
Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Vergaderjaar 1984-1985 Nr. 159a 

18484 Wijziging van enige bepalingen betreffende nietigheid 
in het burgerlijk geding 

MEMORIE VAN ANTWOORD 
Ontvangen 19 april 1985 

De leden van de fractie van het C.D.A. hebben gevraagd of zich bepaalde 
complicaties kunnen voordoen ten aanzien van het functioneren van het 
voorgestelde stelsel in geval meerdere gedaagden in één procedure bij 
onderscheiden exploiten worden gedagvaard tegen een bepaalde rechtsdag 
en zich een gebrek in een dagvaarding dat nietigheid meebrengt, voordoet 
bij (de wijze van uitbrenging van) één of meer van die exploiten. Dienen bij 
de wijze van herstel zoals voorzien in artikel 92 dan wel hernieuwde 
oproeping tegen een nieuwe dag, zoals voorzien in de derde zin van artikel 
93 alsdan uitsluitend opnieuw exploiten te worden uitgebracht aan de 
gedaagden van die eerdere gebrekkige exploiten dan wel aan alle gedaag-
den? 

In het geval dat meerdere gedaagden in één procedure bij onderscheiden 
exploiten tegen een bepaalde rechtsdag worden gedagvaard en zich een 
gebrek dat nietigheid meebrengt in één of meer van de dagvaardingen 
voordoet, behoeven er zich naar mijn mening volgens het voorgestelde 
stelsel geen complicaties voor te doen. Volgens het voorgestelde artikel 92 
kan het gebrek in één of meer van de dagvaardingen bij deurwaardersexploit 
voor de dienende dag worden hersteld. Indien het gebrek zo tijdig wordt 
ontdekt dat het met inachtneming van de voor dagvaarding voorgeschreven 
termijn kan worden hersteld, zal een deurwaardersexploit slechts uitgebracht 
hoeven te worden aan de gedaagde(n) die een gebrekkige dagvaarding 
had(den) ontvangen. Als in verband met de in acht te nemen termijn van 
dagvaarding tegen een nieuwe rechtsdag moet worden gedagvaard, zal 
ook de overige gedaagden de nieuwe rechtsdag moeten worden aangezegd. 

Indien het gebrek in de dagvaarding niet vóór de oorspronkelijk aange-
zegde rechtsdag is ontdekt en het aannemelijk is dat één of meer gedaagden 
niet verschijnt ten gevolge van het gebrek, spreekt de rechter de nietigheid 
van de dagvaarding uit ten aanzien van deze gedaagde(n). Het spreekt 
vanzelf dat ten aanzien van de overige - verschenen - gedaagden de zaak 
door de rechter wordt aangehouden (zie ook het in artikel 79, eerste lid, 
Wetboek van Rechtsvordering gevolgde systeem). In dit geval zal/zullen de 
niet verschenen gedaagde(n) opnieuw moeten worden gedagvaard en 
zullen ook de verschenen gedaagden tegen de nieuwe rechtsdag moeten 
worden opgeroepen. 

Als de rechter de nietigheid van de gebrekkige dagvaarding niet uitspreekt, 
zal hij volgens het voorgestelde systeem een nieuwe dag bepalen, waartegen 
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de niet verschenen gedaagde(n) moeten worden opgeroepen met herstel 
van het gebrek. Ten aanzien van de wel verschenen gedaagden zal in dat 
geval de zaak worden aangehouden tot de door de rechter bepaalde 
nieuwe rechtsdag. 

Uit het voorgaande vloeit voort dat soms - namelijk als de nietigheid 
vóór de oorspronkelijke dienende dag wordt ontdekt (artikel 92) of als de 
rechter ten aanzien van een of meer gedaagde(n) de nietigheid van de 
dagvaarding uitspreekt (artikel 93, tweede lid) - aan alle gedaagden de 
nieuwe rechtsdag zal moeten worden aangezegd. In het in artikel 93, derde 
lid, bedoelde geval van hernieuwde oproeping tegen een nieuwe dag, zal 
deze oproeping aan de ter terechtzitting verschenen gedaagden niet 
behoeven te worden uitgebracht, aangezien zij ter terechtzitting al hadden 
vernomen welke de nieuwe, door de rechter bepaalde dag, zal zijn. 

De Minister van Justitie, 
F. Korthals Altes 
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