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NJ 2020/367

HOGE RAAD (CIVIELE KAMER)
28 juni 2019, nr. 18/05097
(Mrs. E.J. Numann, t.H. tanja-van den Broek, 
C.E. du Perron, M.J. Kroeze, H.M. Wattendorff; 
A-G mr. R.H. de Bock)
m.nt. A.I.M. van Mierlo onder NJ 2020/368

Art. 45-47, 54, 99, 114, 392 Rv; art. 1:15 BW

NJB 2019/1567
RvdW 2019/788
Prg. 2019/216
RBP 2019/74
Module BRP 2019/2041
Module BRP 2019/2045
Module BRP 2019/2044
ECLI:NL:PHR:2019:484
ECLI:NL:HR:2019:1052

Prejudiciële beslissing op voet art. 392 Rv. Kan en 
moet de deurwaarder een exploot uitbrengen 
aan een in de basisregistratie per so nen (BRP) op-
genomen brief adres in plaats van openbaar te be-
tekenen op de voet van art. 54 Rv? Art. 45-47 Rv; 
art. 54 lid 1 Rv; art. 1:15 BW. Prospective ruling.

Aangezien van een brief adres slechts sprake kan zijn 
in de gevallen dat de keuze daarvoor verplicht is, dan 
wel de wet die keuze mogelijk maakt, moet, mede ge
let op de om stan dig heid dat betekening op een brief
adres effectiever is dan openbare betekening, voor de 
toepassing van de art. 4547 Rv een brief adres worden 
aangemerkt als gekozen woonplaats in de zin van 
art. 1:15 BW. Dat betekent dat in dat geval geen spra
ke is van een onbekende woonplaats of onbekende 
werkelijke verblijfplaats als bedoeld in art. 54 lid 2 Rv, 
zodat exploten aan het brief adres betekend moeten 
worden en voor openbare betekening geen plaats is. 
Het voorgaande lijdt uitzon dering indien de deur
waarder moet aannemen dat het brief adres niet 
(meer) juist is en de stukken de betrokkene niet zullen 
bereiken bij betekening aan het brief adres. In dat geval 
gelden de betekeningsvoorschriften van art. 4547 Rv 
en art. 54 Rv. Indien degene voor wie het exploot is be
stemd, voor een of meer bepaalde aangelegenheden 
een andere gekozen woonplaats in de zin van art. 1:15 
BW heeft dan het brief adres, moet de deurwaarder ex
ploten die verband houden met die aangelegenheden, 
betekenen aan die gekozen woonplaats en niet aan 
het brief adres. 

De dagvaardingstermijn van ten minste een week, 
genoemd in art. 114 Rv, is ook bij betekening aan een 
brief adres van toepassing. Er is onvoldoende grond om 
af te wijken van de in de wet voorgeschreven termijn. 
De rechter van de plaats van het brief adres is als rech
ter van de gekozen woonplaats de be voeg de rechter 
als bedoeld in art. 99 lid 1 Rv.

Met het oog op de rechts ze ker heid heeft hetgeen 
hiervoor in 3.9 is overwogen geen gevolgen voor de 

geldigheid van exploten die vóór 1 augustus 2019 
openbaar zijn of zullen worden betekend.

On derlinge Waarborgmaatschappij DSW  
Zorgverzekeraar U.A., te Schiedam, eiseres in eerste 
aanleg, niet verschenen,
tegen
[gedaagde], zon der bekende woon- of verblijfplaats 
binnen en bui ten Nederland, gedaagde in eerste 
aanleg, niet verschenen.

Rechtbank:

3. De be oor de ling
3.1.  Aan de orde is de vraag of de dagvaarding 
aan gedaagde is betekend volgens de vereisten zoals 
neergelegd in de artikelen van de zesde afdeling, ti-
tel 1 van boek 1 van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering (Rv).
3.2.  Volgens de dagvaarding heeft gedaagde 
geen bekende woon- of verblijfplaats binnen en 
bui ten Nederland. Uit de Basisregistratie Per so nen 
(BRP) is gebleken dat gedaagde een bekend brief-
adres in [a-plaats] heeft. De dagvaarding is vervol-
gens openbaar betekend aan de Officier van justitie 
bij de rechtbank te Rotterdam en een uittreksel van 
dit exploot is op 9 mei 2018 aangekondigd in de 
Staatscourant. Een afschrift van dit exploot is ver-
zonden naar het door gedaagde opgegeven brief-
adres.
3.3.  Het is de kantonrechter gebleken dat ten 
aanzien van de vraag of dit een geldige wijze van be-
tekenen is en of aldus verstek verleend kan worden, 
verdeeldheid bestaat bij de fei te lij ke instanties en 
tevens dat dit vraagpunt in meerdere geschillen aan 
de orde is of kan zijn, zodat zij hierover ambts halve 
een rechtsvraag aan de Hoge Raad wenst te stellen. 
Bij tussenvonnis van 28 september 2018 is de eisen-
de partij in de gelegenheid gesteld zich over dit 
voornemen en over de inhoud van de te stellen 
vraag uit te laten.
3.4.  Eiseres heeft bij akte van 17 oktober 2018 
laten weten het stellen van een prejudiciële vraag 
op het punt van de status van een brief adres en de 
wijze van betekenen van exploten toe te juichen nu 
daarover de nodige verdeeldheid in rechtsopvattin-
gen heerst. Daarbij is het volgende naar voren ge-
bracht.
3.4.1.  Een brief adres kan niet worden gelijkge-
steld met een bekende woon- of verblijfplaats waar 
een betekening plaats moet vinden zoals bedoeld in 
artikel 46 en 47 Rv, zodat de betekening dient plaats 
te vinden op de voet van artikel 54 Rv, dat wil zeg-
gen aan het parket van de ambtenaar van het open-
baar ministerie gevolgd door publicatie van een uit-
treksel van het exploot in de Staatscourant. Hiermee 
wordt voldaan aan de formele vereisten die de wet 
stelt waarbij aansluiting moet worden gezocht. De 
wetgever heeft een brief adres niet willen bestempe-
len als ‘bekende woon- of verblijfplaats’, zodat een 
brief adres hieraan ook niet kan worden gelijkge-
steld. Evenmin biedt de parlementaire geschiedenis 
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aan kno pings pun ten voor de stelling dat het de be-
doeling was om met een brief adres aan te sluiten bij 
het begrip ‘gekozen woonplaats’ in artikel 1:15 BW.
3.4.2.  Ook artikel 588 van het Wetboek van Straf-
vor de ring biedt geen recht vaar di ging voor beteke-
ning op een brief adres. In dit artikel wordt expliciet 
voorgeschreven dat de uitreiking van gerechtelijke 
mededelingen dient plaats te vinden aan het adres 
waarop de betrokkene in het BRP staat ingeschreven 
indien uitreiking in persoon niet mogelijk is. Een 
dergelijk voorschrift bestaat niet in het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering.
3.4.3.  Met een openbare betekening én het ver-
zenden van een afschrift van het exploot aan het 
brief adres heeft eiseres voldaan aan de formele ver-
eisten die het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvor-
dering stelt en wordt bewerkstelligd dat via het 
brief adres kennis kan worden genomen van het ex-
ploot. Door aansluiting te zoeken bij de letter van de 
wet alsmede door een afschrift te verzenden aan het 
brief adres is de kans op kennisname het grootst.
3.5.  ten aanzien van de voorgestelde vragen 
heeft eiseres geen opmerkingen gemaakt. De kan-
tonrechter wenst dan ook de volgende vragen aan 
de Hoge Raad voor te leggen:
1. Geldt een door een persoon in de BPR opgege-
ven brief adres als gekozen woonplaats als bedoeld 
in artikel 1:15 BW?
2. Zo ja, dienen exploten op grond van artikel 46 Rv 
betekend te worden op dit adres?
3. Zo ja, maakt deze gekozen woonplaats ook (uit-
sluitend) de rechter van deze woonplaats bevoegd 
om kennis van het geschil te nemen zoals bedoeld 
in artikel 99 Rv?
4. Zo niet, is een openbare betekening van het ex-
ploot als bedoeld in artikel 54 lid 2 Rv voldoende of 
moeten en/of kunnen er bij een bekend brief adres 
en/of andere bekende gegevens (zoals bij voor beeld 
een e-mailadres) nadere eisen worden gesteld?
3.6.  Het betekenen van exploten is geregeld in 
artikel 45 e.v. Rv. Betekening dient op grond van ar-
tikel 46 Rv plaats te vinden in persoon of aan de 
woonplaats aan een huisgenoot van degene voor 
wie het exploot bestemd is of aan een andere per-
soon die zich daar bevindt en van wie aannemelijk 
is dat deze zal bevorderden dat het afschrift degene 
voor wie het exploot is bestemd, tijdig bereikt. In-
dien de deurwaarder geen afschrift kan laten aan de 
hierboven bedoelde per so nen, schrijft artikel 47 Rv 
voor dat hij een afschrift achterlaat aan de woon-
plaats in een gesloten enveloppe. In artikel 54 Rv is 
de betekening geregeld ten aanzien van hen die 
geen bekende woonplaats in Nederland hebben. De 
betekening geschiedt ter plaatse van hun werkelijk 
verblijf. Als de woonplaats en het werkelijk verblijf 
onbekend zijn, geschiedt de betekening aan het par-
ket van de ambtenaar van het openbaar ministerie 
bij het gerecht waar de zaak moet dienen en wordt 
voorts een uittreksel van het exploot zo spoedig 
mogelijk bekend gemaakt in de Staatscourant on der 
vermelding van naam en kantooradres van de deur-

waarder of van de advocaat van wie afschrift van het 
exploot kan worden verkregen.
3.7.  Het begrip woonplaats is nader geduid in 
artikel 1:10 BW. De woonplaats van een natuurlijk 
persoon bevindt zich te zijner woonstede en bij ge-
breke van woonstede ter plaatse van zijn werkelijk 
verblijf. Blijkens artikel 1:15 BW kan een persoon 
een andere woonplaats dan zijn werkelijke slechts 
kiezen, wanneer de wet hem daartoe verplicht, of 
wanneer de keuze bij schriftelijke of langs elektroni-
sche weg aangegane over een komst voor een of 
meer bepaalde rechtshandelingen of rechtsbetrek-
kingen geschiedt en voor de gekozen woonplaats 
een redelijk belang aanwezig is.
3.8.  Artikel 1.1 on der p. van de Wet basisregis-
tratie per so nen (Wbrp) bepaalt dat een brief adres 
het adres is waar voor betrokkene bestemde ge-
schriften in ontvangst worden genomen. Het woon-
adres wordt omschreven on der o.: 1o het adres waar 
betrokkene woont, waaron der begrepen het adres 
van een woning die zich in een voertuig of vaartuig 
bevindt, indien het voertuig of vaartuig een vaste 
stand- of ligplaats heeft, of, indien betrokkene op 
meer dan één adres woont, het adres waar hij naar 
redelijke verwachting gedurende een half jaar de 
meeste malen zal overnachten; 2o het adres waar, 
bij het ontbreken van een adres als bedoeld on der 1, 
betrokkene naar redelijke verwachting gedurende 
drie maanden ten minste twee derde van de tijd zal 
overnachten.

De basisregistratie heeft tot doel overheidsorga-
nen te voorzien van de in de registratie opgenomen 
gegevens, voor zover deze gegevens noodzakelijk 
zijn voor de vervulling van hun taak. De basisregis-
tratie heeft mede tot doel derden te voorzien van de 
in de registratie opgenomen gegevens, in bij of 
krachtens de Wbrp aangewezen gevallen (artikel 1.3 
Wbrp).
3.9.  Artikel 2.23 Wbrp bepaalt dat indien het 
woonadres ontbreekt dan wel artikel 2.40 ( iemand 
met een woonadres in een instelling voor gezond-
heidszorg, instelling op het gebied van de kinderbe-
scherming, een penitentiaire instelling of een door 
het college van bur ge mee ster en  wethouders aan-
gewezen instelling waarin beschermd wonen of op-
vang wordt verstrekt) of artikel 2.41 (het opnemen 
van een woonadres is naar het oordeel van de bur-
ge mee ster om veiligheidsredenen niet wenselijk) 
van toepassing is, op aangifte een brief adres wordt 
opgenomen.

Het college van bur ge mee ster en  wethouders is 
ingevolge lid 2 van dit artikel bevoegd ambts halve 
een brief adres op te nemen indien het woonadres 
ontbreekt en geen aangifte wordt gedaan van een 
brief adres. Het college neemt ambts halve geen 
brief adres op dan met instemming van de brief-
adresgever.
3.10.  Op grond van artikel 2.38 Wbrp dient dege-
ne die naar redelijke verwachting gedurende een 
half jaar ten minste twee derde van de tijd in Neder-
land verblijf zal houden, zich uiterlijk op de vijfde 
dag na de aanvang van zijn verblijf in persoon bij het 
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college van bur ge mee ster en  wethouders van de ge-
meente waar hij zijn woonadres heeft te melden 
om daarbij schriftelijk aangifte van verblijf en adres 
te doen. Indien hij geen woonadres heeft, kiest hij 
een brief adres en meldt hij zich binnen de gestelde 
termijn bij het college van bur ge mee ster en 
 wethouders van de gemeente waar hij zijn brief-
adres heeft om de bedoelde aangifte te doen.

Ook de ingezetene die geen woonadres heeft, 
kiest op grond van artikel 2.39 Wbrp een brief adres.

Als brief adresgever kan ingevolge artikel 2.42 
Wbrp worden gekozen:
a. een na tuur lij ke persoon die als ingezetene is in-
geschreven;
b. een rechts per soon die zijn zetel heeft in Neder-
land en die door het college van bur ge mee ster en 
 wethouders is aangewezen om als brief adresgever 
in zijn gemeente op te treden.
Diverse gemeenten hebben regelingen omtrent het 
brief adres opgesteld.
3.11.  Voor jurisprudentie op dit punt wordt (on-
der andere) verwezen naar twee uitspraken van de 
rechtbank te Den Haag ECLI:NL:RBDHA:2017:3305 
(brief adres geldt als woonplaatskeuze in de zin van 
artikel 1:15 BW, ten onrechte openbaar betekend, 
dagvaarding nietig) en ECLI:NL:RBDHA:2018:981 
(dagvaarding nietig; ten onrechte openbaar bete-
kend), een uitspraak van de kantonrechter te 
Amersfoort ECLI:NL:RBMNE:2016:2460 (verstek 
kan worden verleend na betekening op een brief-
adres). Daarnaast wordt verwezen naar HR 17 no-
vem ber 2015 ECLI:NL:HR:2015:3323 (een beslissing 
met betrekking tot artikel 588 Sv), alsmede naar een 
uitspraak van het Hof 's-Hertogenbosch  
ECLI:NL:GHSHE:2010:BP0237 (een brief adres is niet 
gelijk te stellen met een bekende woon- of verblijf-
plaats waar betekening moet plaatsvinden. Bij het 
ontbreken van een bekende woon- of verblijfplaats 
in of bui ten Nederland resteert op grond van artikel 
54 Rv alleen de mogelijkheid van een openbare be-
tekening). Van S.J.W. van der Putten is een over-
zichtsartikel ‘Het brief adres als gekozen woonplaats’ 
gepubliceerd in ‘Beslag en executie in de praktijk’ af-
levering 2017/6, vindplaats 2017/142.
3.12.  De Commissie cassatie in het belang der 
wet — bestaande uit mr. R.A.A. Duk, mr. M.M. Olthof 
en prof. dr. mr. t.F.E. tjong tjin tai — heeft op 6 okto-
ber 2017 haar zevende verslag uitgebracht aan de 
pro cu reur- gene raal bij de Hoge Raad, mr. J. Silvis.

In het verslag beveelt de commissie de pro cu-
reur- gene raal aan cassatie in het belang der wet in 
te stellen over de vraag of een dagvaarding rechts-
geldig kan worden betekend aan een in de Basisre-
gistratie Per so nen opgenomen brief adres.

Voor zover de kantonrechter heeft kunnen na-
gaan, is dit punt nog niet aan de orde ge weest.
3.13.  Ook de deurwaarders besteden met enige 
regelmaat aandacht aan de vraag of betekend moet 
worden op een brief adres nu dit onduidelijk is. Hier-
voor wordt verwezen naar berichten op het internet: 
https://www.janssen-janssen.nl/kenniscentrum/
nieuws/betekenen-aan-een- briefadres; 

https://www.groot-evers.nl/artikel-betekening-
exploot-aan-brief adres-adres-on derzoek/; 
https://www.ramvismans.nl/actueel/nieuws/175-
een-exploot-betekenen-op-een-brief adres-
rechtsgeldig.html; 
https://www.agin.nl/nieuws/betekening-aan- 
briefadres/.

In dit kader wordt ook verwezen naar 
tuchtrecht.nl — ECLI:NL:tGDKG:2017:72 en 
tuchtrecht.nl — ECLI:NL:tGDKG:2017:33.
3.14.  Strikt genomen kan in plaats van de werke-
lijke woonplaats een andere woonplaats alleen wor-
den gekozen als de wet daartoe verplicht, dan wel 
de keuze bij over een komst (voor een of meer be-
paalde rechtshandelingen of -betrekkingen) is ge-
schied. Bij een in het BRP vermeld brief adres kan 
niet worden vastgesteld of hiervan sprake is. Het 
kiezen van een brief adres is niet altijd verplicht. 
Deze verplichting geldt alleen voor per so nen zon der 
woonadres. In het geval van verblijf in bepaalde in-
stellingen of van veiligheidsredenen bestaat slechts 
de be voegd heid een brief adres te kiezen. Voor de 
deurwaarder en rechter is niet te achterhalen om 
welke reden er een brief adres is gekozen. Nu de 
wettelijke verplichting niet kan worden vastgesteld, 
zou dit betekenen dat een brief adres niet als geko-
zen woonplaats kan worden aangemerkt en een 
openbare betekening met een publicatie in de 
Staatscourant moet volgen.

Dit wringt naar het oordeel van de kantonrech-
ter met het doel van de betekening, betrokkene zo 
goed als mogelijk op de hoogte proberen te brengen 
van de inhoud van een exploot. Bij een openbare be-
tekening, hoewel in een dergelijk geval dan volgens 
de regels van de wet, wordt dit doel niet bereikt. Dit 
terwijl betrokkene wel een adres heeft opgegeven 
waar voor hem of haar bestemde geschriften in ont-
vangst kunnen worden genomen. Dit betreft niet al-
leen geschriften van overheidsorganen, maar ook 
geschriften van derden nu de basisregistratie mede 
tot doel heeft derden (zoals een deurwaarder) te 
voorzien van de in de registratie opgenomen gege-
vens in bij of krachten de Wbrp aangewezen geval-
len.

Hieraan zon der meer voorbij gaan, omdat hier-
voor geen wettelijke basis lijkt te zijn in de beteke-
ningsvoorschriften, lijkt strijdig met dit doel.

De kantonrechter ziet in de wettelijke regeling 
echter geen (andere) grond waarop de eis gebaseerd 
kan worden dat aan een brief adres betekend moet 
worden. Ook ziet zij geen (wettelijke) basis voor het 
stellen van het vereiste dat een afschrift van het ex-
ploot aan betrokkene aan het brief adres verzonden 
moet worden. Hetzelfde geldt voor het geval men 
(alleen) over andere relevante gegevens van betrok-
kene beschikt, zoals bij voor beeld een e-mailadres of 
een ander bij voor beeld bij het aangaan van de over-
een komst opgegeven adres, waarop betrokkene 
eventueel bereikt kan worden. Hoewel een wettelij-
ke grond ontbreekt zou het informeren van betrok-
kene via be tref fen de alternatieve wegen wel veel 
meer kunnen bij dra gen aan het op de hoogte bren-
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gen van betrokkene van de inhoud van het exploot 
dan door alleen een betekening aan het parket van 
de ambtenaar van het openbaar ministerie en publi-
catie in de Staatscourant.

De kantonrechter hecht er nog aan op te merken 
dat een brief adres niet is gelijk te stellen aan een 
postadres. Een postadres kan bij voor beeld ook een 
postbus zijn, maar dat is bij een brief adres niet mo-
gelijk.
3.15.  Daarnaast speelt de vraag of als een brief-
adres heeft te gelden als een gekozen woonplaats 
dit ook gevolgen heeft voor de be voegd heid van de 
rechter. Op grond van artikel 99 is namelijk de rech-
ter van de woonplaats bevoegd van het geschil ken-
nis te nemen. Dit impliceert ook de gekozen woon-
plaats. Dat betrokkene ook verblijft op het brief adres 
dan wel in de buurt daarvan, ligt echter niet (altijd) 
voor de hand. Als het brief adres geen be voegd heid 
zou creëren, en dus een bekende woon- of verblijf-
plaats ontbreekt, wordt de rechter van de woon-
plaats van eiser als be voeg de rechter aangewezen 
(artikel 109 Rv).
3.16.  De kantonrechter zou gelet op al het bo-
venstaande graag de on der 3.5 genoemde vragen 
aan de Hoge Raad voorleggen. De griffier wordt dan 
ook opgedragen een afschrift van het on derhavige 
vonnis aan de Hoge Raad toe te zenden.
3.17.  De on derhavige zaak is in behandeling bij 
mr. A. Viergever van GGN Mastering Credit N.V., 
Postbus 19212, 3001 BE Rotterdam, on der dossier-
nummer 24852139, telefoon 088 - 3314396, fax 088 
- 3317450, E-mail: info@ggn.nl.
3.18.  Iedere verdere beslissing zal worden aan-
gehouden totdat een afschrift van de beslissing van 
de Hoge Raad is ontvangen.

4. De beslissing
De kantonrechter:

alvorens verder te beslissen
stelt bij wijze van prejudiciële vragen de volgen-

de vragen aan de Hoge Raad:
1. Geldt een door een persoon in de BPR opgege-
ven brief adres als gekozen woonplaats als bedoeld 
in artikel 1:15 BW?
2. Zo ja, dienen exploten op grond van artikel 46 Rv 
betekend te worden op dit adres?
3. Zo ja, maakt deze gekozen woonplaats ook (uit-
sluitend) de rechter van deze woonplaats bevoegd 
om kennis van het geschil te nemen zoals bedoeld 
in artikel 99 Rv?
4. Zo niet, is een openbare betekening van het ex-
ploot als bedoeld in artikel 54 lid 2 Rv voldoende of 
moeten en/of kunnen er bij een bekend brief adres 
en/of andere bekende gegevens (zoals bij voor beeld 
een e-mailadres) nadere eisen worden gesteld?
draagt de griffier op een afschrift van dit vonnis aan 
de Hoge Raad te zenden.

Conclusie A-G mr. R.H. de Bock:

Deze zaak gaat over de vraag of de deurwaarder 
rechtsgeldig een exploot kan of moet betekenen aan 

een in de basisregistratie per so nen opgenomen 
‘brief adres’. In het verlengde hiervan komt de vraag 
aan de orde of in exploten de woonplaats moet wor-
den vermeld van verzoekers of geëxploteerden die 
beschikken over een ‘geheim adres’.

1 Feiten en procesverloop
In deze zaak kan van de volgende feiten worden uit-
gegaan, ontleend aan rov. 2.1.1-2.1.3 van het vonnis 
van de kantonrechter te Rotterdam van 6 december 
2018.1 Het procesverloop is ontleend aan rov. 1.1 van 
het vonnis.
1.1 tussen DSW en [gedaagde] bestaat een 
zorgver ze ke rings over een komst met betrekking tot 
de verplichte verzekering (het basispakket) en/of 
een aanvullende verzekering.
1.2 [gedaagde] heeft de premie die in rekening 
is gebracht bij de facturen van 1 december 2017 en 1 
ja nua ri 2018 van in totaal € 215,50 niet voldaan.
1.3 DSW heeft bui ten ge rech te lij ke incassokos-
ten moeten maken van € 48,40. De verschuldigde 
rente bedraagt tot en met de dag van de dagvaar-
ding € 1,60.
1.4 Bij dagvaarding van 3 mei 2018 heeft DSW 
gevorderd dat de rechtbank [gedaagde] zal veroor-
delen tot betaling van een bedrag van € 265,50, ver-
meerderd met wettelijke rente over € 215,50 vanaf 
de dag van de dagvaarding en hem zal veroordelen 
in de proceskosten.
1.5 [gedaagde] is niet in het geding versche-
nen.
1.6 Bij tussenvonnis van 28 september 20182 
heeft de kantonrechter overwogen dat, voordat ver-
stek kan worden verleend en de vordering kan wor-
den beoordeeld, beoordeeld moet worden of de 
dagvaarding rechtsgeldig aan [gedaagde] is bete-
kend (rov. 3.1). Blijkens de dagvaarding heeft [ge-
daagde] geen bekende woon- of verblijfplaats bin-
nen en bui ten Nederland. Uit de Basisregistratie 
Per so nen (BRP) blijkt dat [gedaagde] wel een be-
kend brief adres in [plaats] heeft. De dagvaarding is 
vervolgens openbaar betekend aan de Officier van 
Justitie bij de rechtbank te Rotterdam en een uit-
treksel van dit exploot is op 9 mei 2018 aangekon-
digd in de Staatscourant. tevens is een afschrift van 
dit exploot verzonden naar het door [gedaagde] op-
gegeven brief adres (rov. 3.2). Omdat er verdeeldheid 
bestaat in de rechtspraak of deze wijze van beteke-
nen rechtsgeldig is, is de kantonrechter voornemens 
een prejudiciële vraag aan de Hoge Raad te stellen 
(rov. 3.3). De kantonrechter heeft concept-vragen 
geformuleerd (rov. 3.4) en DSW in de gelegenheid 
gesteld zich daarover uit te laten (rov. 3.5).
1.7 DSW heeft op 17 oktober 2018 een akte ge-
nomen waarbij zij opmerkt het toe te juichen dat 
prejudiciële vragen worden gesteld. Volgens DSW 
moet, indien sprake is van een brief adres, openbare 

1 Rechtbank Rotterdam 6 december 2018, 
ECLI:NL:RBROt:2018:10039, NJF 2019/138.

2 Rechtbank Rotterdam 28 september 2018, 
ECLI:NL:RBROt:2018:8350, NJF 2018/601.
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betekening plaatsvinden, omdat de wet niet toe-
staat dat betekend wordt op het brief adres. Dit is 
ook de werkwijze van de gemachtigde van DSW, 
GGN Mastering Credit N.V. Wel zendt zij tevens een 
afschrift van het exploot aan het brief adres. Hier-
mee is de kans dat een betrokkene kennis neemt 
van het exploot het grootst. DSW wenst dat de Hoge 
Raad zich zal uitlaten over de juistheid van de ge-
schetste werkwijze.
1.8 Bij vonnis van 6 december 2018 heeft de 
kantonrechter de volgende prejudiciële vragen aan 
de Hoge Raad gesteld:
1. Geldt een door een persoon in de BRP opgegeven 
brief adres als gekozen woonplaats als bedoeld in arti
kel 1:15 BW?
2. Zo ja, dienen exploten op grond van artikel 46 Rv 
betekend te worden op dit adres?
3. Zo ja, maakt deze gekozen woonplaats ook (uit
sluitend) de rechter van deze woonplaats bevoegd om 
kennis van het geschil te nemen zoals bedoeld in arti
kel 99 Rv?
4. Zo niet, is een openbare betekening van het ex
ploot als bedoeld in artikel 54 lid 2 Rv voldoende of 
moeten en/of kunnen er bij een bekend brief adres en/
of andere bekende gegevens (zoals bij voor beeld een 
emailadres) nadere eisen worden gesteld?
1.9 De Hoge Raad heeft de prejudiciële vragen 
in behandeling genomen. DSW is in de gelegenheid 
gesteld schriftelijk opmerkingen in te dienen via een 
advocaat bij de Hoge Raad. Zij heeft van deze moge-
lijkheid geen gebruik gemaakt.
1.10  De Koninklijke Be roeps or ga ni sa tie van Ge-
rechtsdeurwaarders (hierna: de KBvG) heeft ver-
zocht om op de voet van art. 393 lid 2 Rv schriftelij-
ke opmerkingen te mogen indienen. Na hiervoor 
toestemming te hebben verkregen, heeft mr. 
M.A.J.G. Janssen namens de KBvG op 24 ja nua ri 
2019 schriftelijke opmerkingen ingediend.
1.11  DSW is in de gelegenheid gesteld te reage-
ren op de schriftelijke opmerkingen. Hiervan heeft 
zij geen gebruik gemaakt.

2 Vraagstelling en achtergronden
2.1 De kernvraag die in de prejudiciële vragen 
aan de orde wordt gesteld, is of de deurwaarder een 
exploot rechtsgeldig kan (of moet) betekenen aan 
een brief adres. Deze kwestie is al langer on derwerp 
van discussie. In de feitenrechtspraak wordt hier-
over verschillend gedacht, zoals hierna nog aan de 
orde zal komen (zie on der 7.2 e.v.). Ook in de vaklite-
ratuur en de tuchtrechtspraak bestaat onduidelijk-
heid op dit punt (zie on der 7.4 e.v.). Vanwege deze 
uiteenlopende opvattingen bestaat al langer de 
wens dat de Hoge Raad zich over deze kwestie uit-
laat.
2.2 In een advies aan de pro cu reur- gene raal 
van 6 oktober 2017 heeft de Commissie cassatie in 
het belang der wet voorgesteld om op de voet van 
art. 78 RO een vordering tot cassatie in het belang 
der wet in te stellen tegen een hierna nog te bespre-
ken uitspraak van de rechtbank Midden- Nederland, 
waarin is geoordeeld dat een brief adres kan funge-

ren als betekeningsadres.3 Die uitspraak en het 
daarop gebaseerde advies betroffen in essentie de-
zelfde rechtsvraag als deze prejudiciële procedure. 
De commissie formuleert deze rechtsvraag in haar 
advies heel bondig als volgt:

“Kan een dagvaarding rechtsgeldig worden bete-
kend aan een in de Basisregistratie Per so nen op-
genomen brief adres?”

De commissie constateert “dat er met betrekking tot 
deze kwestie sprake is van een dui de lij ke rechts-
vraag met een belang voor de vraag of sprake is van 
een eerlijk proces, die in de praktijk met enige regel-
maat aan de orde is of kan zijn.” Verder stelt de 
commissie vast dat over de be ant woor ding van 
deze vraag geen helderheid bestaat en in de recht-
spraak in fei te lij ke instanties van enige verdeeldheid 
sprake is. De commissie acht be ant woor ding van de 
vraag uit een oogpunt van rechts een heid en rechts-
ontwikkeling wenselijk. Daarbij merkt de commis-
sie op dat het een type vraag is dat gezien de aard 
van de zaak (verstekverlening), de Hoge Raad naar 
alle waarschijnlijkheid niet via de reguliere weg zal 
bereiken.4
2.3 In een volgend advies van 27 augustus 
2018 stelt de Commissie cassatie in het belang der 
wet vast dat ook onzekerheid bestaat over de vraag 
of een exploot aan de eisen van art. 45 lid 3 Rv kan 
voldoen, ondanks het ontbreken van de vermelding 
daarin van de woonplaats van degene voor wie het 
exploot is bestemd, in het geval dat deze persoon 
zijn gegevens in de basisregistratie per so nen heeft 
laten voorzien van een geheimhoudingsindicatie 
(het zogenaamde ‘geheim adres’).5 Vanwege de sa-
menhang van deze vraag met de prejudiciële vragen 
over het brief adres zal ik ook deze vraag bespreken 
(zie hierna on der 6.1 e.v.). Het lijkt mij gewenst dat 
de Hoge Raad ook daarover een uitspraak doet.
2.4 toen ik (in het najaar van 2018) bezig was 
met de voorbereiding van een vordering tot cassatie 
in het belang der wet over de genoemde rechtsvra-
gen, bleek dat de kantonrechter te Rotterdam voor-
nemens was om prejudiciële vragen te stellen over 
het brief adres. Ik heb toen vooralsnog afgezien van 
het instellen van een vordering tot cassatie in het 
belang der wet.
2.5 Hierna komen de volgende on derwerpen 
aan de orde:
- inhoud en betekening van exploten (paragraaf 3);
- het civielrechtelijke woonplaatsbegrip (para-
graaf 4);
- het brief adres in de Wet Basisregistratie per so-
nen (paragraaf 5);

3 Rb. Midden- Nederland (ktr.) 20 april 2016,  
ECLI:NL:RBMNE:2016:2460, JBPR 2016/71, m.nt. S.J.W. van der 
Putten, hierna besproken on der 7.3.

