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ALGEMEEN 

1. Inleiding 

Gaarne wil ik deze memorie aanvangen met een woord van erkente-
lijkheid voor de uitvoerige beschouwingen die de leden van de diverse 
fracties aan dit wetsvoorstel hebben gewijd. Deze beschouwingen 
getuigden van een grote belangstelling voor dit gedeelte van het 
burgerlijk procesrecht en vaak ook van waardering voor het voorstel en 
voor specifieke onderdelen ervan. In de juridische pers is door tal van 
schrijvers op het wetsvoorstel gereageerd. In het algemeen is het 
wetsvoorstel positief ontvangen, maar tevens zijn veel vragen gesteld en 
zijn ook tal van wijzigingsvoorstellen gedaan. Ook in het voorlopig 
verslag zijn kritische beschouwingen te vinden, vooral over de wijze 
waarop in het wetsvoorstel de rechtsingang was geregeld. Ik heb deze 
kritiek als opbouwend ervaren. Zoals hieronder zal blijken heb ik getracht 
daaraan zo goed mogelijk recht te doen wedervaren. Ook gezien de vele 
commentaren was nieuw overleg nodig, hetgeen enige tijd heeft 
gevergd. Op enkele belangrijke punten stel ik, naar aanleiding van de 
commentaren, thans wijzigingen voor in het wetsvoorstel. Daarop zal ik 
in het vervolg van deze memorie uitvoerig terugkomen. 

Het voorlopig verslag biedt mij tevens de gelegenheid, op een aantal 
zaken wat uitvoeriger in te gaan. Dat geldt onder meer voor de wijze 
waarop dit voorstel zich verhoudt tot de plannen op het terrein van de 
herziening der rechterlijke organisatie, en meer in het algemeen voor de 
beweegredenen voor het onderhavige wetsvoorstel. Op het daaromtrent 
in de memorie van toelichting gestelde is in het algemeen instemmend 
gereageerd. Voor een nadere uiteenzetting omtrent deze beweegredenen 
is echter aanleiding, gezien het feit dat de leden van de V.V.D.-fractie 
stelden de onderbouwing ten aanzien van de wenselijkheid van de 
nieuwe regeling mager te vinden. Zij hadden een overzicht van de 
knelpunten gemist en vroegen op welke punten het nieuwe systeem 
daadwerkelijke verbetering brengt. 

Het gaat mij vooral om een vereenvoudiging, zowel van de wettelijke 
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regeling als ook van de feitelijke gang van zaken bij en tijdens een civiele 
kantongerechtsprocedure, met het accent op deze feitelijke gang van 
zaken. Ik memoreer dat deze vereenvoudiging op verschillende wijzen is 
uitgewerkt: door harmonisering van de verschillende regelingen die op 
de civiele kantongerechtsprocedure van toepassing zijn, door vereenvou-
diging van de rechtsingang, door vereenvoudiging van het procedure-
verloop en, door alle voorgestelde wijzigingen heen, door een betere 
afstemming van de gang van zaken op het gegeven dat deze procedure 
ook bestemd is voor personen die zonder gemachtigde procederen. In al 
deze opzichten is de huidige regeling naar mijn mening niet bevredigend 
en is er, alles overziende, voldoende aanleiding voor een herziening. De 
argumenten die deze mening ondersteunen zijn uiteengezet in paragraaf 
1.1 tot en met 1.6 van de memorie van toelichting. Of in alle opzichten 
het woord knelpunt op zijn plaats is, een uitdrukking die ik zelf overigens 
niet heb gebezigd, is een kwestie van subjectieve waardering. Hetzelfde 
geldt trouwens enigermate voor de vraag of mijn voorstellen daadwerke^ 
lijke verbetering en werkelijke vereenvoudiging brengen. Zelf ben ik die 
mening wel toegedaan, maar een oordeel daarover komt uiteraard ook 
toe aan de Staten-Generaal. Wel zou ik in dit verband, naar aanleiding 
van de geciteerde opmerking van de leden van de V.V.D. fractie, de 
aandacht van deze leden in het bijzonder willen vragen voor de thans 
door mij voorgestelde wijzigingen, daar ik de verwachting heb dat deze 
tegemoetkomen aan enkele belangrijke bezwaren van deze leden, vooral 
op het gebied van de rechtsingang. 

Zo heb ik in de reacties op het oorspronkelijke wetsvoorstel, meer in 
het bijzonder de reacties van diverse kantonrechters en die van de 
Koninklijke Vereniging van Gerechtsdeurwaarders, zoals ook aangehaald 
in het voorlopig verslag, aanleiding gezien om alsnog voor te stellen, de 
dagvaarding door een gerechtsdeurwaarder als mogelijke wijze van 
rechtsingang te handhaven, en deze evenals thans voor een belangrijke 
groep van zaken verplicht te stellen. Daaraan gekoppeld is het voorstel 
om voor de gevallen waarin dagvaarding door een gerechtsdeurwaarder 
niet verplicht is, dagvaarding mogelijk te maken door middel van een 
formulier dat de eiser ter griffie indient en dat de griffie aangetekend aan 
de gedaagde verzendt. Daarmee kan, naar ik verwacht, ook in deze 
laatste gevallen de nodige structuur en orde worden bevorderd. Op de 
nadere beweegredenen, de details en de gevolgen van deze wijzigings-
voorstellen, die zijn neergelegd in de bij nota van wijziging opnieuw 
geformuleerde artikelen 103 en 104 Rv, maar die ook gevolgen hebben 
voor veel andere artikelen van het wetsvoorstel, ga ik hieronder in, in 
paragraaf 3 en bij de afzonderlijke artikelen. 

Een andere wijziging die ik reeds in deze inleidende paragraaf wil 
vermelden, bevindt zich in het nieuw geformuleerde artikel 109 Rv. en 
houdt in dat partijen na het antwoord indien zij dat wensen elk in ieder 
geval nog een keer aan het woord kunnen komen, hetzij ter gelegenheid 
van de comparitie na antwoord, hetzij in een nadere schriftelijke 
toelichting, te vergelijken met de huidige conclusies van repliek en 
dupliek. Ook deze wijziging, waarop ik hieronder in paragraaf 4 nader 
inga, is een reactie op opmerkingen die in het voorlopig verslag van de 
zijde van verschillende fracties zijn gemaakt. 

Ook afgezien van deze twee onderwerpen is in het wetsvoorstel naar 
aanleiding van de commentaren een niet gering aantal veranderingen en 
verbeteringen aangebracht, terzake waarvan ik hier slechts verwijs naar 
het verdere verloop van deze memorie en naar de nota van wijziging en 
de daarbij gevoegde toelichting. 

Dit alles leidt tot de conclusie dat de bovenomschreven centrale 
doelstelling van het voorstel en de wijze waarop die is uitgewerkt, 
gehandhaafd zijn. Sterker: naar mijn mening wordt het bereiken van die 
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doelstelling door het gewijzigde voorstel beter gewaarborgd. Ik kom 
daarop hieronder terug. 

Tenslotte in deze inleidende paragraaf een enkel woord over de 
verhouding tussen dit voorstel en de herziening der rechterlijke organi-
satie. De leden van de fractie van het C.D.A. vroegen naar de stand van 
zaken van deze herziening en wensten duidelijkheid op die punten waar 
wetsvoorstel en integratie elkaar raken; de leden van de fracties van de 
P.v.d.A. en de V V D . vroegen mij eveneens nader op dit aspect in te 
gaan, mede naar aanleiding van de beschouwingen van prof. mr. M. G. 
Rood in RMThemis, 1987, blz. 328 en 329. 

De plannen tot herziening der rechterlijke organisatie zijn neergelegd 
in een notitie die, na behandeling in de ministerraad, voor advies zal 
worden voorgelegd aan de functionele geledingen binnen de rechterlijke 
macht en aan de Nederlandse Vereniging voor rechtspraak. Daarna zal 
de notitie, naar ik verwacht voor het zomerreces, aan de Tweede Kamer 
de Staten-Generaal worden voorgelegd. Wat het verband met het onder-
havige wetsvoorstel betreft bevat de notitie een plan van aanpak met een 
verdere concretisering van het daarover reeds in de memorie van 
toelichting bij dit wetsvoorstel opgemerkte (blz. 5, vierde alinea). In het 
kader van de reorganisatie wordt niet gedacht aan een ingrijpende 
wijziging van het burgerlijk procesrecht. De belangrijkste procesrechte-
lijke verschillen tussen de gang van zaken bij de behandeling van kleine 
civiele zaken en andere civielrechtelijke zaken volgens dit plan van 
aanpak, vertonen een grote mate van overeenstemming met de huidige 
verschillen tussen de kantongerechtsprocedure enerzijds en de recht-
bankprocedure anderzijds. Zo zal in dit plan worden voorgesteld, de 
verplichte procesvertegenwoordiging ter gelegenheid van de integratie 
niet uit te breiden tot categorieën van zaken waarvoor deze verplichte 
vertegenwoordiging thans niet geldt, en evenmin om het bereik hiervan 
in te perken. 

Ik vraag er begrip voor dat ik op dit moment voor het tijdschema van 
de integratie alsmede voor enige details op het gebied van het proces-
recht naar de hiervoor bedoeld notitie verwijs. Uit de notitie zal blijken 
dat, zoals ik al eerder betoogde, ook in een gerecht van eerste aanleg 
behoefte zal zijn aan een eenvoudige rechtsgang voor kleinere civiele 
zaken. Intussen wordt bij de opzet van de nieuwe kantongerechtspro-
cedure ook gelet op het geïntegreerde gerecht van eerste aanleg en op 
de noodzaak om te zijner tijd de nieuwe kantongerechtsprocedure te 
hervormen tot procedure voor kleine zaken in het gerecht van eerste 
aanleg. Naar het mij thans voorkomt, zal ook na aanvaarding van dit 
wetsvoorstel die hervorming in hoofdzaak van terminologische aard zijn 
en in ieder geval geen nieuwe ingrijpende wijzigingen van deze 
procedure vergen. Het voordeel van een meer gespreide aanpak zoals ik 
die voorsta, zal zijn dat de belangrijke wijzigingen van de procedure niet 
samenvallen met het moment van integratie, zodat men zich, als de tijd 
daar is, geheel op die integratie kan concentreren. Met de nieuwe 
procesgang in kleine zaken zal dan al de nodige ervaring zijn opgedaan. 
Om deze redenen ben ik van mening dat er geen aanleiding is, het tempo 
van behandeling en het tijdstip van invoering van dit wetsvoorstel afhan-
kelijk te stellen van de plannen met betrekking tot de integratie en dat er 
integendeel goede gronden zijn om dat juist niet te doen. 

