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Algemeen 

De beschouwingen die de leden van de fractie van de P.v.d.A. en van de 
V.V.D. in het voorlopig verslag aan het ontwerp hebben gewijd geven mij 
aanleiding tot de volgende opmerkingen. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A., die met belangstelling kennis 
hadden genomen van het voorstel van wet, misten node een analyse van 
de oorzaken van het feit dat kennelijk een aanzienlijk percentage der 
uitgebrachte exploitanten de betrokkenen niet bereikt. 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 exploiten, die op de wijze van artikel 2 zijn uitgebracht. 
Deze leden hechtten aanzienlijk belang aan een analyse van de mogelijke 
oorzaken aangezien thans aan de beambten der posterijen een wezenlijke 
functie zou worden toegekend. Zij vreesden dezelfde belemmeringen om 
de gedaagde te bereiken als bij de betekening op de wijze van het huidige 
artikel 2. Deze leden meenden dat er een wezenlijk belang mee is gediend 
te voorkomen dat eerst op de datum van oproeping blijkt dat het exploit de 
geadresseerde kennelijk niet heeft bereikt. 

Hierop antwoord ik als volgt. Het is onjuist te stellen dat de in het 
ontwerp voorgestelde regeling voor de gevallen, waarin de deurwaarder 
afschrift noch aan de gedaagde in persoon noch aan een huisgenoot kan 
laten, inhoudt dat aan de beambten der posterijen een wezenlijke functie 
bij de betekening wordt toegekend. Als gevolg van de voorgestelde 
regeling zal eerder in mindere mate een beroep op de post worden gedaan 
aangezien de gemeenten in dit verband geen rol meer zullen spelen en dus 
ook zullen worden ontheven van de taak exploiten aan de belanghebbenden 
te doen toekomen. Dit laatste geschiedt thans doorgaans per post. 

Slechts indien de deurwaarder het exploit noch in persoon kan betekenen 
noch aan een huisgenoot en hij evenmin een afschrift aan de woonplaats 
kan achterlaten dient hij een afschrift ter post te bezorgen. Als voorbeelden 
van dergelijke bijzondere gevallen zijn in de memorie van toelichting 
genoemd natuurrampen als overstromingen, georganiseerde weerstand of 
bedreiging met geweld. Het gaat hier dus om zeer uitdrukkelijke situaties. 
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Ten aanzien van de vraag wat de oorzaken kunnen zijn van het feit dat 
veel exploiten de betrokkenen niet bereiken, kan het volgende worden 
opgemerkt. Naar ervaring van deurwaarders, gemeenten en belastingdienst 
bestaat er een duidelijk verschil tussen landelijke en stedelijke gebieden. In 
de grote steden moet vaker het exploit op de wijze van artikel 2 worden 
uitgebracht dan in de kleine steden en op het platteland. Dit hangt vermoe-
delijk samen met het feit dat in de grote steden meer gehuwde vrouwen 
buitenshuis werken, terwijl anderzijds op het platteland de man vaker zijn 
werk aan huis heeft. 

Van een eventuele correlatie tussen het hebben van een aparte brievenbus 
per huishouden en het niet afhalen van het afschrift ten gemeentehuize is 
niet gebleken. Overigens wil het enkele feit dat het afschrift niet is afgehaald 
niet zeggen dat de betrokkene onkundig is gebleven van het exploit. Reeds 
thans laten deurwaarders, bij toepassing van artikel 2, soms een extra-af-
schrift aan de woonplaats achter, bij voorbeeld bij dagvaardingen in kort 
geding, faillissementsexploiten en echtscheidingsdagvaardingen. Soms 
ook zal degene voor wie het exploit bestemd is, een kopie van het exploit 
van zijn advocaat hebben ontvangen. 

De hierboven genoemde praktijk van achterlating van een afschrift aan 
de woonplaats biedt, zoals reeds thans is gebleken, meer waarborgen dat 
de betrokkene kennis neemt van het exploit dan indien slechts de weg van 
het huidige artikel 2 wordt gevolgd. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen of een algemene publikatiever-
plichting in een landelijk en plaatselijk dagblad niet wenselijk zou zijn, 
indien de deurwaarder er niet in slaagt om de geadresseerde persoonlijk te 
bereiken. Zij vragen daarbij het standpunt van de regering omtrent de 
instelling van een centraal en voor het publiek toegankelijk punt per 
arrondissement of per regio, waarin alle niet in persoon betekende exploiten 
minstens geregistreerd worden. 

