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Reactie op het Conceptwetsvoorstel Experimenteerwet rechtspleging

Excellentie, geachte heer
Bij brief van 20 april 2018 heeft u de Raad voor Rechtsbijstand het
Conceptwetsvoorstel Experimenteerwet rechtspleging voor reactie toegezonden.
De Raad heeft kennisgenomen van het conceptwetsvoorstel. Het voorstel biedt een
wettelijke grondslag om in het civiele domein te experimenteren met innovatieve
gerechtelijke procedures, met het doel proefondervindelijk vast te stelten op welke
wijze het procesrecht of aanverwante regelgeving structureel verbeterd kan worden.
In het voorstel wordt ook de mogelijkheid gecreëerd om bij algemene maatregel van
bestuur van regelgeving af te wijken, waaronder ook de regels die bij of krachtens de
Wet op de rechtsbijstand zijn gesteld.
De Raad kan zich verenigen met de uitgangspunten van het conceptwetsvoorstel en
de wijze waarop die met name voor het domein van de rechtsbijstand en de
schuldsanering al behoorlijk volledig zijn uitgewerkt in de memorie van toelichting.
Wat in de uitwerking in de MvT misschien nog mist is het aanstippen van het belang
van een ketensamenwerking en uitwisseling. Een doeltreffende aanpak van
bijvoorbeeld multiproblematiek is alleen mogelijk als is geregeld dat
persoonsgegevens in de keten kunnen worden uitgewisseld en op die manier
problemen (vroegtijdig) kunnen worden vastgesteld en van een oplossing worden
voorzien.
-

Het conceptwetsvoorstel geeft verder geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke
opmerkingen. De Raad werkt graag mee aan de vormgeving en uitwerking van
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experimenten en wordt in dat verband graag tijdig en vooraf betrokken bij de
inrichting en de evaluatie van experimenten.
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