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De leden van de C.D.A.-fractie stonden nog nader stil bij de kwestie
van de rechtsingang. Zij wezen erop dat het wetsvoorstel aanvankelijk
voorzag in een schriftelijke eis die kon worden betekend door een
gerechtsdeurwaarder dan wel door de griffier aan de verweerder kon
worden toegezonden. Dit stelsel is bij nota van wijziging van 28 februari
1989, toegelicht in de memorie van antwoord, vervangen door het thans
in het wetsvoorstel opgenomen stelsel dat inhoudt dat de rechtsingang
geschiedt bij dagvaarding, die kan plaatsvinden (in beginsel ter keuze van
de eiser) hetzij door deurwaardersexploit, hetzij door toezending aan de
gedaagde van een formulier door de griffier. Deze leden plaatsten in dit
verband vraagtekens bij de aanduiding van dit formulier als dagvaarding,
in de eerste plaats, zo meen ik hun betoog te mogen verstaan, om
redenen van taalkundig-terminologische aard. Voor dat aspect werd ook
aandacht gevraagd door de leden van de fractie van de V.V.D., die zich
afvroegen of hier geen sprake is van ernstige denaturering van het begrip
dagvaarding.
Ik denk van niet. Onder dagvaarding valt te verstaan: iemand oproepen
om op een bepaald tijdstip voor een rechter te verschijnen. Het woord
komt van het Middelnederlandse «dachvaert», hetgeen betekende de
vaart of tocht naar de terechtzitting (zie J. de Vries, Nederlands etymolo–
gisch woordenboek). Behalve de handeling van het dagvaarden, duidt het
woord dagvaarding ook het document aan waarin de oproeping is vervat.
In de huidige tekst van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
komen beide betekenissen voor (vgl. artikel 1 tegenover artikel 93; soms
ook is twijfel mogelijk welke betekenis is bedoeld, zoals in artikel 13).
Maar in geen van beide betekenissen is de gerechtsdeurwaarder een
onmisbaar element. Dat is wel het geval bij het begrip exploit. Een
oproeping om voor de rechter te verschijnen moet, wanneer de wet een
exploit voorschrijft, worden verricht door een deurwaarder. Er wordt dan
ook meestal gesproken van het «exploit van dagvaarding» of kortweg
«het exploit» (vgl. de artikelen 5, 5a, 8). Het zou onjuist zijn om bij
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oproeping anders dan door een gerechtsdeurwaarder van een exploit
(van dagvaarding) te spreken, maar dat wordt dan ook niet voorgesteld.
Naar mijn mening heeft het gebruik van het woord dagvaarding voor
de oproeping van een gedaagde per post door middel van een door de
griffier te verzenden formulier niets gewrongens. Het is alleen zo dat in
ons burgerlijk procesrecht (in het strafprocesrecht ligt dat reeds sinds
lang anders, vgl. de artikelen 585 Sv e.v.) tot nu toe dagvaarding
uitsluitend plaatsvindt door gerechtsdeurwaarders (vgl. artikel 1 Rv). Er
kunnen echter goede redenen zijn om een bepaalde juridische traditie te
doorbreken. Die redenen zijn hier, kort samengevat, enerzijds het
gegeven dat in kleine zaken niet in alle gevallen voor de oproeping de
tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder verplicht kan worden gesteld
(ook in dit opzicht kan worden gewezen op een duidelijke Nederlandse
traditie), en andeizijds de wenselijkheid om de regeling van de oproeping
voor naar de aard gelijke soorten kleine zaken zo veel mogelijk te harmo–
niseren. Natuurlijk is het mogelijk voor het eerste processtuk, zoals
aanvankelijk was voorgesteld, het gemeenschappelijke, nieuwe begrip
«schriftelijke eis» te introduceren. Maar wanneer, zoals sinds de al
genoemde nota van wijziging van 28 februari 1989 het geval is in dit
wetsvoorstel, in feite weer sprake is van een oproeping om op een
bepaalde dag voor de rechter te verschijnen, verdient het naar mijn
mening de voorkeur om hier steeds het fraaiere, herkenbare begrip
dagvaarding te blijven hanteren. Voor iets dat in wezen hetzelfde is dient
bij voorkeur dezelfde term te worden gebruikt. Dat bevordert de duide–
lijkheid en de overzichtelijkheid. Het begrip dagvaarding sluit taalkundig
ook goed aan op de term «gedaagde» voor degene die wordt
opgeroepen. Ook wordt op deze wijze vermeden dat in dit opzicht
verschillen gaan ontstaan met de rechtbankprocedure. Dit is ook van
belang in verband met de komende integratie.
