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ALGEMEEN 

1. Inleiding 

Met erkentelijkheid heb ik geconstateerd dat in het eindverslag in het 
algemeen met instemming is gereageerd op het gestelde in de memorie 
van antwoord en op wijzigingen die ik heb voorgesteld in de bij die 
memorie gevoegde nota van wijziging. Op de gestelde vragen en de 
gemaakte opmerkingen reageer ik als volgt. 

De notitie betreffende de herziening van de rechterlijke organisatie, 
waarnaar de leden van de fracties van het C D A . en de P.v.d.A. infor-
meerden, is, zoals deze leden inmiddels bekend zal zijn, op 30 juni 1 989 
bij de Tweede Kamer ingediend. 

De leden van de C D A . fractie gingen andermaal in op de verhouding 
tussen de rechtsfiguur van de arbitrage enerzijds, en die van bindend 
advies, meer in het bijzonder een bindend advies van één der erkende 
geschillencommissies van de Stichting Geschillencommissies voor 
Consumentenzaken, anderzijds. Zij hadden de indruk dat eerstgenoemde 
rechtsfiguur aanmerkelijk zwaarder is dan laatstgenoemde, hetgeen zij in 
verband brachten met het feit dat arbitrage uitgebreid wettelijk is 
geregeld en met de omstandigheid dat geschillencommissies in het 
algemeen oordelen over zaken van minder gewicht. Zij vroegen of deze 
zienswijze juist is en of de geschillencommissies niet aanzienlijk meer in 
hun reglementen dienen te veranderen dan alleen de kwalificatie van hun 
uitspraak als arbitrage, om in aanmerking te kunnen komen voor het in 
artikel 1062 Rv bedoelde verlof voor tenuitvoerlegging. 

De gedachte dat er wellicht verband bestaat tussen het feit dat consu-
mentenzaken vaak een lager financieel belang betreffen en het feit dat 
de beslechting van geschillen in deze zaken door de bedoelde geschillen-
commissies pleegt te geschieden in de vorm van bindend advies, komt 
mij niet onaannemelijk voor. Deze rechtsfiguur heeft de naam minder 
zwaar en minder formeel te zijn dan arbitrage. De strekking van mijn 
betoog in de memorie van antwoord was echter onder meer, dat deze 
tegenstelling minder groot is dan het lijkt, wanneer we naar de feitelijke 
gang van zaken bij de bedoelde geschillencommissies kijken. In die feite-
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lijke gang van zaken zou nauwelijks of geen verandering behoeven op te 
treden wanneer deze geschillencommissies zouden besluiten, hun 
uitspraak te kwalificeren als arbitrage. Kwalificatie als arbitrage zou ten 
gevolge hebben dat het wettelijke arbitragerecht van toepassing zou zijn. 

Dit recht laat in veel opzichten een afwijkende regeling in reglementen 
toe. De thans door de bedoelde geschillencommissies gehanteerde 
reglementen bevatten, voorzover mij bekend, nauwelijks of geen 
bepalingen die met het wettelijke arbitragerecht niet te verenigen zijn. 
Nog daargelaten de door mij in de memorie van antwoord genoemde 
principiële bezwaren kan de praktische behoefte aan een executoirver-
klaring van de uitspraken van de bedoelde geschillencommissies, naast 
de mogelijkheid die in artikel 1062 Rv. voor arbitrage is gegeven, dan 
ook niet zeer groot zijn. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie gingen nogmaals kort in op de 
centrale doelstelling van het wetsvoorstel. Zij meenden, mede gelet op 
de wijzigingsvoorstellen, dat van een fundamentele vereenvoudiging 
eigenlijk geen sprake is, maar hoogstens van een overigens nuttige 
aanpassing van de kantongerechtsprocedure aan de eisen van deze tijd. 
Voor deze stelling, waarover zij mijn mening vroegen, voerden zij enige 
argumenten aan. 

