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18 052 Wijziging van de bepalingen die betrekking hebben op 
de betekening van exploiten in burgerlijke zaken 

' Samenstelling: Mw. Leyten-de Wijkerslooth 
de Weerdesteyn (CDA) voorzitter, Wagemakers 
(CDA), Kuiper (CDA), Mw. J. H. B. v. d. Meer 
(PvdA), Van Veldhuizen (PvdA), Burkens 
(VVD), Heijne Makkreel (VVD), Glastra v. Loon 
(D'66), Mw. Van Leeuwen (PSP), Hoekstra 
(CPN), Abma (SGP), De Gaay Fortman (PPR), 
Schuurman (RPF) en Van der Jagt (GPV). 

VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR JUSTITIE' 
Vastgesteld 26 maart 1985 

De leden van de C.D.A.-fractie gaven te kennen met belangstelling te 
hebben kennis genomen van het voorliggende wetsvoorstel. Het nog uit de 
Code de Procedure civile van 1806 stammende «burgemeestertje» zal o.m. 
uit artikel 2 W.v.B.R. verdwijnen; zij achtten deze situatie inderdaad 
verouderd en konden daarmee instemmen. Zij hadden evenwel nog enkele 
vragen betreffende het voorliggende wetsvoorstel. 

Overweegt de minister eveneens de rol van de burgemeester af te 
schaffen inzake het afgeven van een verklaring van inkomsten en vermogen 
(bewijs van onvermogen), die in de Wet Rechtsbijstand aan on- en 
minvermogenden nog steeds door de burgemeester moet geschieden; de 
aan het woord zijnde leden waren van oordeel, dat ook hier van een 
verouderde toestand kan worden gesproken, aangezien de burgemeester 
geen inzicht heeft in de financiële positie van de aanvrager; deze leden 
betoogden zulks reeds eerder bij de behandeling van de Wet Rechtsbijstand. 

Is bij de voorbereiding van het voorliggende wetsvoorstel ook overwogen 
om een veel verdergaande vereenvoudiging van de procedure bij gerechte-
lijke mededelingen na te streven? Waarom is vastgehouden aan het in 
persoon bereiken van de gedaagde in een civiel geding terwijl zulks in 
administratiefrechtelijke procedures en bij een civiel verzoekschrift achter-
wege blijft? Waarom is hier niet gekozen voor een directe ter post bezorging 
van de gerechtelijke mededeling op het adres waar gedaagde bij de 
Burgerlijke Stand staat ingeschreven? 

Welke besparingen zou een dergelijk systeem voor partijen met zich 
brengen? 

Het artikel van prof. mr. J. R. Rutgers in de Bundel «Tot zekerheid» 
(Gouda Quint bv 1984) gaf aan het woord zijnde leden nog aanleiding tot de 
volgende vragen: 

Waarom is andermaal in artikel 2 Rv gekozen voor het woord «gedaagde» 
terwijl de titel van de eerste afdeeling (waarin artikel 2 Rv voorkomt) 
betrekking heeft op «exploiten van dagvaarding, aanzegging en beteeke-
ning» en in feite in artikel 2 wordt bedoeld degene voor wie het exploit 
bestemd is. Deze leden zouden aan de duidelijker terminologie van «degene 
voor wie het exploit is bestemd» de voorkeur hebben gegeven. 
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Waarom is het woord «huisgenoot» dat zeker de laatste jaren in de 
wetgeving steeds wisselende betekenis lijkt te krijgen niet vervangen door 
de duidelijker terminologie van artikel 588 lid 1, sub b Sv, nl. «degene, die 
zich in het huis bevindt en die zich bereid verklaart om het stuk terstond 
aan hem voor wie het bestemd is te doen toekomen». In het nog bij de 
Eerste Kamer aanhangige wetsvoorstel 18 324 betreffende gerechtelijke 
mededelingen in Strafzaken wordt niet voorgesteld de terminologie van 
artikel 588 lid 1 sub Sv aan te passen aan de terminologie van artikel 2 Rv. 

Voorts was het de leden van de C.D.A.-fractie niet duidelijk geworden 
waarom in artikel 2 Rv na een advies van de Raad van State de term «ter 
post bezorgen» is opgenomen en niet is aangesloten bij de terminologie 
van artikel 585 Sv «toezending van een gewone of aangetekende brief over 
de post». Zij zouden daaromtrent gaarne nog nader antwoord ontvangen. 