Naar mijn mening zal publikatie op de hier gesuggereerde wijzen er niet 
toe bijdragen dat degenen voor wie de exploiten bestemd zijn van het 
exploit zullen kennisnemen. Allereerst zal degene die niet weet dat hij 
gedagvaard is ook niet het register raadplegen. Een algemene publikatie-
verplichting in een dagblad stuit op het praktische bezwaar dat iedere dag 
grote aantallen publikaties zouden moeten plaatsvinden. In de memorie 
van toelichting zijn enige cijfers genoemd. Wanneer wij ons beperken tot 
de exploiten van gerechtsdeurwaarders zou een algemene publikatiever-
plichting betekenen dat voor Amsterdam iedere dag al honderd advertenties 
moeten worden geplaatst. Dergelijke grote aantallen advertenties zullen 
raadpleging niet bevorderen en zullen er gemakkelijk toe leiden dat ook in 
andere gevallen publikatie zinloos wordt. Daarnaast is er het kostenaspect. 
De kosten van een advertentie bedragen reeds thans al vaak een veelvoud 
van de kosten van het exploit. 

De reeds genoemde leden misten een bepaling die aangeeft op welke 
wijze moet worden gehandeld indien de gedaagde persoon geen woonplaats 
meer heeft op het door de deurwaarder bezochte adres. Dat zou namelijk 
geenszins behoeven te betekenen dat de nieuwe woonplaats niet te 
achterhalen is. Het leek deze leden van belang dat alsnog gepoogd wordt 
de juiste woonplaats te achterhalen alvorens een afschrift ter post te 
bezorgen. Welke waarborgen zijn er dat zulks serieus wordt gepoogd? 
Graag vernamen zij op welke wijze de regering meent te kunnen waarborgen 
dat in een zo groot mogelijk percentage exploiten de gedaagden werkelijk 
bereiken. 

Ik merk op dat de in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
opgenomen regeling van de betekening van exploiten door de deurwaarder 
een naar omstandigheden zo groot mogelijke waarborg beoogt te geven 
dat het exploit degene voor wie het exploit bestemd is, bereikt. Het in het 
voorstel gehandhaafde artikel 1 houdt in dat een exploit moet worden 
gedaan in persoon of aan de woonplaats (dat wil zeggen aan het adres) 
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van degene voor wie het exploit bestemd is. Indien de deurwaarder die aan 
het hem opgegeven adres exploit wil doen, deindruk heeft dat de betrokkene 
daar niet meer woont, zal hij geen afschrift achterlaten of ter post bezorgen 
- dat laatste is in dit geval behalve in de hierboven bedoelde uitzonderlijke 
omstandigheden zelfs niet toegestaan - maar nagaan of een andere 
woonplaats bekend is. Deurwaarders plegen daartoe het bevolkingsregister 
te raadplegen of nadere instructies aan hun opdrachtgever te vragen. In dit 
opzicht brengt het wetsvoorstel in de huidige praktijk, die nog de meeste 
waarborgen biedt dat het exploit te bestemder plaatse komt, geen wijziging. 

Het was deze leden verder opgevallen dat bij een aantal bepalingen een 
andere formulering is gebruikt dan bij artikel 4 onder 12° zoals vastgesteld 
in artikel 18 onder C van de Leegstandwet (Stb. 1981, 337). 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. 

Inderdaad zijn in de formulering van gelijksoortige bepalingen enige 
verschillen te constateren tussen dit ontwerp en artikel 18 onder C van de 
Leegstandwet. Deze verschillen, die overigens marginaal zijn, vloeien 
gedeeltelijk voort uit het feit dat het in artikel 2 om een algemene regeling, 
maar in artikel 4 ten 12° Rv., zoals dit na inwerkingtreding van de desbetref-
fende bepalingen van de Leegstandwet zal komen te luiden, om een 
regeling in een zeer bijzonder geval gaat. Voor zover de verschillen niet 
daardoor gemotiveerd zijn, is harmonisatie inderdaad gewenst. In de nota 
van wijziging heb ik een voorstel daartoe opgenomen dat hieronder bij de 
bespreking van de artikelen zal worden toegelicht. 

Deze leden vroegen voorts verduidelijking van het begrip «huisgenoot». 
Zijstelden de vraag of hier alleen beoogd wordt degene die in de woonruimte 
zijn hoofdverblijf heeft en een duurzame gemeenschappelijke huishouding 
heeft, dan wel of elke aanwezige op een trap een exploit zonder verdere 
waarborgen zal kunnen aannemen. Zij meenden dat een zo ruime bepaling, 
in het bijzonder in grootstedelijke gebieden, weinig waarborgen geeft dat 
het exploit de gedaagde werkelijk bereikt. 

