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Algemeen 

Op de in het eindverslag gemaakte opmerkingen en gestelde vragen 
reageer ik gaarne als volgt. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. betreurden het ontbreken van een 
meer actuele cijfermatige onderbouwing van de problemen. Ik merk op dat 
in de memorie van toelichting verschillende cijfers zijn gegeven over het 
aantal dagvaardingen dat op de wijze van artikel 2 Rv. wordt uitgebracht 
(onder meer over 1982) en de daarmee gemoeide kosten en dat ook in de 
memorie van antwoord is ingegaan op de nadelen van het huidige artikel 
2. Uit deze gegevens blijkt dat de regeling in artikel 2 Rv. niet alleen een 
zware en dure last vormt voor de gemeenten, maar ook dat deze veelvuldige 
wijze van betekenen onvoldoende zekerheid biedt dat het exploit te 
bestemder plaatse komt. Het nieuwe artikel 2 Rv. te zamen met de andere 
wijzigingsvoorstellen (gewezen zij onder meer op het nieuwe artikel 4 
onder 9° en de aanvullingen van de artikelen 343 en 407) biedt meer 
waarborgen dat de betrokkene van het exploit kennis zal nemen. Er zijn 
geen redenen om aan te nemen dat meer actuele cijfers, zo die beschikbaar 
zouden zijn, tot een andere conclusie zouden kunnen leiden ten aanzien 
van artikel 2 van het wetsontwerp. 

Op de vraag van deze leden waarom niet dezelfde formulering voor het 
begrip huisgenoot is gebruikt als bij de wijze van kennisgeving van gerech-
telijke mededelingen in strafzaken antwoord ik het volgende. 

In artikel 588 Wetboek van Strafvordering is bij de Wet van 11 december 
1980, Stb. 666, het begrip «huisgenoot» vervangen door: 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. 

Uit de desbetreffende memorie van toelichting (kamerstukken II, zitting 
1979-1980, 15842, nr. 3, blz. 17) blijkt dat het hier een verruiming betrof die 
samenhing met strafrechtelijke jurisprudentie van de Hoge Raad en 
waarmee men beoogde te bewerkstelligen dat het stuk in minder gevallen 
aan het hoofd van het plaatselijk bestuur zou moeten worden aangeboden, 
daar dit laatste gepaard gaat met onzekerheid en vertraging. 

Voor het nieuwe artikel 2 Rv. gaat dit bezwaar tegen het begrip huisgenoot 
niet op, daar ingevolge het eerste lid van dit artikel het stuk in een gesloten 
enveloppe moet worden achtergelaten indien het niet aan een huisgenoot 
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kan worden ter hand gesteld. Dit alternatief voorkomt de onzekerheid en 
vertraging die met de aanbieding aan het hoofd van het plaatselijk bestuur 
gepaard gaan. Aan verruiming van het begrip huisgenoot bestaat hier dus 
geen behoefte. 

Aan een wijziging bestaat ook vanuit de praktijk geen behoefte. Het van 
oudsher gehanteerde begrip huisgenoot levert in de praktijk voor de 
deurwaarder vrijwel geen probleem op. Noch door de Subcommissie 
Burgerlijke Rechtsvordering van de Staatscommissie voor de Nederlandse 
Burgerlijke Wetgeving, noch door de Koninklijke Vereniging van Gerechts-
deurwaarders, is wijziging van de term huisgenoot bepleit. Overname van 
de formulering van artikel 588 Sv. heeft onder die omstandigheden naar 
mijn mening meer nadelen dan voordelen. 

Deze leden wilden de voor artikel 4 onder 12° Rv. voorgestelde tekst, en 
naar ik aanneem dus ook de door hen aangeroerde kwestie van de inzage 
in of de verkrijging van een afschrift van het exploit, liever in samenhang 
met de uiteindelijke tekst van de Leegstandwet beoordelen. Nu echter de 
Tweede Kamer wetsontwerp nr. 17425 (Wijziging van de Leegstandwet) 
onlangs heeft behandeld, komt het mij voor dat het thans voor de hand ligt, 
de aanpassing van artikel 4 onder 12° Rv. aan het onderhavige wetsontwerp 
in het kader van dit wetsontwerp af te ronden. 