4 Zie Commissie cassatie in het belang der wet, Advies aan de 
pro cu reur gene raal d.d. 6 oktober 2017 — verslag over de zeven
de periode (be schik baar via <www.rechtspraak.nl>), p. 6-8.

5 Zie Commissie cassatie in het belang der wet, Advies aan de 
pro cu reur gene raal d.d. 27 augustus 2018 — verslag over de acht
ste periode (be schik baar via <www.rechtspraak.nl>), p. 7-9.
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- het geheim adres en de woonplaatsvermelding 
in exploten (paragraaf 6);
- betekening aan het brief adres (paragraaf 7);
- beschouwing (paragraaf 8);
- voorstel voor de be ant woor ding van de prejudi-
ciële vragen (paragraaf 9).

3 Inhoud en betekening van exploten
 Algemene voorschriften be tref fen de ex-

ploten (art. 45 e.v. Rv)
3.1 De zesde afdeling van de Eerste titel van 
het Eerste Boek van Rv (artt. 45-66 Rv) geeft regels 
voor de inhoud en de betekening van exploten. Een 
exploot is een authentieke akte, opgesteld door een 
daartoe be voeg de deurwaarder, waarin deze een 
door hem verrichte ambtshandeling vastlegt.
3.2 On der de betekening van een exploot ver-
staat men het uitbrengen van het exploot door een 
deurwaarder aan degene voor wie het is bestemd, 
met het doel de inhoud van het exploot en van de 
eventueel daarbij betekende stukken aan die per-
soon bekend te maken. Het betekenen omvat ook 
het uitreiken van een afschrift van het exploot en de 
daarbij betekende stukken.6
3.3 Een exploot levert — als authentieke akte in 
de zin van art. 157 lid 1 Rv — dwingend bewijs op 
van hetgeen de deurwaarder daarin binnen de kring 
van zijn be voegd heid omtrent zijn waarnemingen 
en verrichtingen heeft verklaard.7 Deze dwingende 
bewijskracht is naar haar aard beperkt tot zintuiglijk 
waarneembare, door de deurwaarder be voeg delijk 
gerelateerde feiten en strekt zich dus niet uit tot 
eventuele ju ri dische kwalificaties die de deurwaar-
der daaraan heeft verbonden, zoals de kwalificatie 
van een bepaalde plaats als ‘woonplaats’ of van een 
bepaald persoon als ‘huisgenoot’ van de geëxplo-
teerde (in de zin van art. 46 Rv).8 Het exploot be-
wijst, met andere woorden, de ambtshandeling als 
zo da nig, maar niet zon der meer de naleving van alle 
wettelijke voorschriften.
3.4 Dagvaarding geschiedt bij exploot, zo is be-
paald in art. 111 lid 1 Rv. Deze regel heeft tot gevolg 
dat op de inhoud en de betekening van een dagvaar-
ding niet alleen de voorschriften van art. 111 e.v. Rv 
van toepassing zijn, maar ook de regels van art. 45 
e.v. Rv, die gaan over exploten in het algemeen.9 
Art. 111 lid 2 Rv bepaalt — eigenlijk ten overvloe-
de — dat de in art. 45 lid 3 Rv genoemde gegevens 
ook in exploten van dagvaarding moeten worden 
opgenomen.

6 W. Heemskerk en K. teuben, Hugenholtz/Heemskerk. Hoofdlij
nen van Nederlands burgerlijk procesrecht, Dordrecht: Convoy 
2018, nr. 53.

7 Zie toegespitst op de deurwaarder, over “de kring van zijn be-
voegd heid”, Mvt-RO, Parl. Gesch. Nieuw bewijsrecht (1988), p. 
142.

8 Zie bijv. A. Knigge en M. Zilinsky, GS Burgerlijke Rechtsvorde
ring, art. 45 Rv (2015), aant. 6. Vgl. ook reeds on der het oude 
recht Van Rossem/Cleveringa I (1972), art. 1, aant. 7 (p. 26); en 
M. teekens, De Gerechtsdeurwaarder, Deventer: Kluwer 1973, 
p. 60-61.

9 Zie over deze gelaagde structuur Mvt, Parl. Gesch. Burg. Pro
cesrecht (2002), p. 197.

 Nietigheid van exploten (art. 65 e.v. en 
120 e.v. Rv)

3.5 De rechtsgevolgen van gebreken in de in-
houd of de betekening van exploten zijn geregeld in 
art. 65 e.v. Rv (voor exploten in het algemeen) en 
120 e.v. Rv (voor exploten van dagvaarding). Het 
wettelijk systeem gaat ervan uit, zo is vermeld in de 
wetsgeschiedenis, dat een on derscheid moet wor-
den gemaakt tussen de vraag of zich een nietig-
heids grond voordoet (art. 65 Rv), en de vraag of nie-
tigheid op die grond moet worden uitgesproken, 
respectievelijk of herstel nog mogelijk is (art. 66 
Rv).10

3.6 Algemeen wordt aan ge no men dat het niet 
naleven van de in art. 45 lid 3 Rv neergelegde vorm-
voorschriften voor exploten als een nietig heids-
grond moet worden aangemerkt.11 Dat geldt ook 
voor het niet naleven van de regels over het woon-
plaatsvereiste (zie hierna on der 3.10 e.v.).12 Ook het 
niet naleven van de in art. 46 e.v. Rv neergelegde be-
tekeningsvoorschriften (zie on der 3.18 e.v.) bedreigt 
het exploot met nietigheid.13 Of inderdaad sprake is 
van nietigheid van het exploot (naar zijn inhoud of 
wijze van betekening), hangt op grond van art. 66 
lid 1 Rv ervan af of aannemelijk is dat degene voor 
wie het exploot is bestemd, door het gebrek “onre-
delijk is benadeeld”. Bovendien geldt op grond van 
art. 66 lid 2 Rv dat een gebrek in een exploot dat nie-
tigheid meebrengt, in beginsel kan worden hersteld.
3.7 Materiële gebreken (onjuistheden) in de 
door art. 45 lid 3 Rv voorgeschreven gegevens die in 
een exploot moeten worden opgenomen, leiden 
niet tot nietigheid van het exploot, zo wordt alge-
meen aan ge no men.14

3.8 Voor gebreken aan de dagvaarding bevat-
ten de artikelen 120-122 Rv een bijzon dere rege-

10 Zie Mvt, Parl. Gesch. Burg. Procesrecht (2002), p. 216.
11 Zie bijv. A.I.M. van Mierlo, T&C Burgerlijke Rechtsvordering, 

art. 45 Rv (2018), aant. 5 en art. 65 Rv (2018), aant. 2b, on der 
verwijzing naar Mvt, Parl. Gesch. Burg. Procesrecht (2002), p. 
216 (m.b.t. het vorm ver eiste van art. 45 lid 3 sub a Rv). Voor 
exploten van dagvaarding volgt deze sanctie uit art. 120 lid 1 
jo. 111 lid 2 Rv.

12 Zie bijv. A. Knigge en M. Zilinsky, GS Burgerlijke Rechtsvorde
ring, art. 45 Rv (2015), aant. 23. Vgl. ook reeds on der het oude 
recht HR 1 april 1955, ECLI:NL:HR:1955:122, NJ 1955/555; en 
Van Rossem/Cleveringa I (1972), art. 5, aant. 6 (p. 150) en 
aant. 8 (p. 154).

13 Zie bijv. A. Knigge en M. Zilinsky, GS Burgerlijke Rechtsvorde
ring, art. 46 Rv (2015), aant. 7; en A.I.M. van Mierlo, T&C Bur
gerlijke Rechtsvordering, art. 46 Rv (2018), aant. 2f (m.b.t. het 
betekeningsvoorschrift van art. 46 Rv). Zie voorts bijv. HR 23 
no vem ber 2001, ECLI:NL:HR:2001:AD3980, NJ 2001/693 
(Van Goozen/Verhoef c.s.), rov. 2.3 (m.b.t. het betekeningsvoor-
schrift van art. 63 Rv).

14 Zie bijv. A. Knigge en M. Zilinsky, GS Burgerlijke Rechtsvordering, 
art. 45 Rv (2015), aant. 17 en 23; t.F.E. tjong tjin tai, GS Burgerlij
ke Rechtsvordering, art. 120 Rv (2018), aant. 2; en A.I.M. van 
Mierlo, T&C Burgerlijke Rechtsvordering, art. 45 Rv (2018), aant. 5. 
Vgl. ook HR 22 december 1989, ECLI:NL:HR:1989:AD0996, NJ 
1990/689, m.nt. J.C. Schultsz (Van der Elst/Pierson c.s.), rov. 3.2 en 
HR 15 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:668, NJ 2016/223 (Getronics/
Top), rov. 3.4.2 (m.b.t. de vorm ver eisten van art. 45 lid 3 sub b en 
d Rv).
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ling.15 Uitgangspunt is dat de voorschriften van 
art. 111 e.v. Rv op straffe van nietigheid in acht wor-
den genomen (art. 120 lid 1 Rv).16 Gebreken in ex-
ploten van dagvaarding kunnen echter bij exploot, 
uitgebracht voor de roldatum, worden hersteld 
(art. 120 lid 2 Rv). Maakt de eiser van die herstelmo-
gelijkheid geen gebruik en verschijnt de gedaagde 
niet, dan verleent de rechter geen verstek (art. 121 
lid 1 Rv). De rechter beveelt de eiser het gebrek (als-
nog) te herstellen door middel van een her stel ex-
ploot (art. 121 lid 2 Rv). Alleen indien aannemelijk is 
dat de dagvaarding de gedaagde als gevolg van het 
gebrek niet heeft bereikt, spreekt de rechter de nie-
tigheid van de dagvaarding uit (art. 121 lid 3 Rv). Een 
beroep op nietigheid van de dagvaarding door een 
in het geding verschenen gedaagde, of een gedaagde 
die na veroordeling bij verstek verzet instelt, wordt 
verworpen indien het gebrek de gedaagde “niet on-
redelijk in zijn belangen heeft geschaad” (art. 122 
lid 1 Rv). Aan ge no men wordt dat met deze laatste 
formulering geen wijziging is beoogd ten opzichte 
van de on der het oude recht geldende regel, dat het 
beroep op nietigheid wordt verworpen, indien het 
gebrek de gedaagde “niet onredelijk in zijn verdedi-
ging heeft benadeeld”.17 Doorslaggevend bij de 
be ant woor ding van de vraag of een dagvaarding 
wegens een daaraan klevend gebrek nietig moet 
worden verklaard, is dus het verdedigingsbelang van 
de gedaagde. Duidelijk is hiermee dat de rechter niet 
snel de nietigheid van een gebrekkige dagvaarding 
zal uitspreken.18

3.9 Art. 66 lid 1 Rv en 122 lid 1 Rv berusten vol-
gens de Hoge Raad op hetzelfde beginsel, name-
lijk:19

“het beginsel dat indien een exploot lijdt aan een 
gebrek dat tot nietigheid daarvan leidt, dit 
rechtsgevolg slechts op zijn plaats is indien en 
voor zover dat gewenst is in verband met de be-
scherming van de belangen waarop de geschon-
den norm betrekking heeft (Memorie van 
toelichting op art. 66 (1.6.20) Rv., Ka mer stuk ken 
II 1999/2000, 26 855, nr. 3, p. 76). Daarvan is 
sprake ingeval degene voor wie het exploot is 

15 Zie voor een toepassing bij voor beeld HR 9 mei 2003, 
ECLI:NL:HR:2003:AF8362, NJ 2003/469 (Solleveld/G.M.L. c.s.), 
rov. 2.2-2.3; en HR 28 no vem ber 2008,  
ECLI:NL:HR:2008:BF5283, NJ 2009/514, m.nt. H.J. Snijders 
(Bogers/Prop), rov. 2. Zie voorts bijv. t.F.E. tjong tjin tai, GS 
Burgerlijke Rechtsvordering, art. 120 Rv (2018), aant. 6.

16 Art. 120 lid 4 Rv maakt een uitzon dering voor de substanti-
erings- en bewijsaandraagplicht van art. 111 lid 3 Rv.

17 Vgl. Nota, Parl. Gesch. Burg. Procesrecht (2002), p. 306, waar 
wordt toegelicht dat is gekozen voor harmonisatie met de in 
de  Awb gebruikte formulering. Zie voorts bijv. M. van de 
Hel-Koedoot, T&C Burgerlijke Rechtsvordering, art. 122 Rv 
(2018), aant. 3; en t.F.E. tjong tjin tai, GS Burgerlijke Rechts
vordering, art. 122 Rv (2018), aant. 4.

18 Zie daarover bijv. Asser Procesrecht/Bakels, Hammerstein & 
Wesselingvan Gent 4 2018/72; W. Heemskerk en K. teuben, 
Hugenholtz/Heemskerk. Hoofdlijnen van Nederlands burgerlijk 
procesrecht, Dordrecht: Convoy 2018, nr. 61; en t.F.E. tjong 
tjin tai, GS Burgerlijke Rechtsvordering, art. 122 Rv (2018), 
aant. 4.

19 HR 16 februari 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ2593, NJ 2007/118 
(X./Ontvanger), rov. 3.5.3.

bestemd, door het gebrek onredelijk is bena-
deeld in een belang dat door de geschonden 
norm wordt beschermd.”

De benadelingstoetsing, die doorslaggevend is bij 
het al dan niet aannemen van nietigheid van het ex-
ploot, moet dus plaatsvinden met inachtneming 
van de beschermingsstrekking van de geschonden 
norm. Bij de bespreking van het woonplaatsvereiste 
(zie hierna on der 3.10 e.v.) en de betekeningsvoor-
schriften (zie on der 3.18 e.v.) zal daarom steeds ook 
worden ingegaan op de beschermingstrekking van 
die normen.

 Het woonplaatsvereiste (art. 45 lid 3 Rv)
3.10  Art. 45 lid 3 Rv bepaalt dat in exploten on-
der meer vermeld moeten zijn (on der b) de woon-
plaats van degene op wiens verzoek de betekening 
geschiedt, en (on der d) de woonplaats van degene 
voor wie het exploot is bestemd. Algemeen wordt 
aan ge no men dat deze woonplaatsvermeldingen 
noodzakelijk zijn ter identificatie van de in het ex-
ploot genoemde per so nen.20 Dat betekent dat de ge-
exploteerde (gedaagde) de verzoeker (eiser) moet 
kunnen identificeren met behulp van de in het ex-
ploot vermelde gegevens, en ook dat hij zichzelf 
daarin moet kunnen herkennen.21 tegen deze ach-
tergrond wordt aan ge no men dat van onredelijke 
benadeling in de zin van art. 66 lid 1 en 122 lid 1 Rv 
(en dus van nietigheid van het exploot) geen sprake 
is, indien ondanks het niet vermelden van de woon-
plaats van eiser of gedaagde, geen misverstand kan 
bestaan over de identiteit van deze per so nen.22 
Onjuistheid van een in het exploot vermelde woon-
plaats leidt niet tot nietigheid van het exploot.23 Dat 
is in overeenstemming met de algemene regel dat 
materiële gebreken (onjuistheden) in een exploot 
geen nietigheid tot gevolg hebben (zie on der 3.7). 
Een onbekende woonplaats (in de zin van art. 54 Rv) 

20 Zie bijv. J.J.L. Boudewijn, ‘Hoofdstuk 4 Het betekenen van ex-
ploten (nationaal)’, in: A.W. Jongbloed en A.L.H. Ernes, 
Burgerlijk procesrecht praktisch belicht, Deventer: Kluwer 
2014, p. 83-84; A. Knigge en M. Zilinsky, GS Burgerlijke Rechts
vordering, art. 45 Rv (2015), aant. 23; J.W. Westenberg, SDU 
Commentaar Burgerlijk procesrecht, art. 45 Rv (2017), aant. C.7 
en C.9; t.F.E. tjong tjin tai, GS Burgerlijke Rechtsvordering, 
art. 111 Rv (2018), aant. 4; en A.I.M. van Mierlo, T&C Burgerlij
ke Rechtsvordering, art. 45 Rv (2018), aant. 4d-4e en 4h. Vgl. 
ook reeds on der het oude recht Van Rossem/Cleveringa I 
(1972), art. 5, aant. 4 (p. 115).

21 Zie voor dit laatste M. teekens, De deurwaarder (diss. Leiden), 
Leiden 1954, p. 92.

22 Zie bijv. A. Knigge en M. Zilinsky, GS Burgerlijke Rechtsvorde
ring, art. 45 Rv (2015), aant. 23; en J.W. Westenberg, SDU 
Commentaar Burgerlijk procesrecht, art. 45 Rv (2017), aant. C.7.

23 Zie bijv. A. Knigge en M. Zilinsky, GS Burgerlijke Rechtsvorde
ring, art. 45 Rv (2015), aant. 23; en t.F.E. tjong tjin tai, GS Bur
gerlijke Rechtsvordering, art. 111 Rv (2018), aant. 4. Vgl. ook HR 
20 maart 1981, ECLI:NL:HR:1981:AC0139, NJ 1983/776, m.nt. 
W.H. Heemskerk on der 777 (Mercurius/Slotboom), en de 
bijbe ho ren de conclusie van P-G Berger: de rechter is niet ge-
houden ambts halve de juistheid van de in de dagvaarding 
vermelde woonplaats van de eiser te controleren.
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kan en behoeft dus ook niet in het exploot te wor-
den vermeld.24

3.11  Vermelding van de woonplaats van de ge-
daagde in dagvaardingen is, behalve met het oog op 
identificatie van de procespar tijen, ook van belang 
voor de be oor de ling van de relatieve be voegd heid 
van de rechter (art. 99 Rv).25 Er zijn geen aan wij zin-
gen dat dit een belang is dat gewicht in de schaal 
legt bij de be oor de ling of het verdedigingsbelang 
van gedaagde is geschaad (zie on der 3.8). Een ge-
daagde — of een bij verstek veroordeelde gedaagde 
die verzet instelt — kan altijd het verweer voeren 
dat een onjuiste woonplaats is opgenomen en hij 
daarom bij een verkeerde rechter is gedagvaard.26 
Zijn de woon- en verblijfplaats van de gedaagde on-
bekend, dan is ingevolge art. 109 Rv de rechter van 
de woonplaats van de eiser of, bij gebreke daarvan, 
de rechter te Den Haag relatief bevoegd.
3.12  Behalve ter identificatie is vermelding van 
de woonplaats van eiser in de dagvaarding ook van 
belang voor gedaagde, met het oog op het verhaal 
van proceskosten en/of de executie van een eventu-
ele veroordeling in reconventie.27 Ook dat lijkt geen 
belang te zijn dat meeweegt bij de benadelingstoet-
sing van art. 122 lid 1 Rv.28 Het gaat hier immers niet 
om een verdedigingsbelang (zie on der 3.8), maar 
om een verhaalsbelang. Executieperikelen door on-
vindbaarheid van de veroordeelde partij kunnen 
zich altijd voordoen (ook indien de eiser bij voor-
beeld na het uitbrengen van de dagvaarding is ver-
huisd) en doen geen afbreuk aan de verdedigings-
positie van de gedaagde.
3.13  Algemeen wordt aan ge no men dat met het 
begrip ‘woonplaats’ in art. 45 lid 3 sub b en sub d Rv 
wordt gedoeld op het civielrechtelijke woonplaatsbe
grip van art. 1:10 e.v. BW.29 Het civielrechtelijke 
woonplaatsbegrip ziet op  iemands ‘woonstede’. 
Daarmee wordt in het algemeen een specifieke wo-
ning bedoeld, oftewel een feitelijk adres en niet al-

24 Aldus on der het oude recht Van Rossem/Cleveringa I (1972), 
art. 5, aant. 8 (p. 154-155).

25 Hierop wijzen P.G. Vestering en W.J.J. Wetzels, SDU 
Commentaar Arbeidsrecht Thematisch, art. 45 en 111 Rv (2017), 
aant. C.1.

26 Vgl. bijv. Rb. Den Haag 29 mei 2013,  
ECLI:NL:RBDHA:2013:CA3082, NJF 2013/323, rov. 2.6 e.v. (een 
verzetprocedure): nu ten tijde van de dagvaarding geen 
woon- of verblijfplaats van de gedaagde bekend was en eise-
res in het bui ten land gevestigd is, is de rechtbank ex art. 109 
Rv relatief bevoegd.

27 Vgl. Rb. Groningen (vzr.) 7 maart 2011, 
ECLI:NL:RBGRO:2011:BV6091, NJF 2012/136, rov. 5.2.

28 Vgl. anders Rb. Arnhem 24 no vem ber 2010, 
 ECLI:NL:RBARN:2010:BO6162, Prg. 2011/19, hierna besproken 

on der 6.18.
29 Zie bijv. A. Knigge en M. Zilinsky, GS Burgerlijke Rechtsvorde

ring, art. 45 Rv (2015), aant. 23; J.W. Westenberg, SDU 
Commentaar Burgerlijk procesrecht, art. 45 Rv (2017), aant. C.7 
en C.9; A.I.M. van Mierlo, T&C Burgerlijke Rechtsvordering, 
art. 45 Rv (2018), aant. 4e en 4h; en J.H. Rutten, ‘11 Betekenen 
van exploten’, in: S.J.W. van der Putten en M.R. van Zanten 
(red.), Compendium Beslag en executierecht, Den Haag 2018, 
p. 244 e.v. Vgl. ook reeds on der het oude recht Van Rossem/
Cleveringa I (1972), art. 5, aant. 6 (p. 151) en aant. 8 (p. 154).

leen de gemeente waar  iemand woont.30 Op het ci-
vielrechtelijke woonplaatsbegrip zal nader worden 
ingegaan on der 4.1 e.v.
3.14  Er bestaat onduidelijkheid over de vraag of 
in exploten altijd de volledige adresgegevens van de 
woonplaats van degene op wiens verzoek de bete-
kening plaatsvindt (eiser) moeten worden vermeld. 
Verschillende auteurs gaan ervan uit dat ingevolge 
art. 45 lid 3 sub b Rv alleen de gemeente hoeft te 
worden vermeld waarin eiser woonachtig is.31 In 
oudere literatuur wordt daarentegen betoogd dat 
ter identificatie van de eiser (zie on der 3.10) vermel-
ding van diens volledige adresgegevens gewoonlijk 
niet, maar on der om stan dig he den wél vereist is.32 In 
de praktijk wordt in de dagvaarding vaak volstaan 
met de vermelding van de gemeente waarin de ei-
ser woonachtig is. Daarnaast wordt de door eiser bij 
zijn advocaat of gemachtigde gekozen woonplaats 
in de dagvaarding opgenomen (zie hierna on der 
3.17).
3.15  Voor wat betreft de geëxploteerde (gedaag-
de) lijkt niet ter discussie te staan dat op grond van 
art. 45 lid 3 sub d Rv in beginsel de volledige adres-
gegevens in het exploot moeten worden opgeno-
men.33 Normaliter kan dus niet worden volstaan 
met het opnemen van de woongemeente van de ge-
daagde.
3.16  De vraag of in het exploot de adresgege-
vens moeten worden opgenomen van verzoekers 
c.q. geëxploteerden die beschikken over een ‘ge-
heim adres’, komt hierna on der 6.1 e.v. aan de orde.

 Verplichte woonplaatskeuze bij dagvaar-
ding (art. 111 lid 2 Rv)

3.17  In dagvaardingen moet op grond van 
art. 111 lid 2 sub a Rv ook “de door eiser gekozen 
woonplaats in Nederland” worden vermeld. Deze 
verplichte woonplaats- of domiciliekeuze heeft een 
andere ratio dan de in art. 45 lid 3 sub b Rv bedoelde 
woonplaatsvermelding. Doel van de verplichte do-

30 J.H. Rutten, ‘11 Betekenen van exploten’, in: S.J.W. van der 
Putten en M.R. van Zanten (red.), Compendium Beslag en exe
cutierecht, Den Haag 2018, p. 245.

31 Zie bijv. J.J.L. Boudewijn, ‘Hoofdstuk 4 Het betekenen van ex-
ploten (nationaal)’, in: A.W. Jongbloed en A.L.H. Ernes, 
Burgerlijk procesrecht praktisch belicht, Deventer: Kluwer 
2014, par. 4.2.3; t.F.E. tjong tjin tai, GS Burgerlijke Rechtsvor
dering, art. 111 Rv (2018), aant. 4. Anders A.I.M. van Mierlo, 
T&C Burgerlijke Rechtsvordering, art. 45 Rv (2018), aant. 4e, 
waar wordt betoogd dat men “aan een woning en niet aan 
een gemeente moet denken”.

32 Zie Van Rossem/Cleveringa I (1972), art. 5, aant. 6 (p. 151 en 
voetnoot 8 op p. 152); en M. teekens, De deurwaarder (diss. 
Leiden), Leiden 1954, p. 92. Vgl. ook de NJ-annotatie van W.H. 
Heemskerk bij HR 12 ja nua ri 1979, ECLI:NL:HR:1979:AC2296, 
NJ 1979/290 (Bosschart/De Jong c.s.), die erop wijst dat de 
woonplaats van de eiser meestal slechts met de naam van de 
gemeente wordt aangeduid, hoewel art. 1:10 BW met “woon-
plaats” niet alleen de woongemeente, maar ook het woon-
adres bedoelt.

33 Vgl. bijv. A. Knigge en M. Zilinsky, GS Burgerlijke Rechtsvorde
ring, art. 45 Rv (2015), aant. 23; J.W. Westenberg, SDU 
Commentaar Burgerlijk procesrecht, art. 45 Rv (2017), aant. C.9; 
en A.I.M. van Mierlo, T&C Burgerlijke Rechtsvordering, art. 45 
(2018), aant. 4e en 4h.
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miciliekeuze is namelijk dat er voor de duur van het 
geding34 een vaste plaats moet zijn waar de eiser, 
ook in geval van verhuizing of tijdelijke afwezigheid, 
bereikbaar is voor de gedaagde en de rechter.35 In 
zaken met verplichte procesvertegenwoordiging 
voorziet art. 79 lid 2, tweede volzin, Rv hierin, door 
te bepalen dat par tijen ‘geacht’ worden tot aan het 
eindvonnis woonplaats te hebben gekozen bij de 
gestelde advocaat, tenzij zij hebben verklaard een 
andere woonplaats te hebben gekozen. In kantonza-
ken geldt een der ge lij ke bepaling voor domicilie-
keuze bij de gemachtigde van de niet in persoon 
procederende partij (art. 80 lid 4 Rv). Omdat de ge-
kozen woonplaats een heel ander doel heeft dan de 
woonplaatsvermelding op grond van art. 45 lid 3 Rv, 
kan zij niet gebruikt worden als alternatief voor die 
woonplaatsvermelding.36

 De betekeningsvoorschriften van art. 46 
e.v. Rv: beschermingsstrekking

3.18  De betekeningsvoorschriften hebben on-
der meer tot doel om te bevorderen dat de geëxplo-
teerde een afschrift van het exploot in handen krijgt, 
zo overwoog de Hoge Raad in het arrest Bosschart/
De Jong c.s. uit 1979.37 Uit de woorden ‘on der meer’ 
blijkt al dat het bevorderen dat de geëxploteerde 
een afschrift van het exploot in handen krijgt, niet 
het enige doel is van de betekeningsvoorschriften. 
Een ander doel is dat bereikt wordt dat ook de eiser 
wiens wederpartij onvindbaar is of weigert het ex-
ploot in ontvangst te nemen, toegang tot de rechter 
houdt.38 Hiermee behelzen de betekeningsvoor-
schriften in feite een compromis tussen beide doe-
len. De betekeningsvoorschriften bieden dus ook 

34 Vgl. on der het oude recht HR 6 no vem ber 1987, 
ECLI:NL:HR:1987:AB9561, NJ 1988/209, m.nt. W.H. 
Heemskerk (Molenschot/Molenschot), rov. 2: nu verweerder in 
cassatie verstek had laten gaan in appel, kon de cassatiedag-
vaarding niet worden betekend aan diens advocaat in eerste 
aanleg.

35 Zie bijv. J.J.L. Boudewijn, ‘Hoofdstuk 4 Het betekenen van ex-
ploten (nationaal)’, in: A.W. Jongbloed en A.L.H. Ernes, 
Burgerlijk procesrecht praktisch belicht, Deventer: Kluwer 
2014, p. 83; t.F.E. tjong tjin tai, GS Burgerlijke Rechtsvordering, 
art. 111 Rv (2018), aant. 4; en M. van de Hel-Koedoot, T&C Bur
gerlijke Rechtsvordering (2018), art. 76 Rv, aant. 2, art. 80 Rv, 
aant. 4 en art. 111 Rv, aant. 3a. Vgl. ook reeds on der het oude 
recht Van Rossem/Cleveringa I (1972), art. 5, aant. 6 (p. 151).

36 Vgl. A. Knigge en M. Zilinsky, GS Burgerlijke Rechtsvordering, 
art. 45 Rv (2015), aant. 23; en A.I.M. van Mierlo, T&C Burgerlij
ke Rechtsvordering, art. 45 Rv (2018), aant. 4e en 4h.

37 HR 12 ja nua ri 1979, ECLI:NL:HR:1979:AC2296, NJ 1979/290, 
m.nt. W.H. Heemskerk (Bosschart/De Jong c.s.). Zie over dit 
doel ook A. Knigge, Effectieve toegang tot het civiele geding 
(diss. Groningen), Zwolle 1998, p. 147; A. Knigge en M. 
Zilinsky, GS Burgerlijke Rechtsvordering, art. 46 (2015), aant. 1; 
en t.F.E. tjong tjin tai, GS Burgerlijke Rechtsvordering, art. 111 
Rv (2018), aant. 2.

