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Bestuursregel Voorlichtingsbrief Rechtspraak bij exploten   
 
Het bestuur van de KBvG;   
 
Gelet op artikel 20 van de Verordening KBvG Normen voor Kwaliteit, artikel 15, tweede lid, 
Verordening beroeps‐ en gedragregels; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1 
 
De gerechtsdeurwaarder verstrekt bij ieder exploot van dagvaarding in zaken waarin partijen in 
persoon kunnen procederen de brief, die in de bijlage bij deze bestuursregel is opgenomen.   
 
Artikel 2 
 
Deze bestuursregel treedt in werking met ingang van 7 april 2020. 
 
Toelichting 
Tijdelijke voorziening inzake mondelinge behandeling in burgerlijke en bestuursrechtelijke zaken 
De rechtbanken, de gerechtshoven, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de 
Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven hebben vanaf dinsdag 17 
maart 2020 hun deuren gesloten om verspreiding van COVID‐19 tegen te gaan. In principe valt de 
behandeling van rechtszaken stil. Uitzondering vormen urgente zaken die niet kunnen wachten. Voor 
de voortgang van urgente burgerlijke en bestuursrechtelijke zaken is het van belang dat buiten 
twijfel staat dat de mondelinge behandeling ook plaats kan vinden zonder dat een fysieke zitting in 
de rechtbank plaatsvindt. Daartoe is c.q. wordt door de Regering een voorziening getroffen, 
genaamd ‘Tijdelijke voorzieningen van procedurele aard en wijziging van enkele wetten op het 
terrein van het Ministerie van Justitie en Veiligheid in verband met de uitbraak van COVID‐19 
(Spoedwet COVID‐19 Justitie en Veiligheid)’ 
 
De spoedwet brengt een tijdelijke wijziging aan op artikel 82 Rv, te weten: 
‘In afwijking van artikel 82, tweede lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering kunnen 
gedaagden uiterlijk op de eerste roldatum uitsluitend schriftelijk of door middel van een elektronisch 
communicatiemiddel kenbaar maken dat zij mondeling of schriftelijk een conclusie van antwoord 
willen nemen. In afwijking van het bepaalde in artikel 111, tweede lid, onder g, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering worden deze wijzen van antwoorden niet vermeld in het exploot van 
dagvaarding, maar in een brief, die bij het exploot van dagvaarding is gevoegd.’ 
 
Met deze – tijdelijke – wijziging wordt beoogd te zorgen dat de kantonzaken doorgang kunnen 
vinden, door aan de gedaagden een volwaardig alternatief te bieden voor het voeren van mondeling 
verweer ter zitting. Met de regeling dat zij telefonisch of per email uiterlijk op de eerste roldatum 
kunnen melden dát zij (mondeling of schriftelijk) verweer willen voeren, is daaraan voldaan. Op 
aandringen van de KBvG is afgezien van het mede‐betekenen van deze brief. Aanpassing van alle 
sjablonen voor dagvaardingsexploten hierop uitsluitend voor de duur van de coronamaatregelen is 
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een te bewerkelijk en daarmee te langdurig proces voor deurwaarders en advocaten. Om te 
voorkomen dat de niet‐aangepaste exploten van dagvaarding nietig worden verklaard, is daarom ook 
geregeld dat de vermelding van de wijzen van antwoorden in een afzonderlijke brief wordt 
opgenomen, die bij de dagvaarding wordt gevoegd. De Raad voor de Rechtspraak heeft hiervoor een 
uniforme modelbrief opgesteld die aan deze bestuursregel is gehecht.   
 
Duidelijk is dat voorafgaand aan de inwerkingtreding van de wet daarop al noodgedwongen 
geanticipeerd zal moeten worden. De wetgever heeft terugwerkende kracht tot en met 23 maart 
2020 aan de wet gegeven zodat de situatie achteraf gelegaliseerd zullen zijn.   
 