Geldt de situatie waarin de deurwaarder afschrift van het exploit kan 
laten aan onmiskenbaar de gedaagde in persoon, doch deze weigert het 
afschrift in ontvangst te nemen als de situatie waarin de deurwaarder het 
afschrift «niet aan de gedaagde in persoon kan laten», met alle rechtsge-
volgen die aan de situatie waarin geen betekening in persoon heeft 
plaatsgevonden zijn verbonden? Indien dit laatste het geval is, dient zulks 
dan niet als een enigszins ongerijmde «beloning» aangemerkt te worden 
voor die opstelling van zo'n weigerachtige gedaagde? 

Ingevolge het gestelde in artikel 343 lid 1 alsmede het nieuwe lid van 
artikel 407 «bevordert de advocaat of procureur dat de dagvaarding de 
betrokkene tijdig bereikt». 

Blijkens het gestelde op pagina 12 van de memorie van toelichting dient 
zulks als een inspanningsverbintenis van de desbetreffende advocaat c.q. 
procureur te worden aangemerkt. In verband met de bepaling van de 
begrenzing van deze inspanningsverbintenis rezen bij de aan het woord 
zijnde leden de navolgende vragen: 

Kan in het geval dat de relatie tussen advocaat c.q. procureur en zijn 
cliënt verbroken is, de desbetreffende advocaat c.q. procureur er in beginsel 
mee volstaan het origineel van de dagvaarding door te zenden naar het 
laatste hem bekende adres van die voormalige cliënt? 

Dient die betreffende advocaat c.q. procureur, indien hij redelijkerwijze 
kan vermoeden dat dit laatste hem bekende adres onjuist is c.q. kan zijn, 
onderzoek te verrichten naar de juistheid van het adres c.q. het juiste adres 
van die voormalige cliënt? 

Wat indien die onderzoekingen niet tot duidelijkheid ter zake leiden? 
Dient die betreffende advocaat c.q. procureur - ingeval de relatie met die 

cliënt reeds is verbroken - indien hem geen juist adres van die cliënt meer 
bekend is, danwei hij bijvoorbeeld wetenschap heeft van het feit, dat die 
voormalige cliënt niet te bereiken is wegens langdurig verblijf in het 
buitenland, zich bij wijze van zaakwaarneming van de belangen van die 
vroegere cliënt, te stellen in de appèl-procedure, een en ander hangende 
het moment waarop ten verzoeke van die cliënt een andere procureur de 
procedure zal overnemen? 

Dezelfde leden vroegen vervolgens of de gehanteerde terminologie in 
artikel 343 zijnde dat betekening kan geschieden aan het kantoor van de 
advocaat of indien een procureur is opgetreden, van de procureur zodanig 
begrepen dient te worden dat indien een procureur is opgetreden wel ten 
kantore van die procureur doch niet ten kantore van de behandelend 
advocaat de appèl-dagvaarding kan worden betekend? 

Ingevolge het gestelde in artikel 343 lid 1 alsmede in het nieuwe lid van 
artikel 407 kan betekening in bepaalde gevallen geschieden aan het kantoor 
van de advocaat. In tegenstelling tot de domiciliekeuze ten kantore van de 
procureur van de procedure in eerste aanleg, hetgeen immers uit de 
processtukken blijkt, is het begrip «ten kantore van de (behandelend) 
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advocaat in eerste aanleg» een veel minder bepaalde aanduiding. In 
verband daarmee stelden de leden van de C.D.A.-fractie de navolgende 
vraag. Kan rechtsgeldig de appèl-dagvaarding betekend worden aan het 
(oorspronkelijke) kantoor van de behandelende advocaat in eerste aanleg: 

- In het geval de advocaat die feitelijk de zaak behandelde, en bijvoorbeeld 
werkzaam was op een «groot advocatenkantoor», tijdens de procedure in 
eerste aanleg «van kantoor veranderd» is, in dier voege dat hij sedertdien 
op een ander advocatenkantoor werkzaam is en van die verandering van 
kantoor appellant niet op de hoogte is geweest? 

- In het geval na afronding van de procedure in eerste instantie, door de 
advocaat van de wederpartij aan de advocaat van de appellant is medege-
deeld dat hij niet langer de zaak behandelt met opgave van de naam van de 
advocaat die de behandeling heeft overgenomen c.q. zal overnemen. 

De voorzitter van de commissie, 
Leyten-de Wijkerslooth de Weerdesteyn 

De griffier van de commissie, 
Dijkstra-Liesveld 
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