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Voorwoord 
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HOOFDSTUK 1 

INLEIDING 

1.1 Achtergrond van het onderzoek 

Geldvorderingen vormen met meer dan 85% het belangrijkste deel van de 
`omzet' van de vermogensrechtelijke vorderingen bij de kantongerechten en 
de rechtbanken.' Van deze geldvorderingen is een groot deel eenvoudig van 
aard en zonder tegenspraak; zij kunnen routinematig worden afgehandeld. 
Voor deze eenvoudige vorderingen - incassovorderingen - bestaat in 
Nederland op dit ogenblik geen specifieke procesrechtelijke regeling. Het 
ontbreken van een incassoprocedure heeft tot gevolg dat schuldeisers 
aangewezen zijn op de gewone gerechtelijke procedures bij kantongerecht of 
rechtbank. Een veel gehoord bezwaar daartegen is de mogelijkheid voor 
schuldenaars om procedures te rekken, ook als geen serieus verweer 
gevoerd wordt. Dit frustreert de behoefte van schuldeisers aan een snelle 
incassomogelijkheid. Het is een voortdurende bron van ontevredenheid over 
de civiele rechtspleging en heeft in de rechtspraktijk geleid tot plaatselijke 
experimenten voor een eenvoudige en snelle wijze van procederen inzake 
geldvorderingen. Het bekendste van deze experimenten is het Amsterdamse 
incasso-kort geding. 

Tot 30 december 1991 kende het Nederlandse recht wel een specifieke 
incassoprocedure voor de inning van kleine geldvorderingen: het rechterlijk 
bevel tot betaling. Deze procedure, die bedoeld was als een goedkope en 
snelle regeling voor geldvorderingen van beperkte omvang, voldeed in de 
pralctijk steeds minder. Als oorzaken hiervoor worden genoemd de 
verhoging - in 1984 - van de griffierechten, de lange duur van de 
procedure, de slechte resultaten bij de executie van het bevel en de beperkte 
reikwijdte van de procedure. 2  

In de huidige wetgeving kunnen vorderingen tot f 5.000, huurzaken, 
arbeidszaken, huurkoopzaken en zaken met betrekking tot een collectieve 
arbeidsovereenkomst, ongeacht de hoogte, bij de kantonrechter worden 
ingesteld; de kantongerechtsprocedure van 30 december 1991, Boek I, Titel 
2 Rv is hierop van toepassing. Vorderingen die het bedrag van f 5.000 te 
boven gaan en niet tot de bijzondere bevoegdheid van de kantonrechter 
horen, moeten bij de rechtbank worden ingesteld; de dagvaardingsprocedure 

Zie par. 4.2 en 4.3; echtscheidingszaken vallen hier dus buiten. 
2 Zie par. 2.2.3.2, en Raken e.a. 1987, p. 50. 
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van Boek I, Titel 3, Rv is hierop van toepassing. Voor het verhaal van 
geldvorderingen wordt ook veelvuldig gebruik gemaakt van het faillissement 
ter incasso. 

In de Amsterdamse rechtspraktijk bestaat voor incassovorderingen al 
geruime tijd het incasso-kort geding, en worden incassovorderingen sinds 
I januari 1992 ook door de kantonrechter als spoedvoorziening behandeld. 
Deze mogelijkheden ontbreken bij de meeste andere gerechten. De afwezig-
heid van dergelijke landelijke, door alle rechtbanken en kantongerechten op 
gelijke wijze gehanteerde incassoregelingen roept onbegrip op. 

Ook vergeleken met een aantal Europese landen, zoals Duitsland, Oosten-
rijk en Frankrijk, die wet een eenvoudige en snelle incassoprocedure 
hebben, is de procesgang in Nederland voor incassovorderingen omslachtig, 
onzeker en kostbaar. 

Een en ander doet de vraag rijzen of het huidige Nederlands burgerlijk 
procesrecht wel in voldoende mate antwoord geeft op de vraag naar een 
eenvoudige, snelle en goedkope procedure voor incassovorderingen. 

1.2 Terreinafbakening en definities 

Het onderzoek heeft betrekking op de wijze waarop geldvorderingen 
gerechtelijk worden ingesteld en afgehandeld. Zoals de titel van de studie 
reeds aangeeft, gaat het echter niet om alle geldvorderingen, maar slechts 
om die geldvorderingen die, volgens nog vast te stellen criteria, van 
betrekkelijk eenvoudige aard zijn, zodat zij in principe niet via de normale 
procedure op tegenspraak behoeven te worden afgehandeld. Ter onderschei-
ding van een gewone geldvordering zal gesproken worden van een incasso-
vordering. In het onderzoek zal onder incassovordering worden verstaan: 

een geldvordering van civielrechtelijke aard, die niet, althans in redelijkheid 
niet, kan worden betwist 

Geldvorderingen waartegen in recite serieus verweer gevoerd kan worden, . 
vallen niet onder het begrip incassovordering. Is er sprake van een serieus te 
betwisten geldvordering, dan komt men bij procedures van een heel ander 
type uit. De incassoprocedures kenmerken zich, voorzover zij in andere 
rechtsstelsels bestaan, door een vrij eenvoudige structuur en door het ontbre-
ken van een gerechtelijke eindbeslissing indien verweer gevoerd wordt. 

Indicaties dat het om een incassovordering gaat, zijn: 
- de geldvordering wordt vooraf of na uitroeping ingetrokken, 
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- de geldvordering wordt bij verstek toegewezen, 
- er is geen verstek(vonnis), maar de vordering wordt erkend of er is geen 

(serieus) verweer. 
De vordering kan haar grondslag hebben in een overeenkomst, een 

onrechtmatige daad of elk ander rechtsfeit waaruit verbintenissen kunnen 
ontstaan. 

Gecombineerde vorderingen vallen binnen het onderzoek indien de 
nevenvordering slechts bedoeld is als prikkel om de betaling van een 
geldvordering te stimuleren. Het bekendste voorbeeld hiervan is de 
vordering ter zake van achterstallige huur, die pleegt te worden 
gecombineerd met een vordering tot ontbinding van de huurovereenkomst 
en/of met een vordering tot ontruiming van de onroerende zaak. Het gaat 
dan in wezen dus toch vooral om een geldvordering. Gecombineerde vorde-
ringen waarin naast een geldvordering een niet daarmee samenhangende 
nevenvordering wordt ingesteld, blijven buiten beschouwing: een verklaring 
voor recht is daarvan een voorbeeld. 

Een incassovordering zal in principe, wegens het eenvoudige karakter, 
niet via de normale procedure van tegenspraak behoeven te worden afgehan-
deld. Ter onderscheiding van de gewone procedure zal bij procedures inzake 
incassovorderingen gesproken worden van een incassoprocedure. 

Onder incassoprocedure zal in het onderzoek worden verstaan: 

Inleiding 

een gerechtelijke procedure ten overstaan van de overheidsrechter die 
(nagenoeg) uitsluitend gebruikt wordt om incassovorderingen in te stellen en 
te doen behandelen, en een executoriale titel te verkrijgen. 

Deze studie draagt als titel `incassoprocedures'. Wegens het ontbreken van 
een specifieke incassoprocedure zal onderzocht moeten worden op welke 
wijze en in welke omvang incassovorderingen via de gewone gerechtelijke 
procedures en de in de rechtspraktijk ontwikkelde procedures ingesteld en 
afgehandeld worden. • 

De mogelijke ingangen om geldvorderingen in te stellen zijn bij het 
kantongerecht: 
- de bodemprocedure 	 (art. 97 e.v. Rv) 
- de voorlopige voorzieningenprocedure 	(art. 116 Rv) 
Bij de rechtbank kunnen geldvorderingen ingesteld worden in het kader van: 
- de bodemprocedure 
- de geldvordering in kort geding 
- het incasso-kort geding 

(art. 126 e.v. Rv) 
(art. 289 e.v. Rv) 
(art. 289 e.v. Rv) 
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Eveneens kan een incassovordering in de vorm van een faillissements-
aanvraag bij de rechtbank worden ingesteld. 

Incassovorderingen kunnen behalve in rechte ook buiten rechte worden 
gerealiseerd. Hoewel de studie als onderwerp heeft de wijze waarop 
incassovorderingen via de gerechtelijke weg worden ingesteld en afgehan-
deld, is de buitengerechtelijke afdoening van incassovorderingen relevant 
voorzover gegevens daarover van belang zijn voor de beantwoording van de 
vraag of de gerechtelijke weg in enig opzicht tekort schiet. 

In het onderzoek zal onder buitengerechtelijke incasso worden verstaan: 

de wijze van invordering van geldschulden waarbij een schuldeiser zijn 
vordering uit handen geefi aan een derde, de beroepsmatige incasseerder, 
die de vordering zal (trachten te) incasseren in de hoop aldus een gerechte-
lijke procedure te kunnen vermijden. 

1.3 Probleemstelling 

Schuldeisers in Nederland ervaren het ontbreken van een snelle incasso-
procedure als een probleem. Veel gehoorde klachten zijn de lange duur en 
onzekerheid van de bodemprocedures als ook de kosten die aan procederen 
verbonden zijn, vooral als de vordering van geringe omvang is. De onzeker-
heid van de bodemprocedure heeft te maken met het feit dat er geen zeker-
held bestaat of op korte termijn een verstekvonnis verkregen kan worden. 
De schuldeiser weet immers niet, ook niet als de vordering in redelijkheid 
niet te weerspreken is, of de schuldenaar verstek zal laten gaan. Incidenteel 
wordt aan deze klachten gehoor gegeven. Zo zijn in de Amsterdamse rechts-
praktijk spoedprocedures voor geldvorderingen ontwikkeld, te weten het 
kort geding voor geldvorderingen, het incasso-kort geding en de voorlopige 
voorzieningenprocedure bij de kantonrechter; daarmee wordt geprobeerd een 
plaatselijke oplossing voor deze problemen te bieden. 

De vraag kan gesteld worden of het kort geding voor geldvorderingen, het 
incasso-kort geding en de voorlopige voorzieningenprocedure een werkelijke 
oplossing voor het probleem bieden. Er bestaat voor deze in de praktijk 
ontwikkelde spoedprocedures geen algemeen geldende regeling. Sommige 
arrondissementen staan welwillend tegenover deze vorm van incasso, andere 
echter niet. Het incasso-kort geding lijkt zonder nadere wettelijke regeling 
een oneigenlijk middel te zijn voor de gesignaleerde kwaal. Het is een uit 
de nood geboren wijze van procederen. 
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Hetzelfde geldt voor de mogelijkheid van incasso bij de kantonrechter als de 
weg van de voorlopige voorzieningen van art. 116 Rv gevolgd wordt. De 
voorziening van de kantonrechter kent een maximum-bedrag, tenzij het 
huurzaken, arbeidszaken, huurkoop of vorderingen met betrekking tot een 
collectieve arbeidsovereenkomst betreft. Het nadeel, althans in theorie, van 
beide procedures is bovendien dat geen `bodem-uitspraak' verkregen wordt. 
Daarnaast is het kort geding een kostbare wijze van incasso, voor de 
schuldeiser omdat daarbij verplichte procesvertegenwoordiging vereist is, 
voor de overheid omdat er hoge personeelskosten aan verbonden zijn. 
Gaan we ervan uit, dat deze in de praktijk ontwikkelde procedures op dit 
moment onvoldoende oplossing bieden voor alle rechtzoekenden, dan doet 
zich de vraag voor of de huidige situatie van dien aard is dat dit een 
verandering van het incassoprocesrecht rechtvaardigt. En zo ja, op welke 
wijze deze verandering gestalte moet krijgen. 

De studie berust op de veronderstelling dat de bestaande wettelijke proce-
dures voor incassovorderingen te lang duren en te kostbaar zijn. 3  Om deze 
redenen zullen schuldeisers in een aantal gevallen afzien van een gerechte-
lijke procedure en de vordering via de buitengerechtelijke weg proberen te 
incasseren of de vordering afschrijven. 

De probleemstelling luidt: Is het wenselijk om voor incassovorderingen een 
bijzondere, eenvoudige, snelle, en goedkope rechtsgang te ontwikkelen, en 
zo ja, hoe dient deze er uit zien. 

Om antwoord te kunnen geven op deze vraag zal empirisch en rechtsverge-
lijkend onderzoek worden verricht. In het empirisch onderzoek worden de 
in Nederland voorhanden zijnde gerechtelijke en buitengerechtelijke 
mogelijkheden bezien om incassovorderingen in te stellen; daarbij is de 
vraagstelling toegesneden op de kernbegrippen: eenvoudig, snel en goed-
koop. Indien de vraag naar de wenselijkheid van een aparte incassoproce-
dure bevestigend beantwoord wordt, zal het rechtsvergelijkende onderzoek 
een bijdrage kunnen leveren aan de keuze van de vorm en inhoud van een 
dergelijke incassoprocedure. Daarbij zal in het bijzonder getracht worden na 
te gaan in welke mate in elk van de rechtsstelsels de genoemde kernbe- .  
grippen hebben bijgedragen aan de efficiency van de nationale procedures. 

3 In die zin bouwt het onderzoek voort op de resultaten van het SWOICA-rapport, Rodrigues 
e.a. 1990, pp. 11 en 18. 
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1.4 Empirisch en rechtsvergelijkend onderzoek 

Het empirisch onderzoek strekt ertoe door een analyse van de juridische en 
praktische mogelijkheden die schuldeisers in Nederland hebben om terzake 
van een incassovordering een executoriale titel te verkrijgen, de behoefte 
aan een wettelijke regeling van een aparte incassoprocedure te onder-
bouwen. Incassovorderingen kunnen, zoals gezegd, echter ook buiten rechte 
worden ingesteld. De buitengerechtelijke afdoening van incassovorderingen 
wordt in het onderzoek betrokken voorzover gegevens daarover relevant zijn 
voor de beantwoording van de vraag of de gerechtelijke weg in enig opzicht 
tekort schiet. 

Door middel van een empirische analyse zal onderzocht worden of de 
huidige gerechtelijke procedures voldoende zijn ingesteld op en recht doen 
aan het eigen karakter van incassovorderingen, met name aan het kenmerk 
dat vaak geen, althans geen serieus verweer gevoerd wordt. Er zal een 
antwoord gezocht worden op de vraag of er vanuit een praktisch oogpunt 
sprake is van een leemte in de wet en of het wenselijk is voor incasso-
vorderingen een bijzondere procedure te ontwikkelen. 

Voor een beoordeling van het functioneren van de bestaande gerechtelijke 
procedures en van de vraag of en in hoeverre het wenselijk is om in de 
wettelijke regelingen terzake verandering te brengen, is het noodzakelijk een 
goed beeld te hebben van de omvang en de wijze waarop thans incasso-
vorderingen gerechtelijk en buitengerechtelijk worden ingesteld en afgehan-
deld. 

Ook het rechtsvergelijkende onderzoek van de buitenlandse incassoproce-
dures zal een belangrijke plaats innemen. Het rechtsvergelijkend onderzoek 
heeft tot doel inzicht te verkrijgen in de regelingen en het functioneren van 
de incassoprocedures van enkele buitenlandse rechtssystemen, die in hun 
incassobehoefte vergelijkbaar zijn. 

Een aantal Europese landen kent een bijzondere procedure voor de inning 
van in redelijkheid niet te betwisten geldvorderingen. Rechtsvergelijkend 
onderzoek van deze buitenlandse incassoprocedures kan inzicht geven in de 
oplossingen die in deze rechtssystemen zijn gekozen voor de problemen die 
men in het eigen systeem wil oplossen. 

Als lid van de Europese Unie is het voorts voor Nederland wenselijk 
kennis te nemen van verschillende ontwikkelingen op Europees niveau. Zo 
is de Commissie Storme in 1987 een onderzoek gestart naar de mogelijk-
heden van hannonisatie van het burgerlijk procesrecht in Europees verband, 
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onder meer naar een eenvoudige incassoprocedure, 4  en is in mei 1995 een 
aanbeveling van de EG-Commissie verschenen betreffende een eenvoudige 
incassoprocedure waarin onder andere het Duitse Mahnverfahren als voor-
beeld wordt gesteld. 5  Ook om deze redenen is orientatie gewenst op de 
incassoprocedures van een aantal Europese rechtsstelsels. 

1.5 Opzet van de studie 

'Xibe studie valt uiteen in twee delen. 
In de eerste plaats in een deel waarin naast een historisch overzicht van 

de Nederlandse incassoprocedures een beschrijving van de huidige proce-
dures voor de inning van geldvorderingen wordt gegeven. In dit deel van 
het onderzoek valt ook de rechtsvergelijkende beschrijving van het Duitse 
en Oostenrijkse Mahnverfahren, de Belgische summiere rechtspleging om 
betaling te bevelen en de Franse injonction de payer en het refere-provision. 

In de tweede plaats bevat de studie een empirische dimensie, waarin de 
toepassing van de gerechtelijke procedures en de buitengerechtelijke incasso 
in Nederland onderzocht worden. 

Het onderzoek wordt afgesloten met de beantwoording van de vraag of in 
Nederland de wenselijkheid bestaat voor een incassoprocedure en zo ja, hoe 
een dergelijke procedure zou moeten worden ingerichtj 

Het rechtsvergelijkend onderzoek omvat een descriptieve fase en een 
comparatieve fase. In de descriptieve fase worden de specifieke procedures 
voor geldvorderingen van de te onderzoeken rechtsstelsels beschreven. 
Nagegaan zal worden welke praktische betekenis de procedures in de 
nationale rechtsorde vervullen en de factoren zullen worden aangegeven die 
de rale werking, het succes of de eventuele mislukking van de procedure 
beInv I oeden 

In de comparatieve fase worden de onderzoeksresultaten van de buiten-
landse procedures vertaald naar de Nederlandse situatie en naar het nut dat 
het Nederlandse recht kan hebben van een door het buitenlandse recht 
geInspireerde regeling. De conclusies die getrokken kunnen worden moeten 
leiden tot aanbevelingen voor een concrete incassoprocedure voor geldvor-
deringen in het Nederlandse rechtsstelsel. 

4 Commissie Storme 1993. 
5 12 Mei 1995, (95/198/CE), Recommandation concernant les delais de paiement dans les 

transactions commerciales of Aanbeveling van de Commissie over de betalingstermijnen 
bij handelstransacties. Publicatieblad EG, L 127/19/1995. . 
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Door het empirisch onderzoek wordt een kwantitatief overzicht verkregen 
van het onderzoeksveld. Met betrekking tot de gerechtelijke praktijk is 
infonnatie verzameld over een aantal vragen. De verkregen informatie zal 
een antwoord kunnen geven op onze algemene probleemstelling in zake de 
wenselijkheid van een aparte incassoprocedure. Deze vraag zal bevestigend 
beantwoord dienen te worden indien de resultaten van het onderzoek wijzen 
in de richting van een groot aantal incassovorderingen, die op verschillende 
wijze ingesteld en gerealiseerd worden. 

Daartoe zijn de volgende vragen gesteld: 
- Hoeveel incassovorderingen zijn in rechte ingesteld en afgehandeld tijdens 

de onderzoeksperioden? 
- Welke gerechtelijke procedures zijn voor welke incassovorderingen in de 

praktijk gevolgd en op welke wijze eindigen deze procedures? 
- Hoe vaak wordt elk van de verschillende gerechtelijke procedures 

gekozen? 

Met de verkregen kwantitatieve gegevens over kantongerecht en rechtbank, 
soon procedure en afloop van de zaak, kunnen de wijzen van ingang van de 
geldvorderingen en de gerealiseerde afloop bij elk van de onderzochte 
instanties gekwantificeerd en vergeleken worden. 

Door analyse van de gegevens over de hoogte van het gevorderde bedrag 
zal getracht worden de hypothese te toetsen dat geldvorderingen van geringe 
omvang vaak niet gerechtelijk worden ingesteld. 6  

De buitengerechtelijke incassopraktijken zijn onderzocht door interviews 
met bu i ten gerechtel ij ke in casso- inste II ingen, zoa Is in casso b u reaus, 
deurwaarders, factoringbedrijven en advocaten. De vragen kwamen voor een 
belangrijk deel overeen met de vragen betreffende de gerechtelijke 
procedures. De verzamelde gegevens hebben betrekking op de grootte van 
de incasserende onderneming, de werkwijze en de effectiviteit hiervan, de 
bescherming van de schuldenaar, de keuze tussen gerechtelijke of buitenge-
rechtelijke incasso en de kosten, voor zowel de incasso-instantie als de 
schuldeiser. 
Door een analyse van deze gegevens zal getracht worden het `waarom' en 
'hoe' van de buitengerechtelijke incasso aan te geven. 

Aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek zal een beeld gevormd 
kunnen worden van het door schuldeisers gevoerde incassobeleid. Dit 

6 Zie hiervoor par. 1.3: de resultaten uit het SWOICA-rapport dienen als uitgangspunt. 
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1.6 Indeling van het boek 

Inleiding 

incassobeleid wordt enerzijds bepaald door de bestaande gerechtelijke 
procedures en anderzijds door de buitengerechtelijke incassomogelijkheden. 
Als er van uitgegaan wordt dat de huidige gerechtelijke procedures 
onvoldoende waarborgen bieden voor een snelle en goedkope afhandeling, 
dan is het aannemelijk dat schuldeisers alternatieve, hoofdzakelijk 
buitengerechtelijke wegen gaan bewandelen. Ongeacht de -hier niet ter 
discussie staande- kwaliteit van de buitengerechtelijke incassopraktijk dient 
deze ontwikkeling kritisch gevolgd te worden; alleen de gerechtelijke 
procedures bieden de schuldenaar bescherming door een onafhankelijke en 
onpartijdige rechter, zoals neergelegd in art. 6 EVRM. Artikel 6 EVRM 
garandeert ook het grondrecht op toegang tot de rechter. Dit grondrecht 
staat bij de huidige gerechtelijke procedures onder druk ten gevolge van 
financiele belemmeringen die veroorzaakt worden door vastrecht, verplichte 
procesvertegenwoordiging en deurwaarderskosten, welke vaak niet in 
verhouding staan tot de hoogte van de vordering. Daarbij doet zich de vraag 
voor of daaraan, in het belang zowel van de schuldeisers als van de 
schuldenaren, tegemoet gekomen kan worden door het tot stand brengen van 
een speciale incassoprocedure. 

Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van de wettelijke en in de praktijk 
ontwikkelde procedures inzake geldvorderingen in Nederland. In een 
historische schets worden allereerst de ontwikkelingen aangegeven die er 
sinds de invoering van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in 
1838 met betrekking tot incassoprocedures geweest zijn. Aandacht zal 
worden besteed aan het Besluit ter vergemakkelijking van de inning van 
kleine geldvorderingen (1942) en de wijziging hiervan in een later stadium 
in het rechterlijk bevel tot betaling, dat in 1991 werd afgeschaft. Het 
hoofdstuk geeft een beschrijving van de thans geldende procedures voor de 
inning van geldvorderingen. Afgesloten wordt met enkele ontwikkelingen 
ten aanzien van incassoprocedures in verband met het in 1996 ingediende 
wetsvoorstel tot herziening van de rechterlijke organisatie. (tweede fase). 

Het empirisch onderzoek wordt beschreven in hoofdstuk 3: de buitengerech-
telijke incasso, en in hoofdstuk 4: de gerechtelijke incassoprocedures. Deze 
volgorde is aangehouden omdat in de praktijk doorgaans een poging tot 
buitengerechtelijke incasso vooraf gaat aan gerechtelijke maatregelen. Bij de 
buitengerechtelijke incasso staat een beschrijving van de praktijk van de 
incasso-intermediairs centraal. Het onderzoek heeft een overwegend kwali- 
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tatief karakter, waarbij de gegevens verkregen zijn door interviews met 
incasso-intermediairs. 

Het onderzoek naar de gerechtelijke procedures heeft zowel een kwanti-
tatief als een kwalitatief karakter. Het kwantitatieve aspect is uitgewerkt aan 
de hand van gegevens verzameld bij drie representatieve rechtbanken en 
kantongerechten. Het kwalitatieve aspect is belicht door interviews met 
incasso-advocaten, die regelmatig het incasso-kort geding of het 
faillissement ter incasso instellen. 

De hoofdstukken 5 tot en met 10 bestrijken het rechtsvergelijkend onder-
zoek. In hoofdstuk 5 wordt het belang van rechtsvergelijkend onderzoek in 
het algemeen aangegeven en in het bijzonder voor het onderhavige 
onderzoek. Vervolgens wordt van de onderzochte incassoprocedures: het 
Duitse en Oostenrijkse Mahnverfahren, de Franse injonction de payer en het 
refer6 provision en de Belgische summiere rechtspleging om betaling te 
bevelen, een beschrijving gegeven in de hoofdstukken 6, 7, 8 en 9. 

Hoofdstuk 10 geeft een rechtsvergelijking van de verschillende incasso-
procedures. Afgesloten wordt met het aangeven van de sterke en zwakke 
punten van de verschillende procedures, die bij het opzetten van een 
Nederlandse incassoprocedure van belang zouden kunnen zijn. 

In hoofdstuk 11 wordt de studie afgerond met de beantwoording van de 
vraag of het wenselijk is in Nederland een incassoprocedure in te voeren. 
Het antwoord op deze vraag wordt in belangrijke mate verkregen door een 
analyse van de gegevens uit het empirische onderzoek. Afgesloten wordt 
met een voorstel voor een nieuwe incassoprocedure waarbij de rechtsverge-
lijking een belangrijke rol speelt, waar het gaat om de vorm en inhoud van 
een gewenst geachte procedure. 
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PROCEDURES INZAKE INCASSOVORDERINGEN IN NEDERLAND 

2.1 Inleiding 

De inning van geldvorderingen begint zo goed als altijd met een voor-
gerechtelijke fase. De schuldeiser kan na aanmaningen zijnerzijds de 
onbetaalde vordering in handen van een incasso-intermediair geven. 
Afhankelijk van de incasso-intermediair en de aard van de zaak zullen dan 
incassomaatregelen plaatsvinden die gericht zijn op minnelijke betaling. Het 
merendeel der vorderingen zal in deze voorgerechtelijke fase geheel of 
gedeeltelijk geIncasseerd worden. 1  Deze fase zal hier de buitengerechtelijke 
incasso genoemd worden. Levert de buitengerechtelijke incasso geen resul-
taat op, dan staat de mogelijkheid van gerechtelijke incasso nog open. Bij 
een gerechtelijke incasso is het de doelstelling van de schuldeiser om van de 
rechtbank of het kantongerecht een executoriale titel te verkrijgen en 
hiermee gehele of gedeeltelijke betaling van zijn geldvordering te bewerk-
stelligen. Soms hanteert de schuldeiser de gerechtelijke procedure echter als 
een pressiemiddel om directe betaling af te dwingen, zoals in geval van het 
faillissement ter incasso en het conservatoir beslag. 

Vanaf het begin van deze eeuw is er zowel van overheidswege als vanuit 
het bedrijfsleven aandacht gevraagd voor de problemen verbonden aan de 
inning van kleine geldvorderingen. Door de hoge kosten die aan de inning 
verbonden waren, moesten al in de eerste decennia van deze eeuw kleine 
vorderingen die niet vrijwillig betaald werden, in feite als •oninbaar 
beschouwd worden. 2  Ondanks verschillende wetsontwerpen voor een proce-
dure voor de inning van geldvorderingen kwam tot de Tweede Wereldoor-
log geen wettelijke regeling tot stand. 

In 1942 is door het Besluit (124/1942) een specifieke procedure voor de 
inning van kleine geldvorderingen ingevoerd. Het Besluit bleef tot 1966 van 
kracht, waarna het werd vervangen door het rechterlijk bevel tot betaling. 
Deze in de praktijk goed lopende procedure werd bij invoering van de 

.nieuwe kantongerechtsprocedure in 1991 afgeschaft. Sinds de afschaffing 

Zie hoofdstuk 3. 
2 Ribbius 1929. Bij invoering van art. 57a lid 2 Rv in 1929 werd het mogelijk om een door 

de kantonrechter vast te stellen bedrag op te nemen voor salaris en noodzakelijke 
verschotten van de gemachtigde en kwamen de kosten niet langer volledig ten laste van de 
schuldeiser. 
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van het rechterlijk bevel tot betaling is er bij het kantongerecht in beginsel 
geen specifieke procedure meer voor de inning van niet betwiste geldvorde-
ringen. De beschrijving zal in 1838, het jaar van invoering van de huidige 
procesrechtelijke codificatie, beginnen. 

2.2 Historie 

Het burgerlijk procesrecht is geregeld in het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering, dat op 1 oktober 1838 werd ingevoerd. De Franse Code de 
procedure civile, die van 1811 tot 1 oktober 1838 in Nederland heeft 
gegolden, heeft voor het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering als 
voorbeeld gediend. 

Vanaf de invoering van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is 
er door juristen op gewezen, dat het procesrecht dringend verbetering 
behoefde, vooral omdat de procesgang te formalistisch, te traag en te 
kostbaar gevonden werd. De wet kende behalve de gewone procedure ook 
nog de summiere procedure en de procedure op korte tennijn. Van de 
gewone procedure werd in de praktijk echter zelden gebruik gemaake Met 
de invoering van de Lex-Hartogh in 1897 werd de onderscheiding tussen de 
gewone en de summiere procedure opgeheven en de summiere procedure als 
regel voorgeschreven. °  Vissers  uitte zijn bezorgdheid, speciaal met 
betrekking tot geldvorderingen, aldus: 'Men heeft de meening wel eens 
uitgesproken, dat de handigheid der debiteuren zoo groot is geworden, dat 
men toch altijd achter het net zal visschen, onafgescheiden van de vraag of 
het vonnis in 2,4 of 6 maanden worde verkregen. Men liet het zelfs 
voorkomen of processen tot geldinning hoe langer hoe zeldzamer zouden 
worden, ja zelfs door de faillissementswet sterk zouden afnemen. 1k deel die 
zienswijze niet, doch wat daarvan zij, ik leg er den nadruk op, dat het 
maatschappelijk belang en de goede naam, die de natie bij het buitenland 
bezit, meer betrokken zijn bij den snellen en goeden afloop van processen 
tot geldinning en van de executien, waartoe die aanleiding geven, dan bij 

3 Voorstel van Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, A.F.K. 
Flartogh, 1895, Dee! I, M.v.T., p. 22: over de gewone procedure wordt gezegd dat deze 
meer kost en langer duurt door de betekening van alle schriftelijke stukken en het 
ontbreken van vaste termijnen voor de rolzittingen. Bosman 1885, pp. 5-7. 

4 Een overzicht van de geschiedenis van het Burgerlijk procesrecht is opgenomen in: 
Hugenholtz 1948, pp. 1-9. De nieuwe regeling is neergelegd in de art. 135-151 Rv, en 
komt in grote trekken overeen met de huidige bodemprocedure bij de rechtbank. 

5 Visser 1899, pp. 12-13. 
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groote gedingen over belangrijke rechtskwestien. Indien ooit de proceduren 
tot inning van geldsommen verdwenen, omdat daardoor geen resultaat meer 
werd bereikt, zoude dat felt de meest vemietigende kritiek op het proces-
recht zijn'. 

In 1920 kwam de Commissie-Gratama met een voorstel voor een Ont-
werp tot vaststelling van een Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, 6  
waarin een procedure voor de inning van kleine geldvorderingen was 
opgenomen. Het Duitse en Oostenrijkse Mahnverfahren hadden de belang-
stelling van de Commissie, maar werden niet overgenomen. Als argument 
hiervoor werd ondermeer genoemd dat 'de vrees niet denkbeeldig is, dat 
wanneer men eene buitengewone spoedprocedure ontwerpt, de algemeene 
procesgang zal worden gedrukt; een gevolg, dat zeer te betreuren zou zijn, 
daar juist alles er op moet worden gezet om vertraging in het proces voor 
het vervolg zooveel mogelijk te vermijden.' Ten aanzien van het Mahnver-
fahren zelf, waarbij een Zahlungsbefehl wordt afgegeven zonder de debiteur 
te horen, stelt de Commissie: 'AI behoeft men niet bevreesd te zijn, dat 
door de afwezigheid van den gedaagde, de rechter op de hoofdzaak ten 
gunste van den eischer bevoordeeld zou worden, daar immers het afgeven 
van het Zahlungsbefehl slechts inhoudt, dat aan de formeele vereischten is 
voldaan, en ten aanzien der hoofdzaak hoegenaamd niet wordt geprejudi-
cieerd, toch kan niet worden ontkend, dat het Mahnverfahren is een 
overblijfsel van de Germaansche eigenrichting, welk instituut ons recht 
onder Franschen invloed heeft uitgebannen en bij welk instituut aan den 
rechter eene functie wordt opgedragen, die buiten zijne eigenlijke taak 
omgaat'. 7  

Hoewel het ontwerp 1920 nooit wet is geworden, heeft het veel reacties 
losgemaakt. 8  In de discussie over een snelle incassoprocedure, bracht de 
Amhemse KvK een eigen voorstel in, dat ten voorbeeld gestaan heeft voor 
een in 1935 ingediend wetsontwerp houdende maatregelen tot vergemakke-
lijking van inning van onbetvviste vorderingen. 9  Het wetsontwerp introdu- 

6 Ontwerp tot vaststelling van een Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, S. Gratama, 
1920. Het ontwerp omvat 2 delen, deel 1 is het `Wetboek' en deel 2 'de toelichting', zie 
deel 1, pp. 60-63 resp. deel 2, pp. 192-194. 

7 Ontwerp Commissie Gratama, (zie noot-6), pp. 194. 
8 De Kamer van Koophandel te Arnhem publiceerde een eigen ontwerp van wet, waarin het 

Mahnverfahren ten voorbeeld stond, Weekblad van het Recht, 1925, nr. 11419: de KvK 
was van mening dat aan het incasseren van kleine vorderingen grote bezwaren verbonden 
zijn, met name het kostenaspect. Tegenstanders van dit voorstel waren van Brake! 1926, 
pp. 49-53 en Parser 1926, pp. 68-75. 

9 Handelingen der Staten-Generaal 1935-1936, Bijlagen 174, pp. 1-7 en Weekblad van het 
Recht, 12969, 1935. Zie ook: Star Busmann 1955, nr. 368b. 
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ceert een nieuwe executoriale titel, het dwangbevel, dat op verzoek van de 
schuldeiser door de bevoegde rechter wordt afgegeven als de schuldenaar 
niet binnen 14 dagen schriftelijk heeft geantwoord op het verzoekschrift. 
Het dwangbevel heeft de kracht van een verstekvonnis waartegen alleen 
verzet mogelijk is. Na daartegen ingebrachte bezwaren in het verslag van de 
vaste commissie voor privaat- en strafrecht is het ontwerp gestrand.' 

2.2.1 Het Besluit ter vergemakkelijking van de inning van kleine geldvorde-
ringen' t  

De door de bezetter aangestelde secretaris-generaal van justitie vaardigde op 
15 oktober 1942 een Besluit ter vergemakkelijking van de inning van kleine 
geldvorderingen uit, waarin hij een regeling gaf die op 21 januari 1943 in 
werking trad. 12  Hoewel het Besluit een navolging van het Duitse Mahnver-
fahren lijkt te zijn u, zijn anderen van mening dat het Ontwerp van Wet 
houdende maatregelen tot vergemakkelijking van inning van onbetwiste 
geldvorderingen van 1935 als voorbeeld heeft gediend. De overeenkomst 
tussen het Ontwerp van 1935 en het Besluit van 1942 is zo groot dat voor 

10 De vaste commissie had behalve het kostenprobleem geen werkelijk bezwaar tegen de 

bestaande situatie voorzover het de inning van onbetwiste vorderingen betrof, want bij 
verstek kon theoretisch binnen 6-10 dagen de grosse verkregen worden. Zie not 
Weekblad van het Recht, 1935; A.C. Legal en R. Lutken in 12980, H. Pfeffer in 12995, 
Van Essen in 12999, Weersma in 12974 en NJB 1935, Mededelingen over het ontwerN A. 

Wolfsbergen, pp. 543-554, E. Emmering, pp. 555-556, E.A. Cosman, pp. 557-559, P.11/MI 

Hoogenbergh, pp. 565-575, F. Tabingh Suermondt, pp. 589-591, G.A.G. Goldschmidt, 
pp. 657-666 en P. Simon, pp. 666-668; Advocatenblad 1936, Van de Does, pp. 1-5; NJB 
1941, J. van Raalte, pp. 480-484. 

II Besluit no. 124/1942, Verordeningsblad 1942, gehandhaafd bij het Besluit Bezettingsmaat-
regelen (KB. no. E 93), Stb. 1942, no. 210. 

12 Het Besluit ging de grenzen van de bevoegdheid van de secretaris-generaal te buiten want 
er was in deze geen noodzaak de geldende wetten niet te eerbiedigen (art. 43 Landoorlog-
reglement 1907). Hoewel het Besluit dus onbevoegd gegeven was en dus nietig, kwam de 
nietigheid niet tot verwerkelijking als gevolg van het toetsingsarrest van de Hoge Raad 
van 12 januari 1942, waarbij beslist werd dat de rechter niet bevoegd is de door of 

namens de bezetter uitgevaardigde verordeningen te toetsen aan de in artikel 43 
Landoorlogreglement 1907 gestelde regel: zie hierover Van Rossem Cleveringa 1972, 
p. 557 en Van den Dries 1945, p. 12. 

13 Van Brake! 1942, p. 521. 
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een uitlegging van het Besluit de Memorie van Toelichting van het Ontwerp 
van 1935 geraadpleegd zou kunnen worden." 

De in het Besluit neergelegde dwangbevelprocedure kon gevolgd worden 
voor opeisbare geldvorderingen uit overeenkomst van ten hoogste f 500. 
Bevoegd was de kantonrechter die volgens de gewone regels bevoegd was. 
De procedure ving met een verzoekschrift aan dat als inleidende dagvaar-
ding gold. De griffier verzond bij aangetekend schrijven een afschrift van 
het verzoekschrift aan de schuldenaar, die binnen veertien dagen schriftelijk 
kon antwoorden." Antwoordde de schuldenaar binnen de voorgeschreven 
termijn dat hij tegenspraak wenste te voeren, dan werd de zaak naar een 
gewone terechtzitting verwezen. Antwoordde de schuldenaar niet, dan 
vaardigde de kantonrechter een dwangbevel uit, als de voorgeschreven 
formaliteiten in acht genomen waren en het verzoek de rechter niet onrecht-
matig of ongegrond voorkwam. Het dwangbevel dat voorlopig uitvoerbaar 
verklaard kon worden had de kracht van een verstekvonnis. De schuldenaar 
kon tegen het dwangbevel verzet instellen, waarvan de kantonrechter die het 
dwangbevel had uitgevaardigd kennis nam. 

Na invoering van het Besluit richtte de kritiek van de tegenstanders zich op 
de extra werkbelasting voor de griffies en de onduidelijkheid van de 
regeling." De Commissie Dorhout Mees meende dat het nog steeds aan-
hangige ontwerp van wet (van 1935) kon worden ingetrokken en dat ook 
het zogenaamde Mahnverfahren kon worden afgeschaft, omdat dit in de 
praktijk slecht voldaan had." Een geldvordering immers die niet betwist 

14 Korthals Altes 1943, P.  15; Star Busmann 1955, P.  366; Tesingh 1944, P.  219 meent dat 
de regeling in het Besluit bijna geheel ontleend is aan het voorlopig verslag van de vaste 
commissie voor Privaat- en Strafrecht naar aanleiding van het in 1935 ingediende ontwerp. 

15 Van Meerwijk 1959, p. 388: 'de aangetekende brief wordt krachtens wetsaanduiding 
geacht de schuldenaar te hebben bereikt, als deze weigert hem in ontvangst te nemen'.... 
Vanneer de brief de plaats van bestemming niet bereikt of de schuldenaar aan het 
opgegeven adres onbekend blijkt te zijn, dan heeft dit stuk geen rechtsgevolg'. 

16 Van Brake! 1949, pp. 332-334: schrijver meent dat afschaffing van de regeling het beste 
is. In dezelfde zin Drukker 1949, pp. 635-636. 

17 Commissie Dorhout Mees, Richtlijnen voor de herziening van het burgerlijk procesrecht 
en de rechterlijke organisatie, 's-Gravenhage, 1948, pp. 6, 22 en 23: de aanbevelingen van 
de Commissie hebben geleid tot partiele wijzigingen van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering, maar werden over het algemeen als te radicaal ervaren en ondervonden 
daardoor weinig instemming. De Commissie van de Nederlandsche Advocaten Vereniging 
inzake het Wetsontwerp 2395 (5 januari 1952) juicht afschaffing van het Besluit toe, en 
wil het verzoekschrift als inleidend processtuk ter keuze aan de eiser wel handhaven, maar 
alleen als inleiding voor de gewone procedure; zie: De Voort 1953, pp. 166-171. 
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wordt, zal bij verstek kunnen worden toegewezen, en dat gaat snel en 

zonder veel kosten. Ook was de commissie van mening dat het van groter 

economisch nut was de dagvaarding -juist voor kleine vorderingen- te 

handhaven, omdat met het verschijnen van de deurwaarder veelal betaald 

wordt. Bovendien bleek uit de praktijk van het `Mahnverfahren' dat in het 

inleidend request nogal eens een onjuiste naam van een schuldenaar werd 

opgegeven, wat tot gevolg had dat ook de tenaamstelling van de executo-

riale titel onjuist was. Voorstanders van de procedure meenden dat de 

voordelen van de procedure, namelijk de kostenbesparing voor de schuld-

eiser, opwogen tegen de kosten van de extra werkbelasting voor de griffie. 

Een ander voordeel was dat onder alle omstandigheden, de gedaagde de 

gelegenheid had om van zijn standpunt aan de rechter te doen blijken, 

zonder bijstand van een gemachtigde of deurwaarder en zonder op de 

terechtzitting te hoeven verschijnen. 18  
De dwangbevelprocedure is in de loop der jaren in toenemende mate 

gebruikt.' Van Meerwijk verwoordt het aldus: 'het Besluit ter vergemak-

kelijking van de inning van kleine geldvorderingen heeft burgerrecht 

verkregen en kan uit ons rechtsstelsel niet meer weggedacht worden.' 

2.2.2 Wetsontwerp 2395 

In 1952 werd Wetsontwerp 2395 ingediend.' Het ontwerp moest een 

oplossing bieden voor de belangrijkste bezwaren tegen de wijze van proce-

deren in civiele zaken bij het kantongerecht. Dit waren vooral de lange duur 

van de procesgang bij de kantonrechter en de ingewikkelde procedure. Door 

die ingewikkeldheid konden partijen niet zonder gemachtigde procederen 

waardoor de kosten relatief hoog waren. Voor eenvoudige zaken diende een 

executoriale titel verkregen te kunnen worden zonder de hulp van een 

gemachtigde in te roepen. Eenvoudige zaken zijn allereerst verstekzaken. 

Omdat men echter niet van tevoren weet, in welke zaken de gedaagden 

verstek zullen laten gaan, moet men voor alle zaken een eenvoudige manier 

is Reinhold 1949, pp. 500-501; Bannier NJB 1949, P.  502; idem, Adv.bl. 1949, P.  61. 
19 In 1952 zijn ca. 41.644 dwangbevelen in Nederland afgegeven tegen 45.314 gewone, bij 

dagvaarding aangebrachte contentieuze civiele zaken bij de kantongerechten: Van der 
Heiden 1954, p. 4; Bannier Adv.bl. 1949, p. 61. Behalve de middenstand maken artsen en 
verzekeringsmaatschappijen veel geblvik van de procedure. Gegevens van het CBS: 
Bijlage 1. 

20 Van Meerwijk 1959, p. 387. 
21 Wetsontwerp 2395 tot wijziging van de civiele kantongerechtsprocedure en van de 

voorschriften betreffende het getuigenverhoor in burgerlijke zaken, 5 januari 1952. 
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van procesinleiding vinden. 22  Het inleidend processtuk zou in principe 
voor alle zaken een verzoekschrift zijn. De eerste fase van de procedure 
werd ook in hoofdzaak gebaseerd op de regeling van het Besluit uit 1942. 
De gedaagde kon binnen veertien dagen meedelen verweer te zullen voeren. 
Bleef deze verklaring achterwege dan volgde afgifte van een dwangbevel. 
Als wel verweer gevoerd werd, volgde verwijzing naar de terechtzitting, 
met een mondelinge behandeling. Het Besluit uit 1942 had slechts gelding 
voor geldvorderingen uit overeenkomst, maar zou nu voor kantongerechts-
zaken in het algemeen gaan gelden. De tegenstanders van het Besluit uit 
1942 vonden de uitbreiding hiervan tot alle civiele zaken onwenselijk, 
gezien de ervaringen met het Besluit. Een ander punt van kritiek betrof de 
afschaffing van de dagvaarding ten gunste van het verzoekschrift. 23  De 
bezvvaren werden zo groot geacht dat na wijziging in 1957 het ontwerp 
tenslotte in 1963 werd ingetrokken en vervangen door het nieuwe ontwerp 
7172. 24  

2.2.3 Rechterlijk bevel tot betaling" 

Het in 1963 ingediende wetsontwerp nr. 7172 heeft onder andere de rege-
ling van het Besluit uit 1942 in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvorde-
ring gebracht. 26  Blijkens de MvT moest de regeling blijven bestaan gezien 
het toenemend gebruik en praktische nut van de procedure in het grote 
aantal verstekzaken. De schuldeiser was in deze zaken namelijk ontheven 
van de plicht op een zitting te verschijnen. Behalve de vervanging van de 
term dwangbevel door de uitdrukking rechterlijk bevel tot betaling zijn 
slechts enkele minder belangrijke wijzigingen aangebracht. 

22 Kamerstukken II, 1951-1952, Wetsontwerp 2395, nr. 3, (MvT), p. 5. Ook diende het als 
bezettingsmaatregel ingevoerde Besluit van 1942 vervangen te worden door een door de 
Nederlandse wetgever vastgestelde regeling. 

23 Sipkes 1952, P.  322: er werd geen beperking gesteld aan de hoogte van de vordering en 
de aard van de vordering. De bezwaren komen onder meer van de advocatuur, De Voort 
1953, pp. 161-185; de kantonrechters, Van Brakel e.a. 1952, 141-159; en deurwaarders, 
Van der Heide 1954, pp. 1-6 en De Regt 1957 pp. 1-4. 

24 Nr. 7172, Ontwerp van wet Wijziging van de bepalingen inzake het geding voor de 
kantonrechter in burgerlijke zaken, 25 april 1963. 

25 Artikelen 125k-125v Rv, ingevoerd bij Wet van 2 december 1965, Stb. 527, in werking 
getreden op 1 januari 1966. 

26 Kamerstukken II, 1962-1963, 7172, nrs. 1, 2, en 3; Losbladige Burgerlijke Rechtsvorde-
ring, suppl. 172, pp. 1-197 en 198 en aantekeningen bij art. 125k Rv e.v.; MvT bij 
Ontwerp 7172, pp. 3-5. 
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De betalingsbevelprocedure was bedoeld als een soort `doe-het-zelf proce-
dure: de schuldeiser hoefde slechts een geheel vonnvrij verzoekschrift tot 
uitvaardiging van een rechterlijk bevel tot betaling in te vullen en kon 
vervolgens zijn zaak zelf bij de kantonrechter indienen. Een in de praktijk 
ontwikkeld model was in de boekhandel verkrijgbaar. De griffie zorgde 
voor de aangetekende verzending van het verzoekschrift en een kopie van 
het betalingsbevel aan de schuldenaar. De deurwaarderskosten voor de 
betekening van de dagvaarding werden hierdoor uitgespaard. Mededeling 
werd gedaan dat de schuldenaar binnen veertien dagen kon antwoorden, 
alsmede de rechtsgevolgen indien een antwoord achterwege bleef. 27  Werd 
niet binnen de gestelde termijn geantwoord dan vaardigde de kantonrechter 
het rechterlijk bevel tot betaling uit. Tegen het betalingsbevel dat de kracht 
van een verstekvonnis had, stond alleen verzet open. Zowel in het geval 
verzet werd ingesteld als wanneer door de schuldenaar geantwoord werd, 
volgde een procedure op tegenspraak. 

De schriftelijke betalingsbevelprocedure stond open voor schuldeisers met 
een geldschuld van ten hoogste f 500. 28  De vordering moest opeisbaar zijn 
en uitsluitend haar grondslag hebben in de nakoming van een overeenkomst. 
Uitgesloten waren derhalve acties uit onrechtmatige daad en onverschul-
digde betaling. Maar ook een vordering tot ontbinding, vernietiging of 
schadevergoeding kon niet ingesteld worden. 29  Om complicaties te voor-
komen was het rechterlijk bevel tot betaling beperkt tot een schuldenaar. 
Hoewel dit niet in de wet was neergelegd, maar wel uit de opzet en het 
systeem van de regeling volgde, was de procedure alleen bedoeld voor 
onbetwiste geldvorderingen. Indien de vordering met zekerheid betwist zou 
worden verdiende het aanbeveling de gewone contentieuze procedure te 
volgen, want bij tegenspraak van de schuldenaar moest de rechter, tenzij het 
verzoek hem onrechtmatig of ongegrond voorkwam, de zaak naar de gewo-
ne terechtzitting verwijzen, waarna deze als gewone procedure verliep. 

27 Bij Wet van 18 juni 1986, Stb. 329, werd de termijn van veertien dagen vervangen door 

een termijn van vier weken. De termijn van twee weken bleek in de praktijk te kart, zeker 

als de geweigerde aangetekende brief teruggezonden moest worden. Een te korte terrnijn 

zou bovendien bevorderen dat de schuldenaar vaker in verzet ging van het betalingsbevel. 
28 Verhoogd op 1 januari 1978 (Wet van 19 oktober 1977, Stb 578) tot f 1.500; en 

vervolgens op 1 augustus 1983 (Wet van 20 april 1983, Stb. 182) tot f 2.500. Doordat de 

appelgrens toen op f 2.500 lag, kon geen hoger beroep van het rechterlijk bevel tot 
betaling ingesteld worden. 

29 Verheijen 1971, p. 80. 
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De tabel in Bijlage 1 laat tot 1984 een geleidelijke toename zien van de 
betalingsbevel procedure. In 1984 zien we een opmerkelijke terugval; er 
worden bijna 40% minder verzoeken ingediend dan in het voorgaande jaar. 
Deze sterke terugval valt voor een groot deel samen met de verhoging van 
de griffierechten op 1 januari 1984, waarbij voor vorderingen tot f 50 de 
gratis toegang vervalt en vervangen wordt door een griffierecht van f 50• 30  
Vanaf 1984 neemt het aantal ingediende verzoeken geleidelijk af totdat op 
30 december 1991 het rechterlijk bevel tot betaling wordt afgeschaft. 

In 1974 was 75% van de ingestelde vorderingen lager dan f 150 en 37% 
zelfs minder dan f 50• 31  In 1983 was bijna 83% van de vorderingen lager 
dan f 1000 waarvan 16% onder f 50• 32  Na de griffierecht-verhoging in 
1984 waardoor f 50 betaald moest worden was het aandeel van de vorde-
ringen tot f 50 nog slechts 

Zeer kleine vorderingen hebben altijd een belangrijk aandeel uitgemaakt van 
de betalingsbevelen, wat niet verwonderlijk is, omdat het instellen van 
vorderingen tot f 50 aantrekkelijk was wegens het niet verschuldigd zijn 
van griffierechten. Kritische geluiden werden ook gehoord. Van Meerwijk 
schreef als volgt over de gratis toegang tot het kantongerecht: 'Ik begrijp 
het wel, daarbij wordt uitgegaan van de gedachte een arme stakker, die zijn 
uitgeleend tientje niet terug kan krijgen en hard nodig heeft, een gemak-
kelijk middel te geven, dit terug te halen. Maar die arme stakkers ontmoet 
ik nooit. Des te meer echter onze gerenommeerde verzendhuizen die bij 
trossen tegelijk, dwangbevelen verzoeken voor vorderingen van vier, vijf of 

30 De overige tarieven van het griffierecht worden als volgt gewijzigd: vorderingen van f 50 
tot f 200 wordt f 50 (was f 37.50); vorderingen van f 200 tot f 1.000 wordt f 100 (was 
f 75); vorderingen van f 1.000 tot f 2.500 wordt f 150 (was f 75). 

31 Jettinghoff 1986, P.  150: het onderzoek vond plaats in Rotterdam. Ten tijde van dit 
onderzoek was de limiet van het betalingsbevel f 500. Per 1 januari 1978 is deze grens 
opgehoogd naar f 1500 en per 1 augustus 1983 werd deze verschoven naar f 2500. 

32 Raken e.a. 1987, p. 44: Onderzoek verricht bij het Amsterdamse kantongerecht. In 1983 
werd de limiet van het betalingsbevel verhoogd tot f 2.500. 

33 Reeds ten aanzien van het Besluit 1942 werd er op gewezen dat het niet zo mag worden 
dat de rechter een incassobureau wordt, maar beslechter van geschillen dient te blijven: 
aldus De Jong Jr. 1952, p. 296; Rosier 1979, p. 286: `Alhoewel de gegevens omtrent het 
belang van de verzoekschriften niet openbaar zijn, kan wel worden aangenomen dat vele 
schuldeisers de griffie van het kantongerecht gebruiken om kleine vorderingen van f 10 a 
f 15 te inkasseren. Veel schuldenaren die het verzoekschrift aangetekend ontvangen, 
betalen maar om van de zaak af te zijn'. 
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zes gulden ter zake van verkochte en geleverde hemmetjes en kamizool-
tjes  En aan dergelijk prutswerk kunnen kantonrechters, griffiers, 
gerechtssecretarissen en griffiepersoneel hun kostbare tijd verdoen'. 34  

Gebruikers van de betalingsbevelprocedure waren in overwegende mate 
institutionele schuldeisers zoals postorderbedrijven, dagbladen, verzekerings-
maatschappijen, openbare nutsbedrijven en medici. Het onderzoek nit 1974 
vermeldt een percentage van 93%, terwijI het onderzoek uit 1983 zelfs een 
percentage van 96,8% noemt. Deze institutionele schuldeisers troffen 
hoofdzakelijk individuele schuldenaars als tegenpartij." De schuldeisers 
schakelden in ongeveer een derde tot de helft van de zaken een gemachtigde 
in die als procesvertegenwoordiger optrad. 

Onderzoek naar het verloop van de procedure laat zien dat in 1983 en 1984 
in 70% tot 75% van de ingekomen verzoeken een betalingsbevel werd 
uitgevaardigd, dat in 17% de schuldenaar antwoordde en dat 8% naar de rol 
verwezen werd." Het is opvallend dat tijdens de gehele periode van 1966- 
1991 het aantal afgegeven betalingsbevelen ligt tussen 66% en 80%. Er was 
geen sprake van een trend in de richting van een afnemend `succes'. 37  

2.2.3.2 Oorzaken voor de daling van het aantal verzoeken 

De griffierecht-verhoging is, zoals we onder par. 2.2.3.1 gezien hebben, de 
belangrijkste oorzaak van de daling van het aantal verzoeken. Ook andere 
factoren zoals de lange duur van de procedure en onvrede over de slechte 
resultaten in de executiefase hebben hieraan mede bijgedragen. In nauwe 
samenhang hiennee is te wijzen op de weerstand bij de deurwaarders tegen 
de executie van het bevel. Ook de hoge kosten door het beslag op (interne) 
mankracht bij de bedrijven van de (groot)gebruikers bij het gebruik van het 
betalingsbevel waren een bezwaar." En een meer algemeen bezwaar, dat 
misschien niet direct van invloed is geweest op de teruggang, was de 

34 Van Meenvijk 1959, p. 391. In die tijd konden vorderingen tot f 25 kosteloos ingesteld 
worden. Het gaat bier wel om 	bedragen van ongeveer 20 jaar geleden. 

35 In het Rotterdamse onderzoek was dit ongeveer 96% en in Amsterdam 85%: voor het 
Rotterdamse onderzoek zie lettinghoff e.a. 1982, p. 31. 

36 Raken ca. 1987, p. 40. Schrijvers melden dat in 13% van de verzoeken geen beslissing 
volgde ondermeer omdat het verzoekschrift de schuldenaar niet bereikt had. 

37 Klijn e.a. 1994, p. 40. 
38 Raken ca. 1987, p. 50: informatie uit interviews met (groot)gebruikers; Verwoerd 1988, 

p. 64. 
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beperkte reikwijdte van de procedure, namelijk alleen voor geldvorderingen 
uit overeenkomst tot een bedrag van f 2.500. 39  

Het is niet verwonderlijk dat juist van de zijde van de deurwaarders kritiek 
op de procedure geleverd werd. Zij betekenen de dagvaarding en zijn dan 
ook de gemachtigden bij uitstek in de gewone kantongerechtsprocedure die 
met een dagvaarding aanvangt.' Bij het betalingsbevel blijft betekening 
achterwege en dient de schuldeiser een verzoekschrift bij de griffie in. 
Enkele citaten illustreren de gevoelens van de deurwaarders: 'met enige 
vrees wordt gekonstateerd, dat het aantal bevelen tot betaling toeneemt'; 
`uitbreiding van de mogelijkheid van de betalingsbevel-procedure [zou] een 
inbreuk betekenen op de historische rechten van de gerechtsdeurwaarder aan 
wie dat terrein voorheen was voorbehouden (art. 1 Rv)' en `vanzelfsprekend 
kan van ons niet worden verwacht dat wij betalingsbevelen aanvragen'. 41  
Hieruit is ook de weerstand van de deurwaarders te verklaren om het bevel 
te executeren. Er is in artikelen door deurwaarders niet nagelaten schuld-
eisers voor te houden dat zij niet in staat zouden zijn foutloze verzoek-
schriften in te dienen; gewezen wordt dan op de slechte resultaten in de 
executiefase, die, zoals reeds is gezegd, door een aantal schuldeisers als 
problematisch ervaren werden en voor hen een van de redenen was om te 
stoppen met het gebruik van het betalingsbeve1. 42  

39 Verwoerd 1988, p. 67: schrijver vergelijkt het Mahnverfahren en het rechterlijk bevel tot 
betaling; hij concludeert dat het Mahnverfahren gebruiksvriendelijker is dan de 
betalingsbevelprocedure. De volgende factoren zijn bier van belang: de verplichte 
formulieren zijn bekender, gemakIcelijker te verkrijgen en in te vullen. De kosten voor het 
Mahnverfahren zijn geringer dan die voor de indiener van het betalingsbevelverzoekschrift 
en de gerechtelijke toetsing van het Mahnbescheid is van een marginaler karakter dan die 
van het betalingsverzoekschrift. 

40 Hoewel art. 101 lid 2 Rv bepaalt dat elke meerderjarige natuurlijke persoon als 
gemachtigde kan optreden wordt volgens het onderzoek van Verwoerd e.a. 1987, p. 393, 
in 60% van de zaken door eiser een deurwaarder ingeschakeld, in 10% een advocaat en in 
30% een andere gemachtigde. Opvallend is dat de schuldeiser bijna altijd een gemachtigde 
inschakelt in tegenstelling tot de gedaagde die in ongeveer de helft van de zaken zich laat 
vertegenwoordigen. 

41 Van der Heide 1976, p. 202; Rosier 1979, p. 289; Rosier 1985, p. 15. 
42 Van der Heide 1976, p. 202; `bij de betalingsbevelprocedure worden regelmatig zeer grote 

fouten gemaakt, omdat niet juridisch geschoolde aanvragers zich omtrent de juiste 
constitutie of de juiste namen en adressen van de wederpartij -en soms ook van de 
verzoeker zelf- een onjuist beeld hebben gevormd, dat door een deurwaarder achteraf niet 
kan worden gerectificeerd, zodat vertraging, niet executeerbare titels en frustraties daarvan 
het gevolg zijn'. 
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Fen andere veel gehoorde reden was de lange duur van de procedure.'" 

Deze werd veroorzaakt door de nogal bewerkelijke administratieve 

afwikkeling van het betalingsbevel waardoor een grote werkbelasting voor 

de griffies ontstond. Indien de schuldenaar dan bovendien nog verweer 

voerde en het tot een rolprocedure kwam was men over het algemeen veel 

tijd kwijt. Werd daarentegen in de gewone procedure een verstekvonnis 

verkregen dan had de schuldeiser binnen een termijn van twee weken een 

executoriale titel." Vooral de onzekerheid betreffende de processuele 

houding van de schuldenaar deed schuldeisers besluiten de gewone proce-
dure te voeren. 

Na de wetswijziging van 2 december 1965 werd opnieuw van diverse zijden 

aangedrongen op een vereenvoudiging van de kantongerechtsprocedure. De 

aandacht was in het bijzonder gericht op verbetering van de rechtspositie 

van de consument. De betalingsbevelprocedure strekte vooral ten voordele 

van leveranciers van goederen en diensten. Wanneer de consument zelf een 

vordering had kwam de betalingsbevelprocedure meestal niet in aanmerking, 

omdat het niet om een opeisbare geldsom ging. In 1980 bracht het Mini-

sterie van Justitie een nota uit waarin uitgangspunten voor een wettelijke 

regeling inzake een vereenvoudigde procedure voor kleine civiele zaken 

waren opgenomen. Het kwam er op neer dat de betalingsbevelprocedure zou 

moeten worden uitgebouwd tot een zelfstandige, voor iedereen toegankelijke 

procedure voor kleine civiele zaken, waarin naast de kantonrechter ook aan 

de gerechtssecretaris bepaalde taken zouden worden toegekend. Het voorstel 

43 De onderzoeken vermelden geen termijn waarop een betalingsbevel verkregen kon worden. 
Van Schouwen 1975, p. 479: schrijfster heeft in 1973 onderzoek gedaan bij het 
Rotterdamse kantongerecht. Er werden in totaal ca. 5880 betalingsbevelen gevraagd 

waarvan 1960 door Boek & Plaat. In 87% van de Bock & PIaat-zaken werd een 

betalingsbevel afgegeven. Het verkrijgen van een betalingsbevel is aantrekkelijk 

vergeleken met de gewone procedure; de procedure is eenvoudig (de schuldeiser hoeft niet 

zelf of bij gemachtigde te verschijnen), snel, namelijk drie A vier weken, en goedkoop 
(naar gelang van de vordering max. f 37,50). Bock & Plaat voert nooit een 
bodemprocedure want deze is `niet zeer begaanbaar'. De minimum termijn van ca. drie 

maanden is lang en gaat met hoge kosten gepaard, en heeft daarom een afschrikwekkende 

werking op het publiek; Venvoerd 1988, p. 67 vermeldt een termijn van tenminste enkele 

maanden. Dit onderzoek is echter van latere datum, namelijk begin jaren tachtig. De 

kritiek op de lange duur van de procedure was misschien pas van latere datum. Eigen 

onderzoek is verricht bij het kantongerecht Utrecht. Hierbij is van 163 zaken uit 
1990/1991 de gemiddelde termijn 50.6 dagen. 

44 Meijknecht 1992, p. 269. 
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toonde veel overeenkomst met het Ontwerp uit 1952, met dien verstande dat 
alleen de eenvoudige zaken hier onder zouden vallen." 

Uit bovenstaande overwegingen meen ik te mogen af leiden dat de beta-
lingsbevelprocedure tot 1980, het tijdstip waarop de nota verscheen, over 
het algemeen voldeed." Als bezwaren werden weliswaar de beperkte reik-
wijdte van de procedure gezien en bij verweer de verwijzing naar de 
bodemprocedure, maar de nieuwe regeling moest aan deze bezwaren een 
einde maken zodat deze zou gaan gelden voor alle eenvoudige zaken en 
geen verwijzing zou hoeven plaats te vinden. Na ingediende adviezen van 
verschillende belangenorganisaties werden de uitgangspunten van de nota 
van 1980 ingrijpend gewijzigd. Dit heeft geresulteerd in het Wetsvoorstel 
nr. 19 976 dat op 19 mei 1987 werd ingediend. 

Op de inhoudelijke kant van het wetsvoorstel zal hier verder niet 
ingegaan worden. Wel is voor het onderhavige onderwerp van belang dat 
niet langer vastgehouden werd aan een uitbouw van het rechterlijk bevel tot 
betaling, integendeel, de betalingsbevelprocedure zou niet langer als 
afzonderlijke procedure blijven bestaan. De Minister van Justitie overwoog 
daarbij dat tot dan toe het voordeel van de regeling voor de justitiabelen 
hierin gelegen was, dat men de betreffende geldvorderingen ook zonder de 
inschakeling van een deurwaarder en dus op goedkope en informele wijze, 
aanhangig kon maken. Dat voordeel zou in de nieuwe opzet gehandhaafd 
blijven. De schuldeiser zou zijn vordering door indiening ter griffie van een 
schriftelijke eis aanhangig kunnen maken. De schriftelijke eis zou dan 
kunnen geschieden Of door betekening door de gerechtsdeurwaarder of door 
verzending over de post door de griffie. Bij de MvA 47  werd hierop alsnog 
teruggekomen en is de dagvaarding als rechtsingang in ere hersteld. 
Dagvaarding zou echter op twee wijzen kunnen plaatsvinden, namelijk zoals 
gebruikelijk door tussenkomst van de deurwaarder of door middel van een 
formulier dat door de griffie verzonden wordt. 

45 Ministerie van Justitie, Nota inzake een vereenvoudigde procedure voor kleine civiele 
zaken, december 1980, pp. 17 en 18; Kamerstukken 111986-1987, 19 976, (MvT), nr. 3, 

P. 3 . 
46 Ook de Kring van kantonrechters meende dat de betalingsbevelprocedure een goed 

uitgangspunt voor een nieuwe regeling zou kunnen zijn voor alle vorderingen uit 
verbintenissen uit overeenkomst en uit de wet: Advies over de vereenvoudiging 
kantongerechtsprocedure in kleine zaken, 26 juni 1981. 

47 Kamerstukken 11 1988-1989, 19 976, nr. 5, (MvA), p. 6. 
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2.3 Huidige gerechtelijke procedures voor de inning van geldvorde-
ringen 

De gerechtelijke procedures voor de inning van geldvorderingen kunnen 
worden onderscheiden in drie groepen: 
1. de 'eigenlijke' incassoprocedures: de in de Amsterdamse praktijk 

ontwikkelde spoedprocedures van het door enkele andere rechtbanken 
overgenomen Amsterdamse incasso-kort geding en de voorlopige voor-
zieningenprocedure ter incasso bij het kantongerecht. Een incasso-
procedure hebben we in hoofdstuk 1 gedefinieerd als een gerechtelijke 
procedure ten overstaan van de overheidsrechter die (nagenoeg) uit-
sluitend gebruikt wordt om incassovorderingen in te stellen en te doen 
behandelen, en een executoriale titel te verkrijgen." 

2. de gewone procedures: de wettelijk geregelde bodemprocedures en de 
spoedprocedures bij de rechtbank en het kantongerecht die ook voor 
incassovorderingen kunnen worden gebruikt. De doelstelling van de 
schuldeiser (gebruiker) zowel bij de `eigenlijke' incassoprocedures als de 
gewone procedures is dus het verkrijgen van een executoriale titel om 
hiermee gehele of gedeeltelijke betaling af te dwingen. 
Deze 	e i gen I j ke' incasso procedures en gewone procedures 
onderscheiden zich van de `oneigenlfike' incassoprocedures waarbij de 
doelstelling van de schuldeiser juist niet is het verkrijgen van een 
executoriale titel. Snijders spreekt in dit verband van de `bedreigings-
functie' van het burgerlijk procesrecht. Hij wit die functie niet volledig 
positief waarderen. De negatieve waardering neemt toe, naar gelang de 
positie van betrokken partijen ongelijkwaardiger 

3. de 'oneigenlijke' incassoprocedures zijn: het faillissement ter incasso en 
het conservatoir beslag. Bij het faillissement ter incasso is het de 
doelstelling van de schuldeiser (verzoeker) niet om de schuldenaar fail-
liet te laten verklaren, maar om onder dreiging van de faillissements-
aanvraag betaling af te dwingen. Het conservatoir beslag wordt 
gewoonlijk gelegd ter inleiding van de hoofdvordering. net  kan echter 
ook ter incasso functioneren, als pressiemiddel voor de nakoming van 
een geldvordering, waama het instellen van de hoofdvordering achter-
wege zal blijven. 

48 Zie par. 1.2. 
49 Snijders e.a. 1993, pp. 8 en 9. 
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Procedures inzake incassovorderingen in Nederland 

De arrondissementsrechtbank is de bevoegde rechter in eerste aanleg van 
alle rechtsvorderingen, uitgezonderd die welke volgens de wet tot de 
bevoegdheid van andere gerechten behoren, aldus art. 53 Wet RO. De art. 
38-43a RO bepalen vervolgens welke vorderingen tot de competentie van de 
kantonrechter horen. Hoewel een beschrijving van de rechtbankprocedures 
systematisch gezien dan ook vooraf zou dienen te gaan aan een beschrijving 
van de kantongerechtsprocedures zal deze volgorde niet aangehouden 
worden. Bij de kantongerechten worden immers kwantitatief gezien name-
lijk veel meer geldvorderingen ingesteld dan bij de rechtbanken." Gezien 
het kwantitatieve belang van de inning van geldvorderingen bij de kanton-
rechter zullen de kantongerechtsprocedures dus eerst behandeld worden, 
gevolgd door de rechtbankprocedures. 

Sinds de huidige kantongerechtsprocedure in werking is getreden is er 
slechts den procedure voor alle contentieuze civiele kantongerechtszaken. 52  
Omdat het rechterlijk bevel tot betaling gelijktijdig als bijzondere procedure 
werd afgeschaft kent het burgerlijk procesrecht sindsdien geen speciale 
wettelijke incassoprocedure meer. 53  De schuldeiser is niet vei -plicht een 
deurwaarder voor de betekening van de dagvaarding in te schakelen. Om 
zijn vordering op een goedkopere en meer informele wijze aanhangig te 
maken kan hij gebruik maken van de formulierdagvaarding, die hij bij de 
griffie indient. De griffie zorgt vervolgens voor de aangetekende verzending 
ervan aan de schuldenaar. 

50 Zie par. 4.3 tabel 2a en b en 3a en b. Bij het kantongerecht werden in 1993 van het totaal 
aantal vorderingen 81% (abs. 2882) geldvorderingen in de bodemprocedure en voorlopige 
voorzieningen-procedure ingesteld, bij de rechtbank was dit in de verschillende procedures 
samen 19% (abs. 685). In 1995 werd bij het kantongerecht 80.5% (abs. 3357) van het 
totaal aantal vorderingen ingesteld en bij de rechtbank 19.5% (abs. 816). 

51 Algemeen: Burgerlijke Rv Titel 2; Hugenholtz/Heemskerk 1996, nrs. 105-109; Jongbloed 
1992; Ynzonides e.a. 1992; Stein P 1995; pp. 188-197; Snijders e.a. 1993, pp. 193-202, 
279-283. 

