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Met genoegen nam ik ervan kennis dat de leden van de C.D.A. fractie 
ermee konden instemmen dat de taak die de burgemeester thans nog heeft 
in het kader van de betekening van exploiten, vervalt. Op de door deze 
leden gestelde vragen betreffende het wetsvoorstel zal ik hieronder ingaan. 

De leden vroegen of ik eveneens overweeg de rol van de burgemeester 
inzake het afgeven van een verklaring van inkomsten en vermogen af te 
schaffen; zij waren van oordeel dat ook hier van een verouderde toestand 
kan worden gesproken. 

Te dien aanzien zij geantwoord dat bij de voorbereiding van een wet op 
de rechtsbijstand tevens zal worden bezien of de taak die het hoofd van het 
gemeentebestuur thans heeft bij de afgifte van de verklaring bedoeld in 
artikel 11 van de Wet rechtsbijstand aan on- en minvermogenden zal 
moeten vervallen. 

Deze leden vroegen of bij de voorbereiding van het wetsvoorstel is 
overwogen om een veel verdergaande vereenvoudiging van de procedure 
bij gerechtelijke mededelingen na te streven. Waarom, zo vroegen zij, is 
vastgehouden aan het in persoon bereiken van de gedaagde in een civiel 
geding terwijl zulks in administratiefrechtelijke procedures en bij een civiel 
verzoekschrift achterwege blijft? Waarom is hier niet gekozen voor een 
directe ter post bezorging van de gerechtelijke mededeling op het adres 
waarop gedaagde bij de burgerlijke stand staat ingeschreven? Welke 
besparingen zou een dergelijk systeem voor partijen met zich brengen? 

Zoals in de memorie van toelichting op het wetsvoorstel aangegeven 
beperkt het ontwerp zich tot een aanpassing van de bepalingen inzake de 
betekening van exploiten aan de behoeften van de praktijk. Dit uitgangspunt 
zou ik, naar aanleiding van de vragen van deze leden, gaarne als volgt 
nader willen toelichten. Anders dan in het administratieve proces, waarmede 
deze leden een vergelijking trekken, is in burgerlijke zaken de oproeping 
om in een proces te verschijnen veelal afkomstig van én gericht aan een 
natuurlijke persoon of een privaatrechtelijke rechtspersoon. Bij dergelijke 
oproepingen of met een proces verband houdende mededelingen kan niet 
worden volstaan met bezorging ter post door degene van wie het stuk 
afkomstig is, onder meer omdat het voorkomt dat het adres van de weder-
partij onbekend is, maar ook omdat dan iedere waarborg ontbreekt dat de 
inhoud van de oproeping of mededeling overeenstemt met hetgeen de 
afzender stelt te hebben verzonden. Met name het belang van de geadres-
seerde, zoals gezegd veelal een particulier, eist een dergelijke waarborg. 
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Men kan deze verkrijgen door de oproeping of mededeling via het gerecht 
te geleiden, zoals is voorgeschreven in verzoekschriftprocedures of 
betalingsbevelprocedures, of door hiervoor een gerechtsdeurwaarder in te 
schakelen, zoals thans in de meeste andere civiele zaken is voorgeschreven. 

Ik meen dat deze tweesporigheid gehandhaafd moet blijven, in de eerste 
plaats omdat van een aanzienlijke, onnodige verzwaring van de werkbelas-
ting van het griffieapparaat sprake zal zijn, indien in civiele zaken alle 
oproepingen en mededelingen via het gerecht zouden worden geleid. In de 
tweede plaats biedt het deurwaardersexploit, zoals dat in ons procesrecht 
verankerd is, bepaalde voordelen voor de rechtspraktijk die moeilijk zijn 
weg te denken. Ik noem de mogelijkheid van snellere afhandeling van de 
zaak indien een procespartij in persoon wordt bereikt (zie bijv. de artikelen 
81 en 825 Rv. en artikel 4 onder 9° Rv. van dit ontwerp) en de mogelijkheid 
dat een oproeping of mededeling op zeer korte termijn plaatsvindt (zie bijv. 
artikel 289, derde lid, Rv.). Ten slotte moet worden bedacht dat de materie 
van het onderhavige wetsvoorstel niet alleen betrekking heeft op - van 
justitiabelen uitgaande - oproepingen of mededelingen, maar ook op 
handelingen in de executiefase. In die fase speelt het gerecht in beginsel 
geen rol meer. 

