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VOORLOPIG VERSLAG 
Vastgesteld 24 november 1983 

De vaste Commissie voor Justitie1, belast met het voorbereidend 
onderzoek van dit ontwerp van wet, brengt het navolgende verslag uit. 

Algemeen 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. hadden met belangstelling kennis 
genomen van het voorstel van wet en de toelichting alsmede van de 
daaraan ten grondslag liggende ontwerpen en toelichting van de Koninklijke 
Vereniging van Gerechtsdeurwaarders en de Subcommissie Burgerlijke 
Rechtsvordering. Het aan al deze voorstellen ten grondslag liggende 
probleem is het niet meer functioneren van de huidige wijze van betekening 
van exploiten door tussenkomst van het hoofd van het plaatselijk bestuur 
middels het zogenaamde «burgemeestertje». 

In artikelen in de Praktijkgids van 1972 van de heer Th. J. van der Heyden 
werd al gesignaleerd dat kennelijk een aanzienlijk percentage der uitge-
brachte exploiten geïnteresseerden niet bereikt. Deze leden misten node 
een analyse van de daaraan ten grondslag liggende oorzaken. Zij vroegen 
of daar onderzoek naar is gedaan en of er aanzienlijke verschillen zijn te 
constateren tussen grotere en kleinere gemeenten en voorts of er sprake is 
van een correlatie met het hebben van een aparte brievenbus per huishouden 
en het niet afhalen van de «burgemeesters». Deze leden hechtten aanzienlijk 
belang aan mogelijke oorzaken aangezien thans aan de beambten der 
posterijen een wezenlijke functie wordt toegekend. Zij vreesden dat 
dezelfde belemmeringen om gedaagde te bereiken ook hier problemen 
kunnen opleveren evenals bij het «burgemeestertje». Deze leden meenden 
dat er een wezenlijk belang mee gediend is te voorkomen dat eerst op de 
datum van oproeping blijkt dat het exploit de geadresseerde kennelijk niet 
bereikt heeft. 

Zou een algemene publikatieverplichting in een landelijk en plaatselijk 
dagblad, indien de deurwaarder er niet in slaagt om de geadresseerde 
persoonlijk te bereiken, niet wenselijk zijn? Is het in de ogen van de 
regering niet wenselijk om toch een centraalen voor het publiek toegankelijk 
punt per arrondissement of regio te hebben, waarin alle niet in persoon 
betekende exploiten minstens geregistreerd worden? 

Voorts misten deze leden een bepaling die aangeeft op welke wijze 
gehandeld moet worden indien de gedaagde persoon geen woonplaats 
meer heeft op het door hem bezochte adres. Dit hoeft immers geenszins te 
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betekenen dat de nieuwe woonplaats niet te achterhalen is. Alvorens een 
afschrift ter post te bezorgen, leek het deze leden van wezenlijk belang dat 
alsnog gepoogd wordt de juiste woonplaats te achterhalen. Welke waar-
borgen zijn er dat zulks serieus gepoogd wordt? Graag vernamen zij op 
welke wijze de regering meent te kunnen waarborgen dat in een zo groot 
mogelijk percentage exploiten gedaagden werkelijk bereiken, immers hier 
staat het recht op verweer op het spel. Het was hen opgevallen dat de 
regering in de formulering van een aantal bepalingen gebruik maakt van 
andere formuleringen dan degene die gebruikt zijn bij artikel 4 ten 12° zoals 
vastgesteld in Hoofdstuk VI artikel 18 van de Leegstandwet. Daar is sprake 
van een plaatselijk of landelijk dagblad en in dit ontwerp van een in de 
streek verschijnend dagblad. Voorts bevat die bepaling ook een voorschrift 
tot het neerleggen van een afschrift ter griffie. 

Enige harmonisatie kwam deze leden gewenst voor. Voorts meenden zij 
dat zulks ook overweging verdient ten aanzien van het begrip «huisgenoot». 
Wordt hier beoogd alleen degene die in de woonruimte zijn hoofdverblijf 
heeft en een duurzame gemeenschappelijke huishouding heeft, of zal elke 
aanwezige op een trap een exploit zonder verdere waarborgen kunnen 
aannemen? Deze leden achtten een zo ruime bepaling, met name in 
grootstedelijke gebieden, weinig waarborgen geven dat het exploit de 
gedaagde werkelijk bereikt. Zij achtten enige nadere verduidelijking uiterst 
gewenst. 