2. Harmonisering 

De gedachte om voor alle contentieuze civiele kantongerechtszaken 
slechts één rechtsgang te scheppen heeft instemming ondervonden. In 
dit opzicht gaat het wetsvoorstel naar de mening van sommige fracties 
echter niet ver genoeg. Zo vroegen de leden van de CD.A-fractie of het 
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niet de voorkeur zou verdienen ook de huurzaken die thans verzoek-
schr i f tprocedures zijn waarop de artikelen 429a Rv van toepassing zi jn, 
onder de werking van de nieuwe procedure te brengen, daar het hier 
vr i jwel steeds om content ieuze zaken gaat. De leden van de 
P.v.d.A. f ract ie spraken in dit verband van een niet onaanzienl i jke inbreuk 
op de nagestreefde harmoniser ing. Ook de leden van de fract ie van D66 
wezen op dit aspect en noemden het een bezwaar dat op deze wijze 
binnen bepaalde rechtsgebieden, te weten huur- en arbeidszaken, een 
onderscheid bli jft bestaan met betrekking tot de wi jze waarop het rechts-
geding verloopt. Tenslotte stelden ook de leden van de S.G.P. f ract ie dat 
in dit opzicht harmoniser ing hun als meer voor de hand l iggend 
voorkwam. 

Voor de gedachte de harmoniser ing ook te laten gelden voor conten-
tieuze zaken die thans verzoekschr i f tprocedures zijn, valt in zijn 
algemeenheid veel te zeggen. In de memor ie van toel icht ing gaf ik 
wel iswaar te kennen zulks ten aanzien van de bedoelde huur- en arbeids-
zaken «voorshands niet nodig» te v inden, maar naar aanleiding van de 
reacties op dit onderdeel van het wetsvoorstel heb ik deze kwestie 
opnieuw overwogen. De toepassel i jkverklar ing van de artikelen 429a Rv 
en volgende op de door deze leden bedoelde huurzaken was desti jds tot 
op zekere hoogte een gelegenheidsoplossing: men wi lde een snelle, 
informele procedure en de gewone regeling van de content ieuze 
procedure beantwoordde, zo meende men, niet voldoende aan deze 
desiderata. Door de thans voorgestelde regeling verl iest deze argumen-
tatie echter aan gelding. Het voordeel van een zo groot mogel i jke 
eenheid in procesrechtel i jk opzicht zal de balans dan weer eerder doen 
doorslaan naar de kant van een keuze voor de onderhavige, verbeterde 
kantongerechtsprocedure. Ik zou mij er dan ook zeer wel in kunnen 
vinden, temeer nu de leden van de genoemde fract ies daarvoor gepor-
teerd bli jken te zi jn, indien deze procedure reeds met ingang van de 
inwerkingtreding van dit wetsvoorste l alle content ieuze huurzaken zou 
omvat ten. Een voorstel daartoe heb ik in de nota van wi jz ig ing 
opgenomen. 

Daarentegen is mijn aarzeling ten aanzien van een soortgel i jke 
oplossing in zaken ex artikel 1639w BW (ontbinding van een arbeids-
overeenkomst) groter. Ik beschouw de ontbinding van de arbeidsover-
eenkomst, voor wat het procesrecht betreft , als een wat apart geval. Het 
betreft hier van oudsher een verzoekschr i f tprocedure. Pas in 1984 is op 
deze procedure de algemene regeling van de verzoekschr i f tprocedure 
van toepassing verklaard (wet van 10 maart 1984, Stb. 97). Bij die 
gelegenheid is de procesrechtel i jke regeling zoals opgenomen in artikel 
1639w BW verbeterd en afgestemd op de genoemde algemene regel ing. 
De vraag of deze procedure alsnog op een geheel andere leest zou 
moeten worden geschoeid, beantwoord ik voorshands ontkennend. 

In dit verband wi l ik ook, op ui tnodiging van de leden van de fract ie 
van de P.v.d.A., gaarne ingaan op de suggestie van mevrouw mr J . ten 
Berg-Koolen (NJB 1987, blz. 1418) om voor consumentenklachten de 
verzoekschr i f tprocedure van de artikelen 429a Rv en volgende toepas-
selijk te doen zijn. De leden van de C D A . fract ie in formeerden, in meer 
algemene zin, naar mijn mening over de bruikbaarheid van de bedoelde 
verzoekschri f tprocedure als a lgemene rechtsgang voor de kantonge-
rechtsprocedure. 

De argumenten die mevrouw Ten Berg in dit verband ten gunste van 
de verzoekschr i f tprocedure aanvoert, overtuigen mij niet. Overneming 
van haar voorstel zou geen stao in de r icht ing, maar integendeel juist een 
verwi jder ing impliceren van de door mij voorgestane harmoniser ing, 
zonder dat daar goede gronden voor zijn. Voor wat de relatieve 
bevoegdheid betreft verwi js ik naar het hieronder bij art ikel 97 
opgemerkte, waaruit blijkt dat ik voorstel de suggest ie van mevrouw Ten 
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Berg voor een alternatief «forum consumentis» te volgen. Toepasse-
Iijkheid van artikel 429c Rv is daartoe niet nodig en ook niet wenselijk. 
Ook in andere opzichten wordt de bruikbaarheid van de gewone 
procedure voor consumenten naar mijn mening door dit wetsvoorstel 
verbeterd. Er komt een formulier dat kan worden gebruikt als het niet om 
een geldvordering van meer dan f 2500 gaat (zie paragraaf 3); de 
comparitie na antwoord voorziet in de gevallen waarin dat naar het 
oordeel van de kantonrechter zin heeft in een rechtsgang die sterk 
verwant is aan de mondelinge behandeling in verzoekschriftprocedures. 
Meer in het algemeen ben ik van mening dat de bedoelde verzoekschrift-
procedure, onder meer vanwege de omstandigheid dat, blijkens artikel 
182, eerste lid, Rv, het bewijsrecht daarin niet integraal van toepassing 
is, minder geschikt is voor zuiver vermogensrechtelijke zaken. Ook 
consumentenzaken zijn vermogensrechtelijke zaken. De artikelen 429a 
Rv en volgende zijn niet geschreven voor de behandeling van conten-
tieuze vermogensrechtelijke zaken. Hun ontstaansgrond was de behoefte 
aan een algemene regeling in zaken van oneigenlijke rechtspraak. Zij 
zouden voor toepasbaarheid in zuiver vermogensrechtelijke zaken een 
grondige aanpassing moeten ondergaan, waarna wellicht een resultaat 
zou worden bereikt dat zeer sterk zou lijken op het onderhavige 
wetsvoorstel. De door mij voorgestelde aanpak is een meer voor de hand 
liggende en een meer rechtstreekse weg, die naar hetzelfde doel leidt. 

Een hierop aansluitende kwestie die ook wel met harmonisering 
samenhangt was de suggestie van de Consumentenbond om in het kader 
van de nieuwe vereenvoudigde kantongerechtsprocedure de executoir-
verklaring mogelijk te maken van bindende adviezen van de erkende 
geschillencommissies in consumentenzaken. De leden van verschillende 
fracties (CDA. , P.v.d.A., D66 en S.G.P.) vroegen mijn oordeel over deze 
suggestie. Graag laat ik mij hierover uit. Het gaat hier over de verhouding 
tussen overheidsrechtspraak en particuliere rechtspraak. Over die 
verhouding handelt artikel 17 Grondwet; voorts hebben wij met 
betrekking tot arbitrage, de belangrijkste vorm van particuliere recht-
spraak, een uitvoerige, recentelijk herziene regeling in het Vierde Boek 
van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Een wezenlijk 
onderdeel van deze wettelijke regeling is het rechterlijk verlof tot tenuit-
voerlegging. zoals geregeld in de artikelen 1062 en 1063 Rv. Naar mijn 
mening zou het niet juist zijn, een soortgelijke regeling te creëren voor 
bindende adviezen van door de overheid erkende geschillencommissies 
voor consumentenzaken. Niets belet deze geschillencommissies, hun 
uitspraken te gieten in de vorm van arbitrage; de reglementen zouden op 
simpele wijze in die zin kunnen worden aangepast. De feitelijke gang van 
zaken zou daardoor niet of nauwelijks behoeven te veranderen. Daarmee 
zou dan aanstonds ook de mogelijkheid van het vragen van een verlof tot 
tenuitvoerlegging gegeven zijn. Dit verlof kan in het algemeen gemak-
kelijk, zelfs zonder de verplichte bijstand van een procureur, worden 
verkregen. 

De wettelijke regeling in het nieuwe Vierde Boek van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering formuleert voor arbitrage een aantal 
vereisten die men, volgens de huidige inzichten, aan behoorlijke recht-
spraak moet stellen. Deze vereisten stelt de wet niet zonder reden; 
kennelijk is de wetgever van oordeel geweest dat een in particuliere 
rechtspraak verkregen beslissing, wil zij in aanmerking kunnen komen 
voor een op eenvoudige wijze te verkrijgen verlof tot tenuitvoerlegging, 
daaraan moet voldoen. Voor bindende adviezen geldt geen specifieke 
wettelijke regeling; wel worden zij sinds lange tijd door de Nederlandse 
overheidsrechter erkend als geoorloofde wijze van geschillenbeslechting. 
Een wezenlijk element van deze erkenning vormt de mogelijkheid dat de 
overheidsrechter, wanneer hij geconfronteerd wordt met een bindend 
advies, het bindend advies marginaal toetst. Leidt deze toetsing tot 
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sauvering van het bindend advies, dan beschikt de eiser, als de zaak 
daartoe aanleiding geeft, tevens over een executoriale titel. Ik zie, dit 
alles overziende, geen goede gronden voor een wettelijke regeling die in 
de bestaande, subtiele verhouding tussen het bindend advies en de 
arbitrage in ons rechtsbestel verandering zou brengen in de door de 
Consumentenbond bedoelde zin. 

Met betrekking tot de particuliere geschillenbeslechting in consumen-
tenzaken merk ik, naar aanleiding van vragen aangaande mijn visie te 
dier zake van de leden van de fracties van de V V D . en de S.G.P., nog op 
dat uitbreiding daarvan een van de doeleinden is van het regeringsbeleid 
in consumentenzaken, zoals neergelegd in het Verslag overheidsbeleid 
consumentenaangelegenheden 1987-88. Dit verslag is als bijlage XII 
gevoegd bij de begroting van het Ministerie van Economische Zaken voor 
het jaar 1989 (Tweede Kamer, vergaderjaar 1988/89, 20 800). Het 
streven naar uitbreiding zou ik echter niet willen zien als poging tot 
compensatie van een tekortschieten van de overheid op het terrein van 
de consumentenrechtspraak. In de eerste plaats bewijst dit wetsvoorstel 
dat de overheid bereid is op het terrein van consumentenrechtspraak 
haar bijdrage te leveren. In de tweede plaats kunnen de redenen om 
particuliere rechtspraak te verkiezen van zeer uiteenlopende aard zijn en 
vloeien zij naar mijn indruk niet uitsluitend of in overwegende mate voort 
uit bezwaren tegen overheidsrechtspraak. Particuliere rechtspraak en 
overheidsrechtspraak houden, ook indien dit wetsvoorstel tot wet zal 
worden verheven, elk hun eigen voordelen en ook bezwaren; zij voorzien 
echter beide in een behoefte. Daarin zal, naar mijn mening, het onder-
havige wetsvoorstel geen wezenlijke verandering brengen. 

3. Rechtsingang 

Daar de voorstellen met betrekking tot de rechtsingang zijn gewijzigd, 
is er aanleiding deze paragraat aan te vangen met een uiteenzetting over 
de inhoud van de nieuwe regeling, en pas daarna, in het licht van de 
nieuwe bepalingen, in te gaan op de beschouwingen over dit onderwerp 
van de leden van de verschillende fracties. 