In de eerste plaats zou ik de door dit betoog gewekte suggestie dat de 
recente wijzigingsvoorstellen de vereenvoudiging minder fundamenteel 
maken dan het oorspronkelijke wetsvoorstel, willen tegenspreken. Zo is 
de harmonisering van processuele voorschriften, zoals deze leden zelf 
ook stellen, uitgebreid; die harmonisering is daardoor naar mijn mening -
en ik begrijp dat ook de leden van de CD.A-fractie die opvatting 
huldigen - optimaal. Van een «onvolledige harmonisatie» kan men nu 
niet meer met recht spreken; het is immers nooit de bedoeling geweest, 
en het zou ook bepaald onwenselijk zijn, de zaken waarvoor de algemene 
regeling van de verzoekschriftprocedure (artikelen 429a e.v. Rv.) de 
meest geschikte procedureregeling is, onder de werking van de nieuwe 
regeling te brengen. Voorts is de met de stelling dat de dagvaardingspro-
cedure gehandhaafd blijft gewekte indruk dat de nieuwe regeling van de 
rechtsingang geen fundamentele vereenvoudiging inhoudt, onjuist. De 
terugkeer tot het begrip dagvaarding impliceert nog niet een terugkeer 
naar de thans geldende regeling. De op grote schaal mogelijk gemaakte 
dagvaarding door middel van een formulier en zonder tussenkomst van 
een deurwaarder (men zie artikel 104 van het gewijzigde wetsvoorstel) is 
naar mijn mening een fundamentele wijziging. Gebruik van het woord 
dagvaarding in deze gevallen staat daaraan geenszins in de weg; het 
gaat niet om dat woord, maar om de inhoud die het procesrecht daaraan 
geeft. Voor het procedureverloop bevat het gewijzigd wetsvoorstel 
ongeveer dezelfde inhoudelijke veranderingen als het oorspronkelijke 
wetsvoorstel. Dat zonder gemachtigde procederen voor veel mensen een 
hele opgave is kan en wil ik niet ontkennen, maar dit ligt straks voor de 
zaken waarvoor de nieuwe regeling zal gelden, naar het mij voorkomt, 
meer aan het materiële recht dan aan het procesrecht. 

Fundamentele vereenvoudiging brengt niet altijd verbetering. 
Aanpassing van het procesrecht aan de eisen van deze tijd acht ik van 
groot belang. Wellicht kunnen wij elkaar vinden in de constatering dat de 
nieuwe regeling een aantal belangrijke verbeteringen brengt. 

2. Harmonisering 

De leden van de fracties van het C.D.A., de P.v.d.A., de V.V.D. en D66 
gaven te kennen, te kunnen instemmen met het voorstel, de contentieuze 
huurzaken onder de werking van dit wetsvoorstel te brengen. De leden 
van de P.v.d.A.-fractie voegde daaraan toe, wel te kunnen begrijpen dat 
ik de procedures ex artikel 1639w BW thans niet onder de werking van 
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de onderhavige nieuwe regeling wil brengen, maar zij sloten opneming in 
de toekomst niet uit. De leden van de V.V.D.-fractie waren niet zo ver dat 
zij mijn standpunt met betrekking tot deze arbeidszaken wilden volgen en 
vroegen mij om nadere argumenten voor mijn standpunt aan te voeren, 
daar de huidige regeling, aldus deze leden, vaak als onbillijk wordt 
ervaren. De leden van de fractie van D66 vroegen in dit verband waarom 
het mede bij dit wetsvoorstel betrekken van de procedure ex artikel 
1639w BW zou betekenen dat deze procedure op een heel andere leest 
zou worden geschoeid. 

Met dit laatste heb ik willen aangeven dat het verschil maakt of als 
grondpatroon voor de procesgang de algemene regeling van de verzoek-
schriftprocedure (artikelen 429a e.v. Rv) geldt, dan wel de regeling voor 
de gewone contentieuze procedure, ook wel aangeduid als dagvaardings-
procedure. Zo is het bewijsrecht, zoals geregeld in de artikelen 176 e.v. 
Rv, in het eerste geval niet, in het tweede geval wel integraal van 
toepassing. Wijzigingen op dat vlak zijn niet voorgesteld door de 
Sociaal-Economische Raad in zijn recente advies over het ontslagrecht. 
In het voetspoor daarvan stel ik ook in het nieuwe wetsvoorstel 
houdende herziening van het ontslagrecht geen wijziging voor met 
betrekking tot de grondslag van de procesgang in zaken ex artikel 1 639w 
BW. Het is, voorzover mij bekend, niet deze grondslag als zodanig (het 
feit dat het hier om een verzoekschriftprocedure gaat waarop de 
artikelen 429a e.v. Rv van toepassing zijn) die in de praktijk als onbillijk 
wordt ervaren. De procedure tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst 
kan met inbegrip van de processuele aspecten naar mijn mening het 
beste worden bezien in het kader van de behandeling van het binnenkort 
in te dienen wetsvoorstel houdende herziening van het ontslagrecht. 

