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18052 Wijziging van bepalingen die betrekking hebben op de 
betekening van exploiten in burgerlijke zaken 

Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP 

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van Wet tot 
wijziging van bepalingen die betrekking hebben op de betekening van 
exploiten in burgerlijke zaken. 

De toelichtende memorie (en bijlagen), die het Wetsontwerp vergezelt, 
bevat de gronden waarop het rust. 

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. 

's-Gravenhage, 16 september 1983 Beatrix 

Nr. 2 ONTWERP VAN WET 

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van 
Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is met het 

oog op de behoeften van de praktijk de bepalingen in het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering die betrekking hebben op de betekening van 
exploiten te wijzigen, alsmede in verband hiermee enige wetten, waarin 
naar het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wordt verwezen, aan te 
passen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der 
Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden 
en verstaan bij deze: 

ARTIKEL I 

Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wordt als volgt gewijzigd: 

A. Artikel 2 wordt gelezen: 
Indien de deurwaarder noch aan de gedaagde in persoon, noch aan een 

huisgenoot afschrift kan laten, laat hij een afschrift aan de woonplaats 
achter in een gesloten envelop. Indien ook dat feitelijk onmogelijk is, 
bezorgt hij terstond een afschrift ter post. De deurwaarder maakt, in het 
laatste geval tevens onder vermelding van de reden der feitelijke onmoge-
lijkheid, van deze handelingen melding in het exploit. 
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Op de envelop waarin het afschrift ingevolge het eerste lid wordt 
achtergelaten of ter post bezorgd, worden de naam en de woonplaats van 
de gedaagde vermeld. De envelop vermeldt tevens de naam, de hoedanig-
heid, het kantooradres en het telefoonnummer van de deurwaarder, 
alsmede een aanduiding dat de inhoud de onmiddellijke aandacht behoeft. 

Indien de deurwaarder op de in dit artikel vermelde wijze zijn exploit 
doet, is hij verplicht een tweede afschrift te vervaardigen, dat hij gedurende 
ten minste drie maanden moet bewaren. 

B. Het tweede lid van artikel 3 vervalt. 

C. Artikel 4 onder 5C wordt gelezen: 
Ten aanzien van curatoren in een faillissement of bewindvoerders in een 

surséance van betaling, aan de persoon, het kantoor of de woonplaats van 
één hunner. 

D. Artikel 4 onder 6= wordt gelezen: 
Ten aanzien van de gezamenlijke erfgenamen van een overledene, 

zonder vermelding van hun namen en woonplaatsen, mits binnen een jaar 
na het overlijden: 

a. aan de laatste woonplaats van de overledene, mits aldaar nog de 
overlevende echtgenoot, een huisgenoot of een nabestaande in de rechte 
lijn woont of 

b. aan de persoon of de woonplaats van een executeur-testamentair of 
van een ten tijde van het overlijden fungerende curator of bewindvoerder; of 

c. aan de persoon of de woonplaats van één der erfgenamen; in dat 
geval moet de dagvaarding tevens worden aangekondigd in een landelijk 
dagblad of een dagblad verschijnend in de streek waar de laatste woonplaats 
van de overledene was; een en ander onverminderd de mogelijkheid van 
betekening aan ieder der erfgenamen afzonderlijk op de gewone wijze. 

E. Artikel 4 onder T wordt gelezen: 
Ten aanzien van hen, die geen bekende woonplaats in Nederland 

hebben, ter plaatse van hun werkelijk verblijf. 
Indien de woonplaats en het werkelijk verblijf onbekend zijn, alsmede 

indien in rechte worden opgeroepen houders van aandelen in geldleningen 
of maatschappijen, welke niet op naam staan en waarvan de eigenaren uit 
dien hoofde onbekend zijn, aan de persoon of in het parket van de ambtenaar 
van het openbaar ministerie bij het gerecht waarvoor de zaak moet dienen 
of dient, of, indien de zaak voor de kantonrechter moet dienen of dient, bij 
de rechtbank binnen welker rechtsgebied het kantongerecht is gevestigd. 
Voorts wordt een uittreksel van het exploit ten spoedigste bekend gemaakt 
in een landelijk dagblad of in een dagblad verschijnend in de streek waar 
voormeld gerecht zitting houdt onder vermelding van naam en adres van 
de deurwaarder of van de advocaat van wie afschrift van het exploit 
verkregen kan worden. 

