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Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 

Algemeen 

Het onderhavige wetsontwerp bevat enige voorstellen tot wijziging van 
de bepalingen, die betrekking hebben op de betekening van exploiten in 
burgerlijke zaken. Het ontwerp beperkt zich tot een aanpassing van deze 
bepalingen aan de behoeften van de praktijk. In het voorlopig verslag naar 
aanleiding van het ontwerp Invoeringswet Boeken 3-6 nieuw BW (eerste 
gedeelte), kamerstukken nr. 16 593, werd gevraagd of de regeling van 
artikel 2 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en aanverwante 
artikelen inzake betekening van exploiten aan een persoon in wiens woning 
noch die persoon noch iemand van diens huisgenoten wordt aangetroffen, 
geen modernisering behoeft. Mijn ambtsvoorganger heeft geantwoord dat 
de huidige regeling op dit punt inderdaad verouderd is. Hij heeft toen 
tevens het onderhavige wetsontwerp aangekondigd. Naast de wijziging 
van artikel 2 Rv. worden enige nieuwe mogelijkheden van betekening 
voorgesteld, waaraan in de praktijk behoefte is gebleken. Zo wordt de 
mogelijkheid geopend de appeldagvaarding te betekenen ten kantore van 
de in de vorige aanleg opgetreden procureur. De mogelijkheid de geza-
menlijke erfgenamen te dagvaarden wordt verruimd. Bovendien wordt 
voorgesteld enige niet meer zinvolle bepalingen - zoals het onderscheid 
tussen mannen en vrouwen in artikel 3 lid 2 en in artikel 4 onder 9C, en de 
voorgeschreven aanplakking van het exploit aan de hoofddeur van de 
gehoorzaal des rechters in artikel 4 onder 7' - te schrappen. Voor het 
overige bevat het ontwerp hoofdzakelijk wijzigingen van redactionele aard. 

De belangrijkste wijziging betreft artikel 2 van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering. Volgens de huidige bepaling moet de deurwaarder, die 
noch de gedaagde noch iemand van diens huisgenoten aantreft, afschrift 
van het exploit ter hand stellen aan het hoofd van het plaatselijk bestuur of 
diens vervanger, dan wel een door deze aangewezen ambtenaar, die het 
origineel met gezien moet tekenen. Het hoofd van het plaatselijk bestuur 
zal het afschrift, zo mogelijk, aan de gedaagde moeten doen toekomen. 

Voor het gemeentelijk apparaat vormt deze regeling een aanzienlijke 
belasting. In een artikel van Th. J. van der Heijden in de Praktijkgids 1972, 
blz. 105-112, zijn enige cijfers genoemd van dagvaardingen, die op de in 
artikel 2 Rv. aangegeven wijze worden betekend. In 1971 bedroeg het 
aantal aldus uitgebrachte dagvaardingen in Amsterdam 32 356, in Den 
Haag 5 734 en in Arnhem 2 327. Blijkens recente tellingen van de gemeente 
Amsterdam werden in deze gemeente in augustus 1982 per week door 
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gerechtsdeurwaarders tussen de 625 en 700 dagvaardingen op deze wijze 
uitgebracht. Het aantal exploiten dat in Amsterdam in 1982 bij de invorde-
ring van de gemeentelijke belastingen op de wijze van artikel 2 Rv. werd 
uitgebracht bedroeg ± 13 000, terwijl het aantal exploiten ingevolge artikel 
2 Rv. ter zake van de invordering van de rijksbelastingen in dat jaar in 
Amsterdam ± 75000 bedroeg. De portokosten bedroegen in dat jaar voor 
de gemeente Amsterdam alleen al f175 000. Verschillende gemeenten, als 
ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, hebben erop aangedrongen 
de bepaling van artikel 2 Rv. zodanig te wijzigen dat de rol van de gemeente 
bij het doen van exploiten vervalt. 

Een ander bezwaar van de regeling is, dat er onvoldoende waarborg 
bestaat dat het exploit degene, voor wie het bestemd is, bereikt. De 
gemeenten sturen het exploit per gewone brief naar het adres van de 
gedaagde, of geven per briefkaart kennis aan de gedaagde dat hij de 
stukken kan ophalen. Slechts een minderheid neemt de moeite de stukken 
op te halen. Zo werd blijkens het al genoemde artikel van Van der Heijden 
slechts 4 1 % van de Haagse dagvaardingen afgehaald. 