Ter verduidelijking merk ik allereerst op dat in de literatuur en in de 
jurisprudentie niet de eis wordt gesteld dat de huisgenoot van artikel 2 zijn 
hoofdverblijf ter plaatse heeft noch dat er sprake moet zijn van een ge-
meenschappelijke huishouding met een duurzaam karakter. «Huisgenoot» 
is anderzijds zeker niet elke toevallige aanwezige op een trap. Volgens Van 
Rossum-Cleveringa, Burgerlijke Rechtsvordering, 4e druk, aant. 3 op artikel 
2, moet men onder huisgenoten verstaan hen, die op het ogenblik der 
deurwaardersverrichting deelgenoten zijn van dezelfde huishouding en die 
geen blijk geven niet veilig belast te kunnen worden met de overbrenging 
van het gelaten afschrift. De uitlegging, aldus Van Rossum-Cleveringa, 
volgens welke onder «huisgenoten» ieder zou moeten worden verstaan, 
die onder hetzelfde dak woont, strijdt met de geschiedenis, spraakgebruik 
en bedoeling; zij zou ertoe leiden, dat huurders van verschillende verdie-
pingen of kamers in één gebouw, die niets met elkaar te maken hebben, als 
elkanders huisgenoten exploiten voor elkaar in ontvangst zouden kunnen 
nemen. Van den Dungen, Burgerlijke Rechtsvordering (F. M. J. Jansen), 
artikel 2, aant. 5, spreekt in dit verband van personen die zich regelmatig 
aldaar bevinden en van wie redelijkerwijze verwacht mag worden, dat zij 
het exploit aan de geëxploiteerde zullen doen toekomen. 

In de praktijk blijkt het begrip voor de exploiterende deurwaarder goed 
hanteerbaar te zijn. De commissie van de Koninklijke Vereniging van 
Gerechtsdeurwaarders merkt in haar toelichting op het door haar ontworpen 
artikel 2 op dat de praktijk tot nu toe hoegenaamd geen problemen blijkt op 
te leveren. De ervaring met dit begrip dwingt niet tot wijziging van deze 
betekeningsmogelijkheid. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie betreurden het dat het voorstel van de 
subcommissie ten aanzien van een nieuw artikel 76, lid 2, niet is gevolgd. 
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Zij meenden dat dit een wezenlijke aansporing voorde rechter kan betekenen 
om te verifiëren waarom de gedaagde niet verschenen is. Daarentegen 
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 ten einde 
te verifiëren of het exploit de gedaagde wel heeft bereikt. Deze leden 
meenden dat in de praktijk geen behoefte bestaat om zulks nader te 
regelen. 

In de memorie van toelichting heb ik als bezwaar van de voorgestelde 
bepaling genoemd dat zij een aantal vragen oproept, bij voorbeeld waarop 
de rechter zijn vermoeden moet baseren dat de dagvaarding de gedaagde 
niet heeft bereikt, alsmede of het wenselijk is dat verstek kan worden 
geweigerd hoewel op rechtsgeldige wijze is betekend. Uit de dagvaarding 
die niet aan de gedaagde in persoon is betekend, blijkt namelijk in geen 
enkel geval dat de gedaagde van de dagvaarding geen kennis heeft 
gekregen. Er blijkt alleen uit dat aan een huisgenoot afschrift is gelaten dan 
wel de weg van artikel 2 of artikel 4 is gevolgd. In al die gevallen zal de 
rechter dus maatregelen kunnen bevelen. Dat kan een enorme vertraging 
teweegbrengen en een premie stellen op pogingen om de betekening in 
persoon te dwarsbomen. De huidige regeling verhindert de rechter niet, 
alvorens verstek te verlenen, nadere inlichtingen te vragen. De vraag in 
hoeverre de rechter van deze mogelijkheid gebruik maakt wordt mede 
bepaald door de aard van de procedure. Zo is voorstelbaar dat in het 
bijzonder bij procedures betreffende de staat van personen de rechter zich 
ervan zal willen overtuigen dat de betrokkenen van het exploit kennis 
hebben genomen. 

Met voldoening heb ik er kennis van genomen dat de leden van de 
V.V.D.-fractie de modernisering van artikel 2 toejuichten en de wettekst 
een duidelijke verbetering achtten. Terecht wezen zij er op dat een nadeel 
van de huidige regeling is dat het kostenverhogend voor gemeenten werkt, 
werkverzwarend voor de rechterlijke macht doordat het verstek- en verzet-
procedures uitlokt en dat daarenboven de regeling onvoldoende waarborg 
biedt dat het exploit degene, voor wie het bestemd is, ook daadwerkelijk 
bereikt. Op de opmerkingen die deze leden bij de artikelen maakten zal ik 
hieronder nog ingaan. 

