol van de kantonrechter als het gaat om het 
verloop van de procedure; 

c. het feit dat niet automatisch een recht op re- dan wel dupliek wordt 
toegekend (in de nieuwe terminologie ondergebracht in het verzamelbegrip 
«schriftelijke toelichting» - zie artikel 111 voorstel); 

d. en het feit dat de kantonrechter, in vergelijking tot de thans vigerende 
procedure, in een vrij vroeg stadium vonnis kan wijzen (soms onmiddellijk 
na antwoord van de verweerder). 

Na ampel beraad waren de leden van de C.D.A.-fractie van mening dat 
deze hoofdgedachte uit het voorstel van wet gevolgd kan worden. De 
grote verantwoordelijkheid toegekend aan de kantonrechter (zie nogmaals 
de artikelen 111 en 112 van het voorstel moet een zo flexibel mogelijk 
verloop van de procedure mogelijk maken. Deze leden vertrouwden erop 
dat de ervaringen op te doen in de praktijk, de verantwoordelijkheid en 
het inzicht van de kantonrechter, een behoorlijk doch flexibel procesverloop 
mogelijk zullen doen blijken. 
De aan het woord zijnde leden stemden nadrukkelijk in met het feit dat de 
kantonrechter schriftelijk vonnis wijst. 

De «sobere» incidentenregeling opgenomen in het voorstel van wet (zie 
artikelen 114 tot en met 116) riep bij deze leden geen verdere vragen op. 

Een ander aandachtspunt wat naar de mening van deze leden de 
aandacht verdiende is de handhaving van het onderscheid in het aanbren-
gen van huurzaken. Onder vigeur van het voorstel van wet zal ook in de 
toekomst een gedeelte van deze zaken met een schriftelijke eis en een 
ander gedeelte met de verzoekschriftprocedure ex artikel 429 a Rv 
moeten worden aangebracht. Zou het geen voorkeur verdienen deze 
procedures te harmoniseren zo vroegen deze leden - zeker omdat het in 
vrijwel al deze zaken om contentieuze geschillen gaat. 

Vervolgens stelden deze leden enkele vragen over de mogelijkheden 
van een voorlopig getuigenverhoor en een deskundigenverhoor c.q. 
deskundigenbericht in de kantongerechtsprocedure. Zo vroegen deze 
leden of het niet te overwegen is om de werking van artikel 877 Rv. uit te 
breiden tot de kantongerechtsprocedure. Met name bij de zwaardere 
arbeids- en huurgeschillen zou het zinnig kunnen zijn een voorlopig 
getuigenverhoor te entameren vóórdat de zaak aanhangig is gemaakt. Nu 
is een voorlopig getuigenverhoor alleen mogelijk als de zaak reeds 
aanhangig is bij de kantonrechter: zie artikel 877, tweede lid Rv. 

Een gelijke vraag betreft het deskundigenverhoor of het deskundigen-
bericht. De leden van de CDA-fractie wensten geïnformeerd te worden 
over deze mogelijkheid, eveneens vóórdat een geding aanhangig is 
gemaakt. Een aantal procedures, bij voorbeeld over de deugdelijkheid van 
leveranties of reparaties zou daardoor bekort kunnen worden, met name 
in consumentenzaken. Ook hier verwezen de leden van de C.D.A.-fractie 
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naar het commentaar op het voorontwerp van de Nederlandse Orde van 
Advocaten van 25 september 1985. 

De leden van de C.D.A.fractie wensten voorts geïnformeerd te worden 
over de mogelijke relatie tussen de nieuwe vereenvoudigde kantonge-
rechtsprocedure en een executoirverklaring (te vergelijken met een 
executoriale titel!) van de bindend adviezen van erkende Geschillencom-
missies in consumentenzaken. De Consumentenbond heeft deze vraag 
voorgelegd mede om te voorkomen dat om nakoming van deze bindend 
adviezen te bewerkstelligen opnieuw uitgebreid geprocedeerd moet gaan 
worden over hetzelfde geschilpunt. 

Alvorens over te gaan tot het artikelsgewijze commentaar wensten de 
leden van de C.D.A.-fractie nog geïnformeerd te worden over de vraag of 
in het kader van onderhavig voorstel van wet gedacht is om de absolute 
bevoegdheid van de kantonrechter aan te passen c.q. te verhogen. De 
behoefte om de competentiegrens op te trekken van f5000 naar f 10000 
wordt in een aantal kringen gevoeld en zou bovendien een aantal recht-
bankzaken kunnen voorkomen. Ook bij de hierboven aangehaalde 
executoir-verklaring van bindend adviezen van erkende geschillencommis-
sies speelt deze bovengrens daar deze commissies zich niet beperken tot 
geschillen kleiner dan f5000. 

De leden van de P.v.d.A.fractie hadden met belangstelling kennis 
genomen van het belangrijk wetsvoorstel inzake de wijziging van de 
civiele kantongerechtsprocedure en de bijbehorende memorie van 
toelichting. Zij prezen de helderheid waarmee deze memorie was geschre-
ven. Het leek hun bepaald geen sinecure om de bij velen als vrij saai 
bekend staande materie van het burgerlijk procesrecht op doorzichtige 
wijze te presenteren. 

De centrale doelstelling van het wetsvoorstel is een vereenvoudiging 
van de civiele kantongerechtsprocedure voor andere zaken dan die zaken 
waarop de algemene regeling van de verzoekschriftprocedure of een 
daarmee te vergelijken procedure van toepassing is. Deze doelstelling 
wordt op verschillende manieren uitgewerkt: 

a. door harmonisering van de processuele voorschriften; 
b. door een vereenvoudiging van de wijze van rechtsingang; 
c. door een vereenvoudiging van het procedureverloop; 
d. door de procedure af te stemmen op justitiabelen die zonder 

gemachtigde procederen. 

Met de centrale doelstelling konden de leden van de P.v.d.A.-fractie 
instemmen. 

De regeling van de civiele kantongerechtsprocedure dient voor de 
burger zo min mogelijk obstakels op te werpen bij diens speurtocht naar 
recht. De leden van de P.v.d.A. fractie merkten op van mening te zijn dat 
het wetsvoorstel, hoe verstrekkend in bepaalde onderdelen ook, niet in 
alle opzichten een oplossing biedt voor de problemen waarmee de 
individuele rechtszoeker geconfronteerd wordt. Zij verwezen daarbij naar 
de vergelijking die mevrouw Ten Berg-Koolen in het Nederlands Juristen 
Blad maakte tussen de huidige en de beoogde kantongerechtsprocedure. 
Zij vroegen de minister in te gaan op de door haar gedane suggestie voor 
consumentenklachten de verzoekschriftprocedure van artikel 429a - 429t 
Rv te hanteren. Tevens vroegen zij de minister aandacht te schenken aan 
enkele punten die tot spijt van de consumentenbond niet in het voorstel 
zijn opgenomen (zie de brief aan de vaste Commissie voor Justitie d.d. 28 
augustus 1987): 

- De consumentenbond is van mening dat het wetsvoorstel te veel 
mogelijkheden open laat voor langdurige procedures; 

- hij zou graag een beperking van het proceskostenrisico zien; 
- tevens pleit hij voor een verhoging van de absolute competentiegrens 

tot f 10000; 
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- de bond pleit voorts voor een betere (financiële) regeling ter zake van 
deskundigenrapportage; 

- tenslotte pleit hij voor de mogelijkheid om via de kantongerechtspro-
cedure een executoir-verklaring te vragen van de bindende adviezen van 
erkende geschillencommissies. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie betreurden dat de memorie van 
toelichting slechts summier, en op aanraden van de Raad van State, 
ingaat op de verhouding van het onderhavige wetsvoorstel met de 
voorstellen van de Staatscommissie Herziening Rechterlijke Organisatie 
inzake een toekomstige integratie van de rechtbanken en kantongerechten. 
Kortheidshalve verwezen zij hierbij naar de beschouwing van Rood in RM 
-Themis - 7 (1987) blz. 328 en 329. Zij vroegen de minister in te gaan 
op de door Rood opgeworpen vragen en alsnog een bredere beschouwing 
te geven. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie waardeerden het voorstel om de 
nieuwe regeling van toepassing te laten zijn op bijna alle thans op 
verschillende plaatsen geregelde kantongerechtszaken. Wel tekenden zij 
hierbij aan dat de uitzondering die gemaakt wordt voor artikel 429a e.v. 
Rv-zaken en daarmee te vergelijken procedures een niet onaanzienlijke 
inbreuk maakt op de nagestreefde harmonisering. 

Met waardering namen de leden van de P.v.d.A.-fractie kennis van 
paragraaf 1.3 van de memorie van toelichting waarin enkele algemene 
kenmerken van de nieuwe regeling staan vermeld. Het streven naar 
soepelheid en soberheid, gekoppeld aan een wat actievere rol van de 
kantonrechter, werd door hen positief beoordeeld. Met de minister waren 
zij van oordeel dat het wetsvoorstel de vraag naar rechtshulp niet ingrij-
pend zal veranderen. Ook al door de gecompliceerdheid van het materiële 
recht meenden zij dat rechtshulp in veel kantongerechtsprocedures 
onontbeerlijk zal blijven. Deze rechtshulp dient wel toegankelijk en 
betaalbaar te blijven. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie meenden dat de regeling van de 
rechtsingang tot dusverre de meeste controversen had opgeleverd. Zij 
waren van mening dat voor de gemaakte keuze van het enerzijds handhaven 
van de mogelijkheid van betekening en het anderzijds mogelijk maken van 
verzending buiten de deurwaarder om, veel te zeggen viel. 