De leden van de P.v.d.A-fractie vroegen in aansluiting hierop of 
gesproken kan worden van een trendbreuk, nu ik in de memorie van 
antwoord (blz. 5) heb aangegeven van mening te zijn dat in het algemeen 
gesproken de verzoekschriftprocedure, zoals geregeld in de artikelen 
429a e.v. Rv, minder geschikt is voor zuiver vermogensrechtelijke zaken. 

De door deze leden gesignaleerde poging mijnerzijds, een soort richt-
snoer te formuleren voor de wetgever bij de vraag welk type procedure 
in een bepaald geval als uitgangspunt dient te worden genomen, zou ik 
zelf niet als een trendbreuk willen kwalificeren. De algemene regeling van 
de verzoekschriftprocedure is vooral bestemd voor zaken van oneigen-
lijke rechtspraak, met inbegrip van zaken waarin wel sprake is van een 
geschil, maar waarin de materie niet of niet geheel aan de vrije 
beschikking van partijen is overgelaten, zoals de meeste zaken op het 
terrein van het personen- en familierecht. Zeker is zij niet ontworpen, en 
zij is derhalve ook minder geschikt, voor zuiver of overwegend vermo-
gensrechtelijke zaken. 

Daarmee heb ik niets nieuws beweerd. Het staat de wetgever uiteraard 
vrij ieder moment een ander richtsnoer te bepalen, maar de overzichte-
lijkheid van het procesrecht zou dat niet ten goede komen. In het 
algemeen dient de wetgever naar mijn mening ernaar te streven dat op 
een bepaald type zaken slechts èén type procesgang (waarbinnen 
uiteraard, naar behoefte, allerlei bijzondere regelingen kunnen gelden) 
van toepassing is. Wat er zij van een opkomst van het verzoekschrift, 
waarvan deze leden spreken, het komt mij voor dat - buiten het 
huurrecht - een opkomst van de verzoekschriftprocedure zich in ieder 
geval niet heeft voorgedaan op het gebied van vermogensrechtelijke 
zaken. 

3. Rechtsingang 

De leden van de C.D.A. fractie hadden de door mij voorgestelde 
wijziging op het gebied van de rechtsingang met voldoening geconsta-
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teerd en beschouwden deze als een forse stap in de door hen voorge-
stelde richting. Wel vroegen zij hoe de griffie gestalte moet gaan geven 
aan haar rol in zaken die met behulp van een formulier aanhangig 
worden gemaakt, en of een en ander niet zal leiden tot verhoging van de 
werkdruk zonder positieve bijdrage aan de efficiency. 

De nieuwe voorstellen op het terrein van de rechtsingang zullen naar 
mijn mening uit het gezichtspunt van efficiency, meer in het bijzonder de 
werkdruk van de griffies, per saldo een verbetering inhouden, niet alleen 
in vergelijking met het oorspronkelijke wetsvoorstel, maar ook in verge-
Iijking met de thans bestaande situatie. Dit laatste is vooral een gevolg 
van het feit dat de betalingsbevelprocedure verdwijnt. Laatstbedoelde 
procedure legt geen gering beslag op de werkbelasting van de civiele 
griffies van de kantongerechten. Zo moet blijkens artikel 125m Rv door 
de griffier worden nagegaan of een stuk een schuldenaar heeft bereikt 
en zo neen, of dit een gevolg was van het feit dat de schuldenaar 
weigerde het stuk in ontvangst te nemen dan wel heeft nagelaten het op 
het postkantoor in ontvangst te komen nemen. Voorts moet de griffier 
nagaan of de verzoekschriften waarin gebreken voorkomen, voor verbe-
tering of aanvulling door de schuldeiser in aanmerking komen (artikel 
1251 Rv). Ook het feit dat het hier om een afzonderlijke procedure gaat, 
die dus apart van de rolzaken moet worden geadministreerd, vormt een 
belasting die in de nieuwe voorstellen verdwijnt. De nieuwe regeling 
(artikel 104, tweede en derde lid, Rv) is voor de griffie allerminst 
belastend. Onderzoek en controle van het formulier kunnen achterwege 
blijven, daar de nieuwe regeling in dit opzicht - anders dan het oorspron-
kelijk ontwerp - aan de griffier geen taak toekent. De griffier vermeldt op 
het formulier, alvorens dit door te zenden naar het opgegeven adres, 
alleen het tijdstip van de terechtzitting. Ook als zich met de bezorging 
problemen voordoen, blijft de rol van de griffier een lijdelijke. Komt het 
formulier terug, dan behoeft hij niet na te gaan wat daarvan de reden is 
maar zendt hij het aanstonds retour aan de schuldeiser. Nieuwe 
verzending vindt niet plaats. 