Gelijkelijk zal worden gehandeld ten aanzien van rechtspersonen, 
bestaande of ontbonden, bij gebreke van kantoor, bestuurder of vereffenaar, 
of wanneer de bestuurder of vereffenaar geen bekende woonplaats en 
geen bekend werkelijk verblijf in Nederland heeft. 

Indien het exploit niet een te voeren of aanhangig rechtsgeding betreft, 
aan de persoon of in het parket van de ambtenaar van het openbaar 
ministerie bij de rechtbank binnen welker rechtsgebied de verzoeker zijn 
woonplaats of, bij gebreke van dien, zijn werkelijk verblijf heeft, terwijl het 
exploit voorts bekend zal worden gemaakt in een landelijk dagblad of in een 
dagblad verschijnend in de streek waar de verzoeker woonplaats of 
werkelijk verblijf heeft onder vermelding van naam en adres van de 
deurwaarder of van de advocaat van wie afschrift van het exploit kan 
worden verkregen. 

Indien het exploit ten verzoeke van de ene echtgenoot aan de andere 
wordt uitgebracht, zal het de naam van de raadsman van die andere 
echtgenoot inhouden, indien deze bekend is. 
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F. Artikel 4 onder 8° wordt gelezen: 
Ten aanzien van hen die geen bekende woonplaats of bekend werkelijk 

verblijf in Nederland hebben, maar wier woonplaats of werkelijk verblijf 
buiten Nederland bekend is, aan de persoon of in het parket van de 
ambtenaar van het openbaar ministerie genoemd in dit artikel onder 7°, die 
een afschrift van het exploit ten behoeve van degene voor wie het bestemd 
is zal toezenden aan het ministerie van buitenlandse zaken of, indien de 
woonplaats of het werkelijk verblijf van de betrokkene zich in de Nederlandse 
Antillen bevindt, aan het Kabinet van de Gevolmachtigd Minister van de 
Nederlandse Antillen in Nederland. Een tweede afschrift wordt door de 
deurwaarder per aangetekende brief onverwijld toegezonden aan de 
woonplaats of het werkelijk verblijf van de betrokkene. 

G. Artikel 4 onder 9° wordt gelezen: 
Ten aanzien van hem die met degene ten verzoeke van wie het exploit 

wordt gedaan de woning deelt, aan hem in persoon. 
Indien betekening in persoon niet kan geschieden, handelt de deurwaarder 

overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 en doet hij bovendien een 
afschrift van het exploit toekomen aan het parket van de ambtenaar van 
het openbaar ministerie bij het gerecht waarvoor de zaak moet dienen of 
dient, of, indien de zaak voor de kantonrechter moet dienen of dient, bij de 
rechtbank binnen welker rechtsgebied het kantongerecht is gevestigd, dan 
wel, indien het exploit niet een te voeren of aanhangig rechtsgeding 
betreft, bij de rechtbank binnen welker rechtsgebied de woning gelegen is. 
De ambtenaar bevordert dat het exploit de betrokkene bereikt. 

H. Artikel 4 onder 10° vervalt. 

I. In het eerste lid van artikel 10 worden na «daarbuiten een bekende 
woonplaats» ingevoegd de woorden: of een bekend werkelijk verblijf. 

J. Het eerste lid van artikel 343 wordt als volgt gelezen: 
Het hoger beroep wordt aangevangen door een dagvaarding in dezelfde 

vorm en met dezelfde vereisten als die in eerste aanleg, zonder dat zij de 
middelen, waarop het hoger beroep gegrond is, behoeft uit te drukken 
noch daarbij afschrift der stukken behoeft te worden gevoegd; zij wordt op 
dezelfde wijze betekend, met dien verstande dat de betekening ook kan 
geschieden aan het kantoor van de procureur, bij wie degene voor wie de 
dagvaarding bestemd is geacht kan worden in eerste aanleg laatstelijk 
woonplaats te hebben gekozen. Deze procureur bevordert dat de dagvaar-
ding de betrokkene tijdig bereikt. 

K. Aan artikel 407 wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende: 
De betekening van de dagvaarding kan ook geschieden aan het kantoor 

van de procureur, bij wie degene voor wie de dagvaarding bestemd is 
geacht kan worden in de vorige instantie laatstelijk woonplaats te hebben 
gekozen. Deze procureur bevordert dat de dagvaarding de betrokkene tijdig 
bereikt. 