52 Wet van 31 januari 1991, Stb. 50, inwerkingtreding 30 december 1991. 
53 Doelstelling van het wetsontwerp was onder meer harmonisering van de op de 

contentieuze civiele zaken betrekking hebbende wettelijke bepalingen. De volgende 
bijzondere procedures werden afgeschaft: de procedures in arbeids-en agentuurzaken, 
huurkoopzaken, pachtzaken en zoals reeds genoemd de betalingsbevelprocedure zoals 
geregeld in de artikelen 125k-v Rv. 
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In spoedeisende zaken kan thans bij de kantonrechter op korte termijn een 

voorlopige voorziening gevraagd worden, zonder dat enigerlei hoofdproce-

dure aanhangig wordt gemaakt. Hoewel de voorlopige voorzieningenproce-

dure reeds bestond voor de invoering van de nieuwe kantongerechtsproce-

dure (art. 100 Rv oud), is zij ingrijpend gewijzigd. De huidige regeling van 

art. 116 Rv is vergelijkbaar met die van het kort geding voor de president 

van de rechtbank; .er wordt daarom veelal gesproken van het kantonrechter-

lijk kort geding.' Gezien de praktische betekenis van de voorlopige 

voorzieningenprocedure als incassoprocedure zoals deze bij het Amster-

damse kantongerecht ontwikkeld is, zal de behandeling hiervan voorafgaan 

aan de algemene bodemprocedure.' 

2.4.1 Voorlopige voorzieningen 

Ingevolge artikel 116 Rv is de kantonrechter bevoegd in spoedeisende zaken 

een voorlopige voorziening te treffen. De voorziening kan, juridisch 

dogmatisch gezien, gevraagd worden voordat in de hoofdzaak gedagvaard is 

of tijdens de bodemprocedure, totdat de kantonrechter bij eindvonnis op de 

eis heeft beslist. In de praktijk worden de voorlopige voorzieningen in 

overwegende mate los van de bodemprocedure gevraagd. 56  Nadat partijen 

opgeroepen zijn voor de terechtzitting wijst de rechter zo spoedig mogelijk 

vonnis. Tegen het vonnis staat geen hoger beroep of beroep in cassatie 

open. Wel kan de schuldenaar krachtens art. 116 lid 5 Rv binnen veertien 

dagen een verklaring indienen dat hij zich niet met het vonnis kan vere-

nigen. De schuldeiser zal in dat geval de hoofdprocedure moeten starten, op 

straffe van verval van de voorlopige voorziening. Wordt geen verklaring 

ingediend dan heeft de schuldeiser op korte termijn een voorziening verkre-

gen die een executoriale titel oplevert. Wordt het vonnis bij verstek 

gewezen dan staat hiertegen verzet open. 

54 Smits 1993, p. II; Brada 1993, P.  36; Ynzonides e.a. 1992, P.  110; Ellerbroek 1993, p. 

1200. 

55 De praktische betekenis blijkt uit het empirisch onderzoek par. 4.3. 

56 Art. 116 Rv zal komen te vervallen bij de inwerkingtreding van het Voorstel van wet tot 
wijziging van de wet op rechterlijke organisatie, het Wetboek van Burgerlijke 

Rechtsvordering, het Wetboek van Strafvordering en andere wetten in verband met de 

integratie van de kantongerechten en de arrondissementsrechtbanken (tweede fase 

herziening rechterlijke organisatie), Kamerstukken II, 1995-1996, 24 561, nrs. 1-3. Zie 

ook par. 2.6. 
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2.4.1.1 Bevoegdheid 

Procedures inzake incassovorderingenin Nederland 

Absoluut bevoegd is de kantonrechter die volgens de regels van art. 38-43 
RO in de hoofdzaak bevoegd is. Behalve geldvorderingen tot f 5.000 
kunnen, ongeacht de hoogte, rechtsvorderingen tot betaling van renten en 
huren ingesteld worden, mits de rechtstitel niet betwist wordt. Ook 
vorderingen met betrekking tot huur, huurkoop en arbeid kunnen ongeacht 
de hoogte worden ingesteld. Relatief bevoegd is de kantonrechter die in de 
hoofdzaak bevoegd is op grond van de art. 98-100 Rv. Wordt de voorlopige 
voorziening tijdens de hoofdzaak gevraagd dan is de kantonrechter bevoegd 
voor wie in de hoofdzaak gedagvaard is. 

De bevoegdheid van de kantonrechter om voorlopige voorzieningen te tref-
fen, beperkt de bevoegdheid van de president in kort geding niet. Indien 
nog geen kort geding is ingesteld, is het ter keuze aan de schuldeiser om 
voorlopige voorzieningen bij de kantonrechter of bij de president te vragen. 
De MvT" wijst erop dat een verschuiving van de werkdruk zich in deze 
regeling zal kunnen voordoen, waarbij zaken die voorheen door de president 
in kort geding behandeld werden aan de kantonrechter ter beoordeling 
zullen worden voorgelegd." Volgens de MvT kunnen verzoeken tot voor-
lopige voorzieningen vooral verwacht worden binnen de gebieden waarin de 
kantonrechter een speciale en onbeperkte absolute bevoegdheid heeft: 
arbeidszaken, huurzaken en huurkoopzaken.' De mogelijkheid om geld-
vorderingen, zoals huurincasso's, in te stellen, wordt niet genoemd. Gezien 
het arrest van 29 maart 1985, NJ 1986, 84 waarin de Hoge Raad zich heeft 
uitgesproken over de mogelijkheid van het instellen van geldvorderingen in 
kort geding als aan de vereisten voldaan is, zullen naar mijn mening geld- 

57 Kamerstukken II, 1986-1987, 19 976, nr. 3, (Mvi.  ), p. 14. 
58 In het Amsterdamse kantongerecht en rechtbank bestaat den spoedunit. Het ligt in de 

bedoeling dat de president in kort geding in de toekomst zal gaan afzien van zaken die tot 
de competentie van de kantonrechter behoren, aldus informatie van J.A.J. Peeters, februari 
1992 (toenmalig kantonrechter). Volgens B.J. Asscher zijn er nog geen tekenen die op 
substitutie (term van E.J.A. Keijser en K.G. Tjoen-Tak-Sen in o.a. NJB 1989, p. 1448) 
duiden in arbeids- en huurzaken: In een interview met Asscher in Juncto, Juridische 
Faculteit Universiteit Utrecht, december 1992, De wereld als kort geding, p. 4; De 
jaarcijfers over 1993 van het kort geding bureau Amsterdam geven echter een duidelijke 
daling aan in arbeidszaken. Zie ook empirisch onderzoek par. 4.3 en Bruinsma 1995, 
p. 12, noot 7. 

59 Kamerstukken II, 1986-1987, 19 976, nr. 3, (MvT), p. 14. 
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vorderingen in de voorlopige voorzieningenprocedure gevraagd kunnen 
worden indien aan deze zelfde vereisten voldaan 

2.4.1.2 Ontvankelijkheidsvereisten 

Een voorlopige voorziening kan gevraagd worden indien de zaak spoed-
eisend Of het vereiste van spoedeisendheid van doorslaggevend belang 
zal zijn, zal de praktijk moeten uitwijzen. In kort gedingzaken wordt ook 
niet meer streng de hand gehouden aan het vereiste van onverwijlde 
spoed." De invulling van het vereiste van spoedeisendheid zal van kanton-
gerecht tot kantongerecht kunnen verschillen, zoals ook presidenten van 
rechtbanken het criterium onverwijlde spoed niet exact hetzelfde hante-
ren. 63 

Behalve de beperking dat de zaak spoedeisend moet zijn, bepaalt art. 116 
lid 1 Rv dat een voorlopige voorziening alleen gevraagd kan worden als 
terzake van dezelfde vordering niet reeds de president in kort geding 
geadieerd is. Vermeden dient te worden dat eerst de president in kort geding 
en vervolgens de kantonrechter over dezelfde vordering om een voorlopige 
beslissing wordt gevraagd. Niet expliciet geregeld is de situatie dat een 

60 In tegengestelde zin: Van Veen 1993, p. 34. Schrijver meent dat de art. 116 Rv-procedure 
een nogal gebrekkige regeling is waarin bovendien hoger beroep en cassatie zijn 
uitgesloten; er bestaan in deze procedure derhalve weinig waarborgen voor rechtzoe-
kenden. Met uitgezondering van in Amsterdam wijzen kantonrechters sporadisch incasso-
vorderingen in de voorlopige voorzieningen toe: Kantongerecht BrieIle 18 februari 1992, 
Prg. 1992, 3631. Behalve dat voldaan moet zijn aan het vereiste van spoedeisendheid moet 
rekening gehouden worden 'met het risico van onmogelijkheid van terugbetaling. Dit 
laatste [het restitutierisico] brengt mee dat de gegrondheid van de vordering op eenvoudige 
wijze moet blijken'. 

61 Hoewel art. 289 lid 1 Rv voor een kort gedingprocedure onvenvijlde spoed als 
ontvankelijkheidsvereiste noemt, wordt aangenomen dat er praktisch geen verschil tussen 
de twee criteria bestaat: Ynzonides e.a. 1992, p. 107; Kamerstukken II, 1988-1989, 19 
976, nr. 10 (Nota naar aanleiding van het Eindverslag), p. 9: het vereiste van 
spoedeisendheid werd na suggesties uit de Tweede Kamer bij deze nota opgenomen. 
Hierbij werd voor de eis van spoedeisendheid naar art. 289 lid 1 Rv venvezen en dat de 
Hoge Raad in dit verband een te mime uitleg van het begrip spoedeisendheid afwijst, zie 
HR 29 maart 1985, NJ 1986, 84, (M'EareldVan der Vloodt). 

62 De Kamerstukken II, 1988-1989, 19 976, nr. 10, p. 9, vermeldden dat wegens het 
ontbreken van een aantal processuele waarborgen er in elk geval een spoedeisend element 
moet zijn. Burgerlijke Rv 116 Rv, aantekening 4; Ellerbroek 1993, p. 1201: aan de 
spoedeisendheid van de zaak worden gelijke (lichte) eisen gesteld als in kort geding 
gebruikelijk is. 

63 Snijders e.a. 1993, p. 280. 
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voorlopige voorziening ex art. 116 Rv verzocht is en vervolgens een kort 
geding bij de president wordt ingesteld, 64  of dat een voorlopige voor-
ziening gevraagd wordt en tijdens de procedure ook de president in kort 
geding geadieerd wordt. Het Hof 's-Hertogenbosch' overwoog op dit punt 
dat de partij die een voorlopige voorziening ex art. 116 Rv aan de kanton-
rechter heeft verzocht, zolang deze vordering bij de kantonrechter nog in 
behandeling is, niet een dergelijk verzoek aan de President in kort geding 
kan doen. Dit zou volgens het Hof `mogelijk anders kunnen zijn in een 
geval waarin sprake is van rechtsweigering bij de kantonrechter dan wel een 
te verwachten zo lang uitblijven van de gevraagde voorziening, dat bij wijze 
van noodoplossing alsnog de President in kort geding moet kunnen worden 
geadieerd'. Van een noodsituatie als hier bedoeld was echter ten processe 
niets gesteld noch gebleken. 

2.4.1.3 Procedure 

De procedure is slechts summier geregeld en laat daardoor veel aan de 
praktijk over." Ook hier wordt door de wetgever aansluiting gezocht bij 
de regeling van het kort geding. Omdat de voorlopige voorziening, naar de 
juridisch-dogmatische systematiek bezien, gevraagd wordt in het kader van 

64 Uit de kamerstukken II, 1988-1989, 19 976, nr. 5 (MvA), p. 19 blijkt dat de Minister van 
Justitie het instellen van een dergelijk verkapt appel niet geheel wit uitsluiten gezien het 
feit dat tegen een beschikking op een verzoek om een voorlopige voorziening hoger 
beroep of beroep in cassatie is uitgesloten. Met verwijzing naar de uitspraak van de 
rechtbank Amsterdam, 28 januari 1988, KG 1988, nr. 88 meent de Minister van Justitie de 
beslissing over zijn bevoegdheid aan de rechter te mogen overlaten. 

65 Hof 's-Hertogenbosch 27 september 1994, KG 1994, 382; tijdens de bodemprocedure is 
eerst vergeefs en later met succes een voorlopige voorziening gevraagd met betrekking tot 
de ontruiming van een woonhuis. De kantonrechter geeft zowel in de bodemprocedure als 
in de voorlopige voorzieningenprocedure herhaaldelijk uitstel om de schuldenaar in de 
gelegenheid te stellen een betalingsregeling te treffen alhoewel reeds twee jaar geen huur 
betaald is. Een half jaar na het verkrijgen van de voorlopige voorziening stelt eiser het 
kort geding in om ontruiming te verkrijgen. 

66 Dit blijkt ook uit de resultaten van een enquete opgezet door het Landelijk Informatiepunt 
nieuwe kantongerechtsprocedure (NKP), gepubliceerd in Trema `special'92-1, p. 11: het 
merendeel van de kantongerechten heeft geen vaste procedure ontwikkeld voor het 
aanbrengen en de te volgen procedure bij een vordering voorlopige voorzieningen. In het 
belang van het streven naar een grotere uniformiteit worden een aantal aanbevelingen 
gedaan, betreffende de procedure, de termijn van vonnis, uitvoerbaar verklaring bij 
voorraad en het karakter van het vonnis. Aanbevolen wordt geen declaratoire en zo 
beperkt mogelijk constitutieve vonnissen te wijzen. 
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de contentieuze dagvaardings(bodem)procedure, eindigt zij in een vonnis.' 
De schuldenaar wordt opgeroepen teneinde te worden gehoord. Artikel 116 
lid 3 Rv vermeldt dat de kantonrechter bepaalt op welke wijze de oproeping 
geschiedt. In de praktijk vindt de oproeping plaats bij dagvaarding of 
oproep bij deurwaardersexploit." De kantonrechter bepaalt dag en uur 
voor behandeling, waarbij de mate van spoedeisendheid van invloed kan 
zijn. Het karakter van een spoedprocedure brengt mee dat het onderzoek 
door de kantonrechter beperkt zal zijn. net  vonnis, dat voorlopig is, wordt 
veelal op een termijn van ongeveer een week gegeven. Omdat in de meeste 
zaken geen verklaring van bezwaar of verzet wordt ingesteld krijgt het 
vonnis aldus in feite een definitief karakter. 

2.4.1.4 Voorlopige voorzieningen bij de kantonrechter Amsterdamse 
stijl" 

Aan de nieuwe regeling van de voorlopige voorzieningen heeft het Amster-
damse kantongerecht zijn eigen invulling gegeven. Reden voor een eigen 
Amsterdamse regeling van de voorlopige voorzieningen was de door het 
kantongerecht gevoelde noodzaak om tot een spoedprocedure te komen nu 
de bodemprocedure door de verlenging van de dagvaardingstermijn aanmer-
kelijk langer ging duren.' Vooral voor huurincasso's werd het als nadelig 
beschouwd dat de huurachterstand tijdens de procedure zou oplopen. De 
summiere wettelijke regeling van art. 116 Rv gaf de mogelijkheid voor zo'n 
eigen invulling. De regeling sluit aan bij de wijze van procederen in kort 
geding en in het bijzonder bij de regeling van het Amsterdamse incasso-kort 
geding. Om bekendheid aan de regeling te geven zijn de `externe partners' 
van het kantongerecht, de deurwaarders en advocaten, bijeengeroepen en 
ingelicht over de vereisten en procedurevoorschriften. Zo werd verzocht om 

67 Kamerstukken II, 1988-1989, 19 976 nr. 5, (MvA), p. 18. 
68 Een oproep via een fonnulierdagvaarding ligt niet voor de hand omdat er een spoedeisend 

belang is en de dagvaardingstermijn van vier weken dan te vertragend werkt. 
69 Ellerbroek 1993, pp. 1200-1202; Brada 1993, pp. 36-41; Interne informatie over het beleid 

inzake de bodemprocedure en voorlopige voorzieningen bij het kantongerecht Amsterdam; 
Bduerle-Hetebrij 1991, pp. 633-644. 

70 Behalve de verlenging van de dagvaardingstermijn van minimaal 5 dagen naar vier weken, 

wordt in Amsterdam het verstekvonnis op twee weken gesteld, omdat vaak pas na de 

zitting waarop verstek verleend was het schriftelijk antwoord bij de griffie binnenkwam. 
Zie voor de empirische gegevens par. 4.8. 
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conform de tot dan toe gevolgde praktijk met rolwaarnemers te blijven 
procederen.' 

De voorlopige voorzieningen kunnen onderscheiden worden in de voor-
zieningen die gevraagd worden tijdens de hoofdprocedure en die welke 
vooraf gaan aan de hoofdvordering ofwel de losse' voorlopige voorzie-
ningen. Binnen de losse' voorlopige voorzieningen dient onderscheiden te 
worden tussen de zuivere incasso's en de andere voorlopige voorzieningen 
(algemene voorzieningen). 

Binnen de losse' voorlopige voorzieningen worden de algemene voor-
zieningen op elke dinsdag, woensdag en donderdag behandeld. In deze 
zaken moet, onder overlegging van een conceptdagvaarding, dagbepaling 
gevraagd worden. Het spoedeisend belang moet in deze zaken gesteld 
worden. De mondelinge behandeling, waar partijen in persoon of bijgestaan 
door een gemachtigde dienen te verschijnen, vindt in de regel binnen twee 
weken na de aanvraag plaats. De behandeling ter terechtzitting vindt plaats 
overeenkomstig een kort geding. 

Incassozaken worden op maandag behandeld. Onder incassozaken worden 
hier begrepen huurincasso's met of zonder ontruiming, teruggave huurkoop-
zaken en geldincasso's. Bij huurincasso's wordt de ontruiming toegewezen 
als er een huurachterstand van tenminste drie maanden is. Een spoedeisend 
belang hoeft bij de huurincasso's niet gesteld te worden, terwijl de 
schuldeiser bij teruggave van huurkoopzaken wel een `redelijk' belang dient 
te stellen. Brada meent dat bij zuivere wanbetaling niet gezegd kan worden 
dat het vereiste van spoedeisendheid ontbreekt, nu het altematief van een 
(verstek)vonnis in de gewone bodemprocedure, veel langer duurt dan in de 
oude procedure.' Schuldeisers kunnen zonder afspraak met de kanton-
rechter tegen elke maandag dagvaarden. De termijn van dagvaarden 
bedraagt tenminste veertien dagen voor de zittingsdag.' De oproep 
vermeldt dat de schuldenaar in persoon of bij gemachtigde op de zitting 
moet verschijnen om te worden gehoord. De mogelijkheid om schriftelijk te 

71 Klijn e.a. 1994, P.  63. 
72 Brada 1993, P.  37. 
73 De keuze voor een termijn van veertien dagen is zuiver beleidsmatig. Wel is de termijn 

lang genoeg om partijen in de gelegenheid te stellen om tot een betalingsregeling te 
komen. Het gaat in bijna alle zaken om achterstallige huur met als nevenvordering 
ontruiming. De ontruiming dient als pressiemiddel om alsnog betaling of een 
betalingsregeling te verkrijgen. Het empirisch onderzoek laat in par. 4.9 zien dat in 1993 
13% en in 1995 bijna 20 % van deze zaken werd ingetrokken. 
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antwoorden of uitstel te vragen zoals vermeld in art. 105 Rv blijft buiten 

toepassing. De behandeling van de incassozaken geschiedt op de wijze van 

een rolzitting, waarbij voor de schuldeisers vaste rolgemachtigden 

optreden.' Het vonnis kan na een week na de zitting afgehaald worden. 

In Amsterdam worden in overeenstemming met het bijzondere karakter 

van de voorlopige voorzieningen geen declaratoire en constitutieve 

beslissingen genomen. De huurovereenkomst wordt niet ontbonden, maar de 

ontruiming wordt wel uitgesproken.” 

De Amsterdamse voorlopige voorzieningenprocedure is vanaf de start posi-

tief ontvangen en wordt veel gebruikt. In 1992 werden ca. 4400 losse' 

voorzieningen ingesteld waarvan ca. 4000 incassozaken en 400 algemene 

voorzieningen. De Amsterdamse opzet van de procedure heeft een spoed-

voorziening gecreeerd die vooral van belang is voor niet betwiste of in 

redelijkheid niet te betwisten vorderingen en is daarmee tegemoet gekomen 

aan de maatschappelijke behoefte aan een procedure op korte termijn.' 

Door de rolbehandeling is het mogelijk een groot aantal zaken per keer af te 

handelen. 
Omdat in Amsterdam `snelrechf in de vorm van de voorlopige voorzie-

ningenprocedure openstaat, wordt dagvaarding op verkorte termijn slechts 

toegestaan als hiertoe voldoende argumenten worden aangevoerd en komt 

deze mogelijkheid niet in de plaats van de normale dagvaarding. Als nadeel 

van de verkorte termijndagvaarding wordt genoemd dat de schuldenaar op 

grond van art. 105 lid 2 Rv toch weer uitstel kan vragen en ook zal krijgen, 

omdat een afwijzing van het verzoek niet tijdig aan de schuldenaar kan 

worden toegezonden, en daarmee weer vertraging optreedt.' 

74 Hierbij wordt afgeweken van het bepaalde in art. 101 Rv dat partijen bij het kantongerecht 

in persoon of bij gemachtigde procederen. 

75 In andere zin: Bauerle-Hetebrij 1991, pp. 637-639. Ook de jurisprudentie laat een beeld 

zien waarbij zowel constitutieve als declaratoire uitspraken gedaan worden, zoals Ktr. 

Dordrecht, 18-2-1992, Prg. 1992 nr. 3629 en Ktr. Den Haag, 12-9-1992, Prg 1992, nr. 

3756: ontbinding huurovereenkomst toegewezen. Smits 1993, p. 26. Schrijver meent dat 

de rechtseenheid in het geding is als twee nauw verwante regelingen, die ex art. 289 Rv 

en die ex art. 116 Rv, naast elkaar bestaan en leiden tot een geheel verschillende soort 

beslissingen. 

76 Dat de vorderingen niet in redelijkheid te betwisten zijn mag afgeleid worden uit het 

geringe aantal ingediende verklaringen van bezwaar (art. 116 lid 5 Rv) in 1992: 81 op een 

totaal van 4400 voorlopige voorzieningen. 

77 Brada 1993, p. 36. 
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De gewone kantongerechtsprocedure heeft steeds veel kritiek ondervonden 
vanwege de ingewikkeldheid en lengte van de procedure.' Harmonisering 
en vereenvoudiging waren de uitgangspunten voor de nieuwe procedure. 
Harmonisering is bereikt door de regeling ook op de bijzondere procedures 
van toepassing te verklaren, zodat de art. 97-118 Rv voor alle contentieuze 
civiele zaken gelden. De vereenvoudiging richtte zich allereerst op de wijze 
van rechtsingang, door introductie van een door de schuldeiser zelf in te 
vullen formulier waarmee hij op eenvoudige wijze zijn vordering aan de 
rechter kon voorleggen. Alhoewel voor 1991 de dagvaarding de verplicht 
voorgeschreven wijze van rechtsingang was, kon de schuldeiser een aantal 
zaken zonder tussenkomst van de deurwaarder aanhangig maken.' De 
Minister van Justitie was van mening dat verzending buiten de deurwaarder 
om mogelijk moest blijven omdat in kantongerechtszaken partijen in 
persoon kunnen procederen en daarom in staat gesteld moeten worden hun 
zaak zelf aanhangig te maken, zonder bijstand van derden. De oplossing 
werd gevonden in de mogelijkheid om de dagvaarding of door de deurwaar-
der te laten betekenen Of het dagvaardingsformulier door de griffie bij 
aangetekend schrijven te laten versturen. Door een toelichting bij het 
formulier te verstrekken zou compensatie worden geboden voor het felt dat 
aan het begin van de procedure geen deurwaarder optreedt. In de tweede 
plaats werd een vereenvoudiging van het procedureverloop beoogd doordat 
de kantonrechter ambtshalve verplicht werd te beoordelen of de zaak na het 
schriftelijke of mondelinge antwoord, zich leent voor een comparitie van 
partijen volgens art. 19 en/of 19a Rv teneinde een schikking te beproe-
ven. 80 

De bodemprocedure zal slechts behandeld worden voorzover het voor het 
onderwerp van belang is. De aandacht gaat hierbij vooral uit naar de 

78 Dantuma 1987, P.  87. Schrijver vermeldt een gemiddelde doorlooptijd van zes tot acht 
maanden. 

79 Arbeids-, huur-, huurkoop- en pachtzaken en verzoeken om betalingsbevelen werden met 
een verzoekschrift ingesteld. 

80 Klijn e.a. 1994; Het onderzoek evalueert de nieuwe kantongerechtsprocedure' waarbij 
nagegaan wordt of de uitgangspunten van snelheid en vereenvoudiging gehaald zijn. De 
gegevens van mijn empirisch onderzoek par. 4.8 laten ook geen versnelling van de 
procedure zien. Dit vermeldt een gemiddelde termijn voor de contradictoire procedure bij 
het kantongerecht te Utrecht in 1993 van 151 dagen. 
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wijziging van de rechtsingang en van de dagvaardingstermijn. Deze hebben 

namelijk aanmerkelijke consequenties gehad voor de huidige bodemproce-

dure." 

2.4.2.2 Procedure 

De procedure vangt aan met een dagvaarding waarbij de schuldenaar wordt 

opgeroepen voor een terechtzitting waar hij Of mondeling Of schriftelijk, 

voOraf of uiterlijk op de terechtzitting, kan antwoorden." Omdat partijen 

in persoon of bij gemachtigde bij het kantongerecht kunnen procederen, kan 

de schuldenaar ter terechtzitting Of in persoon Of bij gemachtigde verschij-

nen. Is de schuldenaar verschenen of heeft hij schriftelijk geantwoord, dan 

volgt een contradictoire procedure. Verschijnt of antwoordt de schuldenaar 

niet, dan wordt de eis bij verstek toegewezen. De kantongerechtsprocedure 

vertoont nog steeds veel overeenkomsten met de rechtbankprocedure. Zo 

verklaart art. 97 lid 2 Rv een groot aantal artikelen van de rechtbankproce-

dure van overeenkomstige toepassing op de kantongerechtsprocedure. Een 

belangrijk verschil met de rechtbankprocedure is echter dat ter keuze aan de 

schuldenaar de procedure geheel schriftelijk kan verlopen nu verschijning 

ter zitting niet !anger verplicht is. Een versnelling in het procedureverloop 

diende bereikt te worden door invoering van de mogelijkheid tot een 

comparitie na antwoord." In de praktijk blijkt dat een groot aantal kanton-

rechters niet toetst of de zaak geschikt is voor een comparitie na ant-

woord." 

81 Voor de bevoegdheidsvereisten wordt venvezen naar de voorlopige voorzieningen par. 

2.4.1.1. De contradictoire procedure wordt buiten beschouwing gelaten. 
82 Art. 105 Rv. 

83 Meijknecht 1992, p. 271; Drabbe 1965, p. 38, meende dat alhoewel de artt. 19 en I9a Rv 
ook bij de kantongerechtsprocedure gelijke toepassing zouden kunnen vinden, daaraan 

minder behoefte aan bestond aangezien de duur van de kantongerechtsprocedure immers 
aanmerkelijk korter is dan van de rechtbankprocedure is. 

Klijn e.a. 1994, p. 56: van de 419 contradictoire zaken werd in 15 zaken een comparitie 

bevolen, hetgeen 4% is; Trema `special'92-1, p. 19. Vastgesteld moet worden dat de 
comparitie na antwoord vooralsnog niet heeft bijgedragen tot een versnelling van de 
procedure. • 
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2.4.2.3 Rechtsingang, in het bijzonder de formulierdagvaarding 

De wijze van oproeping van de schuldenaar is gedurende de parlementaire 
behandeling het meest controversiele onderdeel van het wetsontwerp 
geweest. Nadat op de oorspronkelijk voorgestelde wijze van rechtsingang, 
-indiening ter griffie van een schriftelijke eis-, van verschillende zijden forse 
kritiek was geleverd, is de dagvaarding uiteindelijk als rechtsingang 
gehandhaafd." 

In afwijking van het bepaalde in art. 1 Rv kan dagvaarding echter plaats-
vinden of door een door de deurwaarder aan de wederpartij te betekenen 
exploit, of door middel van een ter griffie in te dienen formulier dat 
vervolgens bij aangetekend schrijven door de griffie verzonden wordt. 

Art. 104 lid 1 Rv bepaalt dat dagvaarding door middel van een formulier 
alleen mogelijk is als de gedaagde een bekende woonplaats in Nederland 
heeft of geen verzoek gedaan wordt om de termijn van dagvaarding te 
verkorten. Heeft de gedaagde geen bekende woonplaats in Nederland of 
wordt een verzoek tot verkorting van de termijn van dagvaarden gedaan, 
dan zal steeds dagvaarding bij deurwaardersexploit moeten plaatsvinden. Als 
het formulier, nadat het aan de schuldenaar is toegezonden, als onbestelbaar 
of niet afgehaald aan de griffie wordt teruggezonden, kan de schuldeiser 
ook alleen opnieuw bij deurwaardersexploit oproepen.' De oorspronkelijke 
dag van verzending van het formulier aan de schuldenaar vervalt als dag 
van dagvaarding indien het formulier wordt geretourneerd. Indien een 
rechtsvordering aan een korte verjarings- of vervaltermijn is gekoppeld, is 
het derhalve aan te raden om direct een keuze te maken voor dagvaarding 
bij exploit." 

De formulierdagvaarding is ook na invoering aan kritiek onderhevig 
geweest. Enkele punten van kritiek zijn de vertragingen in het proces-
verloop, vooral tengevolge van de betaling van de griffierechten en de 
interne organisatie van de griffie. Pas nadat de schuldeiser de griffierechten 

85 Kamerstukken II, 1988-1989, 19 976, nr. 5, (MvA) p. 6; Meijknecht 1992, pp. 266-272. 
Voor een kritische beschouwing zie: Rutgers 1991, pp. 245-263. 

86 Peeters 1992, pp. 3-10: In deze kritische bijdrage over een half jaar praktijkervaring met 
de nieuwe kantongerechtsprocedure meldt schrijver dat 30%-40% van de formulierdag-
vaardingen bij de Amsterdamse griffie terug ontvangen worden. Dit cijfer wijkt af van de 
gegevens van G. Huyssoon 1993, p. 10; Trema `special'92-1, p. 24 en Klijn e.a. 1994, p. 
28, die respectievelijk tot 14%, 14% en 17% terug ontvangen formulieren komen. 

87 Ynzonides e.a. 1992, p. 60. 
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voldaan heeft, wordt het formulier aan de schuldenaar toegestuurd. 
Genoemd worden verder het hoge percentage geretourneerde formulieren en 
het grote aantal foutief ingevulde formulieren. tilt de Trema-enquete blijkt 
dat enkele grootgebruikers dank zij hun tekstverwerker zeer duidelijke 
formulieren indienen maar dat particulieren moeite hebben met het invullen 
van het formulier." 

Sinds de invoering is het formulier slechts matig gebruikt. Daarvoor zijn 
verscheidene verklaringen aangevoerd. Zo zou het `zelf procederen' te 
arbeidsintensief zijn en zou een groot aantal formulieren niet door de 
schuldenaren in ontvangst genomen worden. Onbekendheid met het formu-
lier bij schuldeisers is ook van invloed geweest." Ook de geringe kosten 
van de formulierdagvaarding zijn geen argument geweest voor een ruim 
gebruik omdat de hogere kosten van de dagvaarding bij exploit niet als 
nodeloos gemaakte kosten beschouwd mogen worden, ook niet indien van 
het dagvaardingsformulier gebruik gemaakt zou kunnen worden. De kosten 
van exploit kunnen dus steeds ten laste van de schuldenaar gebracht 
worden." Er is dan weinig reden voor de schuldeiser om voor een goed-
kopere (en misschien onzekerder) manier van dagvaarden te kiezen, aldus 
de voorstanders van het dagvaardingsexploit. Zij vennelden echter niet dat 
er geen zekerheid bestaat dat de kosten op de schuldenaar verhaald kunnen 
worden. 

Om een idee te krijgen van dat gebruik kan een vergelijking gemaakt 
worden met het aantal verzoeken tot uitvaardiging van een betalingsbevel, 
omdat de formulierdagvaarding in feite als altematief moet dienen voor die 
zaken waarin voorheen een verzoek tot uitvaardiging van een betalingsbevel 
gedaan wed.' In 1991, het laatste jaar van de betalingsbevelprocedure, 

88 Zie Klijn e.a. 1994, p. 23. Waarschijnlijk gaat het bij de grootgebruikers om 
incassovorderingen, die eenvoudig te omschrijven zijn. Hetzelfde gold voor het verzoek in 
de betalingsbevelprocedure dat eenvoudiger op te stellen was omdat slechts de 
geldvordering uit overeenkomst vermeld hoefde te worden. Ingewikkelde 
materieelrechtelijke problemen kwamen niet voor. 

89 Klijn c.a. 1994, P.  35. 
90 Kamerstukken II, 19 976, 15 maart 1990, TK 50, p. 2927: De Staatssecretaris nam dit 

standpunt in omdat de wet een keuzevrijheid inhield tussen dagvaarden bij exploit of bij 
formulier. 

91 Naar mijn mening is de Minister van Justitie bier niet consistent in zijn uitleg; de 
betalingsbevel procedure kon afgeschaft worden omdat er een nieuwe wijze van oproeping 
zonder deunviarder voor in de plaats kwam. Empirisch onderzoek laat zien dat in de 
betalingsbevelprocedure van de schuldeisers ca. 95% rechtspersonen waren en bijgevolg 
slechts een klein percentage particulieren. Het formulier met toelichting is echter vooral 
bestemd voor de niet-professionele partijen, aldus: Kamerstukken I, 1990-1991, 19 976, 
nr. 94, (MvA), p. 5. 
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93 Klijn e.a. 1994, p. 29; Huyssoon 1993, pp. 20 en 21. 
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werden landelijk in het totaal 214.600 civiele contentieuze zaken bij het 
kantongerecht aangebracht, waarvan 29.600 (ca. 13%) verzoeken tot uitvaar-
diging van een betalingsbevel. In 1992 werden bij het kantongerecht 
220.800 contentieuze civiele zaken aangebracht waarvan 11.900 (ca. 5%) bij 
formulierdagvaarding. 92  Dit beperkte aantal is des te opmerkelijker omdat 
de reikwijdte van de formulierdagvaarding ruimer is dan van het rechterlijk 
bevel tot betaling, waar slechts geldvorderingen uit overeenkomst tot 
f 2.500 ingesteld konden worden. 

Empirisch onderzoek93  geeft inzicht in het gebruik van het formulier. Het 
zijn vooral natuurlijke personen die van het formulier gebruik maken. De 
natuurlijke persoon heeft vaak een rechtspersoon als wederpartij. Een 
geschil waarin een eisende rechtspersoon een natuurlijk persoon als tegen-
partij heeft begint zelden met een formulier. De grootgebruikers die het 
formulier geprobeerd hebben zijn niet enthousiast over het gebruik. Hun 
belangrijkste bezwaren betreffen de kosten verbonden aan `zelf procederen' 
vanwege de interne administratieve begeleiding en het niet in ontvangst 
nemen van formulieren door de schuldenaar, zodat een tweede poging 
ondernomen moet worden en alsnog kosten voor betekening gemaakt 
moeten worden. Tenslotte is voor de meeste crediteuren het behoud van de 
bestaande relatie met de deurwaarder belangrijk omdat die toch weer voor 
de executie moet worden ingeschakeld. De deurwaarders hebben van hun 
kant een effectief middel gevonden om het gebruik van het formulier 
onaantrekkelijk te maken. Reeds in een vroeg stadium hebben zij te kennen 
gegeven dat gebruik van het formulier financiele consequenties in de 
executiefase tot gevolg zou hebben. Dit betekent dat de afwikkelingskosten 
niet de gebruikelijke 10% van de hoofdvordering bedragen, -voor opdracht-
gevers die geen advocaat of collega deurwaarder zijn-, maar regelmatig 15% 
in rekening gebracht wordt. Op deze wijze wordt het enige voordeel van de 
formulierdagvaarding, een kostenbesparing, te niet gedaan. Zoals uit het 
empirisch onderzoek blijkt (par. 4.7.1 en 4.8) duurt de procedure bovendien 
langer dan wanneer met een dagvaardingsexploit aangevangen wordt. Een 
verklaring hiervoor is dat de termijn vanaf binnenkomst van het formulier 
op de griffie tot de verzending ervan aan de schuldenaar door administra-
tieve verwikkelingen veel langer is dan de gebruikelijke dagvaardingstermijn 
van vier weken. 
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2.4.2.4 Dagvaardingstermijn 

Ook de dagvaardingstermijn is gewijzigd. Art. 7 Rv bepaalt dat de termijn 
van dagvaarding, ongeacht of bij exploit of bij formulier gedagvaard wordt, 
tenminste vier weken is. Dat is aanzienlijk langer dan de oorspronkelijke 
termijn van minimaal vijf dagen. 

Als redenen voor een langere verweertermijn worden in de Memorie van 
Antwoord genoemd" dat het allereerst noodzakelijk is dat een zonder 
rechtshulp procederende gedaagde meer tijd gegeven wordt om zijn verweer 
voor te bereiden. Vervolgens zal bij gebruik van de formulierdagvaarding 
rekening gehouden moeten worden met een langere verweertermijn van ten- 
m inste enkele weken, omdat moet worden gewacht of het per aangetekende 
post toegezonden formulier aan de griffie wordt teruggezonden. Juist bij 
geldvorderingen kan, volgens de Minister van Justitie, de lets langere 
termijn vanwege de regeling van de wettelijke rente echter geen bezwaar 
zijn. In incassozaken is het daarnaast zinvol om een langere dagvaardings-
termijn aan te houden omdat binnen deze tennun vaak, onder de dreiging 
van een gerechtelijke procedure, alsnog tot betaling wordt overgegaan." 
Een bijkomend voordeel is dat geen griffierechten verschuldigd zijn als de 
zaak voor de eerstdienende dag wordt ingetrokken. 

De lange dagvaardingstermijn is in de praktijk bezwaarlijk gebleken. Dit 
geldt vooral in zaken met een snel aangroeiend belang zoals in huur- en 
arbeidszaken. Amsterdam heeft de mogelijkheid gecreeerd om in deze zaken 
met een snel oplopend geldelijk belang de voorlopige voorzieningenproce-
dure open te stellen. Het spoedeisende karakter wordt gevonden in het 
oplopen van de schuld tijdens de procedure. De Minister van Justitie 
daarentegen stond in deze spoedeisende zaken de verkorte termijn dagvaar-
ding van art. 7 lid 2 Rv voor ogen." 

94 Kamerstukken II, 1988-1989, 19 976, nr. 5, (MvA), p. 8. 
95 Het empirisch onderzoek van Verwoerd e.a. 1987, pp. 399-401 geeft aan dat in 1972, 

1977 en 1982 8% van de huurzaken in Amsterdam en 14% in Groningen ingetrokken 
werden of in royement eindigden. Van de koopzaken eindigden in Amsterdam 5% en in 
Groningen 8% door intrekking of royement. Het empirisch onderzoek uit 1993 vermeldt 
dat van het totaal aantal zaken samen 19% ingetrokken of geroyeerd werd; in de 
voorlopige voorzieningenprocedure bedroeg het percentage 13%. Deze percentages duiden 
op een toename van het aantal ingetrokken en geroyeerde zaken. Of deze toename alleen 
aan de langere termijn toegeschreven moet worden is niet vast te stellen. 

96 Kamerstukken II, 1988-1989, 19 976, nr. 5, (MvA), p. 9. 
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Art. 7 lid 2 bepaalt dat in spoedeisende zaken de kantonrechter op monde-
ling of schriftelijk verzoek van de eiser de termijn van dagvaarding kan 
verkorten. Tegelijk met dit verzoek kan eiser de kantonrechter verzoeken te 
bepalen dat partijen geen gelegenheid zullen krijgen een schriftelijke 
toelichting in te dienen (art. 97 lid 2 jo. art. 145 en art. 109 Rv). 

De praktijk heeft een creatieve oplossing ontwikkeld, om, met toepassing 
van art. 7 lid 2 Rv, in een aantal zaken de lange dagvaardingstermijn te 
beperken. De deurwaarders hebben in bijna de helft van alle kantons een 
algemene of generieke machtiging van de kantonrechter gekregen om in 
bepaalde zaken op verkorte termijn te mogen dagvaarden." Met een alge-
mene machtiging hoeven de deurwaarders niet steeds afzonderlijk per zaak 
verlof te vragen om op verkorte termijn te mogen dagvaarden. Over het 
algemeen zijn aan het verlof voorwaarden verbonden. In huurzaken, 
waaronder verstaan moet worden zaken wegens een huurachterstand van 
tenminste enkele maanden, ontbinding van huurovereenkomsten en ontrui-
ming, arbeidszaken waarin ontslag opstaande voet gevraagd wordt en inzake 
concurrentiebedingen wordt de spoedeisendheid aangenomen omdat het om 
doorlopende 'vorderingen gaat." Incassozaken kunnen ook voor dagvaar-
ding op verkorte termijn in aanmerking komen als de geldvordering aan 
bepaalde voorwaarden voldoet zoals (een bepaalde tijd) opeisbaar zijn, er 
aangemaand is en de vordering "niet in redelijkheid te betwisten is. Aan de 
motivering van het spoedeisende karakter van een vordering worden over 
het algemeen geen strenge eisen gesteld. De termijnen van dagvaarden 
verschillen per kanton en kunnen varieren van vijf tot veertien dagen. Er is 
ook geen eenduidig beleid in de verschillende kantons aan wie een alge-
mene machtiging wordt verstrekt. Meestal is dit echter een deurwaarder. 

Bosch-Boesjes heeft de vraag gesteld of het afgeven van een algemene 
machtiging niet in strijd is met (de strekking) van art. 7 lid 2 of art. 12 Wet 
AB. Een algemene machtiging om in een bepaalde categoric zaken de ter-
mijn te verkorten, waarbij "de spoedeisendheid van de vordering expliciet 
wordt gemotiveerd, komt volgens h .aar niet in strijd met de strekking van 
art. 7 lid 2 Rv. Een ruimere machtiging komt wel in strijd met boven-
genoemde artikelen. De toetsing waarbij de rechter steeds zal moeten 

97 Bosch-Boesjes 1993, P.  1203. 
98 Trema `special'92-1, p. 14 vermeldt dat twee kantongerechten een ongeclausuleerde 

machtiging hebben afgegeven. In die kantons mogen de deurwaarders in elke zaak die zij 
spoedeisend achten, op verkorte termijn dagvaarden. 
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afwegen of een afwijking van de gewone dagvaardingstermijn gerechtvaar-
digd is wordt dan namelijk tilt handen gegeven en in handen van de 
deurwaarder gelegd. Voor de categoric zaken waarbij de spoedeisendheid 
vaststaat zou een generieke machtiging aan de deurwaarder afgegeven 
kunnen worden. Aansluiting zou gezocht kunnen worden bij het criterium 
dat in Amsterdam voor de voorlopige voorzieningenprocedure gehanteerd 
wordt; bij huurincasso's met een huurachterstand van tenminste drie 
maanden en zuivere geldincasso's wordt de spoedeisendheid impliciet 
aangenomen. In andere zaken moet de spoedeisendheid aangegeven worden. 

2.4.2.6 Verstek 

In de kantongerechtsprocedure laat de schuldenaar in overwegende mate 
verstek gaan en wordt de vordering zonder verweer van de schuldenaar 
afgedaan." Art. 106 Rv bepaalt dat als de gedaagde niet uiterlijk op de 
terechtzitting, vermeld in het exploit of het formulier, antwoordt of om 
uitstel verzoekt, en de voorgeschreven formaliteiten in acht zijn genomen, 
de kantonrechter de eis bij verstek toewijst, tenzij deze hem onrechtmatig of 
ongegrond voorkomt. In de huidige procedure zijn de voordelen van de 
afgeschafte betalingsbevelprocedure gehandhaafd, namelijk dat een 
behandeling van de verstekprocedure ter zitting niet nodig Indien 
door middel van een exploit is gedagvaard, kan in alle gevallen verstek 
verleend worden en een verstekvonnis uitgesproken worden. Het exploit 
wordt, uitgaande van een correcte betekening overeenkomstig art. 1-4 Rv, in 
alle gevallen geacht de schuldenaar te hebben bereikt. 1° ' 

In geval van dagvaarding door middel van een formulier wordt alleen 
verstek verleend indien het formulier na aangetekende verzending niet op de 
griffie is teruggekomen. In dat geval wordt ervan uitgegaan dat het formu-
lier de schuldenaar heeft bereikt. 

In afwijking van de overige kantongerechten wordt in Amsterdam op de 
terechtzitting tegen de niet verschenen schuldenaar alleen verstek verleend. 
Veertien dagen later wordt het verstekvonnis gewezen en uitgesproken. De 
reden hiervoor is dat, alhoewel de schuldenaar tijdig geantwoord heeft, het 

99 Zie voor de percentages van verstek met betrekking tot geldvorderingen in de voorlopige 

voorzieningenprocedure en de bodemprocedure par. 4.9. Het hoge verstekpercentage bij 

de kantongerechtsprocedure is niet nieuw: in 1933 was dit 54% aldus de MvT bij het 
ontwerp van wet 174, zitting 1935-1936. 

100 Haardt 1987, p. 321. 

101 Ynzonides c.a. 1992, p. 87. 
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antwoord om verschillende redenen op de terechtzitting nog niet aan de 
kantonrechter bekend behoeft te zijn. Komt na de zitting alsnog een 
schriftelijk antwoord binnen, dan wordt de procedure voortgezet alsof er 
geen verstek verleend was.' 

Het verstekvonnis wordt niet aan de schuldenaar toegestuurd. Art. 118 lid 
3 Rv bepaalt dat alleen op tegenspraak gewezen vonnissen aan beide 
partijen worden toegezonden. De schuldeiser ontvangt een in executoriale 
vorm opgemaakt vonnis. 

Zoals reeds eerder is aangegeven worden onder incassovorderingen onder-
meer alle verstekzaken verstaan. In de pralctijk komt het er dan ook op neer 
dat in de bodemprocedure bij het kantongerecht voor het grootste deel 
incassovorderingen worden ingesteld. Als bezwaarlijk wordt ervaren dat in 
deze zaken als gevolg van de langere dagvaardingstermijn het verstekvonnis 
op langere termijn verkregen wordt. 

2.4.3 Kosten kantongerecht 

De kosten verbonden aan het procederen voor het kantongerecht omvatten 
het vastrecht, en afhankelijk van de wijze van procederen ook deurwaarders-
kosten en gemachtigdensalaris. 

Het vastrecht kent een getrapt tarief, varierend van f 85 voor vorderingen 
tot f 200, tot f 280 voor vorderingen van f 3001 tot f 5000. 1°3  

In de bodemprocedure zijn, afhankelijk van de wijze van dagvaarding, al 
dan niet deurwaarderskosten voor de betekening verschuldigd. Voor geld-
vorderingen tot f 200 geldt voor de betekening een minimumtarief van 
f 30,20 verhoogd met het afstandstarief tot ten hoogste f 30,20. 

Het gemachtigdensalaris dat voor vergoeding in aanmerking komt, wordt 
berekend volgens het kantonsliquidatietarief en is afhankelijk van de hoogte 
van de vordering. 

Wordt een vordering voor de behandeling ter zitting ingetrokken, dan is 
geen vastrecht verschuldigd. 

102 Peeters 1992, pp. 3-10, alhoewel hier sprake is van zuivering van het verstek wordt dit 
niet zo genoemd, omdat de wetgever in art. 97 Rv zuivering van het verstek in 
kantongerechtszaken heeft uitgesloten. 

103 In 1995 waren de overige tarieven: f 150 voor vorderingen van f 201 tot f 1000 en 
f 215 voor vorderingen van f 1001 tot f 3000. 
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2.5 	Rechtbankprocedures 

De bodemprocedure bij de rechtbank is geen specifieke procedure voor 
geldvorderingen. Aileen in geval de schuldenaar verstek laat gaan kan de 
schuldeiser hierdoor op korte termijn een verstekvonnis krijgen. Volgt een 
contradictoire procedure, dan duurt deze vaak enkele jaren. 

In spoedeisende zaken kan het kort geding gevolgd worden. Voor geld-
vorderingen geldt dit echter slechts in beperkte mate. Omdat het belang 
voor de praktijk om geldvorderingen in kort geding in te stellen groot is, zal 
een beschrijving van de rechtbankprocedures daarmee beginnen. Vervolgens 
zullen de bodemprocedure, het faillissement ter incasso en het conservatoir 
beslag besproken worden. 

2.5.1 	Kort geding 

2.5.1.1 Inleiding 

Het kort geding is de spoedprocedure bij de rechtbank waarbij partijen op 
een snellere manier dan in de bodemprocedure een beslissing kunnen 
krijgen. De beslissing in kort geding is in theorie een voorlopige voor-
ziening die niet gericht is op een definitieve beeindiging van de rechtsstrijd. 
Omdat echter het kort geding procedureel onafhankelijk is van de bodem-
procedure en de bodemprocedure veelal achterwege blijft, heeft het vonnis 
feitelijk definitieve werking. 

De geschillen die in kort geding behandeld worden, zijn zeer gevarieerd. 
Het kort geding heeft in de jaren zeventig en tachtig in belangrijke mate de 
rechtsontwikkeling bepaald in het stakingsrecht en het mediarecht, bij 
krakersacties en bij acties tegen de Staat en, door straat- en contact-
verboden, in het familierecht. Het instellen van geldvorderingen in kort 
geding is pas de laatste vijftien jaar echt tot ontwikkeling gekomen, nadat 
de Amsterdamse rechtbank hiertoe de aanzet gegeven had door de advoca-
tuur uit te nodigen geldvorderingen in kort geding in te steIlen. Ook het van 
latere datum stammende incasso-kort geding is een Amsterdams experiment, 
dat landelijk slechts op beperkte schaal navolging heeft gevonden. Het is 
vooral dit Amsterdamse beleid inzake geldvorderingen in kort geding 
geweest dat aanleiding heeft gegeven tot een dogmatische discussie over het 
kort geding die tot op heden de meningen verdeeld houdt.' Tegenstan- 

104 Dit komt vooral tot uiting in het beleid van de rechtbankpresidenten: Rademaker 1993, 
pp. 396-401. Bruinsma 1995, spreekt in verband over de preciezen en rekkelijken. 
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ders menen dat het karakter van het kort geding als voorlopige voorziening 
zich niet leent voor toewijzing van geldvorderingen omdat de beslissing in 
kort geding geen rechtsbeslissing kan zijn. Houdt men daar niet aan vast, 
dan verwordt huns inziens het kort geding in feite tot een procedure ten 
principale. Ook de Hoge Raad heeft nog onlangs geoordeeld dat `aan een 
vonnis in kort geding geen gezag van gewijsde als bedoeld in art. 67 Rv 
toekomt. Een vonnis in kort geding bevat immers slechts voorlopige 
oordelen en beslissingen waaraan partijen niet in de bodemprocedure en 
evenmin in een later kort geding gebonden zijn'. 1°5  De voorstanders 
wijzen op het praktische belang van het kort geding om te kunnen inspelen 
op maatschappelijke behoeften zoals het op korte termijn kunnen beschikken 
over een executoriale titel tot betaling van een geldsom, vooral ingeval de 
vordering in redelijkheid niet te betwisten is. Bestreden wordt de opvatting 
dat het kort geding door deze ruime opvatting verwordt tot een procedure 
ten principale. Het kort geding is namelijk reeds vele jaren in meer dan 
95% van de behandelde zaken de facto een spoedprocedure ten principale. 
De praktijk en de functie van het kort geding worden als bepalend 
gezien.' 

Het belangrijkste kenmerk van het kort geding is neergelegd in art. 289 Rv 
en art. 292 Rv: 'in alle zaken waarin uit hoofde van onverwijlde spoed, 
gelet op de belangen van partijen, een onmiddellijke voorziening by 
voorraad wordt vereist ' en dat 'de beslissingen bij voorraad geen 
nadeel toebrengen aan de zaak ten principale'. 

De voorziening die de president geeft, heeft dus een voorlopig karakter. 
Hiermee wordt een beslissing bedoeld die niet het rechtsgeschil ten gronde 
beeindigt. De rechter in de bodemprocedure is derhalve niet aan de voor-
lopige voorziening gebonden. 1°7  Wordt echter geen bodemprocedure inge-
steld, dan krijgt de beslissing in kort geding definitieve rechtskracht. 

105 HR 16 december 1994, NJ 1995, 213. Blaauw 1995, p. 1196; Stein H 1995, pp. 536- 
538; Hannema 1995, pp. 28-30. Het kort geding 1996, pp. 486-493. 

106 Asscher AA 1986 p. 6; Bruinsma 1995, hoofdstuk 1. 
107 Het was de verdienste van de Amsterdamse advocaat J.P.A.N. Caroli die in zijn boek: 

Het kort geding, al in 1906 deze uitleg aan art. 292 Rv gaf. Hij baseerde zich hierbij op 
de Franse uitleg van de woorden `provisoirement' en 'prejudice au principal' en meende 
dat de Nederlandse juristen hiervan niet hoefden af te wijken. Daarmee werden 
presidenten niet langer weerhouden een voorziening te geven, ook als deze vooruit zou 
lopen op het bodemgeschil. 
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Gezien het voorlopige karakter van het vonnis in kort geding wordt in de 
literatuur en jurisprudentie aangenomen dat de president geen declaratoire 
en constitutieve beslissingen kan nemen.'" Dit standpunt is echter niet 
onbestreden gebleven.' Ten aanzien van constitutieve vonnissen geldt dat 
in een enkel geval, zoals bij de opheffing van beslagen, de president een 
dergelijk vonnis wel kan wijzen. 

2.5.1.3 Ontvankelijkheidsvereisten 

Het vereiste van onverwijlde spoed is een wezenlijk element van het kort 
geding. Indien de president van mening is dat de zaak zonder groot of 
onherstelbaar nadeel door de gewone rechter kan worden behandeld, 
verwijst hij partijen naar de gewone wijze van rechtspleging of verleent hi] 
eiser verlof op korte termijn te dagvaarden, aldus art. 291 Rv. Verwijzing 
naar de gewone procedure kan ook plaatsvinden als `de zaak niet vatbaar is 
om op het kort geding genoegzaam te worden toegelicht'. Als de zaak te 
ingewikkeld is voor een summiere behandeling waardoor de president geen 
verantwoorde beslissing kan geven, moet hi] de vrijheid hebben de 
gevraagde voorziening te weigeren en te verwijzen naar de gewone zitting. 
De Hoge Raacl u°  overwoog: `deze bevoegdheid komt mede toe aan de 
appelrechter in kort geding, Ook indien niet een grief ervan is gemaakt dat 
de voorziening op bedoelde grond had moeten zijn geweigerd. Aan'- deze 
opvatting moet worden vastgehouden, al brengen hedendaagse rechtsopvat-
tingen mee dat de kort-gedingrechter van deze bevoegdheid terughoudend 
gebruik behoort te maken'. 

log HR 2 april 1976, NJ 1977, 361. Voorstanders zijn: Snijders c.a. 1993, nr. 754; Stein P 

1995, p. 202. 
109 Zonderland 1972, p. 24 c.v. 
ito HR 4 juni 1993 (VredoNeenhuis), NJ 1993, 659 (DWFV). In HR 2 april 1993 

(Turlib/Boskalis) NJ, 1994, 650, oordeelde de Hoge Raad dat het hof zijn taak als appel-
rechter in kort geding te beperkt had opgevat door zieh van elk oordeel omtrent de juiste 
betekenis van een aantal in het geding zijnde bepalingen te onthouden en desondanks 
afwijzend te beslissen op de vordering tot opheffing van het beslag. Ook al zou het 
kader van het kort geding zich niet lenen voor een diepgaand onderzoek, zulks belette 

het hof niet tenminste een voorlopig oordeel te geven over de vraag hoe de omstreden 
wetsbepalingen moeten worden begrepen. 
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Deze verwijzing is echter niet een verwijzing in de zin van art. 157a Rv, 
maar betekent het einde van de kort gedingprocedure. Partijen dienen de 
zaak zelf bij dagvaarding opnieuw aanhangig te maken. n1  

Het begrip spoed moet men beschouwen tegen de achtergrond van de 
voortgang die een eiser kan maken in een bodemprocedure. 112  Omdat de 
gewone procedures tegenwoordig vaak te lang duren, heeft iedere eiser een 
(spoedeisend) belang, namelijk dat hij binnen een zo kort mogelijke termijn 
weet hoe de situatie in juridisch opzicht lige" 

Het vereiste van een spoedeisend belang wordt in de praktijk soepel 
gehanteerd en blijkt nauwelijks een beletsel te zijn voor de ontvanke-
lijkheid." 4  Het verdient wel aanbeveling dat de eiser bij dagvaarding of 
pleidooi de gestelde spoedeisendheid motiveert. De president is vrij in zijn 
beoordeling of onverwijlde spoed aanwezig is. Dat presidenten het criterium 
van spoedeisendheid verschillend hanteren blijkt vooral uit de jurisprudentie 
inzake geldvorderingen in kort geding. 115  

2.5.1.4 Procedure'" 6  

Procedures inzake incassovorderingenin Nederland 

Juist de kort gedingprocedure wordt gekenmerkt door regionale verschillen. 
Gisolf wijst er op dat 'het' kort geding als zodanig niet bestaat. De uitdruk-
king `kort geding' is een verzamelnaam van zeer veel, zeer uiteenlopende 
procedures, welke alleen de vorm gemeen hebben, maar totaal verschillend 
van inhoud zijn. 117  Behalve dat presidenten hun persoonlijk stempel op de 
procedure drukken kan de wijze van behandeling per arrondissement ver-
schillen omdat er weinig formele regels zijn. Wel dienen de grond-
beginselen van een goede procesorde in acht genomen te worden. Ondanks 
de regionale verschillen zullen een paar kenmerken van de procedure 
genoemd worden. 

11i Asscher 1986, pp. 337-339. Schrijver bepleit wijziging van art. 291 Rv in die zin dat 
verwijzing op de voet van art. 157a Rv mogelijk wordt. De president kan dan als 
bodemrechter de zaak onder zich houden. Het Franse refere kent in art. 487 NCPC wel 
de mogelijkheid van verwijzen. Zie hiervoor par. 8.3.1.1. 

112 Asscher 1987, p. 42. 
113 Offers 1993, p. 52. 
114 Bolt e.a. 1987, p. 250. 
115 Zie hierover par. 2.5.2 geldvorderingen in kort geding. 
116 Voor een uitvoerige behandeling van de procedure wordt onder meer verwezen naar de 

handboeken Hugenholtz/Heemskerk 1996; Snijders e.a. 1993 en Stein P 1995. 
117 Gisolf 1993, p. 2. 
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Overeenkomstig het karakter van het kort geding als spoedprocedure is de 
procesgang eenvoudig. Het is een summier proces waarin vanwege de 
geboden snelheid de behandeling en het onderzoek beperkt blijven." 8  De 
art. 289-297 Rv geven slechts een beperkte regeling omtrent de proces-
voering. De regels voor de bodemprocedure lenen zich in het algemeen niet 
voor overeenkomstige toepassing. Het geding vangt in de regel aan met het 
dagvaarden van de gedaagde tegen een door de griffie vastgestelde datum. 
De gewone dagvaardingstermijn van art. 7 Rv hoeft hierbij niet in acht 
genomen to worden. De behandeling ter zitting geschiedt geheel mondeling, 
waarbij de schuldenaar in persoon of vertegenwoordigd door een procureur 
kan verschijnen. 

2.5.2 	Geldvorderingen in kort geding 

2.5.2.1 Inleiding 

Alhoewel de literatuur de indruk wekt dat pas vanaf omstreeks 1980 geld-
vorderingen in kort geding aanhangig gemaakt worden, laten de jurispru-
dentie en oudere literatuur eon ander beeld zien." 9  Vanaf de jaren vijftig 
bestaat de mogelijkheid dat eon vordering in kort geding strekkende tot 
betaling van een geldsom in afwachting van eon definitieve beslissing onder 
bepaalde omstandigheden toegewezen kan worden. 

Welke omstandigheden hierbij eon rol kunnen spelen, blijkt onder andere 
uit de volgende uitspraak. Schadevergoeding uit onrechtmatige daad voor 
letselschade of schade uit dood, gebaseerd op de art. 1406 of 1407 BW kon 
in kort geding gevorderd worden in de vorm van eon voorschot. Doze 

118 Sterk 1987, p. 17. 
119 Meijers 1947, pp. 54-59: De Hoge Raad besliste op 24 mei 1912, W. 9360 omtrent de 

uitkering van een geldsom nog volgens de `oude' leer dat de gevraagde voorziening de 
rechtsverhouding tussen partijen raakte, alhoewel de zienswijze van Caroli (zie noot 107) 
steeds meer overgenomen werd. Het Hof Amsterdam van 14 januari 1933, NJ 1933, 182, 
wees een alimentatievordering toe, overwegende dat het niet in een beoordeling van de 
hoofdvordering trad, `ook niet indien hij voor zijn bevel gronden ontleende aan zijn 
voorlopig oordeel betreffende het rechtsgeschil over de alimentatieverplichting'. Hof 
Amsterdam, 14 april 1943, NJ 1943, 661: Toekennen van vordering tot afgifte van 
gelden na gelegd conservatoir beslag. Van Rossem Cleveringa 1972, aantekening 4 bij 
art. 289 Rv, noemt een veroordeling tot een geldsom bijna klassiek, waarbij hij venvijst 
naar MeijersNermeulen 1967, p. 17, waar melding gemaakt wordt dat reeds in het 
oorspronkelijke refer& na opzegging van de huur betaling van de huurprijs gevorderd kon 
worden. 
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schadevergoeding heeft onmiskenbaar het karakter van een alimentatie-
verplichting. Het vonnis werd gegeven in afwachting van het vonnis ten 
principale, waaraan dan wet de voorwaarde verbonden werd dat de hoofd-
procedure op korte termijn zou worden ingesteld; 'het belang van partijen 
vorderde een onverwijlde voorziening en deze prejudicieert niet op de 
beslissing ten principale'. 120 De geldvordering kan ook ontstaan zijn uit 
overeenkomst. Overwogen werd ondermeer dat een spoedeisend belang aan-
wezig was of dat er sprake was van een dringend belang bij nakoming. 121  
Ook waren er presidenten die terughoudend waren met het toekennen van 
een geldvordering omdat ze meenden te prejudicieren op de beslissing ten 
principale. 122  

2.5.2.2 Jurisprudentie van de Hoge Raad in de jaren 80 

Nadat in Amsterdam at met een zekere regelmaat geldvorderingen in kort 
geding waren ingesteld, heeft de Hoge Raad in onderstaande arresten beslist 
dat geldvorderingen in beginsel voor behandeling in kort geding in aanmer-
king komen. Aan de oorzaak van de geldvordering worden geen bijzondere 
eisen gesteld; de vordering kan haar grondslag hebben in een overeenkomst, 
onrechtmatige daad of een ander rechtsfeit waaruit verbintenissen kunnen 
ontstaan. 123  Een vordering is in het algemeen vatbaar voor behandeling in 

120 Rb 's-Hertogenbosch, KG, 19 februari 1949, NJ 1950, 183. Vergelijk Rb Haarlem KG, 
26 juni 1962, NJ 1963, 1621: vordering tot schadevergoeding staat vast en eiser hoeft 
voor toewijzing niet in een (financiele) noodtoestand te verkeren. Rb 's-Hertogenbosch 
KG, 25 november 1963, NJ 1964, 339: twee vereisten worden gesteld: verschuldigdheid 
van het voorschot met betrekking tot schadevergoeding en dringende noodzaak tot 
invordering. Hof Amsterdam KG, 11 juli 1975, NJ 1958, 106: vordering uit 
onrechtmatige daad na verduistering van gelden. 

121 Rb Zutphen, KG, 27 mart 1950, NJ 1951, 244. Rb Amsterdam KG, 11 juni 1964, NJ 
1965, 208. In een bindend advies was de schade vastgesteld: rb Arnhem KG, 4 augustus 
1969, NJ 1971, 137 (PZ). 

122 Rb Groningen KG, 4 december 1956, NJ 1957, 312: de president achtte zich onbevoegd 
omdat hij geen zekerheid had dat in de bodemprocedure een zelfde beslissing genomen 
zou worden. Rb Haarlem KG, 6 november 1963, NJ 1964, 191: de president achtte zich 
onbevoegd omdat reeds een bodemprocedure gevoerd werd, en op ongeoorloofde wijze 
geprejudicieerd zou worden op de door de rechtbank te geven beslissing. 

123 In HR 8 juli 1992, NJ 1992, 714, werd in koit geding een voorschot toewijsbaar geacht 
van schadevergoeding met betrekking tot nadeel dat niet in vermogensschade bestond. 
De immateriele schadevergoeding werd toegewezen nadat een patient door een medische 
fout met het AIDS-virus besmet raakte. 

47 



Hoofdstuk 2 

kort geding indien voldaan is aan de volgende drie vereisten, welke neerge-
legd zijn in art. 289 Rv: 
- er moet een spoedeisend belang zijn; 
- welke een voorlopige voorziening rechtvaardigt, 
- na afweging van de betrokken belangen van partijen. 
Aangegeven zal worden hoe deze vereisten door de Hoge Raad achtereen-
volgens zijn uitgewerkt voor de behandeling en toewijzing van geldvor-
deringen in kort geding. 

In 1982 spreekt de Hoge Raad IN  zich uit over de mogelijkheid van 
toewijzing van een geldvordering in kort geding. Bij de toewijzing van een 
vordering in kort geding die er in wezen toe strekt betaling te verkrijgen 
zonder dat omtrent de rechtspositie van partijen ten gronde een uitspraak is 
gedaan, is terughoudendheid geboden. Rekening moet gehouden worden met 
het risico dat restitutie niet meer kan worden verkregen. Daarom mag 
verlangd worden dat feiten en omstandigheden worden aangewezen die 
meebrengen dat een zodanige voorziening uit hoofde van onverwijlde spoed 
is geboden. De Hoge Raad gaat ervan uit dat in kort geding de gevorderde 
voorziening kan bestaan uit de betaling van een geldsom. De voorziening 
kan echter alleen toegewezen worden als uit hoofde van onverwijlde spoed 
de bodemprocedure niet kan worden afgewacht en er geen restitutierisico 
bestaat. Heemskerk meent in zijn noot dat de grond voor de terughoudend-
heid erin is gelegen dat 'de gevolgen van de in kort geding genomen 
maatregel weleens onherstelbaar zouden kunnen zijn. Op zichzelf staat die 
onherstelbaarheid aan de bevoegdheid van de rechter in kort geding tot het 
bevelen van zulk een maatregel niet in de weg. Maar voorzichtigheid is 
geboden bij het treffen van voorzieningen waarvan de gevolgen niet meer 
ongedaan kunnen worden gemaakt of risico daarvoor bestaat'. 

In het arrest van de Hoge Raad van 19 oktober 1984, (Lett/Zephyr) NJ 
1985, 215, wordt een nadere uitwerking gegeven aan het vereiste van 
terughoudendheid bij de toewijzing van een geldvordering als voorlopige 
voorziening. Het betreft de vraag of een voorlopige voorziening tot betaling 
van een geldsom toegewezen behoort te worden als de rechter, uit het door 
gedaagde gevoerde verweer, tot de conclusie komt dat de zaak zonder nader 

124 HR 22 januari 1982, (Ver.Ned. Ziekenfondsen/Fysiotherapie) NJ 1982, 505 (Willi): het 
geschil betreft de veroordeling van gedaagde haar medewerking te verlenen aan de 
totstandkoming van een besluit van een stichting, tot uitkering van het vermogen van die 
stichting aan eiser. Het gnat hier dus in feite niet om een gewone geldvordering maar om 
een veroordeling tot afgifte van eens anders penningen. 
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onderzoek naar de proceskansen van beide partijen in de bodemprocedure, 
niet vatbaar is om in kort geding genoegzaam te worden toegelicht. De 
Hoge Raad wijst de vordering overeenkomstig art. 291 Rv af. Daaraan doet, 
aldus de Hoge Raad, niet af dat de eiser zich bereid verklaard had ten 
gunste van gedaagde een bankgarantie te stellen, voor het geval zij tot 
restitutie verplicht zou zijn krachtens uitspraak in de bodemprocedure. De 
uitspraak lijkt vooral een waarschuwing te zijn aan het adres van schuld-
eisers dat het kort geding zich niet leent voor ingewikkelde vorderingen 
waarin met een grote mate van zekerheid de schuldenaar verweer zal 
voeren, welk verweer niet zonder grondig onderzoek afgedaan kan worden. 

In HR 29 mart 1985 (M'Barek/van der Vloodt), NJ 1986, 84 (WLH), 125  
formuleert de Hoge Raad tenslotte een drietal eisen waaraan voldaan moet 
zijn wit een geldvordering in kort geding voor toewijzing vatbaar kunnen 
zijn. Deze vereisten zijn: 
1. dat het bestaan van de vordering voldoende aannemelijk is; 
2. dat er daarnaast sprake is van feiten en omstandigheden die meebrengen 

dat uit hoofde van onverwijlde spoed een onmiddellijke voorziening is 
vereist, 

3. dat de rechter in de afweging van de belangen van partijen mede heeft 
te betrekken de vraag naar het risico van onmogelijkheid van terug-
betaling, welk risico kan bijdragen tot weigering van de voorziening. 

In de onderhavige procedure had de Amsterdamse president de vordering 
aan M'Barek toegewezen. Het hof vernietigde het vonnis van de president, 
overwegende in r.o. 4, 5 en 6 dat `naast een zeer hoge mate van waar-
schijnlijkheid dat de wederpartij het gevorderde bedrag verschuldigd is, 
tevens nodig [is] dat de eisende partij in een financiele noodsituatie komt te 
verkeren indien betaling langer achterwege blijft'. Nu `niet aannemelijk is 
gemaakt dat hiervan sprake is', is 'het voor een onverwijlde voorziening 
vereiste spoedeisend belang mitsdien niet aannemelijk geworden', aldus het 
hof. De opvatting van het hof dat de `spoed vereisende omstandigheden', in 
geval in kort geding de toewijzing van een geldvordering wordt gevraagd, 
alleen gelegen kunnen zijn in een linanciele noodsituatie' werd door de 
Hoge Raad niet als juist aanvaard. 

Hoewel hiermee aan het spoedeisend belang minder zware eisen gesteld 
worden, heeft de Hoge Raad het spoedeisend belang als een zelfstandig 
vereiste en daarmee de regel van art. 289 lid 1 Rv: 'in alle zaken waarin uit 

125 Van Schilfgaarde 1985, pp. 488-492. 
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hoofde van onverwijlde spoed, gelet op de belangen van partijen, een 
onmiddellijke voorziening wordt vereist', gehandhaafd. Omdat deze regel 
een algemene is, behoort voor geldvorderingen geen beperking aangebracht 
te worden in die zin dat het restitutierisico bijzondere aandacht verdient, 
aldus de Hoge Raad. 