Resumerend: zowel de oproeping door de gerechtsdeurwaarder als de
oproeping vanwege de griffier om op een bepaalde dag voor de rechter
te verschijnen kan men zonder bezwaar aanduiden als dagvaarding. Mij
aansluitend bij de beeldspraak die deze leden bezigden: zowel een auto
als een fiets kan men aanduiden als vervoermiddel. De vergelijking gaat
ook in zoverre op, dat het in sommige omstandigheden praktischer is
zich met de fiets te verplaatsen dan met de auto, en omgekeerd, waarbij
ook het kostenaspect een rol speelt.
Voorts memoreerden de leden van de C.D.A.-fractie dat de rechts–
ingang van dagvaarding per formulier volgens de deurwaarders tot een
grote vermeerdering van werkdruk en kosten bij de griffies zal leiden. Zij
hadden de indruk dat bij dit voorstel vooral het beeld van de zelfprocede–
rende consument voor ogen heeft gestaan. Ten onrechte, zo stelden zij,
daar in werkelijkheid consumentenzaken slechts een klein percentage
vormen van het totale aantal zaken dat bij de kantongerechten aanhangig
wordt gemaakt. Aldus, zo vreesden zij, zou de dagvaarding per formulier
vooral ten goede komen aan professionele eisers als postorderbedrijven
die op deze wijze een gratis nieuw incassomiddel erbij zouden krijgen.
Een en ander zou nogal ingaan tegen de huidige tendens om overheids–
instellingen niet zonder noodzaak meer werk te bezorgen. Ook de leden
van de P.v.d.A.-fractie vroegen nog eens nader in te gaan op het effect
van het wetsvoorstel op de werkdruk.
De met verwijzing naar het commentaar van de Koninklijke Vereniging
van Gerechtsdeurwaarders geschetste mogelijke gevolgen van het
wetsvoorstel, berusten op enkele misverstanden. Er is geen sprake van
dat in verband met de nieuwe regeling voor de rechtsingang per saldo
gevreesd moet worden voor een werkdrukvermeerdering bij de
gerechten, laat staan een grote. Dat komt onder meer door het vervallen
van de bewerkelijke betalingsbevelprocedure en door de verregaande
harmonisering van de op de rechtsingang betrekking hebbende regeling.
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Deze harmonisering is een belangrijke voorwaarde voor de voorgenomen
(verdere) automatisering van dit onderdeel van het gerechtelijke bedrijf.
Ik mag ook nog wel eens verwijzen naar de dereguleringsparagraaf in de
memorie van toelichting, blz. 16-18. Daar is de conclusie getrokken
(onderaan op blz. 16) dat per saldo geen grote verschillen in werkdruk
zullen optreden, noch ten gunste, noch ten ongunste. Ook wijs ik op de
twee alinea's op blz. 9 van de memorie van antwoord aan de Tweede
Kamer (beginnend met: Bij de dagvaarding...), waarin uiteengezet is
waarom het gewijzigd wetsvoorstel met betrekking tot het aspect van de
werkdruk op zijn beurt nog eens gunstig afsteekt bij het oorspronkelijke
wetsvoorstel. Het formulier met toelichting zal, zo luidde het betoog, in
nogal wat gevallen vragen en fouten voorkomen. De griffie wordt voorts,
anders dan bij de huidige betalingsbevelprocedure en ook anders dan in
het oorspronkelijke wetsvoorstel, niet verplicht om het inleidend stuk te
controleren en om na te gaan waarom een verzonden stuk weer bij de
griffie terugkomt. Men kan, dit alles overziende, niet serieus volhouden
dat (grote) werkdrukvermeerdering bij het gerechtelijk apparaat het
gevolg zal zijn van de nieuwe regeling. De verwachting dienaangaande
van de gerechtsdeurwaarders berust, naar mij wil voorkomen, niet op
een objectieve analyse van de verschillende handelingen nu en onder de
nieuwe regeling.