Artikelen 

Artikel I onder A (artikel 2 Rv. nieuw) 

Op de vraag van de leden van de P.v.d.A.-fractie waarom hier een termijn 
van slechts drie maanden is gekozen antwoord ik dat het voorschrift 
voortvloeit uit de voorlichtingstaak die de deurwaarder bij de betekening 
van exploiten kan hebben. Indien de deurwaarder zijn exploit ter plaatse 
heeft achtergelaten kan de gedaagde of een waarnemer zich voor inlichtingen 
tot de deurwaarder wenden. Het ligt voor de hand dat de gedaagde of 
diens waarnemer zulks binnen enkele dagen, althans op zo kort mogelijke 
termijn, zal doen. Men mag toch niet aannemen dat de betrokkene maanden 
ongebruikt laat verstrijken, afgezien van het feit dat hij dan soms wel op 
andere wijze kennis heeft genomen van de ingestelde vordering. Een 
termijn van drie maanden acht ik geenszins te kort. 

Ten aanzien van de opmerkingen van taalkundige aard van de leden van 
de V.V.D.-fractie merk ik op dat de voorgestelde redactie in de eerste twee 
zinnen weliswaar vrijwel overeenkomt met de voorgestelde tekst, maar dat 
door de formulering van de derde zin het voorschrift, dat de deurwaarder 
ook bij achterlating van een afschrift aan de woonplaats van deze handeling 
melding maakt, is weggevallen. 
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Deze leden meenden tevens dat het van belang is om op de envelop 
naast de vermelding van naam en woonplaats van de gedaagde ook de 
voornaam of voorletters te vermelden. De eis van vermelding van de 
voornaam van de gedaagde wordt evenwel ook niet gesteld in artikel 5, 
eerste lid onder 2°, waar wordt bepaald wat het exploit van dagvaarding 
moet behelzen. De reden daarvan is dat het voor de eisende partij al te 
bezwaarlijk kan zijn om de voornaam of voorletters van de gedaagde te 
achterhalen. Niet-vermelding of onjuiste vermelding van voornaam of 
voorletters zou nietigheid van de dagvaarding kunnen meebrengen. Zeker 
zou ik aan de aanduiding van de gedaagde op de envelop geen zwaardere 
eisen willen stellen dan aan de aanduiding in de dagvaarding. Overigens 
beletten de bepalingen niet dat de voornaam of voorletters van de gedaagde 
worden vermeld, hetgeen in de praktijk veelvuldig geschiedt (maar dan 
zonder de sanctie van nietigheid). 

Hierbij merk ik nog op dat het voorschrift van artikel 2, tweede lid, dat op 
de envelop de naam en woonplaats van de gedaagde worden vermeld, niet 
uitsluit dat van vensterenveloppen gebruik wordt gemaakt. In het bijzonder 
de belastingdienst maakt om uitvoeringstechnische redenen veelvuldig van 
dergelijke enveloppen gebruik. Het voorschrift van artikel 2, tweede lid, 
eerste zin, mag aldus worden uitgelegd dat, mits de naam en de woonplaats 
van de gedaagde door het venster leesbaar zijn, de gebruikmaking van 
vensterenveloppen door deurwaarders een rechtsgeldige betekening niet 
in de weg staat. 

Ik ben het met de leden van de V.V.D.-fractie eens dat de termijn, gedurende 
welke de deurwaarder het tweede afschrift moet bewaren, aanvangt op de 
datum van uitbrengen van het exploit. Aangezien ik daaromtrent geen 
misverstand verwacht acht ik uitdrukkelijke aanduiding van het aanvangs-
tijdstip in de wet niet noodzakelijk. 

Juist is de conclusie van deze leden dat lid 2 van artikel 2 is vervallen. De 
verplichting van de deurwaarder om van de terhandstelling (aan het hoofd 
van het plaatselijk bestuur of een door dezen aangewezen ambtenaar) 
melding te maken op de oorspronkelijke dagvaarding en op het afschrift 
daarvan is thans overgegaan in het voorschrift van artikel 2, eerste lid, dat 
de deurwaarder van deze handelingen (dat wil zeggen het achterlaten van 
het afschrift aan de woonplaats in een gesloten evenlop dan wel, indien dat 
feitelijk onmogelijk is, de bezorging ter post van een afschrift) in het exploit 
melding gemaakt. 

Artikel I onder D (artikel 4 onder 6° Rv. nieuw) 

Het deed mij genoegen dat de leden van de V.V.D.-fractie de voorgestelde 
tekst een aanzienlijke verbetering vonden. Zij vroegen wel bij het gestelde 
onder 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 gedaan. Omdat 
het woord huisgenoot juridisch niet duidelijk zou zijn, meenden zij dat te 
overwegen ware om de «huisgenoot» in dit artikel te schrappen. Deze 
leden vonden het tevens een onnodige beperking dat aan die laatste 
woonplaats een nabestaande in de rechte linie woonachtig zou moeten 
zijn, wil het exploit bestemd voor de erfgenamen rechtsgeldig kunnen 
worden betekend. Zij vroegen of die kring van familieleden niet uitgebreid 
zou kunnen worden. 