Door de Subcommissie Burgerlijke Rechtsvordering van de Staatscom-
missie voor de Nederlandse Burgerlijke Wetgeving is op 27 mei 1980 aan 
mijn ambtsvoorganger een voorstel van wet en toelichting aangeboden 
omtrent wijziging van de bepalingen die betrekking hebben op de betekening 
van exploiten (zie bijlage I)1. Bij haar beraadslagingen heeft de subconv 
missie ook overleg gepleegd met een Commissie van de Koninklijke 
Vereniging van Gerechtsdeurwaarders. Ook deze commissie heeft een 
wetsontwerp met toelichting opgesteld (zie bijlage 2)'. In het onderhavige 
wetsontwerp worden over het algemeen de voorstellen van de subcom-
missie en van de deurwaarders, die op de belangrijkste punten met elkaar 
overeenstemmen, gevolgd. Andere dan zuiver redactionele afwijkingen 
zullen hieronder bij de toelichting op de artikelen worden vermeld. Op één 
afwijking van het voorstel van de subcommissie zij hier reeds ingegaan. 

Door de subcommissie is voorgesteld een nieuw lid aan artikel 76 toe te 
voegen, volgens hetwelk de rechter, wanneer hij reden heeft te vermoeden 
dat de dagvaarding de gedaagde niet heeft bereikt, maatregelen kan 
bevelen om te bevorderen dat de gedaagde alsnog van de dagvaarding 
kennisneemt en daartoe de verstekverlenging aan kan houden en eventueel 
het verstek kan weigeren. Een dergelijke bepaling ligt enigszins buiten het 
terrein van het onderhavige ontwerp. Zij roept een aantal vragen op, bij 
voorbeeld waarop de rechter zijn vermoeden dat de dagvaarding de 
gedaagde niet bereikt heeft, moet baseren, alsmede of het wenselijk is dat 
verstek kan worden geweigerd hoewel op rechtsgeldige wijze is betekend. 
De regeling van de huidige artikelen 76 en 77 Rv. belemmert niet dat 
rechters in de praktijk, alvorens verstek te verlenen, indien zij dat wenselijk 
achten aan de eiser nadere inlichtingen vragen. Van een behoefte om deze 
praktijk nader te formaliseren is mij niet gebleken. 

Artikelen 

Artikel I 

A. Artikel 2 Rv. nieuw 

In plaats van de betekening aan de burgemeester komt in het eerste lid 
van artikel 2 Rv. het voorschrift dat de deurwaarder, bij onmogelijkheid het 
stuk aan de gedaagde of een van diens huisgenoten te overhandigen, 
afschrift in een gesloten envelop aan de woonplaats achterlaat of, wanneer 
ook dat onmogelijk is, afschrift per post aan de gedaagde toezendt. 

De voorgestelde tekst dekt zowel het geval dat de deurwaarder niemand 
thuis treft, als dat waarin hem wel wordt opengedaan maar hij te horen 
krijgt dat noch de gedaagde noch een huisgenoot aanwezig is, als ook het 

1 Ter inzage gelegd op de bibliotheek geval dat degene die de deurwaarder te woord staat iedere mededeling 
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omtrent de aanwezigheid van de gedaagde of van een huisgenoot weigert 
of de inontvangstneming weigert. Ook valt onder de bepaling het geval dat 
de deurwaarder een huisgenoot aantreft aan wie hij meent het stuk niet te 
kunnen toevertrouwen. 

Nieuw is de regeling van het geval waarin het voor de deurwaarder 
onmogelijk is afschrift achter te laten. Te denken valt aan natuurrampen als 
overstromingen, maar ook aan georganiseerde weerstand of bedreiging 
met geweld. De postbode kan dan wel eens doordringen waar de deur-
waarder niet wordt toegelaten. De deurwaarder moet in het exploit melding 
maken van de wijze van betekening en in geval van verzending per post 
tevens van de reden waarom het onmogelijk was, het afschrift ter plaatse 
achter te laten. 

In het tweede lid wordt aangegeven wat vermeld moet zijn op de envelop, 
waarin het afschrift wordt achtergelaten of verzonden. De envelop moet de 
naam en het telefoonnummer van de deurwaarder vermelden. De gedaagde 
of degenen die de envelop aantreft en daarop de aanduiding leest dat de 
inhoud de onmiddellijke aandacht behoeft, kan zich dan voor vragen altijd 
tot de deurwaarder wenden. 

