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Geachte heer Donner,
Bij brief van 10 december 2002 met kenmerk 5201592/802 verzocht u de Raad voor de rechtspraak een
visie te geven op een verhoging van de competentiegrens van de kantonrechter. In de adviesaanvraag
heeft u een drietal modaliteiten voorgelegd, te weten (1) het aankondigen van een verhoging, maar het
onderwerp eerst nader bezien in het kader van de fundamentele herbezinning op het burgerlijk
procesrecht, (2) het gefaseerd verhogen in een periode van drie maal twee jaar met tranches van € 2.250
naar € 11.250, of (3) een eenmalige verhoging van de competentiegrens naar € 11.250.
Gehoord de gerechten, adviseert de Raad als volgt.
De Raad heeft op zich zelf geen zwaarwegende bezwaren tegen een verhoging van de competentiegrens.
De hoogte van de te stellen grens en de wijze van invoering heeft evenwel grote gevolgen voor het
takenpakket en de werkwijze van de kantonrechter. De Raad hecht er daarom aan dit onderwerp niet
geïsoleerd te benaderen, maar te bezien in het kader van de fundamentele herbezinning op het burgerlijk
procesrecht. De Raad spreekt derhalve zijn voorkeur uit voor optie 1 uit de adviesaanvraag.
De Raad stelt er prijs op geïnformeerd te worden over uw beslissing met betrekking tot de
competentiegrens van de kantonrechter. Mocht bovenstaand advies nog aanleiding tot vragen geven,
dan verneem ik dat graag.
Hoogachtend,

A.H. van Delden
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