In de artikelen 103-105 worden ingrijpende wijzigingen voorgesteld, 
zulks naar aanleiding van het krachtige pleidooi van de meeste fracties 
ondersteund uit de rechtspraktijk, om de dagvaarding in enigerlei vorm 1e 
handhaven. 

Het thans voorgestelde stelsel ziet er als volgt uit. Dagvaarding wordt 
voor alle contentieuze kantongerechtszaken de enige wijze van rechts-
ingang, maar naast dagvaarding door een gerechtsdeurwaarder, die vooi 
een bepaalde groep van zaken verplicht blijft, komt er, voor de andere 
zaken, de mogelijkheid om te dagvaarden door middel van een daartoe 
aoor de Minister van Justitie vast te stellen formulier en zonder de 
tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder. 

Het blijkt bij nader inzien zonder bezwaar technisch mogelijk te zijn, de 
dag bestemd voor het mondelinge verweer tevens de laatste dag te laten 
zijn voor het indienen van schriftelijk verweer. Deze gedachte is onder 
meer geuit door de kantonrechters Saelman (WPNR 1988, nr. 5857) en 
Peeters (Tijdschrift voor Consumentenrecht, 1988 nr. 1). Volgt men die 
gedacnte, dan kan de regeling weer in de klassieke, vaste «verschij-
ningsdag» of «dienende dag» voorzien en kan men dus zonder bezwaar 
ook weer dagvaarding tegen die dag mogelijk maken. Dagvaarding als 
rechtsingang past beter in het bestaande procesrecht dan de aanvan-
kelijk voorgestelde betekening van de schriftelijke eis. Ook me* het oog 
op de toekomstige integratie verdient het de voorkeur, waar mogelijk 
verschillen met de rechtbankprocedure te vermijden. Handhaving van de 
dagvaarding in de oude versie, gecombineerd met invoering van de 
dagvaarding door middel van een formulier, biedt om deze redenen ook 
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wetstechnische voordelen, waardoor de regeling eenvoudiger, overzich-
telijker en duidelijker kan zijn. Voorts brengt dit voorstel een grotere 
mate van harmonisering dan het oorspronkelijke voorstel, daar nu met 
meer recht kan worden gezegd dat voor alle contentieuze zaken slechts 
één wijze van rechtsingang zal bestaan, te weten dagvaarding. Met het 
oog op de integratie is dat een aantrekkelijk perspectief. 

In het nieuwe artikel 103 zijn voor de dagvaarding door een 
deurwaarder enkele aanvullende vereisten gesteld die niet van principiële 
aard zijn en die voortvloeien uit het bijzondere karakter van de kantonge-
rechtsprocedure. Zij zullen hieronder bij de toelichting bij dat artikel 
worden toegelicht. 

Een wezenlijk bestandeel, ook van het nieuwe systeem, blijft wel, zoals 
reeds gezegd, dat men evenals thans de kleinere zaken en een bepaalde 
categorie van zaken met een onbepaald belang desgewenst ook zonder 
deurwaardersbijstand aanhangig kan maken. Daarover handelt artikel 
104. Het alternatief dat hier wordt uitgewerkt voorziet in dagvaarding 
door middel van een door de Minister van Justitie vastgesteld formulier 
dat de eiser ter griffie kan indienen en dat vervolgens door de griffier per 
aangetekende brief aan de gedaagde wordt verzonden. Met een dergelijk 
formulier bevordert men een gestructureerde indiening en een ordelijke 
afhandeling. Het formulier zal worden voorzien van een toelichting, die 
aanwijzingen bevat die bij het invullen moeten worden opgevolgd. Aldus 
wordt compensatie geboden voor het feit dat aan het begin van de 
procedure geen deurwaarder optreedt. Er zit, zo meen ik, logica in een 
stelsel dat verplicht voorschrijft voor het aanhangig maken van een 
contentieuze civiele procedure hetzij een deurwaarder in te schakelen, 
hetzij van een formulier gebruik te maken. De mogelijkheid van 
dagvaarding zonder dat daaraan een deurwaarder te pas komt is geen 
noviteit: zij bestaat in het strafprocesrecht. 

De mogelijkheid om bepaalde categorieën van civiele zaken bij de 
kantonrechter-aanhangig te maken, ook zonder de tussenkomst van een 
deurwaarder, is in ons procesrecht al vanaf het begin van deze eeuw 
aanwezig (in arbeidszaken) en is later uitgebreid tot huurkoopzaken, 
pachtzaken, geldvorderingen uit overeenkomst tot f 2500 en sommige 
huurzaken. Die mogelijkheid levert als zodanig in de praktijk meestal ook 
geen ernstige problemen op. De geringere kosten en de lagere drempel 
pleiten daarom ten minste voor handhaving in dit opzicht van de huidige 
situatie. Een andere benadering zou moeilijk te verenigen zijn met de 
centrale doelstelling van dit wetsvoorstel: vereenvoudiging, ook van de 
wijze van rechtsingang (vgl. paragraaf 1). Dit zou ook leiden tot 
verhoging van de overheidsuitgaven voor rechtshulp. Om deze redenen 
verdient het naar mijn mening geen aanbeveling, de inschakeling van een 
deurwaarder voor alle kantongerechtszaken (de gedachte daaraan is 
geopperd door de leden van de fracties van het C.D.A. en de V.V.D.) 
thans verplicht voor te schrijven. Het gaat dus alleen om de vraag waar 
de grens moet worden getrokken. 

De kantonrechters hebben in hun adres aan de Tweede Kamer 
gewezen op het nut van de interventie van deurwaarders juist bij geldvor-
deringen. Anderzijds kunnen de meeste geldvorderingen tot een bedrag 
van f 2500 thans op grond van artikel 125k Rv desgewenst ook zonder 
de tussenkomst van een deurwaarder aanhangig worden gemaakt. Ook 
de appelgrens is in kantongerechtszaken thans f 2500. Deze omstandig-
heden brengen mij er toe, alles afwegend en gezien de reacties, voor te 
stellen dat dagvaarding door een deurwaarder in kantongerechtszaken 
verplicht zal zijn wanneer het gaat om een opeisbare geldsom van meer 
dan f 2500 in hoofdsom, tenzij het een arbeids- of agentuurzaak betreft. 
Van het formulier mag men voorts geen gebruik maken als de gedaagde 
geen bekende woonplaats in Nederland heeft en als er een verzoek is 
gedaan om de dagvaardingstermijn te bekorten (men zie in de nota van 
wijziging Je aangepaste artikelen 104, eerste lid, en 7, eerste lid, Rv). 
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Het resultaat zal zijn dat de categorieën en het totale aantal van de 
zaken waarin met de indiening van een formulier ter griffie kan worden 
volstaan, niet veel afwijkt van de zaken waarin thans dagvaarding door 
een deurwaarder niet verplicht is. 

Gaat het niet om een geldvordering, dan is blijkbaar ook in de gedach-
tengang van de kantonrechters deurwaarderstussenkomst iets minder 
noodzakelijk. Daarom wil ik in die zaken, en juist daar kan het o.a. om 
consumentenzaken gaan, indiening bij formulier mogelijk maken en zo de 
huidige situatie op dit punt handhaven. De uitzondering voor arbeids- en 
agentuurzaken vloeit voort uit het feit dat men voor het aanhangig maken 
daarvan ook thans geen deurwaarder behoeft in te schakelen. Ik zou ook 
in dat opzicht de bestaande situatie niet willen wijzigen. In mijn voorstel 
is in vergelijking met de huidige situatie nieuw dat men, als de vordering 
minder beloopt dan f 2500, ook voor vorderingen uit onrechtmatige daad 
niet meer per se een deurwaarder hoeft in te schakelen, en voorts dat 
men ook bij tot de bevoegdheid van de kantonrechter behorende vorde-
ringen met een onbepaald belang, ongeacht hun herkomst, niet op de 
tussenkomst van een deurwaarder is aangewezen. Getalsmatig gaat het 
hier bij de kantongerechtszaken echter om een kleine groep. Verreweg 
de grootste groep van zaken betreft de incasso van een bepaald gelds-
bedrag dat de debiteur verschuldigd is uit hoofde van de niet-nakoming 
van een overeenkomst. Overigens zie ik geen goede reden, met 
betrekking tot de wijze van reentsingang onderscheid te maken tussen 
geldvorderingen uit onrechtmatige daad enerzijds en geldvorderingen uit 
wanprestatie anderzijds. 

De dagvaardingstermijn van ten minste vier weken is aanzienlijk langer 
dan nu (ten minste 5 dagen, artikel 7 Rv). De leden van de V V D . fractie 
en van de fractie van D66 vroegen aandacht voor dit aspect, daar 
hierdoor vooral in verstekzaken bij geldvorderingen de zaak langer gaat 
duren. Üok de leden van de C.D.A.-fractie wezen hierop, hoewel zij 
toegaven dat zij niet vermochten in ie zien op welke wijze deze kritiek is 
te ondervangen. 

Het is op zichzelf juist dat deze langere verweertermijn maakt dat men 
in het algemeen gesproken iets langer op een verstekvonnis moet 
wachten. Afweging van verschillende aspecten voert mij evenwel tot de 
conclusie dat deze langere termijn niettemin de voorkeur verdient. Vijf 
dagen is geen reële termijn om een verweer voor te bereiden, zeker niet 
in zaken waarin de gedaagde desgewenst zelf het verweer mag voeren. 
Het feit dat er geen verplichte procesvertegenwoordiging is, recht-
vaardigt een langere termijn. De meeste gedaagden in kantongerechts-
zaken zijn particulieren. Veelal hebben deze gedaagden niet eerder of ten 
hoogste een enkele maal te maken gehad met een civiele kantonge-
rechtsprocedure. Particulieren hebben in het algemeen wat meer tijd 
nodig om als gedaagde de nodige maatregelen te nemen, daar zij vaak 
eerst nog de weg moeten zoeken. Veel mensen zullen zich nog moeten 
oriënteren omtrent mogelijkheden tot het voeren van verweer, de vorm 
waarin dat moet, de mogelijkheid zich in rechte te laten vertegenwoor-
digen of zich ten minste van advies te voorzien dan wel om uitstel te 
vragen, en de aan een en ander verbonden kosten. Ook lijkt het zinvol 
(op dit aspect is gewezen door de kantonrechters) om juist in incasso-
zaken aan de gedaagde een laatste, niet al te krappe termijn toe te staan, 
binnen welke hij nog in der minne kan betalen zonder tevens ook al 
proceskosten, zoals het door de eiser betaalde griffierecht, te moeten 
vergoeden. Dit zal het animo om voor het eigenlijke geding vrijwillig te 
betalen doen toenemen, hetgeen een gunstig effect kan hebban op het 
aantal aanhangige zaken. Ik verwijs in dit verband ook naar de door mij in 
de nota van wijziging voorgestelde en aldaar ook toegelichte wijziging 
van artikel 11 van de Wet tarieven in burgerlijke zaken, die onder meer 
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inhoudt dat het qriffierecht wordt terugbetaald als de zaak (bijv. vanwege 
volledige betaling) uiterlijk op de eerste dienende dag wordt ingetrokken. 

