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PROCEDURAL LAW ON
THE THRESHOLD OF A
NEW MILLENNIUM

Wenen, 23-28 augustus 1999

1.
Van 23-28 augustus jl. vond te Wenen
net elfde congres van de International
Association of Procedural Law
(lAPL) plaats. Zes onderwerpen ston-
den op de agenda: harmonisatie en
unificatie van procesrecht (nr. 2), re-
ductie van procesduur en proceskos-
ten (nr. 3), technologie en procesrecht
(nr.4), de positie van de rechter
(nr. 5), de positie van de advo-
caat (nr. 6) en het juridisch on-
derwijs en het procesrecht (nr.
7).
Eerst echter iets over de ope-
ningszitting (nr. 1) en ter afslui-
llng enkele algemene opmer-
kingen en een bericht over de
komende congressen van de
lAPL(nr.S).
"ie aan procesrecht denkt, kan

2ljn gedachten doen uitgaan
naar twee groepen verschijnselen.
L*aar zijn enerzijds de 22 verschillende
soorten tussenvonnissen, de verschil-
len tussen dagvaardings- en verzoek-
schriftprocedure, het beslag- en exe-
cutierecht. Het zijn voor de praktijk
belangrijke zaken, maar erg inspire-
rend zijn ze - voor de meeste juristen
"~ niet. Anderzijds zijn er zaken als
ckss actions, de benoeming van rech-
ters, prospective overruling, de contin-
gency fee. Het zijn fascinerende the-
mata, zoals uit de namen valt af te lei-
den vaak van buitenlandse herkomst,
die als motor van de rechtshervorming
Kunnen worden gezien. Het was deze

groep verschijnselen die Bryan
in zijn keynote speech op de

°Peningsdag aan de orde stelde. Deze
v°orrnalige medewerker van Mauro
^appelletti - van het Access to Justice
Project - wees op nieuwe groeimark-
en voor processualisten, zoals regio-

nale en mondiale organisaties, het me-
dedingingsrecht, massarampen, men-
senrechten, rechten van aandeelhou-
aers en de inspectieteams van de We-
reldbank.

e aanleiding voor het houden van dit
^ngres in Wenen, was het feit dat
~°stenrijk dit jaar het honderdjarig
estaan van zijn Wetboek van burger-

'Jke rechtsvordering (Zivilprozeßord-
KHngY viert. Deze grote schepping
van Franz Klein wordt volgens feest-
redenaar Rainer Sprang net als ieder
°dificatie door twee gevaren be-

1773

dreigd: door het niet handhaven en
door misbruik dat er van wordt ge-
maakt. Sprung kwam niet veel verder
dan tot de volgende oplossingen voor
dit probleem: er moet een permanente
bezinning op de grondbeginselen ko-
men, er dient een permanente dialoog
met de praktijk te zijn, en de leerboe-
ken voor de studenten moeten wor-
den herzien.
Na deze niet van een echt grootse visie
getuigende rede, was er nog tijd voor
een paneldiscussie, waarbij ik de naar
voren gebrachte punten van iedere pa-
nelist met één (slag)zin zal afdoen.

M
Franz Matscher (Oostenrijk): het pro-
cesrecht is net als de kerk - ecclesia est
semper reformanda, Richard Scott
(uitvoerder van de hervorming van het
Engelse procesrecht voorgesteld door
Lord Woolf): alles moet pragmatisch
worden bekeken, José Carlos Barbosa
Moreira (Brazilië): in vrijwel geheel
Latijns Amerika zijn nieuwe proces-
rechtelijke wetboeken in werking ge-
treden of voorgesteld, Yasuhei Tani-
guchi (Japan): het procesrecht van het
verre oosten wordt nog steeds in be-
langrijke mate beïnvloed door Duits
recht, Per Henrik Lmdblom (Zwe-
den): het gaat steeds om drie kernbe-
grippen, te weten efficieny, toegang
tot het recht, en flexibiliteit, en Peter
Gottwald (Duitsland): het Duitse pro-
cesrecht werkt goed, maar uit overwe-
gingen van kostenbesparing is toch
een herziening in overweging. Ook
Vittorio Denti (Italië) had ongetwij-
feld iets moois te zeggen, maar ik heb
er geen herinnering aan.