Noch door de toenmalige minister van justitie, noch door mij is ooit
beweerd dat consumenten een groot percentage vormen van de eisers in
kantongerechtszaken, of dat hun aandeel in het totaal aanzienlijk dient te
stijgen. Integendeel, herhaaldelijk is dezerzijds gewezen op het bestaan
van geschillencommissies voor consumentenzaken en op het feit dat
uitbreiding van die commissies een van de doeleinden is van het
regeringsbeleid. In de memorie van antwoord aan de Tweede Kamer (blz.
6) heeft de toenmalige minister van justitie in dat verband opgemerkt dat
hij niet verwacht dat dit wetsvoorstel op het terrein van de consumenten–
rechtspraak in de verhouding tussen particuliere rechtspraak en
overheidsrechtspraak wezenlijke verandering zal brengen. Bij die
verwachting sluit ik mij aan. Overigens blijkt uit de praktijk van de
bedoelde geschillencommissies dat een formulier bij onervaren litiganten
in een duidelijke behoefte voorziet. Bij de civiele kantongerechtspro–
cedure zal dat zeker niet anders zijn. Maar een belangrijke verschuiving
van zaken naar het kantongerecht lijkt niet waarschijnlijk.
Ik waag mij niet aan een voorspelling hoe vaak onder de nieuwe
regeling van de mogelijkheid om de gedaagde op te roepen zonder de
tussenkomst van een deurwaarder gebruik zal worden gemaakt. Wel wijs
ik er nog eens op dat in de meeste gevallen (namelijk bij incassozaken uit
overeenkomst tot f 2500) men ook thans reeds de keuze heeft tussen het
deurwaardersexploit en de aangetekende brief, en dat in die gevallen die
keuze de laatste jaren steeds vaker ten gunste van het deurwaardersex–
ploit blijkt uit te vallen. Zo werden in 1989 151.439 nieuwe contentieuze
zaken aanhangig gemaakt, waarvan 9258 arbeidszaken. Het betrof dus
142 181 dagvaardingszaken, tegenover in datzelfde jaar 35 001
verzoeken om een rechterlijk betalingsbevel. Een verhouding van
ongeveer 4 : 1. In 1987 ging het nog om 125 049 dagvaardingszaken
tegenover 40 194 verzoeken om een betalingsbevel, een verhouding dus
van ongeveer 3 : 1. De verhouding lag een decennium geleden nog op
ongeveer 1 : 1. Dit zijn aanwijzingen dat men in die gevallen waarin men
het nut van een deurwaardersexploit blijkbaar inziet, de weg naar de
deurwaarder zeer wel weet te vinden. Ik zie geen reden waarom dit onder
de nieuwe regeling heel anders zou worden. Voor de professionele eisers
(en voor het gerechtelijk apparaat) zullen de structuur en de grotere
eenvormigheid die het formulier zal bieden, wellicht een voordeel zijn in
verband met automatisering. Maar de professionele tussenkomst van een
gerechtsdeurwaarder, die niet zelden zijn vruchten blijkt af te werpen.
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zullen zij, naar valt aan te nemen, niet zo maar willen missen. Anderzijds
belet niets de deurwaarders, bij het redigeren van exploiten op die zelfde
behoefte aan grotere eenvormigheid in te spelen, al dan niet in
aansluiting op het formulier. In dat opzicht hoeft het verschil dus niet
groot te zijn.