Zij hadden nota genomen van de grote bezwaren die de Koninklijke 
Vereniging van Gerechtsdeurwaarders tegen het voorstel inzake de 
rechtsingang aanvoerde. 

Vooralsnog hadden deze bezwaren niet geleid tot een afwijzing van het 
voorstel op het punt van de rechtsingang. Wel verdienden deze bezwaren 
naar de mening van de leden van de P.v.d.A.-fractie de nodige aandacht, 
te meer daar ook anderen menen dat aan het voorstel risico's kleven. Zij 
vroegen de minister met klem in te gaan op de kritiek en vragen van 
Haardt in R M - T h e m i s - 7 (1987) blz. 319. 

Vervolgens maakten de leden van de P.v.d.A.-fractie enkele opmerkingen 
over paragraaf 1.6 van de memorie van toelichting betreffende het 
procesverloop ingeval de verweerder verschijnt. Zij konden instemmen 
met de mogelijkheid voor de verweerder om zijn reactie schriftelijk dan 
wel mondeling vorm te geven. Ook de regeling van de zogenaamde 
comparitie na antwoord leek hun zinvol. 

Uit de toelichting blijkt dat de kantonrechter een belangrijke rol speelt 
bij het verloop van de procedure. Hij is het die bepaalt of er een comparitie 
dient plaats te vinden. Hij is het die bepaalt of er, al dan niet na een 
comparitie, schriftelijke toelichtingen ingediend mogen worden, etc. Zoals 
reeds gemeld konden de leden van de P.v.d.A.-fractie in belangrijke mate 
instemmen met deze centrale rol van de kantonrechter. Wel vroegen zij 
de minister het oordeel over de suggestie van de Nederlandse Orde van 
Advocaten inzake het recht van partijen op een comparitie of re- en 
dupliek, nog eens in overweging te nemen. Van verschillende zijden - de 
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leden van de P.v.d.A.-fractie verwezen hier naar de artikelen van mevrouw 
Ten Berg-Koolen, Prof. Rood en de commentaren van de werkgeversor-
ganisaties en het FNV - is kritiek gekomen op de thans gekozen regeling 
inzake de comparitie en re- en dupliek. De leden van de P.v.d.A.-fractie 
verzochten de minister op deze kritiek in te gaan. 

Terecht merkt de memorie van toelichting op dat aan de griffier een 
centrale plaats is toegedacht waar het de verzending van stukken en het 
inlichten van partijen betreft, zo zeiden de leden van de P.v.d.A.-fractie. 
Zij spraken de verwachting uit dat gezien de zich thans reeds voordoende 
problemen met betrekking tot de werklast niet te ontkomen valt aan 
personele en materiële uitbreiding van het griffie-apparaat. Zij vroegen de 
minister of hij deze verwachting deelde. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie spraken hun waardering uit over de 
nieuwe regeling inzake de voorlopige voorzieningen. Zij hadden begrepen 
dat de regeling tot stand was gekomen na uitvoerig overleg met de kring 
van kantonrechters. Is het overigens juist, zo vroegen zij de minister, dat 
de kring van kantonrechters voorstander is van de mogelijkheid van verzet 
tegen een voorlopige voorziening? Tevens vroegen de aan het woord 
zijnde leden of op korte termijn maatregelen in de personele sfeer zouden 
kunnen worden getroffen, indien zou blijken dat er een forse verschuiving 
van kort-gedingprocedures naar voorlopige voorzieningen procedures ex 
artikel 118 Rv optreedt? 

De toetsing van wetsvoorstellen aan de toepasbaarheid in de dagelijkse 
praktijk is doorgaans geen eenvoudige opgave, zo meenden de leden van 
de P.v.d.A-fractie. Het onderhavige wetsvoorstel vormde hierop geen 
uitzondering. Integendeel: de omstandigheid dat veel zal afhangen van 
keuzen die partijen en kantonrechters maken, en van het organisatiever-
mogen van rechters en griffie maakt een praktische beoordeling moeilijk, 
zo merkten de leden van de P.v.d.A-fractie op. 
Vooralsnog meenden zij dat het wetsvoorstel een verbetering is ten 
opzichte van de thans vigerende regelingen. Hun eindoordeel zal mede 
afhangen van de beantwoording van de door hun gestelde vragen, die 
voor een belangrijk deel voortvloeien uit de wens de praktische gevolgen 
van het voorstel zo goed als mogelijk is voor ogen te krijgen. 

De leden van de V.V.D.-fractie hadden met belangstelling kennis 
genomen van dit wetsvoorstel. 

De centrale doelstelling is vereenvoudiging van de voorschriften in de 
verschillende processuele regelingen met betrekking tot vermogensrech-
telijke contentieuze Kantongerechtszaken. Deze vereenvouding wordt 
uitgewerkt door: 

a. harmonisering van de verschillende wettelijke regelingen; 
b. wijziging van de wijze van rechtsingang; 
c. wijziging in het procedureverloop; 
d. afstemming van de procedure op het gegeven dat deze ook bestemd 

is om de justitiabele zonder gemachtigde te laten procederen. 

Het hoofdkenmerk van dit wetsvoorstel is harmonisering van de 
procedure voor alle contentieuze kantongerechtszaken voor zover 
daarvoor niet elders in onze wetgeving de verzoekschriftprocedure van de 
artikelen 429 a en volgende Rv. is aangewezen. 

Bij aanneming van dit wetsvoorstel zal de tweede titel van het eerste 
boek Rv. vrijwel geheel veranderd zijn. 

De nieuwe regeling maakt het verschil in procedure bij het kantongerecht 
met die voor andere gerechten in eerste aanleg groter. De leden van de 
V.V.D.-fractie vroegen dan ook wat de relatie tussen dit wetsvoorstel en 
de mogelijke integratie van rechtbanken en kantongerechten is. Zij wezen 
erop, dat hieraan in diverse commentaren beschouwingen worden 
gewijd. 
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Als voorbeeld haalden zij Prof. Rood aan, die in een artikel in R.M. 
Themis nr.7 op blz. 328 zegt: «Moeten wij nu voor die relatief korte 
periode de civiele kantongerechtsprocedure nog wijzigen als te verwachten 
lijkt, dat de samensmelting omstreeks de eeuwwisseling tot nieuwe 
wijziging van de procedurele regels zal leiden?» 

De summiere redengeving naar aanleiding van opmerkingen dienaan-
gaande in het advies van de Raad van State: «Dat aan de mogelijkheid 
van een bijna formele afdoening van eenvoudige zaken van beperkt 
financieel belang ook bij een geïntegreerd gerecht van eerste aanleg 
behoefte zal bestaan» vonden deze leden onvoldoende. Of, zo vroegen zij 
zich openlijk af, betekent dit, dat de regering eigenlijk van die integratie 
wil afzien, zodat het niet nodig was om uitvoerig op dit punt in te gaan. 

In de memorie van toelichting wordt de ontwikkeling voorafgaande aan 
dit wetsvoorstel in het kort geschetst. Aanvankelijk was de wens tot 
vereenvoudiging de drijfveer. 

Nadat een wetsvoorstel van die strekking was verworpen, ontstond pas 
hernieuwde aandacht toen behoefte bleek te bestaan aan een eenvoudige 
rechtsgang voor consumentengeschillen. 

Hoewel van diverse zijden op een aparte regeling voor dergelijke 
geschillen is aangedrongen, wordt daarvan blijkbaar afgezien. Kennelijk 
bestaat volgens de opstellers daarvoor minder aanleiding indien dit 
wetsvoorstel wordt aangenomen. 
Zo wil de minister, aldus de interpretatie van de leden van de fractie van 
de V.V.D. eigenlijk twee vliegen in één klap slaan. Het gevaar bestaat 
evenwel, dat geen van beide doelen wordt gerealiseerd. 

De leden van de V.V.D. fractie misten dan ook een visie over de 
verdere ontwikkeling van procedures voor consumentengeschillen. Graag 
zouden zij vernemen of dit wetsvoorstel de ontwikkeling van de geschil-
lencommissies impliceert en of dan ook de kosten daarvan voor een 
belangrijk deel voor overheidsrekening blijven. Hoe ziet de minister de 
uitbreiding van het aantal geschillencommissies als wenselijk en is hij 
voornemens daaraan inhoud te geven. 

Deze leden vroegen of de gewijzigde kantongerechtsprocedure 
geschikt is voor de behandeling van consumentengeschillen. De elementen 
die in wezen een belemmering vormen, zoals de ingewikkelde procedure, 
lengte van de procedure alsook de kosten blijven voor een belangrijk deel 
bestaan. 

De leden van de V.V.D.-fractie stelden de onderbouwing ten aanzien 
van de wenselijkheid van de nieuwe kantongerechtsprocedure mager te 
vinden. Zij misten met name een overzicht van de knelpunten waarop het 
huidige systeem te kort schiet. 

Op welke punten brengt het nieuwe systeem een daadwerkelijke 
verbetering en is ervan werkelijke vereenvoudiging sprake? 

Deze leden merkten op, dat de nieuwe regeling sterk beïnvloed lijkt te 
zijn door de huidige betalingsbevelprocedure. Zo ontstaat een enigszins 
tweeslachtig beeld, waarbij het voorstel zich enerzijds meer op de 
consument richt - wellicht is zoals gezegd de procedure daarvoor 
ongeschikt - terwijl anderzijds voor een geharmoniseerde procedure 
gekozen wordt die misschien voor sommige kantongerechtsprocedures 
die naar hun aard ingewikkeld zijn niet voldoet. 