2.
Harmonisatie en unificatie van mate-
rieel recht zijn al moeilijk te bereiken,
maar om dit voor het procesrecht voor
elkaar te krijgen lijkt helemaal een on-
mogelijke opgaaf. Toch zijn er pogin-
gen gedaan om het proces op Euro-
pees niveau te harmoniseren. De voor-
stellen hiertoe van de - particuliere -
commissie-Storme2 hebben voorals-
nog alleen in academische kring aan-

dacht gekregen (ik wilde schrijven
'bijval', maar gelet op de fundamentele
kritiek van schrijvers als Lindblom3 en
Roth4 moet ik dat intrekken). Dit be-
let anderen niet om op de ingeslagen
weg voort te gaan.
Een heel interessant project is het
voorstel om te komen tot 'Transna-
tional Rules of Civil Procedure'. Dit is
een project van het American Law In-
stitute, dat wordt gesteund door
UNIDROIT. De projectleider,
Geoffrey C. Hazard Jr., was in Wenen
om uitvoerig tekst en uitleg bij de
voorgestelde tekst en toelichting5 te

geven.
Hoewel de zaal welwillend
reageerde,6 was er op de Rules
ook kritiek. Zo werd gesteld dat
de voorgestelde beperking tot
internationale geschillen tot een
- lastige - afbakening van natio-
naal/internationaal noopt
(Kerameus). Ook werd het
voorstel nog te zeer geïnspi-
reerd door de common law ge-
vonden (Goldstein). Hierbij
moet worden aangetekend dat

dit thans vooral de Engelse common
law is; een eerdere versie was veeleer op
de Amerikaanse common law geënt.

3.
Als er één ding is waarover de meeste
juristen het eens zijn, dan is het dat
procederen te lang duurt en te duur is.
Een afschrikwekkend voorbeeld van
dat laatste is volgens algemeen rappor-
teur Adrian Zuckermann Engeland,
waar de kosten spoedig de waarde van
het geschil evenaren. Italië is een land
waar procedures (te) lang duren: een
procedure in eerste aanleg duurt ge-
middeld 3,3 jaar en in geval van appel
kan dat gemakkelijk oplopen tot 10
jaar. Toch zijn er op het te lang en te
duur enkele uitzonderingen, namelijk
Duitsland, Japen en bovenal... Neder-
land. Op gezag van nationaal rappor-
teur Erhard Blankenburg komt
Zuckermann tot de conclusie dat ons
land een redelijke vorm van justitiële
dienstverlening kent. Met zijn opmer-
king dat het vaak de advocaten zijn die
zaken traineren, kreeg de algemeen
rapporteur niet iedereen achter zich.

4.
Een belangrijk deel van het congres
was gewijd aan het onderwerp 'proces-
recht en informatietechnologie'. Het is
op dit punt dat er tussen de verschil-
lende landen nog grote verschillen be-
staan. Enerzijds zijn er landen waar de
griffie vreemd opkijkt als een rechter



zijn vonnis op diskette inlevert (per-
soonlijke ervaring van algemeen rap-
porteur Helmut Rüßmann in Duits-
land). Anderzijds wordt in Finland na-
gedacht over een volledig gedigitali-
seerde procesgang, wordt in Australië
al gebruik gemaakt van video om reis-
kosten te besparen en heeft Oostenrijk
de laatste twintig jaar een geavanceerd
systeem voor geheel elektronische
'Mahnverfahren' ontwikkeld. Proble-
men zijn er natuurlijk ook nog wel
- authenticiteit, vertrouwelijkheid -
maar volgens Rüßmann stellen die niet
zoveel voor. In de discussie bleek dat
dit wellicht iets te simpel was gedacht.
Zo blijkt een van de vragen waarover
rechters zich steeds vaker dienen te
buigen, de kwestie in hoeverre e-mails
tot bewijs kunnen dienen.