Graag reageer ik in dit verband ook op de vraag van de leden van alle
drie de aan het woord zijnde fracties of, zoals eveneens van deurwaar–
derszijde is gesuggereerd, met het formulier ten laste van de overheid
niet een nieuw gratis incassomidde! wordt gecreëerd. Ik wil hier voorop–
stellen dat een efficiënte en goedkope incassoprocedure naar mijn
mening op zichzelf een goede zaak is. De overheid is voor de kwaliteit
van deze vorm van dienstverlening verantwoordelijk. De voorgestelde
wijziging in artikel 11 van de Wet tarieven in burgerlijke zaken (artikel V
van het wetsvoorstel) beoogl echter vooral, de eisers die per formulier
willen dagvaarden met betrekking tot de heffing van griffierechten in
dezelfde positie te plaatsen als eisers die de zaak door middel van een
deurwaardersexploit aanbrengen. Deze laatsten zijn, anders dan de leden
van de P.v.d.A.-fractie schijnen te menen, ook thans reeds geen griffie–
recht verschuldigd wanneer de zaak voor de eerste uitroeping van de
zaak ter terechtzitting wordt ingetrokken; men zie het huidige artikel 11
lid 1 Wet tarieven in burgerlijke zaken. Tegen die regeling is, voor zover
mij bekend, in het verleden door de deurwaarders nimmer bezwaar
gemaakt. Gezien deze regeling valt niet goed te motiveren waarom een
eiser die per formulier heeft gedagvaard in dezelfde situatie het griffier–
recht niet zou kunnen terugkrijgen. Daar hij uiteraard ook al geen
deurwaarderskosten betaalt, is het resultaat inderdaad dat hij bij tijdige
intrekking (zodat hij ook geen executoriale titel krijgt) niets betaalt. Dat is
ook prettig voor de schuldenaar, omdat kosten die niet zijn gemaakt ook
niet aan deze kunnen worden doorberekend.
Tegen deze regeling bestaat naar mijn mening ook vanuit het
gezichtspunt van de belasting van het overheidsapparaat weinig
bezwaar. Deze ingetrokken zaken vormen voor de griffie nauwelijks enige
belasting. Een al ingevuld formulier moet in een (venster-)envelop
worden gedaan. Het op het formulier vermelde adres behoeft ter griffie
niet te worden gecontroleerd. Alleen de verschijningsdag moet worden
ingevuld. Dat kan met een stempeltje. Aan de eiser moet deze verschij–
ningsdag op soortgelijke wijze worden medegedeeld. Een eventuele
toename van dit soort zaken zal niet spoedig tot een voelbare toename
van de werkbelasting leiden.
In dit laatste is tevens een antwoord besloten op een vraag van de
fractie van de P.v.d.A. over de hoogte van het griffierecht wanneer aan
dagvaarding wel resp. niet een deurwaarder te pas komt. Daargelaten of
het in het algemeen gesproken juist is een rechtstreeks verband te zien
tussen de hoogte van het griffierecht en de werkbelasting, is het verschil
in werkbelasting voor het gerechtelijk apparaat tussen deze twee
gevallen dermate gering dat een daarop gebaseerd verschil in griffierecht
hier niet gerechtvaardigd zou zijn. De meeste handelingen (inschrijving,
controle van de bevoegdheid, vaststelling en incasso van griffierecht
e.d.) moeten worden verricht ook wanneer bij de rechtsingang een
deurwaarder betrokken was.
Bedacht moet ook worden dat voorzover de regeling in de hand zal
werken dat zaken ingeval van tijdige betaling uiterlijk op de dienende dag
worden ingetrokken, dit juist een gunstig effect zal hebben op de
werkbelasting van het gerechtelijk apparaat. In de huidige regeling van
de betalingsbevelprocedure heeft de verzoeker er geen financieel belang
bij om ingeval van betaling het verzoek in te trekken.
Terzijde merk ik op dat ik de vrees dat straks tal van eisers op licht–
vaardige wijze ongegronde vorderingen gaan indienen en vervolgens
weer intrekken, niet deel. Ik weet ook niet waarop een dergelijke vrees is
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gebaseerd. Deze eisers lopen in ieder geval het risico dat de gedaagde
zijn antwoord al vóór de dienende dag indient, in welk geval de zaak niet
meer eenzijdig kan worden ingetrokken en dus het griffierecht niet wordt
terugbetaald. Dit vloeit voort uit de woorden «en voordat is geantwoord»
in het voorgestelde artikel 11 lid 5 Wet tarieven in burgerlijke zaken. Ook
riskeren deze eisers aldus een veroordeling in de proceskosten van de
gedaagde.