Het wetsvoorstel gaat er om bovenvermelde redenen naar mijn mening 
terecht van uit dat deurwaardersexploiten in ons civiele rechtsbestel 
niet kunnen worden gemist. Dat gegeven zijnde, volstaat het met een 
modernisering van de wijze waarop deze exploiten moeten of kunnen 
worden uitgebracht. Daar op deze modernisering op goede gronden reeds 
lang en van verschillende zijden is aangedrongen, meen ik dat de moderni-
sering, zoals in dit wetsvoorstel wordt voorgesteld, moet plaatsvinden los 
van de vraag of de wetgever in evenveel gevallen als thans deurwaarders-
exploiten moet blijven voorschrijven. 

Voorzover het gaat om gerechtelijke (dat wil zeggen: van het gerecht 
afkomstige) oproepingen en mededelingen wordt ook in het burgerlijk 
procesrecht reeds thans in beginsel geen gebruik gemaakt van deurwaar-
dersexploiten, maar van de diensten der P.T.T. Ten aanzien van die 
materie wordt een verdere vereenvoudiging voorbereid in een wetsvoorstel 
dat onlangs voor advies aan de Raad van State is voorgelegd. Van dat 
wetsvoorstel verwacht ik een besparing op de omvang waarvan ik in de 
daarbij behorende memorie van toelichting nader inga. Ik hoop dit wets-
voorstel binnenkort bij de Tweede Kamer te kunnen indienen. 

Deze leden vroegen naar aanleiding van het artikel van Prof. Mr. G.R. 
Rutgers in de bundel «Tot zekerheid» waarom andermaal in artikel 2 Rv. 
gekozen is voor het woord «gedaagde» in plaats van: degene voor wie het 
exploit is bestemd. Zij wezen er daarbij op dat de titel van de eerste 
afdeling betrekking heeft op exploiten van dagvaarding, aanzegging en 
betekening. 

In de nota naar aanleiding van het eindverslag (nr. 8) heb ik over het 
gebruik van het woord «gedaagde» opgemerkt dat dit woord aansluit op 
artikel 1, eerste lid, Rv. en dat er geen twijfel over bestaat dat deze wijze 
van betekening ook moet worden gevolgd bij andere exploiten dan dag-
vaardingen. Vervanging van het woord «gedaagde» in artikel 2 door een 
andere terminologie roept de vraag op of ook artikel 1 anders moet worden 
geredigeerd. Een dergelijke wijziging van artikel 1 acht ik in het kader van 
dit wetsontwerp niet wenselijk, daar ik de in artikel 1 aangeduide plaats van 
de dagvaarding in ons burgerlijk procesrecht om hierboven vermelde 
redenen buiten dit wetsontwerp heb willen laten. 

Ten aanzien van het woord «huisgenoot» vroegen deze leden waarom dit 
woord, dat de laatste jaren in de wetgeving een steeds wisselende betekenis 
zou krijgen, niet wordt vervangen door de terminologie van artikel 588 lid 
1, sub b, Sv., namelijk: degene, die zich in het huis bevindt en die zich 
bereid verklaart om het stuk onverwijld aan hem voor wie het bestemd is te 
doen toekomen. 
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Ook ten aanzien van dit woord noopt de praktijk niet tot wijziging. Zoals 
in de nota naar aanleiding van het eindverslag (nr. 8) opgemerkt, levert het 
van oudsher gehanteerde begrip «huisgenoot» in de praktijk voor de 
deurwaarder geen probleem op. De overwegingen die destijds ten grondslag 
hebben gelegen aan wijziging van het begrip huisgenoot in artikel 588 Sv., 
gaan zoals in de nota naar aanleiding van het eindverslag opgemerkt, voor 
het nieuwe artikel 2 Rv. niet op. Gelet op het feit dat het huidige begrip de 
met de betekening belaste deurwaarders niet voor problemen plaatst - van 
die zijde is ook geen wijziging bepleit - acht ik een wijziging niet zinvol. 

Het was de leden van de C.D.A.-fractie niet duidelijk geworden waarom 
in artikel 2 Rv. na het advies van de Raad van State de term «ter post 
bezorgen» is opgenomen en niet is aangesloten bij de terminologie van 
artikel 585 Sv., namelijk «toezending van een gewone of aangetekende 
brief over de post». 