Hoewel er uitzonderingen zijn geldt voor zaken bij de kantonrechter 
éénzelfde procedure en wel voor: 

a. die zaken waarvan thans een dagvaardingsprocedure geldt, 
b. arbeidsgeschillen en aanverwante zaken, 
c. huurkoopzaken, 
d. verzoekschriften tot het uitvaardigen van een rechterlijk bevel tot 

betaling, 
e. pachtzaken. 
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In beginsel heeft een geharmoniseerde procedure grote voordelen 
zoals dat het tot meer inzicht en bekendheid met de rechtspleging bij de 
kantonrechter zal leiden. De vraag waar het echter om gaat is of de 
gekozen procedure geschikt is voor de zovele verschillende zaken die bij 
de kantonrechter aanhangig worden gemaakt. Dit klemt des te meer daar, 
zoals hiervoor door hen naar voren was gebracht, het voorbeeld voor de 
procedure de huidige betalingsbevelprocedure geweest lijkt te zijn. Deze 
is echter te eenvoudig van aard zodat het zeer de vraag is of een zelfde 
procedure voor andere geschillen eveneens gewenst is. 

In het vervolg van het betoog zou dit element nog impliciet aan de orde 
komen. 

In het huidige recht bestaan voor de kantongerechtsprocedures 
verschillende methoden voor de rechtsingang. Wat bij dit wetsvoorstel 
opvalt, is dat het systeem van de dagvaardingsprocedure wordt verlaten. 

Het was de leden van de V.V.D.-fractie opgevallen, dat hiertegen veel 
weerstand bestond. Daarom wilden zij hier wat verder op ingaan. 

Terecht, aldus deze leden, maken gerechtsdeurwaarders het bezwaar, 
dat geen analyse is gemaakt van de voor- en nadelen van de huidige 
dagvaardingsprocedure. Deze leden stelden vervolgens, dat deze rechts-
ingang op het eerste gezicht een dure lijkt, maar dat dit niet onoverkomelijk 
behoefde te zijn gezien de rechtsbijstand aan on- en minvermogenden. 
Bovendien worden de kosten op de verliezende partij verhaald. In ieder 
geval is een voordeel, dat een duidelijke rechtsingang wordt gegarandeerd. 

Zij wezen erop, dat het verlaten van deze rechtsingang een enorme 
werklast voor de griffies van de kantongerechten zou betekenen. In het 
nieuw voorgestelde systeem moeten de griffies ontegenzeglijk aanzienlijk 
worden uitgebreid. 

De leden van de fractie van de V.V.D. misten een toelichting die 
daarmede in voldoende mate rekening houdt. 

De leden van de V.V.D.-fractie haalden een passage aan uit de brief 
van mr. J. Gerritsen die hij indertijd namens het bestuur van de kring van 
kantonrechters schreef: «De kantonrechters achten het van groot belang, 
dat de dagvaardingsprocedure gehandhaafd blijft: deze procedure maakt 
het immers mogelijk dat zaken op korte termijn worden aangebracht en 
- bij verstek - op dezelfde korte termijn wordt beslist. Bij een op de juiste 
wijze uitgebrachte dagvaarding kan voorts worden aangenomen, dat deze 
de gedaagde heeft bereikt. 

Langdurige onderzoeken, bij voorbeeld door het doen van naspeuringen 
bij persoonsregisters behoeven niet plaats te vinden». 

Ook de Nederlandse Orde van Advocaten wijst op de overbelasting die 
de voorgestelde procedure voor de griffies met zich mee zal brengen en 
zeggen verder, dat dit zal leiden tot verdere toeneming van de werkdrukte 
en wellicht tot stagnatie. Bovendien wordt er door de Orde op gewezen, 
dat het functioneren van de PTT soms nog van dien aard is, dat het 
riskant is bij gerechtelijke oproepingen en mededelingen daarvan gebruik 
te maken. 

De gerechtsdeurwaarders gaan zeer uitvoerig op de gevolgen van de 
afschaffing van de dagvaardingsprocedure in. Hoewel deze leden beseffen, 
dat hier eigen belang mede een rol kan spelen, nam dit niet weg, dat zij 
evenals Prof. Haardt in zijn artikel in R. M. Themis stelt, van mening zijn, 
dat er nogal wat argumenten van de deurwaarder meer aandacht verdienen. 
Met hem zijn zij van oordeel, dat met name ook aan verzwaring van de 
werklast van de griffierechters moet worden gedacht als deze de vergis-
singen en fouten van de zonder deurwaardershulp procederenden 
moeten herstellen. 

Ook vroegen de leden van de V.V.D.-fractie in hoeverre de overheid 
aansprakelijk wordt voor gemaakte fouten door de griffies. Zij merkten op, 
dat thans de deurwaarders voor de door hen gemaakte fouten aansprakelijk 
zijn. 
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De leden van de V.V.D.-fractie vroegen de regering uitvoerig in te gaan 
op het commentaar van de Koninklijke Vereniging van Gerechtsdeurwaar-
ders voor wat dit punt betreft en met name voor de argumenten op de 
blzz. 8, 9 en 10. 

Verder vroegen zij aandacht voor het artikel van mr. A. Boekwinkel, 
oud-advocaat en oud-kantonrechter te Rotterdam, die in het Nederlands 
Juristenblad van 12 december 1987 over wijziging van de civiele kanton-
gerechtsprocedure schrijft. Daarin zegt hij onverbloemd, dat afschaffing 
van de dagvaarding altijd een verslechtering inhoudt. Hij formuleert dit 
onder meer aldus: «Als afschaffing van de dagvaarding beter zou zijn of 
een andere wijze van oproeping even goed, zou het financiële belang van 
de deurwaarders hiervoor moeten wijken. Het is echter een vaststaand 
gegeven van de praktijk, volgens uit de authenticiteit van de betekening 
(aanzegging en afschrift latende), dat een deurwaardersexploit doeltref-
fender is dan elke andere vorm van oproeping. Wie hieraan twijfelt 
gelooft evenmin, dat een tientje meer waard is dan een dubbeltje». 

De leden van de V.V.D.-fractie concludeerden, wat dit punt betreft, dat 
de voordelen van de dagvaardingsprocedure onderschat worden en zij 
vroegen de regering om een herbezinning op dit punt. 

Het wetsvoorstel laat de mogelijkheid voor een keuze voor de rechtsin-
gang, tenzij de gedaagde partij geen bekende woon- of verblijfplaats 
heeft in Nederland. Deze keuze houdt in, dat de verzoekende partij de 
rechtsingang doet plaatsvinden bij de wederpartij dan wel bij de rechter. 
Indien de regering niet alsnog voor de dagvaardingsprocedure zou kiezen, 
waren deze leden er vooralsnog voorstander van om te komen tot het 
systeem waarbij de schriftelijke eis moet worden betekend. Hierdoor zou 
een deel van de voordelen van de dagvaardingsprocedure behouden 
kunnen blijven, terwijl de nadelen voor de griffies worden vermeden. 

Tot slot vroegen de leden van de V.V.D.-fractie of handhaving van de 
dagvaardingsprocedure of het laten betekenen van de schriftelijke eis niet 
beter past in het streven van de regering om zoveel mogelijk werkzaam-
heden in de private sfeer te laten zolang dit mogelijk is. Doet de nu 
voorgestelde regeling daar niet juist afbreuk aan? 

Deze leden waren verheugd, dat is afgestapt van het aanvankelijk 
voornemen om de proceshandelingen uitsluitend in schriftelijke vorm te 
laten plaatsvinden. Juist de mondelinge vorm vereenvoudigt de procedure. 
Daardoor wordt deze laagdrempelig en kan de kantonrechter zijn actievere 
rol tot uitdrukking brengen. Uitsluitend de schriftelijke vorm zou juist weer 
voor sommige justiabele een belemmering voor het procederen kunnen 
betekenen. 

Nieuw is de regeling van het verstek en verzet. Deze sluit aan bij die 
van de huidige betalingsbevelprocedure. 

Wat de leden van de V.V.D.-fractie betreurden is, dat de procedure 
onder de nieuwe regeling langer gaat duren dan de oude, omdat een 
verweertermijn van ten minste vier weken moet verstrijken. Dit kan 
nadelige gevolgen hebben bij geldvorderingen, omdat de schuldeiser 
derhalve langer op betaling moet wachten. Zij vroegen het commentaar 
van de regering hierover. 

Voorgesteld wordt om de kantonrechter te verplichten te oordelen of 
de zaak geschikt is voor verschijning van partijen. Enerzijds sluit deze 
verplichting aan op wat ook reeds geldt voor rechtbank in eerste aanleg, 
anderzijds dreigt het gevaar dat één der partijen teveel op een comparitie 
van partijen aanstuurt. In de praktijk blijkt het nadeel daarvan wel te zijn, 
dat te veel op schikkingen wordt aangedrongen en dat partijen daarmede 
rekening gaan houden. 
Te gemakkelijk wordt afstand gedaan van het recht op repliek of dupliek. 
In het huidige recht bestaat geen recht op pleidooi. Kantongerechtszaken 
kunnen ingewikkeld zijn. 
In die gevallen kunnen conclusies van repliek en/of dupliek nuttig zijn. 
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Hoewel er vanuit gegaan mag worden, dat de kantonrechter van zijn 
bevoegdheid dienaangaande verstandig gebruik zal maken lijkt het toch 
gewenst om partijen daarop enige invloed te geven. Wat dit punt betreft 
vonden de leden van de V.V.D.-fractie dat de kantonrechter wellicht een 
te actieve rol krijgt toebedeeld. Zij vroegen zich af in hoeverre dit zich 
verhoudt tot het nog steeds bestaande beginsel van lijdelijkheid van de 
rechter. 

