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JUSTITIE1

Vastgesteld 18 september 1990

Het voorbereidend onderzoek gaf aanleiding tot het formuleren van de
volgende opmerkingen en vragen.

De leden van de C.D.A.-fractie hadden met belangstelling van dit
wetsvoorstel kennis genomen. Zij wilden met name bij de kwestie van de
rechtsgang nog nader stilstaan.

Het oorspronkelijke voorstel voorzag in de introductie van een schrifte–
lijke eis al dan niet betekend. Indien betekening achterwege bleef, was
voorzien dat de griffier een afschrift van die schriftelijke eis zou
toezenden aan verweerder met vermelding van zowel de termijn
waarbinnen een schriftelijk antwoord ter Griffie kon worden ingediend als
de dag en het tijdstip waarop de verweerder desgewenst mondeling zou
kunnen antwoorden. Op pagina 7 van de Memorie van Toelichting werd
benadrukt dat «deze nieuwe procedure uiteraard geen dagvaardingspro–
cedure is daar het procesinleidend stuk geen dagvaarding is maar een
schriftelijke eis». Vervolgens werd in de Memorie van Antwoord de
mogelijkheid geïntroduceerd om te «dagvaarden» door middel van een
daartoe door de Minister van Justitie vast te stellen formulier. De griffier
dient dan zo'n ingevuld formulier bij aangetekende brief aan de
gedaagde te zenden met vermelding van het tijdstip van de terecht–
zitting. Het was deze leden vooralsnog onduidelijk waarom zo'n formulier
ineens de aanduiding dagvaarding zou verdienen. In de Nota naar
aanleiding van het Eindverslag pagina 2 was de bewindsman zich
kennelijk van een en ander bewust daar hij dan tot de stelling geraakt dat
het bij het gebruik van het woord dagvaarding in de gevallen waarin in
feite een formulier wordt gezonden, nu eenmaal niet zozeer «gaat om dat
woord, doch om de inhoud die het procesrecht daaraan geeft». Op
pagina 7 van de Memorie van Antwoord werd nog benadrukt dat «nu met
meer recht kan gezegd dat voor alle contentieuze zaken slechts één wijze
van rechtsingang zal bestaan, te weten de dagvaarding». Bij de monde–
linge behandeling in de Tweede Kamer stelde de staatssecretaris «dat op
zichzelf het denkbaar is dat men de oproeping per formulier niet als
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dagvaarding zou kwalificeren, doch dat hij het voordeel daarvan niet
vermocht in te zien».

Het grote voordeel van het gebruik van de terminologie dagvaarding
zou immers zijn dat aldus op beide vormen van rechtsingang zoveel
mogelijk hetzelfde rechtsregime van toepassing was. Naar de indruk van
deze leden gingen de beschouwingen op dit onderdeel niet wezenlijk de
redeneertrant te boven die eruit zou bestaan om een fiets een auto te
noemen omdat men er zich ook mee kan verplaatsen en omdat aldus op
beide vormen van vervoer de verkeersregels zoveel mogelijk van
overeenkomstige toepassing kunnen zijn.

Vanuit de kringen van de deurwaarders is erop gewezen dat invoering
van de mogelijkheid van rechtsingang middels een formulier tot een
grote vermeerdering van de werklast en kosten op de griffies van de
Kantongerechten zal leiden. De aan het woord zijnde leden hadden
vooralsnog de indruk dat zulks inderdaad het geval zal zijn. Zij vroegen
zich dan ook af wat de staatssecretaris beoogt te bereiken met de
invoering van deze vorm van rechtsingang. Naar de indruk van deze
leden heeft daarbij waarschijnlijk voor ogen gestaan het beeld van de
consument die aldus zonder bijstand van een deurwaarder of gemach–
tigde nodig te hebben, zelf een procedure bij de kantonrechter zou
kunnen aanbrengen. Naar de indruk van deze leden had in dit kader toch
ook enige betekenis moeten worden toegekend aan het feit dat de
praktijk volledig afwijkt van voormeld beeld. Om daarover zekerheid te
krijgen, hadden deze leden kennis genomen van de inhoud van vier
opeenvolgende rollen van het Kantongerecht te Breda, twee rollen van
het Kantongerecht te Zutphen en vijf rollen van het Kantongerecht te
Rotterdam. Daarbij was hen gebleken dat bij circa 4% tot 7% van de
procedures (wellicht) gesproken kan worden van een consumentenzaak
met een particulier/natuurlijk persoon als eisende partij. Zij consta–
teerden echter voorts dat in (vrijwel) al die gevallen thans reeds een
rechtelijk bevel tot betaling had kunnen worden gevraagd terwijl ook in
deze gevallen vaak een professioneel gemachtigde voor de eisende partij
optrad. Indien men deze rollen bezag dan kon men tevens zien dat het
normale type eisende partij bij het Kantongerecht bestaat uit allerlei
winkelbedrijven, artsenmaatschappen, postorderbedrijven, woningbouw–
verenigingen, (semi)overheidsinstanties, enz.