Ik zie, anders dan deze leden, geen goede grond voor een afwijking in 
artikel 4 onder 12° Rv. van de elders in artikel 4 (onder 7°, tweede en 
vierde lid) van het wetsontwerp vervatte praktische regel dat afschriften 
van exploiten kunnen worden verkregen bij de betreffende deurwaarder of 
advocaat. De betrokken gedaagden zijn meer gebaat bij een afschrift dan 
bij inzage, en men mag aannemen dat deurwaarders en advocaten een 
door de wet op hen gelegde taak als het verstrekken van een afschrift ook 
in het geval van artikel 4 onder 12° Rv. op passende wijze zullen kunnen 
vervullen. 

Artikelen 

Artikel I onder A (artikel 2 Rv., nieuw) 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. aarzelden nog over de termijn van 
drie maanden bewaarplicht van het tweede afschrift van het exploit. Ik zie 
deze bewaarplicht als een verlengstuk van de voorlichtingstaak van de 
deurwaarder bij de betekening. Bij en na de betekening kan de deurwaarder 
als eerste contactpunt fungeren voor degene die het exploit in ontvangst 
heeft genomen en kan hij aan de hand van het hem ter beschikking staande 
tweede afschrift eventuele vragen over het exploit beantwoorden. Naar 
mijn mening is een langere bewaarplicht dan drie maanden niet nodig. 
Daarbij dient in het oog te worden gehouden dat degene die zich tot de 
deurwaarder wendt noodzakelijkerwijs reeds kennis heeft genomen van het 
exploit. Hij kan zich dus ook met het afschrift tot de deurwaarder of enige 
andere rechtshulpverlener wenden. 

Deze leden vroegen de reactie van de regering op een door prof. mr. G. 
R. Rutgers voorgestelde redactie van artikel 2 Rv.; vgl. ook diens artikel in 
aflevering 19 van het Nederlands Juristenblad, blz. 913. De verschillen 
tussen deze redactie en de in het wetsontwerp voorgestelde tekst zijn 
vrijwel geheel van terminologische aard. Zij betreffen het gebruik van de 
omschrijving «degene voor wie het exploit bestemd is» in plaats van 
gedaagde, en «iemand aan diens woonplaats aantreft die zich bereid 
verklaart om het afschrift terstond aan hem voor wie het bestemd is te 
doen toekomen» in plaats van huisgenoot. De voorkeur voor handhaving 
van de term huisgenoot op deze plaats heb ik hierboven reeds toegelicht. 
Ten aanzien van het gebruik van het woord gedaagde geldt dat dit woord, 
in aansluiting op artikel 1, eerste lid, ook wordt gebruikt in het huidige 
artikel 2 en dat er geen twijfel over bestaat dat deze wijze van betekening 
ook gevolgd moet worden bij andere exploiten dan dagvaardingen. Een 
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laatste verschil tussen de twee redacties betreft het gebruik van de woorden 
«verzendt over de post» in plaats van bezorging ter post. Overeenkomstig 
het advies van de Raad van State is op deze plaats alsnog de term «verzenden 
per post» vervangen door bezorgen ter post, zulks in navolging van het 
woordgebruik in artikel 18, onder C, van de Leegstandwet, omdat aldus 
duidelijker blijkt dat het daadwerkelijk aankomen van het afschrift bij de 
gedaagde geen rol speelt. 