Deze suggesties spreken mij aan. De beperking van de mogelijkheid om 
aan het sterfhuis exploit te doen tot die gevallen waarin aldaar nog de 
overlevende echtgenoot, een huisgenoot of een nabestaande in de rechte 
linie woont beoogt uiteraard te voorkomen dat een dagvaarding wordt 
betekend aan een sterfhuis waar iemand woont die met de overledene 
geen enkele betrekking heeft. De vaststelling of iemand indertijd huisgenoot 
van de overledene is geweest wordt evenwel moeilijker naarmate meer tijd 
is verstreken sinds het overlijden. Voorts zou naar mijn mening, bij de 
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onder a en b genoemde betekeningsmogelijkheid de beperking gedurende 
een jaar na overlijden kunnen vervallen (men vergelijke Hoge Raad 8 
januari 1982, NJ 1983, 777 met noot prof. mr. W. H. Heemskerk). Ook kan 
de kring van familieleden zonder bezwaar worden uitgebreid tot broers en 
zusters van de overledene. Bij deze verruiming van de betekeningsmoge-
lijkheid bestaat er geen behoefte meer ook de huisgenoot te noemen. Een 
en ander is in de nota van wijziging verwerkt. 

Ten einde een oplossing te geven voor de problemen die kunnen 
ontstaan indien een procespartij hangende de procedure overlijdt en de 
wederpartij niet binnen de beperkt beschikbare tijd de namen en woon-
plaatsen van de erfgenamen of van bij voorbeeld de executeur-testamentair, 
kan achterhalen, is het zinvol onderdeel b aan te vullen met de mogelijkheid 
de appel- of cassatiedagvaarding uit te brengen aan het kantoor van de 
advocaat of de procureur die in de vorige instantie voor de overledene is 
opgetreden. Deze aanvulling ligt in de lijn van de voorstellen ten aanzien 
van de artikelen 343 en 407 (zie ook de hierboven reeds genoemde noot 
van prof. mr. W. H. Heemskerk). In de nota van wijziging is ook deze 
aanvulling opgenomen. 

Artikel I onder E (artikel 4 onder 7° Rv. nieuw) 

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 vroegen echter welke opdracht het parket 
heeft of wat het parket met de in het parket betekende dagvaarding moet 
doen. Zij vroegen zich af of het niet gewenst is dat in de wet wordt vastgelegd 
wat de ambtenaar of het parket met de dagvaarding moet doen. 

De bepaling dat in de hier bedoelde gevallen betekening aan het openbaar 
ministerie geschiedt komt ook thans voor in artikel 4 onder 7°. De uitspraak 
van de Hoge Raad van 27 november 1953, NJ 1955, 396 (met noot D.J.V.), 
dat de duidelijke strekking van artikel 4 onder 7° is dat de officier van 
justitie zal moeten trachten het hem overgegeven afschrift in het bezit van 
de gedaagde partij te doen komen, waarbij het aan het beleid van de 
officier van justitie is overgelaten welke maatregelen hij daartoe zal treffen, 
behoudt dan ook bij de voorgestelde tekst zijn gelding. Ik meen dat het in 
het licht van deze uitspraak niet nodig is, voor zover al mogelijk, exact aan 
te geven hoe moet worden gehandeld. Dit kan aan het openbaar ministerie 
worden overgelaten. 

Deze leden merkten voorts terecht op dat nieuw is de bepaling dat de 
advertentie (niet: het exploit) de naam en het adres van de deurwaarder of 
van de advocaat van wie afschrift van het exploit kan worden verkregen, 
moet bevatten. Uit de gebruikte formulering en uit de memorie van 
toelichting bij dit artikel volgt dat de desbetreffende deurwaarder of 
advocaat dat afschrift desgevraagd ook daadwerkelijk aan de betrokkene 
moet verstrekken. Het komt mij voor dat verduidelijking van de wettekst 
niet nodig is. 

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om de mogelijkheid te openen 
van de openbare dagvaarding gebruik te maken bij houders van aandelen 
op naam, wier naam onbekend is. De regeling geldt thans alleen houders 
van toonderaandelen. De situatie dat de naam van een houder van een 
aandeel op naam niet bekend is, kan zijn ontstaan doordat bij omzetting 
van een naamloze vennootschap - met aandelen aan toonder - in een 
besloten vennootschap een aandeelhouder zich niet bekend heeft gemaakt 
aan de vennootschap. In de nota van wijzigingen is artikel 4 onder 7° aldus 
aangevuld. Artikel 126, vierde lid, is op overeenkomstige wijze aangepast. 

In de nota van wijzigingen is in het vierde lid een omissie hersteld. 