Gezien de eigen regeling voor de procedure bij de kantonrechter is het 
inderdaad noodzakelijk om een afwijkende regeling voor sommige 
incidenten te hebben. De voorgestelde regeling is in zijn algemeenheid 
soberder van opzet en geeft de kantonrechter een sterkere positie. Met 
inachtneming van hetgeen hieromtrent bij het procesverloop is gesteld 
leek het deze leden een juiste benadering. 

Een verzoek om voorlopige voorzieningen kan totdat de kantonrechter 
bij eindvonnis op de eis heeft beslist door ieder der partijen bij verzoekschrift 
worden gedaan. 
Niet alleen nadat de schriftelijke eis is ingediend, maar ook als dat nog 
niet is geschied. Deze bepaling is een aanzienlijke verruiming ten opzichte 
van het huidige artikel 100 Rv.. Over het algemeen is deze verruiming 
door de verschillende instanties positief begroet. Aangezien het steeds 
langer gaat duren alvorens de behandeling van een kort geding bij de 
president van de rechtbank plaatsvindt, mag worden aangenomen, dat 
deze voorlopige voorzieningen een grote vlucht gaan nemen. Dit houdt 
enerzijds een ontlasting voor de presidenten van rechtbanken in doch 
anderzijds zal dit naar de leden van de V.V.D.-fractie aannamen wederom 
een ernstige belasting van kantonrechters en griffies van de kantonge-
rechten betekenen. 

Opvallend is, dat geen spoed vereist is voor het vragen van een 
voorlopige voorziening. Dit zou kunnen gaan betekenen, dat deze vorm 
van procederen de normale procedures voor een belangrijk deel gaat 
verdringen. 

Deze leden konden ermee instemmen, dat de beschikking op een 
verzoek om een voorlopige voorziening niet vatbaar is voor hoger beroep. 
Wel zou dit van nadelige invloed kunnen zijn voor het gebruik van deze 
mogelijkheid omdat hoger beroep van een vonnis van de president in kort 
geding wel mogelijk is. 

De leden van de V.V.D.-fractie vonden alles afwegende, dat er positieve 
elementen in dit wetsvoorstel zitten. Zij ontkwamen evenwel niet aan de 
indruk, dat te veel op de kaart van de harmonisering is gezet. Dit leidt tot 
onevenwichtigheden. Naar het oordeel van deze leden zijn de administra-
tieve gevolgen voor de griffie schromelijk onderschat. 
Wellicht daarom wordt bij de toelichting van dit wetsvoorstel te weinig 
ingegaan op mogelijke en/of noodzakelijke uitbreiding van griffies. 
Evenmin lijkt het, dat daartoe voldoende geldmiddelen ter beschikking 
zijn. 

Het gevaar bestaat, dat hoewel de bedoeling van dit wetsvoorstel goed 
is het in zijn tegendeel kan uitwerken. 
Niet de vereenvoudiging en snelheid worden bevorderd, maar wel de 
administratieve rompslomp en overbelasting van griffies etc. etc. 

In dit verband achten deze leden het van wezenlijk belang, dat een 
duidelijke keuze wordt gemaakt voor de rechtsingang. Vooralsnog leek 
het hen het beste - daarin gesteund door de meeste commentaren - om 
de dagvaardingsprocedure als uitgangspunt te nemen. Mochten daartegen 
onoverkomelijke bezwaren bestaan, die duidelijk beargumenteerd in de 
memorie van antwoord naar voren worden gebracht, dan lijkt het in ieder 
geval verstandig om vast te leggen dat de schriftelijke eis moet worden 
betekend. 

Voor de rechtspraktijk blijkt met name de regeling van de voorlopige 
voorzieningen een verbetering. Waarom wordt voor artikel 1639 w 
BW-zaken geen voorziening getroffen? 
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De leden van de fractie van D66 hadden met grote belangstelling 
kennis genomen van het wetsvoorstel en de daarop betrekking hebbende 
toelichting. 

Zij onderschreven de wenselijkheid van een vereenvoudiging van de 
civiele kanongerechtsprocedure zoals die als centrale doelstelling aan het 
ontwerp is meegegeven. 

De leden van de fractie van D66 konden instemmen met harmonisatie 
van processuele voorschriften in het wetsvoorstel. Zij tekenden daarbij 
aan, dat genoemde harmonisatie huns inziens zeker ten voordele zal 
strekken van de justitiabelen, die immers niet meer geconfronteerd zullen 
worden met verschillende rechtsgangen, al naar gelang de aard van het 
aan de rechter voor te leggen geschil. Genoemde harmonisatie zal ertoe 
bijdragen, aldus deze leden, dat justitiabelen die dat wensen, gemakkelijker 
dan tot nu toe het rechtsgeding voor de kantonrechter kunnen voeren 
zonder hulp van een deskundige. 

Wel hadden de leden van de fractie van D66 in dit verband vragen over 
de uitzondering die op de harmonisatie wordt gemaakt ten aanzien van de 
procedures die aanvangen met een verzoekschrift als bedoeld in artikel 
429 a Rv en volgende. 

Zij vroegen zich af of de argumenten die de memorie van toelichting 
voor deze uitzondering geeft opwegen tegen het bezwaar, dat ook in de 
toekomst voor huur- en arbeidszaken in het algemeen de voorgestelde 
vereenvoudigde procedure zal gaan gelden, terwijl de al bestaande 
rekestprocedure in een aantal huur- en arbeidszaken gehandhaafd blijft. 

Deze leden vroegen zich af of het onderscheid, dat op deze wijze blijft 
bestaan binnen een bepaalde categorie van rechtsgedingen, gerechtvaar-
digd en wenselijk is. 

De leden van de fractie van D66 hadden aanvankelijk met instemming 
kennis genomen van het in het wetsvoorstel voorgestelde systeem van 
rechtsingang. Het kwam deze leden voor dat het afstand doen van de 
dagvaarding als instrument voor de rechtsingang een logisch gevolg is 
van twee nauwverwante principiële uitgangspunten die de leden van 
deze fractie aan de kantongerechtsprocedure ten grondslag wilden 
(blijven) leggen, te weten: ten eerste het ontbreken van een verplichte 
procesvertegenwoordiging, en ten tweede de mogelijkheid voor justitia-
belen om de kantongerechtsprocedure, zo zij dat willen, geheel op eigen 
kracht te voeren. 

Deze leden waren echter enigszins aan het twijfelen gebracht door de 
vele en heftige kritiek die van verschillende kanten was ingebracht tegen 
het verlaten van de dagvaarding als rechtsingang. Zij wezen daarbij met 
name op de argumenten van de zijde van de Koninklijke Vereniging van 
Gerechtsdeurwaarders, en op de bezwaren van Boekwinkel in het 
Nederlands Juristenblad van 12 december 1987. 

De leden van de fractie van D66 tekenden daarbij aan, dat genoemde 
bezwaren hun niet overtuigend voorkwamen voor zover zij uitgingen van 
de onwenselijkheid ten principale van een rechtsingang zonder noodzake-
lijke bijstand van een deskundige. Zij meenden dat in beginsel aan de 
justitiabele kan worden overgelaten of hij zich bij de rechtsingang van 
rechtshulp voorziet, nu hij immers ook zelf kan bepalen of hij zich al dan 
niet door een deskundige ten processe zal doen vertegenwoordigen. 

De twijfel bij genoemde leden was echter ontstaan door een aantal 
praktische bezwaren die tegen de voorgestelde regeling zijn ingebracht. 
Als voorbeelden van zulke bezwaren noemden zij: 

- als de verweerder verhuisd is doet het systeem van aangetekende 
verzending van de schriftelijke eis afbreuk aan de rechtszekerheid en de 
beheersbaarheid van het proces; 

- de gekozen procedure zal een grote verplaatsing van werkdruk 
meebrengen van deurwaarders naar de griffie; 

- de mogelijkheid tot verbetering of aanvulling van de schriftelijke eis 
in artikel 103 derde lid heeft het principieel onjuist gevolg dat de 
griffie wordt opgezadeld met de taak van pseudo-rechtshulpverlener; 
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- niet duidelijk is of het ontbreken van een van de gegevens, genoemd 
in artikel 103 tweede lid onder c tot en met e leidt tot nietigheid, vernie-
tigbaarheid of anderszins van de schriftelijke eis; 

- doordat de nieuwe procedure ook zal worden toegepast op verstek-
zaken, zullen deze zaken langer gaan duren dan bij de oude dagvaar-
dingsprocedure, terwijl verstekzaken 70% van het totale aantal zaken 
uitmaken. 

De leden van de fractie van D66 vroegen de minister uitvoerig op deze 
en andere tegen de gekozen procedure van rechtsingang ingebrachte 
bezwaren in te gaan. 

Met betrekking tot het procesverloop merkten de leden van de fractie 
van D66 op, dat een bijzonder grote vrijheid van handelen is gelaten aan 
de kantonrechter. Zo heeft hij de vrijheid te bepalen of al dan niet een 
comparitie van partijen moet worden bevolen, en of al dan niet door 
partijen een (nadere) schriftelijke toelichting kan worden ingediend. 

