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2500 EH Den Haag

10 februari 2003
Europese Bewijsverordening
Th. C. Kersten
070- 361 98 35
UIT 1528/ONTW DK
5178736/02/6

Geachte,
Bij brief van 26 juli 2002 jl., kenmerk 5178736/02/6, verzocht u de Raad advies uit te
brengen inzake het wetsvoorstel Uitvoeringswet EG-Bewijsverordening. Dit advies treft u
hieronder aan. Bij de voorbereiding van het advies heeft de Raad zowel de
presidentenvergadering als het bestuur van de rechtbank Den Haag geconsulteerd en heeft
overleg met DG WRR Holthuis plaats gevonden.
Advies
De Raad gaat ermee akkoord dat hij in artikel 3 van de Uitvoeringswet als centraal orgaan
wordt aangewezen.
De Raad is van oordeel dat de afweging die in het kader van artikel 17, in het bijzonder het
vijfde lid, sub c, van de Verordening gemaakt dient te worden primair een rechterlijke
afweging behoort te zijn en stelt daarom voor de rechtbank Den Haag als bevoegde
autoriteit als bedoeld in artikel 3, derde lid, van de Verordening aan te wijzen.
De Raad gaat ermee akkoord dat de bevoegdheid tot het verrichten van de handelingen ter
verkrijging van bewijs bij de kantonsector wordt neergelegd (artikel 2 Uitvoeringswet).
De gerechten en het centraal orgaan aanvaarden de verzending van verzoeken en
kennisgevingen uit hoofde van de Verordening zowel per fax als per e-mail, mits wél steeds
de originele brief ter bevestiging wordt nagezonden. Dit in verband met het autorisatieaspect (artikel 5 Uitvoeringswet).

Video- en teleconferencing
De Verordening schrijft voor dat bij de verzameling van bewijs ten behoeve van de
gerechten in de Lid-staten zo mogelijk gebruik wordt gemaakt van video- en
teleconferencingtoepassingen. De gerechten kunnen deze service thans niet bieden, omdat
zij niet over de vereiste apparatuur beschikken.
Ook op andere gebieden – het Rechtshulpverdrag, telehoren in vreemdelingenzaken – spelen
dergelijke ontwikkelingen. De Raad acht het dan ook noodzakelijk dat geïnvesteerd gaat
worden in de aanschaf van video- en teleconferencingapparatuur. Duidelijk is dat het om
forse investeringen zal gaan.
De Raad zal met u in overleg treden om te bezien op welke wijze in de financiering kan
worden voorzien.
Werklastconsequenties
De inschatting is dat de inwerkingtreding van de Verordening en de Uitvoeringswet niet tot
een sterke toename van het aantal zaken zal leiden. De rechtbank Den Haag zal evenwel de
nodige voorbereidingen moeten treffen om zich op haar taak voor te bereiden. Hiermee is
naar schatting een bedrag van €100.000 gemoeid. In de begroting van de rechtspraak voor
2005 zullen deze werklast- en budgettaire gevolgen worden meegenomen.

Hoogachtend,

D.J. van Dijk
Lid Raad voor de rechtspraak