Hier komt bij dat de mogelijkheid van aangetekende verzending van 
een op een formulier gestelde dagvaarding tot een verweertermijn moet 
leiden van ten minste enige weken, daar moet worden gewacht of de 
zending door de PTT aan de griffie wordt teruggezonden (zie het thans 
voorgestelde artikel 104, derde lid). Ik zou niet graag alleen om deze 
reden een verschil willen aanbrengen in de verweertermijn tussen zaken 
waarbij een deurwaarder optreedt enerzijds en zaken waarin dagvaarding 
plaatsvindt zonder de tussenkomst van een deurwaarder anderzijds 
Voorts houd ik staande dat juist bij geldvorderingen de iets langere 
termijn vanwege de regeling van de wettelijke rente geen ernstig 
bezwaar kan zijn. Tenslotte kan men in werkelijke spoedgevallen aan de 
kantonrechter vragen, de dagvaardingstermijn te verkorten (artikel 7 
zoals aangepast in de nota van wijziging) Om al deze redenen zou ik ook 
in het nieuwe voorstel aan de ruimere termijn van vier weken willen 
vasthouden 

Enkele meer technische verschillen, verbeteringen, ten opzichte van 
het oorspronkelijke voorstel zijn, voorzover het de rechtsingang en het 
antwoord betreft: 

- Bij de dagvaarding door middel van een formulier bestaat geen 
behoefte aan de in artikel 103, derde lid, van het oorspronkelijk 
wetsvoorstel voorziene mogelijkheid van correctie van fouten in het 
procesinleidend stuk Door de structuur van het formulier en de daarbij 
op te stellen toelichting kan men de justitiabelen in dit opzicht een eind 
op weg helpen. Is het formulier desondanks niet goed of niet volledig 
ingevuld, dan is dat voor risico van de eiser en zal de rechter moeten 
beslissen, op basis van de artikelen 93 en 94 Rv, die ook hier van 
toepassing zullen zijn, of de gedaande door de fout of het verzuim in zijn 
verdediging is benadeeld Dit systeem geldt sinds 1985 (wet van 30 me: 
1985 Stb. 304) voor de dagvaardingsoroeedure Een dubbele of 
dubieuze rol van de griffier wordt daarmee vermeden 

- De regeling van de alternatieve dagvaarding wordt in het nieuwe 
artikel 104, derde lid, Rv gecompleteerd met een vrij straffe bepaling 
voor de gevallen dat een aan de gedaagde verzonden stuk terugkomt op 
de griffie: eiser zal dan moeten dagvaarden door middel van een 
deurwaardersexploit. Ook daarmee voorkomt men werk op de griffie. Als 
er met het adres of de tenaamstelling van de gedaagde in het formulier 
iets mis is of de gedaagde het stuk weigert, moet de eiser daarvoor ?elf 
het risico dragen. Deze regeling zal ertoe leiden dat men nauwkeurig zal 
zijn met het vermelden van naam en adres van de gedaagde. In de 
toelichting bij het formulier zal de eiser erop worden gewezen dat hij er 
vaak verstandig aan zal doen, een uittreksel uit het bevolkingsregister of 
het handelsregister op te vragen Door deze opzet wordt de griffie, in 
vergelijking met de oorspronkelijke opzet en ook in vergelijking met de 
huidige situatie, vooral met betrekking tot de betalingsbevelprocedure, 
veel werk bespaard. 

Tot deze voorstellen ben ik, zoals gezegd, gekomen naar aanleiding 
van de indringende beschouwingen van vrijwel alle aan het woord zijnde 
leden Veel van hun vragen zijn daarmee zo wil het mij voorkomen, 
reeds beantwoord. De dagvaardino door een deurwaarder blijft als 
mogelijkheid gehandhaafd en is in een belangrijke categorie van zaken 
verplicht gebleven. De voordelen van de inschakeling van een 
deurwaarder zullen dus in ongeveer dezelfde mate als thans ook in de 
toekomst aan de justitiabelen en aan de civiele rechtspraktijk in kanton-
gerechtszaken ten goede komen. De gerechtsdeurwaarders zullen 
navenant bij deze procedures betrokken blijven. In de gevallen waarin 
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geen deurwaarder behoeft te worden ingeschakeld, zal door het systeem 
van formulier en slechts éénmalige aangetekende verzending, per saldo 
aan de griffie, ook in vergelijking met de huidige situatie bij de in de 
praktijk vrij bewerkelijke betalingsbevel-procedure, werk worden 
bespaard. 

Het door mij nu voorgestelde stelsel acht ik ook te verkiezen boven et 
algemeen vereiste van betekening. De gedachte daaraan werd geoppero 
door de leden van de C.D.A. fractie en de V.V.D.-fractie. Het stelsel 
waaraan deze leden hier denken zou echter, anders dan in de huidige 
situatie, ook in zaken met een financieel belang van (ver) onder de 
f 2500 de tussenkomst van een deurwaarder, anders dan thans, verplich 
maken. Waarom ik daartegen bezwaar heb, heb ik hierboven reeds 
opgemerkt. 

Ook de vragen van mr. W. L. Haardt in RM Themis 1987, blz. 316 en 
volgende, in het bijzonder op blz. 319, waarvoor de leden van de 
P.v.d.A. fractie alsmede de leden van de V.V.D.-fractie mijn aandacht 
vroegen, zijn hierboven impliciet reeds beantwoord. De argumenten om 
de dagvaarding als mogelijke rechtsingang ook in kantongerechtszaken 
te behouden, hebben mij vooralsnog overtuigd. Naast de in het voorlopig 
verslag genoemde argumenten spreken ook argumenten van wetssyste-
matische aard mij aan, waarbij ik denk aan de ons wachtende integratie 
van de gerechten van eerste aanleg. De achtergrond van het oorspronke-
lijke voorstel om een schrifteliike eis als algemene rechtsingang voor te 
stellen was niet zozeer dat ik bezwaar zou hebben tegen dagvaarding 
door een gerechtsdeurwaarder als wiize van rechtsingang, als wel het 
streven om ook op het terrein van de rechtsingang een zo groot 
mogelijke harmonisering te bereiken. Ik meende aanvankelijk dat dit niet 
wel viel te rijmen met handhaving van de dagvaarding als mogelijke 
rechtsingang, daar ik niet aanstonds zag op welke wijze een vaste 
dienende dag, inherent aan een dagvaarding, ook zou kunnen worden 
aangehouden bij een rechtsinqanq zonder deurwaarder. Bij nader inziet! 
blijkt dit toch zeer wel mogelijk te zijn; ik heb mij, zoals gezegd, in dit 
opzicht laten inspireren door een qedachte die door enige kantonrechter 
is gelanceerd. 

Het thans voorgestelde systeem brengt, zoals al gezegd, per saldo 
meer harmonisering dan het oorspronkelijke. Alle zaken beginnen met 
een dagvaarding. Verweertermijn en orocesverloop zijn gelijk. Tussen de 
inschakeling van een deurwaarder en het indienen van een formulier 
bestaan uiteraard wel verschillen. Bij de inschakeling van een 
deurwaarder loopt men niet het risico dat de zaak doodloopt omdat het 
stuk niet bezorgbaar blijkt te zijn. Dient men een formulier in ter griffie 
dan bestaat dat risico wel en moet men zich, als dat risico zich verwe-
zenlijkt, alsnog tot een deurwaarder wenden. Voor de grotere zekerheid 
in dit opzicht die het deurwaardersexploit biedt, betaalt de justitiabele 
een prijs. Het past in dit wetsvoorstel om in een aantal gevallen aan de 
justitiabele zelf de keus te laten, of hij die prijs wil betalen. 

Aan het slot van deze paragraaf wil ik nog een opmerkinq maken ove' 
de mogelijkheid van verhoging van de competentiegrens in kantonqe-
rechtszaken, een kwestie die ook wel in verband staat met de rechts-
ingang. De leden van de fractie van de P.v.d.A. vroegen naar mijn 
standpunt aangaande een verhoging tot f 10000, zoals bepleit door de 
Consumentenbond. Evenals de leden van de S.G.P-fractie heb ik 
daaraan op dit moment geen behoefte. De thans in het geding zijnde 
wijzigingsvoorstellen kunnen naar mijn mening beter worden bezien los 
van een eventuele verhoging van de competentiegrens. Zo'n verhoging 
pleegt van tijd tot tijd plaats te vinden, onder meer vanwege de geldont 
waarding. Voor een structurele verhoqing in samenhang met dit 
wetsvoorstel zie ik geen grond. 
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4. Procesverloop 

Een van de vernieuwingen die dit wetsvoorstel wil introduceren in de 
kantongerechtsorocedure is de comnaritie na antwoord. Onder meer mei 
het oog op eventuele integratie van de gerechten in eerste aanleg meen 
ik dat het aanbeveling verdient, ook in dit opzicht zoveel mogelijk 
aansluiting te zoeken bij de rechtbankprocedure. Voor die procedure heb 
ik met betrekking tot het instituut van de comparitie na antwoord een 
afzonderlijk wetsvoorstel ingediend (wetsvoorstel 19 574, houdende 
wijziging van bepalingen die verband houden met de persoonlijke 
verschijning van partijen in civiele procedures). Dit wetsvoorstel is op 26 
januari 1989 door de Tweede Kamer aangenomen. Ik heb goede hoop 
dat het binnen afzienbare tijd tot wet zal worden verheven. In verband 
daarmee geef ik er thans de voorkeur aan. het onderhavige wetsvoorstel 
reeds op wetsvoorstel 1 9 574 af te stemmen. Volstaan wordt daarom nu 
met een verwiizing naar de toepasseliike nieuwe artikelen, in het 
bijzonder het nieuwe artikel 141a Rv volgens wetsvoorstel 19 574. In 
verband daarmee kan artikel 108 van het oorspronkelijke wetsvoorstel 
vervallen. 

