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in het burgerlijk geding 

Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP 

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van Wet tot 
wijziging van enige bepalingen betreffende nietigheid in het burgerlijk 
geding. 

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

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. 

Tavarnelle, 1 augustus 1984 Beatrix 

Nr. 2 VOORSTEL 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 de gevallen 

waarin in het burgerlijk geding de nietigheid van de dagvaarding moet 
worden uitgesproken te beperken en in verband daarmee het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering te wijzigen; 

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 90 komt te luiden: 
Een exploit of akte van rechtspleging kan slechts nietig worden verklaard, 

indien dit exploit of deze akte lijdt aan een gebrek dat uitdrukkelijk met 
nietigheid is bedreigd of indien de nietigheid voortvloeit uit de aard van het 
gebrek. 

B. Artikel 91 komt te luiden: 
Al hetgeen in de artikelen 1-5, 7-12 en 14-16 is voorgeschreven, moet op 

straffe van nietigheid worden in acht genomen. 
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C. Artikel 92 komt te luiden: 
Een gebrek in een dagvaarding dat nietigheid meebrengt, kan bij deur-

waardersexploit, uitgebracht voor de dienende dag, worden hersteld. 
Bij het uitbrengen van het exploit moet de voor dagvaarding voorge-

schreven termijn op straffe van nietigheid in acht worden genomen. Indien 
inachtneming van die termijn meebrengt dat de dienende dag niet kan 
worden gehandhaafd, moet tegen een andere rechtsdag worden opgeroe-
pen. 

D. Artikel 93 komt te luiden: 
Indien de gedaagde niet verschijnt op een dagvaarding waarvan aan de 

rechter blijkt dat zij lijdt aan een gebrek dat nietigheid meebrengt, zal de 
rechter geen verstek tegen hem verlenen. 

Is aannemelijk dat de gedaagde niet is verschenen ten gevolge van dat 
gebrek, dan zal de rechter de nietigheid uitspreken. 

In de overige gevallen zal de rechter een nieuwe dag bepalen en gelasten 
dat de gedaagde tegen die dag zal worden opgeroepen met herstel van het 
gebrek op kosten van de aanlegger. 

E. Artikel 94 komt te luiden: 
Indien de gedaagde op de dagvaarding verschijnt, of, na bij verstek te 

zijn veroordeeld, in verzet komt, en in het ene of in het andere geval de 
nietigheid van het exploit inroept, zal de rechter die exceptie verwerpen, 
wanneer het gebrek van dien aard wordt bevonden dat de gedaagde 
daardoor in zijn verdediging niet is benadeeld. 

De rechter zal echter in die gevallen, zo daartoe gronden zijn, het herstel 
van het gebrek op kosten van de aanlegger bevelen. 

ARTIKEL II 

Deze wet is niet van toepassing op exploiten en akten van rechtspleging 
die zijn gedaan voor de dag waarop zij in werking treedt. 

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

Gegeven 

De minister van Justitie, 
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