Artikel I onder F (artikel 4 onder 8° Rv. nieuw) 

De leden van de V.V.D.-fractie, die de vereenvoudiging van dit artikel 
toejuichten, opperden de vraag of niet in artikel 4 onder 8° zou moeten 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1983-1984, 18052, nr. 5 6 



worden toegevoegd: behoudens het bepaalde in artikel 8, eerste lid, van de 
Wet van 8 januari 1975, Stb. 5. Mede ook gezien de volstrekt duidelijke 
tekst van artikel 8, eerste lid, van genoemde wet acht ik dat niet nodig. De 
regeling moet worden toegepast door deurwaarders en rechters, die zeker 
bekend zullen zijn met het systeem van de wet op dit punt. 

Deze leden stelden verder de vraag of de deurwaarder niet in het exploit 
zou moeten vermelden dat hij een tweede afschrift onverwijld per aangete-
kende brief toezendt aan de woonplaats of het werkelijk verblijf van de 
betrokkene, zulks met het oog op het bewijs. Naar ik meen mag men erop 
vertrouwen dat de deurwaarder aan zijn verplichting voldoet en een 
tweede afschrift toezendt aan de betrokkene. Mocht bewijs moeten worden 
geleverd, dan ligt het voor de hand dat dat geschiedt door overlegging van 
het bewijs van ter post bezorging. De vermelding van de aangetekende 
verzending in het exploit zou alleen betrekking kunnen hebben op een 
voornemen van de deurwaarder daartoe. Een voorschrift om van de 
verzending in het exploit melding te maken is daarom niet zinvol. 

Artikel I onder G en H (artikel 4 onder 9° Rv. nieuw; schrapping van artikel 4 
onder 70° Rv.) 

De leden van de V.V.D.-fractie, die zich zeer wel konden verenigen met de 
schrapping van artikel 4 onder 9° en 10c, stelden bij de laatste regel van het 
tweede lid van artikel 4 onder 9° de vraag of niet zou moeten worden 
aangeduid welke woning daar wordt bedoeld. Mede deze leden ben ik van 
mening dat hiermee vanzelfsprekend bedoeld wordt de in de eerste regel 
genoemde woning, zodat verdere verduidelijking niet nodig is. Ik ben het 
niet eens met deze leden dat in plaats van «de woning delen» beter 
gesproken zou kunnen worden van «in de woning samenwonen». «Samen-
wonen» wordt thans vaak gebruikt ter aanduiding van een affectieve 
relatie, bij voorbeeld wanneer betrokkenen «samenleven met elkaar als 
waren zij gehuwd». Dat wordt hier uiteraard niet bedoeld. Bij dit artikel 
denke men ook aan de echtgenoot. Voor het antwoord op de vraag wanneer 
er sprake is van het delen van de woning is, gezien de strekking van de 
bepaling, in het bijzonder van belang of door de feitelijke situatie waarin 
partijen de woning bewonen een partij de mogelijkheid zou hebben een 
achtergelaten afschrift voor de andere partij verborgen te houden. 

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 deze leden of het 
bevorderen niet wat stringenter zou moeten worden geformuleerd in de 
betekenis «draagt er zorg voor», ten einde de taak van de betrokken 
ambtenaar wat zwaarder te doen wegen; er mag namelijk volgens deze 
leden geen sprake zijn van een niet controleerbare en daarnaast te simpele 
opvatting van deze toch belangrijke aan de betrokken ambtenaar opgelegde 
verplichting. 

Hier geldt ook wat ik hierboven bij artikel I onder E heb gezegd over de 
taak van het openbaar ministerie, namelijk dat het openbaar ministerie 
moet trachten de gedaagde van het exploit in kennis te stellen, waarbij het 
aan het beleid van het openbaar ministerie moet zijn overgelaten de 
maatregelen te treffen die het dienstig oordeelt. Ik meen niet dat te vrezen 
valt dat het openbaar ministerie een al te simpele taakopvatting ten toon 
zal spreiden. Deze leden stellen de vraag aan de orde hoe de taak van het 
openbaar ministerie het beste kan worden verwoord. Volgens Van Dale, 
Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, houdt «bevorderen» in: 
maatregelen nemen tot. «Zorg» of «zorg dragen voor» heeft de betekenis 
van: toezien en moeite doen dat iets geschiedt. Beide woorden zouden op 
deze plaats gebruikt kunnen worden, maar ik meen dat «bevorderen» iets 
duidelijker aangeeft dat deze taak rust op het openbaar ministerie zelf. 

Op de vraag van de leden van de P.v.d.A.-fractie op welke wijze, anders 
dan per post, de ambtenaar kan bevorderen dat het exploit de betrokkene 
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bereikt, merk ik op dat het openbaar ministerie ook nog andere middelen 
ten dienste staan. Bij voorbeeld kan de politie worden ingeschakeld om de 
betrokkene van het exploit op de hoogte te stellen. Voor de hand ligt ook 
om met de betrokkene, zo dat mogelijk is, telefonisch contact op te nemen 
met het verzoek het exploit te komen ophalen. 