Met deze grote processuele vrijheid van de kantonrechter konden deze 
leden instemmen. Zij overwogen daarbij dat de mogelijkheid voor de 
kantonrechter om naar bevind van zaken te handelen aan de kantonge-
rechtsprocedure juist het eigen karakter geeft dat zij wensen te behouden. 
Het bezwaar, dat door die vrijheid van handelen afbreuk wordt gedaan 
aan de rechtszekerheid van een vaststaande procedure kwam deze leden 
niet overtuigend voor. Zij wezen erop dat in een groot aantal gevallen de 
met strakkere procedureregels omklede mogelijkheid van hoger beroep 
openstaat voor de justitiabele die zich bij de uitkomst van een kantonge-
rechtsprocedure niet wenst neer te leggen. 

Met betrekking tot het procesverloop constateerden de leden van de 
fractie van D66 dat de rolzitting een minder centrale plaats zal gaan 
krijgen. Zo vernemen procespartijen een genomen beschikking niet meer 
direct in persoon of via hun procesvertegenwoordiger ter zitting, maar 
worden zij pas later op de hoogte gebracht door een briefje van de griffie. 

Ook is het in een aantal gevallen, zoals bijvoorbeeld in artikel 108, niet 
de rechter, maar een procespartij die door het tijdstip van zijn inbreng 
bepaalt, wanneer een zaak op de rolzitting komt. Genoemde leden 
vroegen zich af of deze veranderingen niet het riscio met zich brengen 
van een minder grote beheersbaarheid van de procedure. 

Met betrekking tot de voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 118 
vroegen de leden van de fractie van D66 zich af, in het voetspoor van 
Boekwinkel in het Nederlands Juristenblad, of niet het vereiste van spoed 
alsnog in genoemd artikel dient te worden opgenomen. Dreigt anders niet 
het risico dat de procedure van artikel 118 tot de «gewone» procedure 
wordt? 

De leden van de fractie van D66 vroegen, of niet de mogelijkheid dient 
te worden geopend om via de vereenvoudigde kantongerechtsprocedure 
een executoir-verklaring te vragen van de bindende adviezen van erkende 
geschillencommissies in consumentenzaken. Zij wezen er in dat verband 
op dat de historie van het voorliggende wetsvoorstel nauw verweven is 
met de wens om tot eenvoudiger procedures in consumentenzaken te 
komen. 

De leden van de S.G.P.-fractie hadden met meer dan gewone belang-
stelling kennis genomen van het wetsvoorstel. Mede gelet op de in de 
inleiding van het algemeen gedeelte van de memorie van toelichting 
weergegeven voorgeschiedenis achtten zij het verheugend dat de 
regering erin is geslaagd om een wetsvoorstel aan de Staten-Generaal 
aan te bieden. Zij onderschreven de centrale doelstelling van het ontwerp 
- vereenvoudiging - vanuit de gedachte dat het eigen karakter van de 
kantongerechtsprocedure, in vergelijking met de rechtbankprocedure, 
zoveel mogelijk behouden dan wel teruggewonnen verdient te worden. 

De kantongerechtsprocedure diende naar hun mening geschikt te 
blijven cq te worden voor de eenvoudige zaken, waarvoor deze oorspron-
kelijke ook was bedoeld. 
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Deze leden hadden in de memorie van toelichting een beschouwing 
gemist betreffende het werk van de geschillencommissies van de Stichting 
Consumentenklachten in verhouding tot de behoefte aan rechtsbedeling 
waarin de overheidsrechter en met name de kantonrechter zou dienen te 
voorzien. Acht de regering een ontwikkeling wenselijk waarbij geschillen-
beslechting op particuliere basis zich uitbreidt onder andere vanwege de 
klaarblijkelijk als ontoereikend ervaren voorzieningen van de overheid ten 
behoeve van de beslechting van geschillen van dezelfde aard, zo vroegen 
deze leden. 

Zonder de ruimte voor particuliere geschillenbehandeling ook maar 
enigszins te willen beperken, meenden deze leden dat uitbreiding van 
deze soort geschillenbehandeling niet het gevolg zou mogen zijn van het, 
mogelijk onbedoeld, tekortschieten van de overheid. 

Zij vroegen zich af of ten gevolge van de, historisch wellicht verklaarbare, 
formele drempels en de toegenomen kosten het «maatschappelijk bereik» 
van de kantongerechtsprocedure niet is afgenomen. 

Aannemende dat te allen tijde behoefte zal blijven bestaan aan particu-
liere geschillenbehandeling, in het bijzonder van consumentenklachten, 
vroegen de leden van de S.G.P.-fractie de regering om het voor en tegen 
af te wegen van de in het onderhavige wetsvoorstel te creëren mogelijkheid 
om via de vereenvoudigde kantongerechtsprocedure een executieverkla-
ring te vragen van bindende adviezen van erkende geschillencommissies. 

In het licht van de ontwikkeling die deze leden hiervóór meenden te 
signaleren, waardeerden zij het dat het wetsvoorstel geen benedengrens 
aan de absolute bevoegdheid van de kantonrechter stelt, dat procesverte-
genwoordiging niet is voorgeschreven en dat mondeling concluderen 
mogelijk blijft. Aan een verhoging van de competentiegrens bestond bij 
hen op dit moment geen dringende behoefte. Zij achtten het op zichzelf 
niet voldoende dat procespartijen formeel de keuze wordt gelaten om wel 
of geen gebruik te maken van al dan niet professionele gemachtigden; de 
procedurevoorschriften dienen dan ook van dien aard te zijn dat partijen, 
met een inspanning die redelijkerwijs van hen gevergd mag worden, in 
staat zijn zelf hun zaken te behartigen. Het zou hun in het algemeen te ver 
gaan indien van de overheidsrechter gevergd zou kunnen worden dat 
door of vanwege hem op grond van de wet handelingen verricht moeten 
worden die procederende partij zélf zou behoren te verrichten. 

In dit verband spraken deze leden de vrees uit dat het wetsvoorstel, 
behalve mogelijk wat de kantonrechter betreft, voor de griffies van de 
kantongerechten tot een aanzienlijke verzwaring van hun werklast zal 
leiden. De uiteenzetting in de memorie van toelichting (blz. 16-18 onder 
1.10) had hen wat dit aangaat niet gerust kunnen stellen. Zij zouden er 
echter bepaald bezwaar tegen hebben als de griffier zich met de inhoudelijke 
kanten van de zaak - bij voorbeeld de aanvulling van de gronden van het 
verweer - zou moeten of kunnen gaan bemoeien (artikel 103, derde lid). 

Om een mogelijke vloed aan overbodige procedures te voorkomen, 
vroegen deze leden of het ontwerp niet zou moeten voorzien in een 
regeling die het voor de griffier c.q. de kantonrechter mogelijk maakt om 
vast te stellen of er sprake is van een geschil dat niet in der minne is 
opgelost kunnen worden (een ingebrekestellingsregeling, sommatie of 
iets dergelijks). 

Wat betreft de in dit onderwerp doorgevoerde modernisering en 
vereenvoudiging van een aantal termen, vroegen deze leden zich af welke 
betekenis hieraan gehecht moet worden, gelet op het feit dat het om een 
aanpasing van plusminus twintig artikelen van het in totaal meer dan 
duizend artikelen omvattende Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
en gelet op het feit dat een aantal voor de meeste burgers waarschijnlijk 
niet onmiddellijk heldere termen, als bij voorbeeld vrijwaring, voeging en 
tussenkomst, gehandhaafd blijven. 

De leden van de S.G.P.-fractie, die kennis genomen hadden van de op 
bladzijde 6 van de memorie van toelichting gegeven motivering waarom 
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de regering de vermogensrechtelijke contentieuze zaken waarop de 
verzoekschriftprocedure van de artikelen 429a Rv. en volgende van 
toepassing niet onder de nieuwe regeling wil brengen, achtten het 
desondanks, gelet op de doelstelling om een eind te maken aan het 
verbrokkelde systeem van wettelijke regelingen, niet voor de hand 
liggend om voor huurzaken (woonruimte en bedrijfsruimte) en zaken 
betreffende ontbinding van een arbeidsovereenkomst een van de algemene 
regeling voor contentieuze kantongerechtszaken afwijkende procedure te 
handhaven. Harmonisering met de voorgestelde nieuwe regeling voor 
pachtzaken kwam hun als meer voor de hand liggend voor. 

In verband met het voorgaande had het voorstel om de tekst van de 
artikelen 125 w en 125 x Rv. naar de algemene regeling van de verzoek-
schriftprocedure van de artikelen 429a en volgende Rv. te verplaatsen, de 
vraag opgeroepen of dit uit een oogpunt van wetssystematiek wel zo voor 
de hand ligt. Zouden deze artikelen niet eerder verdienen ondergebracht 
te worden bij de artikelen 1624 en volgende BW? Moeten de artikelen 
125 w en 125 x Rv. formeel niet geschrapt worden? 

De leden van de S.G.P.-fractie was opgevallen dat in de praktijk 
behoefte blijkt te bestaan om ook tot de competentie van de kantonrechter 
behorende zaken voor deze een voorlopige getuigenverhoor te entameren, 
voordat de zaak aanhangig is gemaakt. Zij vroegen of de regering deze 
behoefte onderkent en bereid is bij gelegenheid van de onderhavige 
wetswijziging een wettelijke grondslag voor de mogelijkheid van een 
voorlopig getuigenverhoor te creëren. 