Ik ben van mening dat er geen aanleiding is, op het gebied van de 
kantongerechtsorocedure voor de comüaritie na antwoord een andere c* 
een aanvullende regeling voor te stellen naast die welke te vinden is in 
wetsvoorstel 19 574. Ook in het voorlopig verslag zijn geen suggesties in 
die zin gedaan. De oomerking van de leden van D66 over de beheers-
baarheid van de procedure, bij voorbeeld in het geval van toepassing van 
artikel 108, heb ik althans niet als zodanig oogevat. Naar mijn mening is 
er geen reden om aan te nemen dat het rolsysteem, dat in het 
wetsvoorstel in zijn huidige vorm niet wordt aangetast, in mindere mate 
dan thans zijn functie van beheersinstrument kan vervullen. Veel van wat 
wordt vooraesteld op het gebied van de communicatie tussen partijen er 
het kantongerecht (vooral in artikel 120 van het oorsDronkelijke ontwerp 
118 volgens de nieuwe nummering) functioneert ook thans reeds en leid 
niet tot Droblemen in dit opzicht 

De leden van de P.v.d.A-fractie vroegen mii de suggestie van de 
Nederlandse Orde van Advocaten inzake het recht van partijen op een 
comparitie of op het nemen van een conclusie van re- en dupliek , nog 
eens in overweging te nemen. Ook de leden van de V.V.D.-fractie hadde* 
kritiek op het vervallen van het recht op re- en dupliek. De suggestie van 
de Nederlandse Orde van Advocaten heb ik overgenomen. Zoals in 
paragraaf 1 reeds opgemerkt, heb ik bij nota van wijziging artikel 111 Rv 
zoals dit in het oorspronkelijke ontwerp luidde aangeDast. Partijen 
hebben volgens het aangeoaste artikel 111 Rv (109 volgens de nieuwe 
nummering) elk recht op een nadere «conclusie», tenzij er een comparitie 
na antwoord heeft plaatsgevonden. Aldus wordt gewaarborgd dat 
partijen na antwoord desgewenst nog minstens een maal aan het woord 
komen, hetzij mondeling bii de comnaritie, hetzii schriftelijk. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie en de leden van de S.G.P.-fractie 
vroegen aandacht voor de kosten van het deskundigenrapport, in het 
bijzonder in consumentenzaken. Ik wil dienaangaande allereerst wijzen 
op de sinds 1 april 1988 aeldende reaeling voor de kosten van een 
deskundigenrapport, zoals opgenomen in artikel 225 Rv Deze regeling is 
ook van toeoassing in kantongerechtszaken Zij houdt in dat kosten van 
een deskundigenrapport, voorzover deze via een proceskostenveroor-
delino ten laste zouden komen van een partij die volgens de maatstaven 
van artikel 9 van de Wet rechtsbüstand aan on- en minvermogenden in 
aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp, ten laste komen van 
's Rijks kas. Daarmee is het door deze leden gesignaleerde probleem 
voor deze belangrijke groeD van iustitiabelen opgelost. In andere 
gevallen staat de voorgestelde wettelijke reaelina niet in de weg aan 
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praktische oplossingen, al dan niet gebaseerd op afspraken met indivi-
duele deskundigen of met organisaties, gericht op een beperking van 
deze kosten, vooral bij zaken met een klein financieel beiang. Dergelijke 
oplossingen worden ook thans in de praktijk niet zelden gevonden. Voor 
een wettelijke regeling die verder gaat dan het recente, al genoemde 
artikel 225 Rv zie ik onvoldoende aanleiding en ook geen goede 
mogelijkheden. Voor het probleem van de kosten van deskundigenta-
rieven verdienen in de gevallen die niet door artikel 22b Rv worden 
bestreken informelere oplossingen naar mijn mening de voorkeur. 

De leden van de V.V.D.-fractie en het lid van de G.P.V.-fractie spraken 
hun waardering uit voor de voorgestelde regeling van de incidenten. De 
kritiek die op deze regeling is geuit door J. ten Berg-Koolen, waarnaar 
het lid van de G.P.V.-fractie verwijst, was voor mij aanleiding een 
wijziging voor te stellen in de tekst van artikel 117 (115 volgens de 
nieuwe nummering), waarop ik hieronder bij de artikelen terugkom. 

De leden van de S.G.P.fractie vroegen zich af of, ter voorkoming van 
een mogelijke vloed aan overbodige procedures, het ontwerp niet zou 
moeten voorzien in een regeling die het voor de griffier c.q. kanton-
rechter mogelijk maakt om vast te stellen of er sprake is van een geschil 
dat niet in der minne kan worden opgelost. Zij dachten hierbij aan een 
ingebrekestelling, sommatie of iets dergelijks. Te dien aanzien merk ik 
het volgende op. In de eerste plaats heb ik de indruk dat in het algemeen 
niet lichtvaardig tot een procedure wordt overgegaan, al was het alleen 
al gezien de daaraan verbonden kosten. Veeial zal door de eisende partij 
worden gepoogd het geschil buiten de rechter om tot een oplossing te 
brengen, onder meer op een van de door de leden van de S.G.P.-fractie 
aangegeven wijzen. In de tweede plaats is, indien het toch tot een 
procedure is gekomen, in de voorgestelde procedure een moment 
ingebouwd waarop de kantonrechter kan bezien of alsnog een minnelijke 
regeling tot de mogelijkheden behoort. Ik doel hier op de comparitie van 
partijen, die de kantonrechter kan bevelen als de zaak hem daartoe 
geschikt voorkomt (artikel 141a Rv volgens wetsvoorstel 19 574; naar 
deze bepaling wordt ook in het onderhavige wetsvoorstel reeds 
verwezen, namelijk in artikel 97 Rv, zoals gewijzigd in onderdeel II van d( 
nota van wijziging). 

De leden van de fracties van het C.D.A. en het G.P.V. brachten de vorm 
van het vonnis ter sprake. De leden van de CD.A-fractie stemden 
nadrukkelijk in met het feit dat de kantonrechter schriftelijk vonnis wijst. 
Het lid van de G.P.V.-fractie daarentegen betreurde het dat de 
mogelijkheid van het uitspreken van een mondeling vonnis niet is 
opgenomen; hij achtte die mogelijkheid een efficiënt middel ter 
beperking van het procedureverloop. 

In het nader rapport (blz. 3 onder 3, waarnaar ik in dit verband gaarne 
verwijs) heb ik een paragraaf gewijd aan de mogelijkheid van een 
mondeling vonnis. Ik kwam tot de conclusie deze mogelijkheid niet te 
moeten opnemen in dit wetsvoorstel. Ik word hierin gesteund door mr. 
W. L. Haardt (RM Themis 1987, blz. 324), die de mogelijkheid van een 
mondeling civiel vonnis onbezonnen acht en vreest dat zulks uitnodigt te. 
gemakzucht en het maken van slechte vonnissen. De voordelen van het 
introduceren van deze mogelijkheid wegen naar mijn mening niet op 
tegen de nadelen. 

Aan het slot van deze paragraaf wijs ik er voor de goede orde nog op 
dat de door de leden van de fracties van het C.D.A., de S.G.P. en het 
G.P.V. gereleveerde mogelijkheid van een voorlopig getuigenverhoor of 
verhoor van deskundigen ook in kantongerechtszaken, over welke 
mogelijkheid deze leden zich in positieve zin uitlieten, korte tijd na de 
indiening van het voorlopig verslag is gerealiseerd. Op 1 april 1 988 is dt 
regeling van het nieuwe bewijsrecht in burgerlijke zaken (Wet van 3 
december 1987, Stb. 590) in werking getreden. Sinds dat tijdstip gelde 
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de wettelijke bepalingen betreffende het voorlopig getuigenverhoor 
(214-220 Rv) en het voorlopig deskundigenbericht (227-232 Rv) ook 
voor kantongerechtszaken, zoals uit deze bepalingen blijkt. 

Artikel I, onderdeel A 

Aanhef 

De artikelen 123 en 124 Rv zullen vervallen bij de inwerkingtreding van 
de wet van 7 mei 1986, Stb. 295 (Invoeringswet Boeken 3-6 Nieuw 
B.W., eerste gedeelte, bevattende wijziging van het Wetboek van Burger-
lijke Rechtsvordering, de Wet op de rechterlijke organisatie en de Faillis 
sementswetj. Zij worden alsdan vervangen door de nieuwe zesde 
afdeling, getiteld Van gedwongen ontruiming, van de tweede titel van het 
Tweede Boek. Veiligheidshalve verdient het, ter vermijding van een 
leemte, de voorkeur deze artikelen tot dat moment te handhaven. 

Artikel 97 Rv 

De volgorde van de leden wordt omgedraaid, teneinde aan te sluiten 
bij de volgorde van de artikelen waarnaar wordt verwezen. 

De wijzigingen in het eerste lid (wordt tweede lid) vloeien voort uit de 
handhaving van de mogelijkheid van dagvaarding en uit de schrapping 
van artikel 108 van het oorspronkelijk wetsvoorstel. De handhaving van 
de dagvaarding maakt het wenselijk de artikelen 135, 136 en 139, eerste 
lid, van toepassing te laten zijn in kantongerechtszaken. De schrapping 
van artikel 108 vloeit voort uit het feit dat in wetsvoorstel 19 574, dat op 
19 januari 1989 door de Tweede Kamer is aangenomen, in een nieuw 
artikel 141a Rv een als algemeen te beschouwen bepaling is opgenomen 
betreffende de comparitie na antwoord. De aparte vermelding van dit 
instituut in het oorspronkelijke artikel 108 dient te worden vervangen 
door verwijzing naar het nieuwe artikel 141 a. Ook naar het in 
wetsvoorstel 19 574 voorkomende nieuwe artikel 145 Rv, dat betrekking 
heeft op de verkorte-termijnprocedure, kan in het onderhavige 
wetsvoorstel worden verwezen. 

In de oorspronkelijke tekst was verzuimd, het tweede lid van artikel 76, 
dat over de mogelijkheid van stempelvonnissen handelt, van toepassing 
te laten blijven. Het tweede lid (wordt eerste lid) is in die zin aangepast 
Voorts meen ik dat het nuttig is, artikel 84 toe te voegen aan de 
opsomming van artikelen die in de kantongerechtsprocedure niet van 
toepassing zullen zijn. 

Artikel 98 Rv 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. vroegen aandacht voor de 
suggestie van mevrouw Ten Berg-Koolen (MJB 1987 blz. 1417) om te 
komen tot een uitbreiding van de meer consument-vriendelijke regeling 
van de bevoegdheid van de kantonrechter, zoals vervat in het voorge-
stelde artikel 98, derde lid, tot in beginsel alle consumententransacties 
Dit was voor mij aanleiding het voorgestelde artikel 98, derde lid, te 
wijzigen in die zin dat in alle gevallen waarin de consument procesoartii 
is, naast de normaal bevoegde kantonrechter ook de kantonrechter van 
de woonplaats van de consument bevoegd is. In het oorspronkelijke 
wetsvoorstel was het «forum consumentis» beperkt tot koop van roeren., 
goed. Er is inderdaad geen reden, deze mogelijkheid niet ook open te 
stellen bij andere consumententransacties zoals de reisovereenkomst en 
overeenkomsten in de sfeer van het verrichten van enkele diensten. Ook 
kan voor het idee van een algemeen «forum consumentis» als aanvul-
lende mogelijkheid verwezen worden naar artikel 14 van het gewijzigde 
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EEG-bevoegdheids- en executieverdrag, zoals deze bepaling voor 
Nederland in werking is getreden op 1 november 1986. Afstemming op 
deze belangrijke internationale regeling acht ik een doorslaggevend 
argument ten gunste van de thans voorgestelde bepaling in het derde lid 
van artikel 98 Rv. 

Artikel 103 Rv 

Door het handhaven van de daavaardina door een gerechtsdeur-
waarder als rechtsingang in kantongerechtszaken kan dit artikel beperkt 
blijven tot enige aanvullingen en een afwijking van de terzake geldende 
algemene regels, te vinden in de artikelen 1 tot en met 5 Rv. De aanvul-
lingen onder a. en c. houden verband met het eigen karakter van deze 
procedure. Het is voor de gedaaade van belang te weten of iemand, en 
zo ja wie, als gemachtigde van de eisende partij optreedt, en wat voor 
hem de gevolgen zijn als hij geen verweer voert. De onder b. bedoelde 
afwijking houdt in dat in de dagvaardina wordt vermeld dat men ter 
keuze hetzij mondeling, hetzij schrifteliik kan antwoorden. Het is van 
belang voor de gedaagde dat hii aanstonds op die keuzemogelijkheid 
wordt gewezen De bij dit artikel nestelde vragen ziin door de nieuwe 
voorstellen, zoals in het alaemeen oedeelte toegelicht, beantwoord of 
achterhaald. 