De aan het woord zijnde leden moesten derhalve aannemen dat het
betreffende formulier met name voor deze eisende partijen was bedoeld,
althans in de praktijk met name door deze partijen zal worden benut.
Kortom de situatie waarin een postorderbedrijf langs geautomatiseerde
weg met tekstverwerkers zijn debiteurenlijst op formulieren ex artikel
104 lid 1 kon laten uitprinten en inleveren bij de griffies van de Kanton–
gerechten die alsdan voor een eerste gratis ronde van incasso c.q.
aanmaning zouden zorgdragen waarna ten aanzien van die debiteuren
die in de betreffende 4 a 5 weken niet betaald hadden de zaak kon
worden teruggenomen en vervolgens kon worden beoordeeld of, en zo
ja, op welke wijze verdere incasso, al dan niet met inschakeling van een
deurwaarder en/of incassobureau zou dienen plaats te vinden. De aan
het woord zijnde leden vernamen gaarne welke grote voordelen de
staatssecretaris verbonden zag aan het creëren van deze faciliteit. Deze
leden hadden vooralsnog de indruk dat een en ander nogal inging tegen
de tendens om enerzijds niet naar de overheid toe te halen datgene wat
thans op bevredigende wijze door niet-overheidsinstellingen wordt
verricht c.q. kan worden verricht, anderzijds tegen het streven naar
beheersing van kosten van het rechterlijke apparaat door de justitiabelen
met griffierechten en eigen bijdragen te bewegen tot een zekere kosten–
batenanalyse alvorens een procedure te starten.

In het schriftelijke commentaar van de Koninklijke Vereniging van
Gerechtsdeurwaarders op het hier aan de orde zijnde wetsvoorstel werd
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op pagina 22 een opsomming gegeven van de door de Griffie te
verrichten werkzaamheden terzake. De aan het woord zijnde leden
hadden de indruk dat in aanvulling op die opsomming ook nog een zeker
aantal van de mensen die zo'n formulier willen indienen respectievelijk
zullen ontvangen, de neiging zullen hebben om de Griffie van het
Kantongerecht te bellen met de vraag wat zij nu (verder) moeten doen.

Dezelfde leden vroegen zich in gemoede af waar men aan begint, maar
stonden uiteraard open voor de mogelijkheid dat zij de toekomstige
gevolgen van een en ander in meer of mindere mate verkeerd inschatten.
Deze leden zagen gaarne enige reactie van de staatssecretaris naar
aanleiding van vorenstaande beschouwingen tegemoet.

De aan het woord zijnde leden zouden gaarne kennis willen nemen van
het modelformulier met bijbehorende toelichting zoals de staatssecre–
taris zich voorstelt vast te stellen. Was het wellicht mogelijk dat dit
formulier nog tijdens de behandeling van dit wetsvoorstel aan deze leden
werd kenbaar gemaakt?

Indien een eisende partij bij invulling en indiening van het formulier
zich van rechtsbijstand door een advocaat zou laten voorzien, kan dan
daarvoor een toevoegingsbewijs worden verkregen, en is alsdan sprake
van een adviestoevoeging of van een toevoeging terzake van het voeren
van een procedure, in casu het opstellen van de inleidende
«dagvaarding»?