Het voorstel van de subcommissie bevat bovendien de verplichting, in de 
envelop een geschrift te sluiten bevattende de mededeling dat bij de 
deurwaarder inlichtingen kunnen worden verkregen alsmede, wanneer het 
een exploit betreft dat een rechtsgeding inleidt, de mededeling op welke 
wijze de gedaagde zich van rechtshulp kan voorzien en of de gedaagde in 
persoon dan wel alleen bij procureur mag verschijnen. Een dergelijke 
verplichting lijkt mij echter ongewenst. Onduidelijk is - en niet limitatief 
aan te geven valt - welke rechtshulpverleners moeten worden vermeld. Of 
men in persoon, bij gemachtigde of alleen vertegenwoordigd door een 
procureur mag verschijnen, pleegt reeds in de dagvaarding te worden 
vermeld. Opname van al deze vereisten in artikel 2 Rv. maakt echter dat de 
niet-inachtneming ervan krachtens artikel 92 Rv. in beginsel de nietigheid 
van het exploit meebrengt. Die sanctie komt mij te zwaar voor. 

Het derde lid verplicht de deurwaarder die volgens het eerste lid zijn 
exploit doet, een tweede afschrift drie maanden te bewaren. 

B. Schrapping van artikel 3, tweede lid, Rv. 

Het tweede lid van artikel 3 Rv. bevat voor echtgenoten, niet van tafel en 
bed of van goederen gescheiden zijnde, een uitzondering op de regel dat 
aan iedere gedaagde een afschrift van het exploit wordt gelaten. Reeds in 
1920 (Van Rossem-Cleveringa, 4e druk, aant. 3 op artikel 3) is voorgesteld 
deze bepalingen als «onnoodig en in sommige gevallen ongewenscht» te 
laten vervallen. Er is thans zeker geen goede grond meer de uitzondering te 
laten bestaan. 

C. Wijziging van artikel 4 onder 5C Rv. 

Krachtens artikel 14 Boek 1 BW heeft een persoon, die een kantoor of 
filiaal houdt, ten aanzien van aangelegenheden die dit kantoor of filiaal 
betreffen, mede aldaar woonplaats. Daar de uitoefening van de functie van 
curator in een faillissement of van een bewindvoerder in een surséance 
geacht kan worden zijn kantoor te betreffen, kan de dagvaarding aan zijn 
kantoor worden betekend. Zie HR 19 april 1980, NI 1980, 612 (waar verstek 
werd verleend tegen de niet verschenen curator, die te zijnen kantore was 
gedagvaard) en Rb. Amsterdam, 20 juni 1979, NJ 1980, 255. De mogelijkheid 
blijft bestaan het exploit aan de persoon of aan het woonhuis van de 
curator uit te bregen. De bepaling wordt ook van toepassing verklaard op 
bewindvoerders in een surséance van betaling. 

D. Artikel 4 onder 6S Rv. nieuw 

Het huidige artikel 4 onder 6 ; Rv. geeft de mogelijkheid om ten aanzien 
van overledenen exploiten nog gedurende een jaar uit te brengen aan het 
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sterfhuis, zonder dat de namen en de woonplaatsen van de erfgenamen 
moeten worden vermeld. Het is voor degenen die een exploit wil doen 
uitbrengen, een gemakkelijke bepaling, Dikwijls zal het niet gemakkelijk zijn 
voor een buitenstaander om de namen en woonplaatsen van alle erfgenamen 
tijdig te weten te komen. De bestaande regeling heeft echter het bezwaar 
dat er te weinig zekerheid bestaat dat het exploit degenen bereikt die er 
belang bij hebben. Men denke met name aan het geval dat er na het 
overlijden van de bewoner een nieuwe bewoner in het huis is gekomen, 
die van de familieomstandigheden van de overledene niets weet. Het 
ontwerp stelt daarom een keuze uit vier mogelijkheden voor. 

Als eerste mogelijkheid wordt genoemd betekening aan het sterfhuis. 
Behalve de eis dat dit geschiedt binnen een jaar na het overlijden, wordt 
thans mede de voorwaarde gesteld dat in het sterfhuis nog woont de 
overlevende echtgenoot, een huisgenoot of een nabestaande in de rechte 
lijn. 