L. In de artikelen 7, 10, 11 en 126 worden de woorden «het koninkrijk» 
onderscheidenlijk «het koningrijk» telkens vervangen door: Nederland. 

ARTIKEL II 

De Wet van 8 januari 1975, Stb. 5, tot uitvoering van het op 15 november 
1965 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de betekening en 
de kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke 
stukken in burgerlijke en in handelszaken (Trb. 1966, 91) wordt als volgt 
gewijzigd: 

A. In het eerste lid van artikel 7 vervalt het zinsgedeelte volgend op 
«behoudens het bepaalde in artikel 8 van deze wet»; na «wet» wordt een 
punt geplaatst. 
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B. In het eerste lid van artikel 8 wordt «het afschrift» vervangen door: 
een afschrift; «departement» wordt vervangen door: ministerie. 

ARTIKEL III 

Artikel 20, tweede lid, van de wet van 22 mei 1845, Stb. 22, op de invor-
dering van 's Rijks directe belastingen, zoals laatstelijk gewijzigd bij wet 
van 11 maart 1981, Stb. 111, wordt als volgt gelezen: 

Indien de ambtenaar der directe belastingen aan de woonplaats van 
degene aan wie een betekening moet geschieden, noch deze noch een 
huisgenoot aantreft, vinden van artikel 2 van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering uitsluitend het eerste en het tweede lid toepassing met 
dien verstande dat in afwijking van het bepaalde in de tweede zin van het 
tweede lid van dat artikel op de envelop in plaats van de naam, de hoeda-
nigheid, het kantooradres en het telefoonnummer van de deurwaarder 
wordt vermeld welke ontvanger de opdracht tot betekening aan die 
ambtenaar der directe belastingen heeft verstrekt, alsmede het adres 
en het telefoonnummer van het ontvangkantoor. 

ARTIKEL IV 

In artikel 153 van de Algemene wet inzake de douane en de accijnzen, 
Stb. 1961, 31, zoals laatstelijk gewijzigd bij wet van 29 december 1982, Stb. 
740, wordt onder vernummering van het vijfde, zesde en zevende lid in 
zesde, zevende en achtste lid, een nieuw vijfde lid ingevoegd, luidende: 

5. Indien de ambtenaar der invoerrechten en accijnzen aan de woonplaats 
van degene aan wie een betekening moet geschieden, noch deze noch 
een huisgenoot aantreft, vinden van artikel 2 van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering het eerste en het tweede lid toepassing met dien verstande 
dat in afwijking van het bepaalde in de tweede zin van het tweede lid van 
dat artikel op de envelop in plaats van de naam, de hoedanigheid, het 
kantooradres en het telefoonnummer van de deurwaarder wordt vermeld 
welke ontvanger de opdracht tot betekening aan die ambtenaar der 
invoerrechten en accijnzen heeft verstrekt, alsmede het adres en het 
telefoonnummer van het ontvangkantoor. 

ARTIKEL V 

In artikel 15 van de Coórdinatiewet Sociale Verzekering, Stb. 1966, 64 
wordt onder vernummering van het vierde, vijfde, zesde, zevende en 
achtste lid, in vijfde, zesde, zevende, achtste en negende lid, een nieuw 
vierde lid ingevoegd, luidende: 

4. Indien de ambtenaar der directe belastingen aan de woonplaats van 
degene aan wie een betekening moet geschieden, noch deze noch een 
huisgenoot aantreft, vinden van artikel 2 van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering uitsluitend het eerste en het tweede lid toepassing met 
dien verstande dat in afwijking van het bepaalde in de tweede zin van het 
tweede lid van dat artikel op de envelop in plaats van de naam, de hoeda-
nigheid, het kantooradres en het telefoonnummer van de deurwaarder 
wordt vermeld welke ontvanger de opdracht tot betekening aan die 
ambtenaar der directe belastingen heeft verstrekt, alsmede het adres en 
het telefoonnummer van het ontvangkantoor. 

ARTIKEL VI 

Deze wet is niet van toepassing op exploiten die zijn gedaan vóór de dag 
waarop zij in werking treedt. 
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ARTIKEL VII 

Deze wet treedt in werking op een door Ons te bepalen tijdstip. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat 
alle ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie 
zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Minister van Justitie, 
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