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GEVOLGEN VAN NIEUW 
PROCESRECHT VOOR 

DEBITEURENADMINISTRATIE 
SCHRIFTELIJKE KLACHTEN VAN KLANTEN ZORGVULDIG BEWAREN

R E C H T  A L G E M E E N

De snelle inwerkingtreding van het nieuwe
procesrecht is voornamelijk te danken aan
de explosieve toestroom van burgerlijke
zaken bij de rechterlijke instanties. In ons
land worden jaarlijks maar liefst een half
miljoen civiele processen aangespannen. De
forse toename van zaken en het alsmaar
oplopen van rolachterstanden bij onder
meer de rechtbank, noopten de wetgever tot
het nemen van effectieve maatregelen.
Overigens is het procesrecht niet uitsluitend
aangepast om de gerechtelijke procedures te
verkorten en de opgelopen achterstanden
weg te werken. De wetgever heeft tevens van
deze gelegenheid gebruikgemaakt om de
rechtspraak te moderniseren en de proces-
gang te vereenvoudigen. Daarnaast ontstond
de mogelijkheid eens flink de bezem door
achterhaalde formaliteiten te halen.
Dat het nieuwe procesrecht direct gevolgen
heeft voor de dossierbehandeling op de
werkvloer van elke debiteurenadministratie
is voor veel ‘kredietbewakers’ absoluut
onbekend. Het stilletjes invoeren van deze
prominente wetgeving eist dus toch zijn tol.

VERSNELDE PROCEDURE

De wetgever heeft ernaar gestreefd de pro-
cedure te versnellen. De rechterlijke instan-
tie heeft dan ook de verplichting opgelegd
gekregen binnen een redelijke termijn von-
nis te wijzen. Daarnaast waakt de rechter
voor onredelijke vertraging en mag hij in
een minder lijdelijke positie op verzoek van
een procespartij ambtshalve maatregelen
nemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een
verzoek van een rechter om bewijsmateriaal
aan te voeren of om stellingen nader toe te
lichten.
Verder zijn partijen tegenover elkaar ver-

plicht vertraging te voorkomen. Het is dus
raadzaam, zo niet van evident belang, dat
alle partijen zich houden aan hun substan-
tiëringsplicht. Met andere woorden, alle
relevante bewijsstukken dienen volledig en
naar waarheid te worden aangevoerd. Deze
inslag heeft er direct toe geleid dat de eisen-
de partij meer dan voorheen op zijn tellen
moet passen. Het achterhouden van bewijs-
materiaal zou wel eens nadelig kunnen zijn
en de uitspraak van de rechter nodeloos
beïnvloeden. U bent gewaarschuwd.

STUKKEN BIJSLUITEN

De wet vermeldt expliciet dat indien men
zich bij dagvaarding of conclusie op enig stuk
beroept, het afschrift daarvan direct bijgeslo-
ten dient te worden. Hoewel dergelijke
schriftelijke overeenkomsten c.q. contracten
in het algemeen zorgvuldig worden bewaard,
is het toch extra aandacht waard. Admi-
nistraties zullen heel behoedzaam met hun
papierwinkel moeten omgaan. Bij het uit
handen geven van de vordering zal de debi-
teurenadministratie een completer dossier
aan de incassodeurwaarder moeten overhan-
digen dan vroeger.

Het achterhouden van relevante
stukken zal, zeker in de minnelijke
incassofase, leiden tot procesver-
traging.

De rechter wil, ter bespoediging van de pro-
cesgang, onmiddellijk weten of er in het fac-
turerings-en aanmaningstraject enig verweer
is gevoerd door de wederpartij. Kortom, de
procesgemachtigde vermeldt in zijn dag-
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vaarding niet alleen de eis en de rechtsgron-
den daarvoor, maar ook de door gedaagde
tegen de eis aangevoerde verweren en gron-
den daarvoor. Deze bepaling mag dan wel
de rechter een compleet overzicht geven van
wat zich allemaal tot de dag der dagvaarding
heeft afgespeeld, de eisende partij is dus ver-
plicht de grieven van zijn schuldenaar in zijn
dagvaarding te verwoorden. Men kan dus
spreken van een onwillige medewerking,
waarbij eiser zijn tegenstander tegen wil en
dank in het zadel helpt.

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat deze
nieuwe regelgeving inderdaad het procesver-
loop versnelt en de zaken overzichtelijker
maakt. Een gedaagde partij voerde toch
altijd al verweer tegen vorderingen waar hij
absoluut niet mee kon leven, maar de prak-
tijk wijst nu uit dat rechters ook gevoelig zijn
voor verweren tegen vorderingen zonder
concrete grieven en argumenten. Een enkel
onnozel briefje van gedaagde, dat hij niet
kan betalen vanwege ziekte of familieom-
standigheden, zorgt voor onnodig verweer!