Het door de Hoge Raad geformuleerde derde vereiste leert dat het 
restitutierisico wel een omstandigheid kan zijn die kan bijdragen tot 
weigering van de voorziening, maar dan te beoordelen binnen het kader van 
het algemene vereiste: de afweging van de belangen van wederzijdse 
partijen. Het restitutierisico is echter ook niet los te zien van het eerste 
vereiste: dat het bestaan van de vordering voldoende aannemelijk is. In die 
zin laat ook de advocaat-generaal Ten Kate zich in zijn conclusie tilt. Hij 
merkt op dat een financiele noodsituatie bij de schuldeiser een omstandig-
heid kan zijn die tot toewijzing kan leiden, dat dit echter, in verband met 
het restitutierisico voortvloeiend uit een mogelijke restitutieplicht bij een 
negatieve beslissing in het bodemgeschil, ook een contra-indicatie kan 
inhouden. 

In het arrest van 22 januari 1982 stelde de Hoge Rand dat bij de toewij-
zing van een geldvordering terughoudendheid op zijn plants is gezien het 
restitutierisico. Uit het arrest van 19 oktober 1984 kan de conclusie getrok-
ken worden dat aan de terughoudendheid zwaardere eisen gesteld moeten 
worden, als het bestaan van de vordering niet voldoende aannemelijk is. 
Deze overweging is in dit arrest achterwege gebleven en het restitutierisico 
wordt alleen nog in samenhang met de belangen van partijen beoordeeld. 
De eis van terughoudendheid is echter een element die voor iedere voorzie-
ning in kort geding geldt, en hangt ermee samen dat in kort geding geen 
beslissing ten gronde gegeven kan worden.'' De Hoge Raad volstaat nu 
met het vereiste dat het bestaan van de vordering voldoende aannemelijk 
moet zijn en stelt daaraan minder zware eisen dan het Amsterdamse hof 
deed, namelijk een zeer hoge mate van waarschijnlijkheid dat de wederpartij 
het gevorderde bedrag verschuldigd is. net vereiste van een spoedeisend 
belang mag dus niet al te beperkt worden opgevat. 

126 In die zin Van Schilfgaarde 1985, p. 491 en Borgerhoff Mulder 1983, p. 115; Gisolf 

1993, p. 77. Schrijver is het oneens met de opvatting dat kort geding-rechters het met 

het vereiste van spoedeisendheid bij geldvorderingen niet zo nauw zouden nemen. In de 

heersende leer wordt een nauw verband gelegd tussen het principale geding, het vereiste 

van onvenviffde spoed en het restitutierisico en hierin stelt de rechter zich bij 

geldvorderingen zeer terughoudend op en wijst bij twijfel de vordering snel af. 'Het gros 
van de serieus betwiste geldvorderingen sneuvelt in kort geding.' 
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Naar mijn oordeel is dit een juiste ontwikkeling. Voor geldvorderingen in 
kort geding dient geen andere maatstaf gehanteerd te worden dan voor de 
overige korte gedingen. Het risico dat de verkregen voorlopige voorziening 
niet meer teruggedraaid kan worden, komt ook bij andere voorlopige voor-
zieningen voor, zoals bij huurontruimingen.'" 

Het vereiste van een spoedeisend belang is na deze uitspraken in de 
praktijk voor zeer verschillende uitleg vatbaar gebleken en kan aan de 
toewijzing van de geldvordering in de weg staan. 

In zijn beslissing van 15 september 1989, KG 1989, 421, overwoog Het hof 
's-Gravenhage ten aanzien van het spoedeisend belang, dat: 'in de meeste 
gerechtelijke procedures een van de partijen, of beide partijen, er een 
aanzienlijk en respectabel belang bij hebben dat spoedig een beslissing valt, 
maar zodanig belang rechtvaardigt niet een vordering in kort geding. 
Ingevolge de wet is zo'n vordering slechts gerechtvaardigd als een belang 
van een partij bepaaldelijk eist dat onverwijld een, voorlopige, maatregel 
wordt getroffen'. Het hof vervolgt dat als `vorengenoemde regels worden 
verontachtzaamd, een situatie ontstaat, mede als gevolg van de beperkte 
omvang van de rechterlijke macht, dat in kort geding procederende eisende 
partijen, in stede van 'op hun beurt' te wachten, bij voorrang beslag leggen 
op capaciteit van de rechterlijke macht ten nadele van niet in kort geding 
procederende partijen, wier belang bij een spoedige beslissing in die situatie 
niet onderdoet voor dat van eerstbedoelden'. Het spoedeisend belang wordt 
door het hof niet alleen bepaald door de omstandigheden die door de 
schuldeiser zijn gesteld ter adstructie van zijn standpunt dat zijn vordering 
spoedeisend is. Het hof meent een vordering in kort geding te kunnen afwij-
zen met een beroep op capaciteitsproblemen. 

Zoals Verschuur 128  reeds meldde, dienen capaciteitsproblemen op 
andere wijze te worden opgelost. Deze problemen mogen in de beoordeling 
van een zaak geen rol spelen; de rechter dient slechts rekening te houden 
met de omstandigheden van het aan hem voorgelegde geval en niet met de 
tijd die door behandeling van een zaak door hem aan andere zaken wordt 
onttrokken. Aandacht verdient hier de door Keijser en Tjoen-Tak-Sen gefor-
muleerde substitutiehypothese. 129  De hypothese gaat uit van de veronder-
stelling dat de groei van het kort geding ten koste gaat van de aanwas van 
de bodemprocedures bij de rechtbanken. Bruinsma is het hier ten dele mee 

127 In dezelfde zin: Ten Berg-Koolen 1983, p. 1393; Barendrecht 1989, pp. 45-48. 
128 Verschuur 1990, p. 60. 
129 Keijser e.a. 1989, p. 1448. 
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eens.'" Het kort geding kan echter zijns inziens ook de bodemprocedure 
en de voorlopige voorziening bij de kantonrechter substitueren en vanwege 
zijn laagdrempeligheid ook een altematief zijn voor het niet procederen, of 
ingesteld worden terwij1 elders een procedure loopt."' 

2.5.2.3 Ontwikkelingen in Amsterdam 

Het bovenstaande arrest van de Hoge Raad van 22 januari 1982, NJ 1983, 
505, werd gewezen niet lang nadat de toenmalige president van de Amster-
damse rechtbank Borgerhoff Mulder kenbaar had gemaakt dat schuldeisers 
met geldvorderingen welkom waren em deze in kort geding aanhangig te 
maken em op die wijze een snellere en goedkopere incasso te bereiken dan 
in de bodemprocedure. 132  Hij zag het locale Amsterdamse experiment ter 
incasso slechts als een poging om `soulaas te bieden in de als traag ervaren 
locale procesgang en niet em elders navolging te verkrijgen. Elke president 
moet immers zelf bepalen welke noden er in zijn arrondissement bestaan en 
hoe hij daaraan eventueel tegemoet wit komen'. Naar aanleiding van de 
toewijsbaarheid merkte Borgerhoff Mulder op: voor de vraag 'of een in kort 
geding gevraagde voorziening toewijsbaar valt te achten in het algemeen 
van doorslaggevend belang is of op grond van hetgeen in de procedure naar 
voren is gekomen, met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid mag 
worden aangenomen dat de bodemrechter de eiser in dit kort geding in het 
gelijk zal stellen met betrekking tot het aan diens vordering ten grondslag 
liggend geschil met de gedaagde partif. Is dat het geval, dan wordt aan het 
formele vereiste van `spoedeisend belang' niet veel gewicht meer gehecht. 

De Amsterdamse rechtbank is het vereiste van een spoedeisend belang 
soepel gaan hanteren en heeft hiermee een toewijzingsbeleid voor geld- 

130 Bruinsma 1992, p. 1258 en Bruinsma 1995, par. 1.2. 
131 B.J. Asscher spreekt in de vergadering van de Nederlandse Vereniging van Procesrecht 

op 28 mei 1993 zijn verbazing Cr over uit dat in Amsterdam in 1992 met ruim 4000 
voorlopige voorzieningen bij de kantonrechter dit niet ten koste gegaan is van het kort 

geding dat steeg van 2950 tot 3340 zaken in 1992. Zie ook het empirisch onderzoek par. 
4.3.1. 

132 Borgerhoff Mulder 1981, pp. 419-421; Borgerhoff Mulder 1983, pp. 113-116. Enkele 
cijfers geven de ontwikkeling aan: in het jaar voorafgaande aan de publicatie van 
oktober 1981 werden in Amsterdam 32 geldvorderingen ingesteld, terwij1 van oktober 
1981 tot oktober 1982 er 186 werden ingesteld op een totaal van bijna 1600 korte 

gedingen. Ingetrokken werd de vordering in ongeveer de helft van de zaken, 
waarschijnlijk omdat betaald werd of een regeling tot stand gekomen was. 

52 



2.5.3 	Incasso-kort geding 133  

Procedures inzake incassovorderingen in Nederland 

vorderingen ontwikkeld dat ruimer is dan door de Hoge Raad in M'Barek is 
geformuleerd. 

Uit een oogpunt van efficiency is in Amsterdam aan een aantal advocaten, 
optredend als procureur voor institutionele schuldeisers, waaronder verstaan 
worden schuldeisers die in de uitoefening van hun beroep of bedrijf veel 
contractuele geld-schuldenaren hebben, de mogelijkheid geboden om hun 
vorderingen op een speciale kort geding zitting in te stellen. De toenmalige 
president van de rechtbank van Amsterdam Asscher heeft het experiment in 
1987 opgezet onder de naam `incasso's in kort geding'. 

Asscher heeft zich steeds een vurig pleitbezorger getoond voor een ruim 
gebruik van het kort geding en voor het instellen van geldvorderingen in 
kort geding in het bijzonder: 'Het gaat mij erom, de abnormale onderbre-
king van de geldstroom, die door wanbetaling ontstaat, ongedaan te malcen. 
Zeker in een handelsstad als Amsterdam kan ik met dit aanbod van dienst-
verlening die stroom helpen vloeien.... Juist bij incassozaken krijg je te 
maken met mensen die geen serieus verweer hebben, maar die hun kans 
alleen gebruiken om uitstel van betaling te krijgen'. 134  

Het experiment `incasso's in kort geding' kwam er op neer dat aan een 
tiental vaste advocaten de mogelijkheid werd geboden om voor een bepaald 
soort `eenvoudige of routinematige' zaken op nog snellere en efficientere 
wijze een titel te verkrijgen dan in het gewone kort geding reeds gebrui-
kelijk was. GeInteresseerde advocaten werden bijeen geroepen en kregen 
informatie over de `spelregels' waaraan voldaan moest worden. Zo konden 
de advocaten een aantal vorderingen opsparen voor de vaste zitting op 
dinsdag, zonder dat hiervoor vooraf toestemming gevraagd hoefde te 
worden. Voor de rechtbank is deze wijze van procederen ook efficient, want 
op een vast tijdstip kan een veelvoud aan zaken als op een rolzitting 
afgehandeld worden, omdat in het merendeel van de zaken verstek verleend 

133 Het Amsterdamse incasso-kort geding was in 1994 mogelijk bij de volgende 
rechtbanken: Arnhem, echter met de beperking dat alleen kantoren met een doorlopend 
aanbod van incassozaken mee kunnen doen en de vorderingen gericht zijn tegen 
handelsdebiteuren; Dordrecht kende een experiment als in Arnhem, maar dit is wegens te 
weinig aanbod beeindigd; Haarlem en Utrecht: Onderzoek door de Vereniging voor 
Incasso advocaten, VIA, 1994. 

134 Telegraaf 17 mei 1986. 
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wordt. Aan de ontvankelijkheidsvereisten en door de rechtbank opgestelde 
`spelregels' moest strikt de hand gehouden worden. 

2.5.3.1 Ontvankelijkheidsvereisten 

In een aantal opzichten is het experiment 'incasso's in kort geding' te 
onderscheiden van het gewone kort geding voor geldvorderingen.' De 
geldvorderingen voor het incasso-kort geding' moeten aan de volgende 
criteria voldoen: 
- het betreft vorderingen ex contractu terzake van geleverde goederen en/of 

verrichte diensten; vorderingen uit onrechtmatige daad en schadevergoe-
ding uit wanprestatie vallen hier dus niet onder; 

- de schuldeiser is een institutionele schuldeiser, zoals een bank, postorder-
bedrijf, woningbouwvereniging, incassobureau of creditcardmaatschappij; 
sinds medio 1992 is dit criterium komen te vervallen en kunnen ook 
andere schuldeisers het incasso-kort geding volgen; 

- de vordering wordt niet betwist of is in redelijkheid niet te betwisten." 7  
1ndien aan bovengenoemde voorwaarden voldaan is, kan het incasso-kort 
geding gevolgd worden. 

Vergelijken we deze criteria met de vereisten van HR 29 maart 1985, NJ 
1986, 84, dan blijkt dat veel gewicht gehecht wordt aan het vereiste dat het 
bestaan van de vordering voldoende aannemelijk is, waardoor het risico van 
de onmogelijkheid van terugbetaling na het bodemgeschil uiterst klein 

135 Sinds 1 september 1993 kent Amsterdam ook het 'incasso advocatendeclaraties kort 

geding'; daarvoor gelden de volgende eisen: de declaratie moet 1. opeisbaar zijn, 2. mag 

niet betwist worden, en 3. er moet een aantal keren aangemaand zijn. Indien hieraan 

voldaan is kan tegen een vaste zittingsdag gedagvaard worden. 
136 Omdat er reeds lang geen sprake meer is van een experiment, zal verder gesproken 

worden van incasso-kort geding. Incasso-kort geding zal verder alleen gebruikt worden 

voor het specifteke kort geding, waarbij de geldvorderingen aan de vastgestelde criteria 

voldoen. De overige geldvorderingen in kort geding vallen in de categorie: 

geldvorderingen in kort geding. 
137 Freudenthal 1993, p. 1207; I. Interne notitie van de president van de rechtbank 

Amsterdam Mr. B.J. Asscher (1990); 2. Interne notitie rechtbank Amsterdam van oktober 

1993. In Utrecht is in 1992 met het incasso-kort geding gestart en gelden dezelfde 

criteria en spelregels als in Amsterdam. De vaste zittingsdag is woensdag om 15.00 uur. 

De criteria waaraan de incassovordering moet voldoen vertoont grote overeenkomst met 

mijn definitie van incassovorderingen. De Vereniging van Incassoadvocaten (VIA) heeft 

in 1994 een enquete gehouden onder de rechtbankpresidenten. Een overeenkomstig 
incasso-kort geding is (in zekere zin) mogelijk in Arnhem, Dordrecht en Haarlem. 
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wordt. Asscher zoekt aansluiting bij de overwegingen van HR 22 januari 
1982, NJ 1982, 505, waarbij op ondubbelzinnige wijze verband gelegd 
wordt tussen de spoedeisendheid der zaak en de kans van slagen van 
gedaagdes verweer. Hoe sterker de zaak, des te minder terughoudendheid 
van de president wordt verlangd. 138  Indien geen inhoudelijk verweer 
gevoerd wordt, kan het niet zo zijn dat de vordering in kort geding 
uitsluitend afgewezen zou worden omdat gesteld wordt dat er geen spoed-
eisend belang is. Met betrekking tot de afweging van belangen van partijen 
is volgens Asscher bij vorderingen ex contractu het restitutierisico bij 
directe voldoening en het betalingsrisico in geval van een bodemprocedure 
van gelijke orde, en de omstandigheden van het geval zijn bepalend voor de 
vraag welk risico behoort te prevaleren. Gezien het bovenstaande meende 
Asscher dat als aan de drie voorwaarden voldaan was, impliciet de spoedei-
sendheid gegeven was. 139  

Geldvorderingen die niet aan deze criteria voldoen, kunnen steeds op de 
gebruikelijke wijze in kort geding aangebracht worden, en moeten dan aan 
de vereisten voldoen zoals in RR 29 maart 1985, NJ 1986, 84 geformuleerd. 

Voor de procedure is een interne regeling ontwikkeld; aangevangen wordt 
met een sommatie aan de schuldenaar via een deurwaardersexploit of een 
aangetekend schrijven om binnen de gestelde termijn te betalen. De 
conceptdagvaarding met vermelding van dag en uur van de zitting wordt 
bijgevoegd. Gedagvaard wordt steeds tegen een vaste dag, waarbij geen 
voorafgaand overleg met de president nodig is. Als niet binnen de 
aangegeven termijn betaald wordt volgt betekening van de dagvaarding. De 
dagvaarding is aan de hand van een model opgesteld: met name het petitum 
moet in een voorgeschreven vorm zijn geredigeerd, met het gevolg dat het 
dictum eveneens een vaste vorm heeft en het maken van het vonnis 
eenvoudig is. De dagvaarding en producties moeten uiterlijk op vrijdag 
voorafgaande aan de dinsdagzitting bij de griffie worden ingediend. 

138 Asscher 1987, p. 44. 
139 Barendrecht 1989, p. 47. Schrijver meent dat in beginsel bij elke geldvordering een 

spoedeisend belang bestaat. Het niet kunnen beschikken over het bij de debiteur 
uitstaande bedrag levert voor iedere burger en ondememer een liquiditeitsprobleem op. 
Te lang uitstaande vorderingen betekent minder investeren en een achterstand op de 
concurrent. 
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In de praktijk komt het echter in de helft van de zaken niet tot een dagvaar-
ding van de schuldenaar. De dreiging met het incasso-kort geding is voor 
een groot aantal schuldenaren voldoende reden om alsnog te betalen of een 
betalingsregeling te treffen. m°  Hierbij dient bedacht te worden dat het 
meestal om vorderingen gaat die in redelijkheid niet te weerspreken zijn. De 
advocaat moet zich echter flexibel opstellen en wel bereid zijn regelingen te 
treffen. Een creatief gebruik door de advocaat van het incasso-kort geding 
kan veel procedures voorkomen. Ook als het wel tot een dagvaarding komt, 
wordt nog een aantal zaken naderhand ingetrokken. De Amsterdamse griffie 
biedt hiertoe de volgende mogelijkheid: de zaken waarin gedagvaard is, 
worden aanvankelijk zonder rolnummer op de rol gezet. Worden aange-
brachte zaken vervoIgens weer ingetrokken, dan wordt geen vastrecht in 
rekening gebracht. Zaken zonder rolnummer kunnen ook naar een volgende 
zitting `verplaatst' worden zonder vastrecht verschuldigd te zijn. Op deze 
wijze kan de schuldeiser, zonder betaling van griffierecht, extra druk op de 
schuldenaar uitoefenen om een regeling te treffen. Als de zaak wel op de 
rol wordt ingeschreven en de schuldenaar verweer voert, kan de zaak 
aangehouden worden tot een volgende zitting. Als de zaak te ingewikkeld is 
voor de incasso-kort gedingzitting dan wordt of naar de gewone kort 
gedingzitting verwezen indien de zaak zich leent voor verdere behandeling 
in kort geding, Of wordt de gevraagde voorziening geweigerd, in welk geval 
een gewone procedure begonnen zal moeten worden. Er moet namelijk 
rekening gehouden worden met het feit dat 25 tot 30 zaken op een zitting 
van ongeveer een uur worden afgehandeld en er dus geen tijd voor uitvoerig 
verweer is. Indien de schuldenaar verstek laat gaan, wordt voorzover 
mogelijk terstond vonnis gewezen. Soms verschijnt de schuldenaar in 
persoon om zijn vordering weliswaar te erkennen, maar tevens een 
betalingsregeling te treffen. De president wijst dan, ondanks het verschijnen, 
een verstekvonnis. De schuldenaar hoeft in dat geval, ondanks zijn verschij-
nen, geen vastrecht te betalen. 

140 Bruinsma 1992, p. 1258. Schrijver vergelijkt de wijze van procederen in Amsterdam en 
Zwolle, en komt tot de overtuiging dat in Amsterdam dreigen met een kort geding meer 
voorkomt dan in Zwolle. Dreigen met een kort geding is ook effectief tenviff dreigen 
met de bodemprocedure de wederpartij niet meer dan een meewarige glimlach zou ont-
lokken. Het dreigen met een gerechtelijke procedure om de onderhandelingen kracht bij 
te zetten -in ons geval de betaling van een geldvordering- wordt in de rechtssociologie 
omschreven als 'bargaining in the shadow of the law' Zie: Mnoonkin e.a. 1979, p. 950. 
Zie verder Bruinsma 1995, par. 2.3. voor het begrip litigotiation', en par. 3.3.1 van het 
onderzoek. 
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Het succes van het incasso-kort geding heeft vooral te maken met het felt 
dat de schuldeiser of een snelle betaling Of op korte termijn een titel 
verkrijgt, -waaraan over het algemeen minder kosten verbonden zijn dan in 
de bodemprocedure-, zonder de kans te lopen tegen zijn wit in een bodem-
procedure betrokken te worden. Zoals het empirisch onderzoek in paragraaf 
4.9 laat zien wordt in bijna 98% van de zaken verstek verleend. 

Een eerste verklaring voor dit hoge percentage is dat de zaken in rede-
lijkheid niet te weerspreken zijn en de aangebrachte zaken zijn op dit punt 
door de advocaat getoetst. Een tweede verklaring is dat het verweer, zo de 
schuldenaar zulks voert, meestal door de president wordt ontzenuwd en de 
vordering toegewezen wordt. In de bodemprocedure kan de schuldenaar 
altijd verweer voeren; bij verweer -chicaneus of niet- zal tenminste een 
aantal maanden uitstel verstrijken, voordat vonnis gewezen wordt. 141  

2.5.4 Bodemprocedure by de rechtbank 

2.5.4.1 Inleiding 

Procedures inzake incassovorderingen in Nederland 

De groei van het kort geding in de afgelopen twintig jaar is niet los te zien 
van de trage en dure bodemprocedure bij de rechtbank met als gevolg file-
problemen bij de bodemgedingen. Keijser en Tjoen-Tak-Sen 142  meenden 
nog in 1991 dat als de wijzigingen in het procesrecht gericht op verkorting 
van de doorlooptijd, zoals de comparitie na antwoord, succesvol zouden 
blijken, de kans groot zou zijn dat de justitiabele veelal het zekere van het 
gezag van gewijsde zou verkiezen boven het onzekere van een kort geding-
vonnis. Geconstateerd moet echter worden dat het kort geding anno 1994 
een rijk bloeiende procesvorm is en de bodemprocedure een in zekere mate 
noodlijdend instituut dreigt te worden. 143  De bodemprocedure staat de 
laatste jaren aan hevige kritiek bloot. De kritiek betreft vooral de lange duur 
en de daarmee gepaard gaande kosten van de procedure.'" De duur van 
een standaardgeding wordt daarbij geschat op gem iddeld drie jaar. 145 

141 Sandberg 1992, P.  1151. 
142 Keijser e.a. 1991, pp. 306-310; Keijser e.a. 1989, p. 1449. 
143 Van Breda 1993, p. 1197. In dezelfde zin: Bniinsma 1994, pp. 1125-1131. 
144 Zie noot 9, hoofdstuk 4. In 1994 is een gemengde commissie inzake efficiency in civiele 

procedures ingesteld bestaande uit leden van de NVvR en Orde van Advocaten die ten 
doel heeft te onderzoeken op welke onderdelen van de bodemprocedure versnelling 
mogelijk is. Rapport inhoudende voorstellen om te komen tot meer efficiency in civiele 
procedures, mei 1995. 

145 Barendrecht 1994, p. 837; Ingelse 1993, pp. 164-168. 
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lilt het voorgaande mag geconcludeerd worden dat de bodemprocedure niet 
de gedigende procedure is om op korte termijn een executoriale titel te 
verkrijgen terwijI dat juist bij geldvorderingen van belang zal zijn. Een 
schuldenaar met betalingsproblemen heeft vaak meerdere schuldeisers en 
een vonnis dat pas na enkele jaren verkregen wordt komt voor de eiser vaak 
te laat. Van De!den' werpt tegen dat een verstekvonnis op korte termijn 
verkregen kan worden; dat is juist. De onzekere factor die zich bij het 
incasso-kort geding niet voordoet is echter dat de schuldeiser niet weet, ook 
niet als de vordering in redelijkheid niet te weerspreken is, of de schul-
denaar verstek zal laten gaan. 

2.5.4.2 Bevoegdheid 

2.5.4.3 Procedure in het bodemgeschil 

58 

Er bestaat een aantal mogelijkheden om voor vorderingen hoger dan 
f 5.000 de bevoegdheid van de arrondissementsrechtbank te wijzigen ten 
gunste van de kantonrechter. De schuldeiser met een vordering die groter is 
dan f 5.000 ziet af van het meerdere en beperkt de vordering tot f 5.000. 
Ook kan een deel van de vordering gecedeerd worden en over het restant, 
als dat dan minder dan f 5.000 bedraagt, is de kantonrechter bevoegd. Een 
andere mogelijkheid is om de vordering te splitsen en het gedeelte van de 
vordering van f 5.000 bij de kantonrechter in te stellen en zich het 
meerdere voor te behouden, of de vordering te splitsen en deze vorderingen, 
elk minder dan f 5.000, gelijktijdig bij de kantonrechter in te stelleni n  

Als de schuldenaar in de procedure verschijnt kan deze door zijn proces-
suele houding, zoals het vragen van uitstel, zijn betalingsverplichting op 
termijn zetten. Indien op verkorte termijn gedagvaard wordt en gelijkertijd 
op grond van art. 145 Rv geen conclusies van repliek en dupliek worden 
genomen kan in beginsel het hele geding snel worden afgeprocedeerd. Maar 
ook hier is het soms niet te vermijden dat men in een langdurige bodem-
procedure terecht komt met bewijsopdrachten, reconventie, pleidooien en 

146 Van Delden 1992, p. 827. 
147 Bij het empirisch onderzoek is dit den keer geconstateerd: Oen vordering werd gesplitst 

in drie identieke vorderingen van elk ca. f 4.500, d.w.z. de dagvaardingen waren geheel 
identiek met dezelfde partijen en betreffende hetzelfde geschil. 



2.5.4.4 Conservatoir beslag 

Procedures inzake incassovorderingen in Nederland 

andere incidenten.'" Hoewel de bref alai procedure vanaf 1838 tot nu 
toe in vrijwel ongewijzigde vorm heeft bestaan is er nooit veel gebruik van 
gemaakt.' 49  Nu de mogelijheden om geldvorderingen in kort geding in te 
stellen ruimer zijn geworden verdient het in echt spoedeisende zaken de 
voorkeur om in kort geding te dagvaarden, omdat men dan met zekerheid 
op korte termijn over een vonnis beschikt. Een verschil is echter dat het 
kort geding naar zijn aard een voorlopige voorziening blijt en de verkorte 
termijn procedure het geschil ten principale behandelt. 

Een belangrijk gevolg van beslaglegging is het blokkeringseffect, waardoor 
de beslagene de goederenrechtelijke beschikkingsbevoegdheid over het 
beslagen goed verliest. Vooral het conservatoir derdenbeslag, gelegd op 
bank- of girorekening of bij de werkgever, is als pressiemiddel ter incasso 
van in redelijkheid niet te betwisten geldvorderingen zeer effectief. Het 
beslag wordt als zeer bezwarend ervaren, vooral omdat de schuldenaar zijn 
gehele rekening geblokkeerd ziet, die vaak een veelvoud bedraagt van het 
bedrag waarvoor verlof tot beslaglegging is gevraagd. De schuldeiser vraagt 
na de beslaglegging een ruime termijn om de hoofdvordering in te stellen. 
Onder de druk van het beslag wordt vervolgens meteen betaald, een bank-
garantie afgegeven of een betalingsregeling tot stand gebracht. Het beslag 
wordt daarna, door de president in kort geding opgeheven. Conservatoir 
beslag op onroerende zaken waarop een hypotheek rust heeft in de praktijk 
het gevolg dat de vordering van de hypotheekhouder opeisbaar wordt. Om 
parate executie door de hypotheekhouder te voorkomen, zal de schuldenaar 
trachten alsnog te betalen om zodoende opheffing van het beslag te berei-
ken.' 5°  

Komt er geen regeling tot stand dan moet de schuldeiser de eis in de 
hoofdzaak instellen. Behalve de bodemprocedure bij de rechtbank of het 
kantongerecht kan dit een kort geding zijn, maar ook een arbitraal geding of 
een procedure bij een buitenlandse rechter, zolang dit een executoriale titel 
oplevert. 

Hoewel in de rechtspraak de meningen verdeeld zijn over de toelaatbaar-
heid van beslag als pressiemiddel, heeft het hof 's-Hertogenbosch 9 maart 

148 B.J. Asscher, Lezing Nederlandse Vereniging voor Procesrecht, 28 mei 1993. 
149 Zie voor empirische gegevens par. 4.6. 
150 Zie het empirisch onderzoek, par. 4.4. Als het beslag geen doel getroffen heeft wordt het 

ook opgeheven. 
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1994, NJ 1995, 33, overwogen dat het door de Ontvanger der Rijksbelas-
tingen gelegde beslag met de kennelijke bedoeling de schuldenaar onder 
druk te zetten, geen ongeoorloofd gebruik van beslag als pressiemiddel 
was. 151 

2.5.5 	Faillissement ter incasso 

De praktijk van het faillissement ter incasso is niet gericht op het 
effectueren van het faillissement van de schuldenaar ten behoeve van de 
gezamenlijke schuldeisers maar om onder de dreiging van het faillissement 
alsnog betaling te bereiken ten behoeve van slechts de schuldeiser die het 
verzoekschrift indient. Reeds in 1879 is uit de praktijk bekend dat procu-
reurs het vanwege de hoge kosten verbonden aan een vonnis, `gemakke-
lijker vinden om, wanneer zij eene vordering te vervolgen hebben, maar 
dadelijk faillissement aan te vragen'. 152  Ook de lange duur van de bodem-
procedure, zelfs bij onbetwiste vorderingen, 'is reden om naar een ander, 
minder riskant en minder tijdrovend middel om te zien.' Het faillissements-
request is vooral bruikbaar in die gevallen waarin het een werkelijk nalatige 
niet insolvente schuldenaar betreft.' Ook at bestaat er begrip voor de 
schuldeiser die op deze wijze zijn vordering voldaan krijgt, de critici wijzen 
vooral op het oneigenlijk gebruik van de faillissementsaanvraag als incasso-
middel. Zij menen dat betaling aan oen schuldeiser benadeling van de 
overige schuldeisers ten gevolge heeft. Ook menen zij dat de kans meet is 
dat ander dreiging van een faillissement betaald wordt, oak indien de 
schuldenaar een gemotiveerd verweer heeft. Slagter meent daarentegen dat 
`er nauwelijks een rechtmatiger handeling denkbaar [is] dan de bedreiging 
met rechtmatige middelen ter bereiking van een rechtmatig doel'.'" 

2.5.5.1 Faillissementsprocedure 

De schuldenaar (gerequestreerde) wordt door de griffie opgeroepen bij 
aangetekende brief met bericht van ontvangst zowel als per gewone brief. 

151 Zie ook: Janssen 1993, pp. 649-650; Broekveldt 1995, pp. 31-32. 
152 Van der Feltz 1896, pp. 38, 39 en 62. 
153 Van Krimpen 1922, pp. 171-174; Burger 1939, pp. 225-226. 
154 Voor negatieve kritiek zie: Marx 1931, pp. 546-553; De Jong e.a. 1971, pp. 165-168; 

Van der Rude 1972, pp. 93-101. Indien gebruikt tegen echte wanbetalers wordt het als 
een positief middel gezien door: Slagter 1959, pp. 576-583; Wiersma 1976, pp. 558-566. 
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Keert het bericht van ontvangst, 'de rode kaart', niet of niet tijdig bij de 
griffie terug, dan wordt de zitting aangehouden en moet de schuldenaar bij 
deurwaardersexploit worden opgeroepen. 

Als de schuldenaar tussen aanvraag en behandeling betaalt, wordt het 
verzoek door de schuldeiser ingetrokken: hij is clan geen schuldeiser meer 
en voldoet derhalve niet meer aan een van de eisen van art. 6 lid 3 Fw. 
Indien niet voor de eerste behandeling ter rechtbank betaald is kan de 
schuldeiser de rechtbank verzoeken de zaak aan te houden, om onder de 
druk van het dreigende faillissement alsnog betaling te verkrijgen of een 
betalingsregeling te treffen. Op deze wijze kan de zaak over een periode 
van maximaal acht weken vier keer aangehouden worden. Volgt geen beta-
ling of een betalingsregeling dan kan de schuldenaar failliet verklaard 
worden. 

Schuldeisers dienen echter rekening te houden met art. 47 Fw. Op grond 
van dit artikel kan de curator de nietigheid van een betaling inroepen, 
wanneer de schuldenaar vOor zijn faillietverklaring deze betaling heeft 
verricht en voorzover de boedel daardoor benadeeld is. Als de schuldeiser 
dus op grond van zijn faillissementsaanvraag betaling van zijn opeisbare 
schuld ontvangt en de aanvraag daarop intrekt maar vervolgens het faillis-
sement op aanvraag van andere schuldeisers toch wordt uitgesproken, kan 
de curator de verrichte betaling terugvorderen.' De curator zal of moeten 
bewijzen dat de schuldeiser wist dat het faillissement van de schuldenaar 
reeds was aangevraagd, of dat er spralce was van overleg tussen de schul-
denaar en de schuldeiser, dat ten doel had laatstgenoemde door die betaling 
boven andere schuldeisers te begunstigen. 

Het faillissement aanvragen is ook relatief goedkoop, wordt geen faillis-
sement uitgesproken omdat het verzoek voor de zitting wordt ingetrokken 
dan zijn geen kosten verschuldigd. Wordt het faillissement wel uitgesproken 
dan zijn de kosten van de aanvraag in ieder geval preferent. Als het faillis-
sementsverzoek wordt afgewezen, kan de rechter de verzoeker in de proces-
kosten veroordelen. De reden hiervoor is dat de faillissementsaanvrage in 
wezen als incassomiddel gebruikt wordt. Indien dit ten onrechte wordt 
gehanteerd is de mogelijkheid van een proceskostenveroordeling op zijn 
plaats. 1 " 

155 Rb Roermond, 20 juni 1991, NJ 1992, 242; zie ook noot 10, hoofdstuk 4. 
156 HR 13 maart 1992, NJ 1993, 96. Art. 429k lid 2 Rv is van overeenkomstige toepassing 

op niet 429a e.v. Rv verzoekschriftprocedures, tenzij uit de wet het tegendeel voortvloeit. 
Zie ook: interne notitie van het gerechtshof Arnhem van 3 november 1993 over het te 
voeren beleid inzake proceskostenveroordeling in rekestzaken `niet 429a Rv' procedures. 
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2.5.6 Kasten van de procedures bij de rechtbank 

De kosten verbonden aan de bodemprocedure omvatten het vastrecht, het 
procureurssalaris en de deurwaarderskosten voor onder andere de dagvaar-
ding. 

Het vastrecht kent een progressief tarief en bedraagt f 350 voor vorde-
ringen van f 5.000 tot f 10.000 tot een maximum van f 6.625 als de vorde-
ring hoger dan f 25.000 is. In een contradictoire procedure is de schul-
denaar ook een zelfde vastrecht verschuldigd. Voor vorderingen hoger dan 
f 25.000 is de schuldenaar echter maximaal f 1.590 verschuldigd als hij een 
natuurlijk persoon is. Laat de schuldenaar verstek gaan dan zijn er geen 
kosten.'" 

Het procureurssalaris wordt doorgaans berekend volgens het `Tarief voor 
te liquideren kosten' en is afhankelijk van het belang en de moeilijkheids-
graad. Zo bedroeg het procureurssalaris in 1992 voor vorderingen tussen 
f 5.000 en f 18.000 waarin een verstekvonnis gewezen was f 600. 

In incassozaken kan ook het incassotarief van de Nederlandse Orde van 
Advocaten gehanteerd worden. Het salaris wordt dan berekend volgens een 
vast percentage van de hoofdvordering. Dit komt overeen met 15% voor 
een hoofdsom tot f 6.500; 10% voor bedragen van f 6.500 tot f 13.000 en 
daarna neemt het percentage af tot 3% voor bedragen vanaf f 130.000. 

In kort geding zijn vastrecht, procureurssalaris en deurwaarderskosten 
verschuldigd. Voor de eisende partij zijn het vastrecht en de deurwaarders-
kosten overeenkomstig die bij de bodemprocedure. De schuldenaar is in kort 
geding bij verschijnen f 330 verschuldigd. 
Conservatoir beslag wordt door de deurwaarder gelegd nadat een procureur 
hiertoe verlof heeft gevraagd bij de president. Het procureurssalaris wordt 
berekend als bij de bodemprocedure en bedraagt voor het beslagrequest voor 
een zaak tussen f 5.000 en f 18.000 ook f 600. Het vastrecht bedraagt 
f 350. De kosten van de deurwaarder zijn athankelijk van de omvang van 
de verrichte werkzaamheden. 

De faillissementsaanvrage is een vrij goedkoop incassomiddel. Naast het 
salaris van de procureur voor de indiening van het verzoekschrift is alleen 
vastrecht verschuldigd ter hoogte van f 350. 

157 Art. 2 Wet tarieven in burgerlijke zaken. 
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2.6 Ontwikkelingen met betrekking tot incassoprocedures: aanpassing 
van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 

Kort na de afschaffing van het rechterlijk bevel tot betaling zijn door het 
Ministerie van Justitie opnieuw ideeen ontwikkeld over een nieuwe incasso-
procedure. Reeds in het beleidsplan `Recht in beweging' werd aangekondigd 
dat een wetsvoorstel zou worden voorbereid voor de snelle inning van geld-
vorderingen. 1 " In de Justitiebegroting voor 1992 werd aangekondigd dat 
een voorbereidende studie in gang gezet was om tot de mogelijke invoering 
van een versnelde procedure voor geldvorderingen te komen. 159  

Een jaar later, in juli 1993, is door het Ministerie van Justitie een voor-
ontwerp voor een wetsvoorstel gepubliceerd voor een wettelijke regeling 
van het incassogeding. Volgens dit voorontwerp zou deze regeling worden 
toegevoegd aan de regeling van het kort geding zoals opgenomen in het in 
april 1993 gepubliceerde voorontwerp van Wet Aanpassing van het Wet-
boek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de Herziening van de 
Rechterlijke Organisatie.'" Het betreft de tweede fase van de herziening 
van de rechterlijke organisatie waarbij de rechtbanken en kantongerechten 
geIntegreerd worden. 161  

De voorgestelde regeling van het incassogeding sluit zoveel mogelijk aan 
bij de regeling van het incasso-kort geding zoals die in Amsterdam ontwik-
keld is. De procedure bij de president staat open voor in redelijkheid niet te 
betwisten vorderingen, eventueel met een samenhangende nevenvordering 
zoals in huurontniimings- of ontbindingszaken. Een spoedeisend belang 
hoeft niet gesteld te worden. Een belangrijk verschil met het huidige kort 
geding is dat de uitspraak van de president geen voorlopige voorziening, 
maar een bodembeslissing is, waaraan `positief gezag van gewijsde' 
toekomt. De behandeling vindt plants op een wekelijkse vaste zittingsdag. 

158 Kamerstukken II, 1990-1991, 21 829, nr. 2 .  (activiteitenprogramma 1990-1994), P.  41. 
159 Kamerstukken II, 1991-1992, 22 300 hoofdstuk VI, nr. 2 (MvT), p. 25. Zie ook: Van 

Nispen 1993, pp. 25-26. 
160 Het voorstel tot wet werd op 17 november 1994 aanhangig gemaakt bij de Raad van 

State, waarvan advies op 13 juni 1995 is uitgebracht. Zie ook noot 56. Voor een 
bespreking van het Voorontwerp van wet zie ondermeer: Asser e.a. 1993, pp. 1577-1583; 
Eerste Boek Rechtsvordering op de helling, Themanummer WPNR 1994, pp. 47-72; 
Sterk 1993, pp. 2-6. 

161 De Minister van Justitie heeft als ingangsdatum van de integratie 1 juli 1997 genoemd, 
NRC Handelsblad, 11 oktober 1995. Het Voorstel van wet is bij de 2e Kamer ingediend 
op 21 maart 1996, Kamerstukken II, 1995-1996, 24 561, nrs. 1-3. Zie ook noot 56 van 
hoofdstuk 2. 
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Indien de vordering gemotiveerd betwist wordt of als de president twijfelt 
aan de rechtmatigheid van de vordering dan kan de president de zaak naar 
de rol van de rechtbank verwijzen. 

Op het voorstel is kritiek gekomen van de Nederlandse Vereniging voor 
Rechtspraak (NVvR), de Nederlandse Orde van Advocaten en de advies-
commissie Burgerlijk Procesrecht. Er bestond twijfel over de noodzaak van 
een aparte incassoprocedure, en zeker in de vorm van een kort geding voor 
de president. De Orde stelde dat de organisatie van de rechtbank verbeterd 
zou moeten worden zodat verstekvonnissen snel verkregen kunnen worden. 
Als gevolg is geen regeling voor een incassogeding in het voorstel tot wet 
opgenomen.'" 

De voorgestelde opheffing van de kantongerechten en integratie van de 
kantonrechtspraak met die van de arrondissementsrechtbanken heeft als 
consequentie dat de voorlopige voorzieningenprocedure voor de kanton-
rechter (art. 116 Rv) vervalt. De nieuwe regeling van het kort geding 
(2.13.1-2.13.8 en 2.9.16 NRv) zal voor alle spoedeisende zaken gelden. In 
tegenstelling tot het huidige kort geding zullen partijen in persoon kunnen 
procederen in zaken betreffende vorderingen tot f 10.000 en vorderingen 
die wegens hun aard momenteel tot de bevoegdheid van de kantonrechter 
behoren. Voorshands zullen de zaken waarin zonder verplichte proces-
bijstand geprocedeerd kan worden ondergebracht worden in een apart te 
formeren tweede civiele sector, waarvan de oud-kantonrechters deel zullen 
uitmaken.'" 

In de nieuwe wetgeving zullen de rechtsmiddelen hoger beroep en cas-
satie onverkort van toepassing zijn op het kort geding, met dien verstande 
dat hoger beroep uitgesloten zal zijn voor vorderingen tot f 5.000, en de 
niet-eens-verklaring zal komen te vervallen. 

Hoewel bij invoering van de kantongerechtsprocedure deze regeling 
bekritiseerd werd, heeft deze in de praktijk niet tot ongewenste resultaten 
geleid.'" De weinig formalistische niet-eens-verklaring past bij het 
eenvoudige karakter van de voorlopige voorzieningenprocedure; de schul-
denaar kan zelf, zonder extra kosten, de verklaring afleggen door een briefte 

162 Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering, het Wetboek van Strafvordering en andere wetten in verband met de 
integratie van de kantongerechten en de arrondissementsrechtbanken, versie Raad van 

State, MvT, oktober 1994, p. 159. Zie ook: Van Nispen 1993, pp. 25-26; Ynzonides 
1993, pp. 289-291; Freudenthal 1993, pp. 1207-1208. 

163 Brada c.a. 1995, pp. 76-81. 
164 Smit 1992, pp. 258-262; Frielink c.a. 1992, pp. 227-232; Van Veen 1993, pp. 33-35. 
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aan het kantongerecht te sturen.' Bij het instellen van hoger beroep 
daarentegen is procesvertegenwoordiging vereist hetgeen extra kosten 
meebrengt. Te verwachten valt dat in de nieuwe regeling de voorlopige 
beslissing in kort geding in gelijke mate defacto een spoedprocedure ten 
principale zal zijn, omdat in meer dan 95% van de zaken geen bodemproce-
dure volgt. 

De Justitiebegroting voor 1995 maakt niet langer melding van onderzoek 
naar een incassoprocedure. Wel wordt een project stroomlijning civiele 
procedures aangekondigd. 166  De huidige bodemprocedures in eerste aanleg 
zowel bij het kantongerecht als bij de rechtbank zullen onderzocht worden 
op de vereisten van effectiviteit en efficiency. 

Een gemengde commissie bestaande uit leden van de Nederlandse Orde 
van Advocaten en de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak kreeg in 
1994 opdracht van de Orde en NVvR om onderzoek te doen naar de aanbe-
velingen over een versnelde procesgang in civiele zaken bij de recht-
banken.' In mei 1995 volgde het rapport van de Gemengde Commissie 
met een aantal aanbevelingen waaronder een voorstel voor een `versneld 
regime' voor procedures in kleinere, meer feitelijke geschillen. Een zevental 
rechtbanken heeft erin toegestemd aan het experiment van het versnelde 
regime deel te nemen. Het experiment is op 1 januari 1996 voor een periode 
van twee jaar gestart. 1 " Voor het onderhavige onderzoek betreffende 
incassoprocedures zal het experiment slechts marginaal van belang zijn. In 
het experiment staat weliswaar de snellere afhandeling van eenvoudige 
contradictoire zaken, dus ook geldvorderingen, in de bodemprocedure 
centraal. Voor incassovorderingen zal het versnelde regime geen werkelijke 
versnelling brengen. Het brengt zelfs extra werk mee voor de schuldeiser als 
er een verstekvonnis volgt: deelname aan het versnelde regime vereist 
namelijk een dagvaarding waarin het werkelijke geschil wordt weergegeven, 
dus uitgebreider dan gebruikelijk is in typische incassozaken. 

165 De niet-eens-verklaring vertoont ook grote gelijkenis met het Oostenrijkse `rechtsmidder 
Einspruch en het Duitse Widerspruch in het Mahnverfahren van beide landen. 

166 Kamerstukken II, 1994-1995, 23 900 hoofdstuk VI, nr. 2 (MvT), p. 23. 
167 Concept-rapport van de Gemengde Commissie inzake Efficiency in Civiele Procedures, 

februari 1995; Bespreking van het concept-rapport, 30 maart 1995; Rapport inhoudende 
voorstellen om te komen tot meer efficiency in civiele procedures, mei 1995. 
Besprekingen van het rapport zijn ondermeer verschenen in het Tijdschrift voor civiele 
rechtspleging, 1995: Barendrecht 1995, pp. 73-76 en Ingelse 1995, pp. 85-86; Veggel 
1996, pp. 17-22. 

168 Jacobs 1995, pp. 738-739; Van Veggel 1996, pp. 17-22. 
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2.7 Samenvatting 

De kantongerechtsprocedure is altijd de procedure bij uitstek geweest voor 
kleine, qua omvang beperkte, geldvorderingen. Sinds in 1942 het Besluit ter 
vergemakkelijking van de inning van kleine geldvorderingen werd inge-
voerd, dat in 1966 als rechterlijk bevel tot betaling in onze wetgeving werd 
opgenomen bestond er ook een specifieke procedure voor de inning van 
onbetwiste of in redelijkheid niet te betwisten geldvorderingen van beperkte 
omvang. De kosten die voor de schuldeiser aan deze procedures verbonden 
waren bestonden uit het griffierecht en eventueel het gemachtigdensalaris. 
Tot 1984 was voor kleine vorderingen tot f 50 zelfs geen griffierecht 
verschuldigd. Na invoering van griffierecht voor deze kleine vorderingen 
zette een sterke daling in van het aantal ingestelde verzoeken tot uitvaar-
diging van een betalingsbevel. 

Invoering van de nieuwe kantongerechtsprocedure betekende het einde 
van deze verhoudingsgewijs goedkope en in ieder geval tot 1984 succes-
volle procedure voor de inning van geldvorderingen. 

De rechtzoekende is nu in beginsel aangewezen op de bodemprocedure en 
maakt daarbij overwegend gebruik van een deurwaarder, zowel als gemach-
tigde als om de dagvaarding te betekenen. Het gebruik van de formulierdag-
vaarding, waarbij geen deurwaarderskosten verschuldigd zijn, is in de 
praktijk geen succes gebleken. 

De vraag kan gesteld worden of de formulierdagvaarding wel als alter-
natief voor het rechterlijk bevel tot betaling kan dienen, zoals door de 
wetgever is verklaard bij afschaffing van het betalingsbevel. De formulier-
dagvaarding is slechts een andere wijze van rechtsingang van een contra-
dictoire bodemprocedure. Ben bezwaar daarbij is dat het geen eenvoudig 
formulier is, maar zowel voor schuldeiser als schuldenaar een toelichting 
noodzakelijk is. Kenmerkend voor het rechterlijk bevel tot betaling was 
daarentegen niet alleen de indiening ter griffie van een door de schuldeiser 
in te vullen eenvoudig vormvrij verzoek, belangrijk was ook dat vervolgens 
geen gewone procedure op tegenspraak volgde waardoor de schuldeiser zich 
tijd en kosten kon besparen omdat hij niet ter terechtzitting hoefde te 
verschijnen. Hoewel een verstekvonnis op korte termijn verkregen kon 
worden bestond hierover geen zekerheid. In de gevallen waarin verweer 
achterwege bleef kon de kantonrechter meteen een betalingsbevel uitvaar-
digen, zodat behalve goedkoper ook sneller en eenvoudiger een titel 
verkregen kon worden dan in de bestaande bodemprocedure. 

Nadat het rechterlijk bevel tot betaling in 1991 was afgeschaft, zijn door het 
Ministerie van Justitie verschillende ideeen ontwikkeld voor een nieuwe 
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incassoprocedure. Vijf jaar na dato kan de vraag gesteld worden waarom het 
rechterlijk bevel tot betaling werd afgeschaft om vervolgens toch mogelij-
kerwijs weer plaats te maken voor een nieuwe incassoprocedure. Enige 
aanwijzingen -naast de algemene overweging dat de procedure niet meer 
voldeed- die hebben geleid tot de afschaffing van het betalingsbevel waren 
de lange duur van de procedure, de slechte resultaten in de executiefase en 
in nauwe samenhang hiermee is te wijzen op de weerstand bij de deurwaar-
ders tegen de executie van het betalingsbevel. Vijf jaar later zijn er echter 
ook geluiden te horen dat de procedure nog zo slecht niet was en dat een 
aantal wijzigingen de procedure weer bruikbaar had kunnen malcen. 169  

Hoewel de geschetste ontwikkelingen laten zien dat de Minister van 
Justitie aandacht heeft voor de problematiek van de lange duur van de 
bodemprocedures, wordt vooralsnog de oplossing gezocht in de verbetering 
van deze procedures zelf: een strak rolbeleid zou de efficiency moeten 
verhogen. 

De invoering in 1991 van de vereenvoudigde kantongerechtsprocedure heeft 
niet de versnelling van de gewone procedure gebracht die de wetgever voor 
ogen stond.'" Door de verlenging van de dagvaardingstermijn iwordt ook 
in incassozaken het verstekvonnis op latere termijn verkregen. De Minister 
van Justifie r' meende echter dat om verschillende redenen de voorkeur 
gegeven moest worden aan een langere verweertermijn. Juist in incasso-
zaken zou het zinvol zijn de schuldenaar een niet te krappe termijn te geven 
om alsnog in der minne te betalen, hetgeen een gunstig effect op het aantal 
aanhangige zaken zou kunnen hebben. Ook zou juist bij geldvorderingen de 
jets langere termijn vanwege de regeling van de wettelijke rente geen 
ernstig bezwaar kunnen zijn. 

Door de verlenging van de dagvaardingstermijn wordt een verstekvonnis 
nu na vijf tot zes weken verkregen en in Amsterdam pas na zeven a acht 
weken, omdat het verstekvonnis aldaar niet wordt uitgesproken op de zitting 
waarop verstek verleend is, maar op twee weken wordt gesteld. De verlen-
ging van de procedure in verstekzaken, waarvan een groot percentage 
huurzaken, werd in de praktijk echter wet als zeer bezwaarlijk ervaren. 
Door creatief gebruik te maken van de mogelijkheden die de wet bood - de 

169 Zie onder andere: Snijders e.a. 1995, P.  18. Tijdens het empirisch onderzoek bij de 
kantongerechten lieten griffiemedewerkers weten dat zij het rechterlijk bevel tot betaling 
een prettige procedure gevonden hadden, vanwege de verantwoordelijkheid voor de 
afhandeling van de procedure die zij daarin hadden. 

170 Zie voor een kritische beschouwing: Klijn e.a. 1994. 
171 Kamerstukken II, 1988-1989, 19 976, nr. 5, pp. 8-9. 
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voorlopige voorzieningenprocedure en de verkorte termijndagvaarding 
hebben de kantongerechten een spoedvoorziening gecreeerd, toegesneden op 
de eigen omstandigheden van het incassogeschil. 

Hoewel de voorlopige voorzieningenprocedure bij alle kantongerechten 
gevolgd wordt kent alleen Amsterdam hiervan het gebruik als incassoproce-
dure. 

De tweede mogelijkheid om de procedure te bekorten werd gevonden in 
art. 7 Rv. In spoedeisende zaken biedt Art. 7 lid 2 Rv de mogelijkheid om 
op verkorte termijn te dagvaarden. Een groot aantal kantongerechten heeft 
al dan niet bij algemene machtiging de deurwaarders toestemming verleend 
om op verkorte termijn te dagvaarden. Ook hier betreft het hoofdzakelijk 
huurzaken, arbeidszaken en soms zuivere incassovorderingen. 

Ontevredenheid over de trage bodemprocedure bij de rechtbank heeft in 
Amsterdam geleid tot een explosieve groei van geldvorderingen in kort 
geding. In 1987 werd het incasso-kort geding opengesteld voor onbetwiste 
of in redelijkheid niet te betwisten geldvorderingen. Het incasso-kort geding 
in Amsterdam biedt de schuldeiser een eenvoudige en snelle mogelijkheid 
om een titel te verkrijgen. Voor de schuldeiser ligt het belang van het 
incasso-kort geding echter niet in de eerste plaats in het op korte termijn 
verkrijgen van een executoriale titel, maar belangrijker nog is de functie die 
van het kort geding uitgaat als pressiemiddel. Bijna de helft van de zaken 
wordt ingetrokken nadat onder de dreiging van het kort geding betaling 
ontvangen of een betalingsregeling tot stand gekomen is. Ook het conserva-
toir beslag en het faillissement ter incasso worden als pressiemiddel ter 
inning van geldvorderingen gebruikt. 

De invoering van de kantongerechtsprocedure heeft er toe geleid dat de 
kantongerechten hun eigen beleid gingen ontwikkelen, niettegenstaande de 
richtlijnen die het Ministerie van Justitie aan de griffies toestuurde inzake de 
behandeling van de procedure.' Omdat en de voorlopige voorzieningen-
procedure en de verkorte termijn dagvaarding slechts summier in de wet 
geregeld zijn, konden de kantongerechten onderling afwijkende regelingen 
treffen. 

Ook bij de rechtbanken wordt een eigen beleid gevoerd waar het geldvor-
deringen in kort geding en het incasso-kort geding betreft. Het gevolg van 
de huidige situatie is dat er in steeds grotere mate zowel regionaal 
procesrecht als rechtsongelijkheid bestaat, zowel bij de arrondissements- 

172 Handboek voor de administratie van de civiele kantongerechtsprocedure, Ministerie van 
Justine, HDORR, september 1991. 
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rechtbanken als bij de kantongerechten. Onder regionaal procesrecht wordt 
hier verstaan het geheel van de plaatselijke gerechtsregelingen, zoals de 
eigen rolregelingen en de eigen processuele regelingen van de presidenten in 
kort geding. 173  Van rechtsongelijkheid is in dit verband sprake als het 
regionale procesrecht tot gevolg heeft dat rechtzoekenden in Nederland niet 
bij alle rechtbanken en kantongerechten op gelijke wijze toegang tot de 
rechter hebben voor overeenkomstige zaken, zoals incassovorderingen." 4  

Hoewel er begrip bestaat voor deze vanuit de praktijk ontwikkelde regio-
nale regelingen, worden deze ontwikkelingen zowel in de literatuur als door 
de rechterlijke macht kritisch beoordeeld. Anderzijds moet geconstateerd 
worden dat daarop gerichte voorstellen tot wijziging van het burgerlijk 
procesrecht vanuit de praktijk vaak negatief ontvangen worden. Zo hebben 
een aantal wijzigingen in de kantongerechtsprocedure vooral weerstand 
opgeroepen bij degenen die er dagelijks mee werken. 175  

Bij de rechtbanken behoeven afwijkende procesregelingen in de praktijk niet 
te bezwaarlijk te zijn omdat dit door het verplichte procuraat wordt opge-
vangen. Bij de kantongerechten kunnen partijen echter zonder rechtsbijstand 
procederen en kunnen rechtshulpverleners door het hele land optreden. Door 
het ontwikkelen van eigen procesregels ontstaat in feite een groot aantal 
verschillende kantongerechtsprocedures en moeten rechtshulpverleners 
steeds opnieuw zich van de plaatselijke situatie op de hoogte stellen. 

De huidige situatie waarbij schuldeisers die in Amsterdam procederen meer 
en snellere incassoprocedures ter beschikking staan dan elders in het land, 
leidt tot rechtsongelijkheid. Andere rechtbanken hebben geexperimenteerd 
met het incasso-kort geding maar sommige moesten het experiment beein-
digen omdat de balie geen belangstelling toonde. Als argument wordt door 
de balie wel aangevoerd dat de noodzaak niet echt gevoeld wordt voor een 
extra spoedprocedure: de gewone procedures verlopen snel genoeg.' 
Blijkbaar bepalen plaatselijke omstandigheden, zoals de grootte van de 
rechtbank of het kantongerecht en het soort schuldeisers en schuldenaren of 

173 Boon e.a. 1990, P.  63 e.v.; Snijders e.a. 1993, p. 20. Schrijvers menen dat gezien de 
behoefte aan rechtseenheid regionaal procesrecht in het algemeen verwerpelijk is. 

174 In deze gevallen is er naar mijn mening sprake van strijd met het gelijkheidsbeginsel van 
art. 6 van het EVRM en art. 1 Grondwet. 

175 Ten Berg-Koolen 1983, p. 1391; Ten Berg-Koolen 1988, pp. 690-694; Ten Berg-Koolen 
1992, pp. 1533-1534; Brenninkmeijer 1993, pp. 24-27; Brenninkmeijer 1994, p. 317. 

176 Zie hierover par. 4.3.1. 
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er vraag is naar een bijzondere spoedprocedure.'" De vraag kan dan ook 
gesteld worden of het Amsterdamse beleid, alhoewel het tot rechtsonge-
lijkheid leidt, ongewenst is. 

2.8 Conclusies bij hoofdstuk 2 

(1) Vastgesteld kan worden dat de huidige wettelijke regelingen niet vol-
doende zijn ingesteld op en recht doen aan het eigen karakter van 
incassovorderingen, namelijk dat zij in redelijkheid niet te betwisten 
zijn. Vooral de onzekere en lange duur van de bodemprocedures heeft 
in de rechtspraktijk geleid tot verschillende oplossingen. 
Zo vormen de in de praktijk ontwikkelde spoedprocedures van het 
incasso-kort geding en de voorlopige voorzieningenprocedure ter 
incasso bij incassovorderingen een snel en zeker alternatief voor de 
bodemprocedures. Het frequente gebruik van deze procedures toont aan 
dat er behoefte bestaat aan een dergelijke spoedprocedure. 
Het veelvuldig gebruik van de `oneigenlijke' incassoprocedures, het 
faillissement ter incasso en het conservatoir beslag, duidt eveneens er 
op dat schuldeisers de bodemprocedures proberen te vermijden. Het 
dreigen met deze incassomiddelen is vaak al voldoende reden om op 
korte termijn betaling te verkrijgen. Het faillissement ter incasso zal 
echter bij invoering van de schuldsaneringsregeling (zie par. 3.1.2) niet 
langer een zinvol incassomiddel zijn tegen particulieren en kleine 
bedrijven. 
Ook het gebruik van de verkorte termijndagvaarding bij de kantonge- 
rechtsprocedure is een indicatie dat de bodemprocedure te tang duurt. 

(2) De huidige procedures zijn niet eenvoudig, in die zin dat schuldeisers 
zelfstandig kunnen procederen. Bij de rechtbank is inschakeling van een 
deurwaarder en procureur verplicht. Bij het kantongerecht kan welis-
waar zonder inschakeling van de deurwaarder en een gemachtigde een 
vordering in de bodemprocedure ingesteld worden, de praktijk heeft 
echter uitgewezen dat het formulier over het algemeen niet als 
eenvoudig gezien kan worden, zodat deskundige hulp vaak nodig blijkt. 

(3) De gerechtelijke procedures zijn een kostbaar incassomiddel. De kosten 
verbonden aan het procederen voor het kantongerecht omvatten het 

177 Hoewel het incasso-kort geding in Utrecht mogelijk is, is daar in de onderzoeksperiode 

van 1 januari 1993-1 februari 1993 slechts twee keer gebruik van gemaakt. Ms reden 
wordt gegeven dat de advocatuur in Utrecht hiervoor nog niet echt openstaat: par. 4.3.1. 
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vastrecht, en afhankelijk van de wijze van procederen de deurwaarders-
kosten en het gemachtigdensalaris. Bij de rechtbank zijn de deurwaar-
derskosten en het procureurssalaris altijd verschuldigd. 
Het gevolg is dat de kosten verbonden aan het procederen bij qua 
omvang kleine vorderingen nauwelijks meer in een redelijke verhou-
ding tot de hoogte daarvan staan. 178  

178 Zie par. 3.3.3.2; schuldeisers tonen vanwege het kostenaspect een sterke voorkeur voor 
buitengerechtelijke incasso. Het eerste Wereldcongres voor Burgerlijk Procesrecht 
'Towards a Justice with a human face' in 1977 te Gent besteedde aandacht aan de 
kostenproblematiek, ondermeer door rechtsvergelijkend onderzoek van eenvoudige 
procedures; Access to Justice, verschillende delen. 
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BUITENGERECHTELIJKE INCASSO 

3.1 Inleiding 

Het empirisch onderzoek naar de buitengerechtelijke en gerechtelijke 
incasso strekt er toe kwantitatieve en kwalitatieve gegevens te verzamelen 
over het incassobeleid van schuldeisers en incasso-intermediairs in Neder-
land. Onder incasso wordt hier verstaan: het geheel van zowel gerechtelijke 
als buitengerechtelijke maatregelen die kunnen worden toegepast om van 
een wanbetaler betaling te verkrijgen. Deze incasso-activiteiten bestrijken 
een breed scala van maatregelen, varierend van een eenvoudige aanmanings-
brief tot het nemen van gerechtelijke stappen, en deze laatste of als 
pressiemiddel of ter verkrijging van een executoriale titel. Incassomaat-
regelen kunnen buitengerechtelijk of gerechtelijk zijn. Buitengerechtelijke 
incassomaatregelen kunnen eventueel uitmonden in een gerechtelijke proce-
dure. Vaak blijft het bij buitengerechtelijke incasso omdat betaling volgt of 
de vordering wordt afgeschreven. Gerechtelijke incassomaatregelen zullen 
vaak een noodzakelijk vervolg zijn op de buitengerechtelijke incasso. 

De wijze waarop een schuldeiser van de buitengerechtelijke en gerechte-
lijke incassomogelijkheden gebruik maakt is zeer verschillend; elke schuld-
eiser zal in die zin zijn eigen incassobeleid ontwikkelen. 

In het onderzoek nemen de gerechtelijke procedures voor geldvorderingen 
een centrale plaats in. Niettemin is empirisch onderzoek van de buiten-
gerechtelijke incasso van geldvorderingen van belang voor de beantwoor-
ding van de vraag of de gerechtelijke incasso in enig opzicht te kort schiet 
en zo ja, in welk opzicht. Een onbevredigende wettelijke regeling dan wel 
het ontbreken van een specifieke wettelijke regeling voor incassovorde-
ringen enerzijds, of het beschikken over een goede buitengerechtelijke 
incassomogelijkheid anderzijds, kan er toe leiden dat buitengerechtelijke 
wegen worden bewandeld. 

In dit hoofdstuk zal na een korte beschrijving van de schuldenproblematiek 
de daarmee samenhangende incasso en schuldsanering aangegeven worden 
welke soorten van incasso-ondernemingen er zijn en welke ondernemingen 
in het onderzoek betrokken zijn. Hierbij staat centraal een beschrijving van 
de incassopraktijk waarbij aandacht geschonken wordt aan onder meer de 
werkwijze, de bescherming van de schuldenaar, de kosten en het functio-
neren van de buitengerechtelijke incasso en de vraag naar het `waarom' en 
de 'mate van' de voorkeur voor buitengerechtelijke incasso. 
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3.1.1 Schuldenproblematiek en incasso 

In Nederland komen schuldenaren in toenemend aantal in betalingspro-
blemen. De Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet berichtte dat 
ongeveer 24.000 huishoudens zich in 1993 met ernstige betalingsproblemen 
bij de kredietbanken meldden met een verzoek tot schuldsanering, hetgeen 
10% tot 15% hoger was dan in 1991' In 1995 verkeerden ongeveer 
200.000 huishoudens in een problematische schuldsituatie. Dit wil zeggen 
dat de financiele problemen en schulden van deze huishoudens van zodanige 
omvang zijn dat zij niet !anger in staat zijn om zelfstandig hun financiele 
verplichtingen na te komen. 2  Het aantal faillissementen is tussen 1990 en 
1993 zelfs verdubbeld. 3  Behalve schuldenaren met betalingsproblemen zijn 
er ook schuldenaren die betaling bewust uitstellen of zich geheel aan 
betaling proberen te onttrekken of inderdaad gegronde redenen hebben om 
betaling op te schorten of te weigeren. 

Een schuldeiser die te maken krijgt met een wanbetalende schuldenaar is 
meestal in eerste instantie alleen erin geinteresseerd zijn geld te ontvangen! 
De incassomaatregelen die hij neemt om dit doel te bereiken zullen niet-
temin kunnen verschillen, afhankelijk van het type schuldenaar als maat-
schappelijke partij: een particulier, een kleine of grote onderneming, de 
overheid of anderszins. De Amerikaanse rechtssocioloog Galanter maakt een 
onderscheid naar de frequentie waarin geprocedeerd wordt, dus naar proces-
ervaring: 'one-shotters' zijn meestal particulieren die een enkele keer 
procederen en 'repeat players' zijn organisaties die regelmatig procederen. 5  

Economische- en sociale factoren, zoals partijverhoudingen, bijvoorbeeld 
de 'one-shotter' tegen de 'repeat-player', het soort vordering, betalings-
mogelijkheden en vooral het kostenaspect zijn enkele van de factoren die 
uiteindelijk bepalen welke maatregelen binnen welk incassotraject genomen 
zu I len worden. 

NRC Handelsblad 10 januari 1994; Freudenthal 1994, pp. 137-146. 
2 Kamerstukken II, 1994-1995, 22 969, nr. 19, p. 4; Schulden: naar 1994, p. i, schat het 

aantal huishoudens op 150.000 tot 200.000; De Willigen 1995, pp. 43-47. 
3 CBS 1994, Faillissementsstatistiek 1994, 1995: In 1990 werden 3.519 faillissementen 

uitgesproken tegen 6.464 faillissementen in 1994. Hiervan waren in 1994 5.333 
ondememingen en 1.127 natuurlijke personen. De Volkskrant van 18 februari 1994 meldt 
dat over de laatste maanden van 1993 en de eerste maand van 1994 het aantal werkelozen 
gestegen is met gemiddeld 14.000 per maand tegen gemiddeld 8.000 per maand tijdens de 
eerste drie kwartalen van 1993. 

4 In dit onderzoek wordt gekeken naar de buitengerechtelijke incasso in het algemeen, 
ongeacht of deze tegen particuliere of bedrijfsmatige schuldenaren gericht is. 

5 Galanter 1974, pp. 95-97. 

74 



Buitengerechtelijke incasso 

3.1.2 Wetsvoorstel schuldsanering en het rapport van de Commissie 
Schuldsanering6  

Sinds de jaren tachtig is er een toenemende aandacht voor schuldenaren die 
in een problematische schuldsituatie verkeren als gevolg waarvan zij niet 
langer in staat zijn hun schuldeisers te voldoen. Vooral de grote gemeenten, 
als leverancier van eerste levensbehoeften zoals huisvesting en nutsvoor-
zieningen werden in die tijd geconfronteerd met een enorme toename van 
niet nagekomen betalingsverplichtingen. 7  Deze toenemende schulden-
problematiek is voor de Gemeentelijk Krediet Banken en de Nederlandse 
Vereniging voor Volkskrediet aanleiding geweest om begin jaren tachtig een 
schuldsanerings en schuldbemiddelingsbeleid te ontwikkelen, waardoor 
schuldenaren de kans kregen door een opgelegde betalingsregeling na 
verloop van drie jaar verlost te zijn van hun schulden. Indien de schulden 
met het saneringskrediet niet volledig betaald kunnen worden, wordt aan de 
schuldeisers een percentagevoorstel gedaan. 8  Het welslagen van een buiten-
gerechtelijke regeling is echter afhankelijk van de medewerking van alle 
schuldeisers. Wenst een schuldeiser niet in te stemmen met de schuldsane-
ringsregeling, dan bestaat er veelal geen oplossing voor de financiele 
problemen van de schuldenaar. Ook schuldenaren waarvan duidelijk is dat 
zij niet in staat zullen zijn voldoende af te lossen, kunnen geen beroep doen 
op de schuldsaneringsregeling. 

Het wetsvoorstel Schuldsanering 9  dient niet in de plaats te komen van de 
huidige buitengerechtelijke schuldsaneringspraktijk, integendeel er wordt 
mede mee beoogd de bereidheid tot het in onderling overleg treffen van 
betalingsregelingen of het bereiken van een buitengerechtelijk akkoord te 
bevorderen. De wettelijke regeling kan fungeren als `stok achter de deur' 
voor vrijwillige schuldsanering.' 

Het doel van de voorgestelde regeling is om te voorkomen dat natuurlijke 
personen, die in een problematische schuldsituatie terechtgekomen zijn, tot 

6 Ook wet naar haar voorzitter Prof dr. P.B. Boorsma de Commissie Boorsma genoemd. 
7 Stutterheim 1991, nr. 1, pp. 14-23. 
8 Gedragscode Schuldregeling van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK). 
9 Wijziging van de Faillissementswet in verband met de sanering van schulden van 

natuurlijke personen, Kamerstukken II, 1992-1993, 22 969, nrs. 1 en 2. Op 11 oktober 
1995 is het nader gewijzigd voorstel van wet bij de Eerste Kamer ingediend, Kamer-
stukken I, 1995-1996, 22 969, nr. 34. Als basis voor de wijziging van de Faillisse-
mentswet heeft het in 1989 verschenen rapport van de Commissie Mijnssen gediend. De 
Commissie Mijnssen adviseert tot een(wettelijke regeling van de schuldsanering te komen. 

10 Kamerstukken II, 1992-1993, 22 969, nr. 3 (MvT), pp. 7 en 26. 
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in lengte van jaren met hun schulden worden achtervolgd. De regeling zal 
zowel op natuurlijke personen als op natuurlijke personen die een zelf-
standig beroep of klein bedrijf uitoefenen van toepassing zijn. De schul-
denaar die in een problematische schuldensituatie is geraalct of dreigt te 
geraken, kan de rechter verzoeken de schuldsaneringsregeling van toepas-
sing te verklaren. 

De voorgestelde regeling ziet er in grote lijnen als volgt uit: de rechter 
kan buiten de schuldeisers om een saneringsplan opstellen. De looptijd van 
de saneringsregeling kan maximaal vijf jaar bedragen tenzij de redelijkheid 
en billijkheid meebrengen dat een kortere looptijd geldt van ten hoogste drie 
jaar geldt. Is de schuldenaar zijn uit de schuldsanering en het saneringsplan 
voortvloeiende verplichtingen nagekomen, dan zijn de resterende schulden 
na afloop van de looptijd niet langer rechtens afdwingbaar. Zij warden 
omgezet in een natuurlijke verbintenis." 