Volgens de leden van de V.V.D.-fractie komt in de voorgestelde tekst van 
artikel 2, eerste lid, onvoldoende de bedoeling van deze bepaling tot 
uitdrukking. Deze leden en ik zijn het erover eens dat de deurwaarder van 
alle handelingen die de deurwaarder krachtens het eerste lid van artikel 2 
moet verrichten, in het exploit melding moet maken. De vraag is of deze 
bedoeling voldoende duidelijk tot uitdrukking komt. Naar mijn mening is 
dat wel het geval. De derde zin zegt dat de deurwaarder van deze handelingen 
melding maakt in het exploit, hetgeen terugslaat op alle handelingen 
genoemd in het eerste lid: het afschrift laten aan gedaagde of huisgenoot, 
het achterlaten van een afschrift aan de woonplaats of de bezorging ter 
post. De door deze leden voorgestelde tekst miskent dat «vermelding van 
de reden der feitelijke onmogelijkheid» alleen betrekking heeft op de 
onmogelijkheid om een afschrift aan de woonplaats achter te laten. Immers 
alleen dan moet de weg van de bezorging ter post worden gevolgd. 

Zoals hierboven gezegd, ben ik met deze leden van mening dat van alle 
handelingen van de deurwaarder krachtens artikel 2, eerste lid, aantekening 
moet worden gedaan in het exploit. Uit artikel 1, tweede lid, Rv. vloeit voort 
dat indien de wet bepaalt dat melding moet worden gemaakt in het exploit, 
zulks ook dient te geschieden in het afschrift. 

Omtrent de door deze leden aan de orde gestelde wenselijkheid van 
nummering van de drie leden van artikel 2 merk ik op dat het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering geen genummerde leden kent zodat het 
uit dien hoofde geen aanbeveling verdient van één artikel de leden te 
nummeren. 

Artikel I onder G (artikel 4 onder 9°, laatste zinsnede, nieuw) 

De leden van de V.V.D.-fractie wezen naar aanleiding van het gestelde in 
de memorie van antwoord omtrent het gebruik van de term bevorderen in 
de laatste zin van artikel 4 onder 9° op de verschillen tussen de termen 
«bevorderen» en de door hen bepleite term «zorgdragen voor». In zijn 
uitspraak van 27 november 1953, N.J. 1955, 396, heeft de Hoge Raad 
overwogen dat de duidelijke strekking van artikel 4 onder 7° 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 maatregelen hij daartoe zal treffen. 
Niet zal voor ieder geval kunnen worden aangegeven waaruit deze maatre-
gelen zullen bestaan. Het zal aan de officier van justitie moeten worden 
overgelaten de nodige maatregelen te nemen opdat het exploit de betrokkene 
bereikt. Van een al te lichtvaardige taakopvatting bij het openbaar ministerie 
is in het verleden geenszins gebleken. De vraag of de taak van het openbaar 
ministerie wordt omschreven met de term «zorgdragen voor» dan wel 
«bevorderen» is naar mijn mening uiteindelijk een kwestie van smaak. In 
het bijzonder omdat bevorderen aangeeft dat de officier van justitie niet stil 
mag blijven zitten, maar de nodige maatregelen moet nemen, zou ik aan 
deze term de voorkeur willen geven. 

Artikel I, onder L en M(wijziging van artikel 343, eerste lid, Rv.; artikel 407, 
vijfde lid, Rv. nieuw) 

Ik moge verwijzen naar het hierboven onder Artikel I, onder G gestelde 
omtrent de term «bevorderen». 
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Slotopmerking 

De leden van de V.V.D.-fractie merkten ten slotte op dat node een 
voorziening wordt gemist voor het geval dat, als gevolg van bijvoorbeeld 
een calamiteit, op de laatste dag van een appeltermijn de woonplaats van 
de betrokkene niet is te bereiken. Het desbetreffende citaat uit de toelichting 
op het ontwerp van de deurwaarders in de door deze leden aangehaalde 
notitie van de Koninklijke Vereniging van Gerechtsdeurwaarders betrof 
evenwel de huidige wet. In het ontwerp is hiervoor de regeling van de 
tweede zin van artikel 2, eerste lid, van toepassing. 

De Ministervan Justitie, 
F. Korthals Altes 
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