38 J.H. Rutten, Betekenen van exploten, in: S.J.W. van der Putten 
en M.R. van Zanten (red.), Compendium Beslag en executie
recht, Den Haag 2018, p. 240; J. Nijenhuis e.a., Openbare explo
ten en ambtelijke publicaties (preadvies KBvG), 2011, p. 13 en 22.

geen zekerheid dat het exploot de geëxploteerde 
daad wer ke lijk bereikt.39

3.19  Bij dagvaardingen hebben de betekenings-
voorschriften niet alleen tot doel te bevorderen dat 
een afschrift van het exploot de gedaagde bereikt, 
maar ook dat dit zo tijdig gebeurt dat de gedaagde 
de mogelijkheid heeft zich goed voor te bereiden 
om verweer te voeren.40 Dit tijdigheidsvereiste blijkt 
bij voor beeld uit het slot van art. 46 lid 1, eerste vol-
zin, Rv (“dat het afschrift degene voor wie het exploot 
is bestemd, tijdig bereikt”) en het slot van art. 63 lid 1, 
tweede volzin, Rv (“dat het exploot degene voor wie 
het is bestemd, tijdig bereikt”).
3.20  Het vereiste dat de dagvaarding tijdig moet 
worden betekend, is uitgewerkt in de dagvaar-
dingstermijnen van art. 114 e.v. Rv. De in art. 114 Rv 
neergelegde gewone dagvaardingstermijn van één 
week is bedoeld als een ‘voorbereidingstermijn’, een 
‘minimumperiode’, die de eiser in acht moet nemen 
en die de gedaagde moet worden gegund om zijn 
verdediging voor te bereiden, zo schrijft tong tjin 
tai.41 Deze bedoeling verklaart waarom langere dag-
vaardingstermijnen gelden ten opzichte van moei-
lijker bereikbare gedaagden, zoals gedaagden met 
een bekende woon- of verblijfplaats elders in Euro-
pa (art. 115 lid 1 Rv: vier weken) en gedaagden zon-
der bekende woon- of verblijfplaats in Nederland of 
Europa (art. 115 lid 2 Rv: drie maanden). De gedach-
te is kennelijk dat na aftrek van de tijd die redelij-
kerwijs benodigd is voor het bereiken van de ge-
daagde, nog voldoende tijd moet resteren voor de 
gedaagde om zijn verdediging voor te bereiden.
3.21  De betekeningsvoorschriften zijn van 
openbare orde en moeten door de rechter ambts-
halve worden toegepast.42

 Betekening van exploten aan na tuur lij ke 
per so nen (art. 46 Rv)

3.22  Volgens art. 46 lid 1 Rv worden exploten 
die bestemd zijn voor na tuur lij ke per so nen, in per-
soon betekend of aan de woonplaats aan een huis-
genoot of aan een andere persoon die zich daar be-
vindt en van wie aannemelijk is dat deze zal 
bevorderen dat het afschrift degene voor wie het ex-
ploot is bestemd, tijdig bereikt. Betekening vindt 
dus plaats in persoon, aan een huisgenoot of aan 
een andere persoon. Hoewel het woord ‘of’ in de 
wettekst erop duidt dat deze manieren van beteke-
ning op één lijn staan, wordt in de literatuur aan ge-

39 Aldus (toegespitst op exploten van dagvaarding) HR 12 au-
gustus 2016, ECLI:NL:HR:2016:1929, RvdW 2016/910 (Big 
Apple/Ontvanger), rov. 3.4.2.

40 Aldus m.b.t. het betekeningsvoorschrift van art. 4, 8o oud Rv 
HR 2 februari 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZC1982, NJ 1997/26 
(Nieuwersteeg/Colonia Versicherungs AG c.s.), rov. 2.

41 Zie t.F.E. tjong tjin tai, ‘termijnen voor oproeping en ver-
schijnen on der KEI’, TCR 2016, p. 64. Zie in gelijke zin bijv. A. 
Knigge, Effectieve toegang tot het civiele geding (diss. Gronin-
gen), Zwolle: W.E.J. tjeenk Willink 1998, p. 181. Vgl. ook reeds 
on der het oude recht Van Rossem/Cleveringa I (1972), art. 7, 
aant. 2 (p. 193).

42 Zie HR 2 februari 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZC1982, NJ 1997/26 
(Nieuwersteeg/Colonia Versicherungs AG c.s.), rov. 3.4.7.

NJ 6369Afl. 44 - 2020

NJ 2020/367NEDERLANDSE JURISPRUDENtIE



no men dat betekening in persoon waar mogelijk de 
voorkeur verdient.43 Uitgangspunt is dus betekening 
in persoon.
3.23  Als betekening op de voet van art. 46 lid 1 
Rv niet mogelijk is, zo bepaalt art. 47 lid 1 Rv, laat de 
deurwaarder een afschrift van het exploot aan de 
woonplaats achter in een gesloten envelop. Indien 
ook dat niet mogelijk is, bezorgt hij terstond een af-
schrift ter post, zo vervolgt het artikellid.
3.24  Het begrip ‘woonplaats’ dat in de zojuist 
besproken betekeningsvoorschriften centraal staat, 
verwijst (net als in het kader van art. 45 lid 3 Rv; zie 
on der 3.13) naar het civielrechtelijke woonplaatsbe
grip van art. 1:10 e.v. BW.44 Dat begrip wordt hierna 
on der 4.1 e.v. behandeld.

 On derzoeksplicht van de deurwaarder
3.25  Bij het betekenen van exploten aan de 
woonplaats van geëxploteerde rust op de deurwaar-
der een on derzoeksplicht.45 Dat betekent in de eer-
ste plaats dat de deurwaarder verplicht is om recen-
te adresgegevens — namelijk niet ouder dan twee 
weken, zo volgt uit de beroepsregels voor gerechts-
deurwaarders46 — uit de basisregistratie per so nen te 
raadplegen. Vervolgens zal de deurwaarder deze ge-
gevens uit de basisregistratie moeten verifiëren aan 
de hand van de door hem aangetroffen fei te lij ke si-

43 Zie bijv. A. Knigge en M. Zilinsky, GS Burgerlijke Rechtsvorde
ring, art. 46 Rv (2015), aant. 3; Snijders/Klaassen/Meijer, Ne
derlands burgerlijk procesrecht. Deventer: Kluwer 2017, nr. 
136; W. Heemskerk en K. teuben, Hugenholtz/Heemskerk. 
Hoofdlijnen van Nederlands burgerlijk procesrecht, Dordrecht: 
Convoy 2018, nr. 53; en A.I.M. van Mierlo, T&C Burgerlijke 
Rechtsvordering, art. 46 Rv (2018), aant. 2. Vgl. ook reeds on-
der het oude recht Van Rossem/Cleveringa I (1972), art. 2, 
aant. 3.

44 Zie bijv. A. Knigge, Effectieve toegang tot het civiele geding (diss. 
Groningen), Zwolle 1998, p. 144 e.v.; A. Knigge en M. Zilinsky, 
GS Burgerlijke Rechtsvordering, art. 46 Rv (2015), aant. 4; A.I.M. 
van Mierlo, T&C Burgerlijke Rechtsvordering, art. 46 Rv (2018), 
aant. 2d; J.H. Rutten, ‘11 Betekenen van exploten’, in: S.J.W. 
van der Putten en M.R. van Zanten (red.), Compendium Beslag 
en executierecht, Den Haag: Sdu 2018, p. 244 e.v. Vgl. ook 
reeds on der het oude recht M. teekens, De deurwaarder (diss. 
Leiden), Leiden: Sijthoff 1954, p. 99; en Van Rossem/Cleveringa 
I (1972), art. 1, aant. 10 (p. 45).

45 Zie over de on derzoeksplicht bij openbare betekening ex 
art. 54 lid 2 Rv hierna on der 3.37.

46 Zie art. 7.4 van het KBvG -Reglement Normen voor Kwaliteit 
(te raadplegen via <https://www.kbvg.nl/2731/verordening- 
kbvg-normen-voor-kwaliteit.html>): “Bij het betekenen van 
een exploot beschikt de gerechtsdeurwaarder over BRP en/of 
KvK gegevens die niet ouder zijn dan twee weken, tenzij de ge
rechtsdeurwaarder ermee bekend is dat de gegevens waar hij 
over beschikt correct zijn, ondanks dat deze ouder zijn dan twee 
weken.”.

tua tie, zo wordt in de literatuur aan ge no men.47 De 
enkele in schrij ving in de basisregistratie per so nen 
(de BRP, voorheen GBA, zie nader on der 5.1 e.v.) mag 
dus niet automatisch tot de conclusie leiden dat de 
geëxploteerde daar daad wer ke lijk woont.48 Zie in 
deze zin ook de wetsgeschiedenis bij art. 1:15 BW:49

“Inderdaad is het juist specifiek het werk van de 
deurwaarder, dat hij uitzoekt waar  iemand 
woont en maar niet zon der meer steeds op een 
in schrij ving in het bevolkingsregister afgaat.”

3.26  Ook in de tuchtrechtspraak voor gerechts-
deurwaarders wordt aan ge no men dat de deur-
waarder de basisregistratie per so nen moet raadple-
gen ter controle van het adres van de geëxploteerde. 
Zie bij voor beeld de volgende uitspraak:50

“Het hof stelt voorop dat verificatie bij de GBA 
(indien het een rechts per soon betreft bij de 
Kamer van Koophandel) van de adresgegevens 
van degene aan wie een exploot dient te worden 
betekend van essentieel belang is en een 
standaardon derdeel van de door een gerechts-
deurwaarder uit te voeren procedure hoort te 
zijn.”

Dat de deurwaarder in dit verband niet zon der 
meer mag afgaan op de in de basisregistratie per so-
nen opgenomen adresgegevens, volgt uit het fei te-
lij ke karakter van het woonplaatsbegrip (zie nader 
on der 4.3 e.v.). Illustratief is de volgende uitspraak 
van het ge rechts hof Arnhem-Leeu war den:51

“De vraag of  iemand op een bepaalde plaats 
woonplaats of woonstede heeft, dient te worden 
beantwoord aan de hand van fei te lij ke om stan-
dig he den. Indien  iemand bij de Gemeentelijke 
Basisadministratie (hierna GBA) staat ingeschre-
ven op een bepaald adres, maar bij feitelijk on-
derzoek op het aangegeven adres blijkt (bij voor-
beeld uit leegstand) dat betrokkene in kwestie 
daar niet woont, moet aan de gegevens van de 
GBA voorbij gegaan worden en dient het exploot 
te worden gelaten aan het werkelijk verblijf, dan 
wel op de voet van artikel 54 lid 2 Rv aan de 
ambtenaar van het openbaar ministerie bij het 
gerecht waar de zaak dient of moet dienen.”

47 Zie bijv. A. Knigge, Effectieve toegang tot het civiele geding (diss. 
Groningen), Zwolle 1998, p. 144; J.J.L. Boudewijn, ‘Hoofdstuk 
4 Het betekenen van exploten (nationaal)’, in: A.W. Jongbloed 
en A.L.H. Ernes, Burgerlijk procesrecht praktisch belicht, Deven-
ter: Kluwer 2014, p. 84; J.W. Westenberg, SDU Commentaar 
Burgerlijk procesrecht, art. 46 Rv (2017), aant. C.3; A.I.M. van 
Mierlo, T&C Burgerlijke Rechtsvordering, art. 46 Rv (2018), 
aant. 2d; en J.H. Rutten, ‘11 Betekenen van exploten’, in: S.J.W. 
van der Putten en M.R. van Zanten (red.), Compendium Beslag 
en executierecht, Den Haag 2018, p. 247. Vgl. ook reeds on der 
het oude recht de conclusie van A-G ten Kate voor HR 25 ok-
tober 1985, ECLI:NL:HR:1985:AG5119, NJ 1986/473, m.nt. W.L. 
Haardt on der 474 (Drop/Deouas), sub 11 en 17.

48 Zie nader on der 4.3 over het fei te lij ke karakter van het woon-
plaatsbegrip.

49 MvA II, Parl. Gesch. Boek 1 BW, p. 48-49.
50 Hof Amsterdam 26 februari 2013,  

ECLI:NL:GHAMS:2013:CA3844, rov. 6.1. Zie ook Hof Amster-
dam 23 februari 2010, ECLI:NL:GHAMS:2010:BL6149, rov. 5.2.

51 Hof Arnhem-Leeuwaren 29 ja nua ri 2013, 
ECLI:NL:GHARL:2013:BZ2061, rov. 3.4.
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3.27  Het on derzoek dat de deurwaarder moet 
uitvoeren zal er in de praktijk op neerkomen dat hij 
handelt naar gelang de fei te lij ke si tua tie die hij op 
het geregistreerde woonadres aantreft. Als de wo-
ning is dichtgetimmerd, zal hij niet op dat adres een 
afschrift van het exploot achterlaten. Hetzelfde geldt 
als een persoon de deur opendoet die de opvolgen-
de bewoner blijkt te zijn en die aangeeft dat de be-
trokkene verhuisd is. Ook kan informatie van de op-
drachtgever van de deurwaarder aanleiding zijn om 
behoedzaam te zijn met betekening op het geregis-
treerde woonadres.
3.28  Ook bij het betekenen van exploten aan 
huisgenoten en andere per so nen als bedoeld in 
art. 46 lid 1 Rv mag de deurwaarder niet ‘blinde-
lings’ te werk gaan. Blijkens de wetsgeschiedenis is 
van belang of de deurwaarder er redelijkerwijs op 
mag vertrouwen dat de persoon in kwestie het ex-
ploot (tijdig) ter hand zal stellen aan de geëxploteer-
de.52 Uiteindelijk zal het er om gaan dat afschrift 
wordt gelaten aan per so nen “die veilig belast kun-
nen worden met de overbrenging van het gelaten 
afschrift”, stelt teekens in navolging van 
Cleveringa.53 Met andere woorden: steeds moet de 
ratio van de betekeningsvoorschriften voor ogen 
worden gehouden, namelijk dat zoveel mogelijk 
wordt bevorderd dat de geëxploteerde daad wer ke-
lijk kennis neemt van het exploot. Als het goed is 
handelt de deurwaarder daar in de praktijk ook 
naar.

 Openbare betekening bij ontbreken be-
kende woon- en verblijfplaats in Neder-
land

3.29  Art. 54 Rv geeft regels voor de betekening 
van exploten ten aanzien van per so nen die geen be-
kende woonplaats in Nederland hebben. Art. 54 
lid 1 Rv bepaalt dat in dat geval betekening ge-
schiedt ter plaatse van hun werkelijk verblijf. Lid 2 
houdt in dat indien zowel de woonplaats als het 
werkelijk verblijf onbekend zijn, betekening ge-
schiedt aan het parket van de ambtenaar van het 
openbaar ministerie bij het gerecht waar de zaak 
moet dienen of dient. Verder is bepaald dat in dat 
geval een uittreksel van het exploot zo spoedig mo-
gelijk bekend gemaakt wordt in de Staatscourant 
on der vermelding van naam en kantooradres van de 
deurwaarder of van de advocaat van wie afschrift 
van het exploot kan worden verkregen.
3.30  Openbare betekening in de zin van art. 54 
lid 2 Rv wordt als voltooid beschouwd met de bete-
kening aan het parket, zo volgt uit het arrest Ter 
Berg/Ciecierski.54 De voorgeschreven publicatie in de 

52 Zie MvA I, Parl. Gesch. Burg. Procesrecht (2002), p. 2000. Zie 
voorts bijv. A. Knigge en M. Zilinsky, GS Burgerlijke Rechtsvor
dering, art. 46 Rv (2015), aant. 8; en J.W. Westenberg, SDU 
Commentaar Burgerlijk procesrecht, art. 46 Rv (2017), aant. C.3.

53 M. teekens, De deurwaarder (diss. Leiden), Leiden 1954, p. 
104-105.

54 HR 30 december 1977, ECLI:NL:HR:1977:AD6874, NJ 
1978/576, m.nt. W.H. Heemskerk (Ter Berg/Ciecierski).

Staatscourant is dus geen constitutief vereiste voor 
de betekening.55

3.31  On der het regime van art. 4, 7o oud Rv 
— de voorganger van art. 54 Rv — is door de Hoge 
Raad geoordeeld “dat de O. v. J. zal moeten trachten 
het tweede, hem overgegeven afschrift in het bezit 
van de gedagv. partij te doen komen, waarbij het 
aan het beleid van den Officier is overgelaten, welke 
maat re gelen hij daartoe zal treffen”.56 Uit on derzoek 
van de KBvG in 2011 is gebleken dat de ar ron dis se-
ments par ketten in de praktijk zelden actie on-
dernemen om openbaar geëxploteerde per so nen te 
bereiken.57 Het komt erop neer dat de exploten in 
een ordner worden gedaan. Alleen als de persoon in 
kwestie na de betekening alsnog opduikt en het 
parket daarop wordt geattendeerd (zoals volgens 
het genoemde on derzoek een enkele keer voor-
komt), ontvangt hij alsnog een afschrift van het ex-
ploot.58

3.32  Hieruit is af te leiden dat de betekening aan 
het parket niet daad wer ke lijk bijdraagt aan de ver-
wezenlijking van het primaire doel van de beteke-
ningsvoorschriften, te weten bekendmaking van de 
inhoud van het exploot aan de geëxploteerde (ver-
gelijk hiervoor on der 3.18). Zie in deze zin ook de 
beschouwing van Jongbloed naar aanleiding van het 
on derzoek van de KBvG:59

“Uit verkregen informatie van het Openbaar Mi-
nisterie blijkt dat de betekening aan het parket 
geen zoden aan de dijk zet: men gaat niet na 
waar de betrokkene woont of verblijft. Waar dat 
vroeger anders zal zijn ge weest en men vroeger 
betrokkene wel kon traceren door de kleinscha-
liger samenleving, is het vandaag de dag zo dat 
als de gerechtsdeurwaarder de betrokkene niet 
kan vinden het voor het Openbaar Ministerie 
vrijwel onbegonnen werk is en daarom beperkt 
men zich er toe ordners aan te leggen.”

3.33  tot 4 mei 2015 schreef art. 54 lid 2 Rv voor 
dat de publicatie van een uittreksel van het exploot 
in een landelijk of regionaal dagblad moest plaats-
vinden. Het genoemde KBvG -on derzoek uit 2011 
wees uit dat gerechtsdeurwaarders bij die vorm van 
publicatie geen noemenswaardige respons ontvin-
gen op openbare exploten, terwijl de kosten van 
dagbladpublicaties relatief hoog waren.60 tegen die 
achtergrond is in 2015 de wet ge wij zigd, in die zin 
dat publicatie van openbare exploten voortaan in de 

55 Zie bijv. M. Freudenthal, SDU Commentaar Burgerlijk proces
recht, art. 54 Rv (2014), aant. C.1.2; A. Knigge en M. Zilinsky, GS 
Burgerlijke Rechtsvordering, art. 54 (2015), aant. 4; J.H. Rutten, 
‘11 Betekenen van exploten’, in: S.J.W. van der Putten en M.R. 
van Zanten (red.), Compendium Beslag en executierecht, Den 
Haag 2018, p. 273; en A.I.M. van Mierlo, T&C Burgerlijke 
Rechtsvordering, art. 54 Rv (2018), aant. 4f.

56 HR 27 no vem ber 1953, ECLI:NL:HR:1953:4, NJ 1955/396, 
m.nt. D.J. Veegens, overwegingen n.a.v. het derde middel.

57 J. Nijenhuis e.a., Openbare exploten en ambtelijke publicaties 
(preadvies KBvG), 2011, p. 29-30.

58 J. Nijenhuis e.a., Openbare exploten en ambtelijke publicaties 
(preadvies KBvG), 2011, p. 30.

59 J. Nijenhuis e.a., Openbare exploten en ambtelijke publicaties 
(preadvies KBvG), 2011, p. 14-15.

60 Idem, p. 23 en 30-31.
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(on line en gratis te raadplegen) Staatscourant moet 
plaatsvinden.61 Zie daarover de memorie van toe-
lichting bij het wetsvoorstel tot wijziging van art. 54 
lid 2 Rv:62

“Per so nen zon der bekende woonplaats of wer-
kelijk verblijf zullen bovendien zeer waarschijn-
lijk niet geabonneerd zijn op een krant. Zij kun-
nen een dagblad of streekblad kopen of elders 
lezen. Dagbladen zijn ook elektronisch te raad-
plegen, maar voor het lezen van de volledige in-
houd moet men geabonneerd zijn. Uit gegevens 
van de KBvG blijkt dat deurwaarders niet of nau-
welijks respons krijgen op de in de krant ge-
plaatste uittreksels van exploten. De publicatie 
in de dagbladen heeft dan ook weinig tot geen 
effect. De kans dat per so nen zon der bekende 
woonplaats of zon der bekend werkelijk verblijf 
via een openbare site op internet een uittreksel 
van een exploot of een oproeping voor een zit-
ting on der ogen krijgen zal groter zijn dan de 
kans dat dit via een dagblad gebeurt.”

En verderop in de memorie van toelichting:63

“Het doel van de voorgestelde bepalingen is om 
per so nen zon der bekende woonplaats of ver-
blijfplaats beter te bereiken en deze in meer ge-
vallen dan thans bekend te laten zijn met hen 
be tref fen de mededelingen. De publicatie op in-
ternet via de Staatscourant dient dan ook het be-
lang van de geadresseerden. Door de bekendma-
kingen op één toegankelijke en openbare plaats 
te doen, hoeft de betrokkene slechts bij één be-
staand loket te zoeken. Publicatie in de Staats-
courant heeft daarbij de voorkeur boven een an-
dere wijze van publicatie, zoals bij voor beeld 
— het College [gedoeld wordt op het College be-
scherming per soons ge ge vens, thans de Autori-
teit Persoonsgegevens — A-G] vraagt hier ook 
naar — publicatie op een website, waarbij de ge-
gevens niet voor onbepaalde tijd be schik baar 
hoeven te blijven.”

3.34  Hoewel hiermee in theorie de toeganke-
lijkheid van openbare exploten voor per so nen zon-
der bekende woon- of verblijfplaats is vergroot, 
geldt ook on der het huidige regime dat openbare 
betekening een tamelijk fictief karakter heeft. De 
Raad voor de rechtspraak had al geen hooggespan-
nen verwachting van de effecten van de nieuwe re-
geling:64

“De Raad merkt op dat de respons op de oproe-
pingen in de huidige ervaring zeer beperkt is. 
Voor de diverse oproepingen geldt dat nauwe-
lijks valt in te schatten of de doelgroep in meer 
of mindere mate zal worden bereikt door de ge-

61 Wet van 11 februari 2015 tot wijziging van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering en enige andere wetten in ver-
band met bekendmakingen aan per so nen zon der bekende 
woon- of verblijfplaats, Stb. 2015/82 (iwtr. 4 mei 2015, Stb. 
2015/175).

62 Mvt, Ka mer stuk ken II 2013/14, 33 956, nr. 3, p. 2.
63 Mvt, Ka mer stuk ken II 2013/14, 33 956, nr. 3, p. 5.
64 Zie het advies van de Raad voor de rechtspraak van 7 oktober 

2013, bijlage bij Mvt, Ka mer stuk ken II 2013/14, 33 956, nr. 3.

wij zigde manier van oproepen. In de huidige 
tijd, waarin wordt overgegaan van papieren naar 
digitale communicatie acht de Raad het begrij-
pelijk dat de wijze van oproepen wordt aange-
past. Een verslechtering ten opzichte van de hui-
dige si tua tie lijkt de nieuwe wijze van oproeping 
in ieder geval niet.”

Boudewijn noemt het zelfs “illusoir” dat per so nen 
zon der bekende woon- of verblijfplaats kennis zul-
len nemen van een digitale publicatie.65

3.35  Het systeem van openbare betekening 
komt erop neer dat het exploot als betekend geldt, 
omdat de geëxploteerde kennis heeft kunnen ne-
men van de inhoud ervan. De kans op daad wer ke
lijke kennisneming is — in vergelijking met de ande-
re betekeningswijzen van art. 46 e.v. Rv — minimaal.
3.36  Vanwege de minimale kans dat een ex-
ploot dat openbaar is betekend de geëxploteerde 
daad wer ke lijk bereikt, wordt openbare betekening 
in de literatuur nadrukkelijk als ultimum remedium 
beschouwd. Openbare betekening moet alleen dan 
plaatsvinden, als andere manieren van betekening 
niet mogelijk zijn.66 Dat openbare betekening ulti
mum remedium is volgt ook uit het wettelijk stelsel: 
betekening in persoon of aan de woonplaats hebben 
voorrang boven betekening aan het werkelijk ver-
blijf, en betekening aan het werkelijk verblijf heeft 
voorrang boven openbare betekening.67

3.37  Dat openbare betekening ultimum remedi
um is, betekent ook dat niet te gemakkelijk mag 
worden aan ge no men dat is voldaan aan het vereiste 
van art. 54 lid 2 Rv, dat de woon- en verblijfplaats 
van de geëxploteerde ‘onbekend’ zijn. Daarvan is 
slechts sprake, indien degene op wiens verzoek de 
openbare betekening plaatsvindt, ondanks redelijke 
on derzoeksinspanningen de woon- of verblijfplaats 
van de geëxploteerde niet heeft kunnen achterha

65 J.J.L. Boudewijn, ‘Preadvies openbare exploten en ambtelijke 
publicaties’, TvPP 2011 (afl. 6), p. 179.

66 Zie bijv. A. Knigge, Effectieve toegang tot het civiele geding (diss. 
Groningen), Zwolle 1998, p. 143; J.J.L. Boudewijn, ‘Preadvies 
openbare exploten en ambtelijke publicaties’, TvPP 2011 (afl. 
6), p. 180; S.J.W. van der Putten, ‘Het brief adres als gekozen 
woonplaats’, BER 2017/142, p. 34-35; en J.H. Rutten, ‘11 
Betekenen van exploten’, in: S.J.W. van der Putten en M.R. van 
Zanten (red.), Compendium Beslag en executierecht, Den Haag 
2018, p. 270. Vgl. ook reeds on der het oude recht R.P. 
Cleveringa, ‘Oproepperikelen’, RMTh 1951, p. 95, die spreekt 
over “een vrij stuntelig voorschrift” en ervoor pleit het toepas-
singsgebied van de openbare betekening “zo eng mogelijk te 
houden”.

67 Vgl. reeds HR 4 no vem ber 1926, NJ 1927/403: openbare bete-
kening is slechts rechtsgeldig indien een bekend verblijf op 
het tijdstip van de betekening ontbreekt, hetgeen eiser bij be-
twisting zal moeten bewijzen.
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len.68 De deurwaarder zal dus eerst moeten probe-
ren — als in de basisregistratie per so nen geen woon-
plaats van betrokkene is opgenomen — de fei te lij ke 
verblijfplaats van betrokkene te achterhalen.
3.38  Bij de eerder besproken wijziging van 
art. 54 lid 2 Rv in 2015 (zie on der 3.33), is in de me-
morie van toelichting het standpunt ingenomen dat, 
gelet op de verificatie van het adres door gerechts-
deurwaarders, geen nadere regeling in de wet hoeft 
te worden opgenomen om te bevorderen dat open-
bare exploten de geadresseerden daad wer ke lijk be-
reiken:69

“De Adviescommissie van de Nederlandse Orde 
van Advocaten heeft opgemerkt dat het wets-
voorstel, evenmin als de huidige wet, voldoende 
waarborgt dat een gerechtelijke mededeling bij 
openbare betekening de geadresseerde ook 
daad wer ke lijk bereikt. De Adviescommissie 
meent dat als er andere manieren zijn om de ge-
adresseerde van de mededeling daad wer ke lijk 
te bereiken, deze ook, naast de openbare beteke-
ning, moeten worden benut. De Adviescommis-
sie wijst on der meer op het door de deurwaar-
der sturen van een afschrift van een exploot naar 
een bekende postbus, het verzenden via email 
en het gebruik van social media en geeft in over-
weging hiertoe een algemene verplichting in de 
wet op te nemen. 
Dit wetsvoorstel ziet, zoals hiervoor opgemerkt, 
uitsluitend op de wettelijke publicatieverplich-
ting in het kader van openbare betekening en 
niet op het daarnaast op andere wijzen bereiken 
van geadresseerden. Gekozen is voor het plaat-
sen van een uittreksel van het openbare exploot 
in de Staatscourant. Door de KBvG is aangegeven 
dat de deurwaarder niet alleen afgaat op het-
geen hij bij de raadpleging van de gemeentelijke 
basisadministratie (thans basisregistratie per so-
nen) verneemt. Hij zal trachten het feitelijk adres 
te achterhalen om zo aan het werkelijk verblijf 
van de gedaagde het exploot uit te kunnen bren-
gen. De deurwaarder on derneemt de nodige po-
gingen om de geadresseerde te bereiken alvo-
rens tot het uitbrengen van een openbaar 
exploot over te gaan. Het is niet nodig om hier-
voor een nadere regeling in de wet op te ne-
men.”

Vóórdat de deurwaarder tot openbare betekening 
overgaat, moet hij trachten de fei te lij ke woon- of 
verblijfplaats van de geadresseerde te achterhalen. 
Er is echter geen verplichting voor de deurwaarder 

68 Zie bijv. A. Knigge, Effectieve toegang tot het civiele geding (diss. 
Groningen), Zwolle 1998, p. 162; A. Knigge en M. Zilinsky, GS 
Burgerlijke Rechtsvordering, art. 54 Rv (2015), aant. 2; M. 
Freudenthal, SDU Commentaar Burgerlijk procesrecht, art. 54 Rv 
(2014), aant. C.1.1; A.I.M. van Mierlo, T&C Burgerlijke Rechtsvor
dering, art. 54 Rv (2018), aant. 2d; en J.H. Rutten, ‘11 Betekenen 
van exploten’, in: S.J.W. van der Putten en M.R. van Zanten 
(red.), Compendium Beslag en executierecht, Den Haag 2018, p. 
271. Vgl. ook reeds on der het oude recht H.G. Ubbink, ‘Plicht tot 
on derzoek bij openbare dagvaarding’, NJB 1952, p. 515-519; en 
Van Rossem/Cleveringa I (1972), art. 4, aant. 9 (p. 100).

69 Mvt, Ka mer stuk ken II 2013/14, 33 956, nr. 3, p. 7.

om ook ná openbare betekening nog pogingen te 
doen om de geadresseerde te bereiken. Voor de op
drachtgever kan zo’n verplichting er wel zijn, zo 
blijkt uit het navolgende.