Met het wetsvoorstel Schuldsanering wordt mede beoogd faillissementen 
van natuurlijke personen zo veel mogelijk terug te dringen. Dit wordt 
bereikt door de schuldenaar waarvan het faillissement is aangevraagd de 
gelegenheid te bieden een schuldsaneringsregeling aan te vragen en in 
uitzonderingsgevallen kan een uitgesproken faillissement alsnog omgezet 
worden in de toepassing van de schuldsaneringsregeling." 

Het ligt voor de hand dat de invoering van het wetsvoorstel de nodige 
gevolgen zal hebben voor het incassobeleid van schuldeisers. Schuldeisers 
zullen een strak incassobeleid moeten gaan voeren, waarbij reeds in een 
vroeg stadium de schuldenaar geattendeerd wordt op zijn betalingspro-
blemen. Verwacht mag worden dat woningcorporaties, ter vermijding van 
een wettelijke dwangakkoord een strak incassobeleid gaan voeren, om 
zodoende andere schuldeisers voor te blijven. De dreiging met ontruiming is 
een zeer effectief incassomiddel am de vordering alsnog voldaan te 
krijgen." Nu reeds melden woningcorporaties dat na enkele weken de 
eerste aanmaning verstuurd wordt en uiterlijk na drie maanden de deur-
waarder wordt ingeschakeld." Raakt de schuldenaar in een problematische 

II Fluizink 1995, pp. 733-740: Schrijver wijdt een kritische beschouwing aan de structuur 
van de regeling die zijns inziens onduidelijk is. 

12 Kamerstukken II, 1992-1993, 22 969, nr. 3 (MvT), p. 6. 
13 In de buitengerechtelijke saneringsregeling warden verhuurders als preferente schuldeiser 

behandeld, hun vordering wordt dus geheel voldaan voordat met de sanering van de 
overige schulden wordt begonnen. 

14 Cr. van den Handel, Er valt altijd te praten, Onderzoek naar ontruimingsprocedures bij 
woningcorporaties, Nationale Woningraad, Almere, 1996, p. 5. 
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schuldsituatie, dan zullen gerechtelijke procedures geen doel meer treffen 
want dan zal de natuurlijke persoon of kleine onderneming om een schuld-
saneringsregeling kunnen verzoeken. 

Het faillissement ter incasso is als dreigmiddel een regelmatig gebruikte 
incassomaatregel, vooral tegen grote en kleine bedrijven. Tegen particu-
lieren wordt hiervan op bescheidener schaal gebruik gemaakt." Het faillis-
sement ter incasso lijkt bij invoering van de wettelijke regeling niet langer 
een zinvol incassomiddel tegen particulieren en kleine bedrijven.' De 
dreiging van een eventueel faillissement is niet langer aanwezig. Verkeert de 
schuldenaar werkelijk in een problematische schuldsituatie, dan zal hij de 
rechter verzoeken de toepassing van de schuldsaneringsregeling uit te 
spreken. Indien het om een onwillige schuldenaar gaat kan de dreiging met 
een faillissementsrekest wel het beoogde resultaat opleveren. 

Het incasso-kort geding en het gewone kort geding zullen hierdoor waar-
schijnlijk nog in populariteit toenemen omdat schuldeisers, door het 
wegvallen van het faillissement ter incasso voor kleine bedrijven en 
particulieren, in elk geval toch op snelle en eenvoudige wijze een vonnis 
willen krijgen, om daarmee andere schuldeisers voor te zijn. 

De Commissie Schuldenproblematiek heeft in juli 1994 haar rapport `Schul-
den: naar Nieuwe impulsen in de schuldenproblematiek' uitgebracht." 

De Commissie is van oordeel dat een adequaat incassobeleid van schuld-
eisers een belangrijke bijdrage kan leveren aan het voorkomen van proble-
matische schuldsituaties. Als redenen worden genoemd dat de schuldenaar 
zodoende een vroegtijdig signaal krijgt dat hij in (juridische) moeilijkheden 
komt door niet-betaling en dat in een aantal gevallen de oorzaken van het 
niet betalen eerder zichtbaar worden. Bij de preventie van problematische 
schuldsituaties zijn vooral de schulden voor woonkosten, energielasten en 
consumptief krediet van belang. Juist bij schulden uit dergelijke duurover-
eenkomsten dienen schuldeisers een strak incassobeleid te voeren om te 
voorkomen dat de schulden te hoog oplopen. De Commissie pleit niet voor 
het sneller en vaker inschakelen van deurwaarders en/of incassobureaus. 
Deze inschakeling brengt (nog afgezien van de maatschappelijke kant hier-
van) hoge kosten met zich mee, die -indien mogelijk- uiteindelijk op de 

15 Zie hierover par. 4.10. 
16 In 1995 omvatte deze groep ruim de helft van het totaal aantal ingediende faillissements-

rekesten. 
17 Uitgave van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De Commissie werd in september 1992 

door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingesteld en stond onder 
voorzitterschap van Prof. dr. P.B. Boorsma. 

77 



1 
Hoofdstuk 3 

schuldenaar zullen worden verhaald. Tenslotte vraagt de Commissie zich af 
of het geen aanbeveling verdient de wijze waarop een schuldeiser een 
executoriale titel kan verkrijgen voor onbetwiste geldvorderingen of in 
redelijkheid niet te betwisten vorderingen te vereenvoudigen. Hierdoor kan 
een adequaat incasso-beleid beter van de grond komen en wordt een schul-
denaar sneller geconfronteerd met de gevolgen daarvan." In deze aanbe-
veling van de Commissie kan schrijfster dezes zich wel vinden. 

3.2 	Intermediairs 

3.2.1 Inleiding 

De toename van het aantal schuldenaren met betalingsproblemen heeft tot 
gevolg dat er op de incassomarkt steeds meer instellingen verschijnen die 
vaak met opvallende middelen een deel van de markt proberen te veroveren. 
Er kan zelfs gesproken worden van een concurrentiestrijd met als inzet de 
incasso-markt." Waren in het verleden vooral incassobureaus actief betrok-
ken bij de buitengerechtelijke incasso, de laatste jaren zijn met name 
deurwaarders en advocaten - die traditioneel pas ten behoeve van de gerech-
telijke fase werden ingeschakeld - zich steeds meer op de buitengerech-
telijke incasso gaan toeleggen. 2°  Ilet aandeel van de verschillende incasso-
intermediairs op de totale incassomarkt is onduidelijk.' De grote incasso-
bureaus zijn, uit concurrentie-overwegingen, niet erg mededeelzaam over de 
omzet van hun bedrijf. 

18 Schulden: naar 1994, pp. 59-63. 
19 Breedeveld 1993, pp. 169-171. 

zo Aileen de drie belangrijkste intermediairs zullen bier behandeld worden: incassobureaus, 

deurwaarders en de advocatuur. Daamaast houden ook rechtskundig adviseurs, factoring-

maatschappijen (zie voor een omsehrijving noot 39, hoofdstuk 3) en banken zich met 
incasso bezig. 

21 Oorzaak is het ontbreken van statistische gegevens. Alhoewel de kemcijfers van de 

deunvaarders en advocatenkantoren bekend zijn, zijn de gegevens over het aandeel met 

betrekking tot incassodiensten onvolledig: Zie CBS, Produktiestatistiek Rechtskundige 

diensten, 1993. Bij advocatenkantoren werd ook geen aparte administratie bijgehouden. 
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Buitengerechtelijke incasso 

Vanaf het einde van de vorige eeuw zijn er reeds incassobureaus in Neder-
land werkzaam. 22  Schuldeisers gaven de voorkeur aan een incassobureau 
boven een deurwaarder of advocaat. Een advocaat stond teveel in aanzien 
en het inschakelen hiervan werd als een te zwaar middel gezien, zoals ook 
het uitbrengen van een exploit als een te zwaar middel werd beschouwd. 
Clienten waren vaak kleine neringdoende handelaren voor wie het behoud 
van de relatie met de klanten belangrijk was. De advocatuur maakte zich 
wel zorgen over het optreden van incassobureaus. De concurrentie die zij 
voor de advocatuur zouden vormen moest echter niet te ernstig gezien 
worden. 23  

De economische recessie in de jaren zeventig veroorzaakte een toene-
mende schuldenproblematiek die een explosieve groei van vaak kleine 
incassobureaus tot gevolg had. De groei is voor een belangrijk deel door het 
bedrijfsleven zelf op gang gebracht. Uit onvrede met de bestaande gerech-
telijke procedures werden verenigingen of andere organisaties opgericht die 
zich specialiseerden in manieren om efficient, snel en - waar mogelijk - 
tegen lagere kosten openstaande vorderingen te incasseren. 24  Hoewel in 
deze periode ook malafide bureaus hun werkzaamheden begonnen, heeft het 
tot halverwege de jaren tachtig geduurd voordat er via publikaties aandacht 

22 Genoemd kunnen worden de familiebedrijven: Van de Graaf (sinds 1888) en Dongelmans 
(sinds 1922) die later samengegaan zijn als Graydon, en het Amerikaanse Dun & Brad-
street dat in 1841 in Amerika startte en in 1903 een Nederlandse vestiging kreeg. Deze 
grote bedrijven hadden in het begin als hoofdactiviteit de kredietinformatie. Later is de 
incasso van vorderingen deel gaan uitmaken van hun activiteiten. Plaggemars was 
deurwaarder en begon als nevenactiviteit een incassopraktijk (1900) voor de minnelijke 
inning van geldvorderingen. Het incassobedrijf is als familiebedrijf tot op heden 
voortgezet. Informatie verstrekt door Zanoli die vijftig jaar in het bedrijf werkzaam was 
als mede-eigenaar. 

23 Poolenaar 1930, p. 174: Schrijver meende dat degenen, die uit het oogpunt van het belang 
van de client of de eer van de stand (van de advocatuur), het optreden van zaakwaar-
nemers zouden willen verbieden, vergeten dat deze concurrentie niet uit te sluiten is en dat 
daar ook niet naar gestreefd moet worden: 'van de onbeteekenende kantonkwesties en de 
incassopraktijk zonder meer een advocaat niet kan leven; hij zou geen tijd hebben alles 
zelf te behandelen en verantwoordelijkheden [te] aanvaarden voor een administratie, die 
hij niet meester is. (...) Bovendien zullen de bureaux nimmer verdwijnen omdat zij 
noodzakelijke uit de maatschappijbehoeften voortgekomen instituten zijn. De handel 
verlangt tegen een vaste som per jaar of tegen een zeker percentage, te voren bepaald, zijn 
slechte vorderingen te zien achterna gereden en geIncasseerd op alle min of meer 
fatsoenlijke wijzen. Dit kunnen bureaux doen in het groot....'. 

24 Informatiebulletin Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen. 
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voor de soms kwalijke incassopraktijken gevraagd werd.' Deze praktijken 
hadden een kwalijk karakter vanwege de vaak agressieve en intimiderende 
handelwijze van een aantal incassobureaus, die gerekend kunnen worden tot 
de categorie `Binnen Zonder Kloppen'. De belangrijkste oorzaak van het 
felt dat ook malafide incassobureaus op de incassomarkt werkzaam kunnen 
zijn, is het ontbreken van regelgeving, zoals vestigingsvereisten voor het 
starten van een incassobureau. Ook houden schuldeisers door bewust 
gebruik te maken van malafide incassobureaus deze praktijken in stand. 
Vaak worden malafide incassobureaus als uiterste middel ingeschakeld om 
echt dubieuze schuldenaren aan te palcken. Kortom: de onderkant van de 
incasso-markt. 

Vanuit de incassobranche is regelmatig aangedrongen op regelgeving, 
daarbij verwijzend naar ondermeer Duitsland en de Scandinavische landen, 
waar het imago van de incassobranche veel beter is. De Nederlandse 
overheid heeft zich echter tot nog toe voorstander getoond van zelfregu-
tering.' 

3.2.2.1 Nederlandse Vereniging van Incasso-ondememingen 

Zelfregulering heeft tot resultaat gehad dat de drie grootste incasso-
ondernemingen in 1989 de Nederlandse Vereniging van Incasso-onderne-
mingen (NVI) hebben opgericht.' Doelstelling bij de oprichting van de 
NV1 was de incassobranche een beter imago te geven. De leden zijn 
gebonden aan een gedragscode, waarin onder meer de voorwaarden voor het 
lidmaatschap, de bedrijfsvoering, de relatie tot opdrachtgever en debiteur, en 
financiele richtlijnen neergelegd zijn. Het werken op basis van 'no cure, no 
pay' (dat wit zeggen dat de schuldeiser geen kosten verschuldigd is, als de 
vordering oninbaar blijkt te zijn) is niet toegestaan, tenzij dit schriftelijk is 
overeengekomen; dit laatste is echter uitzondering. De leden dienen zich te 

25 Consumentenbond 1987, 504-505; Konsumenten Kontakt 1987, pp. 3-5. In opdracht van 

het Ministerie van Economische zaken zijn onder meer de problemen binnen de branche 
van incassobureaus onderzocht en vervat in: Rodrigues ea. 1990. 

26 TK 20.200, hfd. XIII, nr. 3, p. 73 en pp. 98-99. Ads resultaat van zelfregulering zijn in 

1989 het Garantiefonds voor het Incassowezen (SIG) en de hiema te bespreken 

Nederlandse Vereniging van Incasso-ondememingen opgericht. net  SIG heeft ten doel 
clienten van aangesloten incassobureaus bescherming te bieden tegen financieel 

onvermogen van deze bureaus. Het SIG heeft tot op heden weinig bekendheid verworven; 

slechts twee incassobureaus zijn aangesloten bij het SIG. 

27 Dit waren: Dun & Bradstreet BV, Graydon Nederland BV en Juridisch Adviesbureau 

Janssen (de huidige incasso-ondememing Intrum Justitia). 
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onthouden van bedreigende en/of intimiderende methoden. Hoewel de grote 
incasso-ondernemingen - die samen goed zijn voor 70% tot 80% van de 
markt voor incassobureaus - lid zijn van de NV!, is het merendeel van de 
incasso-ondernemingen geen lid.' Het toezicht op de naleving van de 
gedragscode benist bij de NVI en de Raad van Toezicht. Publikatie van de 
klachten vindt echter niet plaats, waardoor het sanctierecht een interne 
aangelegenheid is. 

3. 2. 3 Gerechtsdeurwaarders 

Buitengerechtelijke incasso 

De deurwaarders zijn door de Kroon benoemde, beedigde openbare ambte-
naren. Hun benoeming, taak en honorering is neergelegd in het Deurwaar-
dersreglement.' Naast de in art: 14 Deurwaardersreglement genoemde 
ambtelijke taken kan de deurwaarder niet-ambtelijke werkzaamheden 
verrichten. Art. 26 Deurwaardersreglement noemt onder meer het optreden 
als proces- of rolgemachtigde en het in en buiten rechte rechtsbij stand 
verlenen. Ook kan de deurwaarder gelden voor derden ontvangen, hetgeen 
betekent dat hij incassowerkzaamheden kan verrichten. 

Voor de meeste deurwaarderskantoren vormt de niet-ambtelijke incasso-
praktijk momenteel een belangrijke bron van inkomsten. De deurwaarder 
oefent deze praktijk als vrije beroepsbeoefenaar uit. Voor de burger is het 
echter lang niet altijd duidelijk of de deurwaarder een ambtelijke functie 
vervult of optreedt in zijn niet-ambtelijke hoedanigheid. Zo zal de deur-
waarder in zijn ambtelijke functie dagvaarding en vonnis betekenen en het 
vonnis tenuitvoerleggen en beslagen leggen. Incasseert hij tijdens de 
executie gelden dan valt dat buiten zijn ambtelijke functie. De verwevenheid 
van de verschillende werkzaamheden schept soms onduidelijkheid en kan 
ongenoegen veroorzaken bij de schuldenaar.' Ten opzichte van de schul-
denaar is het daarom noodzakelijk dat de deurwaarder de scheidslijn steeds 
duidelijk trekt, zodat niet de indruk gewekt wordt dat hij als ambtenaar 
optreedt, wanneer dit niet het geval is. De deurwaarders benadrukken deze 

28 Van de ongeveer 150 als incassobureaus werkzame zijn 18 lid van het NVI. Het aandeel 
op de incassomarkt van de NVI leden is hun eigen schatting. 

29 Besluit van 27 december 1960, S. 562. Dit Besluit is gaat terug tot het Besluit van 23 
november 1934, S. 598. Historisch gezien is het deurwaardersambt sterk bepaald door de 
inhoud van het Franse deurwaardersambt. In 1813 volgde voor Nederland de codificatie 
van het deurwaardersambt. In 1838 werd dit vervangen door Reglement IV, waarin de 
positie van de deurwaarder als `rechtsbediende' werd omschreven en waarin zijn status 
degradeerde: Flanderijn 1990, pp. 440-443; Teekens 1954, pp. 19-28. 

30 Consumenten-geldgids 1993, pp. 12-16; Rodrigues e.a. 1990, P.  122. 
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verwevenheid daarentegen juist als een positief aspect van bun diensten. Zij 
benadrukken dit in hun reclamemateriaal als volgt: 'in feite vormen 
gerechtsdeurwaarders de enige beroepsgroep in Nederland die het gehele 
incassotraject, van begin tot eind, in eigen beheer kan afhandelen'. 

Voor de controle op de ambtelijke en niet-ambtelijke werkzaamheden 
bestaat voor de leden van de Koninklijke Vereniging van Gerechtsdeur-
waarders (KVG) een door deze Vereniging ingestelde Klachtencommissie en 
een Landelijke Tuchtkamer.' De Klachtencommissie is een informed 
orgaan dat bij een geschil tussen partijen kan bemiddelen en partijen kan 
adviseren bij de afhandeling van een klacht. Indien geen oplossing voor de 
klacht gevonden wordt, kan doorverwezen worden naar de Tuchtkamer. Ook 
kan een klacht direct bij de Tuchtkamer ingediend worden. Tegen uitspra-
ken van de Landelijke Tuchtkamer. staat beroep open bij de Kamer van 
Beroep. De Landelijke Tuchtkamer kan maatregelen nemen die varieren van 
een waarschuwing tot een dwangsom, te betalen aan de KVG. Publikatie 
van de uitspraken is mogelijk. Klachten over geldkwesties, zoals over 
declaraties en het niet afdragen van geincasseerde gelden aan de client, 
kunnen ingesteld worden bij een arbitragecommissie. De beslissing van de 
arbitragecommissie in deze geschillen tussen de deurwaarder en de klager 
leidt tot een arbitraal vonnis." 

Om de belangen van de deurwaarders als incasso-intermediairs te bunde-
len heeft de KVG in 1991 de Vereniging INCASS opgericht. De deurwaar-
ders die hiervan lid zijn hanteren een speciaal incassosysteem `Incass' 
genaamd, varierend van een zachte aanpak naar een steeds hardere aanpak. 
Reclamemateriaal en radiospotjes vestigen aandacht op dit systeem en 
worden door de Vereniging beschikbaar gesteld. 

De belangrijkste doelstelling van de Vereniging 1NCASS is dat deurwaar-
ders schuldeisers in een vroeger stadium van het incassotraject gaan 
begeleiden, of zelfs in de preventieve fase, zoals het begeleiden van het 
debiteurenbeheer, en hiermee hun incassowerkzaamheden kunnen uitbreiden 
en meer winst zullen behalen. Een andere doelstelling is echter volgens 
deurwaarder Van der Horst om door middel van 1NCASS de incassobureaus 

31 Deze tuchtrechtspraak berust dus niet, anders dan bij de advocatuur, op een wettelijke 
basis. 

32 In 1992 is een voorstel van wet houdende de Gerechtsdeurwaarderswet ingediend, 
Kamerstukken 1991-1992, 22 775, nrs. 1 en 2, waarin de artikelen 26 t/m 47 de 
tuchtrechtspraak regelen. In de regeling zal een onathankelftke kamer voor gerechtsdeur-
waarders te Amsterdam kennis kunnen nemen van klachten van particulieren en de 
Minister van Justitie. De behandeling heeft in het algemeen in het openbaar plaats waarbij 
de klager zich kan laten bijstaan door een raadsman. Hoger beroep staat open bij het 
gerechtshof te Amsterdam. 

82 



3.2.4 Advocaten 

Buitengerechtelijke incasso 

de wind uit de zeilen te nemen of zelfs uit te schalcelen. Deurwaarders die 
het INCASS systeem gebruiken zijn van mening dat het systeem nogal 
arbeidsintensief is en eigenlijk een fulltime medewerker vereist. 33  Het is 
begrijpelijk dat de deurwaarders hun ambtelijke functie ook ten voordele 
van hun niet-ambtelijke incassopraktijk gebruiken. Het moet echter wet zo 
zijn `dat door deze werkzaamheden een juiste vervulling van het deurwaar-
dersambt niet wordt geschaad of belemmerd'. 34  Tijdens de interviews, met 
incassobureaus en advocaten waarover meer in par. 3.2.5, klonk soms 
onvrede door over het ambtelijk functioneren van een aantal deurwaarders, 
zoals bij beslagleggingen, dat vooral als traag omschreven werd. Het gevolg 
is dat dan nogal eens een andere deurwaarder in de arm genomen wordt. 35  

De functie van advocaat en procureur is geregeld in de Advocatenwet. 36  
De advocaat treedt als rechtsgeleerd raadsman van zijn client op, zowel in 
de gerechtelijke procedure als daarbuiten. Rechtsbijstand buiten het proces 
kan bestaan in adviseren, onderhandelen, schikkingen treffen en contracten 
maken. 37  De procureur vertegenwoordigt de procespartij in het geding en 
verricht alle formele proceshandelingen. Met uitzondering van de kanton-
gerechtsprocedure en, voor zover het de gedaagde betreft, het kort geding, 
bestaat verplichte procesvertegenwoordiging bij alle gerechtelijke instanties. 
De functie van advocaat en procureur is doorgaans in een persoon verenigd. 
Omdat de advocaat rechtskundige bijstand in en buiten het proces verleent 
zal verder slechts over de advocaat gesproken worden. 

33 Van der Horst 1994, pp. 2-6. Flanderijn 1990, P.  442; schrijver -zelf deurwaarder- meent 
dat er juist weinig tot geen spanningen zijn tussen deurwaarders en incassobureaus, omdat 
hun benadering van het incassopakket afwijkend is. Gezien de oprichting van Incass en de 
gelijktijdige, op veel verzet stuitende, verhoging door de KVG van de afwikkelingskosten 
voor incassobureaus in 1991 lijkt de opmerking van Flanderijn, dat er geen spanningen 
zijn tussen beide beroepsgroepen, te optimistisch. 

34 Kamerstukken 1991-192, 22 775, nr. 3 (MvT), p. 6: Gerechtsdeurwaarderswet; Artikel 26 
lid 3 Deurwaardersreglement. De wet moet een regeling geven voor het ambt en de 
rechtspositie van de deurwaarder. Uit de interviews met de incassobureaus en de advocaten 
bleek ook dat er een zekere onvrede bestaat over het ambtelijke functioneren van een 
aantal deurwaarders, dat vooral als traag omschreven werd. 

35 Deze interviews zijn een belangrijke bron van informatie over het incassobeleid van de 
verschillende incasso-intermediairs. 

36 23 juni 1952, S. 365. 
37 Boekman 1983, p. 2. 
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Incasso maakte tot voor enkele jaren geen belangrijk deel van de werk-
zaamheden van de advocatuur ult. Veel advocaten vinden het niet echt hun 
taak of zelfs beneden hun stand, en laten dit dan ook over aan stagiaires en 
de administratie van het kantoor. De advocatuur realiseert zich echter dat 
naannate de monopoliepositie van de advocatuur meer onder druk komt te 
staan, de incasso van geldvorderingen een belangrijke en soms onmisbare 
bron van inkomsten zal gaan vormen. De oprichting van de Vereniging van 
Incasso Advocaten (VIA) in 1993 had als reden de krachten te bundelen als 
gevolg van de toenemende concurrentie en agressieve marktbenadering van 
de incassobureaus en de vereniging Incass van de deurwaarders. De VIA 
benadrukt de kwaliteit van de advocatuur als incassant vanwege haar oplei-
ding en de mogelijkheid om naast buitengerechtelijke maatregelen ook in 
rechte maatregelen te nemen indien minnelijke invordering achterwege 
blijft, zoals beslaglegging en faillissementsaanvraag. De Vereniging heeft 
voor haar leden eigen gedragsregels -naast de Gedragsregels voor Advoca-
ten 1992- opgesteld die specifiek van toepassing zijn op de inning van 
geldvorderingen. Klachten over leden van de VIA kunnen bij een onafhan-
kelijke klachtencommissie ingediend worden.' 

3.2.5 Interviewonderzoek 

Het onderzoek naar de buitengerechtelijke incasso heeft betrekking op de 
werkwijze van de verschillende incasso-intermediairs, tot dusver ook wel 
incasso-ondememing genoemd. Onder incasso-intermediair wordt hier 
verstaan: de persoon of organisatie die beroepsmatig achterstallige 
geldvorderingen van zijn clienten probeert te incasseren. Een aantal incasso-
intermediairs verplaatst de werkzaamheden in het incassotraject naar voren 
door ook de debiteurenbewaking van bedrijven over te nemen. Hoewel de 
werkzaamheden in de preventieve fase van toenemend belang worden, blijft 
dit onderdeel van de werkzaamheden hier buiten beschouwing. 

Bij gebrek aan voldoende betrouwbare kwantitatieve gegevens berust de 
informatie in dit hoofdstuk uitsluitend op gegevens uit interviews met 
incasso-intermediairs, zoals incassobureaus, deurwaarders, advocaten en 
factoringmaatschappijen." Deze instellingen zijn verspreid over het gehele 

38 Advocatenblad 1993, P.  494; idem 1994, pp. 203-204, Nieuwsbrief VIA, nrs. 1 t/m 3. 
Deze gedragsregels hebben geen publiekrechtelijk karakter. 

39 Een factormaatschappij verzekert onder meer de vorderingen van haar clienten op diens 
afnemers. Bij wanbetaling neemt de factorrnaatschappij de incasso over. Op de vorde- 

(Wordt vervolgd...) 
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land gekozen. Incassobureaus en factoringmaatschappijen zijn immers over 
het algemeen niet plaatsgebonden en hebben een clientenbestand verspreid 
over het hele land. Hetzelfde geldt voor een aantal deurwaarderskantoren 
met een grote buitengerechtelijke incassopraktijk. Van de incassobureaus 
zijn zoveel mogelijk de grote incasso-bedrijven geInterviewd, omdat zij een 
groot aandeel hebben in de buitengerechtelijke incassopraktijk. 

In het totaal zijn gesprekken gevoerd met 45 intermediairs, die als volgt 
verdeeld zijn: 13 incassobureaus, 8 deurwaarders, 18 advocaten, 3 factoring-
maatschappijen, 2 incasso-afdelingen van banken en een kredietverzeke-
ringsmaatschappij. 

In Nederland zijn ongeveer 1000 incassobureaus geregistreerd. Slechts 
een deel hiervan houdt zich regelmatig met incasso bezig. 4°  Bij de in het 
onderzoek betrokken incassobureaus behoren de vier grootste ondeme-
mingen van Nederland die jaarlijks elk ongeveer 200.000 incassovorde-
ringen krijgen aangeboden. 41  De clienten van deze incassobureaus zijn 
bedrijven, institutionele schuldeisers, zoals verzekeringsmaatschappijen en 
ziekenfondsen, en soms eenmansbedrijven en medische beroepsbeoefenaren. 
Een bedrijf richt zich alleen op particuliere schuldenaren, een bedrijf vordert 
vooral schulden op bedrijven in, en de andere twee hebben zowel bedrijven 
als particuliere schuldenaren. Deze vier incassobureaus zijn grote onder- 

39(...vervolg) 
ringen kan daartoe een stil pandrecht ten behoeve van de factor gevestigd worden of de 
factor koopt de vordering van zijn client. 

40 Rodrigues e.a. 1990, p. 20 en noot 9: Incassobureaus worden bij de Kamers van Koop-
handel onder code 8491 geregistreerd. Onder deze code vallen ook krediet en bedrijfs-
informatiekantoren en detective en recherchebureaus. In verband met de oprichting van de 
NVI in 1989 is onder de toen 800 bureaus een enquete gehouden. Hieruit bleek dat 
ongeveer 150 kantoren zich met incasso bezighielden, de rest had ook andere werkzaam-
heden zoals bedrijfsinformatie. Van deze 150 kantoren wordt geschat dat ongeveer 
tweederde correct werkt en een derde minder correct te werk gaat. Informatie R. v.d. 
Starre, Nederlandse Vereniging van Incasso-ondememingen (NVI). Een recent onderzoek 
noemt 1.171 bedrijven. Zij worden nu ingeschreven onder de nieuwe code BIK '95. Na 
een selectie bleven er 832 kantoren over die (tenminste enige) incassowerkzaamheden 
verrichten: Controllers Magazine 1995, pp. 39-61. 

41 Van het totaal aantal vorderingen die de ondememingen jaarlijks krijgen is buiten 
beschouwing gelaten het aantal vorderingen dat via een profit-letter, incass-letter, collect-
letter of vignet wordt afgehandeld. Van de geInterviewde incassobureaus zijn er drie lid 
van de Vereniging van Rechtskundig adviseurs (NVRA) en den is aangesloten bij de 
Stichting Incasso Garantiefonds (SIG). 
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nemingen met gemiddeld 70 of meer medewerkers.' De overige onder-
zochte incassobureaus zijn middelgrote en kleine ondememingen. De 
middelgrote bedrijven behandelen jaarlijks ongeveer 20.000 vorderingen. 
Hun clienten zijn voomamelijk uit het midden- en kleinbedrijf afkomstig; 
vaak zijn er ook verzekeringsmaatschappijen bij. Kleine incassobureaus 
hebben jaarlijks 200 tot 300 vorderingent 

Een van de in het onderzoek betrokken deurwaarderskantoren wordt met 
circa 21.000 vorderingen per jaar gerekend tot een van de grootste deur-
waarderskantoren met een incassopraktijk. De incasso bedraagt ongeveer 
80% van zijn totale omzet. De incassowerkzaamheden zijn niet plaats-
gebonden. De door dit kantoor vertegenwoordigde groep schuldeisers 
bestaat uit Nederlandse en buitenlandse bedrijven, maar ook uit medische 
beroepsbeoefenaren en woningbouwverenigingen. Een deurwaarderskantoor 
behandelt circa 12.000 vorderingen per jaar. Meerdere van de gethterviewde 
deurwaarders hebben jaarlijks 3.500 tot 5.000 vorderingen. Woningbouw-
verenigingen zijn steeds een belangrijke client van de deurwaarderskantoren. 
Een kantoor geeft prioriteit aan ambtelijke werkzaamheden en heeft dan ook 
slechts ongeveer 750 vorderingen per jaar. Sommige kantoren maken geen 
duidelijke organisatorische scheiding tussen de omzet uit ambtelijke 
werkzaamheden en uit incassowerkzaamheden. 

De keuze van de advocaten is in de eerste plaats bepaald door het feit dat 
zij gevestigd zijn in de arrondissementen Amsterdam, Utrecht en Zwollet 
In Amsterdam zijn zeven advocaten geInterviewd, in Utrecht negen, in 
Zwolle den. Ook is den advocaat in het arrondissement Haarlem geinter-
viewd die veel (buitenlandse) incassovorderingen heeft en landelijk 
werkzaam is. Bij de nadere selectie binnen de drie genoemde arrondisse-
menten is gekozen voor advocaten die een grote incassopraktijk hebben en 
met name voor advocaten die regelmatig het incasso-kort geding hebben 
gebruikt of regelmatig faillissementen ter incasso hebben aangevraagd. Vijf 
van de geinterviewde advocaten hebben elk per jaar ongeveer 100 faillisse-
mentsaanvragen, bij de overige varieert het van enkele tot ongeveer 25 
aanvragen per jaar. Het totaal aantal geldvorderingen bij de onderzochte 

42 Deze incasso-ondememingen zijn alle aangesloten bij de NVI en enkele hiervan zijn multi-
nationals. 

43 Controllers Magazine heeft ten behoeve van haar onderzoek 832 vragenlijsten toegestuurd. 
Flierop is van 140 bedrijven respons ontvangen: 71% van deze bedrijven hadden minder 
dan 2.500 nieuwe vorderingen per jaar. 72% van de bedrijven been ten hoogste 5 
medewerkers. 

44 In deze plaatsen heeft het empirische onderzoek naar de gerechtelijke incasso plaats-
gevonden (zie hoofdstuk 4). 
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kantoren varieert van 50 tot 500 per jaar. De advocaten krijgen de vorde-
ringen voor een gedeelte rechtstreeks van de schuldeiser. De overige zaken 
ontvangen zij als procureur van (andere) incasso-intermediairs. 

Van de factoringmaatschappijen heeft de grootste ondememing 750 
bedrijven als client. De kleinere onderneming is gespecialiseerd op het 
terrein van de medische beroepen en heeft 300 clienten uit die beroeps-
groep. Het derde en laatste geInterviewde factoringbedrijf hoorde in de 
dubieuze categoric thuis die zich ergens vestigt om vervolgens na korte tijd 
met de noorderzon te vertrekken of failliet verklaard te worden en daama 
onder een enigszins andere naam weer ergens anders te starten. 

Gegevens zijn ook verzameld van een grote kredietverzekeringsmaat-
schappij met 7000 clienten. De kredietverzekeringsmaatschappij verzekert 
het kredietrisico van Nederlandse bedrijven op hun afnemers die ook 
bedrijven zijn. Per jaar staan ongeveer 15.000 vorderingen uit die onbetaald 
zijn gebleven. Grote vorderingen worden door de kredietverzekeringsmaat-
schappij zelf behandeld. De resterende 80% van de uitstaande vorderingen 
wordt aan incasso-intermediairs overgedragen. 

De gegevens die verzameld zijn hebben betrekking op: 
- de grootte van het bedrijf en het aantal vorderingen dat jaarlijks ter 

behandeling was binnengekomen, 
- de werkwijze bij de incasso, waaronder het aanmaningen-beleid, zoals 

telefoneren en huisbezoek, 
- de wijze waarop de schuldenaar verweer kan voeren, 
- de effectiviteit van de buitengerechtelijke incasso, 
- de voorwaarde voor het gerechtelijk vervolgen van de niet geincasseerde 

vorderingen, en 
- het kostenaspect. 

3.3 	Incassobeleid 

3.3.1 Inleiding 

Buitengerechtelijke incasso 

Algemeen gebruikelijk is dat het incassotraject begint met een aanmaning, 
gevolgd door het dreigen met incassomaatregelen. De schuldeiser zelf dreigt 
met uitbesteding aan een beroepsmatige incasseerder of zelfs met een 
(formulier)dagvaarding bij het kantongerecht. De incasso-intermediair op 
zijn beurt dreigt met gerechtelijke stappen. Ter illustratie hiervan kan de 
volgende (ongebruikelijke maar opvallende) aanmaning dienen: `....wij 
[zullen] terstond de nodige rechtsmaatregelen tegen u nemen (gevolgd door 
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beslaglegging)  met alle daaraan voor u verbonden kosten en narigheden'.' 
Het dreigen met steeds zwaardere maatregelen en in het bijzonder met 

juridische stappen speelt een belangrijke rol bij het incasseren van 
vorderingen. Het inschakelen van een advocaat -wat over het algemeen als 
een zwaar middel gezien wordt- is vaak al voldoende reden voor de schul-
denaar om alsnog te betalen. Vaak kan de advocaat volstaan met het verstu-
ren van een sommatie en concept-faillissementsverzoek of -dagvaarding 
voor een gerechtelijke procedure om voldoening van de vordering te 
verkrijgen. Vooral het incasso-kort geding, het conservatoir beslag en het 
faillissement ter incasso zijn zeer effectief als pressiemiddel. 

In een publikatie introduceert eerder genoemde Galanter hiervoor het 
overkoepelende begrip `litigotiation' waarmee hij wil aangeven dat onder-
handelen en (dreigen met) procederen goed samen kunnen gaan." Het 
gebruik van het incasso-kort geding in Amsterdam is hiervan een mooi 
voorbeeld. Tegen de achtergrond van het dreigende kort geding zal de 
schuldenaar alsnog betalen of een betalingsregeling met de schuldeiser 
treffen. Ook de advocaten die het faillissement als incassomiddel gebruiken 
proberen altijd eerst tot een schikking te komen. Nog sterker: als het 
daadwerkelijk tot een procedure komt is er vaak iets misgegaan.' Een 
intermediair verkiest het dreigen met het faillissementsrekest boven het 
verkrijgen van een kort geding vonnis: `Je moet het vonnis nog zien te 
executeren; en dat is bij bedrijven met liquiditeitsproblemen niet eenvoudig 
en vaak is alles dan toch al aan de bank in stil pand overgedragen'. Als er 
geen verhaalsobjecten bekend zijn, geven advocaten ook vaak de voorkeur 
aan het dreigen met een faillissementsrekest. De druk die van het mogelijk 
inschakelen van de rechter uitgaat of van het feit dat de zaak op de rol 
staat, is vaak zo belangrijk, dat de schuldenaar dan eerder wil toegeven. 
Van litigotiation' is ook sprake als zaken ingetrokken of geroyeerd worden. 
Maar ook tijdens het procedureverloop of na het vonnis vinden vaak onder-
handelingen plaats om tot een regeling te komen. 

Incassobureaus geven de voorkeur aan het bewerkstelligen van een 

45 Onderstreping, vetdruk en kapitalen waren in het origineel opgenomen. Het voorbeeld is 

ontvangen tijdens een interview met een concurrerende incasso-intermediair. De 

Koninklijke Vereniging van Gerechtsdeunvaarders meent dat dit een ongebniikelnke 

aanmaning is; zij wijst het dreigen met beslagmaatregelen af, als er nog geen vonnis is. 
46 Galanter 34 ME, pp. 268-276; In navolging van Mnoonkin c.a. 1979, p. 950 heeft men 

het in de rechtssociologie ook we! over 'bargaining in the shadow of the law'; Bruinsma 
1994, p. 1126; Bruinsma 1995, p. 36. 

47 Regel 3 van de Gedragsregels voor Advocaten 1992 luidt: 'De advocaat dient zich voor 

ogen te houden dat een regeling in der minne vaak de voorkeur verdient boven een 
proces'. 
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minnelijke oplossing en beperken zich tot het dreigen met gerechtelijke 
maatregelen. Incassobureaus zijn vooral terughoudend in het starten van een 
gerechtelijke procedure vanwege het kostenaspect, de onzekerheid over de 
duur van de procedure en natuurlijk omdat zij dan vaak de zaak uit handen 
moeten geven. Daarbij komt dat met het verkrijgen van een titel betaling 
niet gegarandeerd is. 

Binnen het incassotraject kunnen drie fasen worden onderscheiden: de 
inleidende fase, de buitengerechtelijke fase en de gerechtelijke fase. Het 
begin van de buitengerechtelijke fase wordt bepaald door het inschakelen 
van een incasso-intermediair terwijl de overgang naar de derde fase 
plaatsvindt op het moment dat de rechter daadwerkelijk kennis neemt van 
de zaak. Na elke fase valt telkens een deel van de vorderingen af. Zij 
worden geincasseerd, blijken om welke reden dan ook oninbaar of worden 
op grond van een kosten-baten analyse afgeschreven. 

In de inleidende of eerste fase zal de schuldeiser zelf beginnen met 
aanmaningen te sturen of andere incassomaatregelen te nemen; hij schrijft 
een brief op poten of telefoneert met de schuldenaar. Vorderingen worden 
in overwegende mate in dit stadium door de schuldeiser zelf geIncasseerd of 
door hem afgeschreven, aldus een deurwaarder die clienten met jaarlijks 
grote aantallen vorderingen heeft. Naar zijn schatting worden op elke 1000 
vorderingen ongeveer 50 vorderingen door de schuldeiser aan hem ter 
afhandeling via buitengerechtelijke incasso aangeboden. Er zijn bedrijven 
zoals de openbare nutsbedrijven voor de levering van gas, water en 
elektriciteit en de KPN die over een zeer effectieve incassomaatregel 
beschikken: bij wanbetaling hebben zij een afsluitingsbevoegdheid. In veel 
gevallen wordt van deze bevoegdheid gebruik gemaakt zonder inschakeling 
van de rechter en de deurwaarder; de controleur bezoekt de schuldenaar en 
als deze thuis is, kan de controleur het huis binnentreden en tot afsluiting 
overgaan. Bij afwezigheid van de .  schuldenaar kan buiten het huis worden 
afgesloten." 

Betreft het een kantongerechtszaak dan, kan -zonder een voorafgaande 
buitengerechtelijke fase, in theorie zelfs zonder inschakeling van een derde- 

48 Een afsluiting van waterlevering midden in de winter wegens een openstaande vordering 
van f 44.80 terwijl de bewoner voor zaken in Marokko was, is onrechtmatig: Geschillen-
commissie Openbare Nutsbedrijven 9 juni 1993, Prg. 1993, nr. 3967. 
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de zaak bij formulierdagvaarding ingesteld worden. Blijkens de resultaten 
van het kwantitatieve empirische onderzoek (hoofdstuk 4) gebeurt dit in de 
praktijk overigens slechts zelden. Gebruikelijker is het dat de schuldeiser in 
zijn laatste aanmaning dreigt met buitengerechtelijke incassomaatregelen en 
de daaraan verbonden extra kosten. 

Ook bestaat de mogelijkheid dat in de inleidende fase door de schuldeiser 
alleen de naam van de incasso-intermediair wordt gebruikt, waarmee de 
suggestie gewekt wordt dat deze reeds is ingeschakeld. Ben aantal incasso-
intermediairs heeft hiertoe een produkt op de markt gebracht waarbij de 
schuldeiser de laatste aanmaning zelf verzorgt maar dan op het briefpapier 
van de incasso-intermediair of door het plakken van een sticker van de 
incasso-intermediair op zijn eigen briefpapier. De kosten van deze zoge-
naamde profit-letter, collect-letter, of van de deurwaarders: de incass-letter, 
zijn gering en speciaal bedoeld voor institutionele schuldeisers met een 
groot aantal kleine vorderingen tot ongeveer f 500. Aangenomen wordt dat 
van een aanmaning op het briefpapier van de incasso-intermediair een drei-
gender werking uitgaat dan van een zoveelste eigen aanmaning. De 
meningen over het gebruik van de profit-letter onder de incasso-
intermediairs zijn echter verdeeld, varierend van positief tot afwijzend. De 
voorstanders wijzen er op dat met dit middel in ongeveer de helft van de 
zalcen betaald wordt. Sommige intermediairs zien het vooral als een middel 
om de vergeetachtige schuldenaren tot betalen te bewegen. De tegenstanders 
wijzen de profit-letter af omdat zij niet het risico willen lopen dat een 
schuldeiser hun naam in diskrediet brengt. Anderen menen dat de profit-
letter zichzelf achterhaald heeft: Wanbetalers weten na enkele keren wel 
dat er daarna niets meer gebeure. Inderdaad worden deze kleine vorde-
ringen, als betaling uitblijft, in het algemeen niet aan de incasso-
intermediair in handen gegeven maar afgeschreven. Er zijn ook incasso-
intermediairs die de profit-letter juist niet als loos dreigement gebruiken: de 
vordering moet bij niet-voldoen vervolgens aan het incassobureau °verge-
dragen worden. Het gaat hier dus in feite om een incassomaatregel die de 
schuldeiser zelf neemt, maar door de naam van de incasso-intermediair te 
gebruiken, wil de schuldeiser de indruk wekken dat hij een hardere methode 
gaat volgen. 

Het uitbesteden van de vordering markeert de overgang naar de tweede, 
buitengerechtelijke fase. Under buitengerechtelijke incasso wordt hier 
verstaan: 

'de wijze van invordering van geldschulden waarbij een schuldeiser zijn 
vordering uit handen geeft aan een derde, de beroepsmatige incasseerder, 
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die de vordering zal (trachten te) incasseren in de hoop aldus een rechter-
lijke procedure te kunnen vermijden'. 

De incasso-intermediair probeert via buitengerechtelijke incassomaatregelen 
de druk op de schuldenaar op te voeren. In de woorden van een geinter-
viewde incasso-intermediair: Trieven schrijven heeft geen zin, die lezen ze 
toch niet, en dat heeft de schuldeiser zelf al gedaan'. De incasso-inter-
mediair kondigt meestal aan juridische stappen te zullen gaan nemen. Soms 
wordt overgegaan tot het sturen van een conceptdagvaarding of een concept-
faillissementsrekest. Veel minder vaak wordt daadwerkelijk de dagvaarding 
betekend of het rekest op de griffie ingediend en op de rot gezet. Maar ook 
nadat de zaak op de rol gezet is wordt een aantal zaken ingetrokken voordat 
het tot behandeling komt. 

Een beschrijving van de tweede fase staat in dit hoofdstuk centraal. 

De derde fase behelst de gerechtelijke incassomaatregelen. Er wordt in het 
empirisch onderzoek van uitgegaan dat pas nadat de zitting geopend is en 
de rechter kennis van de zaak heeft genomen de zaak daarmee binnen de 
gerechtelijke fase is gekomen. Juridisch gezien neemt de rechtbank kennis 
van de zaak op het moment dat deze op de rol gezet is. De rolrechter neemt 
echter pas daadwerkelijk kennis van de zaak op het moment waarop de zaak 
voor het eerst dient. Gekozen is voor het moment dat de rolrechter kennis-
neemt van de zaak omdat tussen het moment van dagvaarding en de eerste 
rolzitting zeer veel buitengerechtelijke activiteiten ontplooid worden onder 
de dreiging van de naderende gerechtelijke procedure. Ook in de gerechte-
lijke fase kunnen nog betalingsregelingen tot stand komen; dat zijn dan of 
buitengerechtelijke - of gerechtelijke incassomaatregelen. Is dat niet het 
geval, dan zal de schuldeiser doorprocederen om een executoriale titel te 
verkrij gen. 

De feitelijke incasso vindt plaats in de executiefase.' Ook dan wordt er 
nog flunk onderhandeld. Een aantal schuldenaren zal betaling van de vorde-
ringen zo tang mogelijk uitstellen of het executeren van een vonnis tot 
betaling proberen te verhinderen." De deurwaarder verricht in die fase 

49 Hiermee wordt bedoeld de incasso die plaatsvindt onder druk van of met behulp van 
executiemaatregelen. Het eigen empirisch onderzoek beperkt zich tot de tweede en derde 
fase van het incassotraject. 

50 Van Koppen 1992, pp. 1101-1104. Slechts 18% van de schuldenaren betaalt na een voor 
hem ongunstig vonnis zonder problemen. Na drie jaar heeft 43% het gehele bedrag betaald 
en 22% had een deel betaald. In 35% van de zaken was na drie jaar nog niets ontvangen. 
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vaak veel buitengerechtelijke werkzaamheden om gehele of gedeeltelijke 
nakoming van een vonnis te verkrijgen. Het dreigen van de schuldeiser met 
zwaardere maatregelen gaat door tot in de executiefase, waarvan het 
volgende opmerkelijke voorbeeld uit 1979 getuigt: `...dan zal ik onverwijld  
en zonder enige verdere waarschuwing en/of aanmaning,  doch met niet 
minder groot genoegen alsnog de betreffende VONNISSEN  door de 
Gerechtsdeurwaarder  laten executeren zonodig met BOEDEL-  en/of 
LOONBESLAG  eq. beslag op eventuele auto's.' 

Advocaten gebruiken in deze problematische zaken een faillissementsaan-
vraag soms als laatste pressiemiddel; het wordt als een uiterste maatregel 
gezien, als alles al geprobeerd is. Sommige advocaten gebruiken de faillis-
sementsaanvraag alleen als er reeds een toewijzend vonnis is. Zij zijn er in 
dat geval zeker van dat er geen verweer gevoerd kan worden door de schul-
denaar. Als er geen goederen te vinden zijn waarop beslag gelegd kan 
worden, is verhaal via beslag niet mogelijk. 

3.3.3 	Fase 2 of de buitengerechtelijke fase: Uitbesteding aan incasso- 
intermediair 

3.3.3.1 Inleiding 

Over het algemeen bestaat er geen grote drempel voor schuldeisers om hun 
vorderingen aan een beroepsmatige incasseerder uit te besteden. Terug-
houdendheid, vooral vanwege de financiele consequenties, bestaat er wel om 
een gerechtelijke incassomaatregel te starten. Onder schuldeisers bestaat dan 
ook een sterke voorkeur om zich te beperken tot buitengerechtelijke incasso-
maatregelen. 52  De geinterviewde incasso-intermediairs schatten dat van het 
totaal aan hen uitbestede vorderingen slechts 5% tot 15% via een gerechte-
lijke procedure wordt voortgezet. 53  De conclusie is gerechtvaardigd dat het 
aandeel van de niet-gerechtelijke incasso kwantitatief veel belangrijker is 
dan het aandeel dat gerechtelijk wordt doorgezet. Waarschijnlijk zegt dit 
ook lets over de effectiviteit van de buitengerechtelijke incasso. Incasso-
intermediairs noemen een percentage tussen de 60% en 80% van het totaal 
aantal vorderingen dat geheel of gedeeltelijk betaald wordt in de buitenge-
rechtelijke fase. 

De gerechtelijke incassomaatregelen daarentegen zijn zeer belangrijk als 

Si Zie noot 45, hoofdstuk 3. 

52 In dezelfde zin: Rodrigues 1992, p. 593; Klijn en. 1994, p. 43. 
53 Vereniging Incasso Advocaten opgericht, mededeling in Advocatenblad 1993, p. 494. 
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pressiemiddel en vaak het noodzakelijke sluitstuk van het incassotraject. 
Zonder effectieve gerechtelijke incassomaatregelen als het gewone kort 
geding voor geldvorderingen, het incasso-kort geding, de voorlopige voor-
zieningenprocedure,' het conservatoir beslag en het faillissement zou -zo 
staat wel vast- de buitengerechtelijke incasso minder effectief zijn. 

3.3.3.2 Keuze voor een bepaalde intermediair 

Wanneer een schuldeiser besluit zijn onbetaalde vorderingen aan een 
incasso-intermediair uit te besteden ,moet hij een keuze maken voor een van 
de bovengenoemde incasso-intermediairs. De keuze zal vooral gaan tussen 
het incassobureau, de deurwaarder of de advocaat, waarbij het imago of het 
beeld dat van de beroepsgroep naar buiten bestaat zeker een rol speelt. 
Enkele stereotiepen zijn de volgende. De deurwaarder is traag, bureau-
cratisch, te weinig flexibel en stoffig. Incassobureaus worden geassocieerd 
met dubieuze praktijken van honkbalknuppels en zware jongens. Bij de 
grote commerciele incasso-ondememingen ben je slechts een nummer. De 
advocaat tenslotte is vooral duur en procedeerbelust. 

Ondememingen met hoge vorderingen kiezen vaak voor een advocaat, 
omdat voor deze vorderingen meestal toch rechtbankprocedures worden 
aangespannen en de advocaat de juridische kennis heeft om eventuele 
problemen daarbij op te lossen. Ondememingen met grote aantallen kleine 
vorderingen tegen particulieren, zoals verzekeringsmaatschappijen, kranten, 
medici en postorderbedrijven schakelen in overwegende mate incasso-
bureaus in. Deurwaarders worden vooral ingeschakeld voor vorderingen die 
tot de bevoegdheid van de kantonrechter behoren, zoals huurzaken. 

Een belangrijke overweging voor schuldeisers bij het uitbesteden van 
vorderingen en de te nemen incassomaatregelen is het kostenaspect. Schuld-
eisers maken een kosten-baten analyse en deze bepaalt wat men voor de 
incasso over heeft, zeker als het om kleine vorderingen gaat, waarvoor 
immers de kosten in verhouding hoog zijn. Het risico dat de schuldenaar 
geen verhaal biedt komt geheel voor rekening van de schuldeiser. De aan de 
incasso-intermediair verschuldigde provisie, die meestal 15% of meer van 

54 Hierbij zijn het incasso-kort geding en de voorlopige voorzieningenprocedure typisch 
Amsterdamse gerechtelijke incassomaatregelen, al is het incasso-kort geding ook bij enkele 
andere rechtbanken mogelijk. 
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de hoofdvordering bedraagt,' is dan ook de reden, volgens een incasso-
intermediair, dat schuldeisers liever eerst zelf een aantal incassomaatregelen 
nemen. Of zoals een incasso-intermediair het noemt: `Schuldeisers in 
Nederland zijn nauwelijks bereid voor de incasso te betalen'. Een extra 
probleem is volgens deze intermediair ook wel dat je van te voren niet weet 
wat het gaat kosten. 

Een aantal vorderingen wordt na enkele incassopogingen afgeschreven 
omdat de schuldeiser het gezien de kosten niet verantwoord vindt om verder 
te gaan. Maar er zijn ook schuldeisers die doorgaan totdat een executoriale 
titel verkregen is, zelfs voor vorderingen van niet meer dan f 50. Het zijn 
in die gevallen vooral niet-financiele factoren die het incassobeleid bepalen. 
Er zijn schuldeisers, zoals medische specialisten, tandartsen en dierenartsen, 
die niet de naam willen hebben hun diensten gratis te verlenen. Tot 1992 
werd een deel van deze kleine vorderingen van institutionele schuldeisers 
via het rechterlijk bevel tot betaling ingesteld. Met het wegvallen van de 
betalingsbevelprocedure moesten schuldeisers hun incassobeleid wijzigen. 
Aangenomen mag worden dat veel schuldeisers then gekozen hebben voor 
een incassobureau of deurwaarder als incasso-intermediair in plaats van voor 
de herziene bodemprocedure bij het kantongerecht. Om inzicht hierin te 
krijgen heb ik 200 dossiers van het betalingsbevel in Utrecht van 1990 en 
1991 steekproefsgewijs onderzocht en enkele institutionele schuldeisers 
vervolgens telefonisch benaderd. Een ziekenhuis, dat soms tientallen 
verzoeken op een dag indiende, deelde desgevraagd mee overgestapt te zijn 
op een incassobureau. Enkele verzekeringsmaatschappijen zijn via de eigen 
incasso-afdeling op bescheiden schaal gebruik gaan maken van de 
formulierdagvaarding. Een verzekeringsmaatschappij is hier weer mee 
gestopt en ziet nu geheel af van het volgen van gerechtelijke procedures. 

3.3.3.3 Acceptatiebeleid 

Incasso-instellingen hebben een ruim acceptatiebeleid. Maar dit betekent niet 
dat elke schuldeiser als client wordt aangenomen. Een belangrijke beperking 
is dat een groot aantal incasso-intermediairs geen particulieren als client 
aannemen.' Incasso-intermediairs zijn ook beducht voor dubieuze schuld- 

55 De kosten die de schuldenaar aan de incasso-intermediar verschuldigd is kan hij over het 

algemeen op grond van zijn algemene voonvaarden of art. 6: 96 lid 2 sub c BW ten laste 

van de schuldenaar brengen. 

56 Particulieren zijn, gezien het geringe aantal vorderingen, commercieel niet interessant voor 
incasso-intermediairs. 
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eisers. Een aanwijzing dat men met een dubieuze schuldeiser te maken 
heeft, kan zijn dat schuldenaren steeds dezelfde klachten hebben over een 
bepaalde schuldeiser, bijvoorbeeld omdat de vorderingen zeer betwistbaar 
zijn. Om een belangenverstrengeling te vermijden, worden over het alge-
meen geen `eigen' schuldenaren, dus geen personen of bedrijven waarop 
vorderingen verhaald zijn, op hun beurt als client aangenomen, al is er een 
incasso-intermediair die er juist prat op gaat dat hij blijkbaar zo goed 
incasseert, dat oorspronkelijke schuldenaren zich later tot hem wenden als 
client. 

Incasso-intermediairs zullen bedrijven met meer dan een incidentele 
incassovordering vaak eerst bezoeken en adviseren over een beter intern 
debiteurenbeleid voordat besloten wordt de nieuwe opdrachtgever als client 
te accepteren." Van vaste clienten worden de vorderingen meestal geac-
cepteerd. De inbaarheid van de vordering speelt daarbij een ondergeschikte 
rol. Een incassobureau verwoordde dat als volgt: 'In principe kan elke 
vordering geInd worden, tenzij de schuldenaar failliet is'. 

Deurwaarders hebben vanuit hun ambtelijke werkzaamheden een betere 
kijk op de betalingsmogelijkheden van een schuldenaar en zullen hun 
clienten dan ook soms adviseren een vordering niet in te stellen als bekend 
is dat de schuldenaar geen verhaal zal bieden. 

Incasso-instellingen hebben er belang bij dat vorderingen in een vroeg 
stadium aan hen uitbesteed worden. Jonge vorderingen, dat wil zeggen 
vorderingen die recent opeisbaar geworden zijn, of waarin recent aange-
maand is, zijn gemakkelijker te innen dan oude vorderingen, waarbij de 
schuldeiser zelf al talloze incassopogingen ondemomen heeft. Incasso-
instellingen berekenen dan ook vaak een oplopend provisietarief naarmate 
de vorderingen ouder 

Het tijdstip waarop vorderingen over het algemeen aan incasso-intermedi- 

57 Het uit Amerika overgenomen 'Credit Audit' is er op gericht een geheel bedrijf door te 
lichten en vervolgens te adviseren. Door de toenemende druk op het incassotraject treedt 
binnen een aantal incassobureaus een verschuiving naar de preventieve fase op. Grote 
bedrijven neigen er namelijk toe de incasso weer in eigen hand te nemen. 

58 Sommige incasso-instellingen houden zich daarentegen speciaal bezig met 'after-incasso', 
dat wil zeggen het innen van oude vorderingen. Oude incassovorderingen worden in dit 
geval tegen een gering bedrag bij andere incasso-intermediairs opgekocht waarna alsnog 
pogingen worden ondernomen deze te incasseren. 
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airs uit handen gegeven worden is niet eenduidig aan te geven. Per bedrijfs-
tak kan dit, athankelijk van de betalings- en leveringsvoorwaarden, aanzien-
lijk varieren. Alleen bij huurzaken ligt de termijn altijd bij twee of drie 
maanden huurachterstand." De incasso-intermediairs proberen schuldeisers 
te overtuigen van de voordelen van het vroeg uit handen geven van hun 
vorderingen. Maar schuldeisers zullen over het algemeen toch eerst zelf 
enkele tot meerdere incassopogingen ondememen, waardoor de betalings-
achterstand soms tlink kan oplopen. 

3.3.3.5 Werkwijze 

Nadat de incasso-intermediair de vordering van de schuldeiser ontvangen 
heeft, wordt een dossier aangelegd. Verreweg de meeste vorderingen 
worden nog via een dossier aangeleverd, maar aanlevering op diskette en 
tape is ook mogelijk.' De behandeling van de zaak is bij de grote 
bedrijven in handen van eon contactpersoon. 1-let dossier bevat kopieen van 
de factuur en de aanmaningen van de schuldeiser zelf. Voor het aanleggen 
van het dossier worden, als het kleine vorderingen betreft, vaak dossier-
kosten berekend. 

De incasso-intermediair stuurt vaak dezelfde dag een aanmaning of een 
aanmaning met sommatie aan de schuldenaar, met de mededeling dat de 
vordering aan hem in handen gegeven is. De schuldenaar wordt een 
betalingstermijn van ongeveer een week gegeven. Sommige incasso-
intermediairs verzenden meteen een conceptdagvaarding met de mededeling 
dat bij uitblijven van de betaling tegen een bepaalde dag zal worden 
gedagvaard. 

Er zijn deurwaarders die een eigen methode hanteren voor het verzenden 
van de sommatie: voor vorderingen tot bijvoorbeeld f 1.000 een gewone 
brief, voor vorderingen tot f 25.000 een gewone brief met bericht van 
ontvangst en voor vorderingen boven f 25.000 een sommatie per exploit. 
Een incassobureau hanteert een sommatie die de schuldenaar nauwelijks kan 
ontgaan: de sommatie wordt in drievoud aan het bedrijfsadres en aan het 
priveadres toegestuurd, namelijk als gewone brief, als aangetekende brief en 
per fax. 

59 Zo kent de voorlopige voorzieningenprocedure ter incasso in Amsterdam in huurzaken een 
ontvankelijkheidseis van drie maanden huurachterstand. 

60 Zie ook: Jettinghof 1986 en Jettinghof 1991; Raken ca. 1987. 
61 Controllers Magazine 1995: 96 incassobureaus krijgen `papieren' dossiers, 53 bureaus 

laten ook op diskette aanleveren en 17 'on-line'. 
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Bijvoeging van een acceptgiro is niet ongebruikelijk en heeft een positief 
effect op de betaling. Soms wordt een antwoordschrijven bijgevoegd zodat 
de schuldenaar kan aangeven of hij verweer wenst te voeren of tot een 
betalingsregeling wil komen. Sommige incassobureaus sturen nog enkele, 
steeds minder vriendelijke, aanmaningen met het doel de druk op de schul-
denaar te vergroten. De incassobureaus geven aan dat ongeveer 25% tot 
30% van de vorderingen in deze beginfase betaald wordt of dat de schulde-
naar contact opneemt. 

Als de aanmaningen geen resultaat opleveren gaan veel incasso-onderne-
mingen er vervolgens toe over om telefonisch contact op te nemen. Dit 
mondelinge contact wordt als belangrijk beschouwd. Vaak wordt dan duide-
lijk waarom de schuldenaar niet betaalt en kan deze ervan overtuigd worden 
om alsnog de vordering te voldoen. De incasso-intermediair die de som-
matie in drievoud verstuurt en alleen op bedrijven incasseert belt tijdens 
werktijd bij het bedrijf, maar als de schuldenaar -directeur of bedrijfsleider-
van het bedrijf zich onbereikbaar maakt wordt ook het priveadres gebeld. 
De ondememingen die intensief telefonisch contact onderhouden, en daar-
voor speciale telefonistes in dienst hebben, geven aan dat hiema nog eens in 
35% tot 40% van de vorderingen betaald wordt of een betalingsregeling tot 
stand komt. Het liefst wordt dan 's avonds gebeld als niemand meer 
telefoon van het incassobureau of de deurwaarder verwacht. Enkele reacties 
van de gdnterviewde incasso-intermediairs zijn: `Schuldenaren zijn zeer 
creatief in het bedenken van mogelijkheden om niet te betalen, daarop moet 
effectief gereageerd worden'. `Als de schuldenaar een geheim telefoon-
nummer heeft dan bet je de buren en informeer je eens of meneer en 
mevrouw de hele dag werken want ze zijn zo moeilijk bereikbaar. Meestal 
kom je dan wet het een en ander over de familie te weten'. 

Er zijn incassobureaus die huisbezoeken afleggen. Omdat huisbezoeken 
nog altijd geassocieerd worden met dubieuze praktijken, hanteren de 
bureaus die aangesloten zijn bij de NVI hierbij strakke beleidsregels. 
Tijdens een huisbezoek wordt vooral geprobeerd de betalingsproblematiek 
met de schuldenaar te bespreken en eventueel contact te bewerkstelligen met 
de Gemeentelijke Kredietbank of de Sociale Dienst. 

Sommige intermediairs beschouwen het huisbezoek als de meest effec-
tieve incassomaatregel. 'In die gevallen worden er vriendelijke doch 
vasthoudende dames op pad gestuurd om de vordering te innen. Vrouwen 
verdienen de voorkeur omdat die beleefder behandeld worden. Mannen 
worden sneller de deur uitgezet'. Hoewel deurwaarders huisbezoek buiten 
hun ambtelijke functie over het algemeen afwijzen, doet een deurwaarder dit 
wel bij grote vorderingen. 

Schuldenaren van de lease-maatschappij die in het bezit zijn van een 
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lease-auto worden soms zeer direct door de lease-maatschappij benaderd. 
Een incasso-intermediair ontvangt van de schuldeiser de reservesleutel en de 
man van de buitendienst spoort de auto op en neemt deze mee. Dezelfde 
werkwijze passen de sinds kort ook in Nederland opererende Repo-mannen 
toe." 

Het dreigen met gerechtelijke maatregelen neemt tijdens het incassotraject 
veelal toe. Een intermediair die snel resultaat wil zien, maakt regelmatig 
gebruik van concept-kort geding dagvaardingen, of van een concept van het 
faillissementsrekest. Extra druk wordt op de schuldenaar uitgeoefend door 
deze concepten over de bedrijfsfax toe te sturen, zodat de rest van het 
bedrijf ook van de betalingsproblemen kennis kan nemen. Een week later 
stuurt de advocaat die het faillissementsrekest zal indienen nog een laatste 
waarschuwing aan de schuldenaar. Het resultaat van deze psychologische 
oorlogsvoering tussen incasso-intermediair en schuldenaar is dat een groot 
aantal vorderingen alsnog betaald wordt. Als er geen regeling tot stand 
komt, wordt het faillissementsrekest daadwerkelijk op de rol gezet. De 
geInterviewde incasso-intermediair die bovenstaande werkwijze hanteert, 
heeft in een jaar 221 concept faillissementsrekesten aan schuldenaren 
verzonden. Van deze rekesten zijn er uiteindelijk 67 op de rol geplaatst. 
Van deze 67 zaken wordt vervolgens weer een aantal zaken voor de zitting 
ingetrokken of tijdens de behandeling geroyeerd. 

Een voordeel van de harde aanpak van schuldenaren is naar de mening 
van een deurwaarder, dat de zakelijke relatie hierdoor beter blijft: `Zolang 
er een schuld is kun je de relatie niet in stand houden, maar als de schuld 
weg is gaan ze weer zaken doen'. 

De incasso-intermediairs treden in het algemeen in contact met de schuld-
eiser over de te volgen procedure als de buitengerechtelijke incasso geen 
resultaat heeft opgeleverd. Maar er zijn ook incasso-intermediairs die menen 
dat de schuldeiser de zaak aan hen overgedragen heeft omdat zij de deskun-
digen zijn en dat zij dan ook het verdere verloop van de procedure kunnen 
bepalen. Advocaten treden in veel gevallen enkel als procureur op bij de 
rechtbank. De zaken worden van incassobureaus of deurwaarders verkregen. 
Zij bepalen ook welke incassomaatregel gevoerd moet worden. Soms 
worden de schuldeisers ingelicht over de kosten die met een gerechtelijke 
procedure gemoeid zijn. Als een schuldeiser, tegen de wens van de incasso-
intermediair in, toch wil procederen, moet soms een voorschot van de 
proceskosten voldaan worden. 

62 Deze term is ontleend aan de Amerikaanse lease-praktijken en een verkorting van het 
woord: 'repossession man'. 
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De meeste incasso-ondernemingen vragen in de voorfase handelsinformatie 
of persoonsinformatie van de schuldenaren op. Intermediairs hebben soms 
een on-line verbinding met de Kamers van Koophandel en handels-
informatie-ondernemingen. Deze informatie is van belang met het oog op 
het starten van een gerechtelijke procedure. Voor grote vorderingen wordt 
vaak bij ontvangst reeds verhaalsinformatie ingewonnen; er kunnen dan 
meer gerichte incasso-maatregelen gehanteerd worden. Indien uit de infor-
matie blijkt dat de schuldenaar geen betalingsmogelijkheden heeft of zelfs 
tegen een faillissement aanzit, wordt de vordering aan de schuldeiser 
teruggegeven. 

3.3.3.6 Overgang naar fase 3: de gerechtelijke incassomaatregelen 

De incasso-intermediairs schatten dat in de buitengerechtelijke fase, 
afhankelijk van het soort vorderingen en de ouderdom hiervan, ongeveer 
60% tot 80% van de vorderingen geheel of gedeeltelijk geIncasseerd wordt 
of dat er een betalingsregeling tot stand komt. 

De incassobureaus geven aan dat in ongeveer eenderde tot de helft van de 
niet geIncasseerde zaken een gerechtelijke procedure gestart wordt. Een 
incasso-intermediair meent dat hij gefaald heeft als het gerechtelijke traject 
bereikt wordt. In hoofdstuk 4 wordt duidelijk wat er met deze zaken uitein-
delijk gebeurt: vorderingen worden voor het begin van de derde fase inge-
trokken of tijdens de derde fase na onderhandelingen geroyeerd, er volgt 
een (verstek)vonnis, referte of een contradictoire procedure. Juist in deze 
overgangsfase wordt het de schuldenaar duidelijk dat het niet bij dreige-
menten blijft, maar dat de schuldeiser werkelijk een gerechtelijke procedure 
gaat starten. In veel gevallen zal dat voldoende reden zijn voor de schulde-
naar om te betalen of een betalingsregeling te vragen. 

De incassobureaus beperken zich bij de gerechtelijke incassomaatregelen 
vooral tot de kantongerechtsprocedures, omdat zij dan zelf als gemachtigde 
kunnen optreden. De hoge kosten van de rechtbankprocedure, onder meer 
veroorzaakt door de verplichte inschakeling van een procureur en de deur-
waarder, en de lange duur van deze procedure, maken haar onaantrekkelijk: 
`zelfs als je dan uiteindelijk een veroordelend vonnis hebt, blijft de client 
met eigen kosten zitten'. Ook wordt het verschil in beleid bij rechtbanken 
als nadelig ervaren; het maakt het procederen ingewikkeld en onaantrek-
kelijk. 

• De resterende helft van de niet-geIncasseerde zaken wordt afgeschreven. 
De redenen om een vordering af te schrijven zijn de betalingsonmacht van 
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de schuldenaar en de relatief geringe hoogte van de vordering. De gcinter-
viewde incasso-intermediairs menen dat in 90% of meer van de zaken 
waarin niet betaald worth het slordige betalers betreft of echte wanbetalers, 
en tenslotte dat er geen ander verweer is, dan dat er betalingsproblemen 
zijn. In slechts een klein aantal zaken gaat het om een inhoudelijk verweer. 
Als bet een inhoudelijk verweer betreft, neemt de incasso-intermediair 
contact op met zijn opdrachtgever om de gegrondheid van de vordering te 
controleren. Met het oog op het verweer zullen zij, voordat een gerechte-
lijke procedure gestart wordt, hun kansen in een procedure afwegen. Indien 
de schuldeiser zijn vordering niet voldoende met bewijsmiddelen kan 
staven, zal de incasso-intermediair zijn opdrachtgever adviseren de vorde-
ring in te trekken. Indien beide partijen gedeeltelijk gelijk hebben, zal 
getracht worden tot een schikking te komen. Een schikking is altijd te 
verkiezen boven de onzekerheid van de afloop van een contradictoire proce-
dure. Sommige incasso-intermediairs vermelden zelfs in bun Algemene 
Voorwaarden dat slechts in redelijkheid niet te betwisten vorderingen 
aangenomen worden. 