In het algemeen hadden de leden van de fractie van de P.v.d.A.
waardering voor de doelstelling van dit wetsvoorstel: harmonisering van
de verschillende regelingen met betrekking tot civiele kantongerechts–
procedures; vereenvoudiging van het procedureverloop en de betere
afstemming van het voorgestelde op diegenen die zonder gemachtigde
procederen.

Ten aanzien van de vereenvoudiging van de rechtsgang hadden deze
leden nog de volgende nadere vragen:

Kan de staatssecretaris nog eens nader ingaan op de extra werkbe–
lasting van de griffie en op welke wijze daarin kan worden voorzien?

Wordt in alle gevallen het formulier door de eiser ingevuld? Indien op
het formulier de naam en het adres goed staan ingevuld van gedaagde
en desondanks op de aangetekende brief van de griffie aan gedaagde
niet, is dan nog steeds de eiser verantwoordelijk?

Door de gerechtsdeurwaarders wordt aangegeven dat juist door de
betekening bij exploit - door hen verzorgd - een aantal functies extra
worden uitgeoefend waaronder het advies verstrekken aan gedaagde
(«wat moet ik met een dergelijk exploit?» «Heeft het zin in verweer te
gaan?» etc.). Hierdoor zou men kunnen zeggen dat gerechtsdeur–
waarders als een «filter» werken met betrekking tot zaken te behandelen
door de kantonrechter. lets wat geduid kan worden wellicht als het
«scheiden van kaf en koren». Zou de staatssecretaris een reactie willen
geven op deze beschouwing?

In de schriftelijke stukken wordt op verschillende plaatsen uitgegaan
van het feit dat in kantongerechtszaken merendeels door particulieren
wordt geprocedeerd. Nadere beschouwing van kantonrollen van een
aantal dagen levert echter de voorlopige eerste indruk op dat merendeels
door B.V.'s, N.V.'s, Overheden, Electriciteitsmaatschappijen/Woning
stichtingen, Incassobureau's (bijv. van postorderbedrijven) wordt gepro–
cedeerd.
In deze situaties lijkt de omstandigheid te gaan optreden die geduid kan
worden als «subsidiëring» van incasso-aangelegenheden van grote
ondernemingen/bureau's. Immers dagvaarding wordt verricht bij
formulier, griffierechten worden betaald en uiterlijk op de eerste
dienende dag kan de zaak worden ingetrokken.

In deze gevallen zijn nog betekeningskosten van de deurwaarder, noch
griffiekosten verschuldigd. Wat de hier geschetste situatie van doen
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heeft met het verlagen van drempels voor de consument was de aan het
woord zijnde leden niet geheel duidelijk. Kan de staatssecretaris hier
nader op ingaan? Kan de staatssecretaris ook aangeven hoeveel
inkomsten van de Staat op deze wijze gederfd worden? Immers indien de
zaak wordt geïntroduceerd via dagvaarding door de gerechtsdeurwaarder
zijn na intrekking van de hoofdzaak deurwaarders– en griffiekosten
verschuldigd door de verliezende partij indien eiser zulks verlangt.

Kan de staatssecretaris aangeven waarom in het ene geval -
betekening van de dagvaarding door de deurwaarder en relatief weinig
werk voor de griffie - en in het andere geval -«betekening» door de
griffie met veel werk voor de griffie - de griffiekosten voor de eiser even
hoog moeten zijn?

Voorts zouden de aan het woord zijnde leden nog eens willen vragen
naar de relatie tussen dit wetsvoorstel en de herziening van de rechter–
lijke organisatie. Is dit voorstel niet te beschouwen als een redelijke
ingrijpende wijziging in de procedure van de Kantongerechten terwijl - zo
hadden deze leden de indruk - de bewindslieden van Justitie concrete
voorstellen ten aanzien van de herziening van de rechterlijke organisatie
niet zo lang op zich willen laten wachten.

De leden van de fractie van de V.V.D. hadden vooralsnog tegen
enkele aspecten van het voorliggende wetsvoorstel ernstige bezwaren.
Zij wensten over dit voorstel thans de volgende vragen te stellen.