Een aspect, waarvoor de leden van de S.G.P.-fractie de aandacht 
vroegen, betrof de proceskosten. 

Zo vroegen zij of, indien zonder dat zulks door de wettelijke bepalingen 
wordt geëist, gebruik wordt gemaakt van raadslieden en rolgemachtigden, 
de kosten daarvan als nodeloos gemaakt moeten worden aangemerkt. 
Indien zulks niet het geval is, moet dit dan niet in de wet worden vastgelegd, 
zo vroegen deze leden. 

Voor wat betreft de kosten van een deskundigenrapport vroegen deze 
leden de regering om na te gaan op welke wijze deze bij vorderingen met 
een niet zeer groot financieel belang zoveel mogelijk beperkt zouden 
kunnen worden, in het bijzonder bij zogenaamde consumentenklachten. 

De leden van de S.G.P.-fractie onderkenden de voordelen van de thans 
voorgestelde regeling betreffende voorlopige voorzieningen. Zij verbonden 
hieraan de verwachting dat deze regeling, anders dan de huidige, met 
name in arbeids- en huurconflicten zijn bruikbaarheid zou bewijzen. 
Niettemin hadden zij er behoefte aan om op dit punt nog een aantal 
vragen bij het ontwerp te stellen. 

Zo vroegen zij of het niet zeer gewenst is om voor aanwending van 
deze voorzieningen als voorwaarde te stellen dat van een spoedeisend 
belang sprake moet zijn, op straffe van niet-ontvankelijkverklaring. 

In de voorstellen op dit punt (artikel 118, derde lid) is begrepen de 
regel dat de wederpartij niet in de gelegenheid wordt gesteld om te 
worden gehoord in gevallen van onverwijlde spoed. Bij toepassing van 
deze bepaling moet de vraag worden gesteld of de wederpartij, die niet 
gehoord is, geen recht van verzet behoort toe te komen. 

Deze leden zouden nog gaarne een antwoord ontvangen op vragen 
betreffende mogelijke samenloop of botsing van de procedure van artikel 
289 Rv. en die van artikel 118 Rv (nieuw). 

Ten eerste stelden deze leden de situatie dat de hoofdzaak aanhangig 
is bij de kantonrechter en een voorziening ex artikel 118 Rv (nieuw) wordt 
gevraagd. Vervolgens wordt ten aanzien van dezelfde zaak de president in 
kort geding geadieerd. Is de president alsdan bevoegd, zo vroegen deze 
leden. 

In de tweede plaats schetsten deze leden de situatie als zoeven 
uiteengezet, met dien verstande dat eerst een voorziening ex artikel 289 
Rv. wordt gevraagd en daarna een voorziening ex artikel 118 Rv (nieuw). 
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Het voorgestelde eerste lid van artikel 118 lijkt in deze situatie wel een 
antwoord te bieden, maar de vraag is, zo stelden deze leden, of dit wel in 
alle gevallen een aanvaardbaar antwoord is, bij voorbeeld wanneer de 
president zich onbevoegd heeft verklaard omdat niet voldaan is aan het 
vereiste van spoedeisend belang. Indien de bepaling van het voorgestelde 
artikel 1 18 niet zou worden gewijzigd, door daarin het vereiste van 
spoedeisend belang te introduceren, zou het onder omstandigheden tot 
de onbillijkheid kunnen leiden dat ook geen beroep op de kantonrechter 
in kort geding mogelijk zou zijn. 

Tenslotte vroegen deze leden, wat de voorlopige voorzieningen betreft, 
of het niet gewenst geacht moet worden dat in een beschikking ex artikel 
118 partijen erop gewezen worden dat een gegeven voorlopige voorziening 
de kracht van een definitieve beslissing krijgt, behoudens het geval dat 
binnen veertien dagen na haar dagtekening bedoeld in het zesde lid ter 
griffie wordt ingediend. 

Het lid van de G.P.V.-fractie had met belangstelling kennis genomen 
van de inhoud van het wetsvoorstel. Hij meende dat het voorstel in 
vergelijking met de huidige praktijk een aantal voordelen bevat, die zeker 
de justitiabelen zullen aanspreken. Zo had hij er waardering voor dat er 
een type procedure voor contentieuze zaken komt, dat partijen voortaan 
niet meer verplicht zijn om al dan niet via een gemachtigde op de 
rolzitting te komen, dat de procedureregels zijn vereenvoudigd en dat de 
regeling van de zogenaamde voorlopige voorziening aanzienlijk is 
verbeterd. 

Het lid van de G.P.V.-fractie wees erop dat verzet tegen de nu voorge-
stelde regeling vooral afkomstig is van de Koninklijke Vereniging van 
Gerechtsdeurwaarders. In een in gepeperde bewoordingen gesteld 
commentaar geeft deze vereniging een aantal bedenkingen, die niet 
zonder grond zijn. Hij zou het dan ook op prijs stellen als de regering zou 
ingaan op deze bedenkingen. Zo wijst de Koninklijke Vereniging van 
Gerechtsdeurwaarders erop dat de voorgestelde procedure vooral is 
afgestemd op die specifieke categorie zaken, waarbij praktisch altijd 
verweer wordt gevoerd, maar die slechts een klein onderdeel van de 
totale kantongerechtspraktijk uitmaakt. Volgens de vereniging bestaat het 
grootste deel van de procedures, te weten 70%, uit verstekzaken. 
Daarvoor geldt thans de goed functionerende dagvaardingsprocedure, 
die in het voorstel nu juist verdwijnt. Het lid van deze fractie zou het op 
prijs stellen als de regering op dit centrale punt van het wetsvoorstel 
wilde reageren op de genoemde kritiek Een reactie zou hij op prijs stellen 
op de zijns inziens steekhoudende opmerking van de vereniging dat het 
wetsvoorstel ten aanzien van de behoefte aan rechtshulp ten onrechte 
zou uitgaan van de gedachte dat daarvoor de complexiteit van het 
formele recht bepalend is en niet die van het materiële recht. 

Het lid van de G.P.V-fractie merkte op dat volgens de nieuwe regels 
een zaak altijd aanhangig wordt gemaakt door de indiening ter griffie van 
een schriftelijke eis. Daarbij is de verplichting tot het uitbrengen van een 
exploit verdwenen. Echter, de mogelijkheid van het exploit wordt bepaald 
niet uitgesloten. Hij stelde daarom de vraag of een veroordeelde gedaagde 
verplicht kan worden de extra kosten die het uitbrengen van een exploit 
met zich meebrengt als proceskosten te dragen. Ter vermijding van 
onaangename procedures zou hij op dit punt een duidelijke uitspraak 
ontvangen. 

Het lid van de G.P.V.-fractie wees erop dat in de nieuwe regeling een 
groot beroep op de griffies zal worden gedaan. Zij zullen de binnenkomende 
stukken moeten verzorgen en de termijnen bewaken. Veel zaken die thans 
door de zogenaamde rolgemachtigden worden gedaan, zullen ingevolge 
het wetsvoorstel voortaan door de griffie moeten worden gedaan. 
Betekent dit dat er extra personeel moet worden aangetrokken? Zal ook 
niet veel aandacht moeten worden besteed aan het automatiseren van de 
werkzaamheden opdat een goede voortgangscontrole mogelijk wordt? 
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Moeite had dit lid met het voorstel de griffier de bevoegdheid te geven 
de eiser behulpzaam te zijn bij het verbeteren of aanvullen van de eis. De 
griffier kan zo ook suggesties aandragen voor verandering van de «gronden 
waarop de eis berust». Verdraagt zich dit nog wel met de onafhankelijkheid 
van de rechterlijke macht? Wordt de griffier niet te veel partij, zo vroeg dit 
lid. Voor vergelijkbare bedenkingen verwees hij nog naar een artikel over 
de wetswijziging in het NJB van 12 december 1987 van de hand van mr. 
A. Boekwinkel. Wil de regering hierop ook reageren? 

Het lid van de G.P.V.-fractie betreurde het dat de mogelijkheid van het 
uitspreken van een mondeling vonnis, waarvan de beslissing wordt 
vermeld op het audiëntieblad, niet is opgenomen. Hij meende dat hieraan 
in de praktijk wel behoefte bestaat. Met name als het gaat om eenvoudige 
geschillen, waarbij slechts de omvang van een betalingsverplichting of 
een betalingsregeling of een eenvoudige bewijsopdracht moet worden 
bepaald. Juist ter beperking van het procedureverloop is de mogelijkheid 
van een mondeling vonnis of een mondelinge bewijsopdracht, een 
efficiënt middel, zo meende dit lid. 

Het lid van de G.P.V.-fractie had waardering voor de vereenvoudigingen 
ten aanzien van de regeling van incidenten. Alleen de beslissing om het 
aan de kantonrechter over te laten de wederpartij al dan niet te horen riep 
bij hem vragen op. Hij verwees hiervoor naar de kritiek van mr. J. ten 
Berg-Koolen (NJB 12 december 1987), die dit voorstel «absoluut 
verwerpelijk» acht en voor haar standpunt enkele principiële en praktische 
argumenten aanvoert. Hij zou hierop graag een reactie van de regering 
vernemen. 