Op deze plaats ga ik tevens gaarne kort in op een punt van kritiek, 
voorkomende in een brief aan mij van 31 mei jl., afkomstig van de 
Consumentenbond en Konsumenten Kontakt, waarvan deze organisaties 
een afschrift hebben toegezonden aan de Vaste Commissie voor Justitie 
van de Tweede Kamer. Deze kritiek hield in dat de gedaagde die het 
aangetekende stuk niet afhaalt of weigert in ontvangst te nemen, niet bij 
verstek veroordeeld wordt. Het probleem is hier dat men niet altijd zeker 
weet of een brief de gedaagde niet heeft bereikt en wat daarvan de 
reden is. Een verstekveroordeling zou dus soms in strijd komen met het 
beginsel van hoor en wederhoor, zoals onder meer voortvloeiend uit 
artikel 6 EVRM. Voor misbruik ben ik niet zo bevreesd, daar de sanctie 
op het niet in ontvangst nemen van het aangetekend stuk zal zijn dat de 
gedaagde tevens wordt veroordeeld in de kosten van het dan noodzake-
lijke deurwaardersexploit. 

Tegenover de hierboven besproken verbeteringen staat dat naar zich 
laat aanzien onder de nieuwe regeling meer verzendingen door de 
griffier, doorgaans bij gewone brief, zullen plaatsvinden. Dit is onder 
meer een gevolg van het feit dat volgens de nieuwe regeling aan de eiser 
de dag van de zitting moet worden medegedeeld (artikel 104, tweede lid, 
tweede zin Rv). In de betalingsbevelprocedure komt een dergelijke 
mededeling niet voor. 

De betrekkelijk geringe werkdrukverhoging die van de toeneming van 
het aantal verzendingen het gevolg is, zal naar mijn indruk ruimschoots 
teniet worden gedaan door de voordelen van de nieuwe regeling zoals 
hiervoor vermeld. Ik moge ook nog verwijzen naar het gestelde hierover 
op blz. 9 van de memorie van antwoord. 
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Het aantal zaken dat zonder tussenkomst van een deurwaarder 
aanhangig wordt gemaakt bedroeg in 1988, wanneer we de verzoek-
schriftprocedures waarop de artikelen 429 e.v. Rvvan toepassing zijn 
buiten beschouwing laten, omstreeks 40.000. Voor het merendeel waren 
dit verzoeken tot uitvaardiging van een rechterlijk betalingsbevel 
(37.000). De overige betroffen arbeidszaken, niet voortvloeiende uit 
artikel 1639w BW (deze laatste zijn immers gewone verzoekschriftproce-
dures). Wanneer nu ook in al deze zaken een verplichting tot betekening 
door een deurwaarder zou bestaan, zouden de kosten die de overheid 
maakt voor rechtshulp, toenemen, zo heb ik in de memorie van antwoord 
betoogd. De leden van de C.D.A. fractie vroegen mij deze bewering te 
onderbouwen. De reden voor deze toeneming is tweeledig. In de eerste 
plaats vergoedt de overheid in alle zaken waarin de eiser on- of minver-
mogend is, 75% van de exploitkosten, derhalve ongeveer f 40,- per zaak. 
In de tweede plaats leidt de verplichte gang naar een deurwaarder er in 
een aantal gevallen toe dat door het bureau voor rechtshulp aan de eiser 
een gemachtigde wordt toegevoegd om hem ook in de procedure zelf bij 
te staan. Om hoeveel gevallen het bij deze kleinere zaken zou gaan, is 
niet bekend. 