 Ver ant woor de lijk heid opdrachtgever bij 
bekende contactgegevens gedaagde

3.39  Als een dagvaarding openbaar is betekend 
(nadat redelijke on derzoeksinspanningen geen be-
kende woon- of verblijfplaats hebben opgeleverd), 
dan is de eiser gehouden om, waar mogelijk, alsnog 
te bewerkstelligen dat de dagvaarding de gedaagde 
daad wer ke lijk bereikt. Dit blijkt uit twee uitspraken 
van de Hoge Raad uit de jaren vijftig van de vorige 
eeuw, waarin het ging om echtscheidingen die bij 
verstek van de betrokken vrouwen waren uitge-
sproken, zon der toekenning van alimentatie. De 
vrouwen in kwestie waren hun mannen ontvlucht 
en daarmee zon der bekende woon- of verblijf-
plaats. Om die reden waren zij openbaar gedag-
vaard. De bij verstek gewezen echtscheidingsvon-
nissen waren vervolgens ook weer openbaar 
betekend. Het resultaat was dat de vrouwen pas 
achteraf, toen het te laat was, geconfronteerd wer-
den met deze voor hen nadelige rechterlijke uitspra-
ken.
3.40  In de eerste zaak verzocht de vrouw her-
roeping wegens bedrog in de zin van art. 382, 1o, Rv 
(vgl. thans art. 382 sub a Rv), op de grond dat haar 
verblijfplaats bij familie in Zwitserland de man vol-
komen bekend was. De Hoge Raad overwoog het 
volgende:70

“dat, indien de man op de hoogte is ge weest van 
de verblijfplaats van de vrouw in het bui ten land, 
hij, zeker nu hij ervan moest uitgaan, dat de on-
derhavige dagv. haar niet zou bereiken, of de 
vrouw van het aangevangen geding had behoren 
in kennis te stellen of den O.v.J. omtrent haar 
verblijfplaats had behoren in te lichten;
dat, aan ge no men, dat de verblijfplaats van de 
vrouw in het bui ten land hem bekend is ge weest, 
hij door noch het ene noch het andere te doen zo 
ernstig is te kort geschoten in hetgeen terzake 
van het voeren van dit geding van hem mocht 
worden geëist, dat hij bedrog heeft gepleegd in 
den zin van art. 382, 1o, Rv;”

Met andere woorden, als vast komt te staan dat de 
man bekend was met de verblijfplaats van de vrouw 
in het bui ten land, pleegt hij bedrog als hij noch de 
vrouw noch de Officier van Justitie op de hoogte 
stelt van die verblijfplaats.
3.41  In de tweede zaak verzocht de vrouw even-
eens herroeping wegens bedrog, op de grond dat de 
man “een adres in Duitsland kende, waarlangs zij 
kon worden bereikt”. De Hoge Raad overwoog:71

“dat — anders dan de Rb. heeft geoordeeld — 
deze laatste om stan dig heid de door den man ge-

70 HR 27 no vem ber 1953, ECLI:NL:HR:1953:4, NJ 1955/396, 
m.nt. D.J. Veegens, overwegingen n.a.v. het tweede en het der-
de middel.

71 HR 2 mei 1958, ECLI:NL:HR:1958:212, NJ 1961/552, m.nt. D.J. 
Veegens, overwegingen n.a.v. het tweede middel.
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volgde wijze van dagvaarden niet tot bedrog kon 
stempelen; dat toch, wijl de dagvaarding naar 
waarheid inhield dat de vrouw zon der bekende 
woon- en verblijfplaats in het koninkrijk was en 
ook elders geen bekende woonplaats had, het 
exploit terecht werd gedaan met toepassing van 
het voorschrift van art. 4, 7o, voormeld;
O. dat iets anders is dat, niet tegen staan de te-
recht op deze wijze werd gedagvaard, het feit 
dat de man op de hoogte was van een adres door 
middel waarvan de vrouw kon worden bereikt, 
on der om stan dig he den kan meebrengen dat de 
man bedrog heeft gepleegd in den zin van 
art. 382, 1e, Rv door noch den Officier van Justi-
tie bij het overgeven van een tweede afschrift als 
bedoeld in artikel 4, 7o, lid 2, in kennis te stellen 
van dit adres, noch een poging te doen om zelf 
de vrouw via dit adres te berichten dat een echt-
scheidingsvonnis (lees: echtscheidingsgeding, 
Red.) was begonnen;”

Ook hier werd dus aan ge no men dat — hoewel de 
openbare betekening op zichzelf rechtsgeldig was — 
wel sprake kan zijn van bedrog door de man, indien 
hij noch via de Officier van Justitie noch zelf pogin-
gen doet om de vrouw op de hoogte te stellen.
3.42  In zijn noot on der de eerste uitspraak on-
derschreef Veegens dat het “verzuim een der ge lij ke 
mogelijkheid tot contact met de wederpartij te gebrui
ken of haar ter kennis van den Officier van Justitie te 
brengen”, bedrog in de zin van art. 382 Rv oplevert.72 
Cleveringa had dit eerder al betoogd, en eraan toe-
gevoegd dat een der ge lij ke handelwijze tevens een 
on recht ma tige daad jegens de gedaagde oplevert.73 
De overweging van de rechtbank in het vonnis dat 
voorafging aan de tweede uitspraak van de Hoge 
Raad, dat in de wet niet is neergelegd dat er een in-
spanningsverplichting bestaat om het adres van de 
vrouw te achterhalen en dat openbare betekening 
door de wetgever kennelijk voldoende werd geacht, 
verdient volgens Cleveringa “de roe”. Deze redene-
ring van de rechtbank, zo schrijft Cleveringa, “leidt 
tot een verheffing van den ijdelen vorm boven het we
zen, die bij uitstek geschikt is rechtspraak en overig ju
ristenwerk van het volk, waarvoor een en ander dient, 
te vervreemden.”74 Een pleidooi voor deformalise-
ring avant la lettre.
3.43  Zestig jaar later wordt de rechtsregel uit de 
beide uitspraken nog on derschreven.75 In een von-
nis van de rechtbank ’s-Hertogenbosch uit 2006 is 
de rechtsregel in de sleutel van de beginselen van 
een goede procesorde geplaatst. In deze zaak ging 
het om de eigenaar van een appartementsrecht die 
door zijn Vereniging van Eigenaren openbaar was 
gedagvaard, omdat in de GBA stond vermeld dat hij 
naar de VS was vertrokken. De bewoner van het ap-
partement, vader van de eigenaar, was niet op de 

72 D.J. Veegens, NJ 1955/396, p. 726.
73 R.P. Cleveringa, ‘Oproepperikelen’, RMTh 1951, p. 96.
74 R.P. Cleveringa, ‘Oproepperikelen’, RMTh 1951, p. 100.
75 Zie A. Knigge, Effectieve toegang tot het civiele geding (diss. 

Groningen), Zwolle:1998, p. 162; en A. Knigge en M. Zilinsky, 
GS Burgerlijke Rechtsvordering, art. 54 Rv (2015), aant. 2.

hoogte gebracht van de procedure en ook niet ge-
vraagd naar de contactgegevens van zijn zoon. De 
rechtbank overwoog, on der verwijzing naar de 
tweede van de zojuist besproken uitspraken:76

“dat, niet tegen staan de terecht op deze wijze 
werd gedagvaard, de om stan dig heid dat de VvE 
op de hoogte was van een adres, te weten: dat 
van [de vader], door middel waarvan [de zoon] 
kon worden bereikt, met zich meebrengt dat de 
VvE gehouden was om bij het uitbrengen van 
het exploit aan de Officier van Justitie deze in 
kennis te stellen van dit adres dan wel een po-
ging te doen om zelf [de zoon] via dit adres te 
berichten dat deze zaak aanhangig was gemaakt 
(aldus: HR 2 mei 1958, NJ 1961, 552, m.nt. DJV). 
Door met name dat laatste na te laten heeft de 
VvE aanmerkelijk de kans verkleind dat [de 
zoon] er via zijn vader van op de hoogte gesteld 
had kunnen worden dat deze zaak zou dienen, 
hetgeen in beginsel in strijd is met de beginselen 
van een goede procesorde.”

3.44  Ondanks het feit dat de betekeningsvoor-
schriften zijn nageleefd, kan dus sprake zijn van on-
recht ma tig handelen of strijd met de goede pro-
cesorde als de opdrachtgever (eiser) verzuimd heeft 
om gedaagde te bereiken op een aan eiser bekend 
contactadres.

 Kantoorbetekening
3.45  Voor het instellen van verzet, hoger beroep 
of cassatie voorziet art. 63 lid 1 Rv in de mogelijk-
heid van kantoorbetekening, dat wil zeggen beteke-
ning aan het kantoor van de advocaat of deurwaar-
der bij wie degene voor wie het exploot is bestemd, 
laat ste lijk ter zake woonplaats heeft gekozen.
3.46  Uit het woord ‘ook’ in de eerste volzin van 
art. 63 lid 1 Rv blijkt dat de kantoorbetekening een 
gelijkwaardig alternatief is voor de overige wijzen 
van betekening (voor zover het de instelling van 
verzet, hoger beroep of cassatie betreft).77 
Kenmerkend voor de kantoorbetekening is dat het 
exploot wordt gedaan aan het kantoor van een 
zaakwaarnemer of lasthebber van de geëxploteerde, 
namelijk de advocaat of deurwaarder bij wie de ge-
exploteerde laat ste lijk ter zake woonplaats heeft ge-
kozen. Art. 63 lid 1, tweede volzin, Rv expliciteert 
dat deze advocaat of deurwaarder een zorgplicht 
heeft om te bevorderen dat het exploot de geëxplo-
teerde tijdig bereikt.
3.47  Voor de praktijk is van belang dat kantoor-
betekening in de zin van art. 63 Rv ook kan plaats-
vinden met over een komstige toepassing van art. 47 

76 Rb. ’s-Hertogenbosch 4 oktober 2006, 
ECLI:NL:RBSHE:2006:AY9451, rov. 3.1.

77 Vgl. bijv. HR 18 december 2009, ECLI:NL:HR:2009:BK3078, NJ 
2010/111, m.nt. P. Vlas (Demerara/Karl Heinz Haus), rov. 2.3: bij 
kantoorbetekening ex art. 63 Rv kan betekening op de voet 
van verordening (EG) nr. 1393/2007 achterwege blijven.
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Rv. Dat volgt uit het arrest […]/[…].78 Op grond van 
deze over een komstige toepassing van art. 47 Rv kan 
de deurwaarder ofwel het exploot achterlaten op 
het kantooradres in een gesloten envelop, ofwel een 
afschrift per post aan het kantooradres bezorgen, in-
dien de deurwaarder op het kantooradres nie mand 
aantreft aan wie het exploot kan worden gelaten. In 
de literatuur wordt aan ge no men dat deze analoge 
toepassing van art. 47 Rv ook mogelijk is ten aan-
zien van andere gekozen woonplaatsen dan het 
kantooradres.79

 Het woonplaatsvereiste en de beteke-
ningsvoorschriften on der KEI

3.48  On der het KEI-procesrecht — dat per 1 
maart 2017 is ingevoerd voor vorderingszaken bij de 
Hoge Raad en per 1 september 2017 voor vorde-
ringszaken met verplichte procesvertegenwoordi-
ging bij de recht banken Midden- Nederland en 
Gelderland80 — is het woonplaatsvereiste van art. 45 
lid 3 Rv voor exploten in het algemeen gehand-
haafd. Ook de voorschriften van art. 46 e.v. Rv voor 
de betekening van exploten zijn niet veranderd. Een 
wezenlijke verandering is dat de dagvaarding is af-
geschaft en verruild voor de ‘procesinleiding’, het 
nieuwe inleidende processtuk voor vorderings- en 
verzoekprocedures. Anders dan de dagvaarding is 
de procesinleiding géén exploot (art. 30a e.v. KEI-
Rv).
3.49  Hoofdregel is dat de eiser de procesinlei-
ding opstelt en indient bij het gerecht (art. 30c KEI-
Rv), waarna hij van het gerecht een ‘oproepingsbe-
richt’ ontvangt (art. 111 KEI-Rv). Met dit 
oproepingsbericht — dat inclusief de bijbe ho ren de 
procesinleiding te vergelijken is met de dagvaar-
ding81 — dient eiser de verweerder op te roepen. Dat 
kan door betekening van het oproepingsbericht bij 
exploot, maar ook door bezorging op andere wijze 
(art. 112 lid 1 KEI-Rv), bij voor beeld bij gewone brief 
of e-mail.82 De verweerder die na een der ge lij ke in-
formele oproeping niet verschijnt, moet alsnog bij 

78 HR 11 juli 2003, ECLI:NL:HR:2003:AH9611, NJ 2003/568 ([…]/
[…]), rov. 2.3. Zie hierover on der meer J.J.L. Boudewijn, 
‘Hoofdstuk 4 Het betekenen van exploten (nationaal)’, in: 
A.W. Jongbloed en A.L.H. Ernes, Burgerlijk procesrecht prak
tisch belicht, Deventer: Kluwer 2014, par. 4.16; A. Knigge en M. 
Zilinsky, GS Burgerlijke Rechtsvordering, art. 63 Rv (2018), 
aant. 7; en J.H. Rutten, ‘11 Betekenen van exploten’, in: S.J.W. 
van der Putten en M.R. van Zanten (red.), Compendium Beslag 
en executierecht, Den Haag 2018, p. 260.

79 Zie A. Knigge en M. Zilinsky, GS Burgerlijke Rechtsvordering, 
art. 47 Rv (2013), aant. 2.

80 Recentelijk (26 maart 2019) is een wetsvoorstel ingediend om 
het KEI-procesrecht bij de recht banken Midden- Nederland 
en Gelderland weer in te trekken (Ka mer stuk ken 35 175, 
Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
tot intrekking van de verplichting om elektronisch te proce-
deren bij de recht banken Gelderland en Midden- Nederland 
en tot verruiming van de mogelijkheden van de mondelinge 
behandeling in het civiele procesrecht).

81 Vgl. t.F.E. tjong tjin tai, GS Burgerlijke Rechtsvordering, art. 30a 
Rv (2018), aant. 4; en J.H. Rutten, ‘Beginnen met KEI. 
Procesinleiding en oproepingsbericht in de civiele vorde-
ringsprocedure’, TCR 2018, p. 15.

82 Zie Mvt, Ka mer stuk ken II 2014/15, 34 059, nr. 3, p. 19.

exploot worden opgeroepen (art. 112 lid 2 KEI-Rv), 
op straffe van niet-ontvankelijkverklaring van de ei-
ser (art. 112 lid 3 KEI-Rv). Bij wijze van alternatief 
kan de eiser zelf een oproepingsbericht (laten) op-
stellen en bij exploot laten betekenen, alvorens de 
procesinleiding in te dienen bij het gerecht (art. 113 
KEI-Rv).
3.50  Art. 30a lid 3 sub a KEI-Rv vereist — over-
een komstig art. 45 lid 3 sub b en 111 lid 2 sub a Rv — 
vermelding van de woonplaats en de in Nederland 
gekozen woonplaats van de eiser in de procesinlei-
ding. Art. 30a lid 3 sub b KEI-Rv vereist — over een-
komstig art. 45 lid 3 sub d Rv — vermelding van de 
woonplaats van de verweerder in de procesinleiding. 
Evenals on der het regime van art. 45 lid 3 Rv wordt 
aan ge no men dat deze woonplaatsvermeldingen 
dienen ter identificatie van de betrokken par tijen en 
dat het begrip ‘woonplaats’ in dit verband moet 
worden ingevuld met behulp van art. 1:10 e.v. BW.83

3.51  Art. 120 lid 1 KEI-Rv bepaalt dat de voor-
schriften van art. 30a lid 3-4 en 111 e.v. KEI-Rv op 
straffe van nietigheid in acht worden genomen. 
Art. 120-122 KEI-Rv bevatten een regeling van de 
rechtsgevolgen van gebreken in de inhoud van de 
procesinleiding en de inhoud en de betekening van 
het oproepingsbericht die — afgezien van termino-
logische verschillen — identiek is aan de hiervoor 
besproken regeling van art. 120-122 Rv voor dag-
vaardingen.84

3.52  Kort na de invoering van het KEI-proces-
recht in cassatie heeft de Hoge Raad geoordeeld dat 
een procesinleiding in cassatie wegens het ontbre-
ken van on der meer de woonplaatsen van eisers en 
verweerder, ingevolge art. 120 lid 1 KEI-Rv met nie-
tigheid wordt bedreigd. Hij heeft in die zaak eisers 
in cassatie gelegenheid geboden voor herstel van 
deze gebreken op de voet van art. 30c lid 6 KEI-Rv.85 
Die bepaling is naar de letter bedoeld voor herstel 
van gebreken in de elektronische indiening van de 
procesinleiding, en voorziet in de mogelijkheid van 
nietontvankelijkverklaring van de eiser als herstel 
uitblijft. tegen deze achtergrond toont Van Mierlo 
zich kritisch over de toepassing van art. 30c lid 6 
KEI-Rv in dit geval.86

3.53  Volledigheidshalve is nog op te merken dat 
het KEI-procesrecht, mede vanwege de afschaffing 
van de dagvaarding, ook wezenlijke veranderingen 
teweegbrengt in de termijnen voor oproeping en 
verschijnen. Van belang is hier dat art. 30a lid 3 sub 
c KEI-Rv een oproepingstermijn van minimaal vier 
weken voorschrijft. Gelet op art. 112 lid 1 KEI-Rv, dat 

83 Zie t.F.E. tjong tjin tai, GS Burgerlijke Rechtsvordering, art. 30a 
Rv (2018), aant. 5-6.

84 Zie t.F.E. tjong tjin tai, GS Burgerlijke Rechtsvordering, art. 120 
Rv (2018), aant. 11. Vgl. over de toepassing van art. 120 e.v. 
KEI-Rv op gebreken in de procesinleiding en het oproepings-
bericht J.H. Rutten, ‘Beginnen met KEI. Procesinleiding en op-
roepingsbericht in de civiele vorderingsprocedure’, TCR 2018, 
p. 19-20.

85 HR 13 oktober 2017, ECLI:NL:HR:2017:2628, NJ 2017/419, 
m.nt. A.I.M. van Mierlo (De Klerk c.s./Hautvast), rov. 2.3.3.

86 Zie de NJ-annotatie van A.I.M. van Mierlo, NJ 2017/419, sub 3 
en 5.
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de eiser een termijn van twee weken geeft voor be-
tekening of informele bezorging van het oproe-
pingsbericht, resulteert hieruit een impliciete voor-
bereidingstermijn voor de verweerder van twee 
weken. Dat is dus twee keer zo lang als de huidige 
minimale dagvaardingstermijn van één week (zie 
on der 3.20).87

4 Het civielrechtelijke woonplaatsbegrip
 Het woonplaatsbegrip van art. 1:10 BW
4.1 Voor de uitleg van het woonplaatsbegrip 
van art. 45 e.v. Rv is, zoals gezegd (zie on der 3.13 en 
3.24), het civielrechtelijke woonplaatsbegrip van 
art. 1:10 e.v. BW van belang.88 In art. 1:10 lid 1 BW 
wordt het begrip ‘woonplaats’ — toegespitst op na-
tuur lij ke per so nen, waartoe ik mij hier beperk — als 
volgt omschreven:

“De woonplaats van een natuurlijk persoon be-
vindt zich te zijner woonstede, en bij gebreke 
van woonstede ter plaatse van zijn werkelijk 
verblijf.”

4.2 Voor de betekenis van het begrip ‘woonste-
de’ in art. 1:10 BW is nog steeds van belang de in-
houd die de Hoge Raad gaf aan het begrip ‘hoofd-
verblijf’ — dat was opgenomen in art. 74 oud BW, de 
voorloper van art. 1:10 lid 1 BW89 — in een straf rech-
te lijk arrest uit 1880:90

“(…) de plaats, waar  iemand werkelijk woont 
met zijn gezin, waar hij den zetel zijner fortuin 
heeft, zijne zaken behartigt, zijne goederen en 
eigendommen beheert, zoodat men er niet van 
daan gaat dan met een bepaald doel en voor een 
bepaalden tijd en tevens met het plan om als dat 
doel bereikt is terug te keeren;”

4.3 Uit deze overweging wordt afgeleid dat 
voor het hebben van een ‘woonstede’ een zekere 
mate van bestendigheid is vereist.91 De toelichting 
Meijers vermeldt in dit verband:

“Het eerste lid van dit artikel beantwoordt aan 
artikel 74 B.W. In plaats van hoofdverblijf is het 
woord woonstede gekozen (…). Dit woord doet 
dui de lij ker dan hoofdverblijf de bestendigheid 

87 Zie t.F.E. tjong tjin tai, ‘termijnen voor oproeping en ver-
schijnen on der KEI’, TCR 2016, p. 66.

88 Meer in algemene zin wordt wel betoogd dat het begrip 
“woonplaats”, in ongeacht welk wettelijk voorschrift, met in-
achtneming van art. 1:10 e.v. BW moet worden uitgelegd, 
tenzij het tegendeel blijkt. Zie G.R. de Groot, GS Per so nen- en 
familierecht, Inleiding titel 3 Boek 1 BW, aant. 3, on der ver-
wijzing naar HR 13 maart 1914, NJ 1914/627 (Broos/
Ontvanger).

89 Art. 74 oud BW luidde: “Een ieder wordt geacht zijne woon-
plaats te hebben alwaar hij zijn hoofdverblijf heeft gevestigd. 
Bij gebreke van zoodanige woonplaats, wordt de plaats des 
werkelijken verblijfs daarvoor gehouden.”.

90 HR (Strafkamer) 19 ja nua ri 1880, W (1880) 4475, overwegin-
gen n.a.v. het eerste middel.

91 Zie bijv. Asser/De Boer I* 2010/54; G.R. de Groot, GS Per so nen 
en familierecht, art. 1:10 BW (2015), aant. 1.1; S.F.M. 
Wortmann en J. van Duijvendijk-Brand, Compendium van het 
per so nen en familierecht, Deventer 2018, nr. 18; A.J.M. 
Nuytinck, Per so nen en familierecht, huwelijksver mo gens recht 
en erfrecht (Studiereeks Burgerlijk Recht nr. 1), Deventer 2018, 
nr. 25; en A.I.M. van Mierlo, T&C Burgerlijke Rechtsvordering, 
art. 45 Rv (2018), aant. 4e.

van het verblijf, in tegenstelling tot het werkelijk 
verblijf, uitkomen; even eens dat daarmede een 
woning en niet een gemeente is bedoeld.
Waar  iemand zijn woonstede heeft, hangt van 
om stan dig he den af; de plaats, waar  iemand re-
gelmatig ’s nachts slaapt heeft hierbij wel de 
grootste betekenis; men vergelijke b.v. H.R. 19 
Ja nua ri 1880, W. 4475.”92

In lijn met de wetsgeschiedenis wordt het woon-
plaatsbegrip in de familierechtelijke93 en proces-
rechtelijke literatuur94 overwegend feitelijk opgevat. 
Dat betekent dat de fei te lij ke woonsi tua tie en niet 
de in schrij ving in het bevolkingsregister (voorheen 
de GBA, nu de BRP) beslissend wordt geacht. Ook in 
de feitenrechtspraak wordt uitgegaan van het fei te-
lij ke woonplaatsbegrip.95

4.4 Steun voor deze benadering biedt art. 1:11 
lid 2 BW, dat slechts een bewijsvermoeden van ver-
plaatsing van de woonstede ontleent aan de regis-
tratie daarvan in het bevolkingsregister:

“Een natuurlijk persoon wordt vermoed zijn 
woonstede te hebben verplaatst, wanneer hij 
daarvan op de wettelijk voorgeschreven wijze 
aan de betrokken colleges van bur ge mee ster en 
 wethouders heeft kennis gegeven.”

Desgevraagd verklaarde de minister dat dit bewijs-
vermoeden niet tot gevolg heeft dat de deurwaarder 
bij het betekenen van exploten kan volstaan met 
een recherche in het bevolkingsregister (zoals on der 
3.25 al bleek):96

“Inderdaad is het juist specifiek het werk van de 
deurwaarder, dat hij uitzoekt waar  iemand 
woont en maar niet zon der meer steeds op een 
in schrij ving in het bevolkingsregister afgaat.”

92 tM, Parl. Gesch. Boek 1 BW, p. 43.
93 Zie bijv. Asser/De Boer 1* 2010/55. Vgl. enigszins anders G.R. 

de Groot, GS Per so nen en familierecht, art. 1:10 BW (2015), 
aant. 1.1, waar als “algemene regel” wordt ge pre sen teerd dat 
 iemands woonstede is gelegen in de gemeente waar hij in het 
persoonsregister is opgenomen.

94 Zie bijv. A. Knigge, Effectieve toegang tot het civiele geding (diss. 
Groningen), Zwolle 1998, p. 144 en 146 e.v.; J.J.L. Boudewijn, 
‘Het betekenen van exploten (nationaal)’, in: A.W. Jongbloed 
en A.L.H. Ernes, Burgerlijk procesrecht praktisch belicht, Deven-
ter: Kluwer 2014, p. 84; A. Knigge en M. Zilinsky, GS Burgerlij
ke Rechtsvordering, art. 45 Rv (2015), aant. 23 en art. 46 Rv 
(2015), aant. 4; J.W. Westenberg, SDU Commentaar Burgerlijk 
procesrecht, art. 46 Rv (2017), aant. C.3; A.I.M. van Mierlo, T&C 
Burgerlijke Rechtsvordering, art. 45 Rv (2018), aant. 4e, art. 46 
Rv (2018), aant. 2d en art. 47 Rv (2018), aant. 1; en J.H. Rutten, 
‘11 Betekenen van exploten’, in: S.J.W. van der Putten en M.R. 
van Zanten (red.), Compendium Beslag en executierecht, Den 
Haag 2018, p. 246-247. Zie ook reeds on der het oude recht Van 
Rossem/Cleveringa I (1972), art. 1, aant. 10 (p. 47, voetnoot 14).

95 Zie bijv. Rb. Utrecht 12 no vem ber 2008,  
ECLI:NL:RBUtR:2008:BG4165, NJF 2009/54, rov. 5.2; Rb. ’s-Gra-
venhage 31 augustus 2009, ECLI:NL:RBSGR:2009:BK1182, JPF 
2009/151; Rb. Amsterdam 12 april 2010,  
ECLI:NL:RBAMS:2010:BM7559, rov. 13; Hof Arnhem-Leeu war-
den 29 ja nua ri 2013, ECLI:NL:GHARL:2013:BZ2061, rov. 3.4; en 
Rb. Den Haag 29 mei 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:CA3082, NJF 
2013/323, rov. 2.9.

96 MvA II, Parl. Gesch. Boek 1 BW, p. 48-49 (vgl. ook VV II, Parl. 
Gesch. Boek 1 BW, p. 47, voor de vragen waarop de minister 
hier reageert).
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4.5 tegelijkertijd wordt in de literatuur on-
derkend dat het woonplaatsbegrip van art. 1:10 BW 
een rechtsbegrip is, dat trekken van een ju ri dische 
fictie vertoont, namelijk een fictie van voortdurende 
aanwezigheid althans bereikbaarheid op de woon-
plaats.97 Illustratief is de volgende, veel geciteerde 
definitie van de woonplaats in de Asser-serie:

“Woonplaats in rechtskundige zin (domicilie) is 
de plaats, waar  iemand met betrekking tot de 
uitoefening van zijn rechten en de vervulling van 
zijn verplichtingen, ook bij fei te lij ke afwezig-
heid, geacht wordt voortdurend tegenwoordig te 
zijn.
Voor het aangaan en on derhouden van rechts-
betrekkingen moet een persoon niet alleen kun-
nen worden geïdentificeerd met behulp van een 
naam, hij moet in ju ri dische zin ook bereikbaar 
zijn. Daartoe dient het begrip woonplaats.
Woonplaats of domicilie is dus een rechtsbegrip; 
in deze zin noemt ook Demolombe I, nr. 344, do-
micile, ‘une création juridique, une chose intel-
lectuelle et abstraite’.”98

In de literatuur wordt aan ge no men dat tussen de 
begrippen ‘woonstede’ en ‘werkelijk verblijf’ in de 
zin van art. 1:10 lid 1 BW, geen principieel, maar 
slechts een gradueel verschil bestaat. Daarmee 
wordt bedoeld dat “naarmate uit de om stan dig he
den van het al of niet bestaan van een meer duurzame 
betrekking tussen een persoon en een plaats blijkt, 
[…] dat verblijf als woonstede of als werkelijk verblijf 
[zal] gelden: beide begrippen ver on der stel len een ze
kere mate van bestendigheid.”99 Een verblijf van ge-
heel voorbijgaande aard mag níet als werkelijk ver-
blijf in de zin van art. 1:10 lid 1 BW worden 
beschouwd.100

 De gekozen woonplaats van art. 1:15 BW
4.6 Van de andere bepalingen van titel 3 van 
Boek 1 BW is met name art. 1:15 BW van belang, dat 
voorziet in de mogelijkheid van een gekozen woon
plaats:

“Een persoon kan een andere woonplaats dan 
zijn werkelijke slechts kiezen, wanneer de wet 
hem daartoe verplicht, of wanneer de keuze bij 
schriftelijk of langs elektronische weg aangega-
ne over een komst voor een of meer bepaalde 
rechtshandelingen of rechtsbetrekkingen ge-

97 Zie bijv. A. Knigge, Effectieve toegang tot het civiele geding (diss. 
Groningen), Zwolle 1998, p. 144-145; A. Knigge en M. Zilinsky, 
GS Burgerlijke Rechtsvordering, art. 46 Rv (2015), aant. 4.

98 Asser/De Boer I* 2010/53. Deze definitie was in iets andere be-
woordingen ook al te vinden in Asser/Asser I 1885, p. 111, 
evenals in de daarop volgende bewerkingen van P. Scholten 
(vanaf 1908), J. Wiarda (vanaf 1957) en J. de Ruiter (vanaf 
1974). Asser/Wiarda 1 1957, p. 28 betoogde overigens dat het 
woonplaatsbegrip wel als rechtsbegrip, maar niet als fictie of 
vermoeden moet worden beschouwd.

99 Zie bijv. Asser/De Boer I* 2010/55; en A.I.M. van Mierlo, T&C 
Burgerlijke Rechtsvordering, art. 45 Rv (2018), aant. 4e. Vgl. ook 
reeds on der het oude recht Asser/Wiarda 1 1957, p. 32.

100 Zie bijv. Asser/De Boer I* 2010/55; G.R. de Groot, GS Per so nen 
en familierecht, art. 1:10 BW (2015), aant. 3; en S.F.M. 
Wortmann en J. van Duijvendijk-Brand, Compendium van het 
per so nen en familierecht, Deventer: Kluwer 2018, nr. 18.

schiedt en voor de gekozen woonplaats een re-
delijk belang aanwezig is. Indien de keuze bij 
langs elektronische weg aangegane over een-
komst geschiedt, is artikel 227a lid 1 van Boek 6 
van over een komstige toepassing.”

Het gekozen woonplaatsbegrip van art. 1:15 BW 
wordt in Asser-De Boer als volgt omschreven:101

“Met woonplaats bedoelt de wet hier een be-
paald huis, waarin men ten opzichte van een be-
paalde zaak wordt geacht zijn verblijf te hebben 
gevestigd.”

Wortmann en Van Duijvendijk-Brand omschrijven 
de gekozen woonplaats als:102

“een plaats (…) waar bepaalde rechten moeten 
worden uitgeoefend of bepaalde verplichtingen 
moeten worden nagekomen, ook als men daar 
in het geheel niet feitelijk woont.”

In beide omschrijvingen komt naar voren dat de ge-
kozen woonplaats ziet op de uitoefening van be
paalde rechten of verplichtingen, of bepaalde 
rechtshandelingen.
4.7 Art. 1:15 BW maakt on derscheid tussen een 
verplichte woonplaatskeuze (“wanneer de wet hem 
daartoe verplicht”) en een vrijwillige woonplaats-
keuze (“bij schriftelijke of langs elektronisch aange-
gane over een komst”).103 Standaardvoorbeeld van de 
eerste categorie is de eerder besproken verplichte 
woonplaatskeuze door de eiser bij dagvaarding 
(art. 111 lid 2 sub a Rv, zie on der 3.17). Andere voor-
beelden zijn de verplichte woonplaatskeuze door de 
executant in een be slag ex ploot (art. 439 lid 3 Rv) en 
de verplichte woonplaatskeuze door de hypotheek-
houder in een hypotheekakte (art. 3:260 lid 1 BW). 
Gemeenschappelijk kenmerk van deze verplichte 
woonplaatskeuzes is dat zij beperkt zijn tot een be
paalde aangelegenheid (een dagvaardingsprocedure, 
een beslaglegging, een hypotheek) tussen bepaalde 
par tijen (eiser/gedaagde, executant/geëxecuteerde, 
hypotheekhouder/hypo theek gever). Dat kenmerk 
delen zij met de vrijwillige woonplaatskeuze, die 
immers ingevolge art. 1:15 BW beperkt is tot “een of 
meer bepaalde rechtshandelingen of rechtsbetrek-
kingen”. Daarmee heeft de gekozen woonplaats een 
beperkte strekking, in die zin dat deze er niet toe 

101 Asser/De Boer I* 2010/62.
102 S.F.M. Wortmann en J. van Duijvendijk-Brand, Compendium 

van het per so nen en familierecht, Deventer 2018, nr. 20 (m.b.t. 
de vrijwillig gekozen woonplaats).