Ik kom nog even terug op het gebruik van het formulier. Het is waar
dat dit formulier met toelichting vooral bestemd is voor niet-profes–
sionele litiganten. Daarbij moet echter niet alleen aan eisers, maar ook
aan gedaagden worden gedacht, aangezien dit formulier voor de
gedaagde relevante voorgedrukte informatie zal bevatten. Ook zal infor–
matie kunnen worden vermeld op een door de griffie mee te zenden
bijsluiter. In totaal gaat het, als men de gedaagden meerekent, om een
zeer grote groep personen: meer dan 70% van de gedaagden in kanton–
gerechtsprocedures zijn particulieren. Deze particulieren zullen onder de
nieuwe regeling hetzij worden voorgelicht door de deskundige die zij
hebben ingeschakeld c.q. door de deurwaarder die het exploit betekent
(mits deze de gedaagde aantreft), hetzij althans de meest essentiele
informatie kunnen putten uit het formulier en/of de toelichting daarbij.
Per saldo zijn particulieren, wanneer het om voorlichting en informatie
gaat, straks beter af dan thans, daar de betalingsbevelprocedure daarin
in het geheel niet voorziet. Daarvan uitgaande merk ik op dat de
verwachting van de leden van de C.D.A.-fractie (uitgesproken op blz. 3
bovenaan van het voorlopig verslag) dat de griffie in meer gevallen om
(nadere) inlichtingen zal worden gebeld, mij ongerijmd voorkomt.
Naarmate er al aanstonds meer informatie ter beschikking is, zal aan
nadere (telefonische) informatie juist minder behoefte bestaan.
Overigens zal men op het formulier voor nadere informatie niet naar de
griffie worden verwezen, maar naar andere instanties. Uiteraard komen
hiervoor in de eerste plaats de bureaus voor rechtshulp in aanmerking.
Aan het modelformulier wordt thans gewerkt. Zoals indertijd gezegd
wordt daarbij hulp verleend door de consumentenorganisaties.
De leden van de C.D.A.-fractie informeerden naar mogelijke gevolgen
voor het toevoegingsbeleid. Wanneer onder de nieuwe regeling bij parti–
culieren behoefte zal bestaan aan rechtsbijstand van adviserende aard of
voor het voeren van een procedure, zal volgens de wettelijke criteria een
toevoeging kunnen worden verkregen. Het wetsvoorstel brengt in die
criteria geen wijziging. Uiteraard mag worden gehoopt dat de schrifte–
lijke informatie die het formulier bevat, alsmede het feit dat de wettelijke
regeling van de procesgang eenvoudiger wordt, in een aantal gevallen
een beroep op de professionele rechtshulpverleners zullen voorkomen of
verminderen. Maar of dit zal leiden tot een zichtbare vermindering van
het aantal toevoegingen valt niet te voorspellen. In ieder geval is het in
dit wetsvoorstel daarom niet begonnen.
Meer in het algemeen: de basisfilosofie van het wetsvoorstel is
geenszins dat in kleine zaken aan het voeren van processen zonder
deskundige bijstand de voorkeur moet worden gegeven. Het inschakelen
van specialisten zoals deurwaarders, advocaten enz. wordt dan ook in
geen enkel opzicht bemoeilijkt. Maar waar het om gaat is, dat het niet
aangaat om in deze zaken de justitiabelen zonder noodzaak tot het
inschakelen van deze specialisten te dwingen. In het procesrecht moeten
geen onnodige barrières worden opgeworpen, maar moeten de
voorwaarden worden geschapen voor een goede rechtspleging. Indien
het inschakelen van deskundigen daarbij nuttig is, kan en zal de justi–
tiabele dat doorgaans zelf inzien en moet hem dat ook, voor zover
redelijk, (financieel) mogelijk worden gemaakt. Maar dwang moet zo
mogelijk worden vermeden. Voor zover mogelijk en redelijk moet de
burger of moet een onderneming zelf in vrijheid kunnen beslissen of hij
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of zij de wellicht (deels) onverhaalbare meerkosten van deurwaarderstus–
senkomst wil maken. Die keuze bestaat nu reeds in veel gevallen. Het
wetsvoorstel trekt die lijn door en maakt de hier bedoelde keuzevrijheid
tot algemene regel (overigens nog met twee uitzonderingen, zie artikel
104 lid 1), mede om ongerechtvaardigde verschillen zoals die thans
bestaan te voorkomen.