Deurwaarders starten in het algemeen sneller en vaker een gerechteftike 
procedure dan incassobureaus. Het percentage vorderingen dat gerechtelijk 
wordt gestart kan oplopen tot 50% of zelfs meer van het totaal aantal in 
behandeling zijnde zaken. Dit hoge percentage gerechtelijke procedures 
wordt mede veroorzaakt door het grote aantal huurzaken, veelal in combi-
natie met een ontruiming of ontbinding. In deze zaken geeft de schuldeiser 
er de voorkeur aan dat zo snel mogelijk een vonnis verkregen wordt. Deur-
waarders starten ook vaker een gerechtelijke procedure voor kleine vorde-
ringen, waar incassobureaus deze vorderingen afschrijven. Veel deurwaar-
ders sturen slechts een aanmaning en sommatie en na enkele weken wordt 
de dagvaarding betekend. Deze handelwijze is niet verwonderlijk omdat het 
betekenen van de dagvaarding tot de ambtelijke taken van de deurwaarder 
behoort. Vervolgens kan hij ook als gemachtigde voor de schuldeiser in de 
kantongerechtsprocedure optreden. Deze combinatie van werkzaantheden is 
voor de deurwaarder alleen maar aantrekkelijk. Deurwaarders gebruiken de 
dagvaarding ook als dreigement, zoals in geval van huurzaken met als 
nevenvordering ontruiming en het niet nakomen van een betalingsregeling. 
Voor de zitting wordt een groot aantal zaken alsnog betaald. 

Een van de ganterviewde deurwaarders deelde mee dat van het aantal 
zaken dat hij jaarlijks behandelt na de schriftelijke en telefonische 
aanmaningen ongeveer 30% niet geInd wordt. Slechts in 10% van deze 30% 
niet betaalde vorderingen wordt een gerechtelijke procedure gestart; maar 
pas nadat de deurwaarder er zeker van is dat er nog wat te halen valt. De 
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helft van deze gerechtelijke procedures (5%) wordt ingesteld hoewel de 
schuldenaar inhoudelijk verweer gevoerd heeft. Zijn juristen bereiken in 
90% van de gerechtelijke procedures waarin verweer gevoerd wordt, een 
gunstig vonnis: `mijn juristen krijgen er van langs als ze verliezen en als ze 
het slecht doen, vliegen ze er ook uit', aldus de deurwaarder. De overige 
20% van de onbetaalde vorderingen gaat terug naar de schuldeiser. 

Voor de advocatuur geldt dat als er geen minnelijke regeling tot stand 
gekomen is altijd een gerechtelijke procedure wordt gestart, ook in zaken 
met een serieus verweer. Een van de geInterviewde advocaten verklaarde 
dat hij eerst een verstekvonnis in het incasso-kort geding wil krijgen om 
vervolgens de nakoming van het verstekvonnis minnelijk te regelen. 

De onderlinge concurrentie tussen de verschillende incasso-intermediairs 
heeft als positief effect gehad dat er een toenemende aandacht is voor een 
zorgvuldig incassobeleid, vooral van de zijde van de incassobureaus die in 
de NVI verenigd zijn. Sinds een tiental jaren geleden de kritiek op de 
incassobureaus in de openbaarheid kwam, zijn er vanuit de incassobranche 
maatregelen genomen ter verbetering van hun werkwijze. Naar mijn mening 
heeft de NVI bereikt dat een aantal incassobureaus, die samen een groot 
deel van de incassomarkt bestrijken, zich is gaan toeleggen op een door 
interne regelgeving beheerst incassobeleid. Het toezicht op de naleving van 
de gedragscode berust bij de NVI en de Raad van Toezicht. De thans 
ontbrekende publikatie van klachten zou naar buiten meer gezag verlenen 
aan het toezicht. Zolang echter algemene regelgeving voor alle incasso-
bureaus ontbreekt of geen vestigingsvergunning vereist is voor het starten 
van een incassobureau kan iedereen die dat wil, zonder over enige juridi-
sche kennis te beschikken, een incassobureau beginnen. Zolang het aantal 
schuldenaren met betalingsproblemen toeneemt, zullen zich ook dubieuze 
nieuwkomers op de incassomarkt vestigen, die met hun agressieve en 
intimiderende praktijken een negatieve invloed op de branche zullen blijven 
uitoefenen. 

Gewone vergissingen, die ook bij de bonafide incasso-instellingen voor-
komen, worden vooral veroorzaakt door de vaak ver doorgevoerde automa- 
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tisering. Die vormen soms een bron van ergernis voor de schuldenaren.' 

Maar ook klachten over bedrijven die welbewust doorgaan met onjuiste 

aanmaningen te versturen, zijn niet onbekend." 

3.3.4.2 Bescherming van de schuldenaar 

De kritiek, onder andere van consumentenorganisaties, op de buitengerech-

telijke incasso richt zich vooral op het dreigen met steeds zwaardere 

maatregelen; daannee wordt ingespeeld op angstgevoelens bij de schulde-

naar zodat deze betaalt, ook als Cr misschien niet betaald hoeft te worden of 

als er gegronde redenen zijn om betaling op te schorten." De positie van 

de schuldenaar is hier in het geding. 

De buitengerechtelijke incasso is zeer belangrijk, zowel kwantitatief, dat 

wit zeggen naar het aantal geldvorderingen dat buitengerechtelijk wordt 

afgehandeld, als kwalitatief, als snel, goedkoop en effectief alternatief van 

de gerechtelijke incasso." Om die reden is het des te noodzakelijker aan-

dacht te schenken aan de positie van de schuldenaar. In theorie bieden de 

meeste incasso-intermediairs de mogelijkheid aan de schuldenaar om schrif-

telijk of mondeling verweer te voeren. Verweer wordt vaak gevoerd als de 

incasso-intermediair zelf telefonisch contact met de schuldenaar opneemt 

nadat betaling is uitgebleven. Schuldenaren worden ook wet op kantoor 

ontvangen om over de vordering overleg te plegen. Een incasso-interme-

diair, die alleen op bedrijven incasseert, verklaatde dat de schuldenaar in het 

63 Ter illustratie: Als gevolg van het betalen van 2 cent te weinig door schrijfster werd na 
een week f 10 administratiekosten in rekening gebracht. Na telefonisch contact werd 

verzekerd dat het recht getrokken zou worden en verder geen problemen zou geven. 

Enkele weken later waren de administratiekosten toch opgelopen tot f 20. Na weer een 
telefoontje werd het wel gecorrigeerd. 

64 Een voorbeeld uit 1995: een zwartrijdster' werd door de RET via een incassobureau meer 

dan 30 aanmanigen gestuurd, terwijI de persoon in kwestie in die periode niet in 

Rotterdam geweest was en dit herhaaldelijk meegedeeld had. Pas na identificatie door de 

controleurs in Rotterdam werd toegegeven dat ze niet de `zwartrijdster' was. 
65 Consumentenbond 1987, pp. 504-505, De Consumentenbond vermeldt het verhaal van een 

getergde consument. In plaats van naar de rechter te stappen heeft deze de bemiddeling 

van de Consumentenbond ingeroepen, waama de vordering, hoewel volgens het incasso-

bedrijf gerechtvaardigd, kwam te vervallen. Het Swoka-rapport dat uit 1990 dateert is 
bedoeld om de buitengerechtelijke incasso en de kritiek hierop te inventariseren. Sinds 

1990 blijven Cr ondanks duidelijke verbeteringen onregelmatigheden voorkomen. 
66 Bij het gebruik van het woord laltematief moet bedacht worden dat een geslaagde 

gerechtelijke incasso een titel oplevert die alsnog geexecuteerd zal moeten worden, terwill 

een geslaagde buitengerechtelOke incasso tot betaling leidt. 
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geval dat deze bij hem, dit is dus op het kantoor van de incasso-interme-
diair, ontvangen wordt, soms zijn advocaat meeneemt. Hoewel de schulde-
naar in staat wordt gesteld zijn verweer kenbaar te maken, ontbreekt de 
mogelijkheid van de beoordeling door een onafhankelijke derde, zoals bij de 
gerechtelijke procedures bestaat. Het is de incasso-intermediair zelf, 
gemachtigde van de schuldeiser, die het verweer op zijn inhoudelijke 
waarde toetst. Het zal afhankelijk zijn van de beroepsethiek en de persoon-
lijke invulling hiervan door de incasso-intermediair op welke wijze dit 
gebeurt.' Bij schuldenaren bestaat soms het gevoel van machteloosheid 
dat zij het niet tegen de incasso-ondememing op kunnen nemen. Omdat de 
buitengerechtelijke incasso`procedure' geen rechtsgang is behoeft deze niet 
te voldoen aan het beginsel van 'equality of arms', zoals neergelegd in art. 
6 EVRM, den van de belangrijkste hoofdbeginselen van de gerechtelijke 
procedures. Een mogelijkheid voor de `miskende' schuldenaar om die 
gelijkheid te herstellen, is om het op een gerechtelijke procedure te laten 
aankomen, maar gezien de kwantitatieve en kwalitatieve betekenis van de 
buitengerechtelijke incasso is een goed functionerende buitengerechtelijke 
incasso ook juridisch relevant. Op die grond kan regelgeving met tuchtrech-
telijke toetsing voor incassobureaus gerechtvaardigd worden. Bij regelgeving 
kan onder meer gedacht worden aan wettelijke regelingen zoals die in 
Duitsland en Amerika van kracht zijn." 

67 De Pres. Rechtbank Zwolle 28 juni 1991, KG 1991, 240 overwoog in een incassozaak dat 
de deurwaarder zich niet uitsluitend mag laten leiden door de partijdige belangen van 
diens opdrachtgever, maar tevens een eigen verantwoordelijkheid had ervoor te zorgen dat 
de rechtens te eerbiedigen belangen van de tegenpartij niet in het gedrang kwamen; 
Bespreking door P.R. Rodrigues in de Rubriek Sociaal Recht, Tijdschrift voor sociaal 
recht, 1991, 9. De Hoge Raad overwoog in HR 15 september 1995, RvdW 1995, 171, dat 
een notaris in de uitoefening van zijn ambt zich niet alleen goed rekenschap dient te geven 
van de belangen van de partijen die zijn medewerking verlangen, maar ook van de 
belangen van derden; P.R. Rodrigues in Rubriek Sociaal Recht: Tijdschrift voor sociaal 
recht 1996, 1. 

68 Voor Duitsland: Rechtsberatungsgesetz, 13 Dezember 1935. Voor de Verenigde Staten van 
Amerika: Fair Debt Collection Practices Act [§§ 194-225] 15 USCS §§ 1692; deze 
beperkt zich tot de incasso tegen consumenten. Rodrigues e.a. 1990, p. 165. In de Fair 
Debt Collection Practices Act wordt aangegeven welk gedrag als ongeoorloofd beschouwd 
moet worden. De regeling is er op gericht de privacy van de schuldenaar te beschermen. 
Dreigementen naar de schuldenaar toe door bijvoorbeeld valse informatie te verstreklcen of 
door lichamelijk geweld toe te passen is onrechtmatig. 
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3.3.4.3 Verzamelen persoonsgegevens 

Sinds de inwerkingtreding van de Wet gemeentelijke basisadministratie 

persoonsgegevens weigeren sommige gemeenten, om redenen van privacy-

bescherming, persoonsinformatie te verschaffen voor de verificatie van de 

noodzalcelijke persoonsgegevens in de gerechtelijke en buitengerechtelijke 

fase. Als extra bescherming van zijn privacy kan de ingeschrevene verzoe-

ken om de verstrekking van de adresgegevens te blokkeren. 69  
Incasso-intennediairs hebben regelmatig te maken met het probleem dat 

het adres van de schuldenaar niet klopt. De noodzakelijke persoonsinfor-

matie kan alleen bij de gemeente verkregen worden. Alleen deurwaarders en 

advocaten kunnen bij het starten van een gerechtelijke procedure de 

gewenste informatie verkrijgen. Op dezelfde wijze zouden ook incasso-

bureaus deze gegevens moeten kunnen verkrijgen bij het starten van een 

gerechtelijke procedure. Het kan echter van belang zijn, ook voor de 

schuldenaar, dat deze informatie al in de buitengerechtelijke fase verkrijg-

baar is. Gezien de extra kosten die dat met zich meebrengt is het starten van 

een gerechtelijke procedure veelal immers niet in het belang van beide 

partij en. 

Berkvens meent dat de economische bedrijvigheid er belang bij heeft dat 

adresgegevens in geval van wanbetaling op een niet at te ingewikkelde 

wijze kunnen worden achterhaald. Een te restrictief beleid van de gemeen-

telijke overheden zou het risico met zich mee kunnen brengen, dat in de 

particuliere sector nieuwe persoonregistraties gaan ontstaan." De Minister 

van Justitie meende ook dat privacyregels weliswaar nuttig en nodig zijn 

maar niet op oneigenlijke manier moeten worden gebruikt om fraude of 

ander onmaatschappelijk gedrag te vereenvoudigen.' 

In feite wordt door de weigerachtigheid van gemeenten ook het gebruik 

van de formulierdagvaarding voor particulieren onmogelijk gemaakt. Het zal 

immers maar zeer de vraag zijn of gemeenten aan particulieren de vereiste 

gegevens zullen verstrekken. In feite wordt het recht van de burger om zelf 

een procedure tegen zijn schuldenaar te starten, hetgeen met de formulier- 

69 Wet GBA, in werking getreden op 1-10-1994. Art. 77 Wet GBA regelt de verstrekking 
aan derden die gegevens behoeven in verband met de uitvoering van een algemeen 
verbindend voorschrift. Omdat gemeenten een discretionaire bevoegdheid hebben ten 
aanzien van de verstrekking van de gegevens, zal het afhankelijk zijn van de gemeente of 
incassobureaus en de advocatuur de gegevens verstrekt krijgen: Kamerstukken 11, 1988- 
1989, 21 123, nr. 3 (MvT), p. 61; Jacobs 1994, P.  984. 

70 Berkvens 1989, pp. 251-152. 
71 Stcrt 1989, 172 van 5 september 1989: Toespraak van de Minister van Justitie bij de 

opening van de Registratiekamer. 
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dagvaarding bij de kantongerechtsprocedure beoogd werd, hierdoor gefrus-
treerd. 

De kosten voor de buitengerechtelijke incasso die incasso-intermediairs aan 
de schuldeiser in rekening brengen, vormen een regelmatig punt van kritiek: 
er gelden geen vaste tarieven. De grote incassobureaus hebben weliswaar 
tarieflijsten, maar deze hebben alleen betrekking op de door hen te bere-
kenen provisie. Bijkomende kosten worden vaak niet vermeld. De tarieven 
zijn afhankelijk van het aantal vorderingen dat een schuldeiser jaarlijks heeft 
en de ouderdom van de vorderingen. De tarieven varieren van ongeveer 
10% tot 15% van de vordering en worden berekend over het gelnde bedrag. 
Deze laatste kosten kan de schuldeiser in het algemeen op grond van art. 6: 
96 lid 2 sub c BW zonder meer als buitengerechtelijke incassokosten ten 
taste van de schuldenaar brengen." 

Kleine kantoren hanteren vaak een hogere provisie oplopend tot 25% van 
de vordering. Ook zijn er incasso-intermediairs die speciaal voor kleine 
vorderingen een vast bedrag berekenen onder de noemer van administratie-
kosten of dossierkosten. Deze liggen over het algemeen hoger dan wanneer 
provisie van 15% berekend zou worden over de vordering. Incasso-inter-
mediairs zijn van mening dat voor kleine vorderingen een provisie van 15% 
niet kostendekkend is en zij daarom genoodzaakt zijn deze extra admini-
stratiekosten in rekening te brengen. Verschillende incasso-intermediairs 
meenden dat de inkomsten van de hoge vorderingen het verlies van de 
kleine vorderingen moet compenseren, want de werkzaamheden die zij voor 
grote en kleine vorderingen verrichten blijven meestal hetzelfde. Kosten die 
de incasso-intermediair voor verhaalsinformatie, persoonsinformatie en 
kantoorkosten maakt, worden apart aan de schuldeiser doorberekend. Het 
zijn vooral kantoren die op basis van 'no cure, no pay' werken die de 
schuldeiser lage kosten beloven en op die wijze proberen te concurreren met 
de grotere bedrijven. 'No cure, no pay' betekent meestal wel dat eerst een 
flunk bedrag betaald moet worden aan administratiekosten. Wordt de vorde-
ring gedeeltelijk geIncasseerd, dan blijkt soms uit de algemene voorwaarden 

•of de `kleine lettertjes', dat het incassobureau pas met de schuldeiser hoeft 

72 De problematiek welke kosten als buitengerechtelijke en welke als processuele kosten voor 
vergoeding in aanmerking komen blijft hier buiten beschouwing. 
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af te rekenen als het totale bedrag geincasseerd is." 

Uit het kwantitatief empirisch onderzoek in hoofdstuk 4 blijkt dat vooral 

de Amsterdamse rechtbank en het kantongerecht met betrekking tot de toe-

wijzing van buitengerechtelijke incassokosten een strak toetsingsbeleid 

hanteren met het door de Nederlandse Orde van Advocaten gehanteerde 

incassotarief als richtlijn. Gevorderde buitengerechtelijke kosten die boven 

dit tarief uitgaan worden meestal gematigd. Het Zwolse kantongerecht daar-

entegen wijst bij verstek alle gevorderde buitengerechtelijke kosten geheel 

toe. 

3.3.4.5 Vergelijking werkwijze incasso-intermediairs 

De werkwijzen van de verschillende incasso-intermediairs vertonen onder-

ling geen grote verschillen, zij het met uitzondering van de malafide 

incassobureaus met bun onbehoorlijke praktijken. De bonafide incasso-

intermediairs leggen de nadruk op een goed persoonlijk contact met hun 

opdrachtgevers en de schuldenaren. Schuldeisers hechten er over het alge-

meen aan dat de relatie met hun schuldenaren door het optreden van een 

incasso-intermediair niet voorgoed verbroken wordt. Daarom geeft men in 

de eerste plaats de voorkeur aan een meer persoonlijke benadering door een 

incasso-intermediair afgestemd op de wensen van de schuldeiser en rekening 

houdend met de omstandigheden van de schuldenaar. Pas als betaling uit-

blijft ml de schuldeiser overwegen eventueel een gerechtelijke procedure te 

starten. Ook de advocaten gaven aan dat de relatie tussen de schuldeiser en 

schuldenaar een duidelijke rol speelt bij de te nemen incassomaatregel. 

Indien de schuldeiser en schuldenaar langdurig met elkaar zaken hebben 

gedaan en deze langdurige relatie altijd goed verlopen is, zal meer geduld 

met de schuldenaar getoond worden en niet naar de zwaarste incassomaat-

regel, de faillissementsaanvraag, gegrepen worden; een betalingsregeling zal 

73 Een onderzoek onder 25 incassobureaus waarbij gevraagd werd de kosten op te geven 
voor de incasso van een vordering van f 10.000 varieerde van f 100 tot f 1800: 
Rendement, juni 1995, pp. 10-19. Verzekerings Magazine, Problemen met dubieuze 

debiteuren, 3 november 1993, pp. 57-58. Uitgebreider is het onderzoek in Controllers 
Magazine 1995 waarbij ook ingegaan wordt op het kostenasopect; met onder meer aan-

dacht voor het interval waarop geinde bedragen worden afgedragen en de kosten die 
verbonden zijn aan incasso op grand van `no cure, no pay' vergeleken met gewone 
provisie. In ktg. Emmen 18 oktober 1995, Prg. 1995, nr. 4430 oordeelde de kantonrechter 
dat de algemene voonvaarden waarin de provisiekosten warden omschreven voOr het 

aangaan van de overeenkomst duidelijk kenbaar moeten worden gemaakt aan de weder-
partij. 
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hier de voorkeur verdienen. 
Een andere aanpak wordt door de `harde' incasso-intermediairs gevolgd; 

deze zijn vooral te vinden onder de incassobureaus, maar er zijn ook 
deurwaarders en advocaten die deze aanpak voorstaan. De schuldeiser kiest 
bewust voor hun werkwijze. Het gaat hier over het algemeen om schuld-
eisers die slechts een klein aantal vorderingen per jaar hebben en daarmee 
niet bij de grote kantoren terecht kunnen. De relatie tussen schuldeiser en 
schuldenaar is hier van ondergeschikt belang of is meestal al grondig 
verstoord. Bij zo'n harde aanpak hoeft geen sprake te zijn van kwalijke 
praktijken, wel bestaat er over het algemeen wat minder mededogen met de 
schuldenaar. 

De schuldeiser zal op grond van een aantal overwegingen een keuze 
maken voor een van deze incasso-intermediairs. Belangrijke overwegingen 
die hierbij een rol kunnen spelen zijn het kostenaspect, de snelheid, flexi-
biliteit, deskundigheid en effectiviteit van het incassobeleid van de incasso-
intermediair en de persoonlijke behandeling die de schuldeiser krijgt. 

De uitgangspunten van de verschillende incasso-intermediairs zijn wel 
verschillend; zij kunnen verklaard worden uit de bevoegdheden die deur-
waarders en advocaten in de gerechtelijke fase hebben. Incassobureaus zijn 
in een procedure altijd aangewezen op een deurwaarder en/of een advo-
caat.' Incassobureaus zijn dan ook grote voorstanders van een eenvoudige 
gerechtelijke procedure waarbij inschakeling van een deurwaarder of advo-
caat niet vereist is. Enkele kleinere incassobureaus hebben aanvankelijk 
gebruik gemaakt van de formulierdagvaarding voor de kantongerechts-
procedure, maar dit niet voortgezet, onder meer vanwege het bezwaar dat, 
ook als het formulier door de schuldenaar niet in ontvangst genomen wordt, 
het griffiegeld verschuldigd 

74 Het procesmonopolie staat op het ogenblik ter discussie: Rapport van de interdepar-
tementale werkgroep Domeinmonopolie Advocatuur van 27 juni 1995, ook wel genoemd 
naar zijn voorzitter de Commissie Cohen. De commissie heeft onderzocht in hoeverre het 
-met behoud van de kwaliteit van de rechtspleging- mogelijk en zinvol is om de mede-
dinging tussen aanbieders van rechtsbijstand te bevorderen. Zo zou de mogelijkheid 
geboden moeten worden aan juristen in dienstverband om zich als advocaat te laten 
inschrijven. 

75 Als andere redenen worden genoemd dat er deurwaarders zijn die aan afwikkelingskosten 
15% berekenen in plaats van de door de Koninklijke Vereniging van Gerechtsdeur- 
waarders vastgestelde 10% en vanwege de verplichte handtekening van de schuldeiser, ook 
als het incassobureau als gemachtigde optreedt. Het is onduidelijk of deurwaarders 
inderdaad hogere tarieven zijn gaan berekenen voor het afwikkelen van `formulier- 
vonnissen'. Sommige deurwaarders hadden vooruitlopend op de inwerking treding van het 

(Wordt vervolgd...) 
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De grote incassobureaus zijn met hun ver doorgevoerde automatisering 
vooral ingesteld op de verwerking van grote aantallen vorderingen. Zij 
proberen zich te onderscheiden van de andere intermediairs door nadruk te 
leggen op hun lange ervaring met de buitengerechtelijke incasso. 

Deurwaarders propageren zichzelf als de enige beroepsgroep in Nederland 
die het gehele incassotraject, van begin tot eind, in eigen beheer kan 
athandelen. Hoewel de incasso voor veel deurwaarders een belangrijke bron 
van inkomsten is, blijft voor een groot aantal deurwaarderskantoren de 
incasso nog een, weliswaar belangrijke, nevenactiviteit. De grote deurwaar-
derskantoren waarbij de incasso de belangrijkste bron van inkomsten is, 
lijken in hun bedrijfsvoering, met ver doorgevoerde automatisering, het 
meest op de incassobureaus. Over de noodzakelijke juridische kennis 
beschikt de deurwaarder door zijn opleiding. Incassobureaus hebben meestal 
een tot meerdere juristen in dienst die de gerechtelijke procedures 
voorbereiden. 

De `prijzige' advocaat tenslotte houdt zich vooral bezig met de incasso 
van grote vorderingen. Incasso is doorgaans niet het belangrijkste Werk. 

Net is niet goed mogelijk de incasso-intermediairs te waarderen in hun 
functioneren; er zullen goede en minder goede en dure en minder dure 
incasso-intermediairs binnen de verschillende categorieen zijn. Wil een 
schuldeiser zich echter beperken tot buitengerechtelijke incassomaatregelen 
dan ligt de keuze voor een incassobureau voor de hand. Worden gerechte-
lijke incassomaatregelen overwogen dan is de deurwaarder voor kanton-
gerechtszaken en de advocaat voor rechtbankzaken een logische keuze. 

3.4 Afsluitende opmerkingen 

1-let kwantitatieve en kwalitatieve belang van de buitengerechtelijke incasso 
is groot. Incasso-intermediairs geven aan dat 60% tot 80% van het totaal 
aantal vorderingen buitengerechtelijk wordt afgehandeld. In de buitenge-
rechtelijke fase wordt dus 20% tot 40% van de vorderingen niet geincas-
seerd. Slechts een gedeelte hiervan wordt gerechtelijk voortgezet. Voor 
incassobureaus geldt dat 5% tot 15% van het totaal aantal aan hun aange-
boden vorderingen door een gerechtelijke procedure wordt gevolgd. Bij de 

75(...vervolg) 

Besluit horizontale prijsbinding op 1 juli 1993 hun prijzen losgelaten. Hangende het 

ontheffingsverzoek zijn zij echter weer gebonden aan het Reglement niet-ambtelijke 

rechtspraktijk. Een aantal deurwaarders vermeldt in de eigen Algemene Voorwaarden 
uitdrukkelijk dat voor een formuliervonnis 15% affiikkelingskosten berekend wordt. 
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deurwaarders ligt dit percentage hoger en is soms zelfs 50%. 
De voomaamste redenen waarom schuldeisers de buitengerechtelijke 

incasso prefereren boven de gerechtelijke incasso liggen in het kostenaspect 
en de lange en onzekere duur van de gerechtelijke procedures. Bij de keuze 
voor een bepaalde incasso-intermediair zal het kostenaspect daarom voor de 
schuldeiser een belangrijke rol spelen. De grote incassobureaus zijn vaak 
aantrekkelijk voor schuldeisers met grote aantallen vorderingen omdat zij 
gereduceerde tarieven bieden. De advocaat zal als `duurdere' incassant 
doorgaans niet ingeschakeld worden bij de inning van kleine vorderingen. 
De deurwaarder wordt niet zozeer gekozen vanwege het kostenaspect maar 
omdat hij, zonder veel uitstel, een gerechtelijke procedure bij de kanton-
rechter kan instellen. Deze bevoegdheden die zowel advocaten als deur-
waarders in de gerechtelijke fase hebben bepalen mede hun functioneren in 
de buitengerechtelijke fase. De incassobureaus stellen de buitengerechtelijke 
incasso op de eerste plaats en de gerechtelijke incasso wordt door hen 
slechts als uiterste maatregel ingezet. Bij de deurwaarders en de advocatuur 
wordt sneller tot gerechtelijke maatregelen overgegaan. Sommige schuld-
eisers, zoals de woningbouwverenigingen, kiezen nadrukkelijk voor een 
korte buitengerechtelijke incassofase welke bij niet-betalen steeds gevolgd 
wordt door een gerechtelijke procedure, zodat een vonnis tot ontruiming 
verkregen kan worden; zij kiezen daarom hoofdzakelijk voot de deurwaar-
der als incassant. Komt het daadwerkelijk tot ontruiming dan is de deur-
waarder eveneens bevoegd. 

Hoewel de kritiek op de dubieuze praktijken van de buitengerechtelijke 
incasso-intermediairs begint af te nemen, blijven er algemene punten van 
kritiek. 

Mijn belangrijkste bezwaar betreft het ontbreken van waarborgen ter 
bescherming van de schuldenaar. Door in te spelen op de angstgevoelens 
van de schuldenaar bestaat de kans dat er betaald wordt, ook als er 
misschien redenen zijn om niet te betalen. Wordt welisvvaar verweer 
gevoerd dan volgt in tegenstelling tot de gerechtelijke procedures na 
verweer geen beoordeling door een onafhankelijke derde, maar vindt de 
inhoudelijke toetsing van het verweer door de incasso-intermediair zelf 
plaats, vaak zonder dat deze over voldoende juridische kennis beschikt. Kan 
de schuldenaar zich niet verenigen met een tegen hem ingestelde vordering, 
en is de incasso-intermediair niet schikkingsbereid, dan zal hij moeten 
afwachten of de schuldeiser al dan niet een gerechtelijke procedure start. 
Zelf kan hij ook een procedure beginnen maar dat is onaantrekkelijk gezien 
de kosten en de ergemis die dat kan meebrengen. 

Tuchtrechtelijke toetsing van klachtwaardig gedrag, zoals het niet afdra- 
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gen van ontvangen gelden, is beperkt tot de advocatuur en de deurwaar-
ders. 76  De incassobureaus die aangesloten zijn bij de NVI hebben een 
interne gedragscode, waarbij het toezicht op de naleving berust bij het NVI 
en de Raad van Toezicht. Als mogelijke oplossing voor het probleem 
kunnen de Duitse en Amerikaanse regelgeving met betrekking tot incasso-
intermediars als voorbeeld dienen.' Zo kan in de Duitse regeling van een 
incasso-intermediair bij gebleken misstanden de vergunning ingetrokken 
worden. De Amerikaanse regeling geeft aan dat gedragingen van het incas-
sobureau, zoals het telefonisch lastig vallen van schuldenaren, het openbaar 
maken van de namen van schuldenaren of misleidende informatie over 
eventuele beslagmaatregelen onrechtmatig zijn. De schuldenaar kan hiervoor 
schadevergoeding vorderen. 

Een bezwaar is ook dat er door incasso-intermediairs in het algemeen 
geen duidelijkheid gegeven wordt over het totaal van de verschuldigde 
kosten voor een incasso-opdracht. Vooral voor de inning van kleine vorde-
ringen worden door incasso-intermediairs vaak administratie- of dossier-
kosten in rekening gebracht, omdat de provisie van 15% bij qua omvang 
kleine vorderingen niet geacht wordt kostendekkend te zijn. Maar ook 
andere kosten, zoals voor telefoon, post, en persoons- of handelsinformatie 
komen vaak ten taste van de schuldeiser, omdat rechters deze kosten vaak 
niet volledig ten taste van schuldenaren brengen. Bovendien worden door de 
incasso-intermediairs voor de inning van vorderingen qua omvang zeer 
uiteenlopende kosten berekend. 

76 Het huidige tuchtrecht van de advocatuur voldoet in grote mate aan de eisen die art. 6 lid 

1 EVFtM stelt en waaraan ook tuchtrecht dient te voldoen: Bitter 1984, pp. 115-127. Dit 
geldt niet voor het huidige tuchtrecht van de deurwaarders; de regeling in het nog in 

behandeling zijnde ontwerp deurwaarderswet (22 775) voldoet wel in voldoende mate aan 

de eisen van art. 6 lid 1 EVRM: Neve 1984, p. 140. Opgemerkt dient te worden dat 

jaarlijks slechts enkele klachten tegen deurwaarders worden ingediend. 
77 Zie noot 68, hoofdstuk 3. 
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ENIPIRISCH ONDERZOEK VAN DE GERECHTELIJICE 
PROCEDURES INZAICE GELDVORDERINGEN 

4.1 Inleiding 

Door middel van empirisch onderzoek zijn kwantitatieve en kwalitatieve 
gegevens verzameld over de verschillende wijzen van inning van geldvor-
deringen. Zoals in hoofdstuk 1 is gesteld zal de verkregen informatie een 
antwoord kunnen geven op de algemene probleemstelling inzake de wense-
lijkheid van een aparte incassoprocedure. 

Het onderzoek betreft de procedures terzake van incassovorderingen 
ingesteld bij het kantongerecht en de rechtbank. Het is verricht bij de 
arrondissementsrechtbanken en kantongerechten te Amsterdam, Utrecht en 
Zwolle. 

De keuze van deze zes instanties is allereerst bepaald door de grootte, dat 
wit zeggen het aantal civiele contentieuze zalcen op jaarbasis. Gekozen is 
voor een grote, een middelgrote en een kleine rechtbank en het ter plaatse 
gevestigde kantongerecht. Door een keuze te maken voor gerechten van 
verschillende grootte kan nagegaan worden of deze verschillen van invloed 
zijn op de wijze waarop geldvorderingen ingesteld worden. 

Op deze wijze is getracht een kwantitatief overzicht te verkrijgen van het 
onderzoeksveld, dat wit zeggen het aantal geldvorderingen dat via de 
gerechtelijke weg ingesteld wordt. 

Binnen deze driedeling naar grootte van gerechten is de keuze vervolgens 
bepaald door de variatie van in de praktijk ontwikkelde incassoprocedures, 
die de gerechten hanteren. Aldus is de uiteindelijke keuze gevallen op 
Amsterdam, Utrecht en Zwolle. 1  De keuze van Amsterdam is van bijzonder 
belang omdat zowel bij de rechtbank als bij het kantongerecht op ruime 
schaal gebruik gemaakt wordt van spoedvoorzieningen ter incasso, te weten 
het incasso-kort geding en de voorlopige voorzieningenprocedure ter 
incasso. In Utrecht heeft de rechtbank in november 1992 het incasso-kort 
geding ingevoerd. Doordat aan de deurwaarders een generieke machtiging 
hiertoe is afgegeven bestaat bij de kantonrechter de mogelijkheid om op 
verkorte termijn te dagvaarden. De rechtbank en het kantongerecht te 

1 De rechtbank Zwolle heeft sinds mei 1992 een nevenzittingsplaats in Lelystad. De 
president in kort geding houdt daar zitting. De administratieve verwerking van de zaken 
heeft in Zwolle plaats. Deze zaken zijn in de telling opgenomen. 

111 



Hoofdstuk 4 

Zwolle kennen voor geldvorderingen geen specifieke spoedvoorziening. Wel 
is in de loop van 1993 aan de deurwaarders een generieke machtiging 
afgegeven om op verkorte termijn bij het kantongerecht te dagvaarden. 

Behalve de bovenstaande gerechtelijke procedures is het faillissement ter 
incasso als afzonderlijke categorie in het onderzoek betrokken. Onderzocht 
wordt in welke mate in de drie genoemde rechtbanken het faillissement als 
pressiemiddel gebruikt wordt om betaling te verkrijgen. Net  criterium hier-
voor is dat het verzoek is ingetrokken voor de dienende dag of geroyeerd 
wordt na de dienende dag. 

4.2 Welke gegevens zijn verzameld? 

De eerste onderzoeksperiode is de maand januari 1993, de tweede de maand 
januari 1995. Januari is gekozen omdat bier sprake is van een gemiddelde 
maand? Alle geldvorderingen waarvan de eerst dienende dag 3  in deze 
periode viel zijn geregistreerd. 4  Het doel van een vergelijking tussen 1993 
en 1995 is vast te stellen of en in welke mate in de tussenliggende periode 
veranderingen hebben plaatsgevonden. 

Het empirisch onderzoek heeft primair een kwantitatief karakter. Ter 
aanvulling en voor een juiste plaatsbepaling van de kwantitatieve gegevens 
uit 1993 is kwalitatief onderzoek verricht door het houden van interviews 
met advocaten en anderen die zich beroepshalve in het bijzonder bezig-
houden met de incasso van geldvorderingen, in het bijzonder door gebruik-
making van het incasso-kort geding, of het faillissement ter incasso in 
Amsterdam, Utrecht en Zwolle. 5  Ter aanvulling van de gegevens uit 1995 
zijn gesprekken gevoerd met vier Amsterdamse deurwaarders die veelvuldig 
de voorlopige voorzieningenprocedure ter incasso volgen. In paragraaf 4.13 

2 Er zijn geen specifieke uitvaldagen wegens vakantie of feestdagen. Januari 1995 bleek 

toch af te wijken van januari 1993 omdat in Amsterdam in januari 1995 bij het 

kantongerecht er voor de incasso-voorlopige voorzieningen 5 roldagen op maandag waren 
tegen 4 roldagen op maandag in 1993. 

3 Onder eerst dienende dag wordt hier verstaan de dag dat de eerste mondelinge of 

schriftelijke behandeling plaatsvindt. In de dagvaarding wordt de dag en het uur van de 

eerste terechtzitting vermeldt (art. 5 jo 13 Rv). Het faillissementsverzoekschift vermeldt 
ook de dag en het uur van de behandeling. 

4 De telling betreft contentieuze zaken van de civiele rol (bij de rechtbank: de handelsunit). 

Familiezaken vallen buiten de telling. De gegevens zijn verzameld via de rol(nummers), 

de daarbij behorende minuten van de (verstek)vonnissen en dagvaardingen, de lopende 

zaken door raadpleging van de dossiers. 
5 Zie voor een verantwoording van de keuze van de respondenten par. 3.2.5. 
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zal in het bijzonder worden in gegaan op de wijzigingen die zich in Amster-
dam hebben voorgedaan. 

Van alle geselecteerde zaken zijn de volgende gegevens verzameld: 
- De tijdsduur van de gerechtelijke procedures, voorzover zij incassozaken 

betreffen. De totale tijdsduur is onderverdeeld in de termijn van dagvaar- 
ding en de termijn van gerechtelijke afdoening. 

- De hoogte van het gevorderde bedrag. 
- De kosten verbonden aan de gerechtelijke procedures voor partijen. 

Hierbij wordt onderscheiden tussen kosten van rechtshulp, vastrecht en 
andere kosten. 

- De rechtsbescherming van partijen, in het bijzonder van de schuldenaar. 
Onderzocht wordt of bij een verstekvonnis de toetsing, zoals voorge-
schreven in art. 76 Rv, plaatsvindt met betrekking tot de buitengerech-
telijke kosten en het gemachtigdensalaris. 

De procedures waarbij geldvorderingen ingesteld kunnen worden, zijn naar 
kantongerecht en rechtbank onderscheiden. Bij het kantongerecht zijn dit de 
bodemprocedure van art. 97 Rv (hiema afgekort als: 97) en de voorlopige 
voorzieningenprocedure van art. 116 Rv (afgekort als 116). In de tweede 
onderzoeksperiode zijn de voorlopige voorzieningen uitgesplitst naar incas-
so's (afgekort als 116 inc) en gewone voorlopige voorzieningen (afgekort 
als 116 alg). De reden hiervoor is dat er een grote toename van beide soort 
zaken in Amsterdam is. Eenzelfde onderscheiding als bij het kort geding is 
daarom op zijn plaats. Bij de rechtbank bestaan de procedures uit de 
bodemprocedure van art. 126 Rv (afgekort als 126), het kort geding, waarbij 
onderscheiden wordt naar geldvorderingen in kort geding in het algemeen 
(ook afgekort als 289 alg) en geldvorderingen ingesteld via het incasso-kort 
geding (289 inc) en het faillissement (afgekort als Fw). 

De onderwerpen die behandeld zullen worden zijn: het aantal geldvorderin-
gen bij de gerechten in Amsterdam, Utrecht en Zwolle en de verdeling over 
de procedures (4.3), de aard van de vorderingen (4.4), de hoogte van de 
vorderingen die ingesteld worden bij de verschillende procedures (4.5), het 
inleidende processtuk (4.6), de dagvaardingstermijnen (4.7), de termijn 
vanaf de eerste rolzitting (de eerst dienende dag) tot aan de beeindiging van 
de zaak (4.8), de wijze waarop de vorderingen eindigen (4.9), de partijcon-
stellatie (4.10), de toetsing van de vordering en rechtsbescherming van de 
schuldenaar (4.11), de executeerbaarheid van titels (4.12) en de wijze van 
procederen in Amsterdam (4.13). Ter afsluiting volgen enkele opmerkingen 
(4.14) en de conclusie (4.15). 
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4.3 Aantallen geldvorderingen 

De gegevens hebben alleen betrekking op de wijze van procederen in zake 
geldvorderingen met uitzondering van familierechtelijke geldvorderingen. 
Bij het registreren van geldvorderingen is onderscheid gemaakt naar de 
volgende categorieen: geldvorderingen zonder een bijkomende vordering en 
geldvorderingen in combinatie met een bijkomende vordering, zoals huur-
ontruiming of ontbinding. Niet meegeteld zijn arbeidszaken, ontbindingen 
van huurkoopovereenkomsten, verklaringen van recht, huurzaken ex art. 
1624 e.v. BW, schadestaatprocedures, en afgiften van zaken zonder bij-
komende geldvordering. Voor de laatste procedures geldt dat zij in het 
algemeen niet een vaststaande, niet voor betwisting vatbare geldvordering 
betreffen. Ook hoger beroep- en verzetprocedures zijn buiten de telling 
gelaten, omdat deze procedures over een langere tijd lopen en de eerst 
dienende dag niet in de onderzoeksperiode viel. Wel zijn de zaken 
meegeteld waarin na verstekverlening zuivering plaats vond of verzet werd 
ingesteld of na een contradictoir vonnis hoger beroep volgde. Zaken die 
betrekking hebben op vorderingen uit een collectieve arbeidsovereenkomst 
(CAO) en soms tot de arbeidszaken gerekend worden, zijn wel meegeteld. 

In tabel la is aangegeven hoeveel vorderingen in het totaal bij de onder-
zochte gerechten in januari 1993 zijn ingesteld; in tabel lb eveneens voor 
januari 1995 (zie voor landelijke jaarcijfers: Bijlage 2). Het betreft alleen 
civiele contentieuze zaken. Onderscheiden naar arrondissement is 
aangegeven om hoeveel vorderingen het bij de verschillende procedures 
gaat. 
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Procedure 	 Amsterdam 	Utrecht 	Zwolle 	Totaal 

, 97 kantongerecht 	 1405 	1072 	 388 	 2865 

116 kantongerecht 	 *304 	 12 	 3 	 319 

126 rechtbank 	 301 	 185 	 144 	 630 
, 	  

289 kort geding 	 270 	 54 	 44 	 368 

Fw6 	 45 	, 	 43 	 31 	 119 

totaal 	 2325 	1354 	 608 	 4301 

Procedure 	 Amsterdam 	Utrecht 	Zwolle 	Totaal 

97 kantongerecht 	 1305 	1074 	 373 	 2752 

116 kantongerecht 	 *883 	 27 	 3 	 913 

126 rechtbank 	 313 	 192 	 106 	 611 

289 kort geding 	 270 	 90 	 42 	 402 

Fw 	 70 	 53 	 40 	 163 

totaal 	 2841 	1436 	 564 	 4841 

Empirisch onderzoek van de gerechtelijke procedures inzake geldvorderingen 

Tabel l a: Totaal aantal vorderingen in januari 1993 

Tabel lb: Totaal aantal vorderingen in januari 1995 

*) 	De telling van de voorlopige voorzieningen voor incasso's van art. 116 Rv in 
Amsterdam is in januari 1993 gebaseerd op vier roldagen, in januari 1995 op vijf 
roldagen. 

Tabel 2 geeft het totaal aantal ge/dvorderingen aan dat binnen het onder-
zoek valt en geregistreerd is. Ook hier is per arrondissement aangegeven 
hoeveel vorderingen bij de verschillende procedures zijn aangebracht, tabel 
2a voor januari 1993 en tabel 2b voor januari 1995. 

Aangegeven is steeds het percentage geldvorderingen van het totaal aantal 
zaken in de procedures als aangegeven in tabel la en lb. 

6 De verzoeken tot een faillissementsaanvraag betreffen alleen die van schuldeisers. 
Hiernaast werden bij de drie rechtbanken in het totaal 17 faillissementsaanvragen op eigen 
verzoek ingesteld. 
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Procedure 	 A 	% 	U 	% 	Z 	% 	tot _ 	% 

97 knt.gerecht 	1206 	92 	1002 	93 	358 	96 	2566 	93 

116 inc.vrl.voorz. 	771 	87 	0 	0 	0 	0 	. 771 	84 

116 alg.vrl.voorz. 	_ 	17 	2 	3 	_ 	11 	0 	0 	20 	2 

126 rechtbank 	_ 	239 	76 	148 	77 	83 	78 	470 	77 

289 alg.kort gad. 	61 	22 	12 . 	13 	8 	19 	81 	20 

289 inc.kort ged. 	88 	33 	_ 	14 	16 	0 	0 	102 	25 

Fw 	 70 	100 	53 	100 	40 	100 	163 	100 

totaal 	 2452 	86 	1232 	85 	489 	86 	4173 	86 

Procedure 	 A 	% 	U 	% 	Z 	% 	totaal 	% 

97 kantongerecht 	1249 	89 	1009 	94 	371 	96 	2629 	92 

116 kantongerecht 	253 	_ 	83 	0_ 	0 	0 	0 	253 	79 

126 rechtbank 	206 _ 	68 	154 	83 	92 	64 	452 	72 

289 alg. kort geding 	59 	_ 	22 	13 	24 	4 	9 	76 	21 

289 inc. kort geding 	736 _ 	13 	2 	4 	0 	0 	38 	10 

Fw 	 45 	100 	_ 	43 	100 	31 	100 	119 	100 . 

totaal 	 1848 	79 	1221 	90 	498 	82 	3567 	83 

Hoofdstuk 4 

Tabel 2a: Totaal aantal geldvorderingen, absoluut en als percentage van tabel la, januari 
1993 

Tabel 2b: Totaal aantal geldvorderingen, absoluut en als percentage van tabel lb. januari 
1995 

De tabellen 3a en 3b geven de percentuele verdeling van de verschillende 
inningsprocedures voor elk arrondissement zoals aangegeven in de tabellen 
2a en 2b. 

7 Het incasso-kort geding in Amsterdam vermeldt in tabel 2a 36 zaken voor 1993 en 88 
zaken in tabel 2b voor 1995. In werkelijkheid zijn 71 respectievelijk 188 zaken 
aangebracht. In Amsterdam worden de zaken aanvankelijk zonder rolnummer op de rol 
gezet. Worden aangebrachte zaken vervolgens weer ingetrokken dan wordt geen vastrecht 
in rekening gebracht. 
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Procedure 	 Amsterdam 	Utrecht 	Zwolle 	Totaal 

97 kantongerecht 	 49.2 	 81.3 	 73.4 	61.5 

116 inc. voorl.voorz. 	31.5 	 0.0 	 0.0 	 18.5 

116 alg. voorl.voorz. 	 0.7 	 0.3 	 0.0 	 0.5 

126 rechtbank 	 9.7 	 12.0 	 17.0 	 11.3 

289 kort geding alg. 	 2.5 	 1.0 	 1.6 	 1.9 

289 inc. kort geding 	 3.6 	 1.1 	 0.0 	 2.4 

Fw 	 2.8 	 4.3 	 8.0 	 3.9 

, totaal 	 100.0 	100.0 	100.0 	100.0 

Procedure 	 Amsterdam , 	Utrecht 	Zwolle 	Totaal 

97 kantongerecht 	 67.6 	82.6 	74.5 	73.7 

116 kantongerecht 	 13.7 	 0.0 	 0.0 	 7.1 

126 rechtbank 	 11.1 	 12.6 	 18.5 	 12.7 

289 kort geding alg. 	 3.2 	 1.1 	 0.8 	 2.1 

289 inc. kort geding 	 1.9 	 0.2 	 0.0 	 1.1 

Fw 	 2.4 	 3.5 	 6.2 	 3.3 

, 	totaal 	 100.0 	100.0 	_ 	100.0 	100.0 

Empirisch onderzoek van de gerechtelijke procedures inzake geldvorderingen 

Tabel 3a: Percentages geldvorderingen per arrondissement (januari 1993) 

Tabel 3b: Percentages geldvorderingen per arrondissement (januari 1995) 

Tabellen 2a en 3a laten het absolute aantal geldvorderingen per procedure 
per arrondissement en het relatieve aandeel van elke procedure per arrondis-
sement voor januari 1993 zien; de tabellen 2b en 3b eveneens, maar dan 
voor januari 1995. 

Per arrondissement zijn er opmerkelijke verschillen in het •gebruik van de 
verschillende procedures. Indien er een keuzemogelijkheid bestaat dan is de 
vraag, welke overwegingen voor de schuldeiser en/of zijn procesvertegen-
woordiger een rol spelen, om een bepaalde procedure te volgen. 

Aileen bij het kantongerecht te Amsterdam kan voor geldvorderingen 
naast de bodemprocedure de voorlopige voorzieningenprocedure gevolgd 

117 



Hoofdstuk 4 

worden. In Utrecht en Zwolle staat slechts de bodemprocedure open. Een 
vordering die tot de competentie van de kantonrechter hoort zal hier in de 
regel in de bodemprocedure ingesteld worden. Daarnaast kunnen vorde-
ringen die tot de competentie van de kantonrechter horen ook bij de 
president in kort geding worden ingesteld en kan een faillisementsaanvraag 
gedaan worden. 

Bij de drie rechtbanken is een keuze mogelijk tussen de bodemprocedure, 
het kort geding en de faillissementsaanvraag. Amsterdam en Utrecht 
beschikken bovendien over het incasso-kort geding. 

Uit de tabellen la t/m 3b zijn de uitkomsten van bovenstaande keuze-
mogelijkheden af te leiden. De onderzoeksgegevens van 1995 duiden op een 
opvallende verandering in de wijze van procederen in Amsterdam. (Waar-
over uitvoeriger in par. 4.13). Zowel bij het Amsterdamse kantongerecht als 
bij de Amsterdamse rechtbank is er in 1995 een toenemend gebruik van de 
spoedvoorzieningen. Bij het kantongerecht betreft het de (incasso) voor-
lopige voorzieningenprocedure en bij de rechtbank het (incasso-)kort 
geding. Hoewel geldvorderingen in kort geding bij de drie onderzochte 
rechtbanken ingesteld kunnen worden is het percentage van het totaal aantal 
geldvorderingen in Amsterdam met 6.1% aanmerkelijk hoger dan in Utrecht 
met 2.1% en in Zwolle met 1.6%. Uit de tabellen 3a en 3b kan afgeleid 
worden dat zowel in 1993 als in 1995 het faillissement ter incasso in 
Amsterdam verhoudingsgewijs minder vaak gebruikt wordt dan in Utrecht 
en Zwolle. 

4.3.1 Kiezen voor een bepaalde procedure 

Aan de hand van interviews met advocaten uit de arrondissementen Amster-
dam, Utrecht en Zwolle, is nagegaan of en om welke redenen een keuze 
gemaakt wordt voor een bepaalde procedure. 

Hoewel het onderwerp van de interviews de incassopraktijk in zijn 
algemeenheid betrof, werd in het bijzonder geinformeerd naar de keuze-
mogelijkheden bij de rechtbank: het faillissement ter incasso en het 
(incasso-)kort geding. De reden daarvan is dat advocaten weinig als 
gemachtigde bij het kantongerecht optreden! 

8 Wesseling-van Gent 1987, pp. 65-68, haar bevindingen over het hoge percentage vertegen-
woordiging door advocaten in arbeidszaken is voor mijn onderzoek niet relevant; 
Venvoerd e.a. 1987, p. 393, geven aan dat eisers in 10% van de gevallen een advocaat 
inschakelen. Bij de rechtbank is de advocaatiprocureur de verplichte procesvertegenwoor-
diger. 
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De belangrijkste conclusie die uit de advocaten-interviews getrokken kan 
worden is dat de advocaat, die het (ihcasso-)kort geding en de faillisse-
mentsaanvraag gebruikt, voor snelheid en zekerheid kiest; de bodemproce-
dure is lang en onzeker. 9  Het incasso-kort geding en de faillissements-
aanvraag worden alleen ingesteld als de vordering onbetwist of in redelijk-
heid niet te betwisten is. Indien er kans bestaat dat de vordering betwist 
wordt is er geen keuze mogelijk en kan alleen de bodemprocedure of het 
gewone kort geding gevolgd worden. Wat de bodemprocedure zo onzeker 
maakt is de processuele houding van de gedaagde. Hierin bestaat het grote 
verschil met de spoedprocedures, zoals het kort geding, en de voorlopige 
voorzieningenprocedure, waar ongeacht de processuele houding van 
gedaagde, steeds op korte termijn een uitspraak wordt verkregen. 

Indien de advocaat rechtstreeks door de schuldeiser wordt ingeschakeld, 
beslist de advocaat at dan niet in overleg met de schuldeiser, welke 
procedure gevoerd wordt. Sommige schuldeisers kiezen bewust voor een 
advocaat die gebruik maakt van het incasso-kort geding. 

De advocaten bevestigen dat de faillissementsaanvraag in overwegende 
mate als dreigmiddel ter incasso wordt gebruikt. Intrekking of royement van 
het verzoek is vrijwel steeds het gevolg van betaling of het verkrijgen van 
een betalingsregeling. Soms is een faillissement onvermijdelijk en eindigt de 
aanvraag onbedoeld in het faillissement van de schuldenaar. 

Een aanwijzing voor het gebruik van de faillissementsaanvraag als incas-
somiddel is het aantal ingetrokken en geroyeerde aanvragen. De gegevens 
met betrekking tot de wijze waarop de faillissementsaanvraag bij de arron-
dissementen eindigt (tabel 4) wijzen in de richting dat in elk geval in 
Zwolle en Utrecht de faillissementsaanvraag meer als incassomiddel 
gebruikt wordt dan in Amsterdam.' In Zwolle wordt 75% van de 

9 Kritiek op de lange duur van de bodemprocedure hebben o.a: Asscher 1987, P.  42 e.v.; 
Van Breda 1993, p. 1197; Brandjes 1993, p. 67; Brenninkmeijer Adv.bl. 1993, p. 434 e.v.; 
Hirsch Ballin 1993, p. 581; Kist 1993, p. 157; Ingelse 1993, p. 164; Lind 1993, p. 169; 
Keijser e.a. 1991, p. 23; Barendrecht 1994, pp. 837-843; Instelling Gecombineerde 
Commissie inzake efficiency in civiele procedures, NVvR/OvA: eindrapport, juli 1995. 
Enige onrust is er bij advocaten na de uitspraak van Arr.-rechtbank Roermond, 20 juni 
1991, NJ 1992, 242. Op grond van art. 47 Fw kan de curator de nietigheid van een 
betaling inroepen, wanneer de schuldenaar voor zijn faillietverklaring deze betaling heeft 
verricht en voorzover de boedel daardoor benadeeld is. De curator zal o.m. moeten kunnen 
bewijzen dat de schuldeiser wist of behoorde te weten dat die betaling .  tot benadeling zal 
leiden. De rechtbank besliste als volgt: de nietigheid van een betaling kan worden 
ingeroepen, wanneer hij die de betaling ontving wist dat het faillissement was 
aangevraagd. Deze wetenschap is zeker aanwezig bij degene die zelf het faillissement 

(Wordt vervolgd...) 
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1 
41loop 	 Amsterdam 	Utrecht 	Zwolle 	Totaal 

	

'93 	'95 	'93 	'95 	'93 	'95 	'93 	'95 
— 	  

ingetrokken en royement lI 	27 	41 	32 	37 	20 	30 	79 	108 

faillissement en surseance 	_ 	12 	23 	8 	16 	11 	10 	31 	49 

afgewezen i2 	 6 	6 	3 	0 	0 	0 	9 	6 

totaal 	 45 	70 	43 	53 	31 	40 	119 	163 	i  

Hoofdstuk 4 

aanvragen ingetrokken of geroyeerd, in Utrecht is het percentage 70%. In 
Amsterdam is het aandeel ingetrokken of geroyeerde aanvragen 58%. 

label 4: AJloop van de faillissementsaanvragen per rechtbanlc (fanuari 1993 en januari 
1995) 

Zowel bij de ingetrokken aanvragen als bij de royementen wordt het 
verzoek teruggenomen, nadat -onder de druk van het dreigende faillis-
sement- betaald wordt of een betalingsregeling is overeengekomen. 

De geinterviewde Amsterdamse advocaten hebben een voorkeur voor het 
incasso-kort geding boven het faillissement ter incasso. Ben verklaring 
hiervoor is dat het in Amsterdam moeilijker dan bij de andere rechtbanken 
is om het faillissementsrekest in te dienen. Aan het vereiste van pluraliteit 
wordt strak de hand gehouden, in die zin dat het rekest reeds de pluraliteit 
moet vermelden voordat het op de rol gezet wordt. Schuldeisers die het 
faillissement als incassomiddel gebruiken beschikken op dat vroege tijdstip 
vaak nog niet over een steunvordering. Daarbij moet worden bedacht dat in 

to(...vervolg) 
heeft aangevraagd, ook als dat alleen bedoeld was als incassomiddel. Verondersteld mag 
worden dat een dergelijk doel van de faillissementsaanvraag niet met zich brengt dat de 
schuldeiser ten behoeve van dat doel in de faillissementsaanvrage een in strijd met de 
werkelijkheid zijnde voorstelling van de financiele toestand van de schuldenaar zou 
hebben gegeven. 

ii Bij het faillissement is onderscheid gemaakt tussen ingetrokken verzoeken en verzoeken 
die door royement geeindigd zijn. Ingetrokken zijn verzoeken die v6Or de eerste zitting 
warden ingetrokken. Bij royement wordt het verzoek tijdens de procedure teruggenomen. 
In beide gevallen gaat het in feite om een faillissement ter incasso. Nadat onder de druk 
van het dreigende faillissement een betalingsregeling is overeengekomen, wordt het 
verzoek teruggenomen. 

12 Een faillissementsvettoek wordt afgewezen indien de vordering gemotiveerd wordt 
betwist, de verzoeker niet verschijnt, er geen pluraliteit van schuldeisers is of de rechter 
onbevoegd is. 
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Amsterdam het incasso-kort geding openstaat. Twee Amsterdamse incasso-
kort geding advocaten noemen als voordeel van het kort geding boven het 
faillissement dat in kort geding ook nevenvorderingen ingesteld kunnen 
worden, zoals afgifte van een auto of van creditcards. Het incasso-kort 
geding wordt door de Amsterdamse advocaten als nuttig ervaren in die 
gevallen waarin geen verweer gevoerd wordt of het verweer chicaneus is. 
De zitting wordt door de advocaten belangrijk gevonden omdat ze dan het 
verweer van de schuldenaar, indien nodig, kunnen bestrijden. De president 
in het Amsterdamse incasso-kort geding zal steeds op een regeling aansturen 
indien er geen inhoudelijk verweer is. Hij zal ook in geval van een 
schikking een vonnis wijzen. Indien de regeling niet nageleefd wordt kan 
dan alsnog het vonnis ten uitvoer gelegd worden. De Amsterdamse incasso-
kort geding advocaten volgen het incasso-kort geding ook voor zaken die 
tot de competentie van de kantonrechter horen, zoals huurincassovor-
deringen gecombineerd met een ontruiming." 

Als belangrijk effect van zowel het (incasso-)kort geding als de faillis-
sementsaanvraag wordt genoemd, dat alleen at door te dreigen met het 
incassomiddel een groot aantal zaken voor de zitting wordt geregeld of 
betaald." De ervaring heeft geleerd dat de aanzegging van of dreiging met 
een kort geding aanmerkelijk snellere resultaten oplevert dan de dreiging 
met een gewone procedure. Heeft de dreiging met de dagvaarding geen 
betaling opgeleverd dan wordt de zaak op de rot gezet. Amsterdam heeft 
echter een speciaal `verplaatsingsbeleid' ontwikkeld waarbij zaken 
weliswaar op de kort geding-rol staan, maar waar de president zonder tot 
behandeling over te gaan de zaak naar een volgende zitting kan verplaatsen. 
De advocaat heeft op deze wijze een sterke onderhandelingspositie. Komt 
hij tot een schikking en wordt de zaak vervolgens alsnog ingetrokken dan is 
geen vastrecht verschuldigd. 

Hoewel Utrecht sinds 1992 de mogelijkheid van het incasso-kort geding 
kent werd er in 1993 maar sporadisch gebruik van gemaakt. Openstelling 
van het incasso-kort geding had ten doe een afname van de faillissements- 

13 Hoofdregel is dat de kantonrechter bevoegd is in huurzaken. In afwijking hiervan kan de 
president in kort geding kennis nemen van deze vorderingen indien uit hoofde van 
onverwijlde spoed een voorlopige voorziening vereist is. Ontruiming wordt als het meest 
effectieve dreigmiddel beschouwd. Volgens Brandjes 1993, p. 67, is het Amsterdamse 
incasso-kort geding bevorderd door het fenomeen van de massaal oplopende huurschulden. 
Toen het aantal langdurige incassoprocedures bij de kantonrechter de pan uit begon te 
rijzen was het klimaat nip voor de invoering van het incasso-kort geding. 

14 Sandberg 1992, p. 1151, meent dat in meer dan de helft van de zaken het niet tot 
daadwerkelijke dagvaarding komt. 
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aanvragen te bereiken. In 1995 werd het incasso-kort geding weliswaar 

vaker ingesteld . maar zonder dat dat merkbaar effect op het aantal faillis-

sementsaanvragen had. In Zwolle bestaat de mogelijkheid van het incasso-

kort geding niet en worden in kort geding ook nauwelijks geldvorderingen 

ingesteld." De faillissementsaanvraag is bier de eenvoudigste mogelijkheid 

om tot een snel resultaat te komen. 

Bij de kantongerechten wordt in huurzaken door de schuldeiser (meestal 

woningbouwverenigingen) in een groot aantal zaken ook voor snelheid 

gekozen. De voorlopige voorzieningenprocedure van art. 116 Rv neemt bij 

het Amsterdamse kantongerecht als spoedprocedure een geheel eigen plaats 

in en wordt vooral in huur- en huurontruimingszaken gevolgd. De procedure 

kent sinds haar invoering een toenemende populariteit. Een aantal 

Amsterdamse deurwaarders die als gemachtigde van de woningcorporaties 

optreden, volgen de voorlopige voorzieningenprocedure ter incasso. Een 

incasso-kort geding advocaat met zeer veel huurzaken maakt in Amsterdam 

ook wel gebruik van de voorlopige voorzieningenprocedure. Het betreft 

vooral de sociale woningbouw en hij wil de kosten voor de schuldenaar zo 

laag mogelijk houden. In Utrecht en Zwolle staat de voorlopige voorzie-

ningenprocedure niet voor geldvorderingen open. 

Conclusie: 
Geldvorderingen vormen met meer dan 85% het leeuwendeel van het totaal 

aantal ingestelde civiele vorderingen bij de onderzochte gerechten. In 

Amsterdam en Utrecht werden zowel in 1993 als in 1995 bij het kanton-

gerecht ongeveer 82% van de vorderingen ingesteld en bij de rechtbank 

18%. Zwolle wijkt hiervan af met respectievelijk 74.5% en 25.5% in 1993 

en 73.4% en 26.4% in 1995. Een gedeeltelijke verklaring voor dit verschil 

kan zijn dat in Amsterdam en Utrecht vorderingen die tot de competentie 

van de rechtbank behoren, gesplitst worden, of teruggebracht worden tot 

f 5.000 om zodoende de kantonrechter bevoegd te maken. 16  Er kan 

15 In Lelystad werden in 1995 enkele typische incassovorderingen in kort geding ingesteld, 

terwijI deze in Zwolle ontbreken. De president van de Zwolse rechtbank verklaarde een 

ruim beleid te voeren met betrekking tot geldvorderingen in kort geding. Naar zijn mening 

lijken de advocaten in Lelystad meer op Amsterdamse advocaten die agressiever 

procederen vergeleken met hun Zwolse college's. Zie ook Bruinsma 1992, p. 1258, le 
kolom. 

16 In Utrecht, maar vooral in Amsterdam komen gesplitste vorderingen voor. Op de rol staan 

dan een aantal opeenvolgende zaken tussen dezelfde partijen. De dagvaardingen zijn 

identiek. Regelmatig worden vorderingen teruggebracht tot f 5.000 en van het meerdere 
afgezien of behoudt men zich een recht voor op het overige. 
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bovendien sprake zijn van een regionaal effect. Zo is in het arrondissement 
Zwolle een deurwaarder werkzaam die een hoog percentage geldvorderingen 
buitengerechtelijk afhandelt. Het aantal geldvorderingen dat hij bij het 
kantongerecht instelt is dientengevolge gering. Deze deurwaarder maakt wet 
veel gebruik van het faillissement ter incasso. Het faillissement wordt 
veelvuldig als incassomiddel gebruikt, ook als er een spoedvoorziening 
zoals het incasso-kort geding openstaat. 

Vergelijking januari 1993 en januari 1995 
Bij vergelijking van de twee onderzoeksperioden kunnen de volgende 
opmerkingen gemaakt worden. 

In Utrecht en Zwolle is er geen noemenswaardig verschil tussen de 
absolute aantallen en percentuele aandelen in 1993 en 1995. Hieruit kan 
geconcludeerd worden dat de wijze van procederen in Utrecht en Zwolle 
vrij constant gebleven is. Wel is bij de Utrechtse en Zwolse rechtbank een 
lichte verschuiving te zien van de bodemprocedure naar het (incasso-)kort 
geding. Daamaast is er bij beide rechtbanken een toename van het faillis-
sement ter incasso. Dat er geen kwantitatieve verschillen zijn met januari 
1993 is op zijn minst verrassend, omdat de laatste jaren regelmatig 
gesproken wordt over de toename van de werkdruk van de rechterlijke 
macht." 

In Amsterdam daarentegen is een sterke toename van het totaal aantal 
zaken in de maand januari 1995 ten opzichte van de maand januari 1993. 
Deze stijging is vooral het gevolg van een toenemend gebruik van de 
voorlopige voorzieningenprocedure voor huurincasso's. 

Hoewel verwacht had mogen worden dat de stijging van de voorlopige 
voorzieningenprocedure ter incasso een vermindering van het aantal 
bodemzaken bij de kantonrechter zou meebrengen, heeft substitutie slechts 
ten dele plaatsgevonden. De voorlopige voorzieningen procedure is 
toegenomen met ruim 500 zaken terwijl bij de bodemprocedure maar 43 
geldvorderingen minder aangebracht zijn. 

De uitkomsten van tabel la en lb, en 2a en 2b geven aan dat zowel in 
1993 als 1995 in Amsterdam veelvuldig gebruik gemaakt werd van de 
spoedvoorzieningen zoals het incasso-kort geding en de voorlopige 

17 Zo onder meer: In gesprek met .... Mr. Emo Bos, kantonrechter te Rotterdam, Justitie-
krant, 18 augustus 1995, p. 3: 'De afgelopen jaren nam de werkdruk op de kleine 
kantongerechten sterk toe. Landelijk gezien is er de laatste drie, vier jaar zelfs sprake van 
een verdubbeling van het aantal zaken. Die toename heeft [er] ondermeer [mee] te maken 

dat de mensen makkelijker schulden maken dan vroeger .... En bedrijven gaan er 
sneller toe over om uitstaande schulden te innen'. 
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voorzien ingenprocedure. 
In Amsterdam is er bij de rechtbank een opvallende toename van het 

incasso-kort geding. De toename van het incasso-kort geding is ook hier 
voor een groat deel toe te schrijven aan de stijging van huurontrui-
mingszaken. Deze groei van het incasso-kort geding veroorzaakt geen daling 
van het aantal bodemzaken bij de rechtbank omdat die tot de competentie 
van de kantonrechter horen. Opvallend is dat bij het totaal aantal zaken dat 
in kort geding is ingesteld alleen in Utrecht een feitelijke toename te zien 
is. ' s  

Om een juist beeld te schetsen van de toename van de voorlopige 
voorzieningenprocedure volgen enkele statistische gegevens. 19  In 1993 
werden bij het Amsterdamse kantongerecht in totaal 22.263 civiele zaken 
ingesteld, in 1995 23.874. Het aantal ingestelde voorlopige voorzieningen 
wordt niet aangegeven, wel het aantal verstekvonnissen dat gewezen is. In 
1993 zijn dat er 2.738 en in 1995 3.876. Het percentage verstekvonnissen 
bedroeg ongeveer 57% van de incasso en algemene voorlopige voorzie-
ningen samen. In 1993 zouden er dan ongeveer 3.900 voorlopige voorzie-
ningen zijn ingesteld en in 1995 5.500. De toenemende belangstelling in 
Amsterdam voor de spoedvoorzieningen rechtvaardigt een afzonderlijke 
bespreking (zie paragraaf 4.13). 

4.4 Aard van de vorderingen 

De geldvordering kan haar grondslag hebben in een overeenkomst, een 
onrechtmatige daad of een ander rechtsfeit waaruit verbintenissen kunnen 
ontstaan. Geldvorderingen met uitzondering van familiezaken vallen binnen 
het onderzoek. Geldvorderingen in combinatie met vorderingen van andere 
aard vallen binnen het onderzoek indien de nevenvordering als prikkel is 
bedoeld om de betaling van een geIdvordering te stimuleren. Het bekendste 
voorbeeld hiervan is de vordering terzake van achterstallige huur, die pleegt 
te worden gecombineerd met een vordering tot ontbinding van de huurover- 

18 Een reden, dat er geen feitelijke toename in kort geding is, kan zijn dat een aantal zaken 
die in de eerste onderzoeksperiode in 1993 nog tot de competentie van de president in kort 

geding behoorde, in 1995 hiervan uitgesloten zip op grond van de Algemene Wet 

Bestuursrecht (1-1-1994) en de Wet Rechtsbijstand (1-1-1994). Ook vreemdelingenzaken 

worden niet !anger in kort geding behandeld. 
19 In het empirisch onderzoek is met betrekking tot de toename van de voorlopige 

voorzieningenprocedure ter incasso de maand januari 1993 moeilijk te vergelijken met de 

maand januari 1995, omdat er vier respectievelijk vijf roldagen waren. 
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G 	 GA 	 GB 	 GO 

97 kantongerecht 	 2195 	 16 	 2 	 416 

116 kantongerecht* 	 7 	 o 	 0 	 246 

126 rechtbank 	 364 	 5 	 82 	 1 

289 alg. kort geding 	 45 	 13 	 0 	 18 

289 inc. kort geding 	 23 	 o 	 0 	 15 

Fw 	 119 	 0 	 0 	 0 

totaal 	 2753 	 34 	 84 	 696 

G 	 GA 	 GB 	 GO 

97 kantongerecht 	 2209 	 5 	 1 	 352 

116 inc.voorl.voorz.* 	 63 	 0 	 0 	 708 

116 alg.voorl.voorz. 	 6 	 0 	 o 	 14 

126 rechtbank 	 402 	 1 	 67 	 o 

289 alg. kort geding 	 57 	 9 	 0 	 15 

289 inc. kort geding 	 58 	 2 	 0 	 42 

Fw 	 162 	 0 	 o 	 o 

totaal 	 2957 	_ 	 17 	 68 	 1131 

eenkomst en/of met een vordering tot ontruiming. 
De volgende vier categorieen geldvorderingen worden onderscheiden: 

geldvorderingen zonder nevenvordering (verder afgekort als G); geldvorde-
ringen in combinatie met huurontruiming of ontbinding (afgekort als GO); 
geldvorderingen met afgifte van zalcen -zoals bij lease - of de vaststelling 
van betalingsachterstand met gelijktijdig het verschaffen van toegang tot een 
woning aan onder meer het elektriciteitsbedrijf (afgekort als GA), en 
geldvorderingen ingesteld na het leggen van conservatoir beslag (afgekort 
als GB). Bij deze drie geldvorderingen met nevenvorderingen moet de vraag 
gesteld worden of en in welke mate er sprake is van een in de eerste plaats 
op incasso gerichte procedure. 

Tabel 5a: Totaal aantal zaken naar aard van de vordering per categorie (januari 1993) 

*) gebaseerd op vier roldagen 

*) gebaseerd op vijf roldagen 

Empirisch onderzoek van de gerechtelijke procedures inzake geldvorderingen 

Tabel 5b: Totaal aantal zaken naar aard van de vordering per categorie (januari 1995) 
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Zowel in 1993 als in 1995 zijn de vorderingen hoofdzakelijk geldvorde-
ringen zonder nevenvordering. Van geldvorderingen met een nevenvorde-
ring komen de huurincasso's met ontruiming het meeste voor. 

