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BESTUURSREGEL VOORLICHTINGSBRIEF RECHTSPRAAK BIJ EXPLOTEN 

 

Het bestuur van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG);  

 

Gebruikmakend van haar bevoegdheid ex artikel 80, vijfde lid, van de Gerechtsdeurwaarderswet;  

Gelet op artikel 8.1 van de Gerechtsdeurwaardersverordening; 

 

Stelt de volgende bestuursregel vast: 

 

Artikel 1 -Voorlichtingsbrief 

 

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 -Citeertitel & inwerkingtreding 

1. Deze bestuursregel wordt aangehaald als: Bestuursregel Voorlichtingsbrief Rechtspraak bij 

exploten.  

2. Deze bestuursregel treedt in werking met ingang van het moment waarop de 

Gerechtsdeurwaardersverordening in werking treedt. 

’s-Gravenhage, 9 januari 2023 
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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 

(Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid). 

 

De tijdelijke wet 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 

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.  

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 

kantonzaken 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 , zolang de tijdelijke wijziging van artikel 82 Rv van kracht is, 

verplicht de in artikel 82 Rv bedoelde brief met elke betekende dagvaarding uit te reiken. Dit tijdvak 

is aangevangen op 7 april 2020. Het einde ervan zal middels e-mail worden gecommuniceerd. 

 

 

 