103 Zie bijv. Asser/De Boer I* 2010/62; G.R. de Groot, GS Per so nen 
en familierecht, art. 1:15 BW (2015), aant. 1-3; en S.F.M. 
Wortmann en J. van Duijvendijk-Brand, Compendium van het 
per so nen en familierecht, Deventer 2018, nr. 20-21.
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leidt dat betrokkene in zijn algemeen heid geacht kan 
worden aldaar woonplaats te hebben gekozen.104

4.8 Art. 1:15 BW laat een vrijwillige woon-
plaatskeuze slechts toe on der drie cumulatieve 
voorwaarden, namelijk (i) dat de keuze bij schrifte-
lijke of langs elektronische weg aangegane over een-
komst geschiedt, (ii) dat de keuze voor een of meer 
bepaalde rechtshandelingen of rechtsbetrekkingen 
geschiedt en (iii) dat voor de gekozen woonplaats 
een redelijk belang aanwezig is. Deze beperkingen 
van de vrijwillige woonplaatskeuze heeft de wetge-
ver noodzakelijk geacht in het belang van de gedo-
micilieerde, ter voorkoming van misbruik. De 
toelichting Meijers vermeldt in dit verband:105

“In het tweede lid [vgl. thans art. 1:15 BW — A-G] 
wordt voor het overige de be voegd heid tot het 
kiezen van een woonplaats beperkt. Een zo da-
nige keuze is slechts mogelijk wanneer de wet 
daartoe verplicht of wanneer aan de volgende 
voorwaarden is voldaan:
a. de keuze moet in een over een komst 
zijn geschied; niet dus bij eenzijdige rechtshan-
deling;
b. de over een komst moet schriftelijk zijn 
aangegaan;
c. de keuze kan slechts voor één of meer 
bepaalde rechtshandelingen of rechtsbetrekkin-
gen geschieden;
d. voor de keuze dient een redelijk belang 
aanwezig te zijn.
Deze beperkingen zijn nodig wegens het mis-
bruik, dat dikwijls van een domiciliekeuze wordt 
gemaakt. Omdat een redelijk belang voor de 
keuze aanwezig moet zijn, kan de rechter weige-
ren om een al te wil le keu rige of een voor de be-
trokkene al te bezwarende domiciliekeuze als 
geldig te erkennen. Het redelijk belang dat de 
keuze rechtvaardigt, kan overigens zowel een 
belang zijn van hem, die domicilie kiest als van 
hem, die de wederpartij bij het beding is.”

Ook in een later stadium van het wetgevingstraject 
heeft de minister het belang benadrukt van de on-
der (i) tot en met (iii) vermelde voorwaarden ter 
voorkoming van misbruik van een vrijwillige woon-
plaatskeuze:106

“De on dergetekende is van mening, dat het ke-
ren van misbruiken van domiciliekeuze noodza-
kelijk maakt, dat de gestelde voorwaarden ge-
handhaafd blijven. Daarom kan hij niet de 

104 Vgl. Asser/De Boer I* 2010/53, waar wordt betoogd dat de ge-
kozen woonplaats, anders dan de werkelijke woonplaats, 
slechts betrekking heeft op “bijzon dere rechtshandelingen en 
rechtsbetrekkingen”. Vgl. ook A. Knigge en M. Zilinsky, GS 
Burgerlijke Rechtsvordering, art. 46 (2015), aant. 6, die spreken 
over de “beperkte werking” van een woonplaatskeuze. Vgl. 
ook J.W. Westenberg, SDU Commentaar Burgerlijk procesrecht, 
art. 46 (2017), aant. C.6, die opmerkt “dat een woonplaatskeu-
ze voor een bepaalde aangelegenheid zon der meer niet met 
zich brengt dat ook voor andere aangelegenheden de ge-
adresseerde aan de gekozen woonplaats mag worden gedag-
vaard.”.

105 tM, Parl. Gesch. Boek 1 BW, p. 52.
106 MvA II, Parl. Gesch. Boek 1 BW, p. 53.

opmerking on derschrijven van enkele leden, die 
stelden dat het voldoende zou zijn, indien be-
paald werd, dat  iemand slechts een woonplaats 
kan kiezen, wanneer de wet hem daartoe ver-
plicht of wanneer daarvoor een ander redelijk 
belang aanwezig is. Hij sluit zich aan bij het oor-
deel van andere leden, dat terecht enige concrete 
voorwaarden zijn gesteld.”

4.9 De vraag is echter of altijd strikt moet wor-
den vastgehouden aan de drie vereisten van 
art. 1:15 BW. Zo heeft Huydecoper erop gewezen 
dat de eis van een schriftelijke over een komst in de 
praktijk veel gevraagd is; “met grote regelmaat geven 
justitiabelen te kennen — en lang niet altijd schrifte
lijk — dat zij tot hen gerichte verklaringen anders dan 
aan hun ‘echte’ woonplaats wensen te ontvangen (of: 
bereid zijn te ontvangen)”. Ook kan die wens blijken 
uit gedragingen van een partij. Dit leidt tot wat 
Huydecoper noemt ‘een genuanceerde toepassing’ 
van art. 1:15 BW. Zo’n toepassing biedt ruimte om 
ook rechtsgevolg toe te kennen aan een woon-
plaatskeuze die niet voldoet aan alle vereisten van 
art. 1:15 BW, tenzij sprake is van dreigend misbruik 
van een woonplaatskeuze:107

“Een ruime uitleg van de in art. 1:15 BW neerge-
legde regel (en een strikte toepassing van de 
ruim uitgelegde regel) zou de praktijk, denk ik, 
voor wezenlijke moeilijkheden plaatsen. Aan die 
consequentie kan op verschillende manieren 
worden ontkomen. Men kan, om een van die 
manieren te noemen, de bereidheid om verkla-
ringen via een ander te ontvangen on-
derscheiden van de in art. 1:15 BW bedoelde do-
miciliekeuze (die dan beperkt wordt tot gevallen 
waarin de betrokkene daad wer ke lijk alle conse-
quenties van het hebben van domicilie op de 
aangewezen plaats, blijkt te willen aanvaarden). 
Men kan ook — en die benadering zou mijn 
voorkeur hebben — genuanceerd toepassing ge-
ven aan het in art. 1:15 BW bepaalde. In gevallen 
waarin niet schriftelijk — maar overigens wel 
voldoende duidelijk — kenbaar is gemaakt dat 
men verklaringen anders dan aan het eigen 
woonadres wenst (of: bereid is) te ontvangen, 
wordt daaraan niet rechtsgevolg onthouden, 
tenzij (voldoende) aannemelijk wordt dat de 
mogelijkheid van misbruik waartegen art. 1:15 
BW gericht is, zich in het gegeven geval inder-
daad voordoet.”

Huydecoper bepleit dus dat aan een rechtsgeldige 
woonplaatskeuze niet in alle gevallen de eis wordt 
gesteld dat sprake is van een schriftelijke over een-
komst tot woonplaatskeuze, op voorwaarde dat vol-
doende duidelijk kenbaar is gemaakt dat men op 
een andere plaats dan het eigen woonadres verkla-
ringen wil ontvangen (en geen sprake is van drei-
gend misbruik).

107 Conclusie van A-G Huydecoper voor HR 19 december 2008, 
ECLI:NL:HR:2008:BG1813, RvdW 2009/116, sub 11.
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 Betekening aan een gekozen woonplaats
4.10  Art. 1:15 BW stelt de gekozen woonplaats 
— mits is voldaan aan de hiervoor besproken voor-
waarden — gelijk aan de werkelijke woonplaats. te-
gen die achtergrond wordt algemeen aan ge no men 
dat aan een op de voet van art. 1:15 BW gekozen 
woonplaats ook exploten kunnen worden bete-
kend.108 Reeds in oude rechtspraak van de Hoge 
Raad was die mogelijkheid aanvaard.109

4.11  In de memorie van toelichting bij art. 1:15 
BW wordt het kunnen betekenen van exploten aan 
de gekozen woonplaats zelfs als het voornaamste 
doel van de woonplaatskeuze ge pre sen teerd:110

“Voor het kiezen van woonplaats zal echter wel-
haast steeds een redelijk belang aanwezig zijn, 
te weten het belang van de wederpartij, dat zij 
zeker zal zijn dat er on der alle om stan dig he den 
een adres is, waaraan zij een exploit kan uitbren-
gen.”

Knigge en Zilinsky rechtvaardigen de mogelijkheid 
van betekening aan de gekozen woonplaats met de 
argumenten dat (i) de geëxploteerde zelf heeft aan-
gegeven daar bereikbaar te zijn en (ii) het exploot 
door de woonplaatskeuze veelal terecht komt bij 
een lasthebber van de geëxploteerde:111

“De mogelijkheid exploot te doen aan de geko-
zen woonplaats is in overeenstemming met de 
strekking van art. 46 Rv, dat zoveel mogelijk be-
oogt te waarborgen dat het afschrift ter bestem-
der plaatse komt. Degene voor wie het exploot is 
bestemd heeft met zijn keuze immers zelf aan-
gegeven op die plaats voor betekening bereik-
baar te zijn. Veelal komt het exploot door de 
woonplaatskeuze terecht bij de lasthebber van 
de geëxploteerde (bij voor beeld een advocaat) 
die op grond van zijn hoedanigheid ervoor zorg 
dient te dragen dat zijn lastgever kennis krijgt 
van het exploot.”

Bij dit laatste argument verdient opmerking dat een 
woonplaatskeuze in de zin van art. 1:15 BW niet 
noodzakelijkerwijs gepaard gaat met een lastgeving 
aan de bewoner(s) van het gekozen adres. Integen-
deel: in de wetsgeschiedenis is benadrukt dat de 
woonplaatskeuze een zakelijk karakter heeft, name-
lijk gebonden is aan de gekozen woonplaats en niet 
aan een daar woonachtige persoon:112

“Men on derscheide overigens van een gekozen 
domicilie de aanwijzing van een gevolmachtig-

108 Zie bijv. A. Knigge, Effectieve toegang tot het civiele geding (diss. 
Groningen), Zwolle: W.E.J. tjeenk Willink 1998, p. 146; G.R. de 
Groot, GS Per so nen en familierecht, art. 1:15 BW (2015), 
aant. 4; A. Knigge en M. Zilinsky, GS Burgerlijke Rechtsvorde
ring, art. 46 (2015), aant. 6; J.W. Westenberg, SDU Commentaar 
Burgerlijk procesrecht, art. 46 (2017), aant. C.6; en A.I.M. van 
Mierlo, T&C Burgerlijke Rechtsvordering, art. 46 Rv (2018), 
aant. 2d. Vgl. ook reeds on der het oude recht Van Rossem/
Cleveringa I (1972), art. 1, aant. 10 (p. 45).

109 Zie HR 10 mei 1912, W (1912) 9354 (Snoey Kiewit/Meulemans).
110 Mvt, Parl. Gesch. Boek 1 BW, p. 53.
111 A. Knigge en M. Zilinsky, GS Burgerlijke Rechtsvordering, art. 46 

(2015), aant. 6. Zie in gelijke zin A. Knigge, Effectieve toegang 
tot het civiele geding (diss. Groningen), Zwolle 1998, p. 146.

112 tM, Parl. Gesch. Boek 1 BW, p. 52.

de, die ook tot het in ontvangst nemen van ken-
nisgevingen, sommaties en der ge lij ke bevoegd 
kan zijn. Dit blijft echter steeds een persoonlijke 
band; kiest men woonplaats, dan is de band za-
kelijk, gebonden aan een bepaalde plaats.”

Een woonplaatskeuze op de voet van art. 1:15 BW 
brengt dus niet noodzakelijkerwijs met zich mee 
dat degene op wiens woonadres woonplaats is ge-
kozen, verplicht zou zijn om ervoor te zorgen dat de 
ontvangen verklaringen de betrokkene ook berei-
ken.
4.12  Art. 1:15 BW maakt niet duidelijk of een 
woonplaatskeuze een exclusief karakter heeft in die 
zin, dat als gevolg daarvan de fei te lij ke woonplaats 
(de woonstede) niet meer als zo da nig wordt erkend. 
In oudere literatuur werd aan ge no men dat een 
woonplaatskeuze — tenzij anders overeengeko-
men — slechts een be voegd heid en geen verplichting 
creëert, om bepaalde handelingen aan het gekozen 
adres te verrichten.113 In de toelichting Meijers is 
hierover het volgende te lezen:114

“De keuze van een woonplaats doet nog de vraag 
rijzen of een derde met terzijdestelling van het 
gekozen domicilie zich aan de woonstede als 
woonplaats mag houden. Deze vraag is niet in 
het ontwerp met zoveel woorden beantwoord; 
het antwoord hangt af van het doel, waarvoor de 
woonplaats wordt gekozen en van het wettelijk 
gevolg dat aan de woonplaats is verbonden. 
Wanneer het een gevolg betreft, waaromtrent 
voor de belanghebbende partij geen onzeker-
heid mag bestaan, kan van een keuze tussen de 
beide domicilies geen sprake zijn, zo b.v. wan-
neer van de woonplaats de plaats van uitvoering 
van een over een komst afhankelijk is en de 
woonplaats mede in het belang van hem die 
haar kiest, is bepaald; is echter een woonplaats 
bij over een komst uitsluitend in het belang van 
de tegenpartij voor door hem uit te brengen 
sommaties en te zenden kennisgevingen geko-
zen, dan zal deze tegenpartij desgewenst even-
als ieder ander persoon ook aan de werkelijke 
woonplaats zijn sommatie kunnen uitbrengen 
of zijn kennisgevingen kunnen zenden.”

Volgens deze passage hangt het er dus van af met 
welk doel de woonplaatskeuze is gedaan, welk 
rechtsgevolg daaraan is verbonden en in wiens be
lang zij geschiedde. Gaat het om een woonplaats-
keuze in het belang van de betrokkene zelf, bij voor-
beeld ter voorkoming van onzekerheid over de 
vraag waar nakoming moet plaatsvinden, dan is de 
woonplaatskeuze exclusief. Gaat het daarentegen 
om een woonplaatskeuze in het belang van de we-
derpartij, bij voor beeld ter vergemakkelijking van 
het doen van kennisgevingen, dan kunnen die ken-
nisgevingen ook aan de werkelijke woonplaats van 
de betrokkene worden gedaan.115

113 Zie bijv. Asser/Wiarda I 1957, p. 48.
114 tM, Parl. Gesch. Boek 1 BW, p. 52.
115 Zie bijv. Asser/De Boer 1* 2010/63; G.R. de Groot, GS Per so nen 

en familierecht, art. 1:15 BW (2015), aant. 5; en M.J.C. Koens, 
T&C Burgerlijk Wetboek, art. 1:15 BW (2019), aant. 3.
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Een en ander lijkt overigens niet van belang voor 
de be ant woor ding van de vraag of betekening aan 
een brief adres kan dan wel moet plaatsvinden. Zoals 
hierna nog zal blijken, is een brief adres namelijk per 
definitie exclusief in die zin, dat alleen per so nen van 
wie geen woonadres is opgenomen in de basisregis-
tratie per so nen, zich kunnen laten registreren op 
een brief adres (zie on der 5.4 en 5.12 e.v.). De keuze 
tussen betekening aan een woonadres en een brief-
adres zal zich dus in de praktijk niet voordoen: het 
woonadres van brief adreshouders is (voor zover be-
trokkene dat al heeft) niet bekend bij de deurwaar-
der.
4.13  Voor de volledigheid is nog op te merken 
dat een woonplaatskeuze, behalve voor de beteke-
ning, ook gevolgen kan hebben voor de relatieve be
voegd heid van de rechter. Heeft de gedaagde over-
een komstig art. 1:15 BW woonplaats gekozen, dan 
is ingevolge art. 99 lid 1 Rv de rechter van de geko-
zen woonplaats relatief bevoegd om van de zaak 
kennis te nemen.116

5 Het brief adres in de Wet BRP
 Achtergrond en doelstellingen van de 

Wet BRP
5.1 De Wet basisregistratie per so nen (Wet 
BRP) regelt dat alle Nederlandse ingezetenen — en 
sommige niet- inge ze te nen — worden geregistreer d 
in de bevolkingsadministratie, de basisregistratie 
per so nen (art. 1.2 Wet BRP).117 De Wet BRP verving 
op 6 ja nua ri 2004 de Wet gemeentelijke basisadmi-
nistratie per soons ge ge vens (Wet GBA).118 De Wet 
GBA was de opvolger van de tot 1 oktober 1994 gel-
dende Wet Bevolkings- en verblijfsregisters.119

5.2 De vervanging van de Wet GBA door de 
Wet BRP was ingegeven door de wens te komen tot 
een centraal bevolkingsregister, de BRP, ter vervan-
ging van de decentrale registers die van oudsher 
door de gemeenten werden bijgehouden. Naast een 
technische modernisering van de GBA zouden in de 
BRP ook gegevens over niet inge ze te nen moeten 
worden opgenomen.120 De ontwikkeling van een 
centraal bevolkingsregister (‘operatie BRP’) is we-
gens automatiseringsproblemen op 5 juli 2017 ge-
staakt (nadat 100 miljoen in het project was geïn-
vesteerd).121 De registratie van ingezetenen gebeurt 

116 Zie bijv. G.R. de Groot, GS Per so nen en familierecht, art. 1:15 
BW (2015), aant. 4; M.J.C. Koens, T&C Burgerlijk Wetboek, 
art. 1:15 BW (2019), aant. 1.

117 Wet van 3 juli 2013, Stb. 315.
118 Wet van 9 juni 1994, Stb. 494.
119 Wet van 17 april 1887, Stb. 67.
120 Ka mer stuk ken II 2011/12, 33 219, nr. 3 (Mvt), p. 4, 5 en 11.
121 Zie voor meer informatie het rapport ‘Niet te stoppen: on

derzoeksrapport over de aansturing en be sluit vor ming omtrent 
de operatie Basisregistratie Per so nen (BRP)’, bijlage bij Ka mer
stuk ken II, 27 859, nr. 124. Zie hierover de brief van de Minister 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 27 juni 
2017, Ka mer stuk ken II 2016/17, 27 859, nr. 105, p. 3; de brief 
van de Staats secre ta ris van Binnenlandse Zaken en Konink-
rijksrelaties d.d. 10 juli 2018, Ka mer stuk ken II 2017/18, 27 859, 
nr. 127, p. 1. In deze laatste brief schrijft de minister dat er 
eerst politiek-bestuurlijke en beleidsmatige duidelijkheid 
moet komen over de toekomst van de BRP.

daardoor tot op de dag van vandaag nog altijd door 
de gemeenten, met gebruikmaking van hun be-
staande GBA-systemen.122 Dit verklaart waarom ook 
na invoering van de Wet BRP nog wel wordt gespro-
ken over de gemeentelijke basisadministratie. De 
registratie van niet inge ze te nen is wel gecentrali-
seerd: deze geschiedt door de Rijksdienst voor 
Identiteitsgegevens (RvIG) in de Registratie 
Niet-Ingezetenen (RNI).123

5.3 Het primaire doel van de basisregistratie is 
overheidsorganen te voorzien van de in de registra-
tie opgenomen gegevens, voor zover deze gegevens 
noodzakelijk zijn voor de vervulling van hun taak 
(art. 1.3 lid 1 Wet BRP).124 De achterliggende gedach-
te hiervan is, zo is vermeld in de memorie van toe-
lichting van de Wet BRP, ‘dat een overheid die haar 
burgers niet kent of niet weet te vinden, niet in staat 
[is] de taken uit te voeren die door diezelfde burgers 
aan haar zijn toevertrouwd’.125 tegen deze achter-
grond zijn be stuurs or ga nen bij de vervulling van 
hun taken niet alleen gerechtigd, maar in beginsel 
ook verplicht om van de daarvoor benodigde gege-
vens uit de basisregistratie gebruik te maken (art. 1.7 
Wet BRP).126 In het verlengde van deze informatie-
functie ten behoeve van de overheid, heeft de basis-
registratie mede tot doel derden in bepaalde geval-
len te voorzien van de daarin opgenomen gegevens 
(art. 1.3 lid 2 Wet BRP).127 tegelijkertijd beoogt de 
Wet BRP de bescherming van de persoonlijke levens
sfeer van de geregistreerde burgers te waarborgen.128

5.4 Uitgangspunt van de bevolkingsadminis-
tratie is dat iedere ingezetene over een adres dient 
te beschikken om bereikbaar te zijn voor de over-
heid.129 De wet realiseert dit uitgangspunt — in nor-
matieve zin — door van iedere ingezetene te eisen 
dat hij zich laat inschrijven op een woonadres of, bij 
gebreke daarvan, een brief adres (zie daarover nader 
on der 5.8 e.v.). De nota naar aanleiding van het ver-
slag vermeldt in dit verband:130

“De reden dat wordt overgegaan tot ambts halve 
opneming van het gegeven van vertrek van de 
ingezetene uit Nederland is dat het in de basisre-

122 Zie bijv. Handleiding Uitvoeringsprocedures (HUP), versie 3.2 
d.d. 30 ja nua ri 2019 (te raadplegen via <www.rvig.nl/brp/
hup>), p. 7-8.

123 Idem, p. 8.
124 Ka mer stuk ken II 2011/12, 33 219, nr. 3 (Mvt), p. 31. Vgl. ook 

Mvt (Wet GBA), Ka mer stuk ken II 1988/89, 21 123, nr. 3, p. 3, 5 
en 6; en Circulaire ‘BRP en brief adres’ van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 oktober 
2016 (2016-0000656211), p. 1: “De essentie van de BRP en het 
bijhouden daarvan is dat de overheid haar burgers kent en weet 
te bereiken.”.

125 Ka mer stuk ken II 2011/12, 33 219, nr. 3 (Mvt), p. 4.
126 Ka mer stuk ken II 2011/12, 33 219, nr. 3 (Mvt), p. 32.
127 Ka mer stuk ken II 2011/12, 33 219, nr. 3 (Mvt), p. 52-53.
128 Ka mer stuk ken II 2011/12, 33 219, nr. 3, (Mvt), p. 4, 44-45 en 

63 e.v. Vgl. ook Mvt (Wet GBA), Ka mer stuk ken II 1988/89, 
21 123, nr. 3, p. 3, 5 en 51-53.

129 Ka mer stuk ken II 2011/12, 33 219, nr. 3 (Mvt), p. 39. Vgl. ook p. 
104-105, waar wordt gesproken over “de wettelijke verplich
ting om binnen Nederland over een adres te beschikken (hetzij 
een woonadres, hetzij een brief adres)”.

130 Ka mer stuk ken II 2012/13, 33 219, nr. 6 (Nota n.a.v. het verslag), 
p. 42.
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gistratie opnemen van het gegeven dat de ver-
blijfplaats van een ingezetene onbekend is, in 
strijd komt met de essentie van de bijhouding 
van een bevolkingsadministratie. Die bijhouding 
is er namelijk op gericht dat de overheid zijn 
burgers kent en dat overheidsorganen (en der-
den) die van de basisregistratie gebruik maken, 
mogen verwachten dat zij de daarin opgenomen 
burgers ook kunnen bereiken op een adres. Dit 
impliceert dat een ingeschrevene die als ingeze-
tene van Nederland is geregistreerd altijd over 
een actueel adres moet beschikken. Dit kan een 
woonadres zijn of, in uitzon deringsgevallen, een 
brief adres. Een registratie van ingezetenen waar-
in per so nen zijn opgenomen met de aanduiding 
dat hun adres onbekend is, beantwoordt niet 
aan zijn primaire doel en is daardoor niet geloof-
waardig.”

Iedere burger (ingezetene) in Nederland dient dus 
hetzij een woonadres, hetzij een brief adres te heb-
ben, waarop hij bereikbaar is voor de overheid.

 De begrippen woonadres en brief adres 
in de Wet BRP

5.5 De begrippen ‘woonadres’ en ‘brief adres’ 
liggen aan de basis van het hiervoor besproken uit-
gangspunt van de Wet BRP, dat iedere ingezetene 
dient te beschikken over een ‘adres’ waarop hij voor 
de overheid bereikbaar is. Deze drie samenhangen-
de begrippen zijn in art. 1.1 Wet BRP als volgt gedefi-
nieerd:

“o. het woonadres:
1° het adres waar betrokkene woont, 
waaron der begrepen het adres van een woning 
die zich in een voertuig of vaartuig bevindt, in-
dien het voertuig of vaartuig een vaste stand- of 
ligplaats heeft, of, indien betrokkene op meer 
dan één adres woont, het adres waar hij naar re-
delijke verwachting gedurende een half jaar de 
meeste malen zal overnachten;
2° het adres waar, bij het ontbreken van 
een adres als bedoeld on der 1, betrokkene naar 
redelijke verwachting gedurende drie maanden 
ten minste twee derde van de tijd zal overnach-
ten; 
p. het brief adres: het adres waar voor be-
trokkene bestemde geschriften in ontvangst 
worden genomen;
q. q. het adres: het woonadres, dan wel bij 
het ontbreken hiervan of bij toepassing van arti-
kel 2.40 of 2.41, het brief adres;”.

 Het woonadres
5.6 Met de definitie van het begrip ‘woonadres’ 
heeft de wetgever aansluiting gezocht bij het civiel-
rechtelijke woonplaatsbegrip van art. 1:10 BW (zie 
hierboven on der 4.1 e.v.). De memorie van toelich-
ting vermeldt hierover het volgende (mijn cursive-
ring):131

131 Ka mer stuk ken II 2011/12, 33 219, nr. 3 (Mvt), p. 115. Vgl. ook 
Mvt (Wet GBA), Ka mer stuk ken II 1988/89, 21 123, nr. 3, p. 104.

“On der het begrip woonadres worden begrepen 
het adres waar de betrokkene woont (on der 1°), 
of bij het ontbreken van zo’n adres de plaats 
waar de betrokkene werkelijk verblijf houdt (on-
der 2°). Met dit on derscheid wordt aangesloten bij 
artikel 10 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, 
waar de vergelijkbare begrippen woonstede en 
plaats van werkelijk verblijf worden gebruikt ter 
aanduiding van de woonplaats van een natuurlijk 
persoon. 
Het adres waar een betrokkene woont, omvat 
mede het adres van een woning die zich in een 
voertuig of vaartuig met een vaste stand- of lig-
plaats bevindt. Of er sprake is van «wonen» als 
bedoeld in on derdeel 1° zal moeten blijken uit 
een geheel van waarneembare om stan dig he-
den. De plaats waar betrokkene ’s nachts pleegt 
te slapen zal hierbij een grote betekenis kunnen 
hebben. In het geval dat een persoon op meerde-
re adressen woont, is gekozen voor het nacht-
rustcriterium ter bepaling van het woonadres 
omdat op deze wijze wordt bereikt dat als 
woonadres de plaats wordt opgenomen waar de 
betrokkene het meest bereikbaar is. Voor die ge-
vallen waarin  iemand niet op een of meerdere 
adressen woont, is in on derdeel 2° ook het 
nachtrustcriterium relevant om het woonadres 
te bepalen. De periode die daarbij in beschou-
wing wordt genomen en de verwachte malen 
van overnachting verschillen daarbij overigens 
van die in on derdeel 1°.”

Uit deze passage blijkt dat het begrip ‘woonadres’, 
net als het civielrechtelijke woonplaatsbegrip (zie 
on der 4.3 e.v.), feitelijk moet worden opgevat.
5.7 Dat het gaat om een fei te lij ke invulling van 
het begrip ‘woonadres’, blijkt ook uit de antwoor-
den die de minister heeft gegeven op Kamervragen 
over per so nen die wonen op een adres waar zij vol-
gens de vestigingsregels niet mogen wonen. De mi-
nister merkte op dat het gaat om het fei te lij ke woon
adres van de burger, waarbij hij tevens signaleerde 
dat on der meer de deurwaarder bij de uitoefening 
van zijn taak daarvan op de hoogte moet zijn (mijn 
cursivering):132

“Het uitgangspunt van de bevolkingsadministra-
tie, zowel bij de huidige Wet GBA als bij het 
voorliggende wetsvoorstel, is dat daarin uitslui-
tend (rechts-)feiten worden vermeld. De gedach
te is dat de bevolkingsadministratie een informa
tiesysteem is waarin een aantal fei te lij ke 
basisgegevens worden opgenomen die van belang 
kunnen zijn voor de uitvoering van over heids taken 
in de meest brede zin. Dit betekent dat de bevol-
kingsadministratie als zo da nig neutraal is ten 
aanzien van de si tua ties die aanleiding geven tot 
registratie van de gegevens. De gegevens, bij voor
beeld met betrekking tot het woonadres van een 
burger, worden naar de fei te lij ke toestand geregis
treerd, ongeacht de vraag of deze si tua tie wette-

132 Ka mer stuk ken II 2012/13, 33 219, nr. 6 (Nota n.a.v. het verslag), 
p. 67-68.
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lijk is toegestaan of gewenst is. Indien betrokke-
ne in strijd met de regelgeving of met 
bij voor beeld gemeentelijk beleid feitelijk woon-
achtig is op een adres, zal dit adres toch in de be-
volkingsadministratie worden opgenomen.
Vanzelfsprekend moet daarbij wel voldaan zijn 
aan de definitie van «woonadres» die in de Wet 
GBA (en dit wetsvoorstel) is opgenomen. In de 
toelichting op artikel 1.1 van het wetsvoorstel 
wordt uitgebreid op het begrip «woonadres» in-
gegaan. On der woonadres wordt begrepen het 
adres waar de betrokkene woont, of bij het ont-
breken van zo’n adres de plaats waar de betrok-
kene werkelijk verblijf houdt. Met dit on-
derscheid wordt aangesloten bij artikel 10 van 
Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, waar de ver-
gelijkbare begrippen woonstede en plaats van 
werkelijk verblijf worden gebruikt ter aandui-
ding van de woonplaats van een natuurlijk per-
soon. Het adres waar een betrokkene woont, 
omvat mede het adres van een woning die zich 
in een voertuig of vaartuig met een vaste stand- 
of ligplaats bevindt. Of er sprake is van wonen als 
bedoeld in artikel 1.1 van het wetsvoorstel zal 
moeten blijken uit een geheel van waarneembare 
om stan dig he den. De plaats waar betrokkene 
’s nachts pleegt te slapen (het nachtrustcriterium) 
heeft hierbij een grote betekenis. Dit betekent dat 
in de bevolkingsadministratie inhoudelijk gezien 
een grote verscheidenheid van woonadressen be
staat. Het opnemen van een kartonnen doos on der 
een bepaalde brug als woonadres dient als theo re
tische mogelijkheid te worden beschouwd. 
Uit het voorgaande blijkt dat zowel in het 
Burgerlijk Wetboek als in dit wetsvoorstel het 
woonadres in fei te lij ke zin wordt opgevat. De re
gistratie daarvan dient dan ook plaats te vinden 
op basis van de fei te lij ke om stan dig he den. Een an-
dere benadering, waarbij registratie achterwege 
zou blijven indien de si tua tie wettelijk niet is 
toegestaan of onwenselijk wordt geacht, zou de 
doelstelling van de bevolkingsadministratie als 
informatiesysteem voor de gehele overheid fun-
damenteel aantasten. In het voorbeeld van het 
inschrijven van een persoon op een adres waar 
deze niet mag wonen, kan er op worden gewe-
zen dat bepaalde overheidsdiensten deze gege-
vens altijd nodig hebben voor hun taak, onge-
acht de legitimiteit van de bewoning. te denken 
valt bij voor beeld aan politie, brandweer en an-
dere hulpdiensten die moeten weten of een be-
paalde woning, een be drijfspand of een chalet 
op een camping bewoond is en hoeveel per so-
nen daar gewoonlijk verblijven. Maar bij voor
beeld ook de be las ting dienst of de deurwaarder 
zijn er in de uitvoering van hun taken bij gebaat 
dat zij op de hoogte zijn van het fei te lij ke adres van 
een burger. De registratie is daarnaast juist van 
groot belang voor de handhaving van allerlei 
(andere) wetten. Indien uit raadpleging van de 
GBA (straks de BRP) bij voor beeld blijkt dat er 
sprake is van overbewoning doordat veel per so-

nen op een te kleine ruimte zijn ingeschreven, 
kan ter plaatse nader on derzoek worden gedaan 
en worden geconstateerd welke regels worden 
overtreden. Vervolgens kan handhaving van die 
regels plaatsvinden door betrokkenen feitelijk 
van het adres te verwijderen. Het niet registre-
ren van per so nen op een adres waar zij wel feite-
lijk verblijven, kan vanuit het oogpunt van hand-
having eerder als contraproductief worden 
gekenschetst. Het gevolg daarvan is immers dat 
per so nen uit het zicht van de handhavende 
overheid verdwijnen.” 