Het Bestuur meent dat onder de omstandigheden naar analogie niet anders denkbaar is dat ook aan 
deze bestuursregel terugwerkende kracht toekomt, nu tussen de dag van bekendmaking en die van 
inwerkingtreding minimaal een termijn van één maand moet liggen.   
 
De gerechtsdeurwaarder wordt aldus door de wetgever gevraagd de brief uit te reiken. Van het 
mede‐betekenen ervan is afgezien. Het bestuur van de KBvG is nauw betrokken geweest bij de 
totstandkoming van de spoedwet. Het bestuur hecht zeer aan de adequate voortgang van de kanton‐
zaken en heeft aan de Rechtspraak toegezegd dat de gerechtsdeurwaarders de brief gedurende het 
daartoe overeengekomen tijdvak bij alle dagvaardingen zullen uitreiken. Om het belang daarvan en 
het gebrek aan vrijblijvendheid te onderstrepen worden de leden van de KBvG middels deze 
bestuursregel gedurende het met de Rechtspraak overeengekomen tijdvak verplicht de in artikel 82 
Rv bedoelde brief met elke betekende dagvaarding uit te reiken. Dit tijdvak vangt aan op 7 april 
2020. Het einde ervan zal middels e‐mail nader worden gecommuniceerd. 
 
Den Haag, 6 april 2020 
 



 
 

  

  
  
 
  
  
 
  
  
  
  
 
  
 
  

 

 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
U bent opgeroepen voor een zitting bij de rechtbank op de datum die in de 
dagvaarding staat. 
Vanwege de Corona-crisis is de rechtbank tijdelijk gesloten.  
 
Wat betekent dat voor u? 
 
U bent het eens met wat er in de dagvaarding staat 
Als u het eens bent dan hoeft u niets te doen. De rechtbank zal dan uitspraak doen. In de uitspraak van 
de rechtbank staat het totale bedrag dat u aan de tegenpartij moet betalen.  
 
Als u het eens bent en u wilt een betalingsregeling 
De rechtbank kan geen betalingsregeling opleggen. Dat kunt u alleen met uw tegenpartij afspreken. 
Neem daarvoor zo snel mogelijk contact op met de deurwaarder die de dagvaarding heeft uitgebracht of 
met de tegenpartij. 
 
U bent het niet eens met wat er in de dagvaarding staat 
Schrijf of e-mail de rechtbank dan waarom u het niet eens bent met wat er in de dagvaarding staat. Als u 
schriftelijk bewijs heeft om aan te tonen waarom het niet klopt, voeg dan kopieën van de bewijsstukken 
toe, zoals contracten, betalingsbewijzen, e-mails, etc.  
 
Uw brief (in tweevoud) of e-mail met bijlagen moet uiterlijk op de zittingsdatum als genoemd in de 
dagvaarding bij ons binnen zijn. Het adres staat in de dagvaarding. Het e-mailadres van de rechtbank 
vindt u onderaan deze brief. 
 
U wilt uitstel voor het indienen van een schriftelijke reactie 
Schrijf of e-mail de rechtbank dan dat u uitstel wilt.  
Uw brief of e-mail moet uiterlijk op de zittingsdatum als genoemd in de dagvaarding bij ons binnen 
zijn. Het adres staat in de dagvaarding. Het e-mailadres van de rechtbank vindt u onderaan deze brief. 
 
U wilt mondeling reageren 
Als u mondeling wilt reageren, dan kunt u dat de rechtbank uiterlijk op de zittingsdatum als genoemd in 
de dagvaarding per brief of e-mail laten weten. U mag ons ook bellen als u mondeling op de 
dagvaarding wilt reageren.  
 
Het telefoonnummer van de rechtbank vindt u onderaan deze brief. U ontvangt dan bericht hoe en 
wanneer u uw mondelinge reactie kunt geven.  
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Als wij op de zittingsdatum als genoemd in de dagvaarding niets van u hebben gehoord, dan gaan wij 
ervan uit dat u niet wilt reageren op wat er in de dagvaarding staat.  
 