Maar dit wordt als zodanig door de rechter
wel aangemerkt als inhoudelijk verweer.
Gevolg: de rechter acht de zaak rijp voor
comparitie (verschijning van partijen).
In de oude situatie werd een dergelijk brief-
je (lees: verweer) niet vermeld in de dag-
vaarding. Aangezien de gedaagde in feite de
vordering niet betwistte, maar slechts een
argument aanvoerde waarom er niet was
betaald, werd hij bij verstek veroordeeld. Nu
zitten we opgescheept met een dikwijls over-
bodige en tijdrovende comparitie.

COMPARITIE

De comparitie is in het nieuwe procesrecht
belangrijker geworden. In het kader van ver-
sneld rechtspreken wordt de procespartijen
in beginsel slechts één schriftelijke ronde
gegund. De oude conclusies van repliek en
dupliek zijn naar de achtergrond geschoven.
Het doel hiervan is overduidelijk: de rechter
wil spoedig een uitspraak bewerkstelligen,
terwijl hij terstond vrij is om inlichtingen
over de kwestie in te winnen.Veelal stuurt de
rechter aan op een minnelijke schikking,
waarbij aan de partijen wordt gevraagd of zij
genegen zijn wat water bij de wijn te doen.
Met deze methodiek kunnen langslepende
kwesties sneller van de rol. Wel efficiënt,
maar zoals gezegd, vaak overbodig.
Uit het voorgaande blijkt waartoe een enkel
briefje van de wederpartij in de minnelijke
fase (het voortraject)  kan leiden. En mede
op grond van artikel 111 lid 3 zal elke debi-
teurenadministratie of iedere credit manager
gehouden zijn de schriftelijke grieven van
hun cliënten zorgvuldig te bewaren.Want als
de gedaagde partij (uw cliënt) achteraf in
het proces de rechter overtuigt door middel
van deugdelijke kopieën dat hij al veel eerder
verweer heeft gevoerd, dan zal dat zeker niet
in uw voordeel zijn (onnodige vertraging).
Om te voorkomen dat u van een koude ker-
mis thuiskomt, is het raadzaam, indien de
incassozaak wordt overgedragen aan de
gerechtsdeurwaarder, dat het verweer van de
gedaagde en de gevoerde correspondentie,
naast de hiervoor genoemde bewijsstukken,
wordt bijgevoegd.
Overigens vermeldt ditzelfde artikel dat
eiser gehouden is om zijn bewijsmiddelen en
getuigen aan te voeren, waarover hij in het
proces mogelijk kan beschikken. Aangezien
in het dagelijkse werkproces diverse admi-
nistratieve krachten de post en telefoon
behandelen, is het geen overbodige luxe
deze gang van zaken intern te onderzoeken.
Uw debiteurenadministratie of een werkne-
mer (m/v) daarvan, kan door de rechter wor-
den gehoord.
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Het kan voorkomen dat de
‘jongste bediende’ de overbeken-
de kastanjes voor u uit het vuur
moet halen. 

KANTONZAKEN

Door de harmonisering van de dag-
vaardingstermijnen kunnen ook kantonza-
ken spoedig dienen. De gerechtsdeurwaarder
kan na het redigeren van de dagvaarding
deze betekenen op een termijn van ten min-
ste zeven dagen. Deze permanente verkorte
termijn is een regelrechte aanwinst in het
procesrecht en dit maakt vele kort gedingen
omtrent rechtsvorderingen overbodig. Daar-
naast is de competentiegrens van kantonza-
ken opgetrokken naar 5000 euro, terwijl de
kantonrechter tevens, ongeacht het beloop of
de waarde van de vordering, bevoegd is
geworden in zaken aangaande huur/verhuur
van roerende zaken. De hoger-beroepsgrens
is bepaald op 1750 euro.
Het kantongerecht in Nederland is afge-
schaft. De procedure bestaat uiteraard nog
wel, maar de term moet men niet meer
gebruiken. We spreken nu van de kanton-
rechter en we dagvaarden voor de rechtbank,
sector kanton. Oftewel alle zaken dienen bij
de rechtbank. Deze wijziging in terminologie
heeft een vergaande consequentie die in het
begin vrij onopgemerkt bleef.Want bij welke
gerechtelijke instantie moet een gerechts-
deurwaarder zijn hoger beroep indienen van
een vonnis van de sector kanton (voorheen
kantongerecht)? Juist, niet meer bij de recht-
bank, maar direct bij het gerechtshof, ook als
het belang van de zaak bijvoorbeeld slechts
een koop-verkoopovereenkomst van een
goedkoop bankstelletje betreft.

De rol van de gerechtsdeur-
waarder als incassospecialist is
in het nieuwe procesrecht
belangrijk geworden. Dag-
vaarding geschiedt bij exploot, en
exploten worden door een deur-
waarder gedaan.

Om de vereenvoudiging van het procesrecht
kracht bij te zetten, hebben de voorzitters van
de civiele sectoren besloten dat alle zaken
voor de rechtbank in Nederland vanaf 1 janu-
ari van dit jaar zullen dienen op een woensdag
en dat het tijdstip bij elke rechtbank zal zijn
10.00 uur. Let wel, het gaat hier om recht-
bankzaken en niet om de sector kanton.
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