Naar aanleiding van een vraag van deze leden bevestig ik dat in die 
gevallen waarin volgens het nieuwe systeem de betekening van de 
dagvaarding door een deurwaarder niet verplicht is, men zelf kan kiezen 
of men zal dagvaarden door de indiening van het formulier ter griffie, 
dan wel voor de dagvaarding een deurwaarder zal inschakelen. Omtrent 
de inhoud van het formulier en de toelichting, waarnaar deze leden 
vroegen, heb ik een duidelijke indicatie gegeven in de memorie van 
antwoord, blz. 7, in de toelichting bij artikel 104 Rv (blz. 14) en op blz. 
21 in de toelichting bij de artikelen 91-94 Rv. Ik moge deze leden aller-
eerst daarnaar verwijzen. In de toelichting zal per onderdeel aan de 
gebruiker de noodzakelijke en ook nuttige informatie worden gegeven, 
maar een complete handleiding om te procederen zal men hierin niet 
vinden. Toegelicht zal worden, welke gegevens betreffende de gedaogde 
(naam, eventueel rechtsvorm, adres) moeten worden vermeld, hoe men 
deze gegevens kan verkrijgen en wat de gevolgen kunnen zijn als men ze 
niet of onjuist vermeldt; voorts zal worden uitgelegd dat het noodzakelijk 
is zo nauwkeurig mogelijk aan te geven wat de vordering inhoudt en op 
welke gronden men deze vordering baseert. Ook zal de eiser erop 
worden gewezen dat het nuttig kan zijn bewijsstukken aanstonds bij het 
formulier te voegen. Voorts zal in het kort worden aangegeven hoe het 
verloop van de procedure zal zijn, waarbij de verschillende mogelijk-
heden (verstek of verweer, mogelijkheid voorlopige voorzieningen te 
vragen, de kans dat de rechter een comparitie en/of een getuigenbewijs 
zal bevelen enz.) zullen worden beschreven. In beginsel zal men echter 
noch in het formulier, noch in de toelichting gegevens of informatie 
aantreffen die betrekking hebben op het materiële recht (het soort 
vordering, datgene wat men kan eisen). Daarvoor zal men elders te rade 
moeten gaan. Overigens zal ik gaarne gebruik maken van het in de al 
genoemde brief van 31 mei j . l . vervatte aanbod van de consumentenor-
ganisaties, mij van advies te dienen bij de opstelling van formulier en 
toelichting. 

Graag beantwoord ik op deze plaats, in aansluiting op het daaromtrent 
gestelde in de memorie van antwoord blz. 20 en 21 , ook de vraag van de 
leden van de fractie van D66 over de toepasselijkheid op de dagvaarding 
per formulier van de artikelen 91-94 Rv. Uit de voorgestelde wettelijke 
regeling kan worden afgeleid welke bepalingen bij dagvaarding per 
formulier op straffe van nietigheid in acht moeten worden genomen. Het 
gaat voor de eiser om artikel 5 Rv, voorzover uit het formulier en uit de 
toelichting daarbij zal blijken dat de in dat artikel vermelde gegevens op 
het formulier moeten worden vermeld. Enkele eisen die in artikel 5 Rv 
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worden gesteld (vermelding van de naam en de woonplaats van de 
deurwaarder en de persoon aan wie afschrift is gelaten; ondertekening 
door de deurwaarder) kunnen uiteraard niet gelden voor de dagvaarding 
per formulier. Daarom kan dit artikel niet onverkort van toepassing 
worden verklaard. Het formulier zelf en de toelichting daarbij zullen 
uitsluitsel geven over de wijze waarop het formulier moet worden 
ingevuld, omdat van de gebruikers van het formulier niet kan worden 
verwacht dat zij de inhoud van artikel 5 Rv, voorzover hier relevant, 
paraat hebben en evenmin dat zij uit zichzelf weten welke gevolgen de 
artikelen 91 ev Rv. aan het niet vermelden van bepaalde gegevens 
verbinden. Dat is de achtergrond van het voorgestelde artikel 91 , tweede 
lid, Rv. Concreet zal niet inachtneming van de op de invulling van het 
formulier betrekking hebbende aanwijzingen (welke dat zijn is hierboven 
reeds aangegeven) meebrengen dat het gebrek kan worden hersteld op 
de wijze als aangegeven in de artikelen 92-94 Rv of, als herstel gezien 
het bepaalde in deze artikelen niet in aanmerking komt, dat de kanton-
rechter de nietigheid van deze dagvaarding uitspreekt. In het algemeen 
zal men de zaak dan opnieuw aanhangig kunnen maken. 