Artikel I onder I (artikel 4 onder 12" Rv. nieuw) 

In artikel 18, onderdeel C, van de Leegstandwet, Stb. 1981, 337, is een 
. ,ÜW onderdeel 12° aan artikel 4 Rv. toegevoegd. Tijdens de schriftelijke 
voorbereiding van die bepaling is reeds opgemerkt dat zij grotendeels 
ontleend was aan een voorontwerp van de Subcommissie burgerlijke 
rechtsvordering (men zie kamerstukken Tweede Kamer, 1979-1980, 15442, 
nr. 8, blz. 24). Datzelfde voorontwerp ligt ten grondslag aan het onderhavige 
wetsontwerp. In het bijzonder de in het voorgestelde artikel 2 opgenomen 
wijze van betekening ingeval noch aan de gedaagde in persoon, noch aan 
een huisgenoot afschrift kan worden gelaten, stemt grotendeels overeen 
met het in de Leegstandwet opgenomen artikel 4 onder 12° Rv. Daarom kan 
thans in artikel 4 onder 12c beter worden verwezen naar artikel 2, met 
vermelding alleen van de noodzakelijke afwijkingen. De gehandhaafde 
afwijkingen zijn drieërlei: 

- In de context van artikel 4 onder 12° kan het begrip «woonplaats» tot 
misverstand leiden. De deurwaarder laat daarom het afschrift niet aan de 
woonplaats, doch «ter plaatse» achter. 

- Het spreekt vanzelf dat het voorschrift van artikel 2, tweede lid, voor 
zover dit vermelding van naam en woonplaats voorschrijft, niet kan 
worden opgevolgd; daarom dient hier de in de Leegstandwet gevolgde 
redactie «zij die verblijven in het betreffende onroerend goed of gedeelte 
daarvan» te worden aangehouden. 

- Ook de extra waarborg van de aankondiging in een dagblad is gehand-
haafd, met dien verstande dat met betrekking tot de verkrijgbaarstelling 
van een afschrift de algemene regeling, vervat in artikel 2, derde lid, van 
toepassing wordt in plaats van de meer omslachtige nederlegging ter 
griffie. 

Aldus ondergaat artikel 4 onder 12° een technische aanpassing aan de 
nhi...ve regeling, die niet tot noemenswaardige verschillen ten opzichte van 
de in de Leegstandwet opgenomen redactie leidt. 

Artikel I onder L en M (was J en K) (wijziging van artikel 343, eerste lid, Rv.; 
artikel 407, vijfde lid, Rv. nieuw) 

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

Ik merk allereerst op dat in het algemeen de relatie tussen procureur en 
betrokkene niet verbroken zal zijn. In dat geval zal de procureur zijn cliënt, 
ook als diens adres aan anderen onbekend is, onmiddellijk van het exploit 
op de hoogte kunnen stellen. Deze wijze van betekenen biedt dan nog de 
meeste waarborgen dat het exploit zijn bestemming bereikt. Het alternatief 
zou namelijk de openbare dagvaarding van artikel 4 onder 7° zijn. Indien de 
dagvaarding ondanks de taak, die hier aan die procureur is gegeven, de 
betrokkene niet bereikt, heeft het niet nietigheid van de dagvaarding ten 
gevolge. Dat zou ook niet redelijk zijn. Hij die zich zelfs voor de door hem 
ingeschakelde vertegenwoordigers onvindbaar maakt terwijl de appel- of 
cassatietermijn nog loopt, zal daarvan de gevolgen moeten dragen. 

Deze leden betwijfelden of dit, gezien de discussie over het al dan niet 
voortbestaan van de verplichte procureurstelling, nu wel zo'n verstandige 
bepaling is. Ik merk op dat de hier voorgestelde bepaling niet samenhangt 
met het feit dat deze procureur in de procedure is verschenen op grond van 
een verplichting tot vertegenwoordiging bij procureur. De bepaling is 
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zinvol in alle gevallen waarin men zich in de procedure heeft laten verte-
genwoordigen, ongeacht of daartoe een verplichting bestond. 

De leden van de fractie van de V.V.D. konden de juistheid van de bepaling, 
dat de appeldagvaarding kan worden betekend ten kantore van de procureur 
die in eerste aanleg is opgetreden, onderschrijven. Deze leden vroegen wel 
of in artikel 343 Rv. niet beter gesproken kan worden van «woonplaats 
gekozen heeft» in plaats van «geacht kan worden woonplaats te hebben». 
Ten aanzien van deze vraag merk ik op dat de artikelen 133 en 137 Rv. de 
fictie bevatten dat men woonplaats heeft gekozen. In overeenstemming 
met de suggestie van deze leden zou men inderdaad zonder bezwaar 
kunnen spreken van het kantoor van de procureur, bij wie men woonplaats 
heeft gekozen. Deze formulering biedt bovendien het voordeel dat de 
bepaling op de hieronder nader toe te lichten wijze kan worden aangevuld. 