Ten slotte vroeg het lid van de G.P.V.-fractie of het in het kader van de 
uniformering en completering van de kantongerechtsprocedure geen 
aanbeveling verdient dat het voorlopig getuigenverhoor (artikel 876 Rv) 
ook door de kantonrechter kan worden gedaan. Waarom bestaat deze 
faciliteit niet op het kantongerecht evenals de rechters in de rechtbank 
wel vele getuigenverhoren afnemen. 

Het lid van de R.P.F.-fractie had met belangstelling kennis genomen 
van het wetsvoorstel tot vereenvoudiging van de civiele kantongerechts-
procedure. Hoewel hij het streven naar harmonisatie van het op conten-
tieuze civiele kantongerechtszaken procesrecht, vereenvoudiging van 
rechtsingangen en van procedureverloop onderschreef, was hij er niet 
zeker van dat deze doeleinden ook bereikt konden worden. Of wanneer zij 
bereikt zullen worden, dit gepaard zal kunnen gaan met minder wenselijke 
neveneffecten als taakverzwaring voor de griffies en de kantonrechter. Dit 
lid stelde, dat deze neveneffecten zeker niet beoogd zijn, maar evenmin is 
aangetoond, dat zij niet zullen optreden. Op dit punt zou hij gaarne meer 
houvast ontvangen. 

Het lid van de R.P.F.-fractie onderkende, dat - zoals de geschiedenis al 
leert - het niet gemakkelijk is eenmaal vastgesteld procesrecht te 
wijzigen. 

Op zichzelf achtte hij dit een goede zaak. Aan het vaststaan van een 
procedure valt immers ook een bepaalde mate van rechtszekerheid te 
ontlenen. Anderzijds kan een procedure ook belemmerend werken op het 
verkrijgen van recht of genoegdoening door de justitiabelen, namelijk als 
de procedure - mede vanwege een toevloed van zaken - een zodanig 
tijdsverloop eist, dat het belang van de zaak allang achterhaald is door de 
feiten. Dit argument geldt zeker bij een groot deel van de civiele conten-
tieuze kantongerechtszaken, waarbij de omvang van de vordering 
betrekkelijk gering is. Gelet op de huidige vlucht naar het kort geding, 
meende dit lid dat de tijd rijp was om wijzigingen in de kantongerechts-
procedure aan te brengen. Overigens achtte hij het juist, dat de discussie 
over de plaats van de kantonrechter in het rechterlijk bestel op een later 
tijdstip gevoerd zou worden. In deze fase van voorbereiding beperkte het 
lid van de R.P.F.-fractie zich tot enkele punten, die naar zijn mening van 
essentiële betekenis waren. 
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In voorbereiding is wetgeving met betrekking tot de positie van de 
gerechtsdeurwaarder. Daarop vooruitlopend wordt in dit wetsvoorstel zijn 
werkterrein aanzienlijk ingekrompen. De minister tilt hieraan niet zo 
zwaar. Hij meent, dat de bestaande voorkeur voor het deurwaardersexploit 
zal blijven. Echter ook door het bestuur van de kring van kantonrechters is 
op dit punt gewezen, in die zin dat zij vreest dat de zeeffunctie van de 
deurwaarder te kort gedaan zal worden, hetgeen een werklastvermeerde-
ring voor de kantonrechters tot gevolg zal hebben. 

Meent de minister dat het verstandig is aan dit bezwaar voorbij te 
gaan? In dit verband pleit het bestuur van de kring van kantonrechters 
tevens voor het handhaven van de dagvaardingsprocedure. Daarbij wordt 
gewezen op extra werk voor de griffies ten gevolge van onvolkomen 
geformuleerde procedures. Zij stelt voor om uitdrukkelijk de mogelijkheid 
open te houden met name bij geldvorderingen de procedure met een 
dagvaarding aan te vangen, met de voorwaarde dat in het exploit een 
sommatie is vervat binnen een zekere termijn alsnog te betalen. Veel 
onnodig werk kan hierdoor de griffies bespaard blijven. Is de minister 
bereid deze suggestie over te nemen? 

Aan de griffier wordt in de nieuwe procedure een centrale plaats 
toegedacht waar het de verzending van stukken en het inlichten van 
partijen betreft. Welke werklastvermeerdering zal dit betekenen voor de 
griffiers? 

Tot slot hadden de leden van de vaste Commissie voor Justitie de 
indruk dat niet alle artikelen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvor-
dering waarin wordt verwezen naar artikelen uit de bij dit voorstel van wet 
te wijzigen Tweede Titel thans worden aangepast. Zo behoeven de 
artikelen 21 - 200 - 200a - 203 - 529 - 828f - 1041 Rv., alsmede de 
algemene slotbepaling van dit wetboek, naar de mening van de leden van 
de commissie nog aanpassing. 

Ook de onderstaande artikelen uit andere wetten behoeven aanpassing 
nu de Tweede Titel van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
wordt herschreven. 

1. Artikelen 66 en 223b van de Faillissementswet, 
2. Artikel 12 van de Wet van 24 december 1958, Stb. 677, houdende 

uitvoering van het op 1 maart 1954 te 's-Gravenhage ondertekende 
verdrag betreffende de burgerlijke rechtsvordering, 

3. Artikel 14 van de Zaaizaad- en Plantgoedwet, 
4. Artikel 27 van de Huurwet, 
5. Artikel 52 van de Jachtwet. 

I I . Artikelsgewijze toelichting 

Artikel I 

A 

Artikel 98 Rv 

Op aanraden van de consumentenorganisaties en de kring van kanton-
rechters is in lid 3 een consument-vriendelijke regeling van de relatieve 
competentie opgenomen aldus de leden van de P.v.d.A.-fractie. Deze 
leden ondersteunden deze regeling van harte. Wel vroegen zij de minister 
in te gaan op de opmerking van mevrouw Ten Berg-Koolen (Nederlands 
Juristen Blad 1987, afl. 44, blz. 1417) dat consumentenklachten slechts 
voor een gedeelte voortvloeien uit koop, en dat veel meer geschillen 
ontstaan uit reisovereenkomst en overeenkomsten in de sfeer van het 
verrichten van enkele diensten. Ziet de minister hierin aanleiding ook voor 
deze consumenten-zaken een uitbreiding van de relatieve competentie te 
overwegen? 
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Artikel 103 Rv 

Het eerste lid van dit artikel spreekt over de aanvang van het geding, 
evenwel zonder dat de aanvang aan een zekere dag is gekoppeld aldus de 
leden van de S.G.P.-fractie. Kan het onder omstandigheden niet van 
belang zijn dat de datum, waarop een geding aanvangt, vaststaat? 

Hoewel de memorie van toelichting aangeeft dat bewust is afgezien 
van het voorschrijven van een verplicht model voor de schriftelijke eis en 
dat het niet nodig is om de bevoegdheid tot een niet-verplicht model in 
de wettekst op te nemen, vroegen deze toch of het gebruik van een 
vragenformulier, in gevallen dat zonder gemachtigde wordt geprocedeerd, 
geen goede diensten zou kunnen bewijzen ter informatie van de griffier. 

Deze leden vroegen of het, gegeven het feit dat de verweerder in veruit 
de meeste gevallen woon- of verblijfplaats in Nederland heeft, wetssyste-
matisch niet vreemd is dat de uitzondering voorafgaat aan wat regel zal 
zijn. 

Deze leden stelden de vraag of niet duidelijk zou moeten worden 
aangegeven of fouten in de gegevens sub c tot en met e van het tweede 
lid dan wel het ontbreken van de gronden (eerste lid) tot nietigheid of 
niet-ontvankelijkheid leidt. In verband hiermee vroegen zij of met artikel 
103 in artikel 94a niet bedoeld is: artikel 103 tweede lid. 

Het lid van de G.P.V.-fractie was het met de regering eens dat dit 
artikel een centraal onderdeel van het wetsvoorstel vormt. In het eerste 
lid wordt bepaald dat het geding aanvangt met de indiening van de 
schriftelijke eis. Verdient het geen aanbeveling om hierbij ook nadrukkelijk 
te bepalen welke datum van de rechtsingang beslissend is voor bij 
voorbeeld de verjaring, de berekening van de wettelijke rente enz. Is dit 
de datum van ontvangst ter griffie van het verzoek, de datum van verzending 
van het afschrift aan de wederpartij, of de datum van het exploit, indien 
dit uitgebracht is? 

Het lid van deze fractie las in de toelichting dat het niet de bedoeling is 
dat de griffier de juistheid van de gegevens, waarvan artikel 103 de 
vermelding voorschrijft, reeds aanstonds controleert. 

Waarom is dit niet voorgeschreven? Zou zo niet worden voorkomen dat 
een procedure stagneert of tot extra procedurele verwikkelingen moet 
leiden, als pas in een later stadium eventuele fouten of vergissingen 
worden ontdekt? 

Artikel 104 Rv 

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen of het niet voor de hand ligt de 
terminologie van artikel 104 eerste lid, waar gesproken wordt over «de 
termijn waarbinnen» aan te passen aan de terminologie van artikel 103 lid 
g te weten «de laatste dag waarop». 

Met betrekking tot de taak van de griffier, omschreven in de derde zin 
van het tweede lid, tot verbetering van de woonplaats- en adresgegevens 
van de verweerder vroegen de leden van de S.G.P.-fractie of het niet 
méér voor de hand zou liggen om tegelijk met zijn eis een uittreksel uit 
het bevolkings- of handelsregister over te leggen. Deze leden hadden het 
gegeven aangetroffen dat ongeveer een kwart van de adressen fout zou 
zijn. Kan de minister dit gegeven bevestigen? 

