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Deurwaaarder helpt rechtspraak
r
te innovereen en miljoen
nen te bespa
aren
arders hebbe
en een modeel voor het in
nleiden van een gerechttelijke proced
dure
De gerecchtsdeurwaa
ontwikkkeld dat bijdrraagt aan de
e innovatie vvan het rechtsbestel en een
e flinke koostenbespariing kan
oplevereen voor de reechtspraak.
Het doorr de KBvG on
ntwikkelde en door Capggemini doorggerekende Filtermodel reesulteert in een
e
afname vvan het aanttal incassozaken dat bij dde rechtbankk belandt en in een toenaame van de
efficiëntie waarmee de rechtban
nk deze zakenn kan behandelen. Het Filtermodel kkomt er in he
et kort op
neer datt de gerechtssdeurwaarde
er door voor een procedu
ure met de gedaagde
g
te overleggen, al bij
het aanb
brengen van een zaak bij de rechtbannk kan aange
even of de ge
edaagde verw
weer wil voe
eren
tegen dee vordering en
e op welke manier. Nu bblijkt dat pass op de dag waarop
w
de geedaagde bij de
d
rechtban
nk moet versschijnen. Doo
ordat die infformatie eerd
der beschikb
baar is kunneen procedure
es veel
sneller aafgehandeld worden.
“Als ogen en oren vaan de Staat bij
b de procesiinleiding en bij de tenuitvoerlegging van vonnisse
en,
kunnen w
wij als geen ander een in
nschatting m
maken van waaar procespa
artijen aan dee ene kant en de
rechtsprraak aan de andere
a
kant het meest m
mee gebaat zijn”, stelt Joh
hn Wisseborrn, de voorzittter van
de beroeepsorganisattie van gerecchtsdeurwaa rders, de KB
BvG. “De gere
echtsdeurwaaarders staan
n klaar
om dagvvaardingen digitaal
d
aan te
e leveren aa n de rechtsp
praak, maar dat
d is in onzee overtuigingg niet het
enige waaar de rechtsspraak op kan innoverenn en besparen. Laat de ge
erechtsdeurw
waarders als
onafhankelijk ambteenaar het voo
orbereidend werk doen, zodat de recchtspraak dee zaken min of
o meer
h juiste lokket aangeleveerd krijgt en zich kan con
ncentreren oop datgene waar
w
zij
kant en klaar en bij het
het beste in zijn, nam
melijk recht spreken.”
s
Capgemini heeft een
n voorzichtige schatting ggemaakt van
n de kwantita
atieve voordeelen van hett
Filtermo
odel. In comb
binatie met cijfers
c
beschiikbaar in hett publieke do
omein was heet mogelijk om
o de
verwach
hte grootte van deze voordelen te beerekenen. Ditt blijkt om ee
en bedrag tee gaan van € 47 mln.
op jaarbasis, een afn
name van de netto koste n met ruim 60%.
6
Hierme
ee toont dit oonderzoek aa
an dat de
voordeleen van het Fiiltermodel su
ubstantieel zzijn en dat he
et Filtermode
el een waarddevolle innovvatie kan
zijn voorr het ministeerie van Veiliggheid en Justtitie en de Rechtspraak. De KBvG wil verder diep
pgaand
onderzoek met alle betrokken
b
pa
artijen om toot een gegronde financië
ële business ccase voor he
et
odel te komen.
Filtermo
Het rapp
port van Capgemini word
dt vandaag a angeboden aan
a de leden
n van de Tweeede kamer en
e aan
de staatsssecretaris van
v Veiligheid
d en Justitie..
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Over de KBvG
De Koninnklijke Beroepsorganisatie van
n Gerechtsdeurrwaarders is eeen openbaar licchaam in de zin
in van artikel 134
1 van de
Grondwet.. Alle in Nederrland gevestigdee gerechtsdeurw
waarders en toeegevoegd kandiidaat gerechtsdeeurwaarders zijjn verplicht
lid van de KBvG. De KB
BvG heeft tot taaak de bevorderring van de vak
kbekwaamheid en een goede bberoepsuitoefen
ning van de
leden. Hett Bureau van dee KBvG is gevestigd in Den Haaag.