In Amsterdam worden huurincasso's voornamelijk bij de voorlopige 
voorzieningen procedure van art. 116 Rv ingesteld. Daarnaast werden in 
januari 1993 ook nog 33 huurincasso's met ontruiming in kort geding 
ingesteld. Waarom kiezen advocaten in die gevallen niet voor de 
(goedkopere) procedure van art. 116 Rv? Een reden die een Amsterdamse 
advocaat noemt is dat hij gewend is aan het kort geding, waannee goede 
resultaten bereikt worden, maar het financiele voordeel voor de advocaat zal 
ook meespelen. 

De gegevens over januari 1995 laten in vergelijking met januari 1993 een 
sterke toename zien in Amsterdam van de voorlopige voorzieningenproce-
dure voor incasso's. Het totaal aantal huurincasso's in 1995 vertoont een 
overeenkomstige stijging. Een Amsterdamse woningbouwcorporatie gaf als 
mogelijke verklaring voor de stijging van het aantal huurincasso's de 
verzelfstandiging van de corporaties in 1994. De corporaties moeten, nu de 
huren hun enige inkomsten zijn, commercieler gaan werken met als gevolg 
dat sneller wordt ingegrepen indien er huurachterstanden zijn. 

Conservatoir (derden)beslag wordt als een effectief incassomiddel 
beschouwd. Na de beslaglegging vraagt de advocaat vervolgens een ruime 
termijn om de hoofdvordering in te stellen, zodat er voldoende tijd is om tot 
betaling of een betalingsregeling te komen. Veel beslagen worden dan ook 
opgeheven. Beslagen worden ook opgeheven als het beslag geen doel 
getroffen heeft. De onderzoeksgegevens voor Amsterdam in januari 1993 
vermelden 45 ingestelde vorderingen na beslaglegging. Dat zou op jaarbasis 
voor 1992 ongeveer 550 vorderingen betekenen. Volgens de kort geding 
griffie in Amsterdam zijn er in 1992 2494 verzoeken tot beslaglegging 
gedaan. Naar schatting zijn dus 2000 conservatoire beslagen om een van 
beide redenen opgeheven. 

4.5 Be hoogte van de vorderingen bij de verschillende procedures 

De vorderingen zijn geclassificeerd volgens de vastrechtgrenzen en bij het 
kantongerecht ook volgens de appelgrens. De categorieen bij het kanton-
gerecht zijn dan: I: vorderingen tot 1 200; 2: tot f 1.000; 3: tot f 2.500, de 
appelgrens; 4: tot f 3.000 en 5: tot f 5.000. De rechtbank omvat ook nog 
de categorieen: 6: vorderingen van f 5.000 tot f 10.000; 7: tot f 25.000 en 
tenslotte 8: de vorderingen boven f 25.000. 
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Hoogte 	 97 	116 	126 	289a1g 	289inc 	Fw" 	totaal 

1 -200 	174(6.6) 	0(0) 	0(0) 	0(0) 	0(0) 	0(0) 	174(4.9) 

2 -1000 	952(36.2) 	9(3.6) 	0(0) 	1(1.3) 	0(0) 	0(0) 	962(26.9) , 

3 -2500 	824(31.3) 	138(54.4) 	1(0.2) 	13(17.1) 	4(10.5) 	2(1.7) 	982(27.5) 

4 -3000 	155(5.9) 	18(7.1) 	1(0.2) 	2(2.6) 	1(2.6) 	1(0.8) 	178(5.0) 

5 -5000 	335(12.7) 	64(25.3) 	7(1.5) 	3(3.9) 	6(15.8) 	9(7.6) 	424(11.9) 

6 -10000 	125(4.8) 	22(8.7) 	120(26.5) 	11(14.5) 	12(31.6) 	20(16.8) 	310(8.7) 

7 -25000 	27(1.0) 	1(0.4) 	134(29.6) 	16(21.1) 	7(18.4) 	33(27.7) 	218(6.1) 

8 ->25000 	27(1.0) 	_ 	1(0.4) 	184(40.7) 	_ 	30(39.5) 	8(21.1) 	23(19.3) 	273(7.7) 

Hgte 	 97 	116inc 	116alg 	126 	289a1g 	289inc 	Fw 	Totaal 

1 	 171(6.7) 	2(0.3) 	0(0) 	0(0) 	0(0) 	0(0) 	0(0) 	173(4.1) 

2 	1007(39.3) 	63(8.2) 	3(15) 	0(0) 	0(0) 	3(2.9) 	0(0) 	1076(25.8) 

3 	763(29.7) 	365(47.4) 	4(20) 	1(0.2) 	5(6.2) 	22(21.6) 	3(1.9) 	1162(27.8) 

4 	 132(5.2) 	_ 	82(10.7) 	0(0) 	1(0.2) 	0(0) 	1(1.0) 	5(3.1) 	221(5.3) 

5 	320(12.5) 	159(20.7) 	4(20) 	2(0.4) 	8(9.9) 	12(11.8) 	5(3.1) 	510(12.3) 

6 	 110(4.3) 	79(10.3) 	3(15) 	116(24.7) 	13(16) 	22(21.5) 	28(17.3) 	391(9) 

7 	 37(1.4) 	11(1.5) 	3(15) 	, 	160(34.0) 	21(25.9) 	27(26.5) 	40(24.7) 	299(7.2) 

8 	_ 	23(0.9) 	5(0.7) 	3(15) 	_ 	190(40.4) 	34(42) 	_ 	15(14.7) 	_ 	48(29.6) 	_ 	318(7.6) 

Empirisch onderzoek van de gerechtelijke procedures inzake geldvorderingen 

Tabel 6a: Totaal aantal vorderingen naar hoogte en procedure en -tussen haakjes- in 
percentages (/anuari 1993) 

Tabel 6b: Totaal aantal vorderingen naar hoogte en procedure en -tussen haakjes- in 
percentages (fanuari 1995) 

20 Van de faillissementsverzoeken zijn de verzoeken die in een faillissement gedindigd zijn 
niet in de tabellen 6 Um 9 opgenomen, omdat de dossiers hiervan niet opgevraagd zijn en 
als gevolg hiervan de hoogte van de vordering niet bekend is. 

127 



Boogie 	 97 	 116 	126 	2894 	289inc 	Fw 	Totaal 

1 -200 	 54(4.3) 	0(0) 	0(0) 	0(0) 	0(0) 	0(0) 	54(3.0) 

2 -1000 	444(35.6) 	9(3.6) 	0(0) 	10.7) 	0(0) 	0(0) 	454(24.7) 

3-2500 	397(31.9) 	138(54.5) 	0(0) 	12(20.4) 	401.1) 	1(22) 	552(30.0) 
- 

4 -3000 	75(6.0) 	18(7.1) 	0(0) 	1(1.7) 	1(2.8) 	1(2.2) 	96(5.3) 

5 -5000 	157(12.6) 	64(253) 	0(0) 	3(5.1) 	4(11.1) 	2(4.4) 	23002.5) 

6-10000 	80(6 4) 	22(8.7) 	50(24.4) 	10069) 	12(333) 	6033) 	180(9.8) 

7 -25000 	220.8) 	1(0.4) 	69(33.6) 	13(22.0) 	709•5) 	12(26.7) 	124(6.8) 

8 ->25000 	17(1.4) 	1(0.4) 	86(42) 	19(32.2) 	802.2) 	12(26.7) 	143(7.8) 

Hongte 	 97 	116inc 	_ 	116alg 	126 	2894 	289inc 	Fw 	Totaal 

1 	 40(3.3) 	2(03) 	0(0) 	0(0) 	0(0) 	0(0) _ 	0(0) 	42(1.7) 

2 	454(37.7) 	63(9.2) 	3(17.6)_ 	0(0) 	0(0) 	0(0) _ 	0(0) 	_ 	520(21.5) 

3 	392(32.5) 	365(47.4) 	307.6) 	0(0) 	4(6.6) , 	21(23.9) 	2(2.8) 	_ 	787(32.5) 

4 	 61(5.1) 	82(10.7) 	0(0) 	0(0) 	0(0) 	1(1.1) 	20.8) 	146(6.0) 

5 	 16303.5) 	159(20.7) 	403.5) 	2(0.8) 	6(9.8) 	11(12.5) , 	10.4) 	_ 	346(14.3) 

6 	 58(4.8) 	7900.3) 	201.8) 	58(24.3) 	1208) 	19(21.6) 	11(15.7) 	_ 	238(9.8) 

7 	 230.9) 	11(14) 	3(17.6) 	71093) 	1707.9) 	24(273) 	1105.7) 	160(6.6) 

8 	 140.2) 	5(0.7) 	2(11.8) 	108(45.2) 	23(37.7) 	1203.6) 	19(27.1) 	183(7.5) 

Hoofdstuk 4 

Tabel 7a: Vorderingen te Amsterdam naar hoogte en procedure en -tussen haakjes- in 

percentages (januari 1993) 

Tabel 7b: Vorderingen le Amsterdam naar hoogte en procedure en -tussen haakjes- in 
percentages (Januari 1995) 
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Hoogle 	 97 	116alg 	 126 	289a1g 	289inc 	Fw 	Totaal 

1 	 100(10) 	0(0) 	 0(0) 	0(0) 	0(0) 	0(0) 	100(8.2) 

2 	392(39.1) 	0(0) 	 0(0) 	0(0) 	3(21.4) 	0(0) 	395(32.2) 

3 	 281(28) 	1(33.3) 	1(0.7) 	1(8.3) 	1(7.2) 	0(0) 	285(23.2) 

4 	 53(5.3) 	0(0) 	1(0.7) 	0(0) 	0(0) 	1(2) 	55(4.5) 

5 	119(11.9) 	0(0) 	 0(0) 	1(8.3) 	1(7.2) 	2(4) 	123(10.0) 

6 	 39(3.9) 	1(33.3) 	39(26.3) 	1(8.3) 	3(21.4) 	9(17) 	92(7.4) 

7 	 8(0.8) 	0(0) 	56(37.8) 	2(16.7) 	3(21.4) 	19(38) 	88(7.2) 

8 	 8(0.8) 	1(33.3) 	51(34.5) 	7(58.4) 	3(21.4) 	19(38) 	89(7.2) 

Hoogte 	 97 	 126 	289a1g 	289inc 	 Fw 	 Totaal 

1 -200 	 89(8.9) 	0(0) 	0(0) 	0(0) 	 0(0) 	 89(7.5) 

2 -1000 	 363(36.2) 	0(0) 	0(0) 	0(0) 	 0(0) 	363(30.0) 

3 -2500 	 305(30.4) 	1(0.7) 	1(7.7) 	0(0) 	1(2.3) 	308(25.3) 

4 -3000 	 66(6.6) 	0(0.0) 	1(7.7) 	0(0) 	0(0) 	 67(5.7) 

5-5000 	 134(13.4) 	1(0.7) 	0(0) 	2(100) 	5(11.6) 	142(11.8) 

6 -10000 	 34(3.4) 	37(24.5) 	1(7.7) 	0(0) 	6(14.0) 	 78(6.5) 

7 -25000 	 4(0.4) 	39(25.8) 	3(23.1) 	0(0) 	12(27.9) 	 58(5.0) 

8 ->25000 	 7(0.7) 	_ 	73(48.3) 	7(53.8) 	_ 	0(0) 	10(23.3) 	_ 	97(8.0) 

Empirisch onderzoek van de gerechtelijke procedures inzake geldvorderingen 

Tabel 8a: Vorderingen te Utrecht naar hoogte en procedure en -tussen haakjes- in 
percentages (januari 1993) 

Tabel 8b: Vorderingen te Utrecht naar hoogte en procedure en -tussen haakjes- in 
percentages (/anuari 1995) 
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Hoorn 	 97 	 126 	 289a1g 	 Fw 	 Totaal 

1 	 31(8.6) 	 0(0) . 	 0(0) 	 0(0) 	 31(6.4) 

2 	 161(44.9) 	 0(0) _ 	 0(0) 	 0(0) 	161(33.4) 

3 	 90(25) 	 0(0) .. 	 0(0) 	 1(3) 	91(18.9) 

4 	 18(5) 	 0(0) .. 	 0(0) 	 2(6.1) 	 20(4.1) 

5 	 38(10.6) 	 0(0) 	 102.5) 	 2(6.1) 	 41(8.5) 	I  

6 	 13(3.6) 	19(22.9) , 	102.5) 	 8(20.5) 	 41(8.5) 

7 	 6(1.7) 	33(39.7) , 	 2(25) 	10(25.6) 	51(10.6) 

8 	 1(0.3) 	31(37.3) 	 4(50) 	10(25.6) 	 46(9.5) 
_ 

Hoorn 	 97 	 126 _ 	289alg 	 Fw 	 Totaal 

I -200 	 31(8.4) 	 0(0) 	 0(0) 	 0(0) 	 31(6.5) 

2 -1000 	 144(38.8) 	 0(0) _ 	 0(0) 	 0(0) 	144(29.3) 

3 -2500 	 12202.9) 	 0(0) _ 	 0(0) 	 0(0) 	122(24.8) 

„ 	4-3000 	 14(3.8) 	 1(1.1) 	 0(0) 	 0(0) 	 15(3.3) 

5 -5000 	 44(11.9) 	 2 6(6.6) , 	 0(0) 	 2(6.5) 	5200.7) 

6-10000 	 11(3.0) 	33(36.1) 	 0(0) 	 8(25.8) 	5200.7) _  

7 -25000 	 1(0.3) 	26(28.7) , 	 0(0) 	 9(29.0) 	 36(7.5) 

8 -25000 	 3(0.8) 	2507.5) _ 	4000) 	 10.2) 	 33(7.0) 

Hoofdstuk 4 

Tabel 9a: Vorderingen te Zwolle naar hoogte en procedure en -tussen haakjes- in 

percentages onnuari 1993) 

Tabel 9b: Vorderingen te Zwolle naar hoogte en procedure en -tussen haakjes- in 

percentages (Januari 1995) 

In de categorieen I t/m 5 werden in totaal 2668 (93%) zaken ingesteld. 

Hoewel het kantongerecht de instantie voor de `kleine zaken' is werden in 

de kantongerechtsprocedure van art. 97 Rv en 116 Rv in januari 1993 in de 

categorieen 6 t/rn 8, dus boven f 5.000, toch nog 203 (7%) vorderingen 

21 Zwolle geeft voor de hoogte van de vordering bij de rechtbank (126) slechts de 
hoofdvordering aan. Niet meebegrepen in dit bedrag zijn de wettelijke rente en de 
buitengerechtelijke incassokosten. De 6 vorderingen in categorie 5 zullen met meetelling 
van deze kosten naar alle waarschijnlijkheid in categoric 6 vallen. Bij alio andere 
procedures omvat de hoofdvordering altijd de wettelijke rente tot de dag der dagvaarding 
en eventuele buitengereehtelijke incassokosten of schadevergoeding. 
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ingesteld. In januari 1995 werden bij de kantongerechten in de categorieen 1 
Um 5 (bij de bodemprocedure en 116 Rv) 3074 vorderingen ingesteld. In de 
categorieen 6 t/m 8 waren dit. 274 vorderingen. De percentages waren nu 
91.5% en 8.1%. De toename van vorderingen boven f 5.000 is te verklaren 
uit de toename van het aantal huurzaken. Vooral bedrijfsruimten vallen in 
deze categorie. Deze toename kan op zijn beurt verklaard worden uit de 
gemiddelde huurverhogingen van 4.8% in 1994 en 4.2% in 1995, die de 
reden zijn dat de gevorderde achterstallige huur oploopt. Volgens een recent 
onderzoek onder woningcorporaties moet de achtergrond van de huurachter-
standen vooral gezocht worden in de betalingsmoraal en in de prioriteits-
stelling van huurders. Door de afwachtende houding die tot voor kort bij de 
woningcorporaties bestond heeft bij een deel van de huurders de mening 
post gevat dat zonder sancties huurschulden kunnen worden opgebouwd.' 

Per 1 juni 1994 heeft een verhoging van het vastrecht plaatsgevonden. 
Verondersteld mocht worden dat er als gevolg van deze verhoging nog 
minder kleine vorderingen - tot f 200 - ingesteld zouden worden omdat de 
kosten verhoudingsgewijs te hoog werden. De uitkomsten van het onderzoek 
bieden geen duidelijke ondersteuning voor deze veronderstelling. Uit de 
gegevens blijkt alleen wel dat in Amsterdam in januari 1995 slechts 40 
vorderingen lager dan f 200 (2.1%) werden ingesteld tegen 54 kleine 
vorderingen in januari 1993 (3.7%). In Utrecht is er daarentegen een 
toename van de kleine vorderingen van 89 naar 100 (bijna 10%). Een 
mogelijke verklaring kan zijn dat er in Utrecht verhoudingsgewijs veel 
kleine vorderingen uit de medische sector worden ingesteld. In Zwolle is er 
geen wijziging ten opzichte van 1993: in beide perioden werden 31 vorde-
ringen beneden f 200 ingesteld (8.6%). 

De kantongerechtsprocedure in Amsterdam laat met betrekking tot de 
vorderingen boven de f 5.000 ook een afwijkend beeld zien in vergelijking 
met deze procedures in Utrecht en Zwolle. In Amsterdam is in januari 1993 
9.6% van de ingestelde vorderingen in de bodemprocedure bij het kanton-
gerecht hoger dan f 5.000, en van de voorlopige voorzieningenprocedure 
van art. 116 Rv is 9.5% hoger dan f 5.000. In het totaal is 9.5% van de 
kantongerechtsprocedures hoger dan f 5.000. Dat is twee keer zoveel als in 
Utrecht (4.5%) en Zwolle (4.1%). De onderzoeksgegevens van 1995 geven 
aan dat het percentage vorderingen bij de kantongerechten, dat hoger is dan 
f 5.000, in Amsterdam met 9.8% nagenoeg gelijk gebleven is; in Utrecht en 
Zwolle is het percentage gestegen tot respectievelijk 5.5% en 5.6%. 

Bij huurontruimingen van particulieren gaat het vaak om een bedrag van 

22 C.C. van den Handel, Er valt te praten, Onderzoek naar ontruimingsprocedures bij 
woningcorporaties, Nationale Woningraad, Almere, februari 1996. 
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ongeveer f 1.000 tot f 1.500. Een Amsterdamse advocaat vindt de kosten 
die dan vanwege een incasso-kort geding verschuldigd zijn voor deze lage 
vorderingen wel een bezwaar. Net  is echter geen reden voor hem om de 
voorlopige voorzieningen procedure van artikel 116 Rv te volgen. Ben 
andere advocaat met vooral huurzaken in de sociale woningbouw heeft 
vanwege het kosten-aspect wel voor de voorlopige voorzieningenprocedure 
gekozen. lndien de vordering meer dan f 5.000 bedraagt kiest hij voor het 
incasso-kort geding. 

De cijfers doen veronderstellen dat de soort vorderingen die in de 
rechtbank Amsterdam ingesteld worden vaak van een andere orde zijn dan 
in de rechtbanken van Utrecht en Zwolle. In Amsterdam worden vooral in 
het gewone kort geding zeer hoge vorderingen ingesteld. Zowel Amster-
damse als Utrechtse advocaten vinden het kort geding de bij uitstek 
geschikte procedure om op korte termijn een beslissing te verkrijgen in hoge 
vorderingen. Wordt een geldvordering in het gewone kort geding ingesteld 
dan is de omvang vaak (gemiddeld 42%) f 25.000 of hoger. Hoe hoger het 
bedrag, des te groter is het belang en des te eerder wordt aan het criterium 
van `spoedeisend belang' voldaan, aldus de advocaten. 

De tabellen laten zien dat de faillissementsverzoeken vorderingen 
betreffen vanaf f 1.000. Hierbij moet aangetekend worden dat het in 
Amsterdam niet is toegestaan het faillissement aan te vragen voor vorde-
ringen minder dan f 1.000. Utrecht en Zwolle kennen deze beperking 
niet. 23  Het merendeel van de faillissementsaanvragen ligt echter boven 
f 5.000 en ongeveer de helft van de vorderingen ligt boven f 10.000. 
Enkele advocaten letten op de hoogte van de steunvordering omdat zij het 
verzoek alleen indienen met vermelding van de steunvordering. De Zwolse 
advocaat liet weten dat de rechtbank bij kleinere vorderingen een minder 
coulant aanhoudingsbeleid kent. Net  gewone aanhoudingsbeleid houdt in dat 
de rechtbank op verzoek van de faillissementsaanvrager de zaak vier keer 
kan aanhouden tot maximaal acht weken, zodat er een ruime termijn is om 
tot een schikking te komen. 

Ten opzichte van januari 1993 is in januari 1995 de gemiddelde hoogte van 
de vorderingen boven f 25.000 bij de drie rechtbanken afgenomen. In de 
tabellen 10a en 10b zijn van categorie 8 ook de medianen venneld. Omdat 
individuele uitschieters naar boven toe het gemiddelde omhoog trekken 
geeft de mediaan, dit is de middelste van een reeks, een beter beeld. De 
medianen liggen voor de drie rechtbanken op ongeveer gelijke hoogte. 

23 De Amsterdamse faillissementsgriffie neemt geen verzoeken in behandeling van 
vorderingen onder f 1.000 en ook de steunvordering mod tenminste f 1.000 groot zijn. 
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Hoogie 	 Amsterdam 	 Utrecht 	 Zwolle 

1 	 147 	 135 	 142 

2 	 602 	 533 	 535 

3 	 1.643 	 1.622 	 1.680 

4 	 2.744 	 2.719 	 2.856 

5 	 3.894 	 3.850 	 3.881 

6 	 7.588 	 6.705 	 7.108 

7 	 16.867 	 16.194 	 17.763 

8 gemiddelde 	 197.414 	 119.150 	 120.916 

8 mediaan 	 58.905 	 53.052 	 53.208 

Hoogle 	 Amsterdam 	 Utrecht 	 Zwolle 

1 	 145 	 133 	 121 

2 	 603 	 560 	 567 

3 	 1.669 	 1.588 	 1.715 

4 	 2.742 	 2.731 	, 	 2.616 
	 --- 

5 	 3.892 	 3.933 	 3.930 

6 	 6.584 	 6.557 	 7.073 

7 	 15.213 	 16.112 	 15.775 

8 gemiddelde 	 24933.327 	 135.836 	 399.697 

8 mediaan 	 55.000 	 63.248 	 61.794 

Empirisch onderzoek van de gerechtelijke procedures inzake geldvorderingen 

Tabel 1 Oa: Gemiddelde nominale bedrag per categorie en arrondissement (in guldens) in 
1993 

Tabel 10b: Gemiddelde nominale bedrag per categorie en arrondissement (in guldens) in 
1995 

24 Het hoge gemiddelde in Amsterdam is het gevolg van een vordering van 62 miljoen 
gulden die in kort geding is ingesteld. In kort geding worden in Amsterdam vaker zeer 
hoge vorderingen ingesteld. In de onderzoeksperiode werden nog drie vorderingen boven 
den miljoen geregistreerd, namelijk van 1.1, 2.5 en 2.8 miljoen gulden. Als de vordering 
van 62 miljoen gulden niet wordt meergerekend is het gemiddelde voor Amsterdam in 
categorie 8 f 502.280,--. In Utrecht en Zwolle werden in kort geding geen vorderingen 
boven 1 miljoen ingesteld. 
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Conclusies: 
(1) Van het totaal aantal ingestelde geldvorderingen is bijna 93% lager dan 

f 5.000. Ruim de helft van het totaal aantal ingestelde geldvorderingen 
ligt tussen de f 200 en f 2500. Slechts 4% van de vorderingen is lager 
dan f 200. 

(2) De hoogte van de vorderingen in kort geding varieert van minimaal 200 
gulden tot zeer hoge bedragen. In kort geding werden in januari 1993 
in het total 30 vorderingen (26 in Amsterdam en 4 in Utrecht) inge-
steld, die, wat de hoogte betreft tot de bevoegdheid van de kanton-
rechter behoren. In januari 1995 zijn er 51 van dit soort gevallen; in 
Amsterdam 43, in Utrecht 7 en in Zwolle 1, die wat de hoogte betreft 
tot de bevoegdheid van de kantonrechter behoren. 

4.6 Het inleidend processtuk 

Aileen de kantongerechtsprocedure laat door de mogelijkheid van verschil-
lende inleidende processtukken een gedifferentieerd beeld zien. 

De bodemprocedure bij het kantongerecht vangt ook met een dagvaarding 
aan. Hierbij wordt onderscheiden naar dagvaarding per (deurwaarders-)ex-
ploit (art. 5 Rv) en dagvaarding per formulier (art. 104 lid I Rv). Art. 7 lid 
1 Rv bepaalt dat de termijn van dagvaarden tenminste vier weken is. Indien 
een verzoek tot verkorting van de dagvaardingstermijn gedaan wordt kan 
slechts dagvaarding bij exploit plaatsvinden. Het kantongerecht in Utrecht 
heeft met ingang van 1992 hiertoe aan de deurwaarders een generieke 
machtiging afgegeven. Zwolle heeft deze met ingang van 1 augustus 1993. 
Zowel in Utrecht als in Zwolle is verkorting van de dagvaardingstermijn 
mogelijk in huur(ontruimings-)zaken en voor bepaalde geldvorderingen. 

Hoewel art. 116 lid 3 Rv geen bepaling inhoudt over de wijze van 
oproeping in de voorlopige voorzieningenprocedure vangt deze bij de onder-
zochte kantongerechten aan met een dagvaarding of oproep bij deurwaar-
dersexploit en uitdrukkelijk niet per formulier. De kantonrechters hebben de 
aanbeveling gedaan om de oproeping per deurwaardersexploit verplicht te 
stellen.' De termijn van dagvaarden wordt door de kantonrechter bepaald. 

De tabellen 1 la en 1 lb geven aan met welk inleidend processtuk de bodem-
procedure bij de kantongerechten ingeleid is. 

Per kantongerecht is onderscheiden naar: deurwaardersexploit (afgekort 

25 Trema `Special'92-1, p. 12. 
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Inleidend processtuk 	Amsterdam 	Utrecht 	Zwolle 	Totaal 

5 	exploit 	 1139 	826 	299 	2264 

5.1 	verkorte tennijn 	 5 	143 	 39 	 187 

104.1 	schuldeiser 	• 	17 	 11 	 5 	 33 

104.2 	gemachtigde 	 32 	 22 	 15 	 69 

104
- 	

13 	 0 	 0 	 13 

Totaal 	 1206 	_ 	1002 	358 	2566 

Inleidend processtuk 	Amsterdam 	Utrecht 	Zwolle 	Totaal 

5 	exploit 	 1163 	839 	351 	2353 

5.1 	verkorte termijn 	 6 	139 	 10 	 155 

104.1 	schuldeiser 	 30 	 9 	 3 	 42 

104.2 	gemachtigde 	 50 	 22 	 7 	 79 

, Totaal 	 1249 	1009 	371 	_ 	2629 

Empirisch onderzoek van de gerechtelijke procedures inzake geldvorderingen 

als 5), exploit op verkorte termijn (afgekort als 5.1) en formulierdag-
vaarding, waarbij onderscheiden is of de indiening door de schuldeiser zelf 
plaatsvindt (afgekort als 104.1) of door een gemachtigde (afgekort als 
104.2). Indien niet duidelijk is wie het formulier heeft ingediend wordt dit 
aangegeven met 104. 

Tabel 1 la: Inleidend processtuk bij de bodemprocedure van art. 97 Rv van het 
kantongerecht (januari 1993) 

Tabel 1 lb: Inleidend processtuk bij de bodemprocedure van art. 97 Rv van het 
kantongerecht (/anuari 1995) 

Bovenstaande cijfers geven aan dat van de formulierdagvaarding als wijze 
van dagvaarding nauwelijks gebruik gemaakt wordt.' Vooral in Amster-
dam heeft de verwerking van het formulier tot problemen geleid en werden 
veel formulieren als onbestelbaar bij de griffie geretourneerd en daarom 
werden er in januari 1995 nog minder formulieren ingediend dan in januari 
1993. Bij de dagvaarding per formulier wordt in meerderheid een gemach- 

26 Zie ook: Klijn e.a. 1994, par. 3.2. 
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tigde ingeschakeld. 
Bij het kantongerecht te Utrecht wonit veel gebruik gemaakt van de 

verkorte termijn dagvaarding. Van de in totaal 185 huur(ontruimings-)zaken 
in januari 1993 werden op verkorte termijn 133 vorderingen ingesteld 
terwijI slechts 52 vorderingen via de dagvaardingstermijn van minimaal vier 
weken ingesteld werden. In januari 1995 was het aantal verkorte termijn 
dagvaardingen in Utrecht 143 op 211 huurontruimingszaken. 

In Zwolle is duidelijk de invloed van de afgifte van de generieke 
machtiging te zien op de wijze van dagvaarden. Werden in januari 1993 van 
de 69 huurontruimingszaken slechts 10 op verkorte termijn ingesteld, in 
1995 werden 39 van de 51 huurontruimingszaken met een verkorte termijn 
dagvaarding ingeleid. 

In Amsterdam speelt de dagvaarding op verkorte termijn nauwelijks een 
rot. Een verklaring hiervoor is dat in Amsterdam de schuldeiser in huur(ont-
ruimings)zaken, die op korte termijn een vonnis wenst, gebruik kan maken 
van de voorlopige voorzieningenprocedure van art. 116 Rv. Deze spoed-
voorziening staat in Utrecht en Zwolle eigenlijk alleen open voor arbeids-
rechtelijke vorderingen. 

4.7 Be dagvaardingstermijnen 

4.7.1 Dag-vaardingstermijn bij het kantongerecht in de bodemprocedure 
van art. 97 Rv 

Door de inwerkingtreding van de nieuwe kantongerechtsprocedure werd de 
minimum dagvaardingstermijn van vijf dagen gewijzigd in tenminste vier 
weken. 

In de tabellen 12a en 12b wordt voor elk inleidend processtuk, de 
gemiddelde termijn (in dagen) aangegeven, waarop bij de kantongerechten 
in de bodemprocedure gedagvaard wordt. Voor de dagvaarding per formu-
lier wordt uitgegaan van de datum waarop het formulier bij de griffie is 
binnengekomen, dus niet de dagvaardingstermijn zoals vermeld in art. 104 
lid 3 Rv. De termijn vanaf de binnenkomst bij de griffie geeft namelijk een 
juister beeld van de termijn die voor een formulierdagvaarding noodzakelijk 
is: het fonnulier blijft soms enige tijd op de griffie liggen ondermeer omdat 
het griffiegeld niet betaald is. 
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Inleidend processtuk 	Amsterdam 	Utrecht 	Zwolle 	Totaal 

5 	exploit 	 40.5 	38.7 	37.5 	39.6 

5.1 	verkorte termijn 	16.3 	16.7 	17.5 	17.0 

104.1 	schuldeiser 	 67.3 	65.3 	79.0 	68.7 

104.2 	gemachtigde 	 91.2 	68.5 	75.5 	79.4 

104 	 91.1 	 -- 	-- 	91.0 

Inleidend processtuk 	Amsterdam 	Utrecht 	Zwolle 	Totaal 

5 	exploit 	 42.2 	37.5 	35.6 	39.4 

5.1 	verkorte termijn 	19.3 	19.0 	8.9 	18.4 

104.1 	schuldeiser 	 87.9 	38.6 	79.3 	73.0 

, 	104.2 	gemachtigde 	 98.4 	36.5 _ 	73.8 	74.9 

Empirisch onderzoek van de gerechtelijke procedures inzake geldvorderingen 

label 12a: Gemiddelde dagvaardingstermijn in dagen by de bodemprocedure van art. 
97 Rv (januari 1993) 

Tabel 12b: Gemiddelde dagvaardingstermijn in dagen by de bodemprocedure van art. 
97 Rv (januari 1995) 

Indien de schuldeiser een spoedeisend belang heeft, is de dagvaarding op 
verkorte term ijn een goed alternatief voor de gewone dagvaarding. De 
termijn voor de formulierdagvaarding is met twee tot drie maanden wet zeer 
lang. Opvallend is dan ook de korte termijn in Utrecht in januari 1993. In 
Utrecht werd vanaf de invoering het formulier over het algemeen reeds de 
dag na binnenkomst op de griffie doorgezonden naar de schuldenaar, zelfs 
voordat het griffiegeld betaald was. Er was toen geen verschil met de 
termijn van dagvaarding per exploit. Tabel 12b geeft de resultaten aan na de 
beleidswijziging van de Utrechtse griffie om eerst betaling van het vastrecht 
te eisen: de dagvaardingstermijnen zijn aanmerkelijk langer geworden en 
meer in overeenstemming met de termijnen in Amsterdam en Zwolle. 

4.7.2 Voorlopige voorzieningen van art. 116 Rv, met name in Amsterdam 

Art. 116 lid 2 Rv maakt het mogelijk om, voordat de hoofdzaak aanhangig 
is en zelfs zonder dat een hoofdprocedure behoeft te volgen, een voorlopige 
voorziening te vragen. Men spreekt wet van het kort geding bij de kanton- 
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rechter." 
Amsterdam heeft de voorlopige voorzieningenprocedure van art. 116 Rv 

in het bijzonder voor huurincasso's opengesteld. Er is een op het kort 
geding gelijkende rechtsgang opgezet, waarin behandeling en uitspraak in 
een kort tijdsbestek plaatsvindt.' Ten aanzien van huurincasso's geldt een 
dagvaardingstermijn van 14 dagen. Zonder voorafgaande toestemming van 
de kantonrechter kan door de schuldeiser worden opgeroepen. De behande-
ling van de incassozaken geschiedt op de wijze van een rolzitting. De 
schuldenaar kan slechts mondeling verweer voeren." 

Voor de overige voorlopige voorzieningen of algemene voorlopige 
voorzieningen moet zowel in Amsterdam als bij de andere kantongerechten 
een datum voor behandeling gevraagd worden. 

De gemiddelde dagvaardingstermijn in Amsterdam in beide onderzoeks-
periodes voor de incasso voorlopige voorzieningenprocedure bedroeg 22 
dagen. De gemiddelde dagvaardingstermijn voor de algemene voorlopige 
voorzieningen is iets langer, namelijk 27.8 dagen in januari 1993 en 36 
dagen in januari 1995. 

De verlenging van de dagvaardingstermijn in de bodemprocedure bij de 
kantonrechter heeft er toe geleid dat de procedure aanzienlijk langer is 
geworden dan Ito& de inwerkingtreding van de nieuwe kantongerechts-
procedure. 3°  Vooral in huur(ontruimings)zaken wordt dit als een probleem 
ervaren en de praktijk heeft daar verschillende oplossingen voor gevonden. 
In Amsterdam is de voorlopige voorzieningenprocedure opengesteld en in 
Utrecht kan op verkorte termijn gedagvaard worden. In Zwolle wordt in 
huurontruimingszaken ook veelvuldig op verkorte termijn gedagvaard sinds 
een generieke machtiging hiertoe aan de deurwaarders is afgegeven. In 

27 Brada 1993, p. 36; Ynzonides e.a. 1992, P.  110; Ellerbroek 1993, p. 1200. 
28 De nieuwe kantongerechtsprocedure zou tot onaanvaardbare vertraging bij de behandeling 

van verstekzaken leiden, waardoor in huurzaken de huurachterstand nog aanzienlijk zou 

oplopen: Ellerbroek 1993, p. 1200. 
29 In Amsterdam worden de huurincasso's op maandag behandeld. Op deze rolzitting kunnen 

ook geldvorderingen ingesteld worden die aan bepaalde eisen voldoen. Hier wordt nog 

weinig gebruik van gemaakt. In januari 1993 (4 rolzittingen) waren van de 253 zaken 247 

huurincasso's met ontruiming, 4 huurincasso's zonder ontruiming en 2 geldvorderingen 

zonder bijkomende vordering. In januari 1995 (5 rolzittingen) waren op 771 zaken 708 
huurincasso's en 63 incassovorderingen. 

30 Voor 30 december 1991 werd binnen een termijn van twee weken het verstekvonnis 

verkregen. De termijn van dagvaarden was minimaal vijf dagen en het verstekvonnis werd 
meteen gewezen. 
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beide gevallen wordt bereikt dat de dagvaardingstermijn twee tot drie weken 
korter is dan bij de gewone dagvaardingstermijn. 

4.7.3 Dagvaardingstermijnen bij de rechtbank 

De civiele contentieuze bodemprocedure bij de rechtbank heeft een wette-
lijke dagvaardingstermijn van tenminste acht dagen (art. 7 lid 1 Rv). 31  De 
bodemprocedure op verkorte termijn bij de rechtbank op grond van art. 7 
lid 2 en 145 Rv laat ik buiten beschouwing: in januari 1993 werden van de 
452 zaken er slechts 2 op verkorte termijn ingesteld, en in de januari 1995 
van 470 vorderingen slechts 10. Het kort geding vangt eveneens met een 
dagvaarding aan, echter zonder minimum termijn van dagvaarden. Art. 7 Rv 
is hier niet van toepassing.Voor het incasso-kort geding moet in Amsterdam 
de dagvaarding uiterlijk vijf dagen voor de zitting op de rot worden 
aangebracht. In Utrecht is deze termijn drie dagen.' Ook voor het 
gewone kort geding wordt in de wet geen minimum dagvaardingstermijn 
genoemd. In Amsterdam is deze termijn ongeveer 10 dagen. Dat komt 
vrijwel overeen met de termijn gelegen tussen het tijdstip waarop de datum 
voor het kort geding is afgegeven en de zittingsdag: de Amsterdamse kort 
geding griffie stelt dan ook als voorwaarde aan de eiser dat per omme-
gaande de tegenpartij wordt opgeroepen. Gebeurt dit niet, dan kan als 
sanctie de behandeling van de zaak aangehouden worden. 

Het faillissement wordt met een verzoekschrift ingeleid (art. 1 Fw). De 
wet vermeldt geen termijn, maar de rechtbanken hanteren een termijn van 
tenminste twee weken waarbinnen het verzoek aan de schuldenaar moet 
worden toegezonden. 

De tabellen 13a en 13b geven voor de genoemde procedures de gemiddelde 
termijnen bij de verschillende rechtbanken. 

31 Procedures die met een verzoekschrift aanvangen vallen niet binnen het onderzoek. Een 
uitzondering is het faillissement dat met een verzoekschrift aanvangt. 

32 In Amsterdam is deze termijn een bijzondere toepassing van het Bijzonder Reglement van 
de Arrondissementsrechtbank. In Utrecht is het neergelegd in een beleidsnotitie van 15 
oktober 1992. 
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Procedure 	 Amsterdam 	Utrecht 	. 	Zwolle 	Totaal 

126 rechtbank 	 26.1 	 19.6 	 18.8 	3322.3 

289 kort geding algemeen 	 9.2 	 16.4 	 34_ 	 10.9 

289 ncasso-kort geding 	 19.2 	 -- 	 -- 	 18.6 

Fw 	 21.2 	 21.9 	 22.3 	 21.7 

Procedure 	 Amsterdam 	Utrecht 	Zwolle 	Totaal 

126 rechtbank 	 24.0 	 18.4 	 18.5 	 21.2 

289 kort geding algemeen 	 12.7 	 17.4 	 -- 	 13.3 

289 incasso-kort geding 	 18.1 	 14.9 	 -- 	 17.6 

Fw 	 27.2 	 24.1 	 24.7 	 25.5 

Hoofdstuk 4 

Tabel I 3a: Gemiddelde dagvaardingstermijn in dagen bij de rechtbank (januari 1993) 

Tabe I 13b: Gemiddelde dagvaardingstermijn in dagen bij de rechtbank in 1995 

De relatief lange dagvaardingstermijn bij het incasso-kort geding in 
Amsterdam (19.2 dagen in januari 1993 en 18.1 dagen in januari 1995) kan 
verklaard worden uit de functie die de dagvaarding hier heeft. De concept-
dagvaarding wordt aan de schuldenaar toegestuurd om onder de druk van 
het dreigende kort geding alsnog betaling te verkrijgen of een regeling te 
treffen. Een redelijke termijn is nodig om tot een regeling te kunnen komen. 
De dagvaardingstermijn in het gewone kort geding in Amsterdam is met 
ongeveer 9 dagen in januari 1993 en 12.7 dagen in januari 1995 tamelijk 
kort. 

33 Dit beeld is iets vertekend omdat voor dagvaardingen die in het buitenland betekend 
moeten worden een langere dagvaardingstermijn geldt. 

34 Waar geen cijfers vermeld zijn in tabel 13a en I3b zijn de aantallen te gering om 
conclusies aan te verbinden. Zie echter voor 289 alg. het overzicht van F. Bruinsma 1995, 
in tabel op p. 35. 
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4.8 Termijn vanaf de eerste rolzitting (de eerst dienende dag) tot aan 
het einde van de zaak 

Er zijn verschillende manieren waarop een zaak kan eindigen. De mogelijk-
heden van intrekking, verstek, erkenning, royement en contradictoir vonnis 
zijn onderzocht. 

In de wet wordt voor de kantongerechtsprocedure in art. 106 Rv aange-
geven dat ingeval de gedaagde niet uiterlijk op de terechtzitting antwoordt 
of om uitstel verzoekt, de kantonrechter de eis bij verstek toewijst. In 
Utrecht en Zwolle wordt meteen op de terechtzitting het verstekvonnis 
uitgesproken. Het kantongerecht te Amsterdam heeft om redenen, die te 
maken hebben met de schriftelijke verzending van stukken, besloten om 
verstekvonnissen niet uit te spreken op de zitting waarop het verstek 
verleend is, maar na de verstekverlening de uitspraak op 14 dagen te 
bepalen. 

Voor de dagvaardingsprocedure bij de rechtbank bepaalt art. 76 Rv dat 
indien gedaagde niet verschijnt verstek tegen hem verleend zal worden en 
dat de vordering van de eiser zal worden toegewezen. Er wordt geen termijn 
vermeld waarop de uitspraak van het verstekvonnis moet volgen. Anders 
dan bij de kantonrechter is zuivering van het verstek mogelijk zolang het 
verstekvonnis niet gewezen is (art. 89a Rv).' Toewijzing van het 
verstekvonnis zal dus steeds op een later tijdstip plaatsvinden. 

De tabellen 14a en 14b geven de gemiddelde termijn aan waarop in 
Amsterdam, Utrecht en Zwolle in de bodemprocedure, zowel bij het kanton-
gerecht als bij de rechtbank, bij verstek, erkenning of geen serieus verweer 
en bij tegenspraak het vonnis verkregen wordt of de zaak door royement 
gedindigd is. De termijn (in dagen) is berekend vanaf de eerste rolzitting tot 
aan het vonnis of een andere wijze van beeindiging. 36  

35 Art. 97 Rv bepaalt dat art. 89a Rv niet van toepassing is. 
36 De vorderingen die ingetrokken zijn voOr de eerste rolzitting vallen dus buiten deze tabel. 
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97 Ry 	 126 Rv 

41loop 	 A 	U 	Z 	A 	U 	Z 

verstek 	 14.7 	0,5 	370.2 	78.6 	48.2 	49.2 

• erkenning/geen serieus verweer 	33.1 	29.6 	7.6 	174.5 	98.0 	105.0 

contradictoir 	 141.1 	150.6 	110.7 	-- 	-- 	38
-- 

royement 	 108.1 	1262 	114.3 	85.5 	133.4 	124.5 

	

97 Ry 	 126 Rv 

41loop 	 A 	U 	Z 	A 	U 	Z 

verstek 	 14.1 	1.1 	0.0 	53.6 	55.0 	38.4 

erkenning/geen serieus venveer 	19.6 	19.0 	9.0 	161.0 	136.5 	161.7 

contradictoir 	 120.2 	137.8 	113.7 	 -- 	-- 

royement 	 81.0 	89.0 	67.6 	106.7 	107.3 	117.4 

Hoofdstuk 4 

Tabel I 4a: Gemiddelde termijn in dagen vanaf eerste rolzitting tot aan beeindiging van de 

procedure by de bodemprocedures van art. 97 en 126 Rv (ianuari 1993) 

Tabel 14b: Gemiddelde termijn in dagen vanaf eerste rolzitting tot aan beeindiging van de 
procedure bij de bodemprocedures van art 97 en 126 Rv (januari 1995) 

Indien de gedaagde in persoon verschijnt en zijn vordering erkent of geen 
serieus verweer voert heeft dit desondanks een duidelijke vertraging tot 
gevolg. In 1995 werden de vorderingen van het type erkend/geen serieus 
verweer in Amsterdam en Utrecht sneller toegewezen dan in 1993. 

37 De gemiddekie termijnen wijken enigszins af omdat er altijd wel een zaak is waar op een 
langere termijn het verstekvonnis verkregen wordt. 

38 Bij de kantongerechten was op het moment waarop het onderzoek verricht werd Bull, 
augustus en september 1993) slechts een gedeelte van de contradietoire procedures in een 
vonnis geeindigd. De in de tabel opgenomen gemidde1de termijn betreft slechts deze 
procedures. Als alle procedures geeindigd zijn zal de gemiddelde termijn vee1 langer zijn. 
In februari 1995 zijn de 53 nog uitstaande contradictoire zaken uit 1993 bij het Utrechtse 
kantongerecht op afloop bekeken: tot december 1993 eindigen 14 zaken in een vonnis; na 
circa 18 maanden 12 zaken en na meer dan 20 maanden 10 zaken. Na 2 jaar waren er nog 
4 lopende zaken. In royement eindigen 10 zaken. Bij de rechtbanken was nog geen enkele 
procedure die in januari werd ingesteld in september 1993 in een vonnis geeindigd. 
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verstek 	Erkenning/geen 	Tegenspraak 
serieus verweer 

'93 	'95 	'93 	'95 	'93 	'95 

, A'dam 116 voorl.voorz.inc. 	7.0 	7.7 	7.0 	7.6 	7.0 	7.0 

A'dam 116 voorl.voorz.alg. 	*-- 	7.1 	*-- 	*-- 	*-- 	12.5 

A'dam 289 kort geding alg. 	5.1 	7.1 	8.0 	6.0 	2.2 	15.3 

A'dam 289 incasso-kort geding 	0.6 	0.0 	*-- 	*-- 	9.0 	9.0 

Utr. ktn.gerecht verkorte termijn 	0.5 	1.1 	29.6 	19 	*-- 	137.0 

Utr. 289 kort geding algemeen 	5.0 	2.0 	6.0 	*-- 	21.7 	11.6 

Utr. 289 incasso-kort geding 	9.0 	7.8 	*__ 	*__ 	*-- 	37.0 

Zw. ktn.gerecht verkorte termijn 	0.2 	0.0 	7.6 	9.0 	*-- 	117.6 

Zw. 289 kort geding algemeen 	*-- _ 	0.0 	*-- _ 	*-- 	21.0 	13.5 

Empirisch onderzoek van de gerechtelijke procedures inzake geldvorderingen 

Bij de rechtbankprocedures komen deze verschillen nog duidelijker tot 
uiting. Het verstekvonnis werd in Amsterdam in 1993 gemiddeld na bijna 
80 dagen verkregen. Bij erkende vorderingen loopt deze termijn op tot 175 
dagen. Het verstekvonnis in Utrecht en Zwolle werd in 1993 na gemiddeld 
49 dagen verkregen en ook bier is bij erkende vorderingen de termijn twee 
keer langer. In 1995 werd in Amsterdam het verstekvonnis binnen twee 
maanden verkregen, hetgeen beduidend sneller is dan in 1993. 

In tabel 15 staat op welke termijn het (verstek)vonnis in de spoedprocedure 
van art. 116 Rv, in de verkorte termijn procedure bij het kantongerecht en 
in het kort geding verkregen wordt. 

Tabel 15: Gemiddelde termijn in dagen tot (verstek)vonnis in de spoedprocedures vanaf de 
eerste rolzitting in januari 1993 en januari 1995 

Indien in de tabel geen gegevens vermeld zijn, is in de aangegeven procedure geen zaak 
op de betreffende wijze geeindigd. 

Amsterdam biedt schuldeisers de mogelijkheid om op korte termijn een 
vonnis te verkrijgen zowel bij de voorlopige voorzieningenprocedure als in 
kort geding. In de voorlopige voorzieningenprocedure werd in 1993, 
ongeacht de afloop van de procedure, na 7 dagen vonnis gewezen. De 
gemiddelde termijn waarop het verstekvonnis in 1995 verkregen werd 
bedroeg meer dan 7 dagen. Dit is het atypische gevolg van een rolzitting 
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met meer dan 250 zaken: het verstekvonnis werd die ene keer op 9 dagen 
gesteld. 

Bij het incasso-kort geding wordt het verstekvonnis op dezelfde zitting 
verkregen en bij het gewone kort geding in elk geval binnen een week. 

In Utrecht wordt het verstekvonnis in het incasso-kort geding ruim een 
week na de zitting verkregen. 

Uit de verkregen gegevens voor de dagvaardingstermijnen en de termijn van 
behandeling blijkt dat in alle spoedprocedures binnen twee tot vier weken 
na de dagvaarding vonnis wordt verkregen. Het maakt dan geen verschil of 
er een verstekvonnis, een vonnis na een erkenning of op tegenspraak 
gewezen wordt. Dat in alle gevallen op korte termijn een vonnis verkregen 
wordt is dan ook het sterke punt van de spoedprocedures. Dit is in 
tegenspraak met Van De!dens uitspraak dat een gewone verstekzaak bij de 
rechtbank even snel gaat als het (incasso)kort geding en dat daaraan dan 
ook nauwelijks voordelen verbonden zijn." Het grote voordeel van de 
spoedprocedures, en dus ook het incasso-kort geding, is dat zowel bij 
verstek als bij erkenning of geen serieus verweer en zelfs bij tegenspraak 
altijd binnen twee tot vier weken vonnis wordt verkregen wordt. Een 
uitzondering hierop vormen de algemene voorlopige voorzieningenprocedure 
in Amsterdam en het Utrechtse incasso-kort geding. In deze procedures 
werd de zaak na verweer regelmatig enkele weken aangehouden. 

Wordt daarentegen de bodemprocedure bij de rechtbank gevolgd dan is de 
term ijn voor een verstekvonnis tenminste twee keer zo lang; erkent de 
schuldenaar in de bodemprocedure de vordering of voert hij geen serieus 
verweer dan wordt deze termijn nog eens twee keer zo lang. 

Procederen in de bodemprocedure bij de rechtbank in Amsterdam duurt 
langer dan in Utrecht en Zwolle. Wel is de termijn van het verstekvonnis in 
Amsterdam in januari 1995 afgenomen met bijna drie weken tot een gemid-
delde termijn van bijna drie maanden. 

4.9 Be wijze waarop vorderingen eindigen 

In de tabellen 16a en 16b wordt voor de verschillende procedures aange-
geven hoeveel procent daarvan eindigt in: verstek, intrekking, royement, 
erkenning of op tegenspraak (contradictoir). Aileen de meest voorkomende 
wijzen van eindigen zijn hier aangegeven. De andere wijzen, zoals: 

39 Van Delden 1992, p. 827. 
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Afloop 	 97 	116 	126 	289a1g. 	289inc. 	 Fw 

verstek 	62.8(1650) 	68.8(174) 	37.2(168) 	39.5(30) 	97.4(37) 	 -- 

ingetr. 	 17.0(448) 	13.0(33) 	2.0(9) 	3.9(3) 	'0.0(0) 	30.3(36) 

erken. 	 4.3(114) 	17.0(43) 	6.2(28) 	3.9(3) 	0.0(0) 	 -- 

contrad. 	12.2(320) 	0.8(2) 	36.3(164) 	47.4(36) 	2.6(1) 	 -- 

royem. 	 2.0(53) 	0.0(0) 	9.3(42) 	3.9(3) 	0.0(0) 	4' 3 6.1 (43 ) 

fail!. 	 -- 	 -- 	 -- 	-- 	 -- 	21.8(26) 

overige 	 1.7(44) 	0.4(1) 	9.0(41) 	2.4(1) 	0.0(0) 	11.8(14) 

Totaal 	_ 	100(2629) 	_ 	100(253) 	100(452) 	100(76) 	100(38) 	100(119) 

Afloop 	 97 	116a1g. 	116inc. 	126 	289a1g. 	289inc. 	Fw 

verstek 	63.0(1618) 	30.0(6) 	64.5(497) 	41.7(196) 	21.0(17) 	90.2(92) 	-- 

ingetr. 	15.7(404) 	25.0(5) 	19.7(152) 	3.6(17) 	7.4(6) 	0.0(0) 	30.2(49) 

erken. 	4.2(107) 	0.0(0) 	15.6(120) 	3.2(15) 	1.2(1) 	0.0(0) 	-- 

contrad. 	15.2(390) 	30.0(6) 	0.2(2) 	26.4(124) 	54.3(44) 	9.8(10) 	-- 

royem. 	1.3(33) 	15.0(3) 	0.0(0) 	8.7(41) 	12.3(100) 	0.0(0) 	36.4(59) 

fail!. 	 -- 	-- 	-- 	-- 	-- 	-- 	29.4(48) 

overige 	0.6(14) 	0.0(0) 	0.0(0) 	42 16.4(77) 	1.2(1) 	0.0(0) 	4.3(7) 

Totaal 	100(2566) 	100(20) 	100(771) 	100(470) 	100(81) 	100(102) 	100(163) 

Empirisch onderzoek van de gerechtelijke procedures inzake geldvorderingen 

formulier retour, meerdere gedaagden waarvan een tegenspraak voert en de 
andere verstek laten gaan, of zuivering, en bij faillissement, surseance of 
afwijzing, zijn als `overige' opgenomen. 

Tabel 16a: Afloop van de procedures in percentages en - tussen haakjes - in absolute 
getallen (januari 1993) 

Tabel 16b: Afloop van de procedures in percentages en - tussen haakjes - in absolute 
getallen (januari 1995) 

40 Voor de ingetrokken ,  zaken bij het incasso-kort geding zie noot 7, hoofdstuk 4. 
41 Zie noot 11, hoofdstuk 4. 
42 In 1995 werden in de bodemprocedures bij de rechtbanken 65 zaken gezuiverd (= 13.8%). 

Er is sprake van een toename in vergelijking met de 27 zaken in 1993. Deze zaken vallen 
dus in feite in de categorie `contradictoir'. Wanders 1996, p. 286, constateert ook een 
toename van het aantal zuiveringen, die naar zijn mening slechts bedoeld zijn om de 
`verstek'procedure te rekken. 
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De bodemprocedure eindigt bij elk van de drie kantongerechten zowel in 
1993 als in 1995 overwegend in verstek (63%). De incasso voorlopige 
voorzieningenprocedure eindigt Of in verstek Of wordt erkend; slechts enkele 
zaken worden weersproken. 

In het incasso-kort geding (289inc) was in 1993 het percentage verstek-
vonnissen bijna 100 %. Dit hangt direct samen met de aard van de 
procedure: als vereiste geldt immers dat de in te stellen vordering niet 
weersproken wordt of in redelijkheid niet te weerspreken is. In Amsterdam 
verschijnt in een aantal gevallen de schuldenaar wel op de zitting en meldt 
daar dat hij onmachtig is te betalen en een regeling wenst. Hoewel hier 
sprake is van een erkenning en een verschijnen, wordt toch een verstek-
vonnis gewezen om de schuldenaar griffiekosten te besparen. 43  

In 1995 laten de cijfers een daling van het percentage verstekvonnissen 
zien tot bijna 90%. Deze afname is het gevolg van de wijze waarop de 
incasso-kort geding zaken in Utrecht eindigen. Van de 14 vorderingen werd 
in 6 zaken verweer gevoerd waarna ook meestal een afwijzing volgde. In 
Amsterdam is het percentage verstekvonnissen 95.5% (84 zaken). 

Bij geldvorderingen in het gewone kort geding (289a1g) wordt bij alle 
rechtbanken in bijna de helft van de zaken verweer gevoerd. De vorderingen 
zijn vaak complex en het belang is in het algemeen hoog. In 1995 neemt 
het percentage waarin verweer gevoerd wordt nog toe. Opvallend is ook de 
toename van het aantal zaken dat in een royement eindigt. 

De bodemprocedure van de rechtbank eindigde in 1993 slechts in 37% 
van de zaken in verstek. In meer dan 45% van de zaken volgde een 
contradictoire procedure of een einde van de zaak door een schikking in 
royement. De betreffende gegevens van 1995 laten een kleine toename van 
het aantal verstekzaken zien tot 41.7% en een afname van de contradictoire 
zaken en royementen van ruim 45% tot 35%. Het aantal gezuiverde 
verstekken was in 1995 meer dan het dubbele van 1993 (13.8% in januari 
1995 tegen over 6% in januari 1993). 

Een verklaring voor het vaker verweer voeren bij de rechtbank zou 
kunnen zijn dat de belangen hier veel groter zijn. Betaling kan op de 
langere termijn geschoven worden: enkele advocaten hebben geen bezwaar 
tegen de bodemprocedure als ze voor de schuldenaar optreden. Ze weten dat 
hun client uiteindelijk moet betalen, maar dan liever over een half jaar of 
nog later. Ze rekken de zaak in dat geval zoveel mogelijk. 

43 Zie voor de ingetrokken ineasso-kort geding zaken noot 7, hoofdstuk 4. 
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Met betrekking tot de faillissementsaanvragen is van belang, dat in beide 
onderzoekperiodes ruim 66% van de verzoeken ingetrokken of geroyeerd 
werd. Dit duidt er op dat in overwegende mate een betalingsregeling tot 
stand gekomen is. Het aantal uitgesproken faillissementen is jets 
toegenomen, namelijk van 24.3% in 1993 tot 29.4% in 1995. 

Zoals in hoofdstuk 1 is aangegeven zijn de indicaties, aan de hand waarvan 
incassovorderingen van andere geldvorderingen kunnen worden onder-
scheiden, de volgende: 
- intreklcing van de zaak vooraf of na uitroeping op de rot, 
- toewijzing van de geldvordering bij verstek, of 
- geen verstekvonnis, maar de vordering wordt erkend of er is geen 

(serieus) verweer. 
Uit de gegevens van de tabellen 16a en 16b kan het percentage incasso-
vorderingen binnen elke procedure vastgesteld worden. 

Van het totaal aantal ingestelde geldvorderingen bij rechtbank en 
kantongerecht samen is het percentage incassovorderingen zowel in 1993 als 
in 1995 ongeveer 80%. 

Zowel in de voorlopige voorzieningenprocedure voor incasso's van art. 
116 Rv als in het incasso-kort geding beantwoordt bijna 100% van de 
vorderingen aan bovenstaande criteria. Beide procedures vallen daarom 
binnen het door mij gehanteerde begrip incassoprocedure. 

Bij de bodemprocedure bij het kantongerecht voldoet ruim 80% van het 
totaal aantal vorderingen zowel in 1993 als in 1995 aan bovenstaande 
criteria, bij de bodemprocedure van de rechtbank bijna de helft. Terwijl in 
de algemene voorlopige voorzieningenprocedure van art. 116 Rv in 1995 
45.5% van de vorderingen daaraan voldoet." Bij het gewone kort geding 
met een geldvordering als eis, zijn in januari 1993 ongeveer 46% van de 
zaken incassovorderingen; in 1995 neemt het percentage af tot ongeveer 
29%. Deze procedures zijn dus geen van alien (echte) incassoprocedures. 

In de praktijk leeft de opvatting dat tegen hoge vorderingen vaker verweer 
gevoerd wordt, al is het alleen om de termijn van betaling te rekken. In 
tabel 17 wordt voor de vorderingen per categoric aangegeven welk percen-
tage eindigt door intrekking, verstek of tegenspraak. De overige wijze van 
beeindiging zijn hier buiten beschouwing gelaten. 

44 In 1993 was deze procedure niet afzonderlijk opgenomen. 
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Ingetrokken 	 Verstek 	 Tegenspraak 

Hoogte 	 1993 	1995 	1993 	1995 	1993 	1995 

1 -200 	27.0 	26.8 	61.5 	65.7 	8.6 	5.1 

2-1000 	18.5 	18.2 	66.2 	66.2 	8.5 	10.8 

3 -2500 	17.0 	16.4 	63.6 	63.3 	10.0 	11.2 

4 -3000 	11.0 	18.1 	64.0 	57.9 	15.1 	14.1 

5 -5000 	11.7 	12.1 	59.6 	57.4 	14.1 	18.7 _ 

6-10000 	10.3 	12.3 	54.8 	46.5 	18.3 	20.1 

7 -25000 	8.6 	7.4 	39.2 	442 	23.2 	21.1 

8 ->25000 	4.0 	9.5 	24.5 	26.0 	45.8 	31.2 

Hoofdstuk 4 

label 17: I/11@e van beeindiging van de vordering in relatie tot zips hoogte in percentages, 

in januari 1993 en januari 1995 

De gegevens laten zien dat er een duidelijk verband bestaat tussen de 
hoogte van de geldvorderingen en de wijze waarop vorderingen eindigen. 
Het percentage ingetrokken zaken is vooral bij de vorderingen tot f 200 
zowel in januari 1993 als in januari 1995 met 27% hoog. 

Het percentage verstek is bij vorderingen tot f 5.000 vrij constant, zowel 
in 1993 als in 1995 is het percentage ongeveer 60%. Aanmerkelijk lager is 
het percentage verstek (ongeveer 25%) in 1993 en 1995 bij vorderingen 
boven f 25.000. De contradictoire zaken laten een omgekeerd evenredig 
beeld zien; bij vorderingen tot f 200 was het percentage in 1993 8,6% en in 
1995 5%. Bij vorderingen boven f 25.000 is het percentage toegenomen tot 
46% in 1993 en 31% in 1995. 

De afname van 46% tot 31% contradictoire zaken kan ten dele verklaard 
worden door de toename van het aantal gezuiverde verstekken in 1995. 

4.10 De partijconstellatie 

Zoals bij alle civiele vorderingen kunnen zowel particulieren als rechts-
personen als eiser en als gedaagde optreden. 
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r/p(%) 	P/1)(%) 	r/r(%) 	p/r(%) 	totaal 

97 kantongerecht 	2059(78.0) 	275(10.4) 	241(9.6) 	54(2.0) 	2629 

116 voorl.voorz. 	238(94.0) 	12(5.0) 	3(1.0) 	0(0.0) 	253 

126 rechtbank 	178(39.3) 	76(16.8) 	138(30.5) 	60(13.4) 	452 

289 alg. 	 28(36.8) 	20(26.3) 	18(23.7) 	10(13.2) 	76 

289 inc. 	 26(68.4) 	5(13.2) 	7(18.4) 	0(0.0) 	38 

Fw 	 56(47.0) 	10(8.4) 	50(42.0) 	3(2.6) 	119 

	

r/p(%) 	P/1)(%) 	r/r(%) 	p/r(%) 	totaal 

97 kantongerecht 	1970(76.7) 	374(14.5) 	160(6.2) 	62(2.4) 	2566 

116 inc.voorl.voorz. 	714(92.6) 	45(5.8) 	10(1.3) 	2(0.3) 	771 

116 alg.voorl.voorz. 	5(25.0) 	11(55.0) 	0(0.0) 	4(20.0) 	20 

126 rechtbank 	191(40.6) 	94(20.0) 	122(26) 	63(13.4) 	470 

289 alg. 	 20(24.4) 	28(35.4) 	16(19.5) 	17(20.7) 	81 

289 inc. 	 68(66.7) 	15(14.7) 	13(12.7) 	6(5.9) 	102 

Fw 	 69(42.3) 	17(10.4) 	62(38.1) 	15(9.2) 	163 

Empirisch onderzoek van de gerechtelijke procedures inzake geldvorderingen 

Particulieren zijn meestal 'one-shotters' die een enkele keer procederen en 
rechtspersonen zijn doorgaans 'repeat players', namelijk organisaties die 
regelmatig procederen.' 

Tabel 18a: Partijconstellatie in absolute getallen en - tussen haakjes - in percentages 
Canuari 1993)46  

Tabel 18b: Partijconstellatie in absolute getallen en - tussen haakjes - in percentages 
(januari 1995) 

45 Galanter 1974, pp. 95-97. Zie ook par. 3.1.1. 
46 In de tabellen 18a en 18b is R een rechtspersoon; daaronder is in dit onderzoek ook de 

overheid en de maatschap begrepen. P is een particulier, waaronder begrepen zijn de 
eenmansbedrijven. In de partijconstellatie staat als eerste de schuldeiser. Rip wil dus 
zeggen: rechtspersoon als schuldeiser, particulier als schuldenaar. 
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Opmerkingen: 
(1) Zoals verwacht mocht worden, worden de meeste vorderingen ingesteld 

'door rechtspersonen tegen particulieren. De hoogte van deze vorde-
ringen van rechtspersonen tegen particulieren bled in 85 % van de 
zaken onder f 5.000. Vorderingen tussen rechtspersonen zitten meren-
deels (56%) in de categorie boven f 5.000. 4' 

(2) Bij faillissement waren een groot aantal eenmansbedrijven als schulde-
naar betrokken. 
In januari 1993 betrof dit 40 (33%) en in 1995 56 (34%) van het totaal 
aantal faillissementsverzoeken. Uit de cijfers mag worden afgeleid dat 
het faillissement ter incasso eerder gebruikt wordt tegen (eenmans)be-
drijven dan tegen particulieren." 
Het faillissement ter incasso wordt selectief gebruikt vanwege de 
gevolgen voor de schuldenaar als het faillissement werkelijk wordt 
uitgesproken. De geinterviewde advocaten zeggen het faillissement 
vooral tegen bedrijven te gebruiken en terughoudend te zijn met de 
faillissementsaanvraag tegen particulieren. De gevolgen zijn voor 
particulieren te groot als het faillissement werkelijk wordt uitgesproken, 
want ze kunnen dan levenslang achtervolgd worden door de schuld-
eisers die niet geheel in het faillissement voldaan zijn. 
Een persoonlijke relatie tussen schuldeiser en schuldenaar kan in 
bepaalde gevallen ook de reden zijn dat het faillissement nooit als 
incassomaatregel gebruikt wordt. Zo zullen financieringsmaatschappijen 
en banken geen faillissement aanvragen van particuliere rekening-
houders. 

(3) In Amsterdam is voor het incasso-kort geding het vereiste vervallen dat 
alleen institutionele schuldeisers een vordering kunnen instellen. Het 
effect daarvan is duidelijk waarneembaar. Particulieren stelden in 
januari 1995 21 keer een vordering in tegen slechts 5 keer in januari 
1993. 

De tabellen 19a en 19b geven aan welke partijen als schuldeiser gebruik 
maken van de verkorte termijn dagvaarding en het formulier. 

47 Zie ook: Verwoerd ea. 1987. De partij-constellatie rip was in het kantongerechtsonder-

zoek over 1972-1982 in Amsterdam 83 % en in Groningen 75 %. 
48 Bij het faillissement zijn Cr in 1993 in de categoric rip 36 debiteuren met een klein bedrijf 

en bij de categorie pip 4 debiteuren met kleine bedrijven; voor 1995 is dit respectievelijk 
49 in de categoric rip en 7 in de categoric pip. 
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Schuldeiser 	verkorte termijn 	 104 	 104.1 	 104.2 

rechtspersoon 	 179 	 5 	 12 	 47 

particulier 	 21 	 7 	 22 	 22 

Schuldeiser 	 verkorte termijn 	 104.1 	 104.2 

rechtspersoon 	 149 	 30 	 60 

particulier 	 8 	 12 	 19 

Empirisch onderzoek van de gerechtelijke procedures inzake geldvorderingen 

Tabel 19a: Formulierdagvaarding en verkorte termijn dagvaarding, naar hoedanigheid van 
de schuldeiser (/anuari 1993) 

Tabel 19b: Formulierdagvaarding en verkorte termijn dagvaarding, naar hoedanigheid van 
de schuldeiser (januari 1995) 

De formulierdagvaarding is onder andere ingevoerd om de schuldeiser de 
mogelijkheid te bieden om zonder extra kosten van een deurwaarder zelf te 
procederen. Er wordt echter weinig gebruik gemaakt van het formulier, 
maar als het gebruikt wordt dan meer door particulieren dan door rechts-
personen. 

Een extra kostenbesparing kan bereikt worden indien zonder gemachtigde 
(104.1) geprocedeerd wordt. Rechtspersonen hebben vaak een huisjurist die 
het formulier zal invullen. Toch werd ook door deze groep in 1993 twee-
maal vaker een gemachtigde ingeschakeld dan ze het zelf deden (104.2). 
Ook particulieren schakelen meer wel dan niet een gemachtigde in: het juist 
invullen levert kennelijk problemen op. Bij de gegevens van 1995 valt op 
dat rechtspersonen het formulier vrijwel niet meer gebruiken. 

De verkorte termijn dagvaarding bij het kantongerecht wordt hoofdzake-
lijk door rechtspersonen gevolgd. Dit spreekt eigenlijk vanzelf, omdat de 
generieke machtiging aan deurwaarders afgegeven is om in huurzaken met 
een huurachterstand van minimaal drie maanden zonder toestemming van de 
kantonrechter op verkorte termijn te kunnen dagvaarden. Schuldeisers in 
deze huurzaken zijn hoofdzakelijk woningbouwverenigingen en de overheid 
(gem eenten). 

4.11 Toetsing van de vordering 

Art. 76 Rv en art. 106 Rv bepalen dat indien de gedaagde niet verschijnt of 
niet antwoordt, de rechter respectievelijk de kantonrechter de eis bij verstek 
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Amsterdam 	 Utrecht 	 Zwolle 

	

'93(%) 	'95(%) 	'93(%) 	'95(%) 	'93(%) 	'95(%) 

	

_ 97 knt.gerecht 	533(67.8) 	_ 460(62.5) 	35(5.5) 	21(3.3) 	1(0.4) 	0(0.0) , 

	

116 vrl.voorz. 	127(86.4) 	5°4—) 	0(0.0) 	0(0.0) 	0(0.0) 	0(0.0) 

	

126 rechtbank 	38(52.0) 	38(40.8) 	18(32.7) 	26(38.2) 	19(47.5) 	7(20.0) 

Hoofdstuk 4 

toewijst, `tenzij deze hem onrechtmatig of ongegrond voorkomt'. Nagegaan 
is hoe vaak uit de overwegingen van het verstekvonnis blijkt dat de rechter 
of kantonrechter de vordering getoetst en vervolgens gematigd heeft. Onder 
matiging wordt hier verstaan dat de vordering, dat wit zeggen de hoofdvor-
dering met de nevenvorderingen, niet integraal wordt toegewezen, maar dat 
de rechter zijn matigingsbevoegdheid, ten aanzien van de incassokostenver-
goeding, zoals neergelegd in art. 57ab Rv, uitoefent. 

De toetsing heeft in het algemeen betrekking op de buitengerechtelijke 
incasso kosten, wettelijke rente en/of BTW over de incassokosten, of het 
maximum tarief van art. 75 Wet Consumentenkrediet. 49  De buitengerechte-
lijke incassokosten worden soms ook afgewezen indien het de rechter niet 
duidelijk is dat er ook werkelijk incassowerkzaamheden verricht zijn. 