Als tweede mogelijkheid wordt opgenomen betekening aan de execu-
teur-testamentair of een ten tijde van het overlijden fungerende curator of 
bewindvoerder. 

Ookwordtde mogelijkheid geopend te betekenen aan één dererfgenamen, 
maar dan moet de dagvaarding tevens worden aangekondigd in een 
landelijk of regionaal dagblad. 

De inkrimping van de mogelijkheid van betekening aan het sterfhuis 
wordt aldus gecompenseerd door de uitbreiding met twee nieuwe moge-
lijkheden. 

Uitdrukkelijk wordt ten slotte genoemd de mogelijkheid van betekening 
aan alle erfgenamen, ieder in persoon of aan zijn woonplaats. Ofschoon 
men kan stellen dat deze mogelijkheid ook zonder uitdrukkelijke bepaling 
reeds bestond, is dat ook wel eens tegengesproken. 

E. Artikel 4 onder 7° Rv. nieuw 

Artikel 4 onder 7° Rv., tweede en derde lid, regelt het zogenoemde 
openbare exploit, dat wordt uitgebracht aan hen die geen bekende woon-
of verblijfplaats in Nederland hebben en soortgelijke gevallen. Het 
voorgestelde nieuwe tweede lid bevat een aantal vereenvoudigingen van 
de regeling, die grotendeels van redactionele aard zijn. Wel wordt afgeschaft 
de zinloze aanplakking van het exploit aan de hoofddeur van de gehoorzaal 
des rechters. De andere twee vereisten: bekendmaking in een dagblad en 
overhandiging van een afschrift aan het parket, worden behouden, met 
dien verstande dat de betekening niet behoeft te geschieden aan «den 
ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij dat regterlijk collegie», maar 
kan geschieden in het parket, zoals artikel 4 onder 1° Rv. reeds toelaat 
ingeval van dagvaarding van de Staat. 

Het huidige vierde lid van artikel 4 onder 7° behandelt het doen van 
exploiten aan een naamloze of besloten vennootschap, die geen kantoor, 
bestuurder of vereffenaar heeft of geen bestuurder of vereffenaar heeft met 
bekende woonplaats of bekend werkelijk verblijf in Nederland. Ook thans 
meent men dat de bepaling ten aanzien van andere rechtspersonen 
analoge toepassing behoort te vinden. Zulks wordt in het voorgestelde 
derde lid uitdrukkelijk bepaald. 

Nieuw is de regeling in het tweede en het vierde lid dat degene voor wie 
een openbaar exploit bestemd is daarvan afschrift kan verkrijgen van de 
deurwaarder of van de advocaat van de wederpartij en dat dit in de 
advertentie bevattende de bekendmaking van het exploit moet worden 
meegedeeld. 

F. Artikel 4 onder S' Rv. nieuw 

De redactie van artikel 4 onder 8C Rv. betreffende de dagvaarding van 
personen in het buitenland kan aanzienlijk vereenvoudigd worden door 
verwijzing, voor zover het de aanwijzing van de ambtenaar van het openbaar 
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ministerie betreft, naar artikel 4 onder 7° Rv. Betekening aan de burgemeester 
wanneer het een zaak betreft, die voor de kantonrechter dient, wordt 
geschrapt, zulks in navolging van de wijziging van artikel 2. Evenals in 
artikel 4 onder T vervalt in dit artikel «visum» van de ambtenaar van 
het openbaar ministerie. 

Volledigheidshalve zij hier nog opgemerkt dat krachtens artikel 8, eerste 
lid, van de Wet van 8 januari 1975, Stb. 5 (Uitvoering van het Betekenings-
verdrag van 's-Gravenhage van 15 november 1965, Trb. 1966,91) toezending 
van het afschrift van het exploit aan het departement van Buitenlandse 
Zaken achterwege blijft ingeval dit verdrag van toepassing is. 

Ten einde zo veel mogelijk te bevorderen dat het stuk degene, voor wie 
het bestemd is bereikt, wordt thans tevens voorgeschreven dat de deur-
waarder een tweede afschrift aan de betrokkene toezendt per aangetekende 
brief. 