De vraag van de leden van de C.D.A.-fractie of het formulier binnen 
een bepaalde termijn bij de griffie ingediend moet worden, is mij niet 
geheel duidelijk. Voorzover in het algemeen voor de indiening van een 
vordering verjarings- of vervaltermijnen een rol spelen, gelden deze ook 
voor de indiening van het formulier. 

Het formulier zal worden vervaardigd door of in opdracht van de 
overheid en dit zal gratis ter beschikking worden gesteld via de griffies 
en de bureaus voor rechtshulp en eventueel via andere kanalen, waarbij 
ik denk aan de consumentenorganisaties. Aan de indiening zullen dus 
geen extra kosten verbonden zijn; wel betaalt men natuurlijk het 
verschuldigde griffierecht. 

Met de opsomming die de leden van de P.v.d.A.-fractie gaven van de 
voordelen van het nieuwe voorstel met betrekking tot de rechtsingang 
(minder kans op ontsporing; minder vrees voor overbelasting van de 
griffies; keuze tussen meer zekerheid verbonden aan betekening door 
een deurwaarder, en geringere kosten bij indiening van het formulier; 
introductie van een standaardformulier met toelichting) stem ik van harte 
in. Deze leden twijfelden echter aan de noodzaak om voor vorderingen 
boven de f 2500,- gebruik te maken van de diensten van een 
deurwaarder en vroegen of een verplichting in dezen op haar plaats is. 
Dezelfde kritiek op mijn voorstel komt voor in de meergenoemde brief 
van 31 mei 1989 van de consumentenorganisaties. De grens van 
f 2500,- heb ik voorgesteld in verband met het feit dat juist bij geldvor-
deringen de interventie van een deurwaarder in de praktijk nuttig blijkt te 
zijn. Op dit ervaringsfeit wijzen de kantonrechters. Een verplichting bij de 
hogere geldvorderingen bevordert deze interventie. Bovendien sluit deze 
grens aan bij die van de huidige betalingsbevelprocedure en bij de appel-
grens. 

De leden van de V.V.D.-fractie stelden dat door de introductie van het 
formulier een nieuwe rechtsingang wordt gecreëerd en gaven te kennen 
dit strijdig te achten met de doelstelling vereenvoudiging. Naar mijn 
mening wordt in het nieuwe voorstel, anders dan in het oorspronkelijke 
wetsvoorstel met de daarin opgenomen schriftelijke eis, nu juist géén 
nieuwe rechtsingang gecreëerd. De enige rechtsingang wordt 
dagvaarding. Ook op de dagvaarding per formulier zijn de bepalingen die 
voor dagvaarding gelden, behoudens uiteraard die welke op de rol van de 
deurwaarder betrekking hebben, van toepassing. Dat draagt naar mijn 
mening bij tot vereenvoudiging en overzichtelijkheid van het wettelijk 
stelsel betreffende de rechtsingang. Wat verdwijnt is het voor de praktijk 
zeer verwarrende verschijnsel van de «oneigenlijke» verzoekschriftproce-
dures (in arbeidszaken, pachtzaken, huurkoopzaken, betalingsbevelen) 
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waarvoor ook nog vaak onderling verschillende regelingen gelden. Dat in 
plaats daarvan dagvaarding soms desgewenst ook kan plaatsvinden door 
de indiening van een formulier acht ik, zoals ook hierboven reeds 
opgemerkt, een fundamentele vereenvoudiging. 

4. Procesverloop 

Allereerst merk ik ten aanzien van het procesverloop op dat ik het met 
de leden van de CD.A-fractie eens ben dat de door mij aangevoerde 
argumenten voor een verweertermijn van vier weken in feite ook reeds 
opgaan voor de huidige situatie. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie had het enigszins bevreemd dat artikel 
108 Rv van het oorspronkelijk ontwerp, opgenomen met een verwijzing 
naar wetsvoorstel 19 574, nu was komen te vervallen wederom met een 
verwijzing naar dit wetsvoorstel. De achtergrond hiervan is dat volgens 
het systeem van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, welk 
systeem ook in het onderhavige wetsvoorstel zoveel mogelijk is gevolgd, 
naar voorschriften die voor de rechtbankprocedure gelden (boek 1, derde 
titel) wordt verwezen, indien toepasselijkheid ook op de kantongerechts-
procedure wordt beoogd; men zie het huidige artikel 125 Rv en artikel 
97, tweede lid, Rv van het onderhavige gewijzigd voorstel van wet. Op 
het moment van indiening van het onderhavige wetsvoorstel (nr. 19 976) 
achtte ik gezien het stadium van behandeling van wetsvoorstel 19 574 
een toepasselijkverklaring van een bepaling van dat wetsvoorstel 
prematuur en onoverzichtelijk. Nu dat wetsvoorstel door de Tweede 
Kamer is aanvaard, denk ik daar anders over. 