In tabel 20 wordt per arrondissement aangegeven het aantal verstekvon-
nissen in januari 1993 en januari 1995 waarin na toetsing gematigd werd in 
de voorlopige voorzieningenprocedure en de bodemprocedure van kanton-
gerecht en rechtbank, met tussen haakjes het percentage. 

Tabel 20: Totaal aantal matigingen by lcantongerechts- en rechtbankprocedure in januari 
1993 en januari 1995 

In Amsterdam wordt een strak beleid gevoerd ten aanzien van de toetsing 
en matiging van de buitengerechtelijke incassokosten. Bij het kantongerecht 
en de rechtbank worden de toe te wijzen buitengerechtelijke kosten, onge-
acht welk percentage is overeengekomen en ongeacht de daaraan werkelijk 

49 Art. 75 Wet Consumentenkrediet (Wet van 4 juli 1990, Stb. 395) is een overgangsbe-
paling. De strekking van de bepaling, voor zover bier van belang, is dat alle 
krediettransacties met een variabele rente, of zij nu een vast of een doorlopend karakter 
hebben, per 1 januari 1992 moeten worden aangepast aan het maximumtarief, indien de 
overeengekomen rente daarboven zou liggen: Huls 1993, pp. 114 en 115. 

50 Bij de Amsterdamse voorlopige voorzieningen wordt ook steeds getoetst, maar uit het 
vonnis blijkt niet of er ook daadwerkelijk gematigd is. Er wordt in het vonnis alleen 
aangegeven wat uiteindelijk toegekend is. 
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Amsterdam 	 Utrecht 	 Zwolle 

	

'93(%) 	'95(%) 	'93(%) 	'95(%) 	'93(%) 	'95(%) 

289 k.g. alg. 	31(52.5) 	0(0.0) 	2(15.4) 	1(8.3) 	1(25.0) 	0(0.0) 

289 inc.-k.g. 	11(31.4) 	16(18.2) 	0(0.0) 	5(35.7) 	0(0.0) 	0(0.0) 

Fw 	 51 45 	70 	43 	53 	31 	40 
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bestede uitgaven, beperkt tot het incassotarief van de Nederlandse Orde van 
Advocaten. Gevorderde administratiekosten malcen deel uit van het door de 
kantonrechters gehanteerde tarief. 

In Utrecht worden bij het kantongerecht de buitengerechtelijke incasso-
kosten minder vaak gematigd. Alleen in de gevallen waarin tegelijkertijd 
boete, buitengerechtelijke incassokosten en vertragingsrente berekend wordt 
of waarin de buitengerechtelijke kosten niet overeen gekomen waren, wordt 
gematigd. Bij het kantongerecht in Zwolle wordt op een enkele uitzondering 
na niet gematigd. De Utrechtse en Zwolse rechtbank toetsen steeds. 

In tabel 21 wordt aangegeven het absolute aantal en het percentage mati-
gingen in kort geding en de faillissementsaanvraag. In het (incasso-)kort 
geding wordt altijd getoetst, zowel bij contradictoire procedures, als bij 
verstekvonnissen. De toetsing bij de faillissementsaanvraag heeft altijd 
plaats bij de eerste behandeling. 

Tabel 21: Totaal aantal matigingen by kort geding en faillissement in januari 1993 en 
januari 1995 

Bij de faillissementsaanvraag wordt op grond van de Faillissementswet altijd 
getoetst of er een pluraliteit van schuldeisers is; tevens wordt gecontroleerd 
of de schuldenaar correct is opgeroepen. 

4.12 Executeerbaarheid van de titel 

Schuldeisers die hun vordering bij de rechtbank moeten instellen tonen een 
voorkeur voor het kort geding, het faillissement ter incasso en conservatoir 
beslag omdat deze pressiemiddelen in de praktijk effectiever zijn dan de 
bodemprocedure om betaling te verkrijgen. 

51 Bij faillissementsverzoeken en geldvorderingen in kort geding vindt steeds toetsing plaats, 
zowel wanneer de schuldenaar verschenen is als wanneer hij verstek laat gaan. 
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Onderzoek wijst uit dat de verkrijging van een titel niet impliceert dat de 

schuldeiser ook zijn vordering voldaan ziet." De schuldeiser in bodem-

zaken had in 43% van de onderzochte zaken, die voor 90% geldvorderingen 

betroffen, na drie jaar het gehele bedrag ontvangen. In 35% van de zaken 

had de eiser na drie jaar nog niets ontvangen. In de overige 22% was na 

drie jaar slechts een deel ontvangen. Slechts een gering deel, namelijk 18% 

van de schuldenaren, betaalt binnen drie maanden na de uitspraak. Vaak (in 

33%) dient een vonnis er toe om weer in onderhandeling te treden en wordt 

op grond daarvan een betalingsregeling getroffen. Uit het onderzoek blijkt 

dat er bij de wanbetalers meer sprake is van betalingsonmacht dan beta-

lingsonwil. Er is wel een duidelijk verschil te zien in betaling met 

betrekking tot de procespartijen: slechts 36% van de particuliere schulde-

naren heeft volledig betaald, tegenover 82 % van overheidsinstanties als 

schuldenaren. 

4.13 Procederen in Amsterdam 

In het empirisch onderzoek werd voor Amsterdam gekozen, vooral gezien 

het belang van het in de praktijk ontwikkelde incasso-kort geding en de 

openstelling van de voorlopige voorzieningenprocedure in incassozaken. 

Uit de resultaten van januari 1993 bleek reeds het frequente gebruik van 

de spoedvoorzieningen. De opmerkelijke toename van het gebruik van de 

spoedprocedures in Amsterdam twee jaar later rechtvaardigt een nadere 

beschouwing." 

Ter verklaring en uitleg van de cijfers zijn gesprekken gevoerd met 

Amsterdamse deurwaarders die in 1995 veelvuldig als gemachtigde optraden 

in de voorlopige voorzieningenprocedure. Slechts een beperkt aantal 

deurwaarders gebruikt de voorlopige voorzieningenprocedure ter incasso 

regelmatig. Tevens is de chef van de incasso-afdeling van een groot 

advocatenkantoor dat in 1995 regelmatig het incasso-kort geding gebruikte, 

geInterviewd. 

52 Van Koppen e.a. 1992, pp. 1101-1104. Het onderzoek betrof 3013 zaken NJ drie 
rechtbanken, waarvan in 930 zaken de advocaten van partijen reageerden. Een beperking 
van het onderzoek is dat verstekzaken ondervertegenwoordigd zijn omdat hier geen 

advocaat voor gedaagde bereikt kon worden. Uit de gegevens blijkt echter dat in 
verstekzaken de gedaagde slechter betaalt dan in de contradictoire zaken. 

53 Zie paragraaf 4.3, de tabellen 2a en b en 3a en b. 
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De belangrijkste overweging waarom gekozen wordt voor de voorlopige 
voorzieningenprocedure is de snelheid en zekerheid hiervan, aldus de 
geInterviewde deurwaarders. De procedure staat open voor huurzaken 
waarin de huurachterstand drie achtereenvolgende maanden is of twee 
maanden gedurende de periode van een jaar. Indien de vordering hieraan 
inhoudelijk voldoet en niet betwist of in redelijkheid niet te betwisten is, is 
er een spoedeisend belang. De ondervraagde deurwaarders kiezen dan steeds 
voor de voorlopige voorzieningenprocedure ter incasso, waarbij als 
nevenvordering naast de achterstallige huur, ontruiming gevorderd wordt. 
De ontruiming wordt hierbij in belangrijke mate als pressiemiddel gebruikt. 
Hoewel geen van de deurwaarders kan aangeven hoeveel vonnissen daad-
werkelijk tot ontruiming leiden, wordt in de meeste zalcen alsnog betaald of 
komt een betalingsregeling tot stand.' Indien tegenspraak verwacht wordt, 
kiest men voor de bodemprocedure. 

De deurwaarders verklaren het toegenomen gebruik van de voorlopige 
voorzieningenprocedure uit de efficiency ervan. Aanvankelijk bestond bij 
schuldeisers veelal de angst dat schuldenaren gebruik zouden maken van de 
mogelijkheid tot het afleggen van de verklaring (art. 116 lid 5 Rv) met als 
gevolg dat zij alsnog in de bodemprocedure betrokken zouden worden. 
Toen in de praktijk bleek dat de verklaring zelden afgelegd werd was dit 
voor veel woningbouwverenigingen reden over te stappen op de voorlopige 
voorzieningenprocedure. 

De deurwaarders onderstrepen het belang van het snel verkrijgen van een 
vonnis voor zowel de schuldeiser als de schuldenaar. Voor de schuldenaar is 
het belang er in gelegen dat hij snel met zijn betalingsproblemen geconfron-
teerd wordt zodat hiervoor in een vroege fase een oplossing gezocht kan 
worden. 

Deurwaarders hebben ook om financiele redenen een voorkeur voor de 
voorlopige voorzieningenprocedure. In de voorlopige voorzieningenproce-
dure ter incasso geldt voor de verstekzaken ongeacht het belang van de zaak 
f 250 als gemachtigdesalaris.' In de bodemprocedure is het gemachtigde-
salaris afhankelijk enerzijds van de door de gemachtigde verrichtte 
werkzaamheden en anderzijds van het belang van de zaalc. In incassozaken 
waarin een verstekvonnis gewezen wordt is het minimum salaris f 50 oplo-
pend tot f 250 voor vorderingen van f 5.000. 

54 Van den Handel, Nationale Woningraad, 1996, de Nationale Woningraad geeft aan dat in 
29% het tot ontruiming komt. 

55 Voor de algemene voorlopige voorzieningen is het gemachtigdensalaris minimaal f 600. 
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De zekerheid van een vonnis op korte termijn ontbreekt in de bodemproce-
dure bij de rechtbank, zeker in Amsterdam. Advocaten en andere belang-
hebbenden zijn van mening dat deze te tang duurt. Zelfs als verstek 
verleend wordt kan het nog maanden duren voordat het verstekvonnis uitge-
sproken wordt. 

Het incasso-kort geding vervult dan ook in Amsterdam een belangrijke 
functie. Worden de zaken meegerekend die voor behandeling of na een of 
meet verplaatsingen worden ingetrokken en rekenen we daarbij de gewone 
geldvorderingen in kort geding en de faillissementen ter incasso dan 
overtreft het totale aantal zaken in deze bijzondere procedures ruimschoots 
het aantal vorderingen in de bodemprocedure bij de rechtbank. Het aantal 
ingestelde vorderingen in januari 1995 in de bijzondere procedures is 420 
tegenover 239 geldvorderingen in de bodemprocedure. 

Opvallend in het incasso-kort geding is het hoge percentage zaken, dat 
voor behandeling of na verplaatsing ingetrokken wordt. De geinterviewde 
advocaat zei dat inderdaad meer betalingen volgen op een incasso-kort 
geding dagvaarding dan op een gewone dagvaarding.' Naar de reden hier-
voor kan slechts gegist worden, maar hij meent dat de bekendheid van het 
kort geding van invloed is op het betalingsgedrag van de schuldenaar. De 
advocaat gebruikt het incasso-kort geding niet om via verplaatsingen een 
betalingsregeling te bereiken. Hij wit meteen op de eerste zitting het 
verstekvonnis krijgen, ongeacht of er een begin van een regeling met een 
schuldenaar is. Hij probeert vervolgens nakoming van het verstekvonnis 
minnelijk te regelen. Volgt er geen betaling dan gaat hij over tot executie 
van het vonnis. 

Ms de vordering niet betwist wordt of in redelijkheid niet te betwisten is 
kiest zijn kantoor nu altijd voor het incasso-kort geding in plaats van de 
bodemprocedure. Wordt er verweer gevoerd dan is dit in kort geding over 
het algemeen eenvoudig te weerleggen. 

Ms groot voordeel van het incasso-kort geding noemt de advocaat naast 
de snelheid waarmee het vonnis verkregen wordt, de werkbesparing voor 
hem. Hij hoeft alleen een conceptdagvaarding te maken en deze bij de 
griffie in te dienen, terwij1 hij bij de bodemprocedure door inlevering van 
het placet de zaak op de rot moet laten plaatsen, daarna moet hij het 
rolnummer invoeren en vervolgens de conclusie van eis nemen. Schuldeisers 
met hoog oplopende handelsvorderingen zijn er bij gebaat hun vordering in 
Amsterdam in te kunnen stellen. Hij adviseert zijn clienten daarin en vaak 

56 Er zal hier verder gesproken worden over de advocaat, alhoewel het interview plaats had 

met het hoofd van de incasso-afdeling van een groot Amsterdams advocatenkantoor. De 
incasso-afdeling verzorgt alle werkzaamheden in naam van de advocaat. 
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wordt in de algemene voorwaarden vervolgens een forumkeuze voor de 
Amsterdamse rechtbank opgenomen. De advocaat is van mening dat de 
bodemprocedure te lang duurt en bij hoge vorderingen hierdoor het risico te 
groot is. Je betaalt f 6.000 vastrecht en dan moet je maar afwachten of er 
nog jets is. 

Hoewel het advocatenkantoor vanaf de aanvang deelnam aan het incasso-
kort geding is het pas in een later stadium regelmatig gebruiker van het 
incasso-kort geding geworden. Bij de clienten bestond de indruk dat het 
incasso-kort geding nogal kostbaar zou zijn. Er zijn nu prijsafspraken dat 
alleen het procureurssalaris en de buitengerechtelijke incassokosten in 
rekening gebracht worden. In het incasso-kort geding bedraagt het 
procureurssalaris f 800. Soms wordt f 600 gerekend, in geval de vordering 
in feite tot de competentie van de kantonrechter hoort." Zowel de 
schuldeisers als het advocatenkantoor zijn positief over het gebruik van het 
incasso-kort geding. 

4.14 Afsluitende opmerkingen 

Het kwantitatief empirische onderzoek levert opmerkelijke resultaten op. 
Vooral de verschillen tussen de rechtbanken en kantongerechten in het 
gebruik van de ter beschikking staande procedures en in de behaalde 
resultaten komen duidelijk tot uiting. De in Amsterdam in de praktijk 
ontwikkelde procedure van het incasso-kort geding neemt een belangrijke 
plaats in. De incasso-kort geding advocaten tonen een duidelijke voorkeur 
voor deze procedure, vanwege de snelle en zekere afloop ervan. Bij het 
Amsterdamse kantongerecht is, analoog aan het incasso-kort geding, een 
spoedvoorziening met vaste zittingsdag opengesteld, gebaseerd op artikel 
116 Rv. Ook Utrecht heeft het incasso-kort geding opengesteld, maar daar 
wordt weinig gebruik van gemaakt. Bij het Utrechtse kantongerecht wordt 
wet veelvuldig op verkorte termijn gedagvaard. Zwolle daarentegen heeft 
geen incasso-kort geding. Nadat een generieke machtiging was afgegeven 
wordt veelvuldig op verkorte termijn gedagvaard. 

In januari 1995 werden bijna 40% van alle geldvorderingen in 
Amsterdam in spoedprocedures ingesteld wat meer dan een verdubbeling is 
sinds 1993. 

57 Bij het empirisch onderzoek in 1993 en 1995 bleek dat hierin geen eenduidig beleid 
gevoerd wordt. Hoewel de griffie meedeelde dat bij vorderingen die tot de competentie 
van de kantonrechter hoorde f 600 of minder berekend werd, gebeurde dat niet in alle 
gevallen. Meestal werd f 800 toegewezen. 
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De huidige sit uatie leidt tot rechtsongehjkheid. Schuldeisers die in 
Amsterdam procederen staan meer en snellere incassoprocedures ter 
beschikking dan elders in het land. 

De vraag die gesteld kan worden, is waarom in Zwolle weinig gebruik 
gemaakt wordt van het kort geding voor geldvorderingen. Hetzelfde geldt 
voor de rechtbank van Utrecht met betrekking tot het incasso-kort geding. 

Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat in Zwolle in de bodemproce-
dure zowel bij de rechtbank als bij het kantongerecht binnen redelijk snelle 
termijn een verstekvonnis verkregen kan worden en daardoor minder de 
behoefte bestaat om een spoedvoorziening te volgen. De cijfers van 1995 
wijzen inderdaad uit dat de afgifte van de generieke machtiging aan de 
deurwaarders het gebruik van de verkorte termijn dagvaarding bij het 
kantongerecht positieve invloed gehad heeft. In Utrecht wordt binnen 
dezelfde termijn als in Zwolle het verstekvonnis in de bodemprocedure bij 
de rechtbank verkregen. Deze termijn is ongeveer twee maanden en 
daarmee aanmerkelijk korter dan de termijn van drie tot vier maanden 
waarop in Amsterdam het verstekvonnis verkregen wordt. In Amsterdam 
verloopt de bodemprocedure zowel bij de rechtbank als bij het kanton-
gerecht trager. Dit trage verloop van de bodemprocedures heeft er in 
Amsterdam toe geleid dat spoedvoorzieningen in de vorm van het incasso-
kort geding en de voorlopige voorzieningenprocedure van art. 116 Rv zijn 
opengesteld. De beide spoedvoorzieningen kennen een strakke procedure-
regeling. Een reden voor het gebruik van het incasso-kort geding in 
Amsterdam op intensievere wijze dan in Utrecht is waarschijnlijk het 
Amsterdamse beleid om advocaten toe te staan zaken op de rol te plaatsen 
zonder onmiddellijk griffierecht verschuldigd te zijn en zaken te verplaatsen 
naar een latere datum indien de onderhandelingen tussen partijen dat 
gewenst maken. Wordt de zaak uiteindelijk geregeld en ingetrokken dan 
hoeft geen vastrecht betaald te worden. In Utrecht is meteen vastrecht 
verschuldigd wanneer de zaak op de kort geding rol geplaatst wordt; 
daardoor wordt het belang van het bereiken van een betalingsregeling voor 
partijen minder interessant. 

Hoewel de huidige situatie tot rechtsongelijkheid leidt lijkt de uitspraak 
van Borgerhoff Mulder waarin hij zijn experiment om geldvorderingen in 
kort geding in te stellen slechts als een poging zag om `soulaas' te bieden in 
de als traag ervaren Amsterdamse procesgang ook in de huidige situatie zijn 
gelding te behouden.' 

58 Borgerhoff Mulder 1981, pp. 419-421. 
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Behalve rechtsongelijkheid is het gevolg van deze verschillende gerechte-
lijke praktijken dat er in steeds grotere mate regionaal procesrecht zowel bij 
de arrondissementsrechtbanken als bij de kantongerechten ontstaat.' Bij de 
rechtbanken lijkt dit voor de praktijk misschien niet te bezwaarlijk omdat dit 
opgevangen wordt door het (nu nog bestaande) verplichte procuraat. Uit de 
gesprekken met advocaten, die als advocaat vaak landelijk werken, blijkt 
echter dat het als bezwarend ervaren wordt dat er bij elke rechtbank eigen 
regelingen gelden en dat bijvoorbeeld niet duidelijk is waar wet en geen 
incasso-kort geding ingesteld kan worden en wanneer het at mogelijk is dat 
hierbij nog verschillende regels door de griffie gehanteerd worden. Bij de 
kantongerechten is dat bezwaar nog groter; daar kunnen partijen zonder 
rechtsbij stand procederen en kunnen rechtshulpverleners door het hele land 
optreden. 

Doordat kantongerechten eigen regels ontwikkelen ontstaan een groot 
aantal verschillende kantongerechtsprocedures. De rechtshulpverlener zal 
zich dientengevolge steeds opnieuw moeten orienteren op gebruiken en 
voorschriften in een bepaald kanton. 6°  

4.15 Conclusies bij hoofdstuk 4 

Als belangrijkste conclusies van het empirisch onderzoek kunnen worden 
genoemd: 

(1) Geldvorderingen vormen met meer dan 85% het leeuwendeel van het 
totaal aantal ingestelde civiele vorderingen bij de onderzochte 
gerechten. De geldvorderingen zijn in overgrote meerderheid (70%) 
geldvorderingen zonder nevenvordering. De huurincasso's met als 
nevenvordering ontruiming volgen met 27% daarop als meest voor-
komende categoric zaken. 

(2) Kleine geldvorderingen -tot f 200- worden in beperkte mate 
ingesteld. In januari 1995 viel 4% van het totaal aantal 
geldvorderingen in deze categorie. 

(3) In Amsterdam is er een toenemend gebruik van de aldaar in de 
rechtspraktijk ontwikkelde spoedprocedures. In januari 1995 werd 

59 Ten Berg-Koolen 1983, p. 1391; Brenninkmeijer 1993, pp. 25-27; Brenninkmeijer Adv. 
bl. 1993, p. 442. Zie verder B.J. Asscher, Het incasso kort geding, Lezing voor de 
vergadering van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht, 28 mei 1993, en van 
Kesteren 1993, p. 11 e.v. 

60 Peeters 1992, pp. 2-10; Trema `Special'1992-1; Ten Berg-Koolen 1992, p. 1533. 
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bijna 40% van het totaal aantal geldvorderingen in het (incasso-)kort 
geding en de voorlopige voorzieningenprocedure ingesteld. 

(4) Utrecht en Zwolle daarentegen maken op bescheiden schaal gebruik 
van het (incasso-)kort geding. De voorlopige voorzieningenprocedure 
staat hier niet open voor huurincasso's en geldvorderingen.ln Utrecht 
en Zwolle wordt in spoedeisende zaken, zoals huurincasso's, bij 
voorkeur gedagvaard op verkorte termijn. 

(5) Het faillissement ter incasso blijkt in 60% tot 70% van de gevallen 
een effectief incassomiddel. Het dreigen met een incasso-kort geding 
is eveneens in meer dan de helft van de zaken voldoende reden om 
alsnog te betalen of een betalingsregeling te treffen, voordat het tot 
een zitting komt. 

(6) In de spoedprocedures, zowel bij het Amsterdamse kantongerecht als 
de rechtbank, wordt binnen twee tot vier weken na dagvaarding 
vonnis verkregen. Het maakt daarbij geen verschil of het om een 
verstekvonnis, een vonnis na een erkenning of op tegenspraak gaat. 
In de bodemprocedure bij het Amsterdamse kantongerecht wordt een 
verstekvonnis na acht weken verkregen. Dit is twee weken langer dan 
in Utrecht en Zwolle. Erkent de schuldenaar de vordering dan wordt 
het vonnis enkele weken later gewezen. Een verstekvonnis in de 
bodemprocedure van de rechtbank wordt in Zwolle na acht weken 
verkregen, in Utrecht en Amsterdam na ongeveer elf weken. Erkent 
de schuldenaar in de bodemprocedure de vordering dan wordt de 
termijn twee keer langer. 

(7) De bodemprocedure bij de kantongerechten eindigt overwegend in 
verstek (63%) en intrekking (16%). In de voorlopige voorzieningen-
procedure voor incasso's zijn deze percentages nog hoger. De 
percentages verstek en ingetrokken zaken in de bodemprocedure bij 
de rechtbank belopen samen ongeveer 45%. Het percentage verstek in 
het incasso-kort geding is zelfs 90%. 

(8) Incassovorderingen zijn al die vorderingen die bij verstek worden 
toegewezen, ingetrokken of niet serieus betwist. Van het totaal aantal 
ingestelde geldvorderingen is het percentage incassovorderingen 
ongeveer 80%. 

(9) Van de incassovorderingen werd in Amsterdam - met incasso-kort 
geding en voorlopige voorzieningenprocedure ter incasso als incasso-
procedures - 35% in de incassoprocedures, 65% op andere wijze 
gerechtelijk ingesteld en afgehandeld. Van de incassovorderingen 
wordt in Utrecht in het incasso-kort geding 1% van de incassovorde-
ringen ingesteld. Zwolle kent het incasso-kort geding niet. 
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(10) De bovenstaande resultaten van het empirisch onderzoek bevestigen 
de stelling dat het wenselijk is voor incassovorderingen een 
bijzondere, snelle en eenvoudige rechtsgang te ontwikkelen. De 
procedure moet ook aantrekkelijk zijn voor kleine vorderingen, die 
vanwege het kostenaspect buiten het gerechtelijk circuit blijven, zoals 
reeds in hoofdstuk 3 beschreven is. 
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RECHTSVERGELIJKEND ONDERZOEK 

5.1 Inleiding 

Het doe van de studie is het bestuderen van de mogelijkheid van een wette-
lijke incassoprocedure in Nederland. Daartoe zal niet alleen de bestudering 
van de Nederlandse gerechtelijke en buitengerechtelijke incassopraktijk 
plaatsvinden, maar ook een rechtsvergelijkend onderzoek. In deze vergelij-
king zullen de Duitse, Oostenrijkse, Franse en Belgische incassoprocedures 
worden bestudeerd. 

Het nut van rechtsvergelijkend onderzoek lijkt nauwelijks betwistbaar. 1  
Rechtsvergelijking kan inzicht geven in de oplossingen die in andere rechts-
systemen uitgewerkt zijn voor de problemen die men beoogt te regelen in 
het eigen systeem. Men kan profiteren van ervaringen, zowel positieve als 
negatieve, die elders zijn opgedaan door te onderzoeken met welke rege-
lingen het vooropgestelde doel is bereikt, en in welke mate. Toch wordt er 
nog niet vaak gebruik gemaakt van rechtsvergelijking. Van Nispen 2  wijst in 
zijn oratie over de herziening van het burgerlijk procesreche op het 
ontbreken van enige verwijzing naar de rechtsontwikkelingen in Frankrijk, 
Belgie en Duitsland, waar de laatste 20 jaar ook hercodificaties van het 
procesrecht zijn gerealiseerd. 

Rechtsvergelijking zal ook noodzakelijk zijn met het oog op de ontwikke-
lingen van het burgerlijk procesrecht op Europees niveau. Zo doet de Com-
missie Storm' in haar eindrapport voorstellen om in enkele belangrijke 
gebieden van het procesrecht tot harmonisatie te komen. Een der voorstellen 
betreft de harmonisatie van regelingen betreffende de incasso van geldvor-
deringen. Een aantal lid-staten kent een eenvoudige en snelle procedure 
voor de inning van geldvorderingen en de commissie stelt voor tot een 
procedure te komen waarbij het `Mahnverfahren' ten voorbeeld staat. De 

Florijn 1993, p. 1; Florijn 1994, pp. 7-9; Kokkini-Iatridou 1988, p. 27; Snijders e.a. 1995, 
p. VI (voorwoord) en pp. 5-6: waarin rechtsvergelijking benadrukt wordt van vreemde 
rechtsplegingsstelsels ter verdere ontwiklceling van de Nederlandse rechtspleging; 
Cappelletti 1979, pp. v-xvii. 

2 Van Nispen 1993, pp. 15-16. 
3 Voorontwerp van wet (met MvT) 'tot aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke 

Rechtsvordering in verband met de herziening van de rechterlijke organisatie', april 1993. 
4 Commissie Storme 1993. Zie ook par. 5.3.1. Zie over hannonisering van Europees 

procesrecht ook: Snijders e.a. 1995, pp. 5-6. 
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Europese Commissie doet ter bevordering van het handelsverkeer binnen 
Europa in een Aanbeveling een voorstel voor een eenvoudige incassoproce-
dure. 5  

Rechtsvergelijking zal daarom van belang zijn om inzicht te krijgen in 
daadwerkelijke gelijkenissen en verschillen in de ontwikkeling van speci-
fieke procedures voor geldvorderingen in verschillende Europese lid-staten. 

De rechtsstelsels die hier onderzocht zullen worden zijn die van Duits-
land, Oostenrijk, Frankrijk, en Belgie. 6  De overwegingen voor deze keuze 
zijn: 
(1) De te onderzoeken procesrecht-stelsels van Frankrijk, Belgie en 

Nederland vinden bun basis in de Franse Code de procedure civile uit 
1806. Ook de codificatie van het Duitse procesrecht in de 19e eeuw 
vond plaats onder invloed van de Franse Code de procedure civile. 7  
Naar hun basisbeginselen en basisstructuur zijn deze stelsels dan ook 
vergelijkbaar. Oostenrijk heeft minder Franse invloeden ondergaan, 
maar heeft reeds in de vorige eeuw het Mahnverfahren uit het Duitse 
recht overgenomen. 

(2) De laatste 20 jaar is het burgerlijk procesrecht in deze landen herzien. 
Een belangrijk aspect van de herzieningen was de noodzaak het proces-
recht efficienter te maken. In deze landen is, net als Nederland, over-
belasting van het gerechtelijk apparaat een constante zorg. 

(3) Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk en Belgie hebben of speciale proce-
dures voor geldvorderingen ingesteld Of reeds bestaande procedures met 
het oog op die vorderingen vereenvoudigd. 

(4) Frankrijk heeft voor geldvorderingen een wettelijke regeling ingevoerd 
binnen de procedure van het kort geding. Deze regeling vertoont gelij-
kenis met de Nederlandse geldvordering in kort geding. Daarnaast 
bestaat een eenvoudige regeling voor de inning van vaststaande 
geldvorderingen die te vergelijken is met het in ons land afgeschafte 
gerechtelijk bevel tot betaling. 

(5) Duitsland heeft de regeling van het `Mahnverfahren'. Bestudering hier-
van is noodzakelijk nu de Commissie Storme deze regeling als uit-
gangspunt voor een eenvoudige procedure voor de inning van geldvor-
deringen heeft gebruikt. De basisstructuur van het Oostenrijkse 
Mahnverfahren komt overeen met die van het Duitse Mahnverfahren. 

5 Zie par 5.3.2. 
6 Van de bestudering van de andere rechtsstelsels van de lid-staten der Europese Unie is 

afgezien, hetzij vanwege het afwijkend procesrechtelijk systeem, hetzij vanwege 
taalbarri&es, hetzij minder gemakkelijke toegankelijkheid der kenbronnen. 

7 Sprung 1979, pp. 4-28. 
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Het Oostenrijkse Mahnverfahren kent echter op een aantal punten een 
afwijkende regeling. 

(6) Belgie heeft een summiere procedure voor geldvorderingen die gelij-
kenis vertoont met het afgeschafte Nederlandse betalingsbevel. De 
procedure is in 1970 ingevoerd. 

5.2 Rechtsvergelijkende methode 

Het rechtsvergelijkende onderzoek betreft de vraag op welke wijze in 
genoemde rechtsstelsels het instellen en procederen over geldvorderingen in 
rechte geregeld is. In Nederland maakt ook de buitengerechtelijke incasso 
deel uit van het onderzoek. In de buitenlandse rechtsstelsels wordt de 
buitengerechtelijke incasso slechts onderzocht ter controle op de efficiency 
van de gerechtelijke procedures. 

De vergelijking kent meerdere fasen. 

5.2.1 Descriptieve fase 8  

In de descriptieve fase van het rechtsvergelijkend onderzoek zullen in elk 
van de vier rechtsstelsels de volgende handelingen worden verricht. 
(1) In elk rechtsstelsel worden de specifieke procedures voor 

geldvorderingen gdsoleerd onderzocht en wordt beschreven hoe zij 
functioneren. 

(2) De specifieke procedures voor geldvorderingen worden vervolgens in 
het ruimere verband van het nationale procesrecht geplaatst en onder-
zocht wordt of er naast de specifieke procedures andere rechtsregels 
zijn die van invloed zijn op de specifieke procedures voor geldvorde-
ringen. 

(3) Nagegaan zal worden welke functie de specifieke procedures in de 
nationale rechtsorde vervullen en hun praktische betekenis in die 
maatschappij. Het onderzoek zal de factoren moeten aangeven die de 
reele werking, het succes of de eventuele mislukking van de procedure, 

8 Florijn 1993, p. 194, spreekt van: de Inhoudsanalyse', de systematische interpretatie van 
primaire kenbronnen. Juristen zijn enerzijds geInteresseerd in de dogmatiek en systematiek 
van rechtsregels: om wat voor soort regels gaat het, welke logische verbanden worden er 
tussen gelegd, en welke materie bestrijken zij gezamenlijk? Anderzijds wensen zij te 
weten, hoe de regels toegepast worden om concrete problemen op te lossen; Van der 
Velden 1993, pp. 139-149. 
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Het rechtsvergelijkend onderzoek dient een praktisch doel. Nederland kent 
in het huidige recht geen specifieke procedure voor geldvorderingen. De 
wetgever overweegt te komen tot het invoeren van een speciale procedure 
voor in redelijkheid niet te betwisten geldvorderingen. Het onderhavige 
onderzoek is gericht op de verbetering van de Nederlandse situatie met 
betrekking tot de incasso van geldvorderingen. Daarin heeft de rechtsverge-
lijking het karakter van eenrichtingsverkeer. 

De onderzoeksresultaten van de buitenlandse rechtsstelsels worden in de 
comparatieve fase vertaald naar de Nederlandse situatie en naar het nut dat 
het Nederlandse recht kan hebben van een op het buitenlandse recht geba-
seerde of geinspireerde regeling. Daarbij gaat het niet alleen om de formele 
regelgeving, maar ook om de maatschappelijke plaats van die regelgeving in 
het buitenlandse stelsel: niet alleen het hoe van de buitenlandse regeling, 
maar ook het waarom en met welk gevolg. 
Vergelijking leidt aldus tot altematieven die elk voorzien zijn van hun 
juridische en maatschappelijke voor- en nadelen. 

De conclusies die getrokken kunnen worden moeten leiden tot aanbeve-
lingen voor een concrete incassoprocedure voor geldvorderingen. Aldus 
wordt vergelijking een bron van inspiratie voor de wetgever. 

beinvloeden. De buitengerechtelijke incasso kan een dergelijke factor 
zijn. Daarom zal de plaats van de buitengerechtelijke incasso in deze 
fase van het onderzoek in elk van de rechtsstelsels summier nagegaan 
worden. 

5.2.2 Comparatieve fase 

Bij de bestudering van deze rechtsstelsels is naast de tekst van de wet en de 
daarbij behorende parlementaire geschiedenis gebruik gemaakt van hand-
boeken en commentaren. Tevens is de relevante jurisprudentie bestudeerd. 

Zowel voor de praktische betekenis van de gerechtelijke procedures als 
van de buitengerechtelijke incassopraktijk zijn vaak uitvoerige gesprekken 
gevoerd met juristen, ambtenaren, deurwaarders en incassobedrijven in het 
bu iten land. 

Over de Franse procedures zijn schriftelijke informatie en statistische 
gegevens van het Ministerie van Justitie ontvangen; mondelinge informatie 
is ontvangen van de Franse Unie van Gerechtsdeurwaarders en Gerechtelijke 
Officieren en van een incassobureau. 
Voor de Belgische procedure zijn aanvullende gesprekken gevoerd met twee 
deurwaarders en twee van de vijf gespecialiseerde incasso-advocaten, die 
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veel gebruik maken van de zogenoemde summiere rechtspleging. 
Ter aanvulling van de literatuur over het Duitse Mahnverfahren zijn 

gesprekken gevoerd met enkele Rechtspfleger en met ambtenaren van het 
Bondsministerie van Justitie. Actuele statistische gegevens zijn door het 
Ministerie van Justitie toegezonden. Tevens vonden gesprekken met enkele 
advocaten plaats. 

Het Oostenrijkse Mahnverfahren is aanvullend onderzocht door middel 
van mondelinge informatie van ambtenaren van het Ministerie van Justitie 
en het Bezirksgericht Wenen, van de advocatuur en van een incassobureau. 

5.3 Ontwikkelingen met betrekking tot incassoprocedures in 
Europees perspectief 

Alvorens over te gaan tot een beschrijving van de vier onderzochte rechts-
stelsels zal aandacht besteed worden aan de Europese ontwikkelingen met 
betrekking tot incassoprocedures. 

5.3.1 Commissie Storme: Werkgroep tot ontwerp van een modelwet voor 
een Europees Procesrecht 

In 1987 werd in Utrecht een werkgroep van procesrecht deskundigen 
samengesteld uit de 12 landen van de Europese Gemeenschap die de moge-
lijkheden zou gaan onderzoeken om tot een modelwet voor een Europees 
procesrecht te komen. De werkgroep is genoemd naar zijn voorzitter Prof. 
Dr. Marcel Storme. Aan het initiatief van de Commissie Storme ligt ten 
grondslag dat er `geen economische integratie in de gemeenschappelijke 
markt tot stand [kan] worden gebracht indien er niet een minimum aan 
harmonie tussen de verschillende procesrechtelijke systemen van de lid-
staten tot stand wordt gebracht' 'Het gebrek aan doorzichtigheid van de 
procedures, de ongelijke kost, de ongelijke efficientie van de procesrechte-
lijke technieken, dit zijn inderdaad de belangrijkste gebreken van de huidige 
diversiteit. Dit zijn tevens de redenen die tegelijk een onderzoek streklcende 
tot relatieve harmonie noodzakelijk, urgent en onontbeerlijk maken'. 9  

Het doel van het onderzoek was om tot een modelwetgeving te komen, 
die de lid-staten de mogelijkheid geeft, het eigen nationale recht te toetsen, 

9 Storme 1989, pp. 97-101. De Commissie bestaat uit de leden: A. Huss, J.A. Jolowicz, K. 
Kerameus, A. Long, P. Meijknecht, C. de Miguel, J. Normand, A. Pessoa Vaz, H. Prilt-
ting, E. Smith, M. Storme en G. Tarzia. 

167 



Hoofdstuk 5 

misschien gedeeltelijk te vervangen of leemten in de wet op te vullen. Het 

zal geen wet zijn die de nationale wetgevingen zal gaan vervangen. Wel zou 

het mogelijk zijn dat uiteindelijk een Europees procesrechtelijke wetgeving 

gaat gelden voor zuiver interne procedures die naast het nationale recht van 

toepassing zal zijni °  
Na voorbereidende werkzaamheden die neergelegd zijn in een notitie 

betreffende de grondbeginselen voor een Europese modelwet voor burgerlijk 

procesrecht heeft de Europese Commissie in 1989 de Commissie-Storme 

officieel opdracht verleend een modelwetgeving op te stellen. De taak van 

de Commissie was een beperkte in die zin dat slechts onderwerpen ter hand 

worden genomen die zich in het bijzonder lenen voor harmonisatie, zoal de 

aanvang van de procedure, de tennijnen, de rechtsmiddelen, het bewijs en 

een - in het bijzonder voor het onderhavige onderzoek van belang zijnde - 

snelle en eenvoudige procedure voor de inning van geldvorderingen. 

In 1993 is het rapport aan de Europese Commissie aangeboden en is de 

Commissie Storme opgeheven. 

De Commissie-Storme is van oordeel dat het voor een goed functionerende 

interne markt noodzakelijk is dat in alle rechtsstelsels van de lid-staten voor 

de ingezetenen regelingen openstaan die op gelijke, effectieve wijze func-

tioneren:' Meer in het bijzonder, zo meent de Commissie-Storme, verdient 

het aanbeveling dat elk modern procesrecht beschikt over een eenvoudige en 

goedkope incassoprocedure waarbij geschillen op eenvoudige wijze afgehan-

deld kunnen worden. De procedure kan daarbij een oplossing bieden voor 

het overbelaste gerechtelijke apparaat, te meer als geautomatiseerde verwer-

king van de procedure wordt mogelijk gemaakt. Het Mahnverfahren dient 
als voorbeeld voor een dergelijke procedure: 2  

De voorgestelde regeling van de incassoprocedure vangt aan met een op 

een speciaal formulier bij de griffie in te dienen verzoek tot nakoming van 

een geldvordering. Het gebruik van een gestandaardiseerd formulier is nood-

zakelijk om een efficiente verwerking van de incassoprocedure te bereiken. 

De hoogte van de geldsom wordt niet beperkt. De schuldeiser kan het 

verzoek persoonlijk indienen of gebruik maken van een gemachtigde. 

io Priitting 1990, pp. 457-469; Jongbloed 1991, p. 1268. 
H Draft Directive Approximation Judiciary Law, Final Report, Gent, 1993, p. 11 (European 

Model Code of Civil Procedure). 
Mahnverfahren wordt bier gebruikt in de betekenis van eenvoudige snelle incassoproce-
dure. Er zijn verschillende varianten van een Mahnverjahren denkbaar; de Franse tekst 
noemt het de injonction de payer en de Engelse tekst duidt haar aan met order for 
payment. Curtin e.a. 1994, p. 461. 
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Schriftelijke bewijsstukken kunnen hierbij overgelegd worden. Wordt het 
verzoek na een gegrondheidstoets ontvankelijk verklaard dan vaardigt het 
gerecht een bevel tot betaling uit. Het verzoek kan ook geheel of 
gedeeltelijk worden afgewezen. 
Na afgifte van het verzoek tot betaling kan de schuldenaar of binnen acht 
dagen betalen of verweer instellen; verweer dient hij binnen veertien dagen 
in te stellen. Betaalt de schuldenaar binnen de vastgestelde termijn dan 
bestaat de mogelijkheid dat geen gerechtskosten aan hem worden door-
berekend. Stelt de schuldenaar tijdig verweer in dan gaat de procedure 
verder als gewone bodemprocedure op tegenspraak. De schuldenaar kan op 
eenvoudige wijze verweer instellen door gebruik te maken van een bijge-
voegd formulier. Wordt niet tijdig verweer gevoerd dan krijgt de beslissing 
kracht van gewijsde en kan tenuitvoergelegd worden. 

Het voorstel van de Commissie-Storme is een interessante bijdrage aan de 
discussie over een incassoprocedure niet alleen in Europees verband, maar 
ook voor de Nederlandse situatie. 

5.3.2 Aanbeveling van de Europese Commissie over de betalingstermijnen 
by handelstransacties" 

Betalingsproblemen bij grensoverschrijdende handelstransacties tussen 
bedrijven binnen de Europese Gemeenschap geven in veel lid-staten reden 
tot grote bezorgdheid. Ondememingen beschouwen de verschillen in beta-
lingstermijnen als een belemmering voor de goede werking van de interne 
markt en de intensivering van het handelsverkeer. Ook het invorderen van 
schulden in het buitenland 'evert in het algemeen meer problemen op dan in 
eigen land. 

De aanbeveling strekt ertoe het juridische kader Van de betalingstermijnen 
te verbeteren. Dit zal onder meer bereikt moeten worden door duidelijke 
contracten tussen de handelspartners met vermelding van het begin van de 
betalingstermijn en de gevolgen van wanbetaling. Ook bestaat er met 
betrekking tot schadevergoeding wegens wanbetaling grote diversiteit in de 
lid-staten; de aansprakelijkheid voor buitengerechtelijke incassokosten, 
procureurssalaris en gerechtskosten is in de lid-staten zeer verschillend 
geregeld. 

Artikel 4 van de aanbeveling bepaalt dat de lid-staten er op moeten 

13 12 Mei 1995, (95/198/CE), Recommandation concemant les delais de paiement dans les 
transactions commerciales. 
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toezien dat schuldeisers kunnen beschikken over eenvoudige, snelle en niet 
al te kostbare procedures voor de inning van geldvorderingen. Uit studies is 
gebleken dat er een verband bestaat tussen korte betalingstermijnen in 
sommige lid-staten, zoals Duitsland, en de doeltreffendheid van bestaande 
procedures. De procedures kunnen zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk 
zijn. Waarbij onder buitengerechtelijke procedures ondermeer arbitrage en 
minnelijke schikkingen worden verstaan. 

De gerechtelijke procedures zullen volgens de aanbeveling moeten gelden 
voor in redelijkheid niet te betwisten geldvorderingen. Deze procedures 
moeten zich kenmerken door weinig formaliteiten en financiele lasten. De 
executoriale titel moet buiten de rechter om verkregen kunnen worden, 
zonder verplichte procesvertegenwoordiging. In de toelichting worden 
enkele procedures behandeld, waarbij het Duitse Mahnverfahren positief 
beoordeeld wordt." Gewezen wordt op het belang dat het Mahnverfahren 
op buitenlandse schuldenaren toegepast kan worden en dat buitenlandse 
schuldeisers het Mahnverfahren tegen Duitse schuldenaren kunnen instellen. 
De Commissie is van oordeel dat een eenvoudige incassoprocedure inge-
voerd dient te worden in die lid-staten, die daar nog niet over beschikken. 

De Commissie heeft met deze aanbeveling in eerste instantie voor de 
minst dwingende vorm van regulering gekozen, hoewel veel van de geraad-
pleegde organisaties zich voor een richtlijn hadden uitgesproken. Toch kan 
een aanbeveling niet worden geacht geen enkel rechtsgevolg te hebben. Het 
Hof heeft opgemerkt dat 'de nationale rechterlijke instanties [....] gehouden 
[zijn] de aanbevelingen bij de oplossing van de bij hen aanhangige 
geschillen in aanmerking te nemen'." De aanbeveling zal na twee jaar op 
haar doeltreffendheid worden onderzocht. De lid-staten dienen \to& 31 
december 1997 aan de Commissie te rapporteren over de maatregelen die in 
verband met de aanbeveling genomen zijn. De lid-staten krijgen tot dan de 
tijd om zelf naar oplossingen te zoeken. Als blijkt dat de lid-staten 
onvoldoende maatregelen genomen hebben dan zal worden overwogen 
dwingender maatregelen voor te stellen, bijvoorbeeld in de vorm van een 
richtlijn, waardoor de plicht ontstaat om de nationale wetgeving 
overeenkomstig de richtlijn aan te passen. 

14 Het Oostenrijkse Mahnverfahren is niet bij de aanbeveling betrokken waarschijnlijk omdat 
Oostenrijk eerst op 1 januari 1995 lid van de Europese Unie geworden is. 

15 Lenaerts e.a. 1995, p. 568, nr. 696; HO EG, 13 december 1989, Grimaldi/Fonds voor 
Beroepsziekten, zaak C-322/88, Jur. 1989, p. 4407. 
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5.3.3 Erkenning en tenuitvoerlegging van betalingsbevelen binnen Europa 

Hoewel erkenning en tenuitvoerlegging van de betalingsbevelen van de 
nationale incassoprocedures door de andere lid-staten op grond van art. 26 
e.v. EEX in principe mogelijk is kunnen zich hierbij de nodige problemen 
voordoen.' Zo leidt de executie van een titel in een andere lid-staat 
ondermeer tot hoge kosten en kan lang duren, vanwege de varierende en 
soms lange afhandelingstijd die met de internationale betekening gemoeid 
is. 17 

De Internationale Unie van Gerechtsdeurwaarders en Gerechtelijke Offi-
cieren heeft het probleem van de executie op Europees niveau onderkend en 
heeft op basis van de aanbeveling van de Europese Commissie (zie 5.3.2) 
ideeen ontwikkeld om binnen de Europese Unie te komen tot een Europese 
Executoriale Titel." Het doel van de Europese executoriale titel is dat deze 
op eenvoudiger wijze, dat wil zeggen zonder de thans noodzakelijke omweg 
van een exequatur, in alle lid-staten tenuitvoergelegd kan worden. De 
Internationale Unie van Gerechtsdeurwaarders meent dat niet alleen op 
nationaal niveau maar ook op internationaal niveau de schuldeiser die een 
vaststaande geldvordering heeft in een nadelige positie verkeert omdat de 
schuldenaar talrijke mogelijkheden heeft om de procesgang aanzienlijk te 
vertragen. Om die reden moeten schuldeisers met vaststaande geldvorde-
ringen die in redelijkheid niet betwist kunnen worden, toegang kunnen 
hebben tot een eenvoudige executie-procedure. Zij stelt dan ook voor te 
komen tot een Europese executoriale titel. In het voorstel voor een de 
Europese executoriale titel wordt die titel verkregen op grond van een 
eenvoudige incassoprocedure, waarbij het contradictoire element ontbreekt. 
De bescherming van de schuldenaar wordt in een dergelijke procedure 
gewaarborgd doordat hij op eenvoudige wijze schriftelijk verweer of verzet 
kan instellen, waarna de procedure als gewone procedure op tegenspraak 
wordt voortgezet. Daarmee wordt als het ware een omkering van het proces-
initiatief bereikt, want het initiatief voor het verdere verloop van de 
procedure wordt bij de schuldenaar gelegd. Voorafgaande aan de executie 

16 Zie par. 11.4 en 11.4.1. 
17 Meijknecht 1991, pp. 167-168. Meijknecht 1996, p. 10. 
18 Contribution pour une nouvelle organisation judiciaire et juridique de l'Europe, Le Titre 

Executoire Europeen, Colloque des 19 et 20 octobre 1995, Paris, Union Internationale des 
Huissiers de Justice et Officiers Judiciaires. In mei 1995 heeft een colloquium over het 
onderwerp `betekening in het buitenland en de Europese Titel' plaatsgevonden waarvan 
onder die titel een publicatie verschenen is. Hector 1996, pp. 35-38; Vlas 1996, pp. 39-44, 
Storme 1996, pp. 45-56 en Wijsenbeek 1996, pp. 57-60. 
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van de Europese titel zal het inleidende verzoek samen met het betalings-

bevel aan de schuldenaar moeten worden betekend of worden toegezonden, 

op de wijze waarop dit in de lid-staat van de executie vereist is. Na 

ontvangst van het betalingsbevel moet gedurende een bepaalde termijn een 
rechtsmiddel openstaan. 

Een op deze wijze verkregen titel kan vervolgens als Europese 

executoriale titel in alle lid-staten geexecuteerd worden, zonder dat de vaak 

kostbare en lange weg tot verkrijging van een exequatur gevolgd hoeft te 
worden. 
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HET DUITSE MAHNVERFAHREN 

6.1 	Inleiding 

Duitsland kent het Mahnverfahren als specifieke procedure voor de inning 
van vaststaande geldvorderingen. Het Mahnverfahren is te vergelijken met 
het in 1991 afgeschafte Nederlandse rechterlijk bevel tot betaling. 

Voor betwiste geldvorderingen tot 1000 DM bestaat een eenvoudige 
procedure waarbij de rechter een grote vrijheid ten aanzien van procedure-
regels heeft en naar billijkheid kan oordelen. 1  

Bovenstaande procedures zijn bijzondere procedures, gericht op vereen-
voudiging en versnelling van de contentieuze procedures en de daarmee 
samenhangende kostenverlaging. 2  

6.1.1 Kenbronnen 

In de 19e eeuw is het Duitse burgerlijke procesrecht onder invloed van het 
Franse procesrecht en de Franse Code de procedure civile van 1806 
hervormd en in 1877 gecodificeerd in de nu nog van toepassing zijnde 
Zivilprozessordnung (ZPO), het Duitse Wetboek van Burgerlijke Rechts-
vordering. Tot de invoering in 1877 van een uniform procesrecht voor heel 
Duitsland kenmerkte het Duitse procesrecht zich door een grote versnip-
pering, waarbij ondermeer in bepaalde gebieden Frans, Pruisisch of 
`gemeines Recht' van toepassing was. Vanwege deze versnippering werd de 
roep om een uniform procesrecht steeds luider. In 1877 werd tevens de Wet 
op de rechterlijke organisatie, het strafprocesrecht en het faillissementsrecht 
ingevoerd. 3  

Vanaf 1947 zijn in het burgerlijk procesrecht belangrijke hervormingen 
tot stand gebracht. De aanleiding voor deze hervormingen was vooral het 
trage verloop van de gewone procedure. De sterke toename van het aantal 
zaken zorgde voor een overbelasting van de gerechten. Invoering van het 
Rechtspflegergesetz in 1969 opende de mogelijkheid om in een groot aantal 

Zaken tot 1000 DM waarvan het bedrag betwist is, worden ten onrechte aangeduid als 
bagatelzaken: Liike e.a. 1992, P.  343: art. 495a ZPO, Vereinfaches Verfahren. Zie Snijders 
e.a. 1995, p. 270, die de procedure als bagatelprocedure aanduiden. 

2 Baumbach e.a. 1991, pp. 1176, 1177: art. 495a ZPO. 
3 Rosenberg e.a. 1981, pp. 15-27, geeft een geschiedkundig overzicht. 
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zaken de rechter te ontlasten door bevoegdheden aan de Rechtspfleger over 
te dragen. 4  De belangrijkste herziening was de Vereinfachungsnovelle van 3 
december 1976 5, die op 1 juli 1977 in werking is getreden en waarbij meer 
dan 300 voorschriften grondig gewijzigd werden. 6  De uitgangspunten van 
de wet waren vereenvoudiging en versnelling van de gewone procedure bij 
het Amtsgericht en Landgericht. Dit werd bereikt door een wettelijke 
regeling van de geconcentreerde mondelinge behandeling op een zitting. 7  
De rechter kreeg een actieve rot in de procedure. Ook het Mahnverfahren 
werd door de Vereinfachungsnovelle ingrijpend gewijzigd, waarbij de wette-
lijke basis verschaft werd voor een volledige automatisering. 

6.1.2 	Rechterlijke organisatie 

De organisatie van de ordentliche Gerichtsbarkeit (gewone rechtspraak) 8  
berust op de Wet op de rechterlijke organisatie van 1877. De laatste 
fundamentele wijziging dateert van 1949 en is het gevolg van de stichting 
van de Bondsrepubliek Duitsland. De rechterlijke organisatie kreeg toen 
haar huidige vorm. Kenmerkend is de gelaagdheid in federale gerechten en 
gerechten der deelstaten en de vijf sectorcompetenties. Hierbij wordt 
onderscheid gemaakt tussen de burgerlijke rechter, sociale-zekerheidsrechter, 
arbeidsrechter, belastingsrechter en administratieve rechter. Tot de gewone 
rechterlijke macht behoren de Amtsgerichte, Landgerichte, Oberlandesge-
richte en het Bundesgerichtshof 6  

4 Baur 1987, p. 2637. 

5 Wet van 3 december 1976, BOB! 1, 3281; Gelijktijdig trad het herziene echtscheidings-
recht in werking, EheRG van 14 juni 1976, BOB! 1421. 

6 Hartmann 1977, p. 5. 
7 Ook bekend onder de naam `Stuttgarter Modell', dat vanaf 1967 in de praktijk werd 

toegepast en verbeterd; Putzo 1977, p. 1; Zie ook Baur 1987, p. 2639; Meijknecht c.a. 
1982. 

8 Bender 1978, P.  530. De ordentliche Gerichtsbarkeit omvat alleen de gewone civiele en 
strafrechtspleging. Alle andere geschillen worden door bijzondere gerechten behandeld, 

zoals arbeidsgerechten, administratieve gerechten en gerechten voor sociale zekerheid. 
9 Verwoerd 1980; Snijders e.a 1995, pp. 256-257. 
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Het Duitse Mahnverfahren 

Het Amtsgericht' neemt in eerste aanleg kennis van alle vermogensrechte-
lijke geschillen tot en met 10.000 DM." De appelgrens ligt bij 1.500 DM. 
Daarnaast neemt dit gerecht, ongeacht de hoogte van de vordering, kennis 
van zaken met betrekking tot de huur van woonruimte. Tevens is het Amts-
gericht bevoegd in echtscheidingszaken en alle daarmee verband houdende 
familierechtelijke zaken: daarvoor zijn speciale familiekamers ingericht. 
Partijen kunnen vorderingen boven 10.000 DM steeds bij prorogatie bij het 
Amtsgericht instellen. 

Bijzondere bevoegdheid heeft het Amtsgericht in het Mahnverfahren, 
waarin in redelijkheid niet te betwisten geldvorderingen, ongeacht de 
hoogte, kunnen worden ingesteld. Voor betwiste geldvorderingen tot 1000 
DM staat de bijzondere procedure van § 495a ZPO open, waarbij als richt-
snoer voor de rechter geldt dat hij naar billijkheid moet rechtspreken. De 
rechter heeft een grote mate van vrijheid in het gebruik van de gewone 
procedureregels. Hoger beroep van deze uitspraken is niet mogelijk. De 
Amtsrichter is een alleensprekende rechter. Partijen kunnen bij het Amts-
gericht zelfstandig optreden of zich laten vertegenwoordigen door een 
advocaat of elke andere persoon. 

6.1.2.2 Landgericht; Oberlandesgericht 

Het Landgericht' neemt in eerste aanleg kennis van vermogensrechtelijke 
geschillen boven 10.000 DM en in alle civiele geschillen, die niet aan het 
Amtsgericht zijn opgedragen. In hoger beroep neemt zij kennis van de 
appellabele uitspraken van het Amtsgericht. " De rechtspraak door een 
alleen-sprekende rechter, waartoe door de meervoudige kamer naar de 
enkelvoudige kamer verwezen kan worden, neemt een steeds belangrijkere 
plaats in. Procesvertegenwoordiging door een advocaat is vereist. 

10 Amtsgerichte zijn te vergelijken met onze kantongerechten. 
ii Laatste wijziging van het competentie-maximum was op 1 maart 1993, toen het bedrag 

van 6.000 DM op 10.000 DM gebracht werd. 
12 Het Landgericht is te vergelijken met onze rechtbank. 
13 Vorderingen van tenminste 1.500 DM: § 511a ZPO. 
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Het Oberlandesgericht" is de hoogste feitelijke rechtsprekende instantie 
van een deelstaat. Zij oordeelt alleen in hoger beroep van uitspraken van het 
Landgericht en de uitspraken in familiezaken van het Amtsgericht. 

6.2 Het Duitse Mahnverfahren als incassoprocedure 

Het Mahnverfahren" heeft ten doel de schuldeiser de mogelijkheid te•
geven, om op snelle, eenvoudige en goedkope wijze een executoriale titel 
tegen zijn schuldenaar te verkrijgen ter zake van een vaststaande, qua 
omvang onbeperkte geldvordering. De geheel schriftelijke procedure vangt 
aan met een door de schuldeiser in te dienen Mahnantrag. De Rechtspfleger 
vaardigt hierop een Mahnbescheid uit, dat door de griffie aan de schulde-
naar per post wordt verzonden. Indien binnen twee weken geen verweer 
gevoerd wordt, kan de schuldeiser om afgifte van het Vollstreckungs-
bescheid verzoeken. Het Vollstreckungsbescheid staat gelijk met een 
verstekvonnis waartegen binnen een termijn van twee weken verzet kan 
worden ingesteld. Blijft verzet achterwege dan gaat het Vollstreckungs-
bescheid in kracht van gewijsde. Het instellen van respectievelijk de 
rechtsmiddelen verweer of verzet heeft tot gevolg dat het Mahnverfahren 
overgaat in de gewone contentieuze procedure. 

6.2.1 Enige kwantitatieve gegevens over het Mahnverfahren 

In 1986 werden meer dan 6 miljoen Mahnverfahren ingesteld." Sinds 
1987 was er een teruggang tot 5 miljoen in 1990. Vanaf 1991 is er weer 
een toename en in 1993 werden 7 miljoen Mahnverfahren ingesteld." 

14 Het Oberlandesgericht is te vergelijken met ons hot 

15 § 688 - 703d ZPO. 

16 In 1986 werden 1.320.442 gewone civiele procedures bij het Amtsgericht ingesteld. 

17 De teruggang geldt ook voor de gewone civiele procedures bij het Amtsgericht en het 
Landgericht. In 1993 werden 1.451.282 gewone civiele procedures bij het Amtsgericht 

ingesteld. Bij de cijfers over 1993 is niet inbegrepen het aantal Mahnverfahren in de 

nieuwe deelstaten. Wel zijn van deze deelstaten statistische gegevens over de gewone 

civiele procedures bij de Amtsgerichten bekend; in 1993 waren dit totaal 267.003 zaken. 
Bron: Geschnftsentwickelung in Zivilsachen, BT-Drucksache 11/3621 en Geschaftsanfall 

der Gerichte in den neuen Bundeslandem 1990-1993. Hierbij dient opgemerkt te worden 

dat in Duitsland verhoudinggewijs meer geprocedeerd wordt dan in Nederland. Blanken- 

burg e.a 1994, p. 6: een vergelijking wordt gemaakt tussen Nederland (15 miljoen 

(Wordt vervolgd...) 
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Het Duitse Mahnverfahren 

Van alle civiele zaken dat bij het Amtsgericht wordt ingesteld wordt in 80% 
het Mahnverfahren gevolgd, in 10% van deze ingestelde zaken volgt een 
contradictoire procedure." Schuldeisers stellen het Mahnverfahren vaak 
slechts in als een psychologisch pressiemiddel met het doel om alsnog 
vrijwillige betaling te bereiken.' 

Deze conclusie kan ook getrokken worden uit een rechtssociologisch 
onderzoek naar de praktijk van het consumentenkrediet.' Het onderzoek 
geeft aan dat bij opzegging van het krediet wegens niet nakoming van de 
betaling in 65% van de zaken het .  Mahnverfahren wordt gevolgd.' Schul-
denaren betalen in 7% van deze zaken meteen na ontvangst van het Mahn-
bescheid, in 17% wordt geprobeerd om opnieuw een regeling te treffen. In 
de resterende 76% wordt het Mahnverfahren vervolgd en in 87% hiervan 
wordt een titel verkregen. Slechts in 10% van de zaken kan de verkregen 
titel geeffectueerd worden."'" 

Hieruit blijkt dat de economische betekenis van het Mahnverfahren niet in 
de eerste plaats ligt in de snelle en tamelijk eenvoudige invordering van 
schulden, maar door de banken vooral gebruikt wordt als dreigmiddel; om 
de verjaringstermijn te stuiten en als zekerheid om eventueel op een later 
tijdstip tot invordering te komen. Het Mahnverfahren wordt over het alge- 

17(...vervolg) 
inwoners) en Nordrhein-Westfalen (17 miljoen inwoners). In Nordrhein-Westfalen werden 
in 1990 in eerste aanleg 3,120 civiele zaken op 100.000 inwoners ingesteld. In Nederland 
werden 1.550 civiele procedures op 100.000 inwoners ingesteld. (Het Mahnverfahren en 
echtscheidingszaken zijn niet inbegrepen). 

18 Rogowski 1987, p. 43. 
19 H6rmann 1987, p. 91. 
20 Holzscheck e.a. 1982: Het onderzoek is verricht door een onderzoeksgroep van het Max-

Planck-Instituut te Hamburg in 1979 en 1980. Kortere artikelen zijn: Hormann e.a. 1983, 
pp. 26-41; HOrmann e.a. 1982, pp. 1172-1176. 

21 In 35% van de zaken wordt geen Mahnverfahren gevoerd. In deze gevallen wordt meteen 
betaald, een zekerheidsrecht uitgeoefend, de zaak aan een incassobureau afgegeven of niet 
verder vervolgd. Een contradictoire procedure wordt zelden ingesteld, aldus Holzscheck 
e.a. 1982, p. 287. 

22 De oorzaak dat de titel niet geeffectueerd kan worden is betalingsonmacht van de schulde-
naar. Stein/Jonas 1993, p. 534: het aantal Vollstreckungsbescheidenzou 30% tot 50% van 
het aantal Mahnbescheiden uitmaken. 

23 Hess 1991, p. 246, vermeldt gegevens van het AG Munchen over 1990: er werden alleen 
via de DTA (elektronisch) 209.672 procedures ingesteld. In 11.400 zaken (ca. 5%) werd 
verweer ingesteld en 88.300 (42%) Vollstreckungsbescheidenwerden afgegeven. De helft 
van de procedures wordt dus meteen beeindigd doordat betaling volgt. Smid 1988, p. 648: 
schrijver noemt het invullen van de Mahnantrag, zeker bij de automatische verwerking, 
dermate gecompliceerd dat in veel gevallen de Antrag naar de schuldeiser teruggestuurd 
wordt ter verbetering. 
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meen zeer snel na het opzeggen van het krediet ingesteld. Hiermee bereikt 
de schuldeiser dat hij de reputatie krijgt consequent schuldvorderingen te 
innen. Een onderzoek bij het Amtsgericht Stuttgart' geeft aan dat schuld-
eisers slechts in 4% particulieren zijn. Vooral de gethstitutionaliseerde 
schuldeisers maken gebruik van het Mahnverfahren: 11 crediteuren met 
meer dan 1000 procedures per jaar waren goed voor 41% van het totaal van 
122.265 Mahnverfahren. Het geautomatiseerde Mahnverfahren biedt de 
schuldeiser een zeer gemakkelijke toegang tot de gerechtelijke instanties, 
vooral omdat slechts het Amtsgericht van zijn vestigingsplaats bevoegd is. 
De grootgebruiker kan op band of diskette al zijn vorderingen gelijktijdig 
indienen. Een verdere automatisering door middel van elektronische 
overbrenging van de gegevens, zonder gebruikmaking van diskettes, is tot 
nog toe alleen bij het centrale Mahngericht Stuttgart in Baden-Wtirttemberg 
gerealiseerd. In Baden-Wiirttemberg wordt ongeveer 30% van het totaal 
aantal Mahnantrage jaarlijks via band, diskette of elektronische over-
brenging ingesteld.' 

6.2.2 Historie 

Het Mahnverfahren is gelijktijdig met de codificatie van het Duitse civiele 
procesrecht in 1877 in de wet opgenomen. De grondslag van het Mahnver-
fahren is terug te voeren tot het Mandatsprozess van het `gemeine' proces-
recht zoals dat in de Duitse Landen tot de codificatie van 1877 gold en is 
door de eigen wetgeving van sommige Landen reeds vo6r 1877 in een 
Mahnverfahren omgezet. 26  Uitgangspunt van het Mandatsprozess was dat 
voor onbetwiste vorderingen het niet noodzakelijk was om ter verkrijging 
van een titel op een mondelinge zitting te verschijnen. 

24 Rohl 1980, P.  8. 
25 Hess 1991, p. 246. De elektronische overbrenging (DFU-verfahren, Datenfernilbertra-

gungsverfahren) vindt plaats door middel van de Teletexdienst van de Duitse Bundespost. 
Jaarlijks worden bij het centrale Amtsgericht Stuttgart 750.000 Mahnbescheiden afge-
geven. 

26 Forster c.a. 1926, p. 369: in die zin werd op 27 juli 1852 in Hannover een Mahnverfahren 
voor kleine vorderingen ingevoerd. 
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6.2.2.1 De codificatie van 1877 

Het Duitse Mahnverfahren 

Bij de invoering van het Mahnverfahren in 1877 was het doel van de 
wetgever een eenvoudige en goedkope procedure te ontwerpen voor geld-
vorderingen die in redelijkheid niet weersproken konden worden. Deze 
noodzaak was aanwezig om de schuldenaar die slechts door nalatigheid of 
bij gebrek aan middelen een op zich vaststaande geldvordering niet nakwam 
en waarvan vaststelling door een rechterlijk vonnis niet nodig zou hoeven te 
zijn, om de schuldenaar aan zijn betalingsverplichting te houden. Het zou 
niet juist zijn om in gevallen waarin rechtshulp meer op zijn plaats zou zijn 
dan een vonnis, het kostbare en ingewikkelde gerechtelijke apparaat te hulp 
te roepen. 27  De procedure zelf vertoonde in haar opbouw grote gelijkenis 
met het huidige Mahnverfahren. 

Het Mahnverfahren is een bijzondere procedure omdat zonder een monde-
tinge behandeling van de zaak een titel verkregen kan worden. 28  Hoewel 
het Mahnverfahren behoort tot de contentieuze rechtspraak, is er geen 
sprake van een contradictoir geding. 29  De schuldeiser had de keuze om zijn 
vordering in het Mahnverfahren of in de gewone procedure in te stellen. In 
geval van spoedeisendheid of indien te verwachten was dat de vordering 
betwist zou worden werd de gewone procedure aanbevolen, omdat die dan 
sneller tot een titel leidde." De extra kosten die gemaakt werden wanneer 
de gewone procedure gevolgd werd, konden, omdat er een keuze vrijheid 
was, niet als onnodig gemaakt ten taste van de schuldeiser gelaten 
worden.' 

Het Mahnverfahren stond open voor elke, qua hoogte onbegrensde geld-
vordering, en voor de verplichting tot levering van een bepaalde hoeveel-
heid vervangbare zaken. 

De procedure ving aan met een bij het Amtsgericht in te dienen Mahn-
gesuch, waarna, indien de vordering ontvankelijk was, het Zahlungsbefehl 
werd afgegeven. De vordering behoefde niet door bewijsmiddelen gestaafd 
te worden. De schuldenaar kon tegen het Zahlungsbefehl verweer voeren, en 

27 Forster 1888, P.  307. 
28 Gaupp e.a. 1956, p. 369: Het Mahnverfahren is geen summiere procedure. De summiere 

procedure kent namelijk wel een mondelinge behandeling ter zitting. 
29 Forster 1888, p. 308. 
30 Forster 1888, p. 309: Het verschil tussen het Mahnverfahren en de gewone procedure lag 

in die tijd vooral in het kostenaspect, omdat het Mahnverfahren simpeler was. 
31 Seuffert 1905, p. 253; U. FOrster 1888, p. 308, vermeldt dat gebruik van het Mahnver-

' 	fahren facultatief is, dit in tegenstelling tot de vroegere Pruisische Bagatellmandat- 
procedure van 1846. 
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daarmee het Mahnverfahren beeindigen. De procedure moest dan vervolgd 
worden in de gewone procedure bij het Amtsgericht of de gewone proce-
dure voor het Landgericht. Indien geen verweer werd ingesteld werd een 
Vollstreckungsbefehl verkregen, waartegen verzet kon worden ingesteld. De 
rechter was functioned bevoegd om het Mahnverfahren te behandelen. 

6.2.2.2 Wijzigingen in de procedure vanaf 1898 tot 1977 

Het Mahnverfahren is vanaf de invoering in 1877 tot aan de Eerste Werel-
doorlog kwantitatief nauwelijks van enige betekenis geweest. Wijzigingen in 
de procedure in 1898 en 1909 moesten de procedure toegankelijker ma-
ken.' In 1915 werd het gebruik van het Mahnverfahren verplicht en dit 
gaf de aanzet tot de grote vlucht van de procedure. lndien de schuldeiser 
niet aannemelijk kon maken dat de schuldenaar de von:tering zou betwisten, 
werd de vordering steeds als een Zahlungsbefehl behandeld. Omdat deson-
danks het doel, namelijk een ontlasting van de gerechten te bereiken, niet in 
voldoende mate gerealiseerd wend, is in 1924 het verplichte karakter van de 
procedure weer vervangen door een keuzevrijheid.' Het Mahnverfahren 
speelde in de praktijk sindsdien een belangrijke rol. Het werd zelfs in 
overwegende mate de wijze waarop procedures begonnen werden, zonder er 
rekening mee te houden of de vordering betwist zou worden. 34  In 1923 
werd de functionele bevoegdheid van de rechter overgedragen aan de 
Rechtspfleger. Aanleiding hiertoe was de toenemende overbelasting van de 
gerechten.” Wezenlijke wijzigingen hebben hiema tot 1977 niet meer 
p laatsgevonden. 

De procedure uit 1877 was ontworpen om te voorzien in de behoeften en 

32 FOrster es. 1926, p. 396: De Novelle van 1898 bracht de terrnijn om venveer in te stellen 
terug van twee weken op den week. Sydow e.a. 1930, p. 860 en Stein 1913, p. 328: De 
Novelle van 1909 maakte de Gerichtsschreiber bevoegd tot de afgifte van het Voll-
streckungsbefeht 

33 Gaupp es. 1956, p. 369; Lechner 1991, p. 32. Oostenrijk kent een verplicht geautomati-
seerd Mahnverfahren. De procedure is opgezet voor het gebruik van de EDV. Sinds 1993 
kunnen geldvorderingen tot 100.000 Osch ingesteld worden. Boven 100.000 Osch moet de 
gewone procedure gevoerd worden. 

