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Excellentie, 
 
De KBvG heeft kennisgenomen van het voorstel, behorende bij de internetconsultatie “Besluit & 
Regeling elektronische publicaties”. De KBvG onderschrijft de publieksvriendelijkheid van dit 
voorstel: kennisname van een (openbare) publicatie door betrokkenen is vele malen groter bij 
plaatsing in een digitaal publicatieblad, dan door middel van bekendmaking op één enkele dag in één 
enkele krant. 
 
Hetzelfde voordeel geldt voor oproepingen door gerechtsdeurwaarders van diegenen die niet door 
raadpleging van officiële registers te traceren zijn. De kans dat deze personen via internet een 
uittreksel van een exploot of een oproeping voor een zitting onder ogen krijgen is aanmerkelijk 
groter dan dat dit via een dagblad gebeurt. 
 
De wetgever heeft dit onderkend door middel van de in 2015 in werking getreden Wet 
bekendmakingen aan personen zonder bekende woon- of verblijfplaats. Bekendmakingen aan 
personen waarvan zowel de woonplaats als het werkelijke verblijf in of buiten Nederland onbekend 
is, worden sindsdien elektronisch gedaan in de digitale Staatscourant. De grondslag voor deze wijze 
van publiceren is opgenomen in artikel 54 lid 4 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv.). 
 
Bij de totstandkoming van die wetgeving zijn echter een tweetal kwesties over het hoofd gezien.  
De eerste betreft de betekening ten aanzien van de gezamenlijke erfgenamen van een overledene. 

Op grond van artikel 53 sub c Rv. dient in dat geval het exploot tevens te worden aangekondigd in 

een landelijk dagblad of een dagblad verschijnend in de streek waar de laatste woonplaats van de 

overledene was. 

 



   
 

 

Een andere kwestie betreft de zogeheten anonieme betekening in geval het exploot betrekking heeft 

op een vordering tot ontruiming van een gebouwde onroerende zaak of een gedeelte daarvan door 

— kort gezegd — krakers. In zo'n geval bevat het exploot niet de naam van de geëxploteerde en 

schrijft artikel 61 Rv. voor dat de bekendmaking van een uittreksel van het exploot in een dagblad 

dient te geschieden. 

Nu in dit voorstel de regeling van elektronische publicaties van algemene bekendmakingen, 

mededelingen en kennisgevingen weer op de agenda van de wetgever staat, willen wij u vriendelijk 

verzoeken om ook artikel 53 sub c en artikel 61 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering te 

wijzigen in dier voege, dat ook de daar bedoelde uittreksels van exploten digitaal gepubliceerd 

mogen worden. 

De KBvG is uiteraard ten zeerste bereid om, indien gewenst, een nadere toelichting te geven of 

eventuele vragen te beantwoorden.  

 

Hoogachtend,  

Namens de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders  

 

 

Mr. O.M. Jans 

Bestuurslid KBvG 

 