Is er geen sprake van een ernstige denaturering van het begrip
«dagvaarding» waar een door eiser ingevuld formulier dat door de griffier
per post, zij het aangetekend, aan «gedaagde» wordt toegezonden, het
etiket «dagvaarding» krijgt opgeplakt? Wat zijn naar het oordeel van de
regering de essentiële kenmerken die aan een procedure tot het in het
geding roepen van een tegenpartij het karakter van dagvaarding geven?

Hoe kan in het algemeen bij oproeping per formulier worden vastge–
steld dat het formulier de «gedaagde» heeft bereikt? Hoe kan onder–
scheid gemaakt worden tussen de equivalenten van betekening in
persoon dan wel niet in persoon?

Hoe kan in bedoeld geval de door artikel 4 Rv onder 9° aan de
gedaagde huisgenoot van eiser gegeven extra bescherming worden
gerealiseerd?

De niet verschenen medegedaagde wordt op grond van het bepaalde
in het voorgestelde artikel 107 - evenals onder het thans geldende recht
- geconfronteerd met een vonnis dat als contradictoir beschouwd wordt,
zodat daartegen geen verzet open staat en de appeltermijn direct bij
uitspraak gaat lopen. Is dat nog verantwoord wanneer geen zekerheid
bestaat dat de «gedaagde» bekend is met de procedure?

In hoeveel procent van de gevallen is te verwachten dat het formulier
ter griffie terugkeert wegens onjuistheid van de adresgegevens? Welke
kosten zullen aldus voor de Staat veroorzaakt worden zonder dat daar
enige vergoeding tegenover staat, nu de eiser in dat geval op grond van
het voorgestelde artikel V recht heeft op teruggave van het vastrecht?

Wordt door artikel V niet een nieuw, voor de betrokken pretense
schuld
eiser kosteloos, incassomiddel geschapen, daarin bestaande dat de eiser
zijn tegenpartij met een vordering in rechte confronteert en wanneer
deze onder druk daarvan - al dan niet terecht - betaalt de vordering
intrekt, waarna het betaalde vastrecht wordt teruggegeven? Indien deze
mogelijkheid inderdaad bestaat, welke categorie (categorieën) proces–
partij zal (zullen) daarvan naar het oordeel van de regering het meest
profiteren, in welke mate is te verwachten dat daarvan gebruik zal
worden gemaakt en welke kosten (wegens door de griffies der gerechten
te verrichten arbeid) zullen hiermee voor de Staat gemoeid zijn? Indien
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de regering van oordeel mocht zijn dat bedoelde mogelijkheid niet
bestaat, hoe motiveert zij die opvatting dan?

Ook los van de vraag of een eenmaal ingediend formulier zal leiden tot
teruggave van het aanvankelijk geheven vastrecht geldt in elk geval dat
de kosten voor verwerking ervan door de Staat worden gedragen en het
daaraan verbonden werk door de griffies dient te worden gepresteerd,
terwijl dit voorheen door de rechtzoekende - naast het vastrecht - werd
betaald en het werk door de deurwaarder werd verricht. Hoeveel extra
ambtenaren ter griffie zal dit vereisen en welke kosten zijn daarmee
gemoeid?

Heeft de regering inzicht in de mate waarin thans door de gedaagde
bij het uitreiken der dagvaarding het gevorderde onmiddellijk aan de
deurwaarder wordt betaald dan wel voor deze betaling een regeling
wordt getroffen, waarna de zaak niet bij de rechter wordt aangebracht?
Is de schatting van de Koninklijke Vereniging van Gerechtsdeurwaarders,
dat het hier om omstreeks 15% van het totale aantal zaken gaat, juist?
Moet niet verwacht worden dat deze zaken onder het formulierregime
alle de gerechten zullen bereiken? Zo nee, waarom niet? Zo ja echter, hoe
groot is de extra werkdruk die daarvan het gevolg zal zijn (a) voor de
griffies, (b) voor de Kantonrechters?

De voorzitter van de commissie,
Wagemakers

De griffier van de commissie,
Dijkstra-Liesveld
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