 Het brief adres
5.8 De definitie van het begrip ‘brief adres’ 
(art. 1.1, on der p, Wet BRP, geciteerd on der 5.5) is in 
de wetsgeschiedenis niet nader toegelicht.133 Ook de 
Wet GBA kende al het brief adres. Het was daar in 
art. 1 als volgt omschreven: “het adres waar voor be
trokkene bestemde geschriften in ontvangst worden 
genomen en waar, indien daartoe grond bestaat, zorg 
wordt gedragen dat geschriften of inlichtingen daar
over, betrokkene bereiken.” In de memorie van toe-
lichting bij de Wet GBA was vermeld dat, waar het 
woonadres een drietal functies vervult (namelijk in-
formatie geven over de bereikbaarheid van de bur-
ger, zijn binding met een gemeente en het wonen 
c.q. het delen van een woning met een ander), aan 
het brief adres alleen de functie van ‘bereikbaar-
heidsadres’ kan worden toegekend.134 In de memo-
rie van toelichting bij de Wet GBA stond verder dat 
een postbus niet als brief adres kan dienen, vanwege 
de eis dat op het brief adres zorg wordt gedragen dat 
geschriften of inlichtingen daarover, betrokkene be-
reiken.135

5.9 In de circulaire ‘BRP en brief adres’ van de 
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksre-
laties uit 2016 is het begrip “brief adres” als volgt 
omschreven:136

“ Een brief adres is een adres waar door de over-
heid verzonden stukken voor een persoon in 
ontvangst wordt genomen. Het moet een be-
staand adres zijn van een natuurlijk persoon of 
een instelling, de zogeheten brief adresgever. De 
brief adresgever moet ervoor zorgen dat po van 
de overheid (brieven of andere stukken, zoals 
een belastingformulier, stempas of dagvaarding) 
de persoon in kwestie bereiken. Op dit adres 

133 In de memorie van toelichting wordt de definitie slechts her-
haald, zie Ka mer stuk ken II 2011/12, 33 219, nr. 3 (Mvt), p. 115.

134 Zie Mvt (Wet GBA), Ka mer stuk ken II 1988/89, 21 123, nr. 3, p. 
41-42.

135 Zie Mvt (Wet GBA), Ka mer stuk ken II 1988/89, 21 123, nr. 3, p. 
104. Zie in deze zin ook HR 7 december 2001,  
ECLI:NL:HR:2001:AD6831, NJ 2002/38 (B&W Ferwerderadiel 
en Boersma/Van der Schaaf), rov. 5.2 (“Nu, naar volgt uit de om
schrijving van de begrippen woonadres en brief adres in art. 1 
Wet GBA, Mounebuorren 8 te Hallum niet het woonadres van 
Van der Schaaf kan zijn en een postbus niet als brief adres
kan dienen (…)”).

136 Circulaire ‘BRP en brief adres’ van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 oktober 
2016 (2016-0000656211), p. 2.
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moet hij of zij namelijk altijd bereikbaar zijn 
voor de overheid en bovendien fysiek traceer-
baar zijn. Daarom kan een brief adres nooit een 
postbus zijn.”

Ook on der de Wet BRP geldt derhalve dat een brief-
adres nooit een postbus kan zijn.
5.10  Uit het gegeven dat een brief adres alleen de 
functie van ‘bereikbaarheidsadres’ vervult, volgt dat 
het brief adres niets zegt over de fei te lij ke woon- of 
verblijfplaats van de betrokkene. Een brief adres be-
hoeft ook niet in dezelfde gemeente als de woon- of 
verblijfplaats van betrokkene gelegen te zijn.137

 Het adres
5.11  De wettelijke definitie van het begrip 
‘adres’ (zie on der 5.5) brengt volgens de memorie 
van toelichting tot uitdrukking dat dit in principe 
een woonadres is, en slechts bij uitzon dering een 
brief adres kan zijn. Zie daarover de volgende passa-
ge:138

“Het adres is in principe het woonadres. Slechts 
indien een woonadres ontbreekt, wordt een 
brief adres opgenomen. Uitzon dering hierop vor-
men de in de artikelen 2.40 en 2.41 geboden mo-
gelijkheden om een brief adres te kiezen.”

En in dezelfde zin de nota naar aanleiding van het 
verslag:139

“Dit impliceert dat een ingeschrevene die als in-
gezetene van Nederland is geregistreerd altijd 
over een actueel adres moet beschikken. Dit kan 
een woonadres zijn of, in uitzon deringsgevallen, 
een brief adres.”

Hieruit is af te leiden dat het (algemene) begrip 
‘adres’ in beginsel verwijst naar het ‘woonadres’, en 
alleen als een ‘woonadres’ ontbreekt, naar een 
‘brief adres’.

 Gronden voor registratie op een brief-
adres

5.12  De hiervoor bedoelde ‘uitzon-
deringsgevallen’, waarin een ingezetene op een 
brief adres kan of moet worden geregistreerd, zijn 
uitgewerkt in een reeks van wettelijke bepalingen. 
Deze zullen hierna, voor zover relevant, worden ge-
citeerd. Art. 2.23 Wet BRP luidt:

“1. Indien het woonadres ontbreekt dan wel arti-
kel 2.40 of artikel 2.41 van toepassing is, wordt 
op aangifte een brief adres opgenomen.
2. Het college van bur ge mee ster en  wethouders 
is bevoegd ambts halve een brief adres op te ne-
men indien het woonadres ontbreekt en geen 
aangifte wordt gedaan van een brief adres. Het 
college neemt ambts halve geen brief adres op 
dan met instemming van de brief adresgever.”

Art. 2.38 Wet BRP bepaalt on der meer:

137 Zie Circulaire ‘BRP en brief adres’ van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 oktober 
2016 (2016-0000656211), p. 2.

138 Ka mer stuk ken II 2011/12, 33 219, nr. 3 (Mvt), p. 115. Vgl. ook 
Mvt (Wet GBA), Ka mer stuk ken II 1988/89, 21 123, nr. 3, p. 105.

139 Ka mer stuk ken II 2012/13, 33 219, nr. 6 (Nota n.a.v. het verslag), 
p. 42, hierboven volledig geciteerd on der 5.4.

“1. Degene die naar redelijke verwachting gedu-
rende een half jaar ten minste twee derde van de 
tijd in Nederland verblijf zal houden, meldt zich 
uiterlijk op de vijfde dag na de aanvang van zijn 
verblijf in persoon bij het college van bur ge mee-
ster en  wethouders van de gemeente waar hij 
zijn woonadres heeft om daarbij schriftelijk aan-
gifte van verblijf en adres te doen. Indien hij geen 
woonadres heeft, kiest hij een brief adres en 
meldt hij zich binnen de gestelde termijn bij het 
college van bur ge mee ster en  wethouders van de 
gemeente waar hij zijn brief adres heeft om de 
bedoelde aangifte te doen. (…)”

Art. 2.39 Wet BRP bepaalt het volgende:
“1. De ingezetene die zijn adres wijzigt doet hier-
van schriftelijk aangifte bij het college van bur-
ge mee ster en  wethouders van de gemeente 
waar hij zijn nieuwe adres heeft.
2. Hij doet niet eerder aangifte dan vier weken 
vóór de beoogde datum van adreswijziging en 
niet later dan de vijfde dag na de adreswijziging. 
Hij doet in de aangifte mededeling van de datum 
van adreswijziging en van de gegevens over het 
nieuwe en het vorige adres.
3. Indien een ingezetene geen woonadres heeft, 
kiest hij een brief adres. Het eerste en tweede lid 
zijn van over een komstige toepassing.”

Verder houden art. 2.40 en 2.41 Wet BRP het vol-
gende in:

“Artikel 2.40
1. Degene die zijn woonadres heeft in een instel-
ling die is aangewezen op grond van het derde of 
het vierde lid kan, in afwijking van de artikelen 
2.38, eerste lid, en 2.39, eerste lid, in plaats van 
zijn woonadres een brief adres kiezen en daar-
van over een komstig de genoemde bepalingen 
aangifte doen.
2. Een instelling wordt slechts aangewezen in-
dien de aard van de instelling meebrengt, dat 
door opneming van het adres daarvan in de ba-
sisregistratie de persoonlijke levenssfeer van de 
betrokkenen onevenredig zou kunnen worden 
geschaad.
3. Onze Minister kan categorieën van instellin-
gen dan wel instellingen afzon derlijk aanwijzen, 
voor zover het betreft:
a. instellingen voor gezondheidszorg;
b. instellingen op het gebied van de kin-
derbescherming; 
c. penitentiaire instellingen.
4. Het college van bur ge mee ster en  wethouders 
kan een in de gemeente gevestigde instelling 
aanwijzen waarin beschermd wonen of opvang 
wordt verstrekt als bedoeld in artikel 1.1.1 van de 
Wet maatschappelijke on dersteuning 2015.
5. Het hoofd van een aangewezen instelling doet 
aan de betrokken per so nen tijdig schriftelijk me-
dedeling van de mogelijkheid tot aangifte van 
een brief adres.
Artikel 2.41
1. Voor zover het opnemen van een woonadres 
naar het oordeel van de bur ge mee ster om veilig-
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heidsredenen niet wenselijk is, kan de betrokke-
ne in afwijking van artikel 2.38, eerste lid, en 
2.39, eerste lid, in plaats van zijn woonadres een 
brief adres kiezen en daarvan over een komstig de 
genoemde bepalingen aangifte doen.
2. Bij algemene maat re gel van bestuur kunnen 
nadere regels worden gesteld omtrent de toe-
passing van het eerste lid.”

Art. 2.43 Wet BRP bepaalt, voor zover van belang:
“1. De ingezetene die naar redelijke verwachting 
gedurende een jaar ten minste twee derde van 
de tijd bui ten Nederland zal verblijven, doet bij 
het college van bur ge mee ster en  wethouders 
van de bijhoudingsgemeente voor zijn vertrek 
uit Nederland schriftelijk aangifte van vertrek. 
De aangiftetermijn vangt aan op de vijfde dag 
voor de dag van vertrek. (…)
5. Bij algemene maat re gel van bestuur kunnen 
regels worden gesteld omtrent bijzon dere geval-
len waarin het eerste lid niet van toepassing is.”

Art. 29 Be sluit BRP140 bepaalt, op de grondslag van 
het hiervoor geciteerde art. 2.43 lid 5 Wet BRP:

“1. Niet verplicht tot het doen van aangifte van 
vertrek is de ingezetene die vanaf het tijdstip van 
het vertrek uit Nederland naar redelijke ver-
wachting niet langer dan twee jaar bui ten Ne-
derland verblijft en die gedurende zijn verblijf 
bui ten Nederland beroepshalve vaart aan boord 
van een schip dat in Nederland de thuishaven 
heeft. 
2. Het eerste lid is alleen van toepassing indien 
de betrokkene gedurende zijn verblijf bui ten Ne-
derland beschikt over een adres in Nederland.”

Aan een aantal bepalingen uit de Wet BRP en het 
Be sluit BRP is nadere uitwerking gegeven in de Re-
geling basisadministratie per so nen (Regeling 
BRP).141

5.13  Uit dit samenstel van bepalingen blijkt dat 
in schrij ving op een brief adres in vijf gevallen aan de 
orde kan zijn:142

(i)  als de betrokkene aangifte doet van een 
brief adres, omdat hij geen woonadres (meer) heeft 
(art. 2.23 lid 1, 2.38 lid 1 en 2.39 lid 3 Wet BRP);
(ii)  als het college van bur ge mee ster en 
 wethouders ambts halve een brief adres van de be-
trokkene registreert, omdat een woonadres ont
breekt en geen aangifte is gedaan van een brief adres 
(art. 2.23 lid 2 Wet BRP);
(iii)  als de betrokkene in plaats van zijn woon
adres een brief adres kiest en daarvan aangifte doet, 
omdat hij woont in een aangewezen instelling 
waarvan de aard meebrengt dat door opneming van 
het adres daarvan in de basisregistratie de persoon

140 Be sluit van 28 no vem ber 2013, Stb. 2013/493.
141 Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Konink-

rijksrelaties van 3 december 2013, Stcrt. 2013/34313.
142 Zie in deze zin ook de Circulaire ‘BRP en brief adres’ van het 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 
18 oktober 2016 (2016-0000656211), p. 3; en art. 2 lid 1 van 
de ‘Regeling brief adres’ van de Nederlandse Vereniging voor 
Burgerzaken (NVvB) (te raadplegen via <https://nvvb.nl/nl/
producten/handreikingen/beleidsregel-brief adres/>).

lijke levenssfeer van de betrokkene onevenredig zou 
kunnen worden geschaad (art. 2.40 lid 1 Wet BRP en 
artt. 17-19 Regeling BRP);
(iv)  als de betrokkene in plaats van zijn woon
adres een brief adres kiest en daarvan aangifte doet, 
omdat het opnemen van een woonadres naar het 
oordeel van de bur ge mee ster om veiligheidsredenen 
niet wenselijk is (art. 2.41 lid 1 Wet BRP);
(v)  als de betrokkene beroepshalve varend is 
aan boord van een schip dat in Nederland zijn thuis-
haven heeft, en hij gedurende zijn verblijf bui ten 
Nederland van maximaal twee jaren een brief adres 
kiest in Nederland (art. 2.43 Wet BRP jo. art. 29 lid 2 
Be sluit BRP).
5.14  Ad (i) Ingezetenen zon der woonadres 
Art. 2.38 lid 1 Wet BRP verplicht eenieder die vier 
maanden of langer rechtmatig in Nederland ver-
wacht te verblijven,143 zich te laten inschrijven op 
een woonadres of, indien hij geen woonadres heeft, 
een brief adres.144 Hieruit volgt dat ingezetenen zon-
der woonadres verplicht zijn een brief adres te kie-
zen en daarvan aangifte te doen. De memorie van 
toelichting vermeldt hierover het volgende:145

“De in dit wetsvoorstel aan de burger opgelegde 
verplichtingen in het kader van de bijhouding 
van de basisregistratie per so nen zijn vrijwel 
onge wij zigd overgenomen uit de Wet GBA. De 
verplichtingen van de burger houden het vol-
gende in. Degene die Nederland binnenreist en 
in aan mer king komt voor in schrij ving als inge-
zetene in de basisregistratie dient zich in per-
soon te melden bij het college van bur ge mee ster 
en  wethouders van de gemeente waar hij zijn 
woonadres heeft en doet daar aangifte van ver-
blijf en adres. Indien hij niet over een woonadres 
beschikt, meldt hij zich bij het college van bur ge-
mee ster en  wethouders van de gemeente waar 
hij een brief adres heeft gekozen. Een aangifte 
van verblijf en adres blijft achterwege indien de 
betrokken persoon wordt ingeschreven op basis 
van een Nederlandse geboorteakte. 
Degene die als ingezetene is ingeschreven heeft 
voorts de plicht om aan het college van bur ge-
mee ster en  wethouders van de gemeente waar 
zijn nieuwe adres zich bevindt tijdig schriftelijk 
zijn adreswijziging door te geven, om een brief-
adres te kiezen indien een woonadres ontbreekt 
of om tijdig schriftelijk aangifte te doen van zijn 
voorgenomen vertrek uit Nederland.” 

De verplichting om bij gebreke van een woonadres 
een brief adres te kiezen en daarvan aangifte te 
doen, vloeit voort uit het hiervoor besproken uit-
gangspunt van de Wet BRP, dat iedere ingezetene 
over een adres dient te beschikken om bereikbaar te 
zijn voor de overheid (zie on der 5.4). Een ingezetene 

143 Zie voor deze samenvatting van art. 2.38 Wet BRP 
 <https://www.rijksoverheid.nl/on derwerpen/privacy-en-

per soons ge ge vens/vraag-en-antwoord/wanneer-in-brp- 
inschrijven>.

144 Zie over deze aangifteplicht Mvt (Wet BRP), Ka mer stuk ken II 
2011/12, 33 219, nr. 3, p. 138-139.

145 Mvt (Wet BRP), Ka mer stuk ken II 2011/12, 33 219, nr. 3, p. 41.
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die wél beschikt over een woonadres, heeft — be-
houdens de in art. 2.40 en 2.41 Wet BRP omschre-
ven uitzon deringsgevallen — niet de mogelijkheid 
om een brief adres te kiezen (art. 2.23 lid 1 Wet BRP). 
Men kan zich dus niet ‘zomaar’, naar eigen keuze, op 
een brief adres laten inschrijven.
5.15  Ad (ii) Stadsnomaden e.d. Art. 2.23 lid 2 Wet 
BRP biedt gemeenten de be voegd heid ambts halve 
een brief adres te registreren, indien een ingezetene 
zon der woonadres zijn verplichting om een brief-
adres te kiezen en daarvan aangifte te doen, ver-
zaakt. Deze be voegd heid is nieuw ten opzichte van 
de Wet GBA en is met name bedoeld voor de regis-
tratie van dak- en thuislozen, de zogenaamde ‘stads-
nomaden’. Daarnaast kan worden gedacht aan ge-
vallen van ‘tijdelijke dak- en thuisloosheid’, 
bij voor beeld van per so nen die een periode tussen 
twee woonadressen overbruggen,146 en per so nen 
met een ambulant beroep, zoals binnenvaartschip-
pers en kermismedewerkers.147 De memorie van 
toelichting vermeldt hierover het volgende:148

“Ook op het punt van het brief adres bevat het 
wetsvoorstel een uitbreiding ten opzichte van de 
Wet GBA. Het college van bur ge mee ster en 
 wethouders wordt bevoegd om ambts halve te 
be sluiten tot het opnemen van een brief adres in-
dien het woonadres ontbreekt en door de 
betrokken ingezetene geen aangifte wordt ge-
daan van een brief adres. Deze be voegd heid ziet 
met name op de si tua tie van zogenaamde stads-
nomaden die aantoonbaar in een gemeente ver-
blijven zon der daar een vast woonadres te heb-
ben en die geen brief adres willen kiezen. 
Daarmee komt een einde aan de huidige si tua-
tie, waarin der ge lij ke per so nen worden geregis-
treerd als ingezetene van een gemeente zon der 
adres. Een registratie van een ingezetene zon der 
adres is strijdig met het uitgangspunt van de be-
volkingsadministratie, waarin iedere ingezetene 
over een adres dient te beschikken om bereik-
baar te zijn voor de overheid. Het college gaat 
niet over tot het ambts halve opnemen van een 
brief adres indien daarvoor geen instemming be-
staat van de brief adresgever.”

Uit deze passage blijkt duidelijk dat het de bedoe-
ling is dat iedereen die geen woonadres heeft en 
kan krijgen, wél een brief adres heeft.
5.16  In de praktijk blijkt overigens dat het niet 
altijd eenvoudig is voor mensen zon der vaste woon- 
of verblijfplaats om een brief adres te registreren. 
Gemeentes weigeren namelijk met enige regelmaat 
om een brief adres te registreren. De Na tio na le 

146 Zie Circulaire ‘BRP en brief adres’ van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 oktober 
2016 (2016-0000656211), p. 5.

147 Zie art. 2 lid 1 sub c van de ‘Regeling brief adres’ van de Neder-
landse Vereniging voor Burgerzaken (NVvB) en de bijbe ho-
ren de toelichting (te raadplegen via 

 <https://nvvb.nl/nl/producten/handreikingen/beleidsregel-
brief adres/>).

148 Ka mer stuk ken II 2011/12, 33 219, nr. 3 (Mvt), p. 39 (en in gelij-
ke zin p. 134).

Ombuds man heeft in een rapport uit 2016 (“Een 
mens leeft, een systeem niet”) geconstateerd dat 
mensen zon der vaste woon- of verblijfplaats hier-
door in een vicieuze cirkel kunnen belanden, door-
dat zij zon der BRP-adres geen aanspraak kunnen 
maken op so ci a le voorzieningen, daardoor geen in-
komen kunnen genereren en ook geen woning kun-
nen bemachtigen.149 Mede naar aanleiding van dit 
rapport150 is in de al genoemde circulaire ‘BRP en 
brief adres’ neergelegd dat gemeenten zo nodig zelf 
als brief adresgever voor de hier bedoelde per so nen 
moeten optreden.151 Uit recente Kamervragen — na 
een televisie-uitzending van on derzoeksprogramma 
De Monitor152 — blijkt echter dat de problemen rond 
het brief adres nog voortduren. Meerdere gemeen-
tes blijken aanvullende (bui tenwettelijke) eisen te 
stellen aan de registratie van een brief adres, zoals 
regiobinding of de verplichting voor betrokkene om 
zich aan te melden bij een zorg in stel ling.153 Dak- en 
thuislozen verworden zo tot ‘spookburgers’, wat 
ook door de minister als zeer onwenselijk wordt be-
schouwd.
5.17  Ad (iii) Brief adres om privacyredenen 
Art. 2.40 lid 1 Wet BRP biedt per so nen die hun 
woonadres hebben in een instelling die is aangewe-
zen op grond van art. 2.40 lid 3 of lid 4 Wet BRP, zo-
als een gevangenis of een psychiatrische in rich ting, 
de mogelijkheid om zich, ter bescherming van hun 
persoonlijke levenssfeer (vgl. art. 2.40 lid 2 Wet 
BRP), te laten inschrijven op een brief adres. In de 
memorie van toelichting staat hierover het volgen-
de:154

“Op grond van het eerste lid van dit artikel heeft 
 iemand die zijn woonadres heeft in een op 
grond van dit artikel aangewezen instelling de 
mogelijkheid om bij de adresaangifte een brief-
adres te kiezen. Het betreft instellingen van een 
zo da nige aard dat door opneming van het adres 
van de instelling als woonadres de persoonlijke 
levenssfeer van de betrokkenen onevenredig 
zou kunnen worden geschaad (tweede lid). De 

149 De Na tio na le Ombuds man, ‘Een mens leeft, een systeem niet’. 
On derzoek naar (problemen rond) in schrij vingen in de Basisre
gistratie per so nen (BRP), rapport 2016/110 d.d. 1 no vem ber 
2016, p. 9 en 28-29.

150 Zie Voortgangsbericht over de activiteiten n.a.v. het rapport 
‘Een mens leeft, een systeem niet’ d.d. 26 april 2018, bijlage bij 
Ka mer stuk ken II 2017/18, 27 859, nr. 123, p. 3. Zie ook de hier-
op volgende reactie van de Na tio na le Ombuds man d.d. 23 
mei 2018, die nog steeds knelpunten bij het verkrijgen van 
brief adres sen constateert 

 (<https://www.na tio na leombuds man.nl/nieuws/2016/
nationale- ombuds man-nie mand-uitsluiten-van-inschrijving-
bij-gemeente>).

151 Circulaire ‘BRP en brief adres’ van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 oktober 
2016 (2016-0000656211), p. 4.

152 De Monitor, Regels gemeenten duperen daklozen, uitzending 
van 27 ja nua ri 2019.

153 Zie Aanhangsel Handelingen II 2018/19, 1909-1910 
(Kamervragen be tref fen de “spookburgers”, met de daarop 
door de regering gegeven antwoorden).

154 Ka mer stuk ken II 2011/12, 33 219, nr. 3 (Mvt), p. 139 (en in ge-
lijke zin p. 42). Vgl. ook Mvt (Wet GBA), Ka mer stuk ken II 
1988/89, 21 123, nr. 3, p. 114-115.
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minister van BZK kan op grond van het derde lid 
instellingen voor gezondheidszorg, instellingen 
op het gebied van de kinderbescherming en 
penitentiaire instellingen aanwijzen, zowel per 
categorie als afzon derlijk. De colleges van bur ge-
mee ster en  wethouders kunnen op grond van 
het vierde lid in de gemeente gevestigde instel-
lingen aanwijzen op het terrein van de maat-
schappelijke opvang, zoals blijf-van-mijn-lijfhui-
zen. Het vijfde lid bepaalt dat het hoofd van de 
instelling de betrokken persoon tijdig en schrif-
telijk op de hoogte moet stellen van de mogelijk-
heid om aangifte van een brief adres te doen.” 

Anders dan in art. 2.38 lid 1 Wet BRP gaat het hier 
niet om gevallen waarin een woonplaats ontbreekt; 
de betrokkene is immers woonachtig in de instel-
ling.155 Om die reden is hier ook geen sprake van een 
verplichting, maar van een be voegd heid om een 
brief adres te kiezen in plaats van het woonadres.156 
De in art. 2.40 lid 3 Wet BRP bedoelde aanwijzing 
van categorieën van instellingen heeft plaatsgevon-
den in art. 17 tot en met 19 van de Regeling BRP.157

5.18  Ad (iv) Brief adres om veiligheidsredenen 
Art. 2.41 lid 1 Wet BRP biedt per so nen ten aanzien 
van wie registratie van het woonadres naar het oor-
deel van de bur ge mee ster om veiligheidsredenen on-
wenselijk is, de mogelijkheid om zich te laten regis-
treren op een brief adres. Deze mogelijkheid is 
nieuw ten opzichte van de Wet GBA158 en is met 
name bedoeld voor per so nen die verblijven in een 
instelling voor vrouwenopvang (bij voor beeld een 
blijf-van-mijn-lijf-huis) en andere bedreigde per so-
nen.159 De memorie van toelichting vermeldt het 
volgende:160

“Daarnaast kan de ingezetene een brief adres 
kiezen indien het opnemen van het woonadres 
van betrokkene naar het oordeel van de bur ge-
mee ster om veiligheidsredenen niet wenselijk 

155 Zie over de vraag wanneer  iemand zijn woonadres heeft in 
een instelling MvA (Wet GBA), Ka mer stuk ken II 1990/91, 
21 123, nr. 6, p. 144. Vgl. ook over de vraag of detentie resp. 
opname in een in rich ting leidt tot verlies van de woonstede 
als bedoeld in art. 1:11 lid 1 BW tM, Parl. Gesch. Boek 1 BW, p. 
45-46; Asser/De Boer 1* 2010/58; en J.H. Rutten, ‘11 Betekenen 
van exploten’, in: S.J.W. van der Putten en M.R. van Zanten 
(red.), Compendium Beslag en executierecht, Den Haag 2018, 
p. 240-241.

156 Vgl. het woord “kan” in art. 2.40 lid 1 Wet BRP. Vgl. ook 
Circulaire ‘BRP en brief adres’ van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 oktober 
2016 (2016-0000656211), p. 5, waar het woord “mogen” 
wordt gebruikt.

157 Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Konink-
rijksrelaties van 3 december 2013, Stcrt. 2013/34313.

158 Ka mer stuk ken II 2011/12, 33 219, nr. 3 (Mvt), p. 42 en 140.
159 Zie Circulaire ‘BRP en brief adres’ van het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 oktober 
2016 (2016-0000656211), p. 6; en art. 2 lid 2 van de ‘Regeling 
brief adres’ van de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken 
(NVvB) en de bijbe ho ren de toelichting (te raadplegen via 

 <https://nvvb.nl/nl/producten/handreikingen/beleidsregel-
brief adres/>).

160 Ka mer stuk ken II 2011/12, 33 219, nr. 3 (Mvt), p. 139 (en in ge-
lijke zin p. 42). Vgl. ook Mvt (Wet GBA), Ka mer stuk ken II 
1988/89, 21 123, nr. 3, p. 114-115.

is. De achtergrond van deze uitbreiding is dat de 
ingeschrevene de verstrekking van gegevens 
over zijn adres slechts in beperkte mate kan te-
gengaan. Het adres kan niet worden onthouden 
aan de overheidsorganen voor wie deze gege-
vens noodzakelijk zijn in verband met de uitvoe-
ring van hun taak en slechts in beperkte mate 
worden onthouden aan derden. Hierdoor kan 
het ri si co dat het woonadres toch bekend raakt 
bij per so nen die een gevaar kunnen vormen 
voor de desbe tref fen de burger te groot worden. 
In dat geval kan de in schrij ving op een brief adres 
een uitkomst bieden. Hierbij kan gedacht wor-
den aan de si tua tie dat een burger na verblijf in 
een opvanginstelling weer in een particuliere 
woning gaat verblijven, maar de veiligheidssi-
tua tie nog dusdanig is dat het fei te lij ke woon-
adres nog niet in de basisregistratie kan worden 
opgenomen. Echter ook per so nen die om veilig-
heidsredenen ter bescherming van hun gezond-
heid of leven verblijven in opvanghuizen, zoals 
blijf-van-mijn-lijfhuizen, kunnen in de gelegen-
heid wordt gesteld om een brief adres te kiezen. 
Het brief adres kan het adres zijn van familie of 
vrienden, maar ook een door het college van 
bur ge mee ster en  wethouders daartoe aangewe-
zen instelling in de gemeente.”