Deze leden vroegen voorts of bij de nieuwe regeling van de repliek en 
dupliek de kantonrechter voldoende mogelijkheden heeft om trainerende 
partijen in het gareel te houden. Naar mijn mening is dat wel het geval. 
Ingevolge artikel 109 Rv van het gewijzigd voorstel van wet bepaalt de 
kantonrechter de termijn waarbinnen partijen een (nadere) schriftelijke 
toelichting kunnen indienen. 

Onjuist is de constatering in de brief van de consumentenorganisaties 
dat het gewijzigde voorstel op het punt van de repliek en dupliek in feite 
een handhaving van de bestaande procedure inhoudt. Steeds wanneer 
de kantonrechter een comparitie van partijen beveelt zal het oorspron-
kelijk voorgestelde systeem gelden volgens hetwelk er geen recht 
bestaat op repliek en dupliek (men zie artikel 109, tweede zin, van het 
gewijzigd voorstel van wet). Ik verwacht dat de kantonrechter in de 
omstandigheid dat het om een typische consumentenzaak gaat, hetgeen 
hij kan constateren bij de ingevolge artikel 141a Rv. nieuw verplichte 
beoordeling van de zaak na antwoord, veelal aanleiding zal zien, een 
dergelijke comparitie te bevelen. 

De leden van de fractie van D66 waren van mening dat in dit 
wetsvoorstel ook behoort te worden verwezen naar artikel 145 Rv, zoals 
opgenomen in wetsvoorstel 19 574. Aan dit verlangen wordt voldaan in 
artikel 97, tweede lid, Rv van het gewijzigd voorstel van wet, waarin ook 
artikel 145 Rv van overeenkomstige toepassing wordt verklaard. Bij het 
opnieuw redigeren van dit artikel 97 is de toepasselijkheid van het 
nieuwe artikel 145 Rv, zoals opgenomen in wetsvoorstel 19 574, 
beoogd. 

ARTIKELEN 

Artikel 98 Rv 

Het doet mij genoegen dat de consumentvriendelijke bevoegdheidsre-
geling, welke ik naar aanleiding van een suggestie van de leden van de 
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fractie van de P.v.d.A. in het wetsvoorstel heb opgenomen, de 
instemming van deze leden heeft. Ook in de hierboven reeds vermelde 
brief van de consumentenorganisaties van 31 mei j l . stellen deze organi-
saties hiervan met genoegen kennis te hebben genomen. 

Artikel 105 

Van de instemming van de leden van de C.D.A. fractie met de wijze 
waarop ik hun suggestie om één termijn voor verweer aan te houden heb 
opgevolgd, heb ik met voldoening kennis gekomen. 

Artikel 107 

De leden van de V.V.D.-fractie men dat de regeling van dit artikel 
onvoldoende is daar hierin niet wordt vastgelegd op welke wijze 
gehandeld moet worden ten aanzien van de niet verschenen gedaagde. 
Deze leden zou ik allereerst willen wijzen op het hieromtrent opgemerkte 
in de memorie van toelichting bij (toen nog) artikel 109 Rv. Uit het daar 
gestelde blijkt dat geen gerede twijfel kan rijzen over de te volgen 
gedragslijn ten aanzien van een gedaagde die niet tijdig heeft geant-
woord. Zijn zaak wordt aangehouden, dat wil slechts zeggen dat de 
rechter niet aanstonds vonnis wijst. De procedure wordt voortgezet met 
de gedaagde die wel tijdig heeft geantwoord. Het staat de kantonrechter 
vrij om daarin alsnog ook de gedaagde die niet heeft geantwoord te 
betrekken door hem bij voorbeeld op te roepen voor een comparitie. 
Maar zijn recht om te antwoorden heeft deze gedaagde verspeeld. 