5.
De onafhankelijkheid van de rechter-
lijke macht blijkt een thema dat in ver-
schillende werelddelen uiteenlopende
accenten krijgt. In Zuid-Amerika
denkt men hierbij aan moord en cor-
ruptie, in Frankrijk aan de (niet-)be-
vordering van kritische rechters. Vrij
algemeen werd aanvaard dat de rechts-
bedeling, en dus ook de rechters, aan
controle moeten zijn onderworpen.
Maar of deze controle moet worden
opgedragen aan de Ombudsman, of
juist niet (zoals verdedigd door de
Deense Ombudsman), bleek een punt
van discussie.

6.
Veel processualisten hebben een ach-
tergrond of nevenfunctie als advocaat.
De positie van de advocaat is daarom
een geliefd onderwerp op congressen
van de IALP. Maar is er eigenlijk wel
een ontwikkeling die centraal kan
worden gesteld: is het de toenemende
beroepsaansprakelijkheid en de daar-
mee gepaard gaande verzekering-
Oplicht), is het de oprukkende contin-
gency fee, de samenwerking met an-
dere vrije beroepen, de afschaffing of
uitbreiding van het procesmonopolie?
Volgens algemeen rapporteur Manuel
Serra Dominguez (Barcelona) is er één
fundamentele verandering in de posi-
tie van de advocaat: die van pleiter
voor de gerechten tot bemiddelaar.
Volgens de algemeen rapporteur moet
dit tot uitdrukking komen in de juri-
dische opleiding. Voorts dient de ver-
plichte inschakeling van advocaten in
zijn ogen te worden uitgebreid tot
'todas aquellas cuestiones cuya com-
plejidad excéder de los conocimientos
de los no juristas'.

7.
Op de laatste congresdag stond het ju-
ridische onderwijs op de agenda. Al-
gemeen rapporteur Loïc Cadiet deed
een opmerkelijke poging om een aan-
tal statistische verbanden te leggen
tussen aantallen rechters, aanhangig
gemaakte rechtszaken, advocaten en
bevolking. Hoewel de gesuggereerde
verbanden zeker frappant zijn, is het
de vraag of de methodologie van het
onderzoek wel correct is. Zo was aan
de nationale rapporteurs overgelaten
om te bepalen wat moet worden ver-
staan onder rechter, rechtszaak en ad-
vocaat. In de discussie wees Y. Tani-
guchi er, wat het onderwijs in het pro-
cesrecht betreft, terecht op dat we hier
in de wereld een tweedeling zien.
Enerzijds zijn er de landen zoals de
Verenigde Staten, waar nagenoeg
iedereen met een juridische opleiding
een typisch juridisch beroep kiest.
Daar moet het procesrecht er vanaf
het eerste jaar worden ingehamerd.
Aan de andere kant zijn er landen zo-
als de meeste op het Europese conti-
nent, waar de rechtenstudie een meer
algemeen vormend karakter heeft.

Tot slot. De inbreng van de Neder-
landse delegatie was, als gebruikelijk
op internationale congressen, groot.
Na de Italianen waren de Nederlan-
ders - samen met Argentinië (!),
Duitsland en gastland Oostenrijk - in
aantal ex aequo de tweede delegatie,
direct gevolgd door Spanje, Brazilië,
Griekenland en Japan. De verdeling
tussen universiteit en praktijk, tussen
coryfeeën en aanstormend talent, tus-
sen de verschillende faculteiten (Gro-
ningen, Leiden, Tilburg, Utrecht) was
ook goed. Wat beter kan, is de daad-
werkelijke inbreng in een congres als
dit. Er was geen Nederlander alge-
meen rapporteur, er waren weinig na-
tionale rapporten uit ons land en er
waren ook weinig interventies van
landgenoten in de debatten.
Wat dat betreft deden de weinige
Noordamerikanen en Fransen en de
vele Zuidamerikanen het beter. Hier
blijkt duidelijk het voordeel van de
taal. Als gebruikelijk konden de 300
congresgangers beschikken over si-
multaanvertaling in vier talen: Duits,
Engels, Frans en Spaans. Dat Duits en
Spaans officiële talen zijn, stemt over-
een met de positie welke deze talen als
eerste taal van de deelnemers innemen:
l Spaans, 2 Duits. Het Nederlands
komt verrassend op de derde plaats,
gevolgd door het Italiaans, maar voor