Net als in art. 2.40 Wet BRP gaat het hier niet om ge-
vallen waarin een woonplaats ontbreekt en waarin 
de ingezetene dus verplicht is om een brief adres te 
kiezen, maar om gevallen waarin de ingezetene 
daartoe bevoegd is.161

5.19  Ad (v) Zeevarenden Art. 2.43 lid 1 Wet BRP 
verplicht ingezetenen die acht maanden of langer 
bui ten Nederland verwachten te verblijven, “aangif-
te van vertrek” te doen.162 Art. 29 Be sluit BRP formu-
leert, op de grondslag van art. 2.43 lid 5 Wet BRP, 
hierop een uitzon dering voor per so nen die gedu-
rende maximaal twee jaren beroepshalve varend 
zijn aan boord van een schip dat in Nederland zijn 
thuishaven heeft, mits deze per so nen gedurende 
hun verblijf bui ten Nederland beschikken over “een 
adres in Nederland” (art. 29 lid 2 Be sluit BRP). De 
bijbe ho ren de nota van toelichting vermeldt dat dit 
ook een brief adres kan zijn (mijn cursivering):163

“Dit artikel biedt een regeling voor per so nen die 
als ingezetene zijn ingeschreven in de basisregis-
tratie en beroepshalve varen aan boord van een 
schip dat in Nederland de thuishaven heeft om 
als ingezetene ingeschreven te blijven, terwijl zij 
eigenlijk aangifte van vertrek zouden moeten 
doen. (…) Het dient te gaan om zeelieden die 
voor hun beroep langere tijd op zee moeten ver-
blijven, maar Nederland als thuisbasis hebben, 
waarnaar zij regelmatig terugkeren. De aanwe-
zigheid van deze fei te lij ke band met Nederland 

161 Vgl. het woord “kan” in art. 2.41 lid 1 Wet BRP.
162 Vgl. voor deze samenvatting van art. 2.43 Wet BRP 
 <https://www.rijksoverheid.nl/on derwerpen/privacy-en-

per soons ge ge vens/vraag-en-antwoord/uitschrijven-
basisregistratie-per so nen>.

163 Nota van toelichting (Be sluit BRP), Stb. 2013/493, p. 52.
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is een voorwaarde om van deze regeling gebruik 
te kunnen maken. Dit komt in het artikel op 
twee manieren tot uiting. In de eerste plaats kan 
van deze regeling slechts gebruik worden ge-
maakt, indien de desbe tref fen de persoon naar 
redelijke verwachting niet langer dan twee jaar 
bui ten Nederland verblijft. Bij een langer verblijf 
bui ten Nederland moet betrokkene worden be-
schouwd als een persoon die is geëmigreerd 
naar het bui ten land. In de tweede plaats wordt 
de eis gesteld dat hij gedurende zijn verblijf bui-
ten de landsgrenzen beschikt over een adres in 
Nederland. Deze eis duidt op het on derhouden 
van een daad wer ke lijke binding met Nederland 
en is ook logisch, omdat in schrij ving van een 
persoon als ingezetene in de basisregistratie 
slechts mogelijk is indien deze beschikt over een 
adres in Nederland. Dat kan een woonadres zijn, 
maar ook een brief adres.”

De mogelijkheid dat de hier bedoelde zeevarenden 
gedurende hun verblijf aan boord van het schip een 
brief adres in Nederland kiezen, is niet met zoveel 
woorden in de wet vastgelegd. In de circulaire ‘BRP 
en brief adres’ wordt die mogelijkheid, on der verwij-
zing naar art. 29 Be sluit BRP, ver on der steld, maar 
niet nader uitgewerkt.164 De gedachte is kennelijk 
dat een zeevarende zon der woonadres in Neder-
land,165 die is vrijgesteld van de verplichting zich te 
laten uitschrijven en in die zin nog heeft te gelden 
als ingezetene in de zin van de Wet BRP, voor een 
brief adres in aan mer king kan komen. In lijn hier-
mee wordt in de beleidsregels van de Nederlandse 
Vereniging voor Burgerzaken (NVvB) aan ge no men 
dat ook andere (wereld)reizigers met Nederland als 
thuisbasis een brief adres kunnen laten registreren, 
mits hun verblijf in het bui ten land korter dan acht 
maanden duurt. Verblijven zij acht maanden of lan-
ger in het bui ten land, dan moeten zij zich — anders 
dan de hier bedoelde zeevarenden — op grond van 
art. 2.43 lid 1 Wet BRP laten uitschrijven uit de ba-

164 Circulaire ‘BRP en brief adres’ van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 oktober 
2016 (2016-0000656211), p. 3 (par. 4 on derdeel e).

165 Zie over de vraag of een langdurige reis leidt tot verlies van de 
woonstede als bedoeld in art. 1:11 lid 1 BW tM, Parl. Gesch. 
Boek 1 BW, p. 45; J.H. Rutten, ‘11 Betekenen van exploten’, in: 
S.J.W. van der Putten en M.R. van Zanten (red.), Compendium 
Beslag en executierecht, Den Haag 2018, p. 246 (“Goed om vast 
te stellen is dat  iemand zijn woonstede niet zo snel verliest. Een 
wereldreis zal niet tot verlies van woonstede leiden”.) Vgl. ook 
over de woonstede van een schipper Asser/De Boer 1* 
2010/55.

sisregistratie.166 De Na tio na le Ombuds man is kri-
tisch over dit beleid; volgens hem is een brief adres 
voor alle wereldreizigers met een thuisbasis in Ne-
derland de beste oplossing.167

5.20  Bij raadpleging van de basisregistratie per-
so nen is niet zichtbaar op welke wettelijke grond-
slag betrokkene een brief adres heeft laten registre-
ren. Uit de inhoud van het brief adres (bij voor beeld 
het Leger des Heils of een ‘dak- en thuislozenlo-
ket’)168 is echter af te leiden dat het gaat om een 
brief adres ten behoeve van een dak- en thuisloze. In 
de praktijk zijn dak- en thuislozen verreweg de 
grootste categorie van gebruikers van een brief-
adres.

 Waarborgen voor bereikbaarheid op een 
brief adres; brief adresgever

5.21  Hiervoor bleek al dat het brief adres in de 
Wet BRP een bereikbaarheidsfunctie vervult (zie 
on der 5.8). De Wet BRP voorziet in een aantal bepa-
lingen die (beogen te) waarborgen dat de brief-
adreshouder ook daad wer ke lijk via het brief adres 
kan worden bereikt. Art. 2.42 Wet BRP luidt:

“Als brief adresgever kan worden gekozen:
a. een na tuur lij ke persoon die als ingeze-
tene is ingeschreven;
b. een rechts per soon die zijn zetel heeft in 
Nederland en die door het college van bur ge-
mee ster en  wethouders is aangewezen om als 
brief adresgever in zijn gemeente op te treden.”

Art. 2.45 bepaalt:
“1. Degene die aangifte heeft gedaan als bedoeld 
in de artikelen 2.38 tot en met 2.40 en artikel 
2.43, geeft op verzoek van het college van bur ge-
mee ster en  wethouders de inlichtingen ter zake 
van zijn aangifte die van belang zijn voor de bij-
houding met betrekking tot hem van de basisre-
gistratie. Deze verplichting is van over een-
komstige toepassing ten aanzien van het 
overleggen van geschriften. De betrokkene ver-
schijnt hierbij desgevraagd in persoon.

166 Zie art. 2 lid 1 sub d van de ‘Regeling brief adres’ van de Neder-
landse Vereniging voor Burgerzaken (NVvB) en de bijbe ho ren-
de toelichting (te raadplegen via <https://nvvb.nl/nl/producten/
handreikingen/beleidsregel-brief adres/>): “Als iemand naar het 
bui ten land vertrekt, wordt gekeken voor welke periode  iemand 
naar het bui ten land gaat. Iemand moet een brief adres kiezen, 
wanneer hij/zij voor een kortere periode dan 8 maanden in een 
tijdsbestek van een jaar naar het bui ten land gaat en niet meer be
schikt over een woonadres. Op grond van artikel 2.43 Wet BRP 
mag  iemand die voor een periode van meer dan 8 maanden naar 
het bui ten land vertrekt niet als ingezetene ingeschreven blijven in 
de BRP. In dat geval is de burger verplicht om aangifte te doen van 
zijn vertrek naar het bui ten land. Op grond van de aangifte wordt 
de bijhouding van zijn persoonslijst een ver ant woor de lijk heid van 
de minister van BZK en ‘verhuist’ de PL naar de RNI vanwege emi
gratie. In dat geval kan geen brief adres gekozen worden.”

167 De Na tio na le Ombuds man, ‘Een mens leeft, een systeem niet’. 
On derzoek naar (problemen rond) in schrij vingen in de Basisre
gistratie per so nen (BRP), rapport 2016/110 d.d. 1 no vem ber 
2016, p. 28.

168 Zie bij voor beeld de Regeling brief adres Den Haag van 19 de-
cember 2017, Bijlage 1 (geraadpleegd op 

 https://denhaag.raadsinformatie.nl).
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2 In de aangifte van een brief adres worden de re-
denen voor de aangifte van een brief adres me-
degedeeld. Bij de aangifte wordt een schriftelijke 
verklaring van instemming gevoegd van de 
brief adresgever.
3 De brief adresgever draagt zorg dat voor de 
houder van het brief adres bestemde geschriften 
of inlichtingen daarover, aan hem worden door-
gegeven of medegedeeld.
4 De brief adresgever verstrekt op verzoek van 
het college van bur ge mee ster en  wethouders, 
desgevraagd in persoon, ter zake van dat brief-
adres de inlichtingen en legt de geschriften over 
die noodzakelijk zijn voor de bijhouding van de 
basisregistratie.
5 Bij algemene maat re gel van bestuur kunnen 
nadere regels worden gesteld omtrent de toe-
passing van het eerste tot en met vierde lid.”

5.22  De definitie van de brief adresgever in 
art. 2.42 Wet BRP (die nieuw is ten opzichte van de 
Wet GBA), de eis dat alleen een aangewezen rechts-
per soon, in Nederland gevestigd, als brief adresgever 
kan optreden, het instemmingsvereiste van art. 2.45 
lid 2 Wet BRP (voorheen opgenomen in art. 70 lid 2 
Wet GBA) en de zorgplicht van art. 2.45 lid 3 Wet 
BRP (voorheen opgenomen in de definitie van het 
brief adres in art. 1 Wet GBA) strekken ertoe de nodi-
ge zekerheid te scheppen dat de voor de betrokkene 
bestemde stukken deze ook bereiken en dat een na-
tuurlijk persoon (de brief adresgever of diens verte-
genwoordiger) daarop kan worden aangesproken. 
Hiermee wordt bevorderd dat de brief adreshouder 
ook daad wer ke lijk bereikt wordt via het brief adres.
5.23  In de memorie van toelichting is over dit 
stelsel van waarborgen het volgende opgemerkt 
(mijn cursivering):169

“Het wetsvoorstel introduceert voorts een defi-
nitie van brief adresgever. Uit de definitie blijkt 
dat zowel een na tuur lij ke persoon als een daar-
toe door het college van bur ge mee ster en 
 wethouders aangewezen rechts per soon als 
brief adresgever kan optreden. Met name voor 
ingezetenen die niet altijd kunnen terugvallen 
op familie of vrienden voor het verlenen van een 
brief adres, zoals dak- en thuislozen of (ex-)gede-
tineerden, is het wenselijk gebleken om in het 
wetsvoorstel een regeling op te nemen die ook 
het kiezen van een brief adres bij een rechts per-
soon toestaat. Het ligt daarbij voor de hand te 
voorkomen dat iedere wil le keu rige rechts per soon 
als houder van een brief adres kan worden aange
wezen. Er moet immers gezien de functie van het 
brief adres de nodige zekerheid bestaan dat voor 
betrokkene bestemde stukken deze ook bereiken 
en dat daar een na tuur lij ke persoon, die als verte
genwoordiger van de rechts per soon mag optreden, 
op kan worden aangesproken. Voorgesteld wordt 
om de mogelijkheid tot het kiezen van een brief-
adres bij een rechts per soon te beperken tot 
rechts per so nen in Nederland die daartoe door 

169 Ka mer stuk ken II 2011/12, 33 219, nr. 3 (Mvt), p. 29-30.

het college van bur ge mee ster en  wethouders in 
een gemeente voor hun gemeente zijn aange-
wezen. Hierbij valt te denken aan instellingen 
die zich bezighouden met de opvang van dak- en 
thuislozen, van ex-gedetineerden of van be-
dreigde per so nen (dat kunnen ook kinderen 
zijn). Het college van bur ge mee ster en  wethouders 
kan dan sluitende afspraken maken met de desbe
tref fen de instellingen over de wijze waarop deze 
invulling geven aan hun verplichtingen als verle
ner van een brief adres. Die afspraken kunnen ook 
gemaakt worden met een rechts per soon die zijn 
zetel heeft in een andere gemeente dan de ge-
meente van het aanwijzende college, wat bij-
voor beeld aan de orde kan zijn bij instellingen 
met een landelijke dekking zoals het Leger des 
Heils. In een over een komst met die rechts per-
soon kan het college dan voor zijn gemeente af-
spraken maken met betrekking tot een vestiging 
van de rechts per soon binnen zijn gemeente-
grenzen.”

Hieruit is af te leiden dat het college van B&W af-
spraken kan maken met de brief adresgever over de 
manier waarop deze invulling zal geven aan zijn 
verplichtingen, bij de aanwijzing als brief adresgever 
op de voet van art. 2.42 sub b Wet BRP.
5.24  toegespitst op de eis van art. 2.42 Wet BRP, 
dat de brief adresgever in Nederland moet zijn inge-
schreven respectievelijk gevestigd, vermeldt de me-
morie van toelichting het volgende:170

“Zowel een na tuur lij ke persoon als een rechts-
per soon kan brief adresgever zijn. Het eerste lid 
bepaalt dat de na tuur lij ke persoon als ingezete-
ne moet zijn ingeschreven. Een rechts per soon 
moet zijn zetel in Nederland hebben en door het 
college van bur ge mee ster en  wethouders voor 
zijn gemeente zijn aangewezen (tweede lid). Op 
deze wijze is er de nodige zekerheid ten aanzien 
van de bereikbaarheid van de brief adresgever, 
mede met het oog op de verplichtingen die inge-
volge artikel 2.45, derde en vierde lid, op hem 
rusten.”

5.25  Met betrekking tot het instemmingsvereis-
te van art. 2.45 lid 2 Wet BRP is in de memorie van 
toelichting het volgende te lezen:171

“De in het tweede lid vereiste schriftelijke in-
stemming van de brief adresgever, is noodzake-
lijk om er verzekerd van te zijn dat nie mand te-
gen zijn wil kan worden belast met een 
brief adres van een ander.”

De memorie van toelichting bij de Wet GBA ging op 
dit punt overigens een stap verder, door te stellen 
dat de vereiste toestemming noodzakelijk is om er-
van verzekerd te kunnen zijn “dat de ingeschrevene 
ook werkelijk via dit adres bereikt kan worden”.172

170 Ka mer stuk ken II 2011/12, 33 219, nr. 3 (Mvt), p. 140.
171 Ka mer stuk ken II 2011/12, 33 219, nr. 3 (Mvt), p. 141.
172 Mvt (Wet GBA), Ka mer stuk ken II 1988/89, 21 123, nr. 3, p. 115. 

Aldus ook HR 7 december 2001, ECLI:NL:HR:2001:AD6831, NJ 
2002/38 (B&W Ferwerderadiel en Boersma/Van der Schaaf), 
rov. 5.1, en de bijbe ho ren de conclusie van A-G Wesseling-van 
Gent, sub 5.3.
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5.26  In de nota naar aanleiding van het verslag 
heeft de minister, in antwoord op Kamervragen 
over de mogelijkheid van misbruik of oneigenlijk 
gebruik van brief adres sen, de genoemde waarbor-
gen herhaald. Ook heeft hij gewezen op het in 
art. 2.45 lid 2 Wet BRP neergelegde voorschrift dat 
de aangifte van een brief adres de redenen voor de 
aangifte dient te vermelden, de in art. 2.45 lid 4 Wet 
BRP neergelegde informatieplicht van de brief-
adresgever en de in art. 4.17 Wet BRP voorziene mo-
gelijkheid om bij over tre ding van art. 2.45 Wet BRP 
een boete op te leggen:173

“In de aangifte van een brief adres worden de re-
denen voor de aangifte medegedeeld. Voorts 
dient bij de aangifte een schriftelijke verklaring 
van instemming te worden gevoegd van de 
brief adresgever. De brief adresgever draagt zorg 
dat voor de houder van het brief adres bestemde 
geschriften of inlichtingen daarover, aan hem 
worden doorgegeven of medegedeeld. De brief-
adresgever is verplicht om ter zake van het brief-
adres de inlichtingen te verstrekken en de ge-
schriften te overleggen aan het college van 
bur ge mee ster en  wethouders die noodzakelijk 
zijn voor de bijhouding van de basisregistratie. 
Bij over tre ding kan het college van bur ge mee-
ster en  wethouders een bestuurlijke boete op-
leggen. Met de hiervoor besproken regeling 
wordt misbruik of oneigenlijk gebruik van brief-
adres sen tegengegaan. Dat geldt niet alleen in 
het geval van de eerste aangifte van een brief-
adres maar ook bij daarop volgende aangiften en 
gedurende de periode dat het brief adres van 
kracht is. 
De regeling in het wetsvoorstel van de mogelijk-
heid om een brief adres te kiezen bij een rechts-
per soon is nieuw ten opzichte van de GBA. Voor-
komen moet worden dat iedere wil le keu rige 
rechts per soon brief adresgever kan zijn. Er moet 
immers gezien de functie van het brief adres de 
nodige zekerheid bestaan dat voor betrokkene 
bestemde stukken deze ook bereiken en dat 
daar een na tuur lij ke persoon, die als vertegen-
woordiger van de rechts per soon mag optreden, 
op kan worden aangesproken. Daarom beperkt 
het wetsvoorstel de mogelijkheid tot het kiezen 
van een brief adres bij een rechts per soon tot 
rechts per so nen in Nederland die daartoe door 
het college van bur ge mee ster en  wethouders 
voor hun gemeente zijn aangewezen. Hierbij 
valt te denken aan instellingen die zich bezig-
houden met de opvang van dak- en thuislozen. 
Het college van bur ge mee ster en  wethouders 
kan afspraken maken met de desbe tref fen de in-
stellingen over de wijze waarop deze invulling 
geven aan hun verplichtingen als verlener van 
een brief adres.”

Met betrekking tot de in art. 2.42 sub b Wet BRP be-
doelde aanwijzing en de mogelijkheid om in dat ka-

173 Ka mer stuk ken II 2012/13, 33 219, nr. 6 (Nota n.a.v. het verslag), 
p. 28.

der afspraken te maken met de brief adresgever 
merkte de minister nog op:174

“De reden waarom een rechts per soon door het 
college van bur ge mee ster en  wethouders moet 
zijn aangewezen, is dat in het kader van die aan-
wijzing afspraken kunnen worden gemaakt tus-
sen het college en de rechts per soon over de wij-
ze waarop die invulling geeft aan zijn 
verplichtingen als verlener van een brief adres 
(art. 2.45, derde en vierde lid). Meer concreet 
kan worden bepaald welke persoon of functio-
naris aanspreekbaar is op het vervullen van de 
verplichtingen van brief adresgever.”

5.27  De al genoemde circulaire ‘BRP en brief-
adres’ geeft aanbevelingen aan gemeenten met be-
trekking tot de toekenning van brief adres sen en de 
aanwijzing van brief adresgevers in de zin van 
art. 2.42 sub b Wet BRP. In deze aanbevelingen is on-
der meer vermeld dat gemeenten over de volgende 
zaken ‘werkafspraken’ met een brief adresgever 
kunnen maken:175

“De volgende zaken kunnen worden opgeno-
men in werkafspraken:
a) de letterlijke definities uit de Wet BRP 
of daar naar verwijzen;
b) de aangifteprocedure (inclusief de do-
cumenten die nodig zijn om de aangifte te kun-
nen verwerken);
c) de toekenningsprocedure;
d) hoe de identiteit van de persoon wordt 
vastgesteld;
e) welke gegevens of documenten moeten 
worden aangeleverd;
f) de procedure over het omgaan met een 
over tre ding van de informatie- en aangiftever-
plichtingen van de betrokkene met betrekking 
tot zijn woon- of brief adres en het eventueel op-
leggen van een bestuurlijke boete;
g) een richtlijn voor de toepassing van 
controlemaat re gelen in het geval er sprake is van 
een bepaald aantal brief adres sen bij één brief-
adresgever, waarbij rekening wordt gehouden 
met bepaalde si tua ties, zoals bij een gezin waar-
van alle leden een eigen brief adres nodig heb-
ben;
h) een richtlijn voor de frequentie waarin 
wordt gecontroleerd of de betrokken persoon 
nog terecht is ingeschreven met een brief adres, 
inclusief een toetsingskader hoe na het aflopen 
van de controletermijn opnieuw wordt beslist 
over het wel of niet ingeschreven kunnen blijven 
op een brief adres, bij voor beeld bij per so nen die 
langer verblijven in een penitentiaire in rich ting 
of langer dakloos blijven;
i) de inhoud van de controlemaat re gelen 
bij in schrij ving op een brief adres (in samenhang 

174 Ka mer stuk ken II 2012/13, 33 219, nr. 6 (Nota n.a.v. het verslag), 
p. 69.

175 Zie Circulaire ‘BRP en brief adres’ van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 oktober 
2016 (2016-0000656211), p. 7-8.
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met de richtlijn voor aantallen en termijn brief-
adres).”

Steeds is de strekking van de ‘werkafspraken’ om te 
voorkomen dat misbruik wordt gemaakt van een 
brief adres, en te bevorderen dat stukken betrokkene 
daad wer ke lijk zullen bereiken op het geregistreerde 
brief adres.
5.28  ten slotte is nog te noemen de ‘Regeling 
brief adres’ die de Nederlandse Vereniging voor 
Burgerzaken (NVvB) heeft opgesteld ten behoeve 
van gemeenten. Deze regeling, die ook wel wordt 
aangeduid als ‘Beleidsregel brief adres’ maar geen 
formele status heeft, bevat een nadere uitwerking 
van de redenen voor toekenning van een brief adres 
(art. 2), de formele eisen die aan de aanvraag van 
een brief adres worden gesteld (art. 3-4), de weige-
ringsgronden (art. 5), de geldigheidsduur van een 
brief adres (art. 6) en het boetebeleid (art. 7).176

5.29  Het voorgaande laat zich als volgt samen-
vatten. ter voorkoming van misbruik én om te be-
vorderen dat de brief adreshouder daad wer ke lijk 
wordt bereikt wanneer stukken worden gezonden 
naar de brief adresgever, bevat de wet de volgende 
waarborgen:
(i)  de brief adresgever is hetzij een natuurlijk 
persoon, hetzij een daartoe door het college van 
B&W aangewezen, in Nederland gevestigde, rechts-
per soon (art. 2:42 Wet BRP);
(ii)  het brief adres kan (dus) geen postbus zijn 
(zie on der 5.8);
(iii)  in de aangifte van een brief adres moeten 
de redenen voor de aangifte van een brief adres wor-
den vermeld (art. 2:45 lid 2 Wet BRP);
(iv)  in de wet is limitatief omschreven wanneer 
een brief adres is toegestaan (zie on der 5.12 e.v.);
(v)  de brief adresgever moet in alle gevallen 
schriftelijk instemming hebben gegeven voor ge-
bruik van het brief adres (art. 2.45 lid 2 Wet BRP);
(vi)  de brief adresgever moet er zorg voor dra-
gen dat voor de houder van het brief adres bestemde 
geschriften of inlichtingen daarover, aan hem wor-
den doorgegeven of meegedeeld (art. 2.45 lid 3 Wet 
BRP);
(vii) op de brief adresgever rust een inlichtin-
genplicht jegens het college van B&W (art. 2:45 lid 4 
Wet BRP);
(viii) het college van B&W kan bij de aanwijzing 
van een rechts per soon als brief adresgever afspra-
ken maken over de wijze waarop deze invulling zal 
geven aan zijn verplichtingen;
(ix)  het college van B&W kan bij over tre ding 
van (on der meer) de regels uit art. 2.45 Wet BRP een 
boete opleggen (art. 4.17 Wet BRP).

 Verstrekking van BRP-gegevens aan ge-
rechtsdeurwaarders

5.30  De verstrekking van gegevens uit de basis-
registratie is geregeld in hoofdstuk 3 van de Wet 
BRP. De wet maakt on derscheid tussen systemati-

176 De ‘Regeling brief adres’ is te raadplegen via <https://nvvb.nl/
nl/producten/handreikingen/beleidsregel-brief adres/>).

sche verstrekking (art. 3.1 e.v.) en niet-systemati-
sche verstrekking (art. 3.4 e.v.), alsmede tussen ver-
strekking aan overheidsorganen (art. 3.2 en 3.5) en 
verstrekking aan derden (art. 3.3 en 3.6). Overheids-
organen komen in aan mer king voor systematische 
verstrekking, voor zover dit is bepaald in een minis-
terieel be sluit (art. 3.2 lid 1 Wet BRP), en voor 
niet-systematische verstrekking, voor zover de be-
tref fen de gegevens noodzakelijk zijn voor de goede 
vervulling van hun taak (art. 3.5 lid 1 Wet BRP).
5.31  Gerechtsdeurwaarders hebben bij de uit-
oefening van hun wettelijke taak — dus bij het ver-
richten van ambtshandelingen zoals het doen van 
dagvaardingen en andere exploten — te gelden als 
openbaar ambtenaar in de zin van art. 2 Gerechts-
deurwaarderswet, en daarmee als overheidsorgaan 
in de zin van art. 1, aanhef en on der t, Wet BRP.177 In 
die hoedanigheid hebben zij toegang tot gegevens 
uit de basisregistratie, waaron der adresgegevens.
5.32  In het Autorisatiebe sluit Stichting Netwerk 
Gerechtsdeurwaarders178 zijn vrijwel alle gerechts-
deurwaarders (zie bijlage I) geautoriseerd om syste-
matisch gegevens te ontvangen uit de basisregistra-
tie. Daarbij gaat het, voor zover hier van belang, om 
adresgegevens die noodzakelijk zijn om dagvaar-
dingen en andere exploten te kunnen doen (art. 2 
lid 2 jo. bijlage II).

 Verplichting om authentieke gegevens 
uit de basisregistratie per so nen te ge-
bruiken

5.33  Een be stuurs or gaan dat bij de vervulling 
van zijn taak informatie over een ingeschrevene no-
dig heeft die in de basisregistratie per so nen is opge-
nomen, is in beginsel verplicht van die informatie 
gebruik te maken. Deze verplichting geldt echter 
slechts voor zover het gaat om informatie die in de 
vorm van een “authentiek gegeven” be schik baar is 
in de registratie, zo volgt uit art. 1.7 Wet BRP:

“Artikel 1.7
1. Het be stuurs or gaan dat bij de vervulling van 
zijn taak informatie over een ingeschrevene no-
dig heeft die in de vorm van een authentiek ge-
geven be schik baar is in de basisregistratie, ge-
bruikt voor die informatie dat gegeven. 
2. Het eerste lid is niet van toepassing indien: 
a. bij het gegeven een aantekening als be-
doeld in artikel 2.26 of 2.76 is geplaatst;

177 HR 24 april 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH3192, NJ 2009/488, 
m.nt. A.I.M. van Mierlo (Heilbron/Rensa Groep), rov. 3.5.1. Zie 
voor nadere gegevens over deze kwestie de conclusie van A-G 
Wesseling-van Gent bij het arrest. Zie ook de nota van toelich-
ting bij het Be sluit BRP, Stb. 2013/493, p. 71 (“Gerechtsdeur
waarders zijn be stuurs or ga nen voor zover zij ambtshandelingen 
verrichten en in dat geval dus geen derden; zij kunnen dan gege
vens verstrekt krijgen op grond van de bepalingen over verstrek
kingen aan overheidsorganen”).

178 Autorisatiebe sluit voor het bestuur van de Stichting Netwerk 
Gerechtsdeurwaarders namens de in bijlage I genoemde ge-
rechtsdeurwaarders, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens 
(versie d.d. 7 februari 2019), Stcrt. 2019/10021.
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b. het be stuurs or gaan ten aanzien van het 
gegeven een mededeling als bedoeld in artikel 
2.34, eerste lid, doet; 
c. bij wettelijk voorschrift anders is be-
paald; 
d. een goede vervulling van de taak van 
het be stuurs or gaan door de onverkorte toepas-
sing van het eerste lid wordt belet.”

Een “authentiek gegeven” is een in de basisregistra-
tie opgenomen gegeven dat op grond van art. 1.6 
Wet BRP als authentiek wordt aangemerkt (art. 1 
sub n Wet BRP). Art. 1.6 Wet BRP bepaalt:

“Artikel 1.6
Bij algemene maat re gel van bestuur wordt be-
paald welke van de algemene gegevens, bedoeld 
in de artikelen 2.7 en 2.69, worden aangemerkt 
als authentieke gegevens.”

5.34  In art. 2 van het Be sluit BRP is vermeld dat 
als authentieke gegevens in de zin van art. 1.6 van de 
Wet BRP gelden de gegevens die zijn opgenomen in 
Bijlage 1 bij het be sluit (‘Algemene en authentieke 
gegevens’). Uit deze bijlage blijkt dat on der meer de 
volgende adresgegevens hebben te gelden als au-
thentieke gegevens:
- gemeente
- woonplaats
- straatnaam en zo nodig deel van een gemeente
- huisnummer
- locatie ten opzichte van adres
- huisletter
- huisnummer toevoeging
- locatiebeschrijving en zo nodig deel van een ge-
meente.
5.35  Van belang is dat in de bedoelde Bijlage 1 
bij het Be sluit BRP achter het woord “Adres” een 
voetnoot is geplaatst. In deze voetnoot is het volgen-
de vermeld: bij het Be sluit BRP achter het woord 
“Adres” een voetnoot is geplaatst. In deze voetnoot 
is het volgende vermeld:

“Het adres is alleen een authentiek gegeven voor 
zover het een woonadres betreft.” 

5.36  Hieruit leid ik af dat een brief adres níet als 
een authentiek gegeven in de zin van de Wet BRP 
kan worden aangemerkt.179 Daaruit volgt dat ook 
niet kan worden aan ge no men dat be stuurs or ga nen 
— zoals de deurwaarder die een exploot uitbrengt — 
op grond van art. 1.7 lid 1 Wet BRP verplicht zijn om 
het brief adres te gebruiken (zie anders de schriftelij-
ke opmerkingen namens de KBvG on der 8.2 en 8.3).
5.37  Dit doet er echter niet aan af dat  iemand 
die zich in de basisregistratie heeft laten registreren 
met een brief adres, daarmee wél te kennen heeft 
gegeven op dat adres bereikbaar te zijn voor het in 
ontvangst nemen van door de overheid verzonden 
stukken.180 Vanuit dit perspectief ligt het alleszins 
voor de hand dat ook de deurwaarder, indien van 

179 Aldus ook De Na tio na le Ombuds man, ‘Een mens leeft, een sys
teem niet’. On derzoek naar (problemen rond) in schrij vingen in 
de Basisregistratie per so nen (BRP), rapport 2016/110 d.d. 1 no-
vem ber 2016, p. 17 (voetnoot 35).

