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NADER RAPPORT 

Aan de Koningin 

's-Gravenhage, 23 ju l i 1984 

Blijkens de mededeling van de 
Directeur van Uw Kabinet van 4 mei 
1984, nr. 61, machtigde Uwe Majesteit 
de Raad van State zijn advies betref-
fende het bovenvermelde ontwerp 
rechtstreeks aan mij te doen toekomen. 
Dit advies, gedateerd 14 juni 1984, nr. 
WO3.84.0229/04.4.23, moge ik U 
hierbij aanbieden. Over het advies 
van de Raad van State moge ik het 
volgende opmerken. 

1. De raad wijst er terecht op dat in 
artikel 93, tweede lid, van het wets-
ontwerp de zinsnede «of dat hij 
daardoor in zijn verdediging wordt 
benadeeld», die voorkwam in het 
voorontwerp van de Subcommissie 
Burgerlijke Rechtsvordering van de 
Staatscommissie voor de Nederlandse 
Burgerlijke Wetgeving, niet is opgeno-
men. De Raad is van oordeel dat de 
afwijking van de tekst van de Subconv 
missie in de memorie van toelichting 
dient te worden gemotiveerd. 

Artikel 93 van het wetsontwerp 
handelt over de niet verschenen 
gedaagde en bepaalt in het tweede 
lid, dat de rechter de nietigheid van 
de dagvaarding alleen uitspreekt, 
indien aannemelijk is dat de gedaagde 
ten gevolge van het gebrek in de 
dagvaarding niet is verschenen. 
Naar mijn mening is de gedaagde die 
niet is verschenen ten gevolge van 
bedoeld gebrek, per definitie in zijn 
verdediging benadeeld. De geciteerde 

zinsnede voegt dus niets toe aan het 
criterium dat er een causaal verband 
moet zijn tussen het gebrek en het 
niet verschijnen. Bovendien wekt zij 
ten onrechte de indruk dat het 
denkbaar zou zijn dat een gedaagde 
weliswaar niet ten gevolge van het 
meerbedoelde gebrek niet is versche-
nen, maar niettemin in zijn verdediging 
is benadeeld. Om die redenen meen 
ik dat de zinsnede beter achterwege 
kan blijven. De memorie van toelich-
ting is in die zin aangepast. 

2. De Raad merkt op dat de laatste 
volzin van de toelichting op artikel 93 
de indruk wekt dat daarin een criterium 
wordt toegevoegd aan het tweede lid 
van artikel 93 aan de hand waarvan 
de rechter de eventuele nietigheid van 
de dagvaarding dient te beoordelen. 
De toelichting op artikel 93 is in die 
zin verduidelijkt, dat deze indruk is 
weggenomen. 

Ik veroorloof mij U in overweging te 
geven, het hierbij gevoegde ontwerp 
van wet en de overeenkomstig het 
vorenstaande gewijzigde toelichting 
met bijlage aan de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal te zenden. 

De minister vap Justitie, 
F. Korthals Altes 
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