deze talen was geen simultaanvertaling
voorzien. Die was er weer wel voor
Engels en Frans, dit terwijl het Engels
als moedertaal eerst op de vijfde plaats
kwam en het Frans - nâ het Portugees,
Grieks, Japans, Pools, Fins - samen
met het Russisch op de gedeelde elfde
plaats.
De algemene rapporten voor het con-
gres in Wenen zullen zoals gebruike-
lijk door het gastland worden gepubli-
ceerd. Omdat de algemeen rappor-
teurs nog enige tijd krijgen om de dis-
cussie in hun rapporten te verwerken,
zal deze publicatie nog wel enige tijd
op zich doen wachten.7 Inmiddels zijn
wel reeds enkele horizontale, verticale
en horizontaal-verticale publicaties
verschenen. Horizontaal is de bundel
Duitse nationale rapporten.8 Verticaal
is de - voorgenomen - publicatie op
Internet van het algemeen rapport en
alle nationale rapporten over informa-
tisering en procesrecht.9 Horizon-
taal/verticaal ten slotte is de bundel
Latijns-Amerikaanse (incl. Italië) rap-
porten over de positie van de rechter.
De IAPL is een kleine vereniging, niet
circa 300 individuele leden (waarvan
136 betalend). Het bestuur is samen-
gesteld uit M. Storme (België), voor-
zitter, K. Uff (Engeland), executive se-
cretaris-generaal, J.C. Barbosa Mo-
reira (Brazilië), F. Carpi (Italië), B.
Garth (VS), P.Gottwald (Duitsland)
en Y. Taniguchi (Japan).
Tot dusver hebben de congressen van
de IAPL steeds in Europa plaatsge-
vonden (Florence 1950, Wenen 1953,
Venetië 1962, Athene 1972, Gent
1977, Würzburg 1983, Utrecht 1987,
Saloniki 1991, Taormina 1995). De be-
langrijke plaats van Latijns Amerika m
de IALP zal het komende millennium
tot uitdrukking komen in de aanwij-
zing van México stad en Brasilia als de
congressteden voor 2003 en 2007. In
Mexico is het thema het procesrecht
als expressie van de rechtscultuur.
Tussendoor zullen nog kleinere con-
gressen plaatsvinden in Gent (2000) en
Leiden (2001). Het congres in Gent is
gepland van 25-28 april 2000 en het zal
gaan over de discretionaire bevoegd-
heden van de rechter. Er zijn twee pa-
neldiscussies voorzien: over globalise'
ring, onder leiding van Kerameus, en
over procesrecht in het volgend mil-
lennium, onder leiding van Gilles.
Het congres in Leiden wordt georga-
niseerd door T. Sterk en heeft tot on-
derwerp de proceskosten.
Zoals oud-congresgangers zullen sig-
naleren, hebben veel van de Weense
onderwerpen al eerder op de agenda



van de IAPL gestaan. Dat hoeft niet te
verbazen. De kwaliteit van de rechts-
bedeling, de kosten en de tijdsduur
blijven 'the heart of the matter'. Digi-
talisering en globalisering zijn slechts
nieuwe modaliteiten die hierbij in het
°og moeten worden gehouden.

E.H. Hondius
(hoogleraar burgerlij krecht UU en

medewerker van dit blad)

l· Zie hierover Walter Reenberger (red.), Kom-
mentar zur ZPO, Wien: Springer, 1999, 1550 p.
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6. Er waren ook opponenten. Een van hen

stelde dat harmonie-satie niet in de universiteit,

maar één gebouw verder, in de Opera, thuis-

hoorde.
7. De algemene rapporten voor het congres

van Taormina (1995) verschenen in 1998: Italo

Andolina (red.), Trans-National Aspects of
Procedural Law, Milano: Giuffre, 1998, 3 delen,

1240p.
8. Peter Gilles (red.), Prozeßrecht an der Jahr-

tausendwende/Deutsche Länderberichte zur

Weltkonferenz für Prozeßrecht in Wien, Ba-
den-Baden: Nomos, 1999, 300 p.
9. http://ruessmann.jura.uni-sb.de/Wienl999/.