Deze leden meenden dat de formulering «de procureur er zorg voor 
draagt» de voorkeur verdient boven «bevordert dat de dagvaarding de 
betrokkene bereikt». Ik moge hier verwijzen naar mijn antwoord bij artikel I 
onder F. Men mag erop vertrouwen dat de procureur, op wie disciplinair 
toezicht bestaat, doet wat van hem verwacht mag worden om de betrokkene 
van het beroep op de hoogte te stellen. 

Deze leden konden onderschrijven dat op dit punt niet het voorstel van 
de subcommissie is gevolgd op grond van het feit dat bij het kantongerecht 
ook niet-beroepsgemachtigden kunnen optreden, terwijl bovendien in 
kantongerechtszaken de woonplaatskeuze bij een kantongerecht niet 
wettelijk is voorgeschreven. Wel opperden zij de vraag, of, wanneer 
nadrukkelijk dooreen procespartij in een kantongerechtsprocedure domicilie 
is gekozen 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. 

Bij nader inzien meen ik dat er inderdaad geen bezwaar tegen is toe te 
staan dat de appeldagvaarding wordt betekend aan het kantoor van de 
advocaat, bij wie de geïntimeerde in de kantongerechtsprocedure woon-
plaats heeft gekozen. In de praktijk zal overigens veelal alleen de eiser 
uitdrukkelijk woonplaats bij zijn advocaat hebben gekozen, namelijk in de 
inleidende dagvaarding. 

Ten aanzien van de opmerking omtrent de formulering van de woon-
plaatskeuze moge ik verwijzen naar het hierboven gestelde bij artikel 343 
Rv. 

Artikelen III, IV en V 

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

In de memorie van toelichting bij artikel III is ingegaan op het verschil in 
de feitelijke verhoudingen tussen een gedaagde, een gerechtsdeurwaarder 
en zijn opdrachtgever enerzijds en een belastingschuldige, een belasting-
deurwaarder en zijn opdrachtgever (de ontvanger) anderzijds. In dit 
verband is in het bijzonder van belang dat in tegenstelling tot de gerechts-
deurwaarder en zijn opdrachtgever, de belastingdeurwaarder en zijn 
opdrachtgever (de ontvanger) op hetzelfde adres kantoorhouden. Op dat 
adres wordt het origineel van het exploit bewaard, en wel tot ten minste 
drie jaren na het jaar van uitvaardiging van het exploit. Een bewaarplicht 
zoals voorgesteld bij artikel 2, derde lid, Rv. is ten aanzien van de belasting-
deurwaarder dus overbodig. 

Met betrekking tot de opmerking van deze leden dat het wenselijk is dat 
op het exploit wordt vermeld welke deurwaarder het heeft uitgereikt, wijs 
ik erop dat, indien de deurwaarder noch aan de belastingschuldige, noch 
aan een huisgenoot afschrift kan laten, hiervan door hem op het dwangbevel 
een verklaring wordt opgemaakt. Tevens vermeldt hij dat hij het afschrift 
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van het dwangbevel aan de woonplaats achterlaat. Indien dat evenwel 
feitelijk onmogelijk is, wordt een afschrift van het dwangbevel door de 
deurwaarder ter post bezorgd. Hij vermeldt dan op het dwangbevel, 
behalve het feit dat hij het afschrift van het dwangbevel ter post bezorgt, 
tevens dat hij noch aan de belastingschuldige noch aan een huisgenoot 
afschrift kon laten en de reden waarom het onmogelijk was het afschrift 
van het dwangbevel ter plaatse achter te laten. De verklaring op het 
dwangbevel wordt door de deurwaarder ondertekend. Door de verklaring 
op het dwangbevel kan worden nagegaan welke deurwaarder het dwang-
bevel heeft uitgereikt. 

Artikel VII 

De voorgestelde wijziging van dit artikel beoogt te bewerkstelligen dat 
artikel 4 onder 12° Rv. ook in zijn aangepaste vorm niet eerder in werking 
treedt dan de paragrafen A-D van artikel 18 van de Leegstandwet, Stb. 
1981,337. Men zie ook artikel 21 van de Leegstandwet, alsmede de gewijzigde 
versie van dat artikel in wetsvoorstel 17425, houdende wijziging van de 
Leegstandwet. 

De minister van Justitie, 
F. Korthals Altes 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1983-1984, 18052, nr. 5 10 