Met de term «bezorgen ter post» is overeenkomstig het advies van de 
Raad van State de terminologie van de Leegstandwet gevolgd. Deze term 
brengt naar mijn mening beter tot uiting dat de taak van de deurwaarder 
gelegen is in de bezorging ter post, en daarmee ook in de zorg voor een 
juiste en zorgvuldige adressering, en dat het daadwerkelijk aankomen van 
het afschrift bij de gedaagde voor een geldige betekening geen rol speelt. 

Deze leden vroegen of 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, geldt als de situatie waarin de 
deurwaarder het afschrift «niet aan de gedaagde in persoon kan laten», 
met alle rechtsgevolgen die aan de situatie waarin geen betekening in 
persoon heeft plaatsgevonden zijn verbonden. Zij vroegen of, indien dit 
laatste het geval is, zulks niet als een enigszins ongerijmde beloning voor 
die opstelling van zo'n weigerachtige gedaagde moet worden aangemerkt. 

Indien de gedaagde in persoon wordt aangetroffen en deze weigert het 
afschrift van het exploit aan te nemen, brengt zulks nog niet mee dat van 
betekening in persoon geen sprake kan zijn. Immers de wet stelt in artikel 1 
Rv. niet de eis dat het afschrift aan de betrokkene daadwerkelijk in handen 
wordt gesteld. In geval van een weigering zal de deurwaarder het afschrift 
op de naar omstandigheden meest voor de hand liggende wijze aan de 
betrokkene moeten laten, dan wel het exploit aan de woonplaats moeten 
uitbrengen (artikel 1, eerste lid, Rv.). De keuze voor het een of het ander laat 
de wet aan het inzicht van de deurwaarder over. Alleen indien de deurwaarder 
noch de gedaagde in persoon noch een huisgenoot te spreken krijgt, dient 
de betekening plaats te vinden op de wijze als in artikel 2 van het wetsontwerp 
voorgeschreven. 

Deze leden wezen erop dat blijkens de memorie van toelichting op de 
advocaat of procureur aan wiens kantoor op geldige wijze is betekend, 
ingevolge de artikelen 343 en 407 een inspanningsverbintenis rust om te 
bevorderen dat de dagvaarding de betrokkene bereikt. Zij vroegen of in het 
geval de relatie tussen de advocaat of procureur en de cliënt verbroken is, 
hij er in beginsel mee kan volstaan de dagvaarding door te zenden naar het 
laatste hem bekende adres van de cliënt. 

In de toelichting op artikel 4 onder 9° heb ik verwezen naar het arrest van 
de Hoge Raad van 27 november 1953, N.J. 1955, 396 inzake artikel 4 onder 
7°. In dat arrest heeft de Hoge Raad overwogen dat de duidelijke strekking 
van dat artikel is dat de officier van justitie zal moeten trachten het hem 
overgegeven afschrift aan de gedaagde partij te doen toekomen, waarbij 
het aan het beleid van de officier van justitie is overgelaten welke maatre-
gelen hij daartoe zal treffen. Hetzelfde zal moeten gelden ten aanzien van 
de advocaat of procureur, Daarbij zij opgemerkt dat in de gevallen bedoeld 
in de artikelen 343 en 407, waar het gaat om de betekening van de appel- of 
cassatiedagvaarding binnen de daarvoor voorgeschreven termijn na het 
vonnis of het arrest, er meestal nog wel contact zal bestaan tussen de 
advocaat of procureur en de cliënt. Problemen zullen zich niet licht voordoen. 
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In het door deze leden geschetste geval zal naar mijn mening de desbetref-
fende advocaat of procureur kunnen volstaan met toezending aan het hem 
bekende adres van zijn voormalige cliënt. Men mag immers aannemen dat 
de betrokkene op dat adres bereikbaar is. Dat wordt anders - en daarop 
richtte zich de volgende vraag van deze leden - indien de advocaat of 
procureur redelijkerwijs kan vermoeden dat dit laatste hem bekende adres 
niet meer juist is. De vraag rijst allereerst aan welke omstandigheden de 
desbetreffende advocaat of procureur zijn wetenschap of vermoeden 
ontleent. Aannemelijk is dat de wetenschap of het vermoeden dat het adres 
niet meer juist is, de weg wijst naar het nieuwe adres. Vermoedelijk is het 
adres ook vrij gemakkelijk te achterhalen door navraag te doen bij het 
bevolkingsregister. Indien het nieuwe adres niet te achterhalen is en de 
betrokkene zich zelfs voor zijn voormalige raadsman onvindbaar houdt, zal 
op de betrokkene het risico moeten liggen dat hij van de appel- of cassatie-
dagvaarding niet op de hoogte raakt. 