Het lid van de G.P.V.-fractie zou graag een reactie van de regering 
vernemen op de kritiek van de Koninklijke Vereniging van Gerechtsdeur-
waarders namelijk dat artikel 104 rechtsongelijkheid schept en strijdig is 
met een fundamenteel beginsel van ons recht, namelijk dat ten aanzien 
van de woonplaats niet beslissend is de inschrijving in de registers doch 
in laatste instantie de plaats waar de burger zijn woonstede heeft. 
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Artikel 105 Rv 

Nu in het voorstel van wet (nog) wordt uitgegaan a) van de mogelijkheid 
van betekening b) de mogelijkheid van aangetekende verzending door de 
griffier kan een verschil in termijnen ontstaan, aldus de leden van de 
C.D.A.-fractie. Bij betekening van het exploit gaat de termijn van 4 weken 
pas lopen na de dag van betekening, terwijl bij de verzending van de 
schriftelijke eis de termijn gaat lopen reeds vanaf de dag van verzending. 
Dit heeft tot gevolg dat de termijn voor antwoord bij verzending in feite 
korter is. Is dit niet een onbedoeld neveneffect van verzending door de 
griffier van de schriftelijke eis, zo vroegen de leden van de CD.A-fractie? 
Verdient het niet de voorkeur dat de uiterste dag waarop verweer (zowel 
mondeling als schriftelijk, één termijn) gevoerd moet worden vermeld 
wordt in de schriftelijke eis? 

Met betrekking tot het vierde lid stelden de leden van de S.G.P.-fractie 
de vraag of de mondelinge rolzitting niet een onpraktisch instrument zal 
blijken te zijn als een groot aantal verweerders niet verschijnt. Is het, om 
deze rolzitting efficiënter te laten verlopen, niet aan te bevelen om een 
bepaling op te nemen, waarin wordt voorgeschreven dat de verweerder 
de griffier uiterlijk een week voor de datum van de rolzitting moet melden 
dat hij op de rolzitting zal verschijnen, zo vroegen deze leden vervolgens. 

Zij legden voorts de vraag voor of de deurwaarder elke rolzitting binnen 
de laatste veertien dagen van de termijn voor schriftelijk antwoord mag 
kiezen. Gaat het ontwerp er terecht vanuit dat ook in de toekomst ten 
minste elke twee weken een rolzitting plaatsvindt? Is het, zo vroegen deze 
leden, niet beter om de griffier te belasten met het plaatsen op de rol van 
elk verzoekschrift en vervolgens een afschrift aan de verweerder te doen 
toekomen met de mededeling wanneer de zaak op de rol staat. 

Wat betreft het tweede lid van dit artikel in combinatie met het tweede 
lid van artikel 106 vroegen deze leden of geen gevolgen verbonden 
dienen te worden aan het inzenden van een ongemotiveerd antwoord. 

Tweede lid 

Naar de mening van de leden van de C.D.A.-fractie sluit de tekst uit het 
algemene gedeelte van de memorie van toelichting (blz. 11 - eerste 
volledige alinea) waar sprake is van «een ongemotiveerde schriftelijke 
reactie» niet geheel aan bij de tekst van de artikelsgewijze toelichting en 
de tekst van het wetsartikel zelf waarin duidelijk een «met redenen 
omkleed schriftelijk antwoord» wordt verlangd. Waar is dit verschil op 
gebaseerd? 

Artikel 106 Rv 

In de artikelen 106 tot en met 120 komen een groot aantal beslissingen 
van de kantonrechter voor, waarvan niet altijd duidelijk is of het om een 
vonnis, een beschikking of een andere beslissing gaat aldus de leden van 
de S.G.P.-fractie. Acht de minister het niet gewenst dat hieromtrent 
duidelijkheid ontstaat, bij voorbeeld met het oog op de aanwending van 
rechtsmiddelen, openbaarheid en motivering, zo vroegen de leden aan de 
S.G.P.-fractie. 

Artikel 107 Rv 

In vergelijking tot de huidige dagvaardingsprocedure (termijn 8 dagen) 
brengt de periode van 4 weken voor antwoord op de schriftelijke eis een 
aanmerkelijke verlenging van de verstekprocedure met zich mee zo 
constateerden de leden van de C.D.A.-fractie. Ook in het zeer uitvoerige 
commentaar van de Koninklijke Vereniging van Gerechtsdeurwaarders 
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wordt aandacht gevraagd c.q. kritiek geleverd op dit onderdeel van het 
voorstel van wet. Hoewel de hier aan het woord zijnde leden niet direct 
vermochten in te zien op welke wijze de kritiek van de gerechtsdeurwaarders 
is te ondervangen vernamen zij gaarne het commentaar van de minister 
op het door de gerechtsdeurwaarders gestelde. 

Artikel 108 Rv 

Bij de leden van de S.G.P.-fractie bestond grote twijfel of het woord 
«aanstonds» wel wenselijk en praktisch is. Zou dit woord niet beter 
geschrapt kunnen worden, zo vroegen zij. Bovendien betwijfelden zij op 
grond van geluiden uit de praktijk of de termijn van twee weken niet te 
kort zal blijken te zijn, zodat het voor de hand zou liggen om een termijn 
van vier weken in deze bepaling op te nemen. Ten slotte vroegen zij of de 
genoemde twee weken-termijn een fatale termijn is. 

Artikel 117 Rv 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. vroegen de minister in te gaan 
op de door mevrouw Ten Berg-Koolen (NJB 1987, afl. 44, blz. 1417-1418) 
geuite kritiek op de in artikel 117 opgenomen regel dat het aan de 
kantonrechter wordt overgelaten de wederpartij al dan niet te horen. 

De leden van de S.G.P.-fractie gaven te kennen er grote moeite mee te 
hebben dat in deze bepaling het horen van partijen facultatief is gesteld. 
Zij waren de mening toegedaan dat de wederpartij van de verzoeker in elk 
geval gehoord zou dienen te worden. Bovendien zouden zij er de voorkeur 
aan geven dat de wederpartij zo spoedig mogelijk een afschrift van het 
incidenteel verzoekschrift zou ontvangen. 

Artikel 118 Rv 

In het eerste lid wordt gesproken over een verzoekschrift, aldus de 
leden van de C.D.A. fractie. Is hier een verzoekschrift ex. artikel 429 A Rv 
bedoeld? Zo ja, op wat voor manier past dit dan in het kader van de 
nagestreefde vereenvoudiging? 
De heer mr. J. H. Dantuma heeft in zijn bijdrage aan de congresbundel 
voor het Jonge Balie Congres 1987 een aantal kanttekeningen (3) 
geplaatst bij het voorgestelde artikel 118. Gaarne vernamen de leden van 
de C.D.A.-fractie de reactie van de minister op deze kanttekeningen. Met 
name de positie van de wederpartij in gevallen «van onverwijlde spoed» 
(derde lid - artikel 118) baarde deze leden de nodige zorg. Dreigt met de 
formulering van het derde lid geen strijd met artikel 6 van het Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden? 

Het lid van de G.P.V.-fractie had waardering voor de introductie in de 
wettelijke regeling van het verzoek tot voorlopig voorzieningen. Aan een 
dergelijke nieuwe rechtsgang bij de kantonrechter bestaat bepaald 
behoefte. Hij vroeg echter of het niet gewenst is dat in artikel 118 wordt 
vermeld, dat een gegeven voorziening de kracht van een definitieve 
beslissing krijgt, behoudens in het geval dat binnen veertien dagen na 
dagtekening, een verklaring van niet-berusting ingevolge het zesde lid ter 
griffie wordt ingediend. Wel behoort dan zeker te zijn dat alle partijen van 
de uitspraak op de hoogte zijn. 

B 

Onderdeel c (artikel 57a Rv) 

De leden van de C.D.A.-fractie konden instemmen met de voorgestelde 
toevoeging. Desalniettemin twee vragen: 
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- Heeft de partij die via een gemachtigde procedeert, maar daarnaast 
toch in persoon op bij voorbeeld een comparitie of een getuigenverhoor 
verschijnt, ook de mogelijkheid tot vergoeding van de eigen verletkosten? 

- In hoeverre kan de verliezende partij, zijnde een consument, veroor-
deeld worden voor noodzakelijke verletkosten van de wederpartij, een 
bedrijf of leverancier? In de memorie van toelichting wordt wel gesteld 
dat de aanvulling van artikel 57A Rv. primair is bedoeld voor de consument 
die zonder gemachtigde procedeert, maar in de nu voorgestelde wetstekst 
komt deze afscherming geenzins tot uiting. Zou hier geen toevoeging 
gewenst zijn, zo vroegen de C.D.A.-leden, bij voorbeeld door na wederpartij 
in te voegen: «indien deze niet in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf 
(en zonder gemachtigde procedeert)». Dit conform een voorstel van de 
consumentenbond. 

Ook de leden van de fractie van de P.v.d.A. vroegen het oordeel van de 
minister over de suggestie van de consumentenbond de redactie als volgt 
te wijzigen: na «wederpartij» toevoegen, «indien deze niet in de uitoefening 
van zijn beroep of bedrijf en zonder gemachtigde procedeert». Het 
voorstel van de consumentenbond wordt ingegeven door de wens de 
regeling uitsluitend in het voordeel van de consument te laten werken. 

De voorzitter van de commissie, 
Kosto 

De griffier van de commissie, 
Coenen 
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