Artikel 116 

De leden van de C.D.A.-fractie geven er de voorkeur aan dat de 
wettekst aangeeft dat de verweerder moet worden gewezen op de hem 
ingevolge het zesde lid ten dienste staande termijn van twee weken om 
een schriftelijke verklaring in te dienen, inhoudende dat hij zich met een 
vonnis houdende een voorlopige voorziening niet kan verenigen. Zoals 
gezegd (memorie van antwoord, blz. 19), acht ik dit onnodig. Men kan 
ervan uitgaan dat de kantonrechter of de griffier deze mededeling tijdig 
mondeling of schriftelijk aan de verweerder zal verstrekken. 

Het in dit zesde lid gekozen systeem waarin niet de partij die de 
voorlopige voorziening heeft verzocht, maar diens wederpartij actie moet 
ondernemen zouden de leden van de V.V.D.-fractie liever willen omkeren. 
Zij zouden liever zien dat eerstgenoemde wordt verplicht een bodempro-
cedure aan te spannen. 

Dit systeem is met opzet gekozen om in wezen onnodige bodemproce-
dures te voorkomen. Dat kan alleen als men niet in alle gevallen aan de 
partij die de voorlopige voorziening heeft verzocht en verkregen, de 
verplichting oplegt om een bodemprocedure aan te spannen. Er moet 
een soort selectie plaatsvinden. De verklaring die in het zesde lid wordt 
bedoeld, dient daartoe. Vervolgens moet de partij die de voorlopige 
voorziening heeft verkregen wel degelijk actie ondernemen: hij moet 
immers, als hij zulks nog niet heeft gedaan, binnen vier weken nadat de 
voorlopige voorziening is gegeven een bodemprocedure aanhangig 
maken, op straffe van verval van de voorlopige voorziening. Ik acht dit 
een evenwichtig stelsel. 

Het element van spoedeisendheid dat ik alsnog in de procedure ex 
artikel 116 Rv heb gebracht, had de instemming van de leden van de 
V.V.D.-fractie. Blijkens het voorlopig verslag waren ook de leden van de 
fracties van D66 en de S.G.P. hiervoor geporteerd. De leden van de 
fractie van de P.v.d.A. waren hierover minder enthousiast, naar ik begrijp 
omdat zij niet zo bevreesd zijn voor een ontwikkeling waarin de 
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voorlopige voorzieningen-procedure de bodemprocedure in meer 
gevallen zou gaan verdringen. 

Naar mijn mening schuilt in een dergelijke ontwikkeling een gevaar dat 
ik liever zou willen vermijden. De in dit wetsvoorstel geregelde procedure 
bij de kantonrechter beoogt te voorzien in een eenvoudige en relatief 
snelle bodemprocedure. Daarnaast kan men volgens de procedure ex 
artikel 116 Rv een voorlopige voorziening vragen. Dit is een nog kortere 
procedure waarin een aantal processuele mogelijkheden ontbreekt, bij 
voorbeeld de mogelijkheid van hoger beroep. De rechtvaardiging voor 
het feit dat men nu met minder processuele waarborgen genoegen 
neemt, schuilt in de spoedeisendheid, die naar mijn mening een element 
vormt dat inherent is aan het instituut voorlopige voorziening. Ik moge 
erop wijzen dat bij het kort geding, evenzeer een voorlopige voorziening, 
de wet de eis van spoedeisendheid stelt (artikel 289 Rv) en dat de Hoge 
Raad in dit verband een te ruime uitleg van het begrip spoedeisendheid 
afwijst; men zie bij voorbeeld het arrest van 29 maart 1985, Nederlandse 
Jurisprudentie 1986, 84. Zonder spoedeisendheid wordt het begrip 
voorlopige voorziening inhoudsloos. 

Artikel 57a 

De leden van de C.D.A. fractie vermochten niet direct in te zien dat de 
door hen voorgestelde toevoeging «indien deze niet in de uitoefening van 
zijn beroep of bedrijf en zonder gemachtigde procedeert» een belem-
mering zou kunnen vormen voor een niet te gedetailleerde regeling. Zij 
vroegen om een nadere toelichting. 

Ik handhaaf mijn opvatting dat deze toevoeging onnodige en ook deels 
onjuiste details introduceert. Wanneer er met een gemachtigde wordt 
geprocedeerd, zullen verletkosten doorgaans niet «noodzakelijk» zijn. Er 
is voorts geen goede grond, de mogelijkheid van verhaal van verletkosten 
niet ook te laten gelden voor een procespartij die geen consument is. 

De Minister van Justitie, 
F. Korthals Altes 
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