Ten slotte betreurden deze leden het dat het voorstel van de subcommissie 
ten aanzien van artikel 76, lid 2, niet gevolgd is. Zij meenden dat dit een 
wezenlijke aansporing voor de rechter kan betekenen om te verifiëren 
waarom gedaagde niet verschenen is. 

De leden van de V.V.D.-fractie konden onderschrijven dat het ontwerp 
zich beperkt tot een aanpassing van de bepalingen inzake de betekening 
van exploiten in burgerlijke zaken en voortspruit uit de behoeften van de 
praktijk. Voorts sloot naar hun mening het wetsontwerp aan op het feit 
waarbij reeds eerder door de Kamer was gevraagd om modernisering van 
de betekening ingeval de persoon, aan wie betekend wordt, niet in diens 
woning wordt aangetroffen, noch iemand van diens huisgenoten. 

De leden van de V.V.D.-fractie juichten een en ander toe. Zij meenden dat 
het een zinvol wetsontwerp is. Niettemin hadden deze leden de navolgende 
opmerkingen. 

Allereerst stelden deze leden dat de betekening ex artikel 2 sterk verouderd 
is en uitermate omslachtig. Vanuit de praktijk is reeds herhaaldelijk gevraagd 
het «burgemeestertje» - zoals dit exploit wel wordt benoemd - te laten 
verdwijnen, althans te wijzigen. Niet alleen van de zijde van de gemeenten 
is hiertegen herhaaldelijk geopponeerd. Tekenend is in dit verband het 
grote aantal exploiten dat op die wijze pleegt te worden uitgebracht en de 
daaraan voor de gemeenten verbonden aanzienlijke portikosten. Bovendien 
is er, aldus deze leden, het bezwaar dat het onzeker blijft of het exploit 
degene, voor wie het bestemd is, ook daadwerkelijk bereikt. 

De praktijk wijst namelijk uit dat vaak een dergelijk exploit de betrokken 
gedaagde niet bereikt, althans niet tijdig bereikt, hetgeen dan aanleiding 
geeft tot verstek- en daarna verzetprocedures, hetgeen voor alle betrokkenen 
en voor de rechterlijke macht onnodig meer werk meebrengt. De huidige 
wetstekst is op dit stuk een duidelijke verbetering. Tevens konden de leden 
van de V.V.D.-fractie onderschrijven dat de regeling van de huidige artikelen 
76 en 77 Rv niet belemmert dat de rechter in de praktijk, alvorens verstek te 
verlenen, om nadere inlichtingen kan vragen, teneinde te verifiëren of het 
exploit de gedaagde wel heeft bereikt. 

Deze leden meenden verder te kunnen onderschrijven dat in de praktijk 
geen behoefte bestaat om zulks nog nader te regelen. 
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Artikelen 

Artikel I, onder A 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen, waarom hier slechts een 
termijn van 3 maanden gekozen is. 

De leden van de V.V.D.-fractie konden zich met de inhoud van de voorge-
stelde tekst verenigen. Zij meenden wel dat taalkundig wat af te dingen 
was aan de voorgestelde tekst. Zij stelden in dezen, in afwijking van de 
voorgestelde tekst, de navolgende redactie voor: «Indien de deurwaarder 
noch aan de gedaagde in persoon noch aan een huisgenoot van de 
gedaagde afschrift kan laten, laat hij een afschrift in een gesloten enveloppe 
aan de woonplaats achter. Indien ook dit laatste feitelijk onmogelijk is, 
bezorgt hij terstond een afschrift ter post. De deurwaarder maakt in het 
laatste geval in het exploit melding van de redenen van die feitelijke 
onmogelijkheid». Deze leden meenden dat deze taalkundig gewijzigde tekst 
geen nadere toelichting behoeft. 

Met betrekking tot de tweede zinsnede van het voorgestelde artikel 2, 
stelden deze leden de navolgende tekst voor: «Op de enveloppe waarin het 
afschrift ingevolge het eerste lid wordt achtergelaten of ter post bezorgd, 
worden de naam, voornaam of voorletters en de woonplaats van de 
gedaagde vermeld». De leden meenden dat het van belang is om ook de 
voornamen, althans in ieder geval de voorletters van de gedaagde, te 
vermelden, omdat de praktijk uitwijst dat vaak huisgenoten niet alleen 
uiteraard dezelfde familienaam dragen, doch dat er vaak verwarring kan 
ontstaan met betrekking tot de vraag wie de gedaagde is. Deze leden 
wilden daardoor voorkomen dat wellicht de verkeerde gedaagde de brief 
met het exploit in handen zou krijgen, met alle verwarring van dien. 