G en H. Artikel 4 onder 9° Rv. nieuw; schrapping van artikel 4 onder 10° Rv. 

Het voorgestelde artikel 4 onder 9 vervangt het oude artikel 4 onder 9D 

en onder 10°. Het oude artikel 4 onder 9° beoogt te voorkomen dat een ten 
verzoeke van de man aan zijn echtgenote uitgebracht exploit door de man 
zou worden verduisterd, nadat het exploit rechtsgeldig aan hem zou zijn 
uitgebracht. Een zelfde strekking heeft artikel 4 onder 10'. Daar betreft het 
exploiten tussen een werkgever en bij hem inwonende arbeider. Artikel 4 
onder 9° maakt een niet gerechtvaardigd onderscheid tussen mannen en 
vrouwen. De voorschriften in beide regelingen omtrent aanplakking en 
publikatie komen niet meer zinvol voor. Ook hier kan de tussenkomst van 
het hoofd van het plaatselijk bestuur beter verdwijnen. 

De thans voorgestelde tekst omvat alle gevallen waarin dagvaarding van 
de ene huisgenoot door de andere tot misbruiken kan leiden. Bepalend is 
niet meer of men een gemeenschappelijke woonplaats heeft, maar of men 
feitelijk met elkaar de woning deelt. Kan betekening niet in persoon 
geschieden, dan dient de weg van artikel 2 gevolgd te worden. Afschrift 
van het exploit moet naar de ambtenaar van het openbaar ministerie, die 
zal dienen te bevorderen dat het exploit de betrokkene bereikt. 

I. Wijzigingen van artikel 10, eerste lid, Rv. 

Artikel 10 Rv. schrijft voor welke termijn in acht moet worden genomen 
bij dagvaardingen die worden uitgebracht aan gedaagden met een bekende 
woonplaats in het buitenland. Naar de letter geldt de regeling niet indien 
de gedaagde in het buitenland wel een bekend werkelijk verblijf heeft. Een 
dergelijk onderscheid tussen woonplaats en werkelijk verblijf wordt in het 
Rechtsvorderingsverdrag 1954 en het betekeningsverdrag 1965 niet gemaakt. 
Men neemt dan ook wel aan dat «woonplaats» hier mede omvat: gewone, 
voortdurend verblijfplaats (Bugerlijke Rechtsvordering, Jansen, aant. 2 op 
artikel 10). Ten einde de regeling op de verdragen en op de nieuwe tekst 
van artikel 4 onder 8C Rv. te doen aansluiten en iedere twijfel uit te sluiten 
wordt voorgesteld het artikel in deze zin aan te vullen. 

J en K. Wijziging van artikel343, eerste lid, Rv.: artikel407, vijfde lid, Rv. 
nieuw 

Herhaaldelijk is het voorgekomen dat appeldagvaardingen werden 
uitgebracht aan het in de vorige instantie gekozen domicilie. Deze wijze van 
betekenen van appeldagvaardingen heeft in het algemeen niet de instem-
ming verworven van de in hoger beroep oordelende instanties. Toch 
verdient het aanbeveling dat een dergelijke mogelijkheid wordt geschapen. 
Allereerst biedt deze wijze van dagvaarding het voordeel van tijdwinst 
wanneer degene, voor wie de dagvaarding bestemd is, geen bekende 
woon- of verblijfplaats meer heeft of in het buitenland woont. Het is om 
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deze reden dat in het rapport van de Commissie inzake versnelling van de 
civiele procedure van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak en de 
Nederlandse Orde van Advocaten, gepubliceerd als bijlage van het Advoca-
tenblad 1967, blz. 305, bepleit is deze mogelijkheid van dagvaarden te 
creëren. In de tweede plaats wordt op deze wijze een grotere waarborg 
geschapen dat de dagvaarding ook werkelijk tijdig degene bereikt, voor wie 
zij is bestemd, in het geval van onbekende woonplaats of woonplaats in 
het buitenland. Men mag immers aannemen dat de betreffende procureur 
wel over een adres van de betrokkene beschikt of dit gemakkelijk zal 
kunnen achterhalen. De bepaling legt op de procureur te dien aanzien een 
inspanningsverbintenis. 