De rechtbank zal dan uitspraak doen. In de uitspraak van de rechtbank staat het totale bedrag dat u aan 
de tegenpartij moet betalen.   
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
De Rechtspraak 
 
 
 
Voor contactgegevens en informatie zie ook www.rechtspraak.nl en de volgende pagina.  
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Rechtbank Amsterdam  Telefoonnummer  E-mailadres 
  088 – 361 1428 postbureau.kanton.rb.amsterdam@rechtspraak.nl 

Rechtbank Den Haag Telefoonnummer  E-mailadres 
Den Haag 088 – 361 2032 kanton.denhaag.civiel.rb-dh@rechtspraak.nl 

Leiden 088 – 361 2030 kantondagvaarding.dhg.lei@rechtspraak.nl 

Gouda 088 – 361 2040 kantondagvaarding.dhg.gou@rechtspraak.nl 

Rechtbank Gelderland Telefoonnummer E-mailadres 
Arnhem en Nijmegen 088 – 361 1499 kanton.arnhem@rechtspraak.nl   

kanton.nijmegen@rechtspraak.nl 

Zutphen en Apeldoorn 088 – 361 1486 kanton.zutphen@rechtspraak.nl 

    kanton.apeldoorn@rechtspraak.nl 

Rechtbank Limburg Telefoonnummer E-mailadres 
Roermond 088 – 361 1640 br.ka.rol.RB-LIM.roermond@rechtspraak.nl 

Maastricht 088 – 361 1636 br.ka.rol.RB-LIM.maastricht@rechtspraak.nl  

Rechtbank Midden-Nederland Telefoonnummer E-mailadres 
Utrecht en Amersfoort 088 – 361 1774 civiel.rb.mnl.utrecht@rechtspraak.nl 

Lelystad  Almere 088 – 361 1775 civiel.rb.mnl.lelystad@rechtspraak.nl 

Rechtbank Noord-Holland Telefoonnummer E-mailadres 
Haarlem 088 – 361 1179 kanton.rb-nho.haarlem@rechtspraak.nl 

    luchtvaart.nho@rechtspraak.nl  
Zaanstad 088 – 361 1168 kantonzaanstad@rechtspraak.nl 

Alkmaar 088 - 361 11 47 kantonrol.alkmaar@rechtspraak.nl 

Rechtbank Noord-Nederland Telefoonnummer E-mailadres 
Assen 088 – 361 1326 kantondagvaarding.noordnederland.ass@rechtspraak.nl 

Groningen 088 – 361 1341 kantondagvaarding.noordnederland.gro@rechtspraak.nl 

Leeuwarden 088 – 361 1352 kantondagvaarding.noordnederland.lwr@rechtspraak.nl 

Rechtbank Oost-Brabant Telefoonnummer E-mailadres 
’s-Hertogenbosch 088 – 361 1815 kantondagvaarding.obr.she@rechtspraak.nl 

Eindhoven 088 – 361 1813 kantondagvaarding.obr.ein@rechtspraak.nl 

Rechtbank Overijssel  Telefoonnummer E-mailadres 
Almelo 088 – 361 1053 kantonalmelo@rechtspraak.nl 

Enschede 088 – 361 1062 kantonenschede@rechtspraak.nl 

Zwolle 088 – 361 1026 kanton-zwolle@rechtspraak.nl 

Rechtbank Rotterdam  Telefoonnummer E-mailadres 
Dordrecht 088 – 362 4620 Kantondagvaarding.rtm.dor@rechtspraak.nl  

Rotterdam 088 – 362 4610 Kantondagvaarding.rtm.rtm@rechtspraak.nl 
Rechtbank Zeeland-West-
Brabant 

Telefoonnummer E-mailadres 

Breda dagvaardingen Kanton en 
Handel 

088 - 361 1557 dagvaardingen.breda.rb-zwb@rechtspraak.nl 

Middelburg dagvaardingen 
Kanton 

088 – 361 15 36  dagvaardingen.middelburg.rb-zwb@rechtspraak.nl  

 

           Indien u per brief of e-mail reageert vragen wij u om uw adres, e-mail en 
telefoonnummer te vermelden. 
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