34 Gaupp ca. 1956, p. 369 en Deutsche Justiz 1939, p. 1201 en 1940, p. 1429 vermelden de 
volgende cijfers: 

1936 	 1937 	 1938 	 1939 
Mahnsachen 	 4.699.641 	4.515.821 	3.994.405 	3.107.824 
gewone procedures 	1.826.409 	1.654.952 	1.435.057 	1.139.808 

35 Lechner 1991, p. 58; Lowe 1970, p. 274. 
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mogelijkheden van die tijd. Ook het Mahnverfahren echter kon vertragingen 
in de afwikkeling van zaken niet voorkomen. Verschillende Novellen 
hebben in de loop der jaren wijzigingen aangebracht die de procedure 
moesten verbeteren en daarmee vertragingen te beperken. Honderd jaar na 
invoering is door invoering van de Vereinfachungsnovelle van 1977 de 
procedure grondig herzien. 

6.2.2.3 Vereinfachungsnovelle 1977 

Het Duitse Mahnverfahren 

Op 1 juli 197736  is de Vereinfachungsnovelle in werking getreden. De 
Vereinfachungsnovelle had ten doel vereenvoudiging en versnelling van de 
gewone procedure bij het Amtsgericht en Landgericht te bereiken. Eveneens 
werd het Mahnverfahren volledig herzien. 

De belangrijkste overweging om tot een geheel herzien Mahnverfahren te 
komen was vooral van rechtspolitieke aard. Het aantal Mahnverfahren dat 
werd ingesteld was nauwelijks meer te verwerken en had aanzienlijke 
overbelasting van de Amtsgerichten tot gevolg. Jaarlijks werden in de 
Bondsrepubliek 5 miljoen Mahnbescheide verwerkt. 37  Bij de procedure 
zoals die tot 1977 van kracht was, werd nog geen rekening gehouden met 
modeme elektronische verwerkingsmethoden. Hoewel bedrijven die een 
groot aantal Mahnverfahren dagelijks uitvaardigden dit reeds door middel 
van hun EDV systeem (elektronische Datenverarbeitungsanlagen) deden, 
bestond hiervoor geen wettelijke basis in de procedure van het Mahn-
verfahren. Het oude Mahnverfahren was zeer arbeidsintensief, en afgezien 
van de gegrondheidstoetsing door de Rechtspfleger, werd de procedure 
gekenmerkt door een vergaande routinematig en technische afwikkeling. 
Automatisering van het Mahnverfahren zou een aanzienlijke versnelling en 
kostenbesparing voor de gerechten betekenen. 38  Deze doelstelling is 
ruimschoots bereikt. 39  Deze rationalisering is echter, volgens de critici, ten 
koste gegaan van de rechtsbescherming van de schuldenaar. 

36 Novelle van 3.12.1976 BGBI I, 3281. 
37 Michel 1979, P.  945; Katholnigg 1975, P.  115; Forschler 1969, P.  103: bij het AG 

Stuttgart werden in 1967 ca. 150.000 Mahnverfahren aanhangig gemaakt. De handmatige 
verwerking hiervan werd steeds moeilijker met het gevolg dat er fouten voorkwamen en 
het Mahnverfahren steeds langer ging duren. Schuldeisers gingen hun toevlucht in de 
gewone procedure zoeken waar op korte termijn een verstekvonnis verkregen kon worden. 

38 Kissel 1975, p. 338. 
39 Morasch 1987, pp. 76-77: In Baden-Wurttemberg is er een jaarlijkse besparing van enkele 

miljoenen DM. Ook de snelheid van de procedure is verbeterd zodat 90% van de Mahnbe-
scheiden binnen den dag gereed zijn. 
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6.2.2.4 Wijzigingen door Vereinfachungsnovelle 

De Vereinfachungsnovelle van 1977 heeft het Mahnverfahren de wettelijke 
basis gegeven voor een geautomatiseerde afhandeling." Om een effectieve 
verwerking van de elektronische gegevens mogelijk te maken werd de 
procedure op een aantal punten wezenlijk veranderd. Zo werd het Amts-
gericht van de woonplaats van de schuldeiser relatief bevoegd. Hierdoor 
kunnen grootgebruikers bun Mahnantrage bij een Amtsgericht indienen. De 
schuldenaar komt niet in een nadeliger positie omdat de procedure geheel 
schriftelijk verloopt. De deelstaten kunnen, wanneer zij tot automatisering 
overgaan, de procedures concentreren bij een of enkele Amtsgerichten, om 
zodoende een maximaal nuttig effect te bereiken. De Mahnantrage moeten 
ingesteld worden op verplicht voorgeschreven formulieren. 

De meest omstreden wijziging was de afschaffing van de Schlassigkeits-
prlifung verricht door de Rechtspfleger. Misbruik van het Mahnverfahren 
zou hierdoor in de hand gewerkt worden.' Andere meenden dat in de 
praktijk er niet veel veranderde, omdat de Schhissigkeitspriifung in het oude 
recht reeds zeer beperkt was.' Misbruik, in de zin van het instellen van 
onjuiste vorderingen, heeft zich nauwelijks voorgedaan. Wet werden regel-
matig bij kredietovereenkomsten onjuiste rente, te hoge buitengerechtelijke 
incassokosten of onjuist salads door advocaten berekend." 

Het wegvallen van de Schlassigkeitspriifung werd gecompenseerd met een 
aantal beschennende maatregelen voor de schuldenaar." Allereerst betreft 
dat de informatie aan de schuldenaar in het Mahnbescheid. In het Mahn-
bescheid wordt vermeld dat de schuldenaar zelf moet onderzoeken of de eis 
gegrond is. Hiermee moet het misverstand vermeden worden dat het gerecht 

40 Ten grondslag aan de automatisering van het Mahnverfahren ligt een onderzoek dat 

verschenen is onder de titel: Soll-Konzept, Automation des Mahnverfahren. Zie par. 
6.2.10.2. 

41 Zeer kritisch was en is nog steeds de Bund Deutscher Rechtspfleger; Oestreich e.a. 1987, 

pp. 76-81: het burgerlijk procesrecht is in haar grondvesten aangetast en de Schltissig-
keitsprulting moet weer ingevoerd worden. Morasch 1987, pp. 65-86; schrijver meent dat 

de automatisering de Schltissigkeitspriffung niet in de weg staat. 
42 Franzki 1979, p. 14; Michel 1979, p. 946. 

43 Zie noot 69, par. 6.2.5.2; Deutsche Richterz. 1978, p. 116; Schlosser 1991, p. 177: 

Schuldenaren erkenden hun schuld uit de kredietovereenkomst, het werd hun echter vaak 

niet duidelijk hoe de omvang van de bijkomende kosten berekend werd. Door de wet op 

het consumentenkrediet en overeenkomstige wijziging van het Mahnverfahren werd aan 
deze misstand een einde gemaakt. 

44 Hundertmark 1977, pp. 2127-2129. 
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Het Duitse Mahnverfahren 

de zaak reeds onderzocht heeft, zodat de schuldenaar geen mogelijkheden 
meer open zouden staan om de vordering aan te tasten. 

Het verzoek om alsnog te betalen moet in het Mahnbescheid aangegeven 
worden. Tevens moet worden vermeld dat bij nalaten hiervan executie 
dreigt, nadat het gerecht het Vollstreckungsbescheid heeft uitgevaardigd. De 
termijn voor verweer is verlengd tot twee weken, hetgeen een verbetering 
betekent met oorspronkelijke termijnen die konden varieren van 24 uur tot 
een week. De mogelijkheid van verweer wordt vereenvoudigd doordat bij 
het Mahnbescheid een antwoordformulier gevoegd wordt waarop de schul-
denaar slechts hoeft aan te kruisen of hij verweer wit voeren. Hierdoor 
wordt de toegang tot de rechter, ook voor `eenvoudige' gedaagden 
vergemakkelijkt. Tevens kan de schuldenaar voor het invullen van het 
formulier de hulp inroepen van het Amtsgericht. De angst bestond dat 
hierdoor het voeren van verweer zou toenemen. Enkele jaren na invoering 
van de nieuwe regeling bleek de toename echter niet noemenswaardig.' 

De regeling heeft ook nieuwe termen ingevoerd die beter passen in het 
rechtsbewustzijn van de burgers." 
Het nieuwe Mahnverfahren werd behalve door de Bund Deutscher Rechts-
pfleger ook door juristen kritisch beoordeeld. Praktische problemen deden 
zich vooral voor bij de overgang van het Mahnverfahren in de gewone 
contentieuze procedure. 

45 Michel 1979, P.  945 vermeldt de volgende aantallen: in 12,5% van de zaken wordt 
verweer gevoerd, terwijI in 80% van de zaken een Vollstreckungsbescheid uitgevaardigd 
wordt. Waarschijnlijk wordt in ongeveer 20% van de zaken verweer gevoerd, hiervan gaat 
dus maar 12 % verder als contentieuze procedure. De rest van de zaken wordt waarschijn-
lijk buitengerechtelijk beeindigd. 

46 Zahlungsbefehl en Vollstreckungsbefehlzijn vervangen door de termen Mahnbescheid en 
Vollstreckungsbescheid. Het woord Bescheid moet duidelijk maken dat het om een 
soevereine maatregel gaat, en alhoewel door het gerecht uitgevaardigd, zich toch 
onderscheidt van een rechterlijke beslissing. Er bestaat echter twijfel of de term 
Mahnbescheid, welke de naam van het Amtsgericht vermeldt en ondertekend en officieel 
afgegeven wordt, voor een `onwetende' schuldenaar niet hetzelfde effect heeft, namelijk 
suggereert dat zijn schuld reeds vaststaat, aldus: Rohl 1980, p. 14; Deutsche Richterz. 
1978, p. 116: Het stempel van het Amtsgericht op het Mahnbescheid wekt de indruk dat 
de onafhankelijke Rechtspfleger de vordering getoetst heeft. De burger heeft vertrouwen in 
de gerechtelijke instanties. Deze overtuiging bestond ook in de vraaggesprekken. Vooral 
als het om kleine bedragen gaat zijn de mensen snel geneigd om te betalen met het argu-
ment dat het toch van een officiale instantie komt. Daarbij komt dat de Duitse burger 
nogal gezagsgetrouw is. 
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6.2.2.5 Wijzigingen door het Rechtspflege-Vereinfachungsgesetz" en 
Gesetz fiber Verbraucherkredite" 

De belangrijkste wijziging van het Rechtspflege-Vereinfachungsgesetz voor 
het Mahnverfahren is de vereenvoudigde overgang van het Mahnverfahren 
in de contentieuze procedure. Voldoende is dat in het Mahnbescheid wordt 
aangegeven welke gerechtelijke instantie bevoegd is als het een contentieuze 
procedure betreft. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan forumkeuze-
bedingen of andere afwijkende bevoegde gerechten.' De extra kosten en 
tijd die een verwijzing meebracht was voor schuldeisers vaak een reden om 
bij twijfel niet het Mahnverfahren, maar de gewone procedure te volgen." 

De toepassing van het Mahnverfahren is uitgebreid tot zaken betreffende 
koopwoningen waarvoor de verzoekschriftprocedure geldt. De schuldeiser 
heeft de keuze tussen het Mahnverfahren en de gewone procedure. Het 
bevoegde Amtsgericht is daar waar het onroerend goed gelegen 

Het Gesetz iiber Verbraucherkredite heeft voor het Mahnverfahren belang-
rijke gevolgen gehad. De wet moest het misbruik tegengaan dat vooral bij 
kredietovereenkomsten mogelijk was. In de oude procedure was het moge-
lijk dat de schuldeiser in kredietovereenkomsten te hoge of niet toegestane 
rente berekende omdat een specificatie hiervan niet nodig was. Het Mahn-
verfahren kan niet meer gevolgd worden wanneer de berekende rente 12% 
hoger is dan het disconto van de Duitse Bank. Een specificering van de 
rente en andere kosten is vereist. 

6.2.3 Bevoegdheid 

In § 689 ZPO wordt de absolute en relatieve bevoegdheid bepaald. De 
regeling zet de regels uit het gewone recht opzij. Het artikel schept de 
relatieve bevoegdheid die een geautomatiseerde verwerking van het 
Mahnverfahren mogelijk maakt. De deelstaatregeringen zijn bevoegd tot 

47 Wet van 17 december 1990, BGBI S 2847; in werking getreden op I april 1991. 
48 Wet van 17 december 1990, BGBI I S 2840; in werking getreden op 1 januari 1992. 
49 In de oude regeling moest het gerecht aangegeven worden waar de schuldenaar zijn 

gewone verblijfplaats had. Indien een andere gerechtelijke instantie bevoegd was om van 
de contentieuze procedure kennis te nemen, moest vervolgens verwezen worden, hetgeen 
tot problemen aanleiding gegeven heeft. 

50 Gesetzentwurf D.B. 1 1 e Wahlperiode, Drucksache 11/3621, 1 december 1988, pp. 27-28. 
51 Nansens DR 1991, pp. 133-135; Hansens NJW 1991, pp. 959-960. 
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samenvoeging van meerdere Amtsgerichten tot een groot Amtsgericht voor 
de verwerking van het Mahnverfahren. 

6.2.3.1 Absolute bevoegdheid 

Het Amtsgericht is ongeacht de hoogte van de vordering bevoegd. Een 
uitzondering geldt voor arbeidsrechtelijke vorderingen. Voor deze vorde-
ringen is het Arbeitsgericht bevoegd. Een speciaal Mahnverfahren voor 
arbeidszaken staat hier open.' 

6.2.3.2 Relatieve bevoegdheid 

Het Duitse Mahnverfahren 

De relatieve bevoegdheid ligt bij het Amtsgericht van de woonplaats van de 
schuldeiser. Het is een uitsluitende bevoegdheid en vormt hiermee een 
uitzondering op de relatieve bevoegdheid zoals deze in alle andere 
procedures bestaat, namelijk de woonplaats van de schuldenaar. Deze 
wijziging in 1977 was noodzakelijk om de automatisering van de procedure 
mogelijk te maken. Grootgebruikers met soms 1.000 vorderingen per dag, 
kunnen zodoende bij een naburig Amtsgericht terecht. Als het uiteindelijke 
doe van de automatisering, nl. een concentratie van het Mahnverfahren tot 
misschien 7 Ambtsgerichten, verwezenlijkt is, zal de naburigheid voor de 
schuldeiser ook nauwelijks meer een rol van betekenis spelen (§ 689-3 
ZPO). 53  Als de schuldeiser geen bekende woonplaats in Duitsland heeft, 
dan is het Amtsgericht in Berlin-Schoneberg bij uitsluiting relatief bevoegd. 
Sinds het Einigungsvertrag van 3 november 1990 gelden de voorschriften 
van de §§ 688-703 d ZPO ook in de voormalige DDR. 

De internationale bevoegdheid wordt bepaald in § 703 d-2 ZPO. Heeft de 
schuldenaar geen bekende woon- of verblijfplaats in Duitsland dan is § 703 
d-2 ZPO van toepassing waarbij het Amtsgericht bevoegd verklaard wordt, 
dat in eerste instantie bevoegd zou zijn als het om een gewone contentieuze 
procedure, ongeacht de hoogte van de vordering, zou gaan. Het instellen 
van een vordering bij een Duits Mahngericht is alleen mogelijk op grond 
van een verdrag, zoals het EEX. 

52 Liike e.a. 1992, pp. 1327-1328; Thomas-Putzo 1993 p. 1014. In 1990 werden er bij de 
Arbeitsgerichten 66.952 Mahnverfahren ingesteld en 111.908 gewone procedures, hetgeen 
overeenkomt met de verhouding 1 : 1,67. 

53 Katholnigg 1975, p. 117. 
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6.2.3.3 Functionele bevoegdheid 

De Rechtspfleger is functioned bevoegd in het Mahnverfahren (§ 20 Nr. 1 
RP11G54). De Rechtspfleger is een ambtenaar bij justitie, die een speciale 
drie jarige hogere beroepsopleiding genoten heeft. Zijn rechtspositie en 
taken zijn wettelijk vastgelegd in het Rechtspflegergesetz van 1969. De 
bevoegdheden van de Rechtspfleger worden hoofdzakelijk bij het Amtsge-
richt uitgeoefend. Ter ontlasting van de rechter heeft hij veel van zijn taken 
overgenomen die tot de voluntaire jurisdictie behoren, zoals besIissingen 
over voogdij en onder curatelestelling. In contentieuze procedures is hij 
onder andere belast met de tenuitvoerlegging van vonnissen en gedwongen 
verkopen. De Rechtspfleger oefent, hoewel hij geen rechter is, zijn functie 
geheel zeIfstandig uit. Zijn functie bij het Amtsgericht omvat in het 
bijzonder het Mahnverfahren. Pas als het Mahnverfahren na het instellen 
van een rechtsmiddel overgaat in de gewone contentieuze procedure wordt 
de rechter bevoegd. Oorspronkelijk had de Rechtspfleger tot taak de 
gegrondheid van de vordering in het Mahnverfahren te toetsen. Toen het 
gebruik van formulieren werd ingevoerd beperkte de toetsing zich tot het 
controleren van de formele gegevens van het formulier. Door de geautoma-
tiseerde verwerking van het Mahnverfahren zijn de taken van de Rechts-
pfleger door de computer overgenomen." Toch heeft de Rechtspfleger bij 
de machinate verwerking van de Mahnantragen nog een functie. Vorde-
ringen die niet automatisch verwerkt kunnen worden, zal hij handmatig 
moeten afhandelen. 

In de procedure zal hij zelf tussenbeslissingen mogen nemen. Is bijvoor-
beeld in een ingediend formulier een bepaalde passage onduidelijk, dan 
moet de Rechtspfleger hierover een beslissing nemen. De Rechtspfleger 
heeft om herinvoering van zijn onderzoeksplicht gevraagd omdat nu de 
mogelijkheid bestaat dat op zijn naam ongeldige Mahnbescheiden uitge-
vaardigd worden.' Overigens blijkt de handmatige verwerking van het 
Mahnverfahren in de praktijk zeer frustrerend: gecontroleerd moet worden 
of de formele vereisten goed zijn ingevuld wat betekent dat nagegaan moet 
worden of de kruisjes op de juiste daats zijn aangegeven. 

54 Rechtspflegergesetz = RPf1G. 
55 Bender 1979, p. 481 en p. 487. 
56 Rohl 1980, p. 14. Schrijver meent dat het echter meer voor de hand ligt dat zijn status in 

het geding is, indien er geen enkele juridische taak voor hem in het Mahnverfahren over-
bluff 
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6.2.4 Ontvankelijkheidsvereisten 

Het Duitse Mahnverfahren 

In § 688 ZPO wordt bepaald dat elke vaststaande, opeisbare geldvordering, 
in binnenlandse valuta 57, welke niet of niet meer afhankelijk is van een 
tegenprestatie, kan worden ingesteld. De geldvordering is niet aan een 
maximum bedrag gebonden. 

Een vordering in buitenlandse valuta is alleen mogelijk indien het 
Mahnbescheid betekend moet worden in een Verdragstaat van het EEX" 
of in Noorwegen en Israel waarmee afzonderlijke Verdragen bestaan. Nadat 
het Verdrag van Lugano voor Duitsland in werking getreden is zal ook in 
de EFTA landen het Mahnbescheid betekend kunnen worden en dan ook in 
de valuta van die landen of van derde landen kunnen luiden." Voor alle 
andere geldvorderingen in buitenlandse valuta moet de gewone procedure 
gevoerd worden. 

Het Mahnverfahren kan ook toegepast worden voor opeisbare geldvorde-
ringen in familiezaken, waarop de algemene voorschriften van de ZPO van 
toepassing zijn, zoals aanspraken uit het huwelijksvermogensrecht en 
alimentatieverplichtingen voor kinderen en (ex)-echtgenoten. Een gelijk-
soortige procedure bestaat voor vorderingen uit arbeidsovereenkomsten bij 
het Arbeitsgericht. 6°  Vorderingen waarvoor een bijzondere rechtsgang is 
voorgeschreven kunnen niet door middel van het Mahnverfahren opgevor-
derd worden. 

De procedure kan alleen ingesteld worden als de schulderfaar een bekende 
woon- of verblijfplaats in Duitsland of in een verdragsstaat heeft. In deze 
landen is de executie van het Vollstreckungsbescheid namelijk verzekerd.' 
Voldaan moet zijn aan de algemene Prozessvoraussetzungen zoals vereist 

57 De beperking van geldvorderingen in binnenlandse valuta is bij de Vereinfachungsnovelle 
van 1977 ingevoerd om de automatisering van het Mahnverfahren mogelijk te maken. De 
bepaling is niet in strijd met het discriminatieverbod van art. 7 EEG-Verdrag: HvJ 29 
oktober 1980, Boussac Saint-Freres/Gerstenmeier, zaak 22/80, pp. 3427-3447: 'Art. 7 
EEG-Verdrag verzet zich niet tegen een nationale bepaling van burgerlijk procesrecht, die 
een vereenvoudigde inningsprocedure voorziet welke niet openstaat voor schuldeisers die 
een in buitenlandse valuta luidende schuldvordering op een op het nationale grondgebied 
gevestigde debiteur geldend willen maken, doch iedere op dat grondgebied van een lid-
staat gevestigde schuldeiser de mogelijkheid laat, een schuldvordering ongeacht de valuta 
waarin zij luidt, volgens de normale rechtsvorderingsprocedure geldend te maken'. 

58 Verdrag van 27 september 1968 (BGB1 72 II 773). 
59 Rosenberg e.a. 1993, p. 993. 
60 In 1990 werden 5.145.256 Mahnverfahren voor het Amtsgericht ingesteld en 66.952 

Mahnverfahren voor het Arbeitsgericht: Holch 1991, p. 3177. 
61 Luke e.a. 1992, p. 1330. 
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voor de gewone civiele procedure: zoals de Internationale bevoegdheid van 
het gerecht, het geschil mag niet reeds elders aanhangig zijn, er mag geen 
sprake zijn van 'Ile bis in idem' en de partijen moeten procesbevoegd zijn. 

Omdat het gebruik van het Mahnverfahren facultatief is, kan de schuld-
eiser zijn vordering ook instellen in de gewone contentieuze procedures. °  
Die keuze wordt hoofdzakelijk bepaald door de vraag of de vordering 
betwist zal worden of niet. De schuldeiser zal voor het Mahnverfahren 
kiezen indien hij geen verweer verwacht. Wordt de vordering betwist dan 
ligt een keuze voor de gewone procedure voor de hand. Verondersteld 
wordt dat veel schuldeisers die niet zeker zijn van een betwisting, vanwege 
de snelheid en het kostenaspect voor het Mahnverfahren kiezen om die 
betwisting vast te stellen. Wordt verweer gevoerd dan kan de schuldeiser 
alsnog besluiten niet verder te procederen. °  De indruk bestaat dat tegen 
qua omvang hoge vorderingen sneller verweer gevoerd wordt, alleen al om 
de procedure te rekken." Het Mahnverfahren is beperkt tot een vaststaand 
geldbedrag omdat geen verweer of afwijzing van de eis mogelijk in het 
Mahnverfahren zelf mogelijk is. 

Vorderingen die hun grondslag in een kredietovereenkomst hebben 
kunnen slechts in het Mahnverfahren ingesteld worden als de gevorderde 
rente niet hoger is dan 12% boven het disconto van de Bundesbank. °  

6.2.5 	Procedure 

6.2.5.1 Inleiding 

De procedure°  van het Mahnverfahren geeft de schuldeiser op eenvoudige, 
snelle en goedkope wijze een executoriale titel tegen de schuldenaar. Het is 

62 Naast de gewone contentieuze procedure kan dat ook de vereenvoudigde procedure van 
§ 495a ZPO zijn, waarbij vorderingen tot 1000 DM ingesteld kunnen warden. 

63 Rohl 1980, p. 12. Stelt de schuldenaar op het Mahnbescheid verweer in, dan is het 
afhankelijk van beide partijen of de procedure wordt voortgezet. Wordt op het 
Vollstreckungsbescheid verzet ingesteld, dan wordt de procedure van rechtswege als 
bodemprocedure voortgezet. 

64 Inforrnatie van gernterviewde advocaten. 
65 Deze regeling is door de inwerkingtreding van het `Gesetz °her Verbraucherkredite' op 

1 januari 1992 in § 688-1 ZPO van kracht geworden. 
66 Bchalve de procedureregels van het Mahnverfahren (§§ 688 - 703 d ZPO) zijn de alge-

mene voorschriften van Bock I ZPO van toepassing in zoverre de §§ 688 - 703 d ZPO 
geen afwijkende regeling aangeven en het karakter van de eenvoudige procedure hier niet 
mee in strijd is. Zo vinden onder andere de regels van het bewijsrecht geen toepassing. 
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Het Duitse Mahnverfahren 

ter keuze van de schuldeiser of de vordering wordt ingesteld als een 
Mahnverfahren of als een gewone contentieuze procedure. Die keuze wordt 
hoofdzakelijk bepaald door de vraag of de vordering betwist zal kunnen 
worden. Voert de wederpartij namelijk verweer dan wordt deze procedure 
beeindigd en zal het Mahnverfahren op vordering van een der partijen 
overgaan in de gewone contentieuze procedure. Ook het kostenaspect is van 
invloed op de keuze. Het Mahnverfahren kent geen verplichte procesver-
tegenwoordiging en de gerechtskosten bedroegen tot 1-7-1994 de helft van 
die van de gewone procedure.' De andere helft van de gerechtskosten is 
alleen verschuldigd wanneer het Mahnverfahren na verweer of verzet als 
een gewone contentieuze procedure wordt voortgezet. Na de verhoging van 
de gerechtskosten in 1994 is het tarief voor het Mahnverfahren een zesde 
van het tarief voor de gewone bodemprocedure. 

Het Mahnverfahren vangt aan met een door de schuldeiser in te vullen 
Mahnantrag. Na controle hiervan door de griffie wordt het Mahnbescheid 
afgegeven en aan de schuldenaar toegezonden. De schuldenaar heeft de 
mogelijkheid binnen een termijn van twee weken te betalen, indien hij de 
vordering niet bestrijdt, of verweer te voeren. Wordt geen verweer gevoerd 
dan vaardigt -de griffie het Vollstreckungsbescheid uit dat gelijk staat met 
een verstekvonnis. Tegen dit Bescheid moet binnen een termijn twee weken 
verzet worden ingesteld, anders gaat het in kracht van gewijsde. De een-
voudige procedure van het Mahnverfahren eindigt als er verweer of verzet 
wordt ingesteld. De vordering kan in een gewone contentieuze procedure 
vervolgd worden. 

6.2.5.2 Inleidend processtuk: de Mahnantrag 

Het Mahnverfahren vangt aan met een Mahnantrag dat er op gericht is dat 
een Mahnbescheid uitgevaardigd kan worden. Hiertoe moet voldaan zijn aan 
de formele vereisten genoemd in § 690 sub 1 t/m 5. Behalve de namen en 
adressen van partijen is vermelding van het bevoegde Amtsgericht nood-
zakelijk. Bij de omschrijving en grootte van de vordering zal steeds 
onderscheiden moeten worden tussen hoofd- en nevenvorderingen. Bij 
kredietovereenkomsten moet de omvang van de jaarrente aangegeven 
worden. 

67 § 65 GKG, Kostenverzeichnis nr. 1000, bijlage bij Gerichtskostengesetz. Het minimum 
tarief was tot 1-7-1994 15 DM voor vorderingen tot 600 DM. 
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De schuldeiser dient de An/rag in op een daartoe verplicht gesteld formulier 
dat in de kantoorboekhandel te verkrijgen is." De schuldeiser kan de 
Mahnantrag zelf of door elke gemachtigde laten indienen. Een advocaat 
treedt in de meeste gevallen als zodanig op. Alleen de advocaat kan zijn 
salaris in het Mahnverfahren indienen; de kosten van een incassobureau zijn 
in het Mahnverfahren niet als buitengerechtelijke kosten op te voeren. 
Ingevulde formulieren kunnen per post aan het Ambtsgericht toegezonden 
worden. Het verzoek kan echter ook mondeling bij het Amtsgericht 
ingediend worden en zal dan door een ambtenaar ingevuld worden (§ 702 I 
ZPO). De gerechtskosten worden voldaan in zegels. Grootgebruikers hebben 
hiervoor machines die overeenkomst vertonen met frankeermachines. Indien 
de Mahnantrag machinaal verwerkt wordt, zal de kostenberekening op de 
griffie machinaal plaatsvinden. 

De An/rag moet, voor het geval verweer of verzet ingesteld wordt, het 
gerecht vermelden dat absoluut en relatief bevoegd zal zijn met betrekking 
tot de gewone contentieuze procedure. Indien het Mahnbescheid in een 
verdragsstaat van het EEX betekend moet worden en de eiser beroept zich 
op een forumkeuze ex art. 17 EEX, dan zal hij bij de Mahnantrag 
schriftelijk bewijs van deze forumkeuze-overeenkomst moeten bijvoegen. In 
alle andere zaken worden sinds de invoering van de Vereinfachungsnovelle 
geen schriftelijke bewijsstukken meer bijgevoegd. Om de automatisering 
van het Mahnverfahren mogelijk te maken werd toetsing van de gegrond-
heid van de vordering door de Rechtspfleger niet langer vereist. 69  Moti-
vering van het verzoek tot het instellen van de vordering, de Mahnantrag, 
door de schuldeiser is daarom niet !anger verplicht. 

De Rechtspfleger kan het Mahnantrag afwijzen, toewijzen of fouten laten 
herstel len. 

De gronden waarop de Antrag afgewezen kan worden, zijn neergelegd in 
§ 691 ZPO. De toetsing door de Rechtspfleger of de computer beperkt zich 
tot de ontvankelijkheidseisen zoals neergelegd in § 690 I ZPO. Daarnaast 

68 Zie 703 c ZPO. De verplichting om van het formulier gebruik te maken is ingevoerd bij 

ministeriele verordeningen van 6.5.77 (BGBI.1.693) en 6.6.78 (BGBI.1.705). 
69 Onder de Schlussigkeitspriffung worth verstaan de toetsing door de rechter of Rechts-

pfleger of de feiten de vordering dekken; dit is dus een ontvankelijkheidstoetsing. De 

kritieken betroffen onder meer dat indien de schuldenaar geen venveer voerde de 

schuldeiser zonder enige toetsing een executoriale titel kon verkrijgen, welke 

mogelijkerwijze strijdig was met wettelijke bepalingen. Het zou zelfs mogelijk zijn een 

vordering doelbewust in te stellen, met het oog op het verkrijgen van een executoriale 

titel, welke de eiser in een normale contentieuze procedure nooit had kunnen verkrijgen; 
aldus Gottwald 1987. 

190 



6.2.5.3 Mahnbescheid 

Het Duitse Mahnverfahren 

kan de Rechtspfleger echter ambtshalve, als hij aanwijzingen heeft dat de 
vordering niet ontvankelijk is wegens een gebrek in de algemene ontvanke-
lijkheidsvereisten, een tussenbeschikking geven of de Antrag afwijzen. Lijdt 
de Antrag aan een onherstelbaar gebrek, dan wijst de Rechtspfleger haar 
met een gemotiveerde beslissing af. Hiertegen staat bezwaar binnen een 
bepaalde termijn open." Na afwijzing kan de schuldeiser altijd een 
nieuwe, gecorrigeerde Antrag indienen of een gewone procedure instellen. 

Indien de Mahnantrag niet goed is ingevuld, -hetgeen vooral bij particu-
lieren, die de Antrag zonder rechtshulp invullen, nogal eens voorkomt-, dan 
stuurt de Rechtspfleger de schuldeiser een voorbedrukt formulier waarin 
hem gevraagd wordt binnen drie weken de fouten te herstellen.' De 
herstelmogelijkheid wordt de schuldeiser gegeven omdat het griffierecht 
reeds betaald is. 

Indien de Mahnantrag ontvankelijk wordt verklaard, vaardigt de Rechts-
pfleger het Mahnbescheid (§ 692 ZPO) uit. Het Mahnbescheid vermeldt de 
noodzakelijk gegevens uit § 690 ZPO. Daarnaast bevat het Mahnbescheid 
een aantal mededelingen, die gericht zijn op de rechtsbescherming van de 
schuldenaar. Er op gewezen dat de vordering niet materieel door het 
Amtsgericht getoetst is en dat de ontvanger dat moet doen.' 

De schuldenaar wordt uitdrukkelijk aangemaand om binnen twee weken 
de vordering, indien deze gegrond is, met rente en onkosten te voldoen of 
het Amtsgericht te berichten dat verweer gevoerd zal worden. Aangegeven 
wordt ook wat de gevolgen zijn indien de schuldenaar niet reageert. Het 
Mahnbescheid gaat dan over in het gelijkluidende Vollstreckungsbescheid 
waarmee eiser kan overgaan tot executie. 

70 In de praktijk schijnt afwijzing zelden voor te komen, meestal gaat het om herstelbare 
fouten. Het rechtsmiddel bezwaar of Durchgriffserinnerungkan worden ingesteld tegen 
een maatregel van een rechter, Rechtspfleger, Urkundsbeamte of deurwaarder voor 
dezelfde instantie: § 11 RpflG. 

71 1nformatie van het Amtsgericht Aachen; foutief ingevulde formulieren door particulieren 
komen regelmatig voor, ondanks de bijgevoegde toelichting bij de Mahnantrag. Bij de 
automatische verwerking is het percentage dat onjuist is met 30% zeer hoog, hetgeen ook 
afschrikkend werkt: Hess 1991, p. 246. 

72 Katholnigg 1975, p. 118: Er mag geen misverstand over bestaan dat het Amtsgericht de 
vordering reeds definitief heeft onderzocht, en dat het oordeel niet .rneer zou zijn aan te 
tasten. 
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6.2.5.3.1 Zustellung van het Mahnbescheid" 

Het Mahnbescheid wordt ambtshalve door het gerecht aan de schuldenaar 
uitgevaardigd. Na de afgifte wordt door de postbeambte een Zustellungs-
urkunde naar het Amtsgericht teruggestuurd. Nadat het gerecht de Zustel-
lungsurkunde terug ontvangen heeft, ontvangt eiser hiervan bericht. Deze 
mededeling is vormloos. Bij onmogelijkheid tot afgifte laat de postbeambte 
een mededeling achter dat geadresseerde het Mahnbescheid op het postkan-
toor gedurende twee weken kan ophalen.' Heeft de schuldenaar binnen 
deze termijn niet gereageerd dan geldt het Mahnbescheid als zugestellt. Dat 
Zustellung van het Mahnbescheid helemaal niet mogelijk is, bijvoorbeeld 
omdat het adres niet bestaat, komt in ongeveer 5 a 6% van de zaken 
voor." Een Zustellung door openbare bekendmaking omdat de schuldenaar 
geen bekende woonplaats heeft is niet mogelijk. 

Om redenen van privacy -overhandiging kan ook aan derden plaats-
vinden-, mag op de enveloppe geen aanwijzing staan dat het om een Mahn-
verfahren gaat. Een neutrale term, zoals Bescheid verdient de voorkeur. 

Door de Zustellung begint de termijn van twee weken te lopen waarbinnen 
de schuldenaar kan betalen of verweer moet voeren. Ook begint termijn van 
zes maanden te lopen waarbinnen, indien geen verweer gevoerd wordt, de 
schuldeiser uitvaardiging van het Vollstreckungsbescheid moet vragen." In 
feite wordt de totale tennijn van de procedure hierdoor afhankelijk van de 
termijn waarop de schuldeiser afgifte van het Vollstreckungsbescheid vraagt. 
lndien alsnog betaald wordt, heeft de schuldeiser zijn doel bereikt en hoeft 
het Mahnverfaheren niet verder vervolgd te worden. Door het Mahnver-
fahren wordt de verjaring gestuit en begint een nieuwe verjaringstermijn van 
30 jaar te lopen." 

73 Zustellen betekent bezorgen of betekenen. Verzending via een speciale ambtenaar van de 

post is gebruikelijk, maar de uitvaardiging kan ook door een `Gerichtswachtrneister' 

plaatsvinden. Volgens mededelingen gaat de Zustellung alleen via de post. Het is 
vergelijkbaar met de betekening in Nederland volgens art. 1 en 2 Rv; het Mahnbescheid 
moet persoonlijk of aan iemand op het aangegeven adres overhandigd worden. 

74 Geldt voor ongeveer 30% van de zaken: informatie Ministerie van Justitie, november 
1991. 

75 Informatie Ministerie van Justitie, Bonn (november 1991). 
76 § 701 ZPO. 

77 In december worden zeer veel Mahnverfahren ingesteld, omdat dan de verjaringstermijn 
van veel overeenkomsten afloopt: informatie Fachhochschule for Rechtspfleger, Bad 
Munster Eifel, november 1991. 
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6.2.5.4 Widerspruch' 

Het Duitse Mahnverfahren 

Ter bescherming van de schuldenaar wordt met het Mahnbescheid een 
verweerformulier meegestuurd dat slechts ingevuld hoeft te worden en aan 
het Amtsgericht dat het Mahnbescheid heeft afgegeven geretourneerd kan 
worden. Gebruik van dit formulier wordt slechts aanbevolen. Motivering 
van de Widerspruch is niet noodzakelijk. Wel is de schriftelijke vorm 
voorgeschreven. De schuldenaar kan zelfs volstaan met de mededeling dat 
hij Widerspruch zal voeren tegen het Mahnbescheid, eventueel tegen een 
deel van de vordering. In 10-15% van de zaken wordt door de schuldenaar 
Widerspruch ingesteld. Het Amtsgericht moet de schuldeiser ambtshalve 
ervan in kennis stellen dat er Widerspruch is ingesteld en het tijdstip 
hiervan. Op verzoek van een der partijen wordt het Mahnverfahren als 
contentieuze procedure voortgezet. Het Amtsgericht dat het Mahnbescheid 
heeft afgegeven moet hiema de procedure, zo deze niet tot zijn gewone 
competentie behoort, van rechtswege verwijzen naar de bevoegde gerech-
telijke instantie, zoals vermeld in § 692 I-1 jo § 690-5 ZPO. 

Er bestaat geen verplichting om de procedure als contentieuze procedure 
voort te zetten.' Partijen kunnen nog met elkaar tot overeenstemming 
komen. Buitengerechtelijke afwikkeling van de zaak is niet ongebruikelijk. 
Ook bestaat de mogelijkheid dat de schuldeiser het Mahnverfahren slechts 
gebruikt om te toetsen of zijn schuldenaar betaalt. In geval Widerspruch 
ingesteld wordt trekt hij zijn vordering in, omdat hij er niet zeker van is dat 
zijn vordering toegewezen zal worden in de contentieuze procedure. 

De termijn waarbinnen de Widerspruch moet worden ingesteld bedraagt 
twee weken. Indien het Mahnbescheid in een Verdragstaat betekend moet 
worden, bedraagt deze termijn een maand." 

78 Widerspruch komt overeen met het Nederlandse verweer: §§ 694 - 698 ZPO. 
79 Holzschek e.a. 1982, pp. 287 en 288; Het aantal Mahnverfahren dat wordt ingesteld, maar 

niet tot een titel voert is ongeveer 13%. Hiervan volgt slechts in 18% van de zaken een 
contentieuze procedure, de overige 82% worden betindigd, ondermeer doordat alsnog 
betaling volgt. 

80 § 36 III uitv. wet bij EEX. Lucke 1992, p. 1366. 
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De termijn van twee weken is geen Ausschlussfrist." Widerspruch kan nog 
na de termijn van twee weken worden ingesteld zolang de Rechtspfleger het 
Vollstreckungsbescheid niet heeft uitgevaardigd. 

6.2.5.5 Vollstreckungsbescheid 

lndien geen Widerspruch wordt ingesteld, kan de schuldeiser het Amts-
gericht verzoeken het Vollstreckungsbescheid af te geven.' Dit kan alleen 
door de schuldeiser of zijn gemachtigde verzocht worden, nadat de termijn 
voor Widerspruch verstreken is. Het verzoek moet, op straffe van verval 
van het Mahnbescheid, binnen een termijn van zes maanden worden inge-
steld. Het Vollstreckungsbescheid wordt slechts afgegeven als het Mahn-
bescheid op regelmatige wijze betekend is. Bevoegd tot afgifte is het 
Amtsgericht dat het Mahnbescheid heeft afgegeven. 

De inhoud van het Vollstreckungsbescheid wordt bepaald door het eraan 
ten grondslag liggende Mahnbescheid. Behalve de hoofdvordering en bijko-
mende vorderingen zoals deze in het Mahnbescheid venneld zijn, mogen 
alleen de kosten die tijdens de procedure gemaakt zijn, opgenomen worden. 
Het Vollstreckungsbescheid mag geen extra nieuwe geldbedragen vermel-
den. Tussentijdse betalingen moeten verrekend worden. Beperkt de Wider-
spruch zich tot een deel van het totale bedrag, dan beperkt het Voll-
streckungsbescheid zich tot het resterende deel van de vordering. Het 
Vollstreckungsbescheid is een executoriale titel en staat gelijk aan een bij 
voorlopig uitvoerbaar verstekvonnis. Het Vollstreckungsbescheid vermeldt 
dat het rechtsmiddel Einspruch voor de schuldenaar open staat." 

si Forschler 1969, p. 104: Kritiek was Cr op het Mahnverfahren van OM 1977 omdat de 

schuldenaar gemakkelijk de procedure kon rekken, doordat de termijn om verweer in te 

stellen geen fatale termijn was, maar altijd nog de mogelijkheid bestond verweer in te 

stellen totdat het Vollstreckungsbefehl was uitgevaardigd. Een toekomstige regeling zou 

een fatale termijn moeten inhouden, aldus schrijver. Het huidige Mahnverfahren kent nog 
steeds de oorspronkelijke regeling. 

82 § 699 ZPO. De Rechtspfleger kan het verzoek om een Vollstreckungsbescheidaf te geven 
eventueel afwijzen, als blijkt dat een onjuist Mahnbescheid is afgegeven. 

83 Einspruch komt overeen met verzet. Zie onder Rechtsmiddelen (par. 6.2.7.1). 
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6.2.6 Gevolgen van het Vollstreckungsbescheid 

Ter keuze aan de schuldeiser kan het Vollstreckungsbescheid of ambsthalve 
door de griffie of door de schuldeiser zelf in Parteibetrieb, door inscha-
keling van een deurwaarder, betekend worden. De griffie laat de Zustellung 
in het algemeen over de post verlopen. Indien de schuldeiser zelf de beteke-
ning overneemt, is het voordeel hiervan dat de deurwaarder gelijktijdig kan 
betekenen en beslagleggen. De schuldeiser kan dan zelf het tijdstip van 
betekening vaststellen, en betekening achterwege laten wanneer alsnog 
betaald wordt. 

Pas nadat het Vollstreckungsbescheid aan de schuldenaar is betekend kan de 
schuldeiser executeren. Het Vollstreckungsbescheid is voorlopig uitvoerbaar, 
dus de schuldeiser hoeft niet te wachten totdat het Vollstreckungsbescheid in 
kracht van gewijsde gegaan is." Omdat het Vollstreckungsbescheid gelijk-
gesteld wordt met een verstekvonnis, staat daartegen, zoals tegen elk 
verstekvonnis, het rechtsmiddel Einspruch open. Tegen het Vollstreckungs-
bescheid moet Einspruch binnen een termijn van twee weken worden inge-
steld. Wordt geen Einspruch ingesteld, dan gaat het verstekvonnis na afloop 
van deze termijn in kracht van gewijsde. 

6.2.7 	Rechtsmiddelen 

De schuldenaar heeft de mogelijkheid om in de loop van de schriftelijke 
procedure twee keer een rechtsmiddel in te stellen. Allereerst kan 
Widerspruch ingesteld worden tegen het Mahnbescheid." Blijft Wider-
spruch achterwege, wat in de praktijk nogal eens voorkomt, dan kan alsnog 
tegen het Vollstreckungsbescheid Einspruch ingesteld worden. 

6.2.7.1 Einspruch 

Het Duitse Mahnverfahren 

Tegen een verstekvonnis kan altijd het rechtsmiddel Einspruch ingesteld 
worden. Voor het Mahnverfahren is het instellen van Einspruch geregeld in 
§ 700 ZPO. De term ijn voor het instellen van Einspruch bedraagt twee 
weken nadat het Vollstreckungsbescheid is zugestellt. Einspruch maakt 

84 § 700 I ZPO spreekt van een vorlaufig vollstreckbar erklarten Versaumnisurted. 
85 Zie voor Widerspruch par. 6.2.5.4. 
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onderdeel uit van het Mahnverfahren en kan daarom ingesteld worden bij 
het Amtsgericht. Hierbij is geen procesvertegenwoordiging vereist en er is 
geen verplichting om gebruik te maken van een formulier. Einspruch hoeft 
niet, zoals wel vereist is bij een gewoon verstekvonnis, gemotiveerd te 
worden. 

Nadat Einspruch ingesteld is, wordt de zaak verwezen naar de bevoegde 
gerechtelijke instantie, zoals vermeld in § 688-5 ZPO. 

6.2.7.2 Overgang in contentieuze procedure 

Indien de schuldenaar Widerspruch of Einspruch instelt tegen het Mahn-
bescheid gaat het Mahnverfahren over in een gewone contentieuze proce-
dure. De bevoegdheid wordt dan bepaald door de gewone competentie-
regels. Absoluut competent wordt het gerecht dat volgens de gewone 
procesregels in die zaak bevoegd zou zijn. Relatief bevoegd wordt het 
gerecht van de woonplaats van de schuldenaar. 

Als er tijdig Widerspruch ingesteld is leidt dit niet automatisch tot de 
overgang naar de contentieuze procedure, maar slechts op verzoek van een 
der partijen. Het verloop van de verwijzing is geregeld in § 696 ZPO. Dit 
verzoek heeft de vorm van een Antrag. Na betaling van de andere helft van 
de gerechtskosten zal de Rechtspfleger de zaak voor de gewone conten-
tieuze procedure verwijzen naar het bevoegde gerecht, zoals vermeld in 
§ 690 1-5 ZPO. 

Het bevoegde gerecht waarnaar de zaak verwezen is, zal de schuldeiser 
meedelen dat hij binnen twee weken zijn eis met redenen moet omkleden. 
Dit is noodzakelijk omdat in het Mahnverfahren er juist geen verplichting 
bestaat de els te motiveren. De motivering van de eis vervult samen met het 
Mahnbescheid de functie van eis in de contentieuze procedure. Wordt de 
zaak verwezen naar een Landgericht dan geldt bovendien de verplichte 
procesvertegenwoordiging door een advocaat. 

Nadat Einspruch is ingesteld, wordt de vordering van rechtswege naar het 
bevoegde gerecht verwezen. Dit gerecht moet vaststellen of de Einspruch 
ontvankelijk is. Daama zal de schuldeiser zijn vordering moeten motiveren. 
Het verdere verloop van de procedure is overeenkomstig het verloop nadat 
Widerspruch is ingesteld. 
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6.2.8 Kosten 

Het Duitse Mahnverfahren 

De gerechtskosten die voor het Mahnverfahren verschuldigd zijn, bedragen 
een zesde van de gerechtskosten voor de gewone contentieuze procedure. 
Het tarief is afhankelijk van de omvang van de vordering. Zo geldt voor 
vorderingen tot 600 DM een griffierecht van 25 DM." 

Als na Widerspruch of Einspruch het Mahnverfahren als contentieuze 
procedure wordt voortgezet zijn de resterende gerechtskosten verschuldigd. 

Hoewel het Mahnverfahren geen verplichte procesvertegenwoordiging voor-
schrijft is het gebruikelijk dat een advocaat wordt ingeschakeld. De wet 
regelt de hoogte van het salaris dat de advocaat voor het Mahnverfahren in 
rekening mag brengen. Voor vorderingen tot 600 DM bedraagt dit 50 DM 
voor het indienen van de Mahnantrag. Voor uitvaardiging van het Voll-
streckungsbescheid mag 25 DM in rekening gebracht worden." Voor een 
vordering tot 600 DM is in het Mahnverfahren tot en met de tenuitvoer-
legging 150.70 DM aan kosten verschuldigd. 

6.2.9 Termijn van de procedure 

Kenmerkend voor het Mahnverfahren is dat er twee fasen te onderscheiden 
zijn totdat de executoriale titel verkregen wordt. De eerste fase omvat een 
periode van tenminste twee weken na afgifte van het Mahnbescheid. Daarna 
moet afgifte van het Vollstreckungsbescheid verzocht worden. Hierdoor kan 
de termijn van de procedure nogal varieren en is het ook afhankelijk van de 
schuldeiser op welke termijn het Vollstreckungsbescheid verkregen wordt. 
Omdat de titel voorlopig uitvoerbaar is, kan de schuldeiser meteen 
executeren. 

De gemiddelde duur van de procedure bij de Amtsgerichten waar nog een 
handmatige afhandeling is zes tot acht weken. Bij de grote geautomatiseerde 
Amtsgerichten loopt de tijdsduur uiteen van drie tot zes maanden. De 
oorzaak is ondermeer de toevloed van Mahnverfahren bij deze Amtsgerich- 

86 Nr. 1000 Bijlage 1 Gerichtskostengesetz. Tot 1-7-1994 was voor het Mahnverfahren de 
helft van de griffiekosten van de gewone procedure verschuldigd. Sindsdien zijn de 
griffiekosten voor de gewone procedure aanzienlijk verhoogd en is het tarief zes keer zo 
hoog als van het Mahnverfahren. Het is een progressief tarief dat oploopt tot bijna 30.000 
DM voor een vordering van vijf miljoen DM. Voor de gewone bodemprocedure is voor 
een vordering tot 600 DM, 150 DM aan griffierecht verschuldigd. 

87 § 43 I nr.3 BRAGO. 
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ten. Hoewel de wet vermeldt dat bij automatische verwerking de Mahn-
antrag binnen eon dag verwerkt zou moeten zijn blijkt in de praktijk dat 
deze termijn niet gehaald wordt. Het Mahnbescheid wordt soms pas na een 
week of zelfs drie weken aan de schuldenaar toegestuurd." 

6.2.10 Automatisering 

6.2.10.1 Inleiding 

De mogelijkheid tot geautomatiseerde verwerking van het Mahnverfahren is 
neergelegd in §§ 689 1, 703 b en 703 c ZPO. Ms het Mahnverfahren 
automatisch verwerkt wordt, zou het Mahnbescheid uiterlijk de volgende 
werkdag verzonden moeten kunnen worden aan de schuldenaar." Het 
geautomatiseerde Mahnverfahren stelt toepassing van een speciaal formulier 
verplicht. Wordt het formulier voor het handmatige Mahnverfahren gebruikt 
dan zal de Mahnantrag niet ontvankelijk zijn." De computer neemt aldus 
de taak van de Rechtspfleger geheel over. Zij toetst of voldaan is aan de 
formele ontvankelijkheidsvereisten, bewaakt het verloop van de procedure 
en vaardigt het Mahnbescheid en vervolgens het Vollstreckungsbescheid ult. 
De gerechtskosten en salaris van de advocaat worden automatisch berekend 
en in het Mahnbescheid of Vollstreckungsbescheid opgenomen. De schuld-
eiser ontvangt naderhand een rekening over de gerechtskosten." 

Op 1 oktober 1982 werd door een Besluit van het Ministerie van Justitie 
van Baden-Wurttemberg voor de Amtsgerichten van Stuttgart en Stuttgart-
Bad Cannstatt de machinale verwerking van het Mahnverfahren, gebaseerd 
op § 689 1-2 ZPO ingevoerd. 

Momenteel geldt voor geheel Baden-Wurttemberg de automatisering van 
het Mahnverfahren. In 1987 werden alle, ongeveer een miljoen, Mahnver- 

88 Deze termijnen zijn verkregen uit dossiers van enkele geinterviewde Duitse advocaten. 
89 De temiijn is eerder den week tot zelfs enkele weken, zie noot 88, hoofdstuk 6. 
90 Het formulier voor het geautomatiseerde Mahnverfahren onderscheidt zich van het gewone 

fommlier door een hoge mate van abstractie. De meeste omschrijvingen worden door een 
kengetal aangeduid. 

91 Gassier 1989, p. 25: in 1986 werd ongeveer 60% van de gerechtskosten via automatische 

overschrijving geincasseerd, 33% van de betalingen vindt plaats door gebruikmaking van 

de bijgevoegde overschrijvingsformulieren, 5% maakt gebruik van eigen overschrijvings-
formulieren en nog slechts een klein aantal gebruikt gerechtszegels of betaalt content. 
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Het Duitse Mahnverfahren 

fahren centraal bewerkt bij het Amtsgericht Stuttgart.' In andere 
deelstaten zijn voorbereidingen getroffen om de geautomatiseerde procedure 
in te voeren. In het Amtsgericht Hagen in de deelstaat Nordrhein-Westfalen 
werd in 1987 begonnen met de geautomatiseerde procedure. De Amtsgerich-
ten Hagen, Dortmund, Essen, Keulen en Dusseldorf zijn hierbij aangesloten. 
Verdere automatisering is begonnen in Munchen, Berlijn en Hamburg.' In 
Hamburg staat echter niet het geautomatiseerde Stuttgarter Mahnverfahren 
model maar wordt met een modernere oplossing geexperimenteerd." 

Het is aan de deelstaten voorbehouden voor de afwikkeling van het 
Mahnverfahren verschillende Amtsgerichten samen te voegen of de verwer-
king zelfs te concentreren bij een Mahngericht. Hierdoor wordt het mogelijk 
bij geautomatiseerde verwerking grote aantallen vorderingen te verwerken. 

Ruim tien jaar nadat in 1982 in Baden-Wurttemberg begonnen werd met 
de invoering van het geautomatiseerde Mahnverfahren moet geconstateerd 
worden dat alleen bovenstaande deelstaten hierin gevolgd zijn. Verdere 
centralisering beperkt zich momenteel tot kleinere eenheden; de grootscha-
ligheid op deelstaatsniveau is niet langer beoogd en wordt in het algemeen 
als negatief ervaren." 

Op welke termijn automatisering voor heel Duitsland zal gelden is nog 
volkomen onduidelijk.' 
De automatisering was in het bijzonder bedoeld om de grootgebruikers door 
gebruikmaking van hun EDV-programma's een gemakkelijke toegang tot 

92 Seidel 1990, p. 614: In 1990 werd in Baden-Wurttemberg 30% van alle (c.a. 700.000) 
Mahnverfahren automatisch verwerkt. In Stuttgart bevindt zich een grote centrale 
installatie waar alle Antrage voor de gehele deelstaat Baden-Wurttemberg binnenkomen 
enverwerkt worden. Oorspronkelijk werd voor de overbrenging gebruik gemaakt van 
magneet banden en disketten. 

93 Luke 1992, p. 1340: verder is automatisering gestart in de deelstaten Hessen en Rheinland-
Pfalz. 

94 Meinhold 1995, p. 118. Hierbij richt zich de aandacht ook op het geautomatiseerde 
Oostenrijkse model. 

95 Informatie van H. Morasch, Institut ftir Angewandte Informationstechnik, GMD, St. 
Augustin (Bonn, Duitsland). In mei 1995 is door het GMD samen met Prognos AG, Euro-
paisches Zentrum fur Wirtschaftsforschung und Strategieberatung, een onderzoek voltooid 
in opdracht van de regering van Nordrhein-Westfalen naar het functioneren van het 
Mahnverfahren aldaar. Het onderzoek komt met de aanbeveling niet langer algehele 
centralisatie voor Nordrhein-Westfalen na te streven. 

96 Omdat de DDR geen Mahnverfahren en Rechtspfleger kende moest het Mahnverfahren na 
de Wende ingevoerd worden. In de nieuwe deelstaten zijn sinds 13 oktober 1990 de 
§§ 688-703d ZPO van kracht. Absoluut bevoegd zijn hier de Kreisgerichte en funktioneel 
bevoegd is voorlopig de Gerichtssekretar. Automatisering zal in deze deelstaten nog geen 
rol gaan spelen. 
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het gerechtelijk apparaat te verschaffen." Sinds enkele jaren is in Baden-
Wiirttemberg ook de elektronische overbrenging van Mahnantrage open-
gesteld. 

6.2.10.2 Soll-Konzept 

Ten grondslag aan de automatisering van het Mahnverfahren ligt het onder-
zoek door de Arbeitsgruppe Mahnverfahren. Het project Automation des 
Mahnverfahrens startle in 1969. Een intensief en fundamenteel rechtsfeiten-
onderzoek resulteerde in 1974 in een Soll-Vorschlag voor de automatisering 
van het Mahnverfahren." Aangetoond wordt dat de mogelijkheid bestaat in 
het Mahnverfahren, dat door een sterk routinematig verloop gekenmerkt 
wordt, de elektronische gegevensverwerking zinvol te gebruiken en tevens 
wordt een model voor de omzetting naar een machinale verwerking voor-
gesteld. Het feitenonderzoek berust voomamelijk op gegevens die verkregen 
zijn in Baden-Wfirttemberg. De onderzoekers zijn echter van mening dat de 
gegevens niet wezenlijk afwijken voor de andere deelstaten. Het Soll-
Konzept zal dan ook voor de andere deelstaten toepasbaar zijn. 

Aanleiding van het onderzoek was de vaststelling dat in de stedelijke 
Amtsgerichten in het bijzonder bij de verwerking van de Mahngesuche die 
door de groot-schuldeisers met behulp van hun EDV ingediend werden, de 
grens bereikt was om deze nog langer te verwerken zonder een omvangrijke 
technische ondersteuning. Het onderzoek wees uit dat met de traditionele 
hulpmiddelen en rationaliseringsmaatregelen geen fundamentele en effec-
tieve vereenvoudigingen in het Mahnverfahren bereikt zouden kunnen 
worden. 

Verbetering en versnelling van het Mahnverfahren met handhaving van 
haar oorspronkelijke structuur en zonder zeer ingrijpende wettelijke 
veranderingen, zou volgens de werkgroep wel bereikt kunnen worden door 
automatisering en gebruikmaking van de EDV-Anlagen. Tevens zou daar-
mee een duidelijke kostenbesparing bereikt kunnen worden. Naast een 
kostenbesparing van 50% zou tevens een personeelsvermindering voor de 
bewerking van de Mahnsachen van 75% bereikt kunnen worden." 

97 Smid 1988, p. 648. EDV staat voor Elektronische Datenverarbeitung. 
98 Soll-Konzept 1974. 
99 Morasch 1987, p. 75. In Badem-WOrttemberg werden in 1987 de ongeveer 1 miljoen 

Mahnverfahren behandeld door 20 Rechtspfleger en 60 typisten. Het geautomatiseerde 
(Wordt vervolgd...) 
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,6.2.10.3 Toepassing automatisering 

Het Duitse Mahnverfahren 

Op het ogenblik kent de geautomatiseerde verwerking van het Mahnver-
fahren drie stadia: allereerst kunnen de gegevens op de verplichte 
formulieren bij het Amtsgericht aangeleverd worden en vervolgens 
handmatig in het EDV-computersysteem ingevoerd worden. Bij verdere 
automatisering kunnen de schuldeisers de gegevens door middel van 
diskettes of magneetbanden bij het Amtsgericht indienen. Volledige 
automatisering is bereikt als de gegevens rechtstreeks door elektronische 
overbrenging bij het Amtsgericht ingevoerd kunnen worden. Het DK:1- 
Verfahren is tot nog toe alleen bij het centrale Amtsgericht Stuttgart 
mogelijk.' 

Gebruikmaking van het geautomatiseerde Mahnverfahren via diskettes, 
magneetbanden en het DFO-Verfahren is alleen aan grootgebruikers en hun 
gemachtigden voorbehouden. In Baden-Wurttemberg heeft concentratie van 
een aantal incassobureaus plaatsgevonden en deze kunnen als eiser gebruik 
maken van het geautomatiseerde Mahnverfahren nadat de vorderingen aan 
hun gecedeerd zijn. Om als schuldeiser in Stuttgart gebruik te kunnen 
maken van diskettes, moet hij door het Amtsgericht toegelaten worden. 
Toelating vindt pas plaats als de hard- en software van de schuldeiser getest 
zijn. Hierop richt zich ook de kritiek. AIleen de grootverbruikers die hun 
computersysteem kunnen aanpassen aan het computersysteem van het Mahn-
gericht hebben een eenvoudige en snelle toegang. Economische aspecten 
dragen daardoor er toe bij dat de gelijke toegang voor schuldeisers tot de 
gerechten wordt bemoeilijkt, niet elke schuldeiser zal de noodzakelijke 
kostbare software kunnen financieren. Ook blijkt in de praktijk dat het 
invullen van de verplichte formulieren voor het geautomatiseerde Mahn-
verfahren zeer ingewikkeld is, ook voor grootgebruikers; hierdoor is 
inschakeling van een advocaat noodzakelijk. 1° ' 
In MUnchen is sinds 1988 de geautomatiseerde verwerking van het Mahn-
verfahren op vrijwillige basis mogelijk, waarbij alleen de overdracht via 
magneetbanden mogelijk is. Thans maken vijf grootgebruikers hiervan 
gebruik.' Hoewel het doel van het geautomatiseerde Mahnverfahren is 

99(...vervolg) 
Mahnverfahren wordt vanwege de lage griffierechten veelvuldig gebruikt en lijkt daarom 
financieel aantrekkelijk voor Justitie. 

100 Hess 1991, P.  246. Zie ook noot 25, hoofdstuk 6. 
101 Smid 1988, p. 648. 
102 Hess 1991, p. 246: Uri deelnemer is de Allianz-Versicherung met 200.000 vorderingen 

per jaar. 
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een volledig geautomatiseerde verwerking van de Mahnantreige te bereiken, 
moeten een groot aantal zaken nog geheel handmatig verwerkt worden. Het 
betreft ondermeer ingewikkelde vorderingen of vorderingen van meerdere 
ei sers." 

6.2.11 Executeerbaarheid van de tile! 

Naar de executeerbaarheid van de titel is rechtssociologisch onderzoek 
verricht." Tevens zijn gegevens gepubliceerd van deurwaarders die belast 
zijn met de tenuitvoerlegging van titels op roerende zaken.' 

Het rechtssociologisch onderzoek beperkt zich tot geldvorderingen 
ontstaan uit consumentenkrediet en geeft een ander beeld dan de gegevens 
van de deurwaarders, die met geldvorderingen van onderscheiden aard te 
maken hebben. Van de geldvorderingen betrokken bij het onderzoek naar 
het consumentenkrediet was in 1979 slechts 21% lager dan 1.000 DM, 
terwijI in die periode in het algemeen 83% van het totaal aantal 
Mahnverfahren vorderingen betrof van minder dan 1.000 DM. Het onder-
zoek wijst verder uit dat vier van de vijf schuldenaren in betalings-
problemen zijn gekomen door onder andere werkeloosheid, ziekte of 
echtscheiding. Van betalingsonwil is nauwelijks sprake. Deze omstandig-
heden zouden kunnen verklaren waarom de Vollstreckungsbescheide in 
slechts 10% van de zaken tot tenuitvoerlegging leidde. Dit is des te 
opmerkelijker omdat in 60% van alle opgezegde kredieten de vordering via 
het Mahnverfahren werd ingesteld. Van deze ingediende Mahnbescheide 
werd in 87% een Vollstreckungsbescheid verkregen dat in 76% van de 
zaken niet tenuitvoergelegd kon worden. 
Ondanks deze resultaten werd het Mahnverfahren toch ingesteld omdat 
hierdoor de verjaringstermijn gestuit werd. Daarnaast werd het van belang 
geacht voor de toekomst een titel te verkrijgen omdat deze gedurende dertig 
jaar tenuitvoergelegd kan worden. 

103 Dossier 1989, p. 26. In 1987 moest binnen het geautomatiseerde Mahnverfahren 12% van 

de vorderingen handmatig verwerkt worden en verliep de procedure volgens het gewone 
Mahnverfahren. 

104 Holzscheck e.a. 1982; Hormann e.a. 1983, pp. 26-40. 

los Klein 1987, pp. 48-71. Behalve de deunvaarder, die zich beperkt tot de executie van 
roerende zaken is de Rechtspfleger van het Vollstreckungsgerichtbevoegd tot de executie 
op onder andere loonvorderingen. In Duitsland is de deunvaarder een ambtenaar van het 
Ministerie van Justitie. 
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Het deurwaardersonderzoek omvatte 501 zaken. In 78% van deze zaken is 
de omvang van de vordering tussen 101 DM tot 1000 DM. In 40 zaken 
(8%) werd meteen aan de deurwaarder betaald of werd een betalingsregeling 
getroffen. In 278 zaken (55,5%) kon niet tot tenuitvoerlegging overgegaan 
worden. In 97 zaken (19,4%) werd later vrijwillig betaald en in 59 zaken 
(11,4%) werd beslag gelegd op roerende zaken. Vastgesteld kan worden dat 
de tenuitvoerlegging van ongeveer 40% de Vollstreckungsbescheide geheel 
of gedeeltelijk succesvol is. Hoewel in meer dan de helft van de zaken de 
deurwaarder dus geen succes heeft, wordt deze toch ingeschakeld, maar 
meer met het doel om een nieuw adres of de naam van de werkgever te 
achterhalen voor een eventueel loonbeslag. Een andere belangrijke taak van 
de deurwaarder is het treffen van betalingsregelingen. 

6.2.12 Buitengerechtelijke incasso in Duitsland 

In Duitsland zijn het vooral kredietorganisaties voor het bedrijfsleven, 
incassobureaus en advocaten die zich met buitengerechtelijke incasso 
bezighouden. Advocaten spelen een belangrijke rol bij de buitengerech-
telijke incasso omdat hun kosten altijd ten laste van de schuldenaar gebracht 
kunnen worden, ook als het om onbetwiste vorderingen gaat. De institu-
tionele schuldeisers zoals postorderbedrijven en verzekeringsmaatschappijen 
hebben vaak eigen incasso-afdelingen met eigen mogelijkheden tot tenuit-
voerlegging. 106 

De deurwaarder in Duitsland heeft als ambtenaar van het Ministerie van 
Justitie voomamelijk een functie bij de beslaglegging op roerende zaken en 
de daarop volgende executie. Hij houdt zich niet bezig met de niet-ambte-
lijke incasso van geldvorderingen. 

Incassobureaus zijn commerciele ondememingen die zich bezighouden met 
de buitengerechtelijke invordering van geldvorderingen.' De wet bepaalt 
dat een vestigingsvergunning vereist is. Het verzoek hiertoe moet ingediend 
worden bij de President van het Landgericht of Amtsgericht van het arron-
dissement waar het incassobureau zich wit vestigen. Hoewel het aantal 
ingeschreven incassobureaus in 1985 op 500 werd geschat, houden slechts 
250 zich ook daadwerkelijk met incasso bezig. De meeste hiervan zijn 
kleine familiebedrijfjes. Slechts een incassobureau had meer dan 300 

106 Rohl 1983, pp. 11-12. 
107 Art. 1 § 1 sub 4 Rechtsberatungsgesetz van 13 december 1935. 
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werknemers.'" Het grootste deel van de incassobureaus is verenigd in het 
Bundesverband Deutscher Inkasso-Untemehmen e.V. De werkzaamheden 
van de incassobureaus beperken zich hoofdzakelijk tot alle vormen van 
buitengerechtelijke incasso, varierend van schriftelijke aanmaningen tot 
telefonisch contact en huisbezoek. Voor het voeren van gerechtelijke 
procedures zal het incassobureau een advocaat dienen in te schakelen. 
Evenals bij het Mahnverfahren kan ook hier een gemachtigde voor de 
schuldeiser optreden.' Het incassobureau zelf kan echter niet gemach-
tigde zijn, wel kan dat een relatie van het incassobureau, zoals de 
echtgenote van de directeur. 

In Duitsland is bij een aantal grote incassobureaus onderzoek gedaan naar 
de effectiviteit van hun werkzaamheden. Gemiddeld werd in ongeveer 60% 
van het aantal zaken geheel of gedeeltelijk betaald. u°  Onderling tonen de 
resultaten van de incassobureaus opmerkelijke verschillen, namelijk 
varierend van 35% tot 68%. De reden hiervoor zou kunnen zijn dat het 
incassobureau met het lage percentage voomamelijk vorderingen uit 
verzekeringspremies behandelde, waarvan de eigen verzekeringsmaat-
schappij reeds meerdere pogingen ondemomen had de vordering te innen. 

De buitengerechtelijke incasso speelt in Duitsland een minder belangrijke 
rol dan in Nederland. Een belangrijke reden hiervoor kan zijn dat het 
Mahnverfahren een eenvoudige en goedkope toegang tot de gerechtelijke 
instanties creeert.' n  Juist de institutionele schuldeisers hebben vaak hun 
eigen Mahn-afdeling die de vorderingen via diskettes bij het eigen 
Amtsgericht kunnen aanleveren. 

6.2.13 Afs1uitende opmerkingen 

Het Duitse Mahnverfahren wordt gekenmerkt door een dubbele verweer-
mogelijkheid; Widerspruch en Einspruch. Het noodzakelijke gevolg hiervan 
is dat de procedure verlengd wordt met een aantal weken. Als voordeel kan 
echter beschouwd worden dat het Mahnverfahren daardoor als pressiemiddel 
functioneert. Schuldenaren betalen vaak na ontvangst van het Mahnbescheid 
of komen een betalingsregeling overeen. De schuldeiser zal dan niet meer 

108 Seitz e.a. 1985, pp. 9-10. 
109 W. Seitz, e.a. 1985, pp. 1-43. 
Ho Hauschildt ca. 1991, pp. 3-7: Het onderzoek komt tot een ander percentage als W. 

Jackie, die in 1978 tot een percentage van 5-10% voor algehele betaling en 15-20% voor 
gedeeltelijke betaling kwam. 

III Verwoerd 1988, pp. 66-67. 
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om afgifte van het Vollstreckungsbescheid hoeven te verzoeken, waardoor 
extra kosten worden bespaard. 

Heeft de schuldenaar noch betaald, noch Widerspruch ingesteld, dan zal 
de schuldeiser afgifte van het Vollstreckungsbescheid moeten vragen. De 
totale termijn van de procedure zal bepaald worden door het tijdstip waarop 
de schuldeiser hiertoe overgaat. In de praktijk bestaat er enige ontevre-
denheid over de afhandeling van het Mahnverfahren bij de Amtsgerichten 
die in termijn nogal kan verschillen. Bij de grote Amtsgerichten kan deze 
term ijn aanmerkelijk langer zijn dan bij kleinere Amtsgerichten. De grote 
toevloed van zaken zal hier zeker een rol spelen, ondanks de geautomati-
seerde verwerking van de Mahnbescheiden. Met meer dan 7 miljoen inge-
stelde Mahnbescheiden jaarlijks is het belang van het Mahnverfahren 
voldoende aangegeven. Het veelvuldig gebruik van het Mahnverfahren is in 
belangrijke mate het gevolg van de lage gerechtskosten van de procedure, 
die momenteel een zesde van die van de bodemprocedure bedragen. Omdat 
het Mahnverfahren aan schuldeisers een ook voor kleine vorderingen 
goedkope en eenvoudige toegang tot de gerechtelijke instanties biedt, is de 
buitengerechtelijke incasso kwantitatief van minder belang dan in 
Nederland. 
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