Niet gevolgd is het voorstel van de subcommissie deze mogelijkheid van 
dagvaarden ook te openen in geval van hoger beroep van een vonnis van 
de kantonrechter. Bij het kantongerecht mogen ook niet-beroepsge-
machtigden optreden. Voorts bestaat op beroeps-kantongerechtsgemach-
tigden geen disciplinair toezicht. Ook ontbreekt in de kantongerechtsproce-
dure het voorschrift van de artikelen 133 en 137 Rv. dat men geacht wordt 
woonplaats gekozen te hebben bij de procesvertegenwoordiger. Dit alles 
maakt het naar mijn mening minder wenselijk dat ook aan de kantonge-
rechtsgemachtigde een appelexploit kan worden betekend. 

Artikel II (wijziging van artikel 7, eerste lid, en artikel 8, eerste lid, Uitvoe-
ringswet op het Betekeningsverdrag) 

Artikel 7, eerste lid, van de Wet tot uitvoering van het Betekeningsverdrag 
1965 bevat een uitzondering op de in artikel 4 onder 8D Rv. voor kantonge-
rechtszaken voorgeschreven tussenkomst van het hoofd van het plaatselijk 
bestuur. In het voorgestelde nieuwe artikel 4 onder 8° Rv. is deze tussenkomst 
vervallen. Door de verwijzing in artikel 7, eerste lid, van de Uitvoeringswet 
naar artikel 4 onder 8° Rv. is het gedeelte, waarvan thans schrapping wordt 
voorgesteld, overbodig. 

De bewoordingen van artikel 8 van de Uitvoeringswet kunnen worden 
aangepast aan artikel 4 onder 8° Rv. 

Artikel III (wijziging van artikel 20, tweede lid, Invorderingswet 1845) 

De betekening van exploiten betreffende de invordering der directe 
belastingen dient te geschieden overeenkomstig de regels van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering. Artikel 20, tweede lid, van de wet van 22 
mei 1845, Stb. 22, op de invordering van 's Rijks directe belastingen 
(Invorderingswet 1845) kent daarbij een vereenvoudigde regeling voor 
betekeningen ingevolge artikel 2 Rv., doordat de ambtenaar der directe 
belastingen kan volstaan met toezending aan het hoofd van het plaatselijke 
bestuur. 

In verband met de wijziging van artikel 2 Rv. dient artikel 20, tweede lid, 
van de Invorderingswet 1845 te worden aangepast. Op de betekening van 
exploiten ter zake van de directe belastingen kan het nieuwe artikel 2 Rv. 
echter niet onverkort worden toegepast. Dit houdt verband met de omstan-
digheid dat de feitelijke en juridische verhoudingen tussen een gedaagde, 
een gerechtsdeurwaarder en zijn opdrachtgever enigszins anders liggen 
dan die tussen een belastingschuldige, een belastingdeurwaarder en zijn 
opdrachtgever, te weten: de ontvanger. 

Zo maakt de belastingdeurwaarder deel uit van het personeelsbestand 
dat onder de ontvanger (de opdrachtgever) ressorteert, en verricht hij zijn 
kantoorwerkzaamheden op het kantoor van de ontvanger. Ook bevinden 
alle relevante stukken met betrekking tot een achterstallige belastingschuld 
zich als regei in het kantoor van de ontvanger. Door de aard van zijn 
werkzaamheden verblijft de belastingdeurwaarder niet vaak langdurig op 
het ontvangkantoor, waardoor hij voor de belastingschuldige veelal 
onbereikbaar is. Degene die op hetzelfde adres wel bereikbaar is en van de 
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gehele gang van zaken op de hoogte is, is zijn opdrachtgever, de ontvanger 
met zijn kantoorambtenaren. Daarnaast behoort de belastingdeurwaarder 
tot de landelijk opererende rijksbelastingdienst waarvan de diensteenheid 
waar hij is geplaatst, i.c. het desbetreffende ontvangkantoor, een onderdeel 
is. Dit brengt mede dat een belastingdeurwaarder na daartoe verkregen 
opdracht van de boven hem geplaatste ontvanger in het rayon waar hij zijn 
werkzaamheden verricht ook exploiten kan betekenen ten behoeve van 
andere ontvangers in den lande. 

De gerechtsdeurwaarder heeft in tegenstelling tot de belastingdeurwaar-
der doorgaans wel zijn eigen kantoor met administratief personeel dat aan 
de gedaagde nadere informatie kan verschaffen. 