De leden van de P.v.d.A-fractie vroegen of de eiser ook verantwoor–
delijk is wanneer door de griffie een fout wordt gemaakt bij het
overschrijven van het adres van de gedaagde. Ik antwoord hierop dat de
griffie in dat geval artikel 104 lid 2 niet goed naleeft en de fout zal
moeten herstellen. De eiser is daarvoor niet aansprakelijk, ongeacht of
hij het formulier zelf heeft ingevuld. Met betrekking tot dit laatste: het is
denkbaar dat een ander (een kennis of een professionele rechtshulpver–
lener) dat voor hem doet.
De door de leden van de P.v.d.A-fractie bedoelde filterwerking die het
gevolg kan zijn van het optreden van gerechtsdeurwaarders kan
inderdaad zijn nut hebben. Ook de leden van de V.V.D.-fractie wezen
hierop en noemden een percentage van 15% van het totale aantal zaken
dat op die wijze zou worden voorkomen. Dat percentage kan noch wil ik
betwisten; wel neem ik aan dat in een aantal gevallen dadelijke vrijwillige
betaling ook zal plaatsvinden als men op andere wijze dan via een
deurwaardersexploit verneemt dat een procedure dreigt. Het probleem is
hier echter tweeërlei. In de eerste plaats treft de deurwaarder in lang niet
alle gevallen, en vooral in de stedelijke gebieden in steeds mindere mate,
de gedaagde of een huisgenoot overdag thuis aan. Hij zal het exploit dan
achterlaten in de brievenbus (artikel 2 Rv). In die gevallen komt van de
filterwerking niets terecht, althans is er geen verschil met de filter–
werking van een oproeping die per post wordt verzonden. In de tweede
plaats is het bij kleine zaken, zoals al eerder opgemerkt, niet verantwoord
om voor alle gevallen de verplichte betekening door een gerechtsdeur–
waarder voor te schrijven. Die verplichting bestaat zoals bekend in een
groot aantal gevallen ook thans niet. Om deze reden is het noodzakelijk
om ook een voorziening te treffen voor de gevallen waarin het optreden
van een deurwaarder achterwege blijft. Daarin voorziet het formulier met
de toelichting. Ik wijs er nogmaals op dat het formulier zo zal worden
ingericht dat niet alleen de eiser, maar ook de gedaagde hieruit de voor
hem essentiële informatie kan putten.
Tenslotte vroegen de leden van de P.v.d.A.-fractie aandacht voor de
relatie van dit wetsvoorstel tot de voorgenomen herziening van de
rechterlijke organisatie. Ook hier mag ik allereerst verwijzen naar de
beschouwingen die in de eerdere stukken aan die verhouding zijn gewijd
(men zie vooral de memorie van antwoord, blz.3). De herziening van de
rechterlijke organisatie, met name de per 1 januari 1995 voorziene
integratie van rechtbanken en kantongerechten, vergt onder meer een
aanpassing van het burgerlijk procesrecht. Die aanpassing zal een stuk
eenvoudiger worden wanneer het onderhavige wetsvoorstel eenmaal tot
wet zal zijn verheven. Het bevat een aantal uitgangspunten waarop zal
kunnen worden voortgebouwd. Het is van groot belang, dat in de periode
die aan de integratie vooraf gaat, praktische ervaring met de nieuwe
procedure kan worden opgedaan.
Enige vragen van de leden van de V.V.D.-fractie werden hierboven
reeds besproken tezamen met vragen van de andere leden. De overige
vragen van deze leden beantwoord ik hieronder.
