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Op 31 oktober 2011 zond minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) zijn innovatieagenda voor het
rechtsbestel naar de Tweede Kamer. In zijn toelichting op de Innovatieagenda schrijft minister
Opstelten dat het stelsel van geschiloplossing bij de tijd dient te zijn en in moet spelen op
veranderende wensen en behoeften uit de samenleving. Hierbij informeert de Koninklijke
Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) u over een specifieke innovatie die daar
precies op aansluit: het filtermodel voor incassozaken.
In de huidige situatie is het nog zo dat als een incassokwestie niet in der minne kan worden opgelost,
de zaak in veel gevallen voor de rechter komt. Aan de hand van de betekende en ingediende
dagvaarding bereidt de griffie de zaak voor, vindt een openbare behandeling plaats en wijst de
rechter vonnis. Deze procesgang brengt mee dat een groot aantal handelingen moet worden verricht
voordat de rechthebbende een titel krijgt waarmee de vordering verhaald kan worden.
Recent veel verstekzaken
Uit onderstaande cijfers van de Raad voor de Rechtspraak blijkt dat in een groot deel van deze
incassozaken geen verweer wordt gevoerd en een verstekvonnis wordt gewezen.
Kantonhandelszaken
2007
2008
2009

Dagvaardingen

Verstekpercentage

487.625
555.763
602.633

71%
73%
75%

Civiele zaken
2007
2008
2009

34.236
36.505
40.802

35%
35%
40%

De cijfers geven aan dat bij de rechtbank en griffie onnodig veel tijd en geld wordt ingezet om tot een
verstekvonnis te komen.
Innovatie: filter verstek- en verweerzaken zo vroeg mogelijk !
De KBvG vindt het daarom wenselijk en efficiënt om in een zo vroeg mogelijke stadium een
onderscheid te maken tussen incassozaken die bij verstek kunnen worden afgedaan en incassozaken
waarin verweer wordt gevoerd en waarin dus beslechting van een geschil door de rechter moet
volgen. Dat onderscheid zorgt ervoor dat op de rechter als geschilbeslechter pas een beroep wordt
gedaan indien bij de griffie bekend is dat de verweerder de vordering betwist. Wordt geen verweer
gevoerd, dan wordt het verkrijgen van een titel waarmee de vordering verhaald kan worden sterk
vereenvoudigd. Op die manier kunnen de rechter en de griffie hun tijd beter besteden aan
vorderingen waarover wel verschil van mening bestaat.
Het is daarbij de uitdaging om een duidelijk onderscheid te kunnen maken tussen een ‘onbetwiste
geldvordering’ en een inhoudelijk geschil. Dit kan op snelle en betrouwbare wijze met het filtermodel
voor incassozaken.

Een schets van het filtermodel
Het filtermodel ziet er in het kort als volgt uit:
• De voorgestelde nieuwe procedure begint met de betekening van de rechtsvordering
(dagvaarding) door de gerechtsdeurwaarder in opdracht van de schuldeiser.De verweerder
kan binnen een bepaalde termijn schriftelijk aan de gerechtsdeurwaarder laten weten dat hij
de vordering betwist.
• Na de betekening van de rechtsvordering zijn er drie mogelijkheden:
1) De vordering wordt betaald
2) De verweerder laat niets van zich horen
3) De schuldenaar geeft bij de gerechtsdeurwaarder aan dat hij verweer wil voeren
• Als na de betekening van de rechtsvordering betaling uitblijft wordt de rechter ingeschakeld.
Dit kan zoals voorgesteld bij het wetsvoorstel Wet elektronische indiening dagvaarding en is
volledig in lijn met wat minister Opstelten in zijn Innovatieagenda opmerkt over digitale
toegankelijkheid van de rechtspraak.
Door deze elektronische indiening worden alle incassozaken aangeleverd op één punt. Daarmee is
het mogelijk om duidelijk onderscheid te maken tussen zaken waarin de schuldenaar heeft
aangegeven verweer te willen voeren en de zaken waarin dat niet het geval is, of waarin de vordering
wordt erkend. Tot slot is het mogelijk om – in het verlengde hiervan – de verwijsfunctie van de
gerechtsdeurwaarder uit te breiden. Dit zou kunnen door de gedaagde partij niet alleen de keuze
voor verweer of verstek voor te leggen, maar ook om deze gebruik te laten maken van alternatieve
wijzen van procederen, zoals die ook al aangekondigd zijn in de Innovatieagenda. Zo zou een
gedaagde partij - met opgave van een e-mailadres - kunnen opteren voor de elektronische
procedure bij de kantonrechter.
De uitgebreide omschrijving van het voorstel van de KBvG ten aanzien van het filtermodel voor
incassozaken kunt u opvragen via kbvg@kbvg.nl.
--------De KBvG is een openbaar lichaam in de zin van artikel 134 van de Grondwet. Alle in Nederland
gevestigde gerechtsdeurwaarders en toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarders zijn verplicht lid
van de KBvG.
De KBvG heeft tot taak de bevordering van de vakbekwaamheid en een goede beroepsuitoefening
van de leden. Het Bureau van de KBvG is gevestigd in Den Haag.