Artikel 104 Rv 

De herziene tekst van dit artikel is hierboven in oaragraaf 3 uitvoerig 
besproken. 

Ik voea daaraan toe dat het daovaardingsformulier ruimte zal bevatten 
voor de vermelding van gegevens betreffende de partijen (naam en 
adres) en eventueel van hun pemachtioden, van de wiize waarop, de 
plaats waar en het tüdstiD waarop de gedaagde kan antwoorden, en 
voorts afzonderlijke ruimte voor de vermelding van het gevorderde en de 
gronden waaroD de vordering berust. In de voorgedrukte tekst zullen de 
vermeldingen worden opgenomen die, naast hetneen artikel 5 Rv eist, op 
arond van het voorgestelde 103 Rv ook in een exploit van dagvaarding 
moeten worden opgenomen (de twee manieren waarop de aedaagde 
blijkens artikel 105, eerste lid, kan antwoorden en de gevolgen die 
intreden als hii verzuimt te antwoorden). 

De suggestie van de leden van de S.G.P-fractie om voor te schrijven 
dat een uittreksel uit het bevolkings- of handelsregister wordt 
overgelegd, heb ik niet opaevolgd Deze uittreksels geven niet altiid de 
op het moment van dagvaarding bestaande situatie weer. Men kan er 
dus niet on afaaan. Bovendien heeft de griffier in de opzet zoals ik die 
thans voorstel niet de taak te controleren of de adressering of de 
tenaamstelling iuist is. Het is niet duidelijk wat hij met het overaeleade 
uittreksel zou moeten doen. Hij moet het hem aangeboden stuk 
verzenden en als dit vanweoe een oniuiste vermeldino van de gegevens 
van de gedaaade onbezorgbaar blijkt te zijn, zal de eiser alsnoa een 
deurwaarder moeten inschakelen De extra kosten die dat meebrengt 
zullen voor de eiser een prikkel ziin te trachten een dergelijke gang van 
zaken te voorkomen door de juiste aegevens te vermelden. De verant-
woordelijkheid voor een iuiste vermelding van de aegevens van 
gedaaade en het risico van een oniuiste vermelding ligt in de aekozen 
opzet aeheel bii de eiser. Deze zal er soms goed aan doen de bedoelde 
registers te raadplenen. Op die monelijkheid zal hij in de toelichtinn bij 
het formulier worden aewezen 

De vraaa van het lid van de GPV. fractie of zoals de Koninklijke 
Vereniaing van Gerechtsdeurwaarders meent, het oorsDronkelijke artikel 
104 strijdig is met een fundamenteel beginsel nameliik dat ten aanzien 
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van de woonplaats niet beslissend is de inschrijving in de registers doch 
de Dlaats waar de burqer zijn woonstede heeft, is op zichzelf door de 
nieuwe tekst achterhaald, maar ik wil deze vraag gezien zün principiële 
karakter graaq beantwoorden. Ik ben van mening dat ons recht een 
fundamenteel beqinsel als door de aenoemde Vereniging bedoeld niet 
kent. Ik verwijs naar artikel 588, eerste lid, onder b, van het Wetboek van 
Strafvordering. Ook artikel 11, tweede lid, boek 1 BW duidt niet op een 
beoinsel als bedoeld. Overiaens zullen ook gerechtsdeurwaarders die 
twijfelen aan de juistheid van een adressering in veel gevallen noodqe-
dwongen moeten afaaan op de gegevens die in de registers zün vermeld 

Artikel 105 Rv 

De suggestie van de leden van de C.D.A.-fractie om één termiin aan te 
houden voor het verweer, is in de nu voorgestelde bepalingen ODaevolud 
Die termijn is om redenen van wetssvstematiek weer oogenomen in 
artikel 7. eerste lid. Rv. 

Een ook in de nieuwe voorstellen noa bestaande kwestie waaron deze 
leden wezen is die van het termiinverschil voor verweer dat een gevolg 
is van het feit dat een gedaagde aan wie een exploit wordt betekend, 
daarvan reeds on die daq kennis neemt, terwijl aanqetekende verz^'":,; 
al oauw een etmaal verot. zodat de verweertermijn iets korter wordt. 
Daar de verweertermijn in de nieuwe voorstellen echter ruimer is 
geworden (zü bedraagt nu ten minste vier weken), is ook het oewicht var, 
dit bezwaar afgenomen. Een andere regeling zou ingewikkeld zün en ook 
nooit geheel nauwkeuriq. daar men niet exact de verzendingstijd van ee 
aangetekend stuk kent. Ik geef er daarom de voorkeur aan over dit 
verschil heen te stappen, temeer daar een qedaagde die in tijdnood 
komt. om uitstel kan vraqen. 

De suoaestie van de leden van de S.G.P.-fractie om voor te schriiven 
dat de verweerder de qriffier uiterlijk een week voor de datum van de 
rolzittino moet melden dat hij ter zittina zal verschijnen, heb ik niet 
gevolgd. Dit zou weer meer administratieve handelinaen veroen en vorm 
bovendien een aantastinq van het recht om mondelino verweer te 
voeren. Daartoe moet een qedaagde ook oo het laatste moment nog 
kunnen besluiten Ook nu komen oedaagden die mondeling verweer 
willen voeren onaangekondigd ter zittinq. De organisatorische problems 
die voortvloeien uit het feit dat men nooit weet hoeveel gedaagden zulle 
verschijnen, zijn niet van ernstiqe aard. 

De problemen die voortvloeien uit het moeten kiezen van een rolzitting 
binnen veertien dagen, waarop deze leden wezen, doen zich in de oewii-
zigde opzet niet meer voor. Het oaat nu steeds om een minimumtermiip 
van vier weken Men neemt, net zoals tegenwoordig, de eerst mooeliike 
dag na het verstrijken van de termiin of, als men daaraan de voorkeur 
qeeft, een latere daq. Deurwaarders en griffiepersoneel kennen de dage 
waarop bepaalde soorten zaken kunnen dienen, oewoonliik vaste daqen 
eens in de week of eens in de twee weken, en kunnen partiien daarover 
inlichten. De bedoelde daoen en tijdstippen, veelal inoedeeld voloens de 
beoinletter van de naam van de qedaagde, worden vastqesteld bii 
büzonder reolement van het kantonqerecht en zijn ook te vinden in de 
Gids voor de rechterlijke macht. 

In antwoord oo een vraag dienaangaande van de leden van de 
C.D.A.-fractie merk ik, met betrekkino tot het derde lid, op dat ik geen 
verschil zie tussen «met redenen omkleed» en «gemotiveerd». Indien er 
toch een verschil is, is uiteraard de tekst van de wet beslissend. De 
formulering stemt overeen met die welke te vinden is in artikel 141 Rv 
betreffende de conclusie van antwoord. De sanctie op het achterwege 
bliiven van motivering dit in antwoord oo een vraag van de leden van d 
S.G.P.-fractie, is dat de rechter het verweer maq passeren. Het is nuttio 
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dat de rechter die een verweer om deze reden passeert, zich daarbij op 
de wet kan baseren. 

Artikel 106 Rv (vervallen) 

Het vervallen van artikel 106 van het oorspronkelijke ontwerp vloeit 
voort uit het handhaven van de dagvaarding als mogelijke rechtsingang. 
Verkorting van de dagvaardingstermiin kan beter zoals thans in artikel 7 
geregeld blijven; dit artikel is daartoe in deze nota van wijziging (onder 
XVII) eveneens gewijzigd. Daarentegen diende de afzondelijke bepaling 
over het verstek (artikel 107, in de nieuwe nummering artikel 106) 
gehandhaafd te blijven, daar ook in de gewijzigde opzet niet het al dan 
niet verschijnen van de gedaagde bepalend is voor de verstekverlening, 
maar het achterwege blijven van een mondeling of schriftelijk antwoord, 
waaraan nog is toegevoegd het achterwege blijven van een verzoek om 
uitstel. Dit verschil met artikel 76 hangt samen met het feit dat in deze 
kantongerechtsprocedure de partijen niet verplicht zijn zelf of via een 
gemachtigde ter terechtzitting te verschijnen. In de nieuwe opzet kan het 
verzet slechts plaatsvinden op de wijze als bepaald in de artikelen 81 en 
volgende. Het ontwerpen van een apart formulier voor deze gevallen lijkt 
mij niet nodig en niet wenselijk. 

De vraag van de leden van de S.G.P.-fractie die onder dit artikel is 
vermeld heeft betrekking op de artikelen 106 tot en met 120 en betreft 
de aard van de beslissingen van de rechter die ingevolge deze 
bepalingen kunnen worden genomen. Ik ben het met deze leden eens dat 
duidelijkheid hier gewenst is in verband met mogelijke rechtsmiddelen, 
openbaarheid en motivering. Ik meen dat de bedoelde bepalingen in dit 
opzicht niet tot ernstige interpretatieproblemen leiden. Ik zal deze 
mening hieronder toelichten, waarbij ik duidelijkheidshalve de nieuwe 
nummering volg. 

De beslissing ex artikel 106 is een eindvonnis met alle consequenties 
van dien. 

De aanhouding ex artikel 107 is een rolbeschikking. Hetzelfde geldt 
voor het bepalen van de termijn voor het antwoord op de tegeneis ex 
artikel 108, eerste lid, en voor de nadere schriftelijke toelichting ex 
artikel 109. 

Het bevel ex artikel 1 10 is geen rolbeschikking, maar een interlocutoir 
vonnis. 

Uit de tekst van artikel 115 blijkt dat in de gevallen, bedoeld in de 
artikelen 1 12 tot en met 1 14, geen rechtsmiddelen openstaan. De vraag 
van openbaarheid en/of motivering van uit deze bepalingen voort-
vloeiende beslissingen lijkt mij vooral van academische aard. 

Artikel 1 16 is een apart geval met een eigen regeling met betrekking 
tot rechtsmiddelen. Voor motivering en openbaarheid geldt hier hetgeen 
in het algemeen gelat voor vonnissen. 

De artikelen 117 en 118 tenslotte bevatten geen beslissingen van de 
rechter. 

Artikel 106 (was 107) Rv 

De vraag die de leden van de C.D.A.-fractie bij dit artikel stelden, is in 
paragraaf 3 van het algemeen gedeelte van deze memorie reeds 
besproken. 

