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Onderwerp

Consultane wetsvoorstel enkelvoudig hoger beroep kantonzaken

Geachte heer Opstelten,

Bij brief van 7 september 2011 zond u de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) ter
advisering het concept-wetsvoorstel enkelvoudig hoger beroep kantonzaken. Het concept-
wetsvoorstel is besproken in de Wetenschappelijke Commissie van de NVvR.

Het concept-wetsvoorstel geeft de NVvR aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen.

Volgens de memorie van toelichting beoogt dit wetsvoorstel enkelvoudige afdoening van
kantonzaken in hoger beroep, indien deze zich daartoe lenen.
In de vormgeving van het voorstel ligt besloten dat een oordeel over de geschiktheid van
kantonzaken voor enkelvoudige afdoening in appel meervoudig moet worden gegeven. Na verwijzing
naar de enkelvoudige kamer blijft het mogelijk dat de enkelvoudige kamer de zaak terugwijst naar de
meervoudige kamer. Het voorstel gaat gepaard met een bezuinigingsambitie.

De NVvR stelt voorop dat het wetsvoorstel op zichzelf, zuiver wetstechnisch bezien, kan worden
onderschreven. Het geeft de mogelijkheid om zaken waarbij aan meervoudige beoordeling in hoger
beroep geen behoefte bestaat, ook formeel enkelvoudig af te doen. Dat is bijvoorbeeld het geval als
niet van grieven wordt gediend, en kan het geval zijn als het griffierecht niet is betaald.

De NVvR acht het echter onaannemelijk dat het wetsvoorstel zal leiden tot enige bezuiniging, laat
staan tot kwaliteitsverbetering. De NVvR is van mening dat een gezagsvolle beoordeling ter controle
van beslissingen in de eerste lijn, als ook ter bevordering van rechtseenheid, kenmerkend hoort te
zijn voor het hoger beroep. Door de recente verhoging van de competentiegrens in kantonzaken
inzake waardevorderingen, ingevolge de op 1 juli 2011 in werking getreden Evaluatiewet
modernisering rechterlijke organisatie, is de meervoudige beoordeling in hoger beroep in beginsel
zelfs vanzelfsprekender geworden. In de zaken waarin bij wijze van uitzondering enkelvoudige
behandeling van een kantonappel thans reeds mogelijk is, leidt het voorstel tot een kostenverhoging
doordat voor de beoordeling of enkelvoudige behandeling in aanmerking komt ook dan een
meervoudige kamer moet worden ingezet. In de uitzonderlijke gevallen dat andere kantonappelzaken
zonder kwaliteitsverlies enkelvoudig zou kunnen worden afgedaan, vindt de huidige praktijk al
doelmatige oplossingen die geen onnodig beslag leggen op de capaciteit. Mocht bij de invoering van
het onderhavige wetsvoorstel sprake zijn van de thans in het vooruitzicht gestelde taakstellende
bezuinigng van € 0 min, dan zal dat naar onze verwachting leiden tot het oplopen van de
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achterstanden bij de afdoening van civiele appelzaken en daarmee tot aantasting van de kwaliteit van
de appelrechtspraak (waarvan de tijdigheid immers deel uitmaakt). Gelet daarop adviseert de NVvR
de bezuinigingsverwachting uit de memorie van toelichting te schrappen.

Namens het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak,
de Wetenschappelijke Commissie,

J. Sïlvis
voor zitter