Ten aanzien van de voorgestelde derde zinsnede vroegen deze leden of, 
- buiten de overigens juiste opdracht aan de deurwaarder om een tweede 
afschrift te vervaardigen, dat hij gedurende tenminste drie maanden moet 
bewaren - zou moeten worden aangeduid vanaf welke datum deze bewaar-
plicht bestaat, c.q. wanneer deze bewaarplicht ingaat. Wellicht verdient het 
in dit verband aanbeveling, aldus de leden van de V.V.D.-fractie, om de 
termijn van drie maanden te laten ingaan - hetgeen toch kennelijk de 
bedoeling zal zijn - op de datum van het uitbrengen van het exploit. 

Deze leden stelden verder de vraag of lid 2 van het oude artikel 2 zou 
moeten worden gehandhaafd. Zij meenden dat dit niet het geval was, 
omdat er van een terhandstelling geen sprake meer is in de huidige tekst 
van artikel 2. Uit het feit dat artikel 2 volgens het ontwerp herschreven is, 
valt af te leiden dat de huidige leden 1 en 2 van het oude artikel 2 komen te 
vervallen, aldus de leden van de V.V.D.-fractie. 

Artikel I, onder D 

De leden van de V.V.D.-fractie vonden de voorgestelde tekst een aanzien-
lijke verbetering en ook de rechtszekerheid bevorderend. Wel vroegen zij 
bij het gestelde onder lid a, of het wenselijk is, dat ook aan een huisgenoot, 
die immers in geen enkele familierelatie behoeft te staan tot de overledene, 
het exploit, bestemd voor de gezamenlijke erfgenamen, kan worden 
betekend. Het woord huisgenoot is juridisch niet duidelijk. Een dienstbode 
kan bij voorbeeld ook als huisgenoot worden gekwalificeerd; zelfs een 
onderhuurder van de overledene kan als huisgenoot worden aangemerkt. 
Deze leden meenden derhalve dat te overwegen ware om de «huisgenoot» 
in dit artikel te schrappen. 

Verder merkten zij dienaangaande op dat zij het tevens een onnodige 
beperking vonden dat aan die laatste woonplaats een nabestaande in de 
rechte lijn woonachtig zou moeten zijn, wil het exploit bestemd voor de 
erfgenamen rechtsgeldig kunnen worden betekend. Zou niet die kring van 
familieleden uitgebreid moeten worden? 
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Artikel I, onder E 

De leden van de V.V.D.-fractie konden zich ermee verenigen dat de 
zinloze aanplakking van het exploit aan de hoofddeur van het gerechtsge-
bouw is komen te vervallen. Zij stelden hierbij echter de vraag welke 
opdracht het parket heeft c.q. wat het parket met de in het parket betekende 
dagvaarding moet doen. Is het niet gewenst, dat in de wet nadrukkelijk 
wordt vastgelegd wat de ambtenaar c.q. wat het parket in dezen met de 
dagvaarding moet doen? Het kan toch niet de bedoeling zijn dat de dag-
vaarding slechts als binnengekomen stuk wordt behandeld en in het 
archief opgeborgen? 

Voorts merkten deze leden op, dat nieuw is de bepaling in het tweede en 
vierde lid, dat namelijk het exploit tevens de naam en het adres inhoudt 
van de deurwaarder of van de advocaat voor wie afschrift van het exploit 
kan worden verkregen. Zij konden zich met deze toevoeging en uitbreiding 
verenigen. Zij vroegen echter of niet tevens in de wetstekst tot uitdrukking 
zou moeten komen, dat de betrokken deurwaarder en/of advocaat verplicht 
zijn afschrift van het exploit desgevraagd aan de betrokken gedaagde te 
verstrekken. 

Artikel I, onder F 

De leden van de V.V.D.-fractie juichten deze vereenvoudiging toe. Zij 
opperden de vraag of niet, ten einde moeilijkheden bij het geven van 
verstekte voorkomen, in artikel 4, onder 8, zou moeten worden toegevoegd: 
«behoudens het bepaalde in artikel 8, eerste lid van de wet van 8 januari 
1975, Staatsblad 5». 

Verder stelden deze leden de vraag of de terechte toevoeging van de 
laatste zinsnede, inhoudende dat een tweede afschrift door de deurwaarder 
bij aangetekende brief onverwijld wordt toegezonden aan de woonplaats of 
het werkelijk verblijf van de betrokkene, tevens in het exploit zou moeten 
worden vermeld, ten einde te voorkomen dat de rechter nadien het bewijs 
zou willen of moeten vragen, dat aan dat imperatieve voorschrift van de 
laatste zinsnede door de deurwaarder gevolg is gegeven. 