Artikel 108 Rv (vervallen) 

Zoals gezegd wordt voorgesteld deze bepaling te laten vervallen, daar 
haar functie kan worden overgenomen door het nieuwe artikel 141a Rv 
volgens wetsvoorstel 19 574, zoals dit op 26 januari l 989 door de 
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Tweede Kamer is aangenomen. Met betrekking tot door de leden van de 
S.G.P.-fractie bij dit artikel gestelde vragen wijs ik erop dat het woord 
«aanstonds» in het bedoelde artikel 141a Rv niet voorkomt. Een 
discussie over de omvang van de termijn in dit artikel, waarover deze 
leden een opmerking maakten, lijkt mij, in het licht van zijn recente 
aanvaarding door de Tweede Kamer, thans niet meer op zijn plaats. Wel 
wil ik, naar aanleiding van een laatste vraag van deze leden, gaarne nog 
verduidelijken dat de door hen bedoelde termijn van twee weken geen 
fatale termijn is. Immers de wet verbindt aan overschrijding ervan geen 
sancties 

Artikel 1'07 (was 109) Rv 

In het nieuwe artikel 107 is in vergelijking met het corresponderende 
artikel 109 een vereenvoudiging aangebracht, voortvloeiende uit het 
vervallen van het oorspronkelijke artikel 108 

Ook de tekst van artikel 108 is in vergelijking met het corresponde-
rende artikel 110 van het oorspronkelijke ontwerp vereenvoudigd. Het 
leek bij nader inzien niet nodig ingeval van een tegeneis onderscheid te 
maken tussen een mondeling en een schriftelijk antwoord. De keuze kan 
hier beter aan de partijen worden overgelaten. Het tweede lid kan 
daardoor vervallen. 

Artikel 110 (was 112) Rv 

Het gaat hier om een puur redactionele aanpassing van de laatste zin 
van artikel 112 (110 nieuw) aan het nieuwe artikel 19a Rv, laatste lid, 
zoals dit is opgenomen in het genoemde wetsvoorstel nr. 19 574. Men 
zie ook het huidige artikel 233, laatste lid, Rv. Aldus wordt eenheid van 
terminologie bevorderd. 

Artikel 112 (was 114) Rv 

Op de wenselijkheid in artikel 114 (112 nieuw), zoals ook thans 
mogelijk is, mondelinge vermindering van eis toe te staan, is gewezen 
door mr T. Olthoff in Trema 1 988, blz. 76 en door mr J. N .B .N. 
Saelman in WPNR nr. 5857, blz. 43. Ik heb deze suggestie overge-
nomen. 

Artikel 113 (was 115) Rv 

De wijzigingen van artikel 115 (113 nieuw) vloeien voort uit de gewij-
zigde opzet van de artikelen 103 tot en met 105. 

Artikel 115 (was 117) Rv 

Naar aanleiding van het over dit artikel opgemerkte door de leden van 
de P.v.d.A. fractie, die daarbij verwezen naar het reeds genoemde artikel 
van mevrouw Ten Berg-Koolen, en door de leden van de S.G.P.-fractie, 
heb ik dit artikel in de door hen bedoelde zin aangepast. Het houdt nu in 
dat de kantonrechter de wederpartij in de gelegenheid moet stellen, zich 
over het verzoek uit te laten. Ik heb daartegen geen bezwaar. Dat het 
oorspronkelijke voorstel, in de woorden van mevrouw Ten Berg-Koolen, 
«absoluut verwerpelijk», of, zoals mr. Boekwinkel (NJB 1987, blz. 1423) 
stelt, «uiterst bedenkelijk» was, gaat mij overigens wat ver. Men verge-
lijke het huidige artikel 429i Rv, tweede lid. Op die bepaling is soortge-
lijke kritiek, voorzover mij bekend, nooit geuit. Bij het aanvankelijk 
voorgestelde stelsel van facultatief verhoor was het oog vooral gericht 
op de gevallen waarin de kantonrechter voornemens was het voorstel af 
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te wijzen zodat het niet horen van de wederpartij haar rechten niet 
verkortte. Aangenomen werd dat iedere kantonrechter, indien hij tot 
toewiizing geneigd was, het geraden zou achten de wederpartij wèl te 
horen. 

Het feit dat de reqeling inhoudt dat de wederpartij de gelegenheid 
krijgt zich uit te laten, impliceert dat hij ook wordt geïnformeerd omtrent 
het gedane incidentele verzoek. In de praktijk kan dit niets anders 
betekenen dan dat hii daarvan een afschrift ontvangt. 

Een terminologische verandering is in de laatste zin de vervanging van 
het woord «voorziening» door rechtsmiddelen. Dit laatste woord is 
duidelijker, zeker nu ook in het volgende artikel sprake is van (voorlopige) 
«voorzieningen». 

Artikel 116 (was 118) Rv 

De nieuwe regeling van de voorlopige voorzieningen is allerwege met 
instemming begroet. Door verschillende partijen alsmede in de literatuur 
zijn suggesties gedaan om de voorgestelde regeling nog te verbeteren. 
Deze suggesties betreffen de introauctie van het vereiste van spoedei-
sendheid en de mogelijkheid van verzet voor de wederpartij die in het in 
het derde lid bedoelde geval niet is gehoord. Daarnaast is een aantal 
vraqen gesteld. Ik zal thans eerst op de suggesties ingaan, omdat 
hiermede tevens een gedeelte van de vragen wordt beantwoora. 

De leden van de fracties van de V.V.D., D66 en de S.G.P. achtten het 
opvallend dat geen sooed vereist is voor net vragen van een voorlopige 
voorziening. Hiermede wordt, aldus deze leden, de mogelijkheid 
geschapen dat de procedure ex artikel 118 (thans 116) tot de «gewone» 
Drocedure verwordt. Verwezen werd naar het artikel van mr A. 
Boekwinkel in net Nederlands Juristenblad, NJ6 198/, blz. 1420 ev. Bij 
nader inzien ben ik van oordeel dat toevoeging van het element van 
spoedeisendheid juist is. Het eerste lid van artikel 118 (tnans 1 16) is 
dienovereenkomstig gewiizigd. Naast de uoor genoemde fracties aange-
voerde argumenten hebben de volgende overwegingen tot dit oordeel 
geleid. Het spoedeisend karakter is inherent aan het treffen van 
voorlopige voorzieningen - vergelijk het kort geding - en het element var. 
spoed geeft enige beperking aan de reikwiigte van de voorgestelde 
Drocedure. Dit is ook van Deiang voor de aanzuigende werking die ervan 
zou kunnen uitgaan en daarmede voor de werkbelasting van de kanton-
rechter. Immers, bij het ontbreken van het vereiste van spoedeisendheid 
is een verschuiving van korte gedingen voor de president van de 
rechtbank naar procedures ex artikel 11 6 te verwachten, een aspect 
waarop ook de leden van de fracties van de P.v.d.A. en de V.V.u. wezen; 
bovendien zou, om met boekwinkel te spreken - een lawine van kanton-
kort-gedingen niet denkbeeldig ziin. 

Ook de tweede suggestie, het openen van de mogelijkheid van verzet 
indien de wederpartij vanwege onverwijlde spoed geen geiegenneid is 
geboden te worden gehoord, heeft mijn instemming. Met de leden van 
de fracties va.i het CDA. , de P.v.d.A. en de S.G.P. ben ik van mening 
dat op deze wijze aan het fundamentele recht op wederhoor wordt recht 
gedaan. In het nieuwe vierde lid van artikel 1 1 b is dit uitgewerkt. 

De leden van de S.G.P. tractie wijdden een oeschouwing aan de 
verhouding tussen het «kort geding» in kantongerechtsproceoures en hei 
gewone kort geding Het eerste lid van artikel I 18 (thans 1 I b) regelt d^ 
situatie dat reeds een gewoon kort geding is geëntameerd: een «kort 
geding» ex artikel 116 is dan niet meer mogelijk. Niet expliciet qeregeld 
is de situatie dat een kort geding voor de kantonrechter is geëntameerd 
en vervolgens de president van de rechtbank wordt geadieerd. De 
neiging tot het instellen van zo'n verkapt appel kan bestaan gezien net 
feit dat tegen een beschikking op een verzoek om een voorlopige 
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voorziening ex artikel 118 (thans 116) hoqer beroep of beroep in 
cassatie is uitgesloten. Dient, zo vroegen deze leden, de president in zo'n 
geval uitdrukkelijk onbevoegd te worden verklaard? Ik ben van oordeel 
dat dit gevoeqliik aan de rechter kan worden overgelaten. Men zie 
bijvoorbeeld de uitspraak van de rechtbank te Amsterdam van 28 januari 
1988, KG 1988, 88. Met de daarin vervatte overweging dat voor 
ingrijpen door de president alleen plaats is indien de voorziening evident 
onjuist is, ben ik het eens. 

Voort wensten de leden van de S.G.P.fractie met de leden van de 
C.D.A. fractie, laatstgenoemden met verwijzing naar de bijdrage van J. 
H. Dantuma aan de Jonge Balie Congresbundel 198/, dat partijen 
gewezen worden op de termijn van twee weken bedoeld in het zesde lid 
Mijns inziens dienen partijen inderdaad op deze termijn te worden 
gewezen. Dit behoeft echter niet in de wettekst tot uitdrukking te kornet 
Bij het kort geding bestaat voor het instellen van hoger beroep eveneens 
een termijn van 14 dagen, zonder dat de wet voorschrijft dat partijen 
hierop worden gewezen. De leden van de G.P.V.fractie vroegen zich in 
dit verband af of het niet beter ware het desbetreffende lid aldus te 
formuleren, dat het onherroepelijk worden van de beschikking wordt 
gekoppeld aan een verklaring van niet-berusting. Ik kan mij evenwel niet 
aan de indruk onttrekken dat het effect van dit voorstel in wezen 
overeenstemt met het huidige tekstvoorstel. 

De leden van de C.D.A.-fractie stelden tenslotte nog een vraaq betref-
^ende de rechtsingang: past de verzoekschriftprocedure in de context 
van het wetsvoorstel? Het lijkt mi| inderdaad bij nader inzien juister nier 
niet van een verzoekschriftprocedure te spreken en dus ook niet de 
artikelen 429a Hv en volgende hier van toepassing te laten zijn. Het gaat 
hier om voorlopige voorzieningen in het kader van eigenlijke (conten-
tieuze) rechtspraak. De context wijkt niet wezenliik af van die van het 
kort geding bij de president van de rechtbank. Aan dit kort geding worcit 
in het eerste lid ook gerefereerd. Het is dus beter hier een procedure te 
ntroduceren die leidt tot een vonnis en niet tot een beschikking. De 
rechtsgang die tot dit vonnis leidt, behoeft evenals die in kort geding 
geen uitvoerige regeling. Het noodzakelijke is opgenomen in het nieuwe 
wetsartikel. Het is een procedure die op zichzelf kan staan. Is nog geen 
nootdzaak aanhangig, dan zal het verzoek aan de kantonrechter uiteraard 
schriftelijk moeten worden qedaan. Maar wanneer de voorlopige 
voorziening wordt gevraagd nadat de hoofdzaak ai aanhangig is 
gemaakt, is toen eerder sprake van een incident. In lopende procedure? 
moet het verzoek naar mijn mening eventueel ook mondeling kunnen 
worden gedaan. De kantonrechter heeft in de ene en in de andere 
situatie binnen de door het artikel gestelde grenzen de ruimte om de 
orocesgang zelt te bepalen. Dat geldt ook voor het huidige artikel 100 Rv 
en voor de president in kort geding. De terminologie is in verband met 
een en ander iets aangepast. De oorspronkelijke, positief ontvangen 
opzet wordt daardoor voorzover ik kan zien niet aangetast, doch slechts 
verduidelijkt. 