Deze leden vroegen of de desbetreffende advocaat of procureur - ingeval 
de relatie met die cliënt reeds verbroken is - indien hem geen juist adres 
van die cliënt bekend is, dan wel indien hij bij voorbeeld weet dat de 
voormalige cliënt niet te bereiken is wegens langdurig verblijf in het 
buitenland, zich bij wijze van zaakwaarneming dient te stellen in de 
appelprocedure, een en ander tot het moment dat een andere procureur de 
procedure zal overnemen. 

Ik merk op dat de aanvullingen van de artikelen 343 en 407 alleen zien op 
de betekening. Zij verplichten de advocaat of procureur te bevorderen dat 
de dagvaarding de betrokkene tijdig bereikt. De wijziging heeft geen 
verdergaande strekking. 

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

Het antwoord luidt bevestigend. Betekening kan geschieden ten kantore 
van de advocaat of procureur bij wie degene voor wie de dagvaarding 
bestemd is, in eerste aanleg laatstelijk woonplaats heeft gekozen. Indien 
een procureur optreedt, wordt de betrokkene ingevolge artikel 133, tweede 
lid, Rv. (als de betrokkene eiser is) of ingevolge artikel 137, derde lid, Rv. 
(als hij de gedaagde is), geacht woonplaats te hebben gekozen bij die 
procureur. De uitbreiding van de mogelijkheid tot betekening geldt dus in 
dat geval alleen het kantoor van die procureur. 

Volgens de leden van de C.D.A.-fractie is in tegenstelling tot de domicilie-
keuze ten kantore van de procureur in de procedure in eerste aanleg, 
hetgeen uit de processtukken blijkt, het begrip «ten kantore van de (behan-
delend) advocaat in eerste aanleg» een veel minder bepaalde aanduiding. 
Zij stelden in verband daarmee de navolgende vraag. Kan rechtsgeldig de 
appel-dagvaarding betekend worden aan het (oorspronkelijke) kantoor van 
de behandelend advocaat in eerste aanleg: 

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

- 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? 

Ter vermijding van misverstand merk ik op dat de betekeningsmogelijkheid 
in artikel 343 (artikel 407 noemt de advocaat niet) niet wordt uitgebreid tot 
het kantoor van de (behandelend) advocaat, maar tot het kantoor van de 
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advocaat bij wie laatstelijk woonplaats is gekozen. Het enkele optreden als 
advocaat houdt - anders dan voor het optreden als procureur geldt 
ingevolge de artikelen 133 en 137 Rv. - nog geen woonplaatskeuze in. 
Zoals in de memorie van antwoord (nr. 5) op blz. 9 opgemerkt moet er 
sprake zijn van een uitdrukkelijke woonplaatskeuze. Is in eerste aanleg 
(laatstelijk) woonplaats gekozen ten kantore van een advocaat, dan kan 
daar gedagvaard worden indien de advocaat bij wie woonplaats is gekozen 
(dat behoeft bij een «groot advocatenkantoor» niet de behandelend 
advocaat te zijn) daar nog steeds zijn kantoor heeft. Indien de betreffende 
advocaat intussen zijn kantoor heeft verplaatst, zal de betekening aan het 
nieuwe kantooradres kunnen plaatsvinden. In het tweede geschetste geval, 
waarin de behandelend advocaat heeft medegedeeld dat een andere 
advocaat de behandeling heeft overgenomen, heeft zulks geen invloed op 
de geldigheid van de betekening aan het kantoor van de advocaat bij wie 
laatstelijk woonplaats is gekozen. Beslissend is ook hier of kan worden 
betekend op het kantoor van de advocaat bij wie woonplaats is gekozen. 

De Minister van Justitie, 
F. Korthals Altes 
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