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Excellentie,
De KBvG heeft kennisgenomen van het conceptbesluit, behorende bij de
internetconsultatie “Tijdelijke besluit Toetsingscommissie experimenten
rechtspleging”.
Het eerste lid van artikel 2 geeft regels voor de samenstelling en het functioneren
van de Toetsingscommissie. De toelichting op dit artikel meldt dat de leden van deze
commissie over aantoonbare affiniteit met geschilbeslechting in brede zin dienen te
beschikken, opdat de voorgestelde experimenten vanuit verschillende invalshoeken
voldoende belicht zullen worden. Naast de voorzitter, die rechterlijk ambtenaar dient
te zijn of te zijn geweest, zullen nog twee juristen worden geselecteerd, drie leden
met kennis van de economische wetenschap en drie leden met kennis van de sociale
wetenschappen.
In het kader van de samenstelling van deze commissie willen wij u wijzen op de rol
van de gerechtsdeurwaarder in het Nederlandse rechtsbestel. Zij zijn door de Kroon
benoemd openbaar ambtenaar, staan tussen partijen en voeren hun staatrechtelijke
taak in onpartijdigheid en onafhankelijkheid uit. Gerechtsdeurwaarders hebben een
sleutelrol binnen de civiele procedure en staan vanwege de aard van hun
werkzaamheden dicht bij de burger.
Zo voeren zij jaarlijks bijna 2 miljoen ambtshandelingen uit,1 waarbij zij in nauw
persoonlijk contact staan met procespartijen. Ook treden gerechtsdeurwaarders
veelal op als procesvertegenwoordiger in de meest voorkomende kantonprocedures.
Zij zien daarom vaak als geen ander waar knelpunten zitten in de civiele procedure,
hoe zaken efficiënter kunnen worden geregeld en beschikken daarbij over een grote
realiteitszin waar het gaat om het toetsen van de belangen van die burgers.
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Vernieuwing heeft altijd een relatie met de bestaande situatie, en de inbreng van de
gerechtsdeurwaarder is alleen al om die reden een essentiële toevoeging aan de
Toetsingscommissie. De gerechtsdeurwaarder kan als geen ander vernieuwende
experimenten toetsen aan uitvoerbaarheid: hij ziet welke aspecten er in de praktijk
door geraakt zullen worden. De insteek daarbij is uiteraard niet om het oude zoveel
mogelijk in stand te houden, maar vooral om het nieuwe een kans te geven om goed
te kunnen landen.
De KBvG heeft zelf ideeën en initiatieven om in te brengen in deze regeling, die een
eenvoudige, snelle, effectieve en de‐escalerende geschilbeslechting bevorderen.
Ook in het verleden heeft de samenleving dankbaar de vruchten kunnen plukken van
de initiatieven en preadviezen voor wetgeving van de KBvG:2 deze hebben zonder
uitzondering tot een nieuwe en rechtvaardiger werking van het proces‐ en
beslagrecht geleid.
Een groot aantal gerechtsdeurwaarders is academisch opgeleid met een verklaring
civiel effect en voert de Mr‐ of LLM‐titel. De KBvG stelt daarom in het licht van het
voorgaande, voor dat een gerechtsdeurwaarder deel uit te laten maken van de
juridische bezetting in de Toetsingscommissie. Wij vernemen daaromtrent graag.
De KBvG is uiteraard ten zeerste bereid om, indien gewenst, een nadere toelichting
te geven. Deze reactie mag openbaar zijn.
Hoogachtend,
Namens de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders
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