Artikelen 117 en 118 (was 719 en 120) Rv 

De wijzigingen in de artikelen 119 en 120 (117 en 118 nieuw) zijn 
redactionele aanpassingen, voortvloeiende uit de gewijzigde opzet van 
de artikelen 103-1 Üb. 

Artikel I, onderdeel B 

Artikel 7 Rv 

Men vergelnke deze toelichting onder artikel 106 (vervallen). De 
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formulering van artikel 7 Rv is iets vereenvoudigd. Deze formulering sluit 
daardoor beter aan op het nieuwe artikel 145 Rv, zoals opgenomen in 
wetsvoorstel 19 574. 

Artikel 57a Rv 

Door meerdere fracties (P.v.d.A., V.V.D., C.D.A., S.G.P. en G.P.V.) is 
aandacht besteed aan de proceskosten en het proceskostenrisico. Zo 
vroegen de leden van de fractie van de P.v.d.A. aandacht voor een 
mogelijke beperking daarvan; de leden van de S.G.P.-fractie spitsten de 
mogelijke beperking toe op de kosten van deskundigenrapportage. De 
leden van de S.G.P.-fractie en het lid van de G.P.V. fractie wensten 
verduidelijking van de kosten waarin de verliezende partij verwezen kan 
worden. Kunnen, zo vroegen deze leden, kosten van rechtshulp (zoals 
raadslieden en rolgemachtigden of het uitbrengen van een exploit) 
zonder dat daarvoor een wettelijke verplichting bestaat als nodeloos 
gemaakt worden aangemerkt? De vragen van de leden van de fracties 
van het C.D.A. en de P.v.d.A. tenslotte waren toegesneden op de voorge-
stelde aanvulling van artikel 57a. 

Ten aanzien van de kosten van het deskundigenrapport kan ik kort zijn; 
in het algemeen deel van deze memorie, paragraaf 4, besprak ik het 
nieuwe artikel 225 Rv. üok voor proceskosten in het algemeen zou ik 
naar deze passage willen verwijzen. Een structurele vermindering van het 
proceskostenrisico van partijen kan slechts betekenen dat de overheid 
een groter gedeelte van die kosten voor zijn rekening neemt. Daartoe 
ontbreken de middelen en bestaan in het kader van dit wetsontwerp 
geen gronden. Het wetsvoorstel beoogt te dien aanzien geen verande-
ringen te brengen. Zo doet het zoals al gezegd geen afbreuk aan de 
mogelijkheden tot het verkrijgen van rechtshulp. Enige beperking van de 
proceskosten kan wel gelegen zijn in het feit dat in een aantal zaken van 
een dagvaardingsformulier gebruik gemaakt kan worden (zii het dat het 
merendeel van deze zaken ook thans zonder tussenkomst van een 
deurwaarder aanhangig kan worden gemaakt) en dat partijen niet langer 
verplicht zijn op een rolzitting te verschijnen. De introductie van de 
mogelijkheid de eigen verletkosten vergoed te krijgen (art. 57a, eerste 
lid, tweede zin) drukt eveneens de proceskosten van de partij die deze 
vergoeding krijgt. 

Dit brengt mij op de vragen met betrekking tot de «noodzakelijke» 
kosten bedoeld in artikel 57a. Moeten bijvoorbeeld de kosten van 
betekening zonder dat de wet deze dwingend voorschrijft, beschouwd 
worden als niet noodzakelijke kosten? En hoe zit het met de verletkosten 
van een partij die via een gemachtigde procedeert maar zelf ter zitting 
verschijnt, of met verletkosten van een wederpartij-niet-consument? Ik 
ben van mening dat de wet terzake geen gedetailleerde regeling moet 
bevatten. Een wettelijke regeling zou ook, gezien de grote verschei-
denheid aan mogelijkheden, nauweli|ks te maken zijn. De rechter dient 
de ruimte te worden gelaten bij de beoordeling van de noodzakelijkheid 
van gemaakte kosten alle o> ïstandigheden van het geval mee te wegen. 
Ook een partij die geen consument is, moet onder omstandigheden een 
vergoeding voor verletkosten kunnen krijgen. Een te gedetailleerde 
regeling zou de rechtsontwikkeling op dit punt kunnen belemmeren. 

Artikelen 91-94 Rv 

De in de nota van wijziging onder B voorgestelde wijziginqen van deze 
artikelen vloeien voort uit de nieuwe opzet van de artikelen 103, 104 en 
105. De regeling van de artikelen 91 en volgende, die nog in 1985 zijn 
vernieuwd, wordt voorzover mogelijk mede van toepassing verklaard OD 
de situatie dat dagvaarding plaatsvindt op de wijze als bedoeld in artikel 
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104 Rv nieuw. De in het nieuwe tweede lid van artikel 91 bedoelde 
«aanwijzingen» zullen betrekking hebben op de gegevens aangaande de 
partijen en de terechtzitting waartegen wordt gedagvaard, alsmede op 
het vermelden van een duidelijk omschreven eis en van de gronden 
waarop deze berust, een en ander zoals voor de dagvaarding bij 
deurwaardersexploit zal gelden krachtens artikel 5 Rv en het nieuwe 
artikel 103 Rv. Door de werking van de artikelen 93 en 94 zal in veel 
gevallen waarin een gebrek bestaat in het ingevulde formulier nietigheid 
worden voorkomen. 

Artikelen 429c en 429 d Rv 

De genoemde bepalingen kunnen vervallen, nu de huurzaken zullen 
verlopen volgens de nieuwe kantongerechtsprocedure volgens dit 
wetsontwerp en niet meer volgens de verzoekschriftprocedure van de 
artikelen 429a e.v. Rv. Men zie aangaande het vervallen van de artikelen 
125w en 125x Rv ook hieronder in deze memorie onder artikel II, 
onderdeel S, betreffende artikel 1629 BW. 

Artikel 1041 Rv 

In de aanpassing van artikel 1041 wordt aansluiting gezocht bij de 
formulering van het op 1 april 1988 in werking getreden tweede lid van 
artikel 203 Rv. Dat ter keuze ook de belofte kan worden afgelegd, vloeit 
voort uit artikel 1 van de Eedswet 1971. 

Artikel II (Wijziging van het Burgerlijk Wetboek), onderdelen D-Y nieuw 

Over de aanpassing van de BW-bepalingen betreffende huur van 
woonruimte en van bedrijfsruimte is gesproken in het algemeen gedeelte 
van deze memorie, paragraaf 2. De desbetreffende procedures worden 
gewijzigd in een procedure die verloopt volgens het bepaalde in dit 
wetsvoorstel. 

In de eerste plaats wordt de terminologie met laatstbedoelde 
procedure in overeenstemming gebracht: «verzoek» wordt vordering, 
«verzoeken» wordt vorderen; «verzoeker» wordt eiser; «beschikking» 
wordt vonnis. Andere terminologische wijzigingen hangen daarmee 
direct samen. Voorzover dat het geval is, behoeven de voorgestelde 
wijzigingen, naar mij voorkomt, geen nadere toelichting. 

Ik merk nog slechts het volgende op. 

Onderdeel D (betreft artikel 1623a BW) 

In het huidige vijfde lid vindt men een bepaling betreffende de 
relatieve bevoegdheid. Deze dient te vervallen, daar hiervoor thans het 
voorgestelde artikel 98, eerste lid, Rv geldt. 

Onderdeel E (betreft artikel 1623c BW) 

Het derde lid dient te vervallen, daar de voorgestelde artikelen 103 en 
104 Rv, die hier van toepassing worden, aangeven op welke wijze de 
wederpartij wordt ingelicht en opgeroepen. 

Onderdeel M (betreft artikel 1623m BW) 

De thans toepasselijke bepalingen betreffende de kantongerechtspro-
cedure voorzien in de mogelijkheid tot het instellen van het rechtsmiddel 
verzet. Een aparte regeling is dus niet meer nodig. 
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Onderdeel S (betreft artikel 1629 BW) 

Dit artikel handelt over de mogelijkheid dat partijen de kantonrechter 
toestemming vragen, van de in het eerste lid genoemde wettelijke 
bepalingen af te wijken. Een dergelijke afwijking veronderstelt wilsover-
eenstemming dienaangaande tussen partijen. Omtrent het hier bedoelde 
verzoek, dat partijen ook gezamenlijk kunnen doen, bestaat dus geen 
verschil van mening tussen de huurder en de verhuurder, zodat men niet 
kan spreken van een geschil, en derhalve evenmin van een contentieuze 
huurzaak. Daarom dient hier de algemene regeling betreffende de 
verzoekschriftprocedures van toepassing te blijven. 

De huidige artikelen 125w en 125x Rv hebben nu alleen nog op dit 
artikel en op het ernaar verwijzende derde lid van artikel 1630 BW 
betrekking. Om die reden is het overzichtelijker, de inhoud van de 
artikelen 125w en 125x Rv op te nemen in artikel 1629 BW. Dat is de 
strekking van onderdeel S. 

Onderdeel U (betreft artikel 1631 BW) 

Het vervallen van het vierde lid vloeit voort uit het feit dat de nieuwe, 
toepasselijke regeling van de kantongerechtsprocedure in het verhoren 
en oproepen van partijen voorziet. 

Artikel V (Wijziging van artikel 11 van de Wet tarieven in burgerlijke 
zaken) 

De wijziging van artikel 11 van de Wet tarieven in burgerlijke zaken 
vloeit voort uit de gewijzigde opzet van de artikelen 103-105 Rv. Bij deze 
wijziging is voorzien in teruggave van het griffierecht indien de zaak 
uiterlijk op de dienende dag nog wordt ingetrokken. Deze bepaling zal, zo 
verwacht ik, een positieve bijdrage leveren aan de incasso-functie van de 
civiele kantongerechtsprocedure in zijn nieuwe opzet, zulks in combinatie 
met de termijn van ten minste vier weken die aan de gedaagde wordt 
gegund om in der minne te voldoen. 

Artikelen VII-IX (wijziging van enige andere wetten) 

Ten aanzien van het vervallen van het oorspronkelijke artikel VII betref-
fende het van toepassing zijn van de artikelen 429a en volgende Rv in de 
precedure ex artikel 11 8 (thans 1 1 6) Rv wordt verwezen naar de 
memorie van toelichting onder dat artikel. 

Zoals ook de leden van de vaste Commissie voor Justitie hadden 
opgemerkt, dienden in nog enige wetsbepalingen aanpassingen te 
worden aangebracht. Deze zijn opgenomen in het gewijzigde artikel IB 
(wijziging van de artikelen 21 en 1041 Rv), alsmede in de nieuwe 
artikelen VII, VIII en IX. De aanpassingen van de door de Vaste 
Commissie eveneens genoemde overige artikelen van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering, de Faillissementswet en de Zaaizaad- t • 
Plantgoedwet zijn reeds aangebracht door de wetten van 3 december 
1987, Stb. 590 en 591, die op 1 april 1988 in werking zijn getreden. 

De Minister van Justitie, 
F. Korthals Altes 
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