Op deze site trof ik eind augustus wel het alge-

meen rapport van Rüßmann aan, maar (nog)

niet de vele nationale rapporten.

10. Roberto O. Berizonce (red.), El Juez y la
magistratura (Tendencias en los alboves del

siglo XXI), Relatorio general y Relatorios na-

cionales XI Congreso Internacional de Derecha
Procesal, Buenos Aires: Rubinzal, 1999, 592 p.

Reacties
KRUIPENDE LASTER

Als het kruipende laster is, zoals mr
SPong in NJB 99/26/p. 1199 schrijft,
°rn zonder over deugdelijk bewijsma-
teriaal te beschikken verdachtmakin-
gen te ventileren over mogelijke cor-
ruptieve contacten van mr X, raads-
heer in het gerechtshof Amsterdam,
^at moeten we dan wel denken van
net min of meer openlijk betichten van
fflet name genoemde leden van het
Openbaar Ministerie van het misdrijf
Srnaad? Beschikt mr Spong over deug-
delijk bewijsmateriaal met betrekking
tot deze personen? Uit zijn artikel valt
dat niet op te maken, integendeel, zijn
beschuldiging berust blijkbaar louter
°P een aanname. Aldus bewijst mr
P°ng (deze leden van) het Openbaar

Ministerie een zeer slechte dienst, om
Zljn eigen woorden te gebruiken. Zijn
verzet tegen ongefundeerde aantastin-
gen van de integriteit van (leden van)
de zittende magistratuur verdient ui-
teraard ieders bijval, niet als dat ge-
oeurt ten koste van (leden van) de
staande magistratuur.

D. Vergunst
(lid van de rechtbank te Zutphen)

NASCHRIFT

Mr Vergunst betwijfelt of ik over
deugdelijk bewijsmateriaal beschik.
Kennelijk staat hem HR NJ 1986, 495
niet meer helder voor de geest. Uit dat
arrest blijkt dat journalistieke produc-
ten wettige bewijsmiddelen zijn en m
het voorkomend geval ook tot de
rechterlijke overtuiging kunnen bij-
dragen.

G. Spong
(advocaat te Den Haag)

Rechtspraak
1775

Aanbevolen citeerwijze:
NJB1999, p nr...

Inhoud:
Europees Hof voor de Rechten
van de Mens
Hof van Justitie EG
Hoge Raad (civiele kamer)
Hoge Raad (strafkamer)

1775
1776
1778
1782

• Europees Hof voor de Rechten
van de Mens

Deze rubriek wordt verzorgd door mr. M. Kuijer
(E.M. Meijers Instituut, Universiteit Leiden) en
dr. R.A. Lawson (Europa Instituut, Universiteit
Leiden). Zie voor de verkrijgbaarheid van de uit-
spraken NJB1999, p. 18.
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Ontslag soldaten wegens homosexuele geaard-
heid. Art. 8 EVRM: schending privacy. Art. 3
EVRM: geen vernederende behandeling.
Toezicht nationale rechter beperkt tot marginale
toets. Art. 13 EVRM: geen 'effective remedy';
schending.

Smith en Grady,
tegen
het Verenigd Koninkrijk.

A. Feiten
Smith en Grady zijn als beroepsmilitair in dienst
bij de Britse luchtmacht. Beiden functioneren
goed en krijgen uitstekende beoordelingen.
In juni 1994 tipt een anonieme vrouw de militaire
politie dat Jeanette Smith lesbisch is. Zij wordt
ontboden voor een interview, waarbij zij indrin-
gend wordt ondervraagd over haar sexleven. Zij
geeft toe lesbisch te zijn. In november 1994 wordt
zij op deze grond uit het Britse leger ontslagen.
In mei 1994 krijgt de meerdere van Graeme Grady
via-via te horen dat hij homosexueel is. Ook hier
wordt een onderzoek ingesteld, in het kader waar-
van niet alleen Grady, maar ook zijn echtgenote,
hun au-pair en een collega worden gehoord. Ook
hier worden zeer gedetailleerde vragen over Gra-
dy's sexleven gesteld; Grady dient o.a. zijn agenda
ter beschikking te stellen. Grady erkent homo-
sexueel te zijn en wordt in december 1994 uit het

Î