Het voorschrift in het tweede lid van het voorgestelde artikel 2 Rv. dat bij 
achterlating van een afschrift van het exploit in een gesloten envelop op 
die envelop de naam, de hoedanigheid, het kantooradres en het telefoon-
nummer van de deurwaarder moeten worden vermeld, is dan ook weinig 
effectief in de gevallen waarin exploiten inzake belastingschulden moeten 
worden betekend. In het gewijzigde tweede lid van artikel 20 van de 
Invorderingswet 1845 wordt daarom voorgesteld, zulks in afwijking in 
zoverre van artikel 2, tweede lid, Rv., dat op de envelop worden vermeld 
welke ontvanger de opdracht tot betekening aan de belastingdeurwaarder 
heeft verstrekt, het adres waar hij kantoor houdt en het telefoonnummer 
waaronder hij bereikbaar is. 

Het voorschrift in het derde lid van het voorgestelde artikel 2 Rv., 
inhoudende dat een tweede afschrift moet worden vervaardigd en drie 
maanden moet worden bewaard, is overbodig ten aanzien van de belas-
tingdeurwaarder. In het voorgaande is uiteengezet dat in tegenstelling tot 
de gerechtsdeurwaarder en zijn opdrachtgever de ontvanger en zijn 
belastingdeurwaarder op hetzelfde adres kantoor houden. Op dat adres 
bevinden zich als regel ook alle relevante stukken, waaronder het origineel 
van het exploit waarop een aantekening geplaatst wordt dat het afschrift 
daarvan is betekend op de in artikel 2 Rv. voorgeschreven wijze. Het 
vervaardigen en het bewaren van een tweede afschrift van een belastingex-
ploit heeft derhalve geen functie. Derhalve is ervoor gekozen van artikel 2 
Rv. uitsluitend het eerste en tweede lid voor de betekening van exploiten 
ter zake van directe belastingen van toepassing te laten zijn. 

Artikel IV (artikel 153, vijfde lid, van de Algemene wet inzake de douane en 
accijnzen nieuw) 

Artikel 96 van de Algemene wet inzake de douane en de accijnzen 
(AWDA) bepaalt dat tot het verrichten van werkzaamheden waartoe 
deurwaarders bevoegd zijn, in zaken en invoerrechten en accijnzen mede 
bevoegd zijn de ambtenaren der invoerrechten en accijnzen. In artikel 153 
van de AWDA is neergelegd dat de invordering van invoerrechten en 
accijnzen geschiedt bij dwangbevel. In dit artikel zijn tevens enige nadere 
voorschriften opgenomen ter zake van het betekenen van dwangbevelen, 
waarin verwezen wordt naar de regels van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering. Tot nog toe ontbreekt daarbij een regeling welke over-
eenkomt met artikel 20, tweede lid, van de Invorderingswet 1845. Voorge-
steld wordt thans een soortgelijke bepaling in artikel 153 AWDA op te 
nemen. Hiermede wordt bereikt dat de invorderingsregels voor de invoer-
rechten en de accijnzen beter aansluiten bij die voor de directe belastingen. 

Artikel V (artikel 15, vierde lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering 
nieuw) 

Evenals de Algemene wet inzake de douane en de accijnzen bevat de 
Coördinatiewet Sociale Verzekering geen regeling overeenkomstig artikel 
20, tweede lid, van de Invorderingswet 1845. Wel wordt ook hier ter zake 
van de betekening verwezen naar het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvor-
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dering (vgl. artikel 15, derde lid). Om dezelfde redenen als hierboven in de 
toelichting bij artikel IV vermeld, lijkt het raadzaam dat in de Coördinatiewet 
Sociale Verzekering een overeenkomstige vereenvoudiging van betekenin-
gen ingevolge artikel 2 Rv. wordt opgenomen, opdat de met de betekening 
belaste ambtenaar ten aanzien van exploiten ter zake van de directe 
belastingen en ter zake van sociale verzekeringspremies een zelfde weg kan 
volgen. Derhalve wordt voorgesteld dat in artikel 15 van de Coördinatiewet 
Sociale Verzekering een nieuw lid wordt opgenomen dat overeenkomt met 
het gewijzigde tweede lid van artikel 20 van de Invorderingswet. 

De Minister van Justitie, 
F. Korthals Altes 
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