De leden van de V.V.D.-fractie konden zich zeer wel verenigen met de 
schrapping van artikel 4, onder 9e en 10e, met de motivering als in de 
memorie van toelichting te lezen. 

Wel stelden zij bij de laatste regel van het tweede lid van het voorgestelde 
artikel 4, 9e de vraag of niet zou moeten worden aangeduid welke woning 
daar wordt bedoeld. Vanzelfsprekend moet hierbij gedoeld zijn op de 
woning omschreven in het eerste lid, waarin gesproken wordt over «de 
woning delen». Overigens meenden deze leden dat beter gesproken zou 
kunnen worden over in de woning «samenwoont». 

Met betrekking tot de laatste zinsnede, waarin staat vermeld dat de 
ambtenaar bevordert dat het exploit de betrokkene bereikt, hetgeen als een 
inspanningsverbintenis wordt aangemerkt, vroegen de leden van de 
V.V.D.-fractie of het bevorderen niet wat stringenter zou moeten worden 
geformuleerd in de betekenis «draagt zorg er voor», ten einde de taak van 
de betrokken ambtenaar wat zwaarder te doen wegen; er mag namelijk 
geen sprake zijn van een niet controleerbare en daarnaast te simpele 
opvatting van deze toch belangrijke aan de betrokken ambtenaar opgelegde 
verplichting. 

Artikel I, onder G en H 

De leden van de P.v.d.A.-fractie wilden weten op welke wijze, anders dan 
per post, de ambtenaar kan bevorderen dat het exploit de betrokkene 
bereikt. 
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Artikel I, onder J en K 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen nadere verduidelijking van wat 
het gevolg is indien de procureur er niet in slaagt om zijn voormalige cliënt 
te bereiken. 

Voorts betwijfelden deze leden of dit nu, gezien de discussie over het al 
dan niet laten voortbestaan van de verplichte procureurstelling, wel zo'n 
verstandige bepaling is. 

De leden van de V.V.D.-fractie stelden met betrekking tot de tweede 
zinsnede van artikel 343 de vraag of, nu de wetstekst voorstelt de betekening 
van de appèldagvaarding ook te kunnen doen geschieden aan het kantoor 
van de procureur, bij wie degene, voor wie de dagvaarding bestemd is, 
geacht kan worden een woonplaats te hebben gekozen, niet beter gesproken 
kan worden in plaats van «geacht kan worden», «woonplaats gekozen 
heeft», omdat het toch duidelijk is dat in eerste instantie een procureur met 
een nadrukkelijk gekozen domicilie is opgetreden. 

Deze leden onderschreven overigens de juistheid van deze bepaling, die 
de rechtszekerheid bevordert. Ook bij de laatste zinsnede leek het de leden 
toe, dat ware te spreken, dat «de procureur er zorg voor draagt» in plaats 
van «bevordert dat de dagvaarding de betrokkene tijdig bereikt», omdat in 
deze een grote verantwoordelijkheid berust bij de betrokken procureur. 
Evenzeer konden deze leden onderschrijven dat op dit punt het voorstel 
van de subcommissie niet gevolgd is op grond van het feit dat bij het 
kantongerecht ook niet beroepsgemachtigden kunnen optreden, terwijl 
bovendien in kantongerechtszaken de woonplaatskeuze bij een kantonge-
rechtsprocedure niet wettelijk is voorgeschreven. Wel opperden zij de 
vraag, of, wanneer nadrukkelijk dooreen procespartij in een kantongerechts-
procedure domicilie gekozen is ten kantore van een advocaat, in dat geval 
toch niet in afwijking van het huidige voorstel aan dat nadrukkelijk gekozen 
domicilie het exploit zou dienen te worden uitgebracht, althans kan worden 
uitgebracht. 

Tenslotte herhaalden deze leden hun opmerking, die zij hiervoren 
hadden gemaakt met betrekking tot onderdeel J, ook ten aanzien van 
onderdeel K nl. dat beter ware te spreken van «geacht kan worden in de 
vorige instantie laatstelijk woonplaats te hebben gekozen». 

Artikelen III, IV en V 

De leden van de P.v.d.A.-fractie meenden, dat ook hier, evenzeer als bij 
artikel 2, lid 3 een bewaarplicht van het exploit en een vermelding, welke 
deurwaarder dit heeft uitgereikt, gewenst zijn. Het leek hen bewijsrechtelijk 
verkieslijker. 

De voorzitter van de commissie, 
Kosto 

De griffier van de commissie, 
Kerkhofs 
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