Bij aangetekende verzending, zoals voorgeschreven in artikel 104 lid 2
van het wetsvoorstel, komt het stuk bij de afzender terug wanneer de
geadresseerde weigert het in ontvangst te nemen of het niet afhaalt op
het postkantoor waarnaar het na een vergeefse (poging tot) aanbieding
wordt gebracht. Komt het stuk niet terug, dan mag ervan worden
uitgegaan dat het de geadresseerde heeft bereikt. Dit systeem wordt in
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tal van gerechtelijke procedures gevolgd en leidt niet tot ernstige
problemen. Wil de eiser een betekening in persoon, dan zal een
deurwaarder moeten worden ingeschakeld. De grotere zekerheid die
daarmee kan worden verkregen, heeft zijn prijs. Betekening in persoon is
in het burgerlijk procesrecht slechts in uitzonderlijke gevallen werkelijk
relevant. Dat is wel het geval bij de betekening van een verstekvonnis
(artikel 81 Rv), met het oog op de aanvang van de verzettermijn. Een
dergelijke betekening betreft evenwel geen dagvaarding en wordt door
de onderhavige regeling dus niet beïnvloed.
Uiteraard kan onder de nieuwe regeling de extra bescherming die
artikel 4 onder 9 Rv biedt, niet worden gerealiseerd wanneer de eiser
kiest voor de weg van verzending per post. Dat artikel is dan immers niet
van toepassing. Ik verwacht daarvan echter voor de zaken waarop de
onderhavige regeling betrekking heeft geen serieuze problemen. Artikel 4
onder 9 Rv is slechts van belang voor zaken waarin partijen de woning
delen. Men denke hier vooral aan een echtscheidingsprocedure. Dan is
niet de kantonrechter, maar de rechtbank bevoegd. In vermogensrechte–
lijke zaken zal een eiser die welbewust een dagvaarding aan een
gedaagde huisgenoot onthoudt, overigens tegen de lamp lopen wanneer
het op executie aankomt.
Met betrekking tot de niet-verschenen medegedaagde merk ik op dat
er ook onder het huidige stelsel geen zekerheid is dat deze gedaagde
bekend is met de procedure. De oproeping van de bewuste medege–
daagde geschiedt thans bij deurwaardersexploit, zodat wanneer niemand
wordt aangetroffen achterlating in de brievenbus mogelijk is, zonder dat
bekend behoeft te zijn waarom niet werd opengedaan. In dat opzicht
biedt de aangetekende verzending juist een betere garantie dan het
deurwaardersexploit, omdat wanneer niemand thuis is en de geadres–
seerde –* om welke reden dan ook - het stuk niet op het postkantoor
afhaalt, dit stuk niet in de brievenbus wordt gedeponeerd, maar
teruggaat naar de afzender. De eiser wordt daardoor gewaarschuwd dat
er wellicht met de bereikbaarheid van de gedaagde op het opgegeven
adres iets mis is, en zal in het nieuwe stelsel alsnog een oproeping bij
deurwaardersexploit moeten laten verrichten. Hij doet er dan goed aan,
tevens het adres nog eens te controleren.
Het is mij niet bekend in hoeveel gevallen te verwachten is dat het
formulier terugkeert wegens onjuistheid van adresgegevens. Men mag
echter aannemen dat, meer dan thans bij het verzoek om een betalings–
bevel, de eiser zal letten op de juistheid van het adres, daar bij gebleken
onjuistheid hij alleen nog via een deurwaardersexploit zijn vordering
aanhangig kan maken. De extra kosten die dat met zich meebrengt,
zullen voor hem een impuls zijn om de juistheid van het adres voorzover
nodig van te voren te controleren. Verlies van griffierecht als gevolg van
onjuiste adressering lijkt mij geen reëel gevaar, omdat men ervan mag
uitgaan dat de eiser zijn vordering na controle van het adres alsnog
aanhangig zal willen maken, en dus alsnog griffierecht verschuldigd zal
worden.
In het voorlopig verslag is door de leden van de fracties van het
C.D.A., de P.v.d.A. en de V.V.D. vooral gesproken over de rechtsingang.
Daarop is ook hierboven uitvoerig ingegaan. Dit is inderdaad een van de
belangrijkste onderdelen van het wetsvoorstel. Wellicht ten overvloede
wijs ik erop dat de voorgestelde regeling ook in allerlei andere opzichten,
waarop hierboven niet, maar wel in eerdere stukken is ingegaan, belang–
rijke verbeteringen brengt. Ik vertrouw dat de aan het woord zijnde leden
ook deze andere aspecten in hun afweging zullen betrekken.
De Staatssecretaris van Justitie,
A. Kosto
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