180 Ik merk hierbij op dat dit in mindere mate geldt in geval van 
ambts halve registratie op een brief adres (vgl. on der 5.15).

toepassing, gebruik maakt van het brief adres om 
exploten te betekenen.
5.38  Ook bij de totstandkoming van de Wet BRP 
is aan de orde gekomen dat het brief adres kan fun-
geren als betekeningsadres. tijdens de behandeling 
van het wetsvoorstel zijn door de PVV-fractie kriti-
sche vragen gesteld over de mogelijkheid voor ge-
detineerden om zich uit privacy-overwegingen te 
laten registreren op een brief adres (vgl. art. 2.40 Wet 
BRP). Volgens de PVV-fractie moeten gedetineerden 
“getraceerd kunnen worden, bij voor beeld door 
schuldeisers”. De minister antwoordde hierop het 
volgende (mijn cursivering):181

“Het eerste lid van artikel 2.40 maakt het moge-
lijk dat  iemand die zijn woonadres heeft in een 
op grond van dit artikel aangewezen instelling, 
een brief adres kan kiezen. Op grond van het der-
de lid kunnen door de minister penitentiaire in-
stellingen worden aangewezen. De verstrekking 
van het adres van een gevangenis als woonadres, 
kan belastend zijn voor de betrokkene. Het is 
niet zo dat die belasting op zich niet mogelijk 
zou zijn, de vraag is of het belang dat met die re-
gistratie gediend wordt, opweegt tegen die be-
lasting (proportionaliteit) en of het mogelijk is 
om dat belang te dienen op een minder belas-
tende wijze (subsidiariteit). Het door deze leden 
genoemde belang dat de betrokkene bij voor-
beeld door schuldeisers moet kunnen worden 
getraceerd, weegt inderdaad op tegen de belas-
ting van de persoonlijke levenssfeer (er is vol-
daan aan eisen van proportionaliteit). Maar het is 
anderzijds wel mogelijk om dat belang te dienen 
op een minder belastende wijze, met een brief
adres (de zwaardere inbreuk voldoet niet aan de 
eisen van subsidiariteit). Een brief adres stelt over
heidsorganen en derden die geautoriseerd zijn om 
het adres te gebruiken, in staat om betrokkene op 
dat adres aan te schrijven. Er wordt door het toe-
staan van een brief adres in de in de wet bepaal-
de gevallen geen afbreuk gedaan aan maat-
schappelijke belangen. De bereikbaarheid voor 
overheidsorganen en derden die geautoriseerd zijn 
voor het adres van betrokkene, verandert niet we
zenlijk.”

De minister verdedigt dus de mogelijkheid voor ge-
detineerden om zich te laten registreren op een 
brief adres met het argument dat die mogelijkheid 
geen afbreuk doet aan de bereikbaarheid van gede-
tineerden voor schuldeisers. Kennelijk gaat de mi-
nister ervan uit dat exploten voor gedetineerden 
met een brief adres aan dat brief adres kunnen wor-
den betekend.
5.39  De eerder geciteerde circulaire ‘BRP en 
brief adres’ (zie on der 5.9) gaat er even eens van uit 
dat op een brief adres “post van de overheid”, zoals 
een dagvaarding, in ontvangst kan worden geno-

181 Ka mer stuk ken II 2012/13, 33 219, nr. 6 (Nota n.a.v. het verslag), 
p. 39.
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men. Ik citeer nogmaals de be tref fen de volgende 
passage:182

“ Een brief adres is een adres waar door de over-
heid verzonden stukken voor een persoon in 
ontvangst wordt genomen. Het moet een be-
staand adres zijn van een natuurlijk persoon of 
een instelling, de zogeheten brief adresgever. De 
brief adresgever moet ervoor zorgen dat post van 
de overheid (brieven of andere stukken, zoals 
een belastingformulier, stempas of dagvaarding) 
de persoon in kwestie bereiken. Op dit adres 
moet hij of zij namelijk altijd bereikbaar zijn 
voor de overheid en bovendien fysiek traceer-
baar zijn. Daarom kan een brief adres nooit een 
postbus zijn.”

5.40  Ook de uit 2012 daterende voorganger van 
deze circulaire (gebaseerd op de Wet GBA) vermeld-
de dat op een brief adres “overheidsstukken”, zoals 
dagvaardingen en te betekenen vonnissen, kunnen 
worden bezorgd:183

“Op het brief adres dient de betrokkene voor de 
overheid bereikbaar te zijn. Er moet de zeker-
heid bestaan dat voor betrokkene bestemde 
overheidsstukken (bij voor beeld stempas voor 
verkiezingen, belastingformulieren, dagvaardin-
gen, te betekenen vonnissen) de desbe tref fen de 
persoon daad wer ke lijk bereiken. Een postbus 
voldoet niet aan deze eisen en kan derhalve in-
gevolge de Wet GBA niet als brief adres worden 
opgenomen.”

5.41  Hieruit blijkt dat de overheid (i.c. de 
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksre-
laties) ervan uitgaat dat aan het brief adres exploten 
kunnen worden betekend.

6 Het geheim adres en de woonplaatsver
melding in exploten

 Verstrekking van BRP-gegevens met ge-
heimhoudingsindicatie (‘geheime adres-
sen’)

6.1 Art. 2.59 Wet BRP biedt — evenals voor-
heen art. 102 Wet GBA — ingeschrevenen de moge-
lijkheid een “aantekening omtrent beperking van de 
verstrekking van gegevens aan derden” te laten op-
nemen op hun persoonslijst.184 Zo’n aantekening, 
ook wel ‘geheimhoudingsindicatie’ genoemd, wordt 
op schriftelijk verzoek kosteloos opgenomen, en is 
niet aan nadere wettelijke eisen on derworpen. Dat 
betekent dat iedereen die daarom vraagt, een ge-
heimhoudingsindicatie krijgt.185 Op het aanvraagfor-

182 Circulaire ‘BRP en brief adres’ van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 oktober 
2016 (2016-0000656211), p. 2.

183 Circulaire ‘Correcte registratie op een brief adres in de GBA’ 
van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksre-
laties van 1 juni 2012 (2012-0000394434), p. 2.

184 Het begrip “persoonslijst” is gedefinieerd in art. 1, aanhef en 
on der c, Wet BRP.

185 In de wetsgeschiedenis is vermeld dat “een zekere mate van 
be oor delings vrij heid” bestaat, omdat het verzoek niet kan 
worden toegewezen indien het niet schriftelijk is ingediend of 
onduidelijk is. Zie Ka mer stuk ken II 2012/13, 33 219, nr. 3 
(Mvt), p. 100.

mulier voor geheimhouding hoeft ook geen reden 
voor geheimhouding te worden opgegeven.186

6.2 Een geheimhoudingsindicatie in de zin van 
art. 2.59 Wet BRP heeft — zoals de naam “aanteke-
ning omtrent beperking van de verstrekking van ge-
gevens aan derden” al zegt — uitsluitend gevolgen 
voor de verstrekking van gegevens aan derden, en 
dus niet voor ge ge vens ver strek king aan overheids-
organen. Art. 3.21 Wet BRP (vgl. voorheen art. 97 e.v. 
Wet GBA) bepaalt dat van per so nen met een ge-
heimhoudingsindicatie in beginsel geen gegevens 
aan derden worden verstrekt (lid 1). Bij wijze van 
uitzon dering kan het college van bur ge mee ster en 
 wethouders bepaalde vormen van ge ge vens ver-
strek king toestaan, indien de persoonlijke levens-
sfeer daardoor niet onevenredig wordt geschaad 
(lid 2). Het gaat on der meer om ge ge vens ver strek-
king ten behoeve van bij algemene maat re gel van 
bestuur aangewezen “werkzaamheden met een ge-
wichtig maatschappelijk belang” (art. 3.21 lid 2 jo. 
3.6 lid 1 sub c en lid 2 Wet BRP). In Bijlage 5 bij het 
Be sluit BRP zijn on der meer “gerechtelijke werk-
zaamheden” die door derden ter uitvoering van een 
algemeen verbindend voorschrift worden verricht, 
als zo da nig aangewezen. Blijkens de toelichting 
wordt hierbij met name gedacht aan gerechtelijke 
werkzaamheden door advocaten en kunnen ge-
rechtsdeurwaarders, voor zover zij ambtshandelin-
gen verrichten, gegevens verstrekt krijgen op grond 
van de bepalingen over verstrekkingen aan over-
heidsorganen.187

6.3 De gedachte dat adresgegevens van per so-
nen met een geheimhoudingsindicatie (‘geheime 
adressen’188) te allen tijde geheim blijven of moeten 
blijven, is dus onjuist. Overheidsorganen hebben bij 
de uitoefening van hun taken sowieso onverkort 
toegang tot geheime (adres)gegevens uit de basisre-
gistratie. En on der om stan dig he den kunnen ook 
derden gebruik maken van de geheime (adres)gege-
vens. Alleen een brief adres — en dus het nietopne
men van het woonadres in de basisregistratie — biedt 
de zekerheid dat de adresgegevens van de betrokke-
ne inderdaad geheim blijven. Zie in deze zin ook de 
volgende passages uit de nota naar aanleiding van 
het verslag bij de Wet BRP (mijn cursivering):189

“Binnen de overheid en ook bij de registratie in 
de GBA (Gemeentelijke basisadministratie per-
soons ge ge vens) bestaan geen geheime adressen 
in de zin dat geen enkele instantie of ambtenaar 
weet waar die persoon verblijft of dat het adres 

186 Zie bijv. <www.amsterdam.nl/geheimhouding>; 
 <www.rotterdam.nl/loket/geheimhouding>; 
 <https://www.denhaag.nl/nl/akten-en-verklaringen/

basisregistratie-per so nen-brp/geheimhouding-
persoonsgege vens-aanvragen.htm>; en 

 <www.utrecht.nl/geheimhouding>.
187 Stcrt. 2013/493, p. 71 (ad art. 41).
188 Volgens art. 2.59 Wet BRP wordt de geheimhoudingsindicatie 

aangetekend op de “persoonslijst” van de betrokkene, Deze 
bevat on der meer adresgegevens (vgl. art. 1 sub c jo. 2.69 lid 1 
Wet BRP).

189 Ka mer stuk ken II 2012/13, 33 219, nr. 6 (Nota n.a.v. verslag), p. 
57.
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nergens is geregistreerd. Dit vanwege het feit dat 
de overheid voor de uitvoering van haar taken 
en bij contact met de burger toch bepaalde gege-
vens nodig heeft. Een burger kan wel verzoeken 
geen gegevens — waaron der adresgegevens — te 
verstrekken uit de GBA (zie hierover ook mijn 
antwoorden op eerdere Kamervragen). Indien 
deze verstrekkingbeperking van gegevens is ge-
vraagd, wordt daarvan op de persoonslijst van 
de verzoeker een indicatie geplaatst. Die indica-
tie is in beginsel uitsluitend voor de verstrekking 
uit de GBA bedoeld en werkt alleen voor het te-
genhouden van verstrekkingen aan bepaalde 
derden (niet-over heids in stan ties die werkzaam-
heden verrichten met een publiek of bijzon der 
maatschappelijk belang). Het gaat dan bij voor-
beeld om de derden aan wie gemeenten gege-
vens kunnen verstrekken op basis van een ge-
meentelijke verordening. Over heids in stan ties 
krijgen de gegevens — indien zij daarvoor zijn 
geautoriseerd — wel, omdat zij in de uitvoering 
van hun pu bliek rech te lij ke taken de gegevens 
uit de GBA nodig hebben. Die ge ge vens ver strek-
king is immers het primaire doel van de GBA. 
Het aantal actuele persoonslijsten in de GBA 
(niet-opgeschort wegens bij voor beeld overlij-
den of emigratie) met een der ge lij ke indicatie 
was op het moment van telling 212 028 (1,27% 
van het totale aantal persoonlijsten in de GBA). 
Hierbij dient opgemerkt te worden dat het aan-
tal indicaties een momentopname is omdat er 
verzoeken bij kunnen komen of burgers een ver-
zoek intrekken. tevens dient opgemerkt te wor-
den dat een burger geen reden hoeft op te geven 
voor zijn verzoek tot verstrekkingsbeperking. 
Het kan gaan om veiligheid, privacy of andere 
redenen. Voor de volledigheid wijs ik u er op dat 
in be ant woor ding van eerdere Kamervragen 
specifiek is uiteengezet wat de mogelijkheden 
zijn voor per so nen die in verband met huiselijk 
geweld en der ge lij ke verblijven in een opvang-
huis. Die per so nen kunnen in de regel ervoor kie
zen met een zogenaamd brief adres te worden in
geschreven in de GBA. Dit brief adres is een ander 
adres dan het woonadres (het adres van de op
vang) waardoor beter wordt voorzien in het ge
heimhouden van de werkelijke verblijfplaats van 
de be tref fen de burger.”190

“De leden van de PvdA-fractie merken op dat het 
in het verleden meermalen is voorgekomen dat 
per so nen waarbij vermeld stond dat het adres 
niet aan anderen mocht worden doorgegeven, 
bij voor beeld in het geval dat een vrouw bescher-
ming moest zoeken in een blijf-van-mijn-lijf-
huis, die gegevens toch werden verstrekt. Zij vra-
gen of het nieuwe systeem beter bestand is 
tegen der ge lij ke fouten en zo ja, hoe dan. 

190 In de tekst wordt in de noot verwezen naar Lijst van vragen 
en antwoorden d.d. 20 juni 2011 (Modernisering GBA), Ka
mer stuk ken II 2010/11, 27 859, nr. 45, p. 2.

In de vraag van deze leden zitten twee elemen-
ten. ten eerste het feit dat het bepaald onwense-
lijk kan zijn dat het adres van een blijf-van-mijn-
lijfhuis, bekend wordt aan per so nen die daar 
niet verblijven. Ten tweede de ver on der stelling dat 
een verzoek tot beperking van het verstrekken van 
gegevens uit de basisregistratie aan derden tot het 
geheim blijven van dit adres leidt. 
Wat betreft het tweede element: de genoemde ver
on der stelling is onjuist. Het op verzoek van de bur
ger opnemen van het gegeven inzake de beperking 
van verstrekking uit de basisregistratie aan derden 
kan op geen enkele manier garanderen dat het in 
de basisregistratie opgenomen woonadres geheim 
blijft. Ook niet als het woonadres het adres is van 
een blijfvanmijnlijfhuis. De gegevens in de basis
registratie over een burger — waaron der het gege
ven van het woonadres — worden aan vele gebrui
kers verstrekt. Het beperken van verstrekkingen 
aan derden werkt niet ten opzichte van overheids
organen. Het werkt zelfs niet ten aanzien van alle 
verstrekkingen aan derden. Het woonadres uit de 
basisregistratie wordt dus — over een komstig het 
doel van de registratie — over vele organisaties 
verspreid. Het beheersen van de verspreiding van 
gegevens, zodat verzekerd is dat zij nooit in ver-
keerde handen vallen, is feitelijk niet goed mo-
gelijk. Tegen deze achtergrond biedt het wetsvoor
stel (en de huidige Wet GBA) een andere oplossing. 
Om te voorkomen dat het actuele woonadres dat 
in de basisregistratie staat vermeld in verkeerde 
handen valt, kan het woonadres niet opgenomen 
worden. In zo’n geval wordt als adres een brief
adres opgenomen. Juist bij het geval dat de leden 
van de PvdA-fractie noemen, bestaat die moge-
lijkheid. Zie artikel 2.40, derde lid, van het wets-
voorstel. Aan die mogelijkheid is ook ruime be-
kendheid gegeven. Zie in dit verband de 
circulaire Registratie brief adres van bewoners 
van instellingen voor vrouwenopvang van 17 
mei 2005. In die circulaire worden de colleges 
van bur ge mee ster en  wethouders gewezen op 
de mogelijkheid om binnen hun gemeente gele-
gen opvanghuizen aan te wijzen als instellingen 
waarvan de bewoners om redenen van privacy 
een brief adres kunnen kiezen. Zij hoeven dan 
niet te worden geregistreerd op het adres van de 
opvanginstelling zelf. De circulaire noemt voorts 
de mogelijkheid om een brief adres te kiezen bij 
een rechts per soon, zoals een gemeente of een 
(elders gehuisvest) kantoor van een opvangin-
stelling, voor het geval een brief adres bij familie, 
vrienden of kennissen om veiligheidsredenen 
niet wenselijk is.”

 Geheim brief adres
6.4 Ook een brief adres kan zijn voorzien van 
een geheimhoudingsindicatie in de zin van art. 2.59 
Wet BRP. Dat volgt uit de wetssystematiek: art. 2.59 
Wet BRP bevat geen beperking tot gegevens om-
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trent het woonadres. Zie hierover ook de circulaire 
‘BRP en brief adres’:191

“Om de veiligheid van de brief adreshouder (en 
eventuele kinderen) extra te verhogen kan de 
persoon vragen zijn/haar adresgegevens niet aan 
derden te verstrekken. Hieron der valt ook het 
gekozen brief adres.”

Bij een geheim brief adres hebben derden in begin-
sel geen toegang tot het brief adres, maar overheids-
organen wel (vgl. on der 6.2 e.v.).

 Gebruik van geheime adressen door ge-
rechtsdeurwaarders

6.5 Zoals gezegd hebben gerechtsdeurwaar-
ders bij de uitoefening van hun wettelijke taak te 
gelden als overheidsorgaan in de zin van de Wet 
BRP (zie on der 5.31). In die hoedanigheid hebben zij 
toegang tot BRP-gegevens, óók als deze voorzien 
zijn van een geheimhoudingsindicatie. Op grond 
van art. 1.7 Wet BRP zijn deurwaarders zelfs in be-
ginsel verplicht om bij het betekenen van exploten 
gebruik te maken van in de basisregistratie per so-
nen opgenomen “authentieke gegevens”, waaron-
der het woonadres. Art. 1.7 lid 2 Wet BRP maakt 
geen uitzon dering voor woonadressen met een ge-
heimhoudingsindicatie. Voor de goede orde memo-
reer ik dat het brief adres niet on der de hier bedoel-
de authentieke gegevens valt (zie on der 5.33 e.v.)
6.6 Dat deurwaarders gebruik mogen maken 
van gegevens die voorzien zijn van een geheimhou-
dingsindicatie, is ook bevestigd door de Kamer voor 
Gerechtsdeurwaarders.192 Zoals gezegd is wél vereist 
dat de deurwaarder de adresgegevens nodig heeft 
voor het verrichten van een ambtshandeling. Als de 
deurwaarder optreedt als incassobureau, mag hij 
geen gebruik maken van BRP-gegevens.193

6.7 Ook in de toelichting bij het al genoemde 
autorisatiebe sluit (zie on der 5.32) is vermeld dat ge-
rechtsdeurwaarders BRP-gegevens met een ge-
heimhoudingsindicatie kunnen opvragen. De toe-
lichting vervolgt:194

“Met dit gegeven wordt aangeduid of een inge-
schrevene de gemeente heeft verzocht om zijn 
of haar gegevens niet te verstrekken aan bepaal-
de derden. Indien dit het geval is, kan de ge-
rechtsdeurwaarder aanvullende maat re gelen 
treffen om de privacy van de ingeschrevene te 
waarborgen.”

6.8 Dat een geheimhoudingsindicatie het no-
dig kan maken dat de gerechtsdeurwaarder maat re-
gelen neemt om de privacy van de betrokkene te 

191 Zie Circulaire ‘BRP en brief adres’ van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 oktober 
2016 (2016-0000656211), p. 8.

192 Zie bijv. KvG 3 maart 2015, ECLI:NL:tGDKG:2015:50, rov. 5.2: 
een ‘geheim adres’ doet niets af aan de wettelijke be voegd-
heid van de deurwaarder om de GBA te raadplegen.

193 Vgl. College bescherming per soons ge ge vens 16 april 1998, 
96.t396, Module Privacy en per soons ge ge vens 1998/832, on der 
(1): de deurwaarder mag niet, optredend als incassobureau, 
voorafgaand aan het uitbrengen van een dagvaarding gebruik 
maken van GBA-gegevens.

194 Stcrt. 2019/10021, p. 17.

beschermen, blijkt ook uit de wetsgeschiedenis. In 
antwoord op Kamervragen over het verstrekken van 
geheime adressen uit de GBA, heeft de minister de 
geheimhoudingsindicatie getypeerd als een ‘signaal’ 
aan de gebruikers van de GBA, om zorgvuldig met 
de desbe tref fen de gegevens om te gaan:195

“Het verzoek tot verstrekkingsbeperking ge-
noemd in antwoord op vraag 1 wordt als een 
signaal aan gebruikers van de GBA meegezon-
den, zodat deze er nog eens extra op worden ge-
wezen dat zij zorgvuldig met deze gegevens 
moeten omgaan in hun eigen administratie en 
bij hun eigen taakuitvoering. Dit signaal is be-
doeld voor een overheidsorganisatie, waarvoor 
de verstrekkingsbeperking vanuit de GBA niet 
geldt, maar de informatie wel van belang kan 
zijn voor de afweging om deze gegevens ook in 
de eigen administratie geheim te houden.”

6.9 Meer in algemene zin blijkt uit de wetsge-
schiedenis dat overheidsorganen aan wie gegevens 
uit de basisregistratie worden verstrekt, zorgvuldig 
met die gegevens moeten omgaan. Zo antwoordde 
de regering in 2006 op Kamervragen over “het uit-
lekken van geheime adressen” doordat die adressen 
werden achterhaald via deurwaarders en andere in-
stanties:196

“Alle instanties die gegevens krijgen uit de GBA, 
of daarbij nu het signaal van geheimhouding 
wordt meegeleverd of niet, moeten zorgvuldig 
met die gegevens omgaan on der de werking van 
de Wet bescherming per soons ge ge vens. Gege-
vens mogen bij voor beeld alleen verstrekt wor-
den aan anderen on der de strikte voorwaarden 
die daarvoor zijn opgenomen in de Wet bescher-
ming per soons ge ge vens. Naast de voorwaarde 
dat een rechtmatige grondslag voor de verstrek-
king van de gegevens bestaat, bij voor beeld als de 
betrokkene ondubbelzinnige toestemming heeft 
verleend of omdat het nodig is voor de goede 
vervulling van een pu bliek rech te lij ke taak, moet 
ook worden afgewogen of de verstrekking van 
gegevens verenigbaar is met het doel waarvoor 
de gegevens zijn verzameld en vervolgens wor-
den verwerkt. Factoren die bij die afweging een 
rol dienen te spelen, zijn on der meer de gevol-
gen van de beoogde verwerking (verstrekking) 
voor de betrokkenen, en de mate waarin jegens 
de betrokkene wordt voorzien in passende 
waarborgen.”

6.10  Ook uit art. 2:5 lid 1 van de Algemene wet 
be stuurs recht volgt dat de deurwaarder — hande-
lend in de hoedanigheid van be stuurs or gaan — ge-
houden is tot geheimhouding van een adres met ge-
heimhoudingsindicatie, zij het dat het slot van het 

195 Lijst van vragen en antwoorden d.d. 20 juni 2011 
(Modernisering GBA), Ka mer stuk ken II 2010/11, 27 859, nr. 45, 
p. 3.

196 Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door 
de regering gegeven antwoorden, Aanhangsel Handelingen II 
2006/07, nr. 230, p. 490. Zie in gelijke zin Vragen gesteld door 
de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven 
antwoorden, Aanhangsel Handelingen II 2009/10, nr. 2452, p. 2.
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artikellid een uitzon dering bevat voor de uitoefe-
ning van wettelijke taken:

“Artikel 2:5 
1. Een ieder die is betrokken bij de uitvoering van 
de taak van een be stuurs or gaan en daarbij de 
beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het 
vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs 
moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit 
hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift 
ter zake van die gegevens een ge heim hou dings-
plicht geldt, is verplicht tot geheimhouding van 
die gegevens, behoudens voor zover enig wette-
lijk voorschrift hem tot mededeling verplicht of 
uit zijn taak de noodzaak tot mededeling voort-
vloeit.”

Uit art. 2:5 lid 1  Awb kan derhalve niet worden afge-
leid dat geheime adresgegevens niet in exploten 
mogen worden gebruikt; dat hangt ervan af of (aan-
ge no men wordt dat) het procesrecht een der ge lij ke 
verplichting met zich meebrengt.
6.10  Ook de beroeps- en gedragsregels voor 
gerechtsdeurwaarders schrijven een zorgvuldige 
omgang met vertrouwelijke gegevens voor.197 ter 
uitwerking daarvan is in de Gedragscode gerechts-
deurwaarders ter bescherming van per soons ge ge-
vens198 de volgende regeling voor de verstrekking 
van per soons ge ge vens aan derden opgenomen:199

“Artikel 7. Verstrekking van gegevens
1. tenzij met uit druk ke lijke toestemming van de 
wederpartij, worden diens per soons ge ge vens 
uitsluitend aan de volgende per so nen of instan-
ties verstrekt:
a. aan de opdrachtgever voor zover nodig 
in het kader van de verstrekte opdracht en ter 
verantwoording van verrichte werkzaamheden;
b. aan de andere wederpartij van de op-
drachtgever in éénzelfde of nauw verwante 
zaak, voor zover nodig bij het verrichten van de 
bij of krachtens de wet of door de opdrachtgever 
opgedragen taken en werkzaamheden;
c. aan rechterlijke instanties en andere 
derden voor zover noodzakelijk voor de vaststel-
ling, de uitoefening of de verdediging van een 
recht in rechte;
d. aan bij de zaak betrokken derden, 
waaron der gerechtsdeurwaarders, openbare re-
gisters,  banken, één en ander uitsluitend voor 
zover nodig bij het verrichten van de bij of krach-

197 Verordening beroeps- en gedragsregels gerechtsdeurwaar-
ders, Stcrt. 2001/132, art. 5 (geheimhouding). Zie ook p. 2 van 
de bijbe ho ren de toelichting, waar wordt opgemerkt dat 
GBA-gegevens alleen mogen worden gebruikt voor het amb-
telijke doel waarvoor zij zijn opgevraagd.

198 Stcrt. 2004/33. Uit informatie op internet leid ik af dat de KBvG 
i.v.m. de inwerkingtreding van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming op 25 mei 2018 een “PrivacyHandboek” 
ontwikkelt 

 (<www.creditexpo.nl/privacy- handboek-gerechtsdeurwaarders-
ontwikkeling>).

199 Zie voor een toepassing KvG 20 december 2011,  
ECLI:NL:RBAMS:2011:YB0741, rov. 4.4, waarin werd geoor-
deeld dat de betrokken deurwaarder een geheim adres niet 
had mogen delen met een advocaat voordat er een opdracht 
tot het uitbrengen van een dagvaarding was gegeven.

tens de wet of door de opdrachtgever opgedra-
gen taken en werkzaamheden.
2. Verstrekking van gegevens vindt niet plaats 
indien de gerechtsdeurwaarder weet of redelij-
kerwijs kan aannemen dat degene aan wie de 
gegevens zullen worden verstrekt, deze in rui-
mere kring bekend zal maken of dat deze zullen 
worden benut voor een doel niet in overeen-
stemming met het doel van de verwerking.
3. Verstrekking van gegevens vindt niet plaats 
voor zover dit in strijd zou komen met de ge-
heim hou dings plicht van de gerechtsdeurwaar-
der.”

 Het geheim adres in de tuchtrechtspraak 
voor gerechtsdeurwaarders

6.11  tegen de achtergrond van de zojuist ge-
schetste wetsgeschiedenis en gedragsregels werd 
tot voor kort in vaste tuchtrechtelijke jurisprudentie 
geoordeeld dat de gerechtsdeurwaarder de privacy 
van per so nen met een geheim adres dient te waar-
borgen, door in exploten het geheime adres weg te 
laten.200 In de praktijk gaven deurwaarders hieraan 
invulling door in het exploot slechts te vermelden 
dat het een geheim adres betrof en dat aan dat adres 
exploot was gelaten.201 Nog in 2014 is die praktijk 
door de KBvG en het Landelijk Overleg Vakinhoud 
Civiel Kanton (LOVCK) on derschreven.202 De KBvG 
maakt hierbij overigens de kanttekening dat in dag-
vaardingen wel melding moet worden gemaakt van 
de gemeente waarin de gedaagde woonachtig is (in 
verband met de relatieve be voegd heid) en de da-
tum waarop het adres is gecontroleerd (in verband 
met de tuchtrechtelijke eis dat de adresinformatie 
maximaal veertien dagen oud mag zijn, zie on der 

200 Zie bijv. KvG 16 no vem ber 2010,  
ECLI:NL:RBAMS:2010:YB0506, rov. 4.3; KvG 12 juli 2011, 
ECLI:NL:RBAMS:2011:YB0670, rov. 4.4; en KvG 28 maart 
2017, ECLI:NL:tGDKG:2017:27, rov. 4.3. Vgl. ook Hof Amster-
dam 1 augustus 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:3097, rov. 6.3, 
waar het hof deze “vaste jurisprudentie” memoreert. Vgl. ook 
Hof Amsterdam 17 mei 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:2076, 
rov. 4.1 e.v., waar het hof de vermelding van geheime adresge-
gevens in een dagvaarding tuchtrechtelijk laakbaar achtte. 
Vgl. ook KvG 15 mei 2012, ECLI:NL:RBAMS:2012:YB0816, rov. 
4.4 en KvG 7 maart 2017, ECLI:NL:tGDKG:2017:19, rov. 4.2, in 
welke zaken de betrokken deurwaarders zelf erkenden fou-
tief te hebben gehandeld door vermelding van een geheim 
adres in het exploot.

201 Vgl. voor een andere, ook toegestane benadering KvG 18 juli 
2017, ECLI:NL:tGDKG:2017:116, rov. 4.6: door het geheime 
adres in het exploot op te nemen maar onzichtbaar te maken 
voor derden, han del de de deurwaarder niet tuchtrechtelijk 
laakbaar.

202 Zie ‘Vermelding geheim adres in dagvaarding’, Nieuws bur
gerlijk procesrecht 2014/0245 en de bijbe ho ren de brief van het 
LOVCK d.d. 7 juli 2014.
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3.25). Deze opvatting vond ook steun in de litera-
tuur.203

6.12  In 2017 heeft de notaris- en gerechtsdeur-
waarderskamer van het Hof Amsterdam gebroken 
met deze vaste tuchtrechtspraak, omdat volgens het 
hof in de civiele rechtspraak rechtsonzekerheid be-
staat over de vraag of een exploot waarin (slechts) 
wordt vermeld dat sprake is van een geheim adres, 
aan de eisen van art. 45 lid 3 Rv voldoet.204 Het hof 
wijst in dit verband op een drietal uitspraken van ci-
viele rechters,205 waaruit het hof afleidt dat een ge-
rechtsdeurwaarder die een exploot uitbrengt op de 
voorheen aanbevolen wijze ermee rekening moet 
houden dat de burgerlijke rechter dit exploot als 
nietig zal aanmerken (rov. 6.6). tegen deze achter-
grond kan volgens het hof niet worden geoordeeld 
dat de gerechtsdeurwaarder in het voorliggende ge-
val tuchtrechtelijk laakbaar had gehandeld, door bij 
de betekening van een veroordelend vonnis aan een 
be wind voer der diens geheime privéadres te ver-
melden in het exploot (rov. 6.7).
6.13  De nieuwe lijn van het Hof Amsterdam 
vindt inmiddels navolging in de rechtspraak van de 
Kamer voor Gerechtsdeurwaarders (de tuchtrechter 
in eerste aanleg). Ook die oordeelt nu dat, gelet op 
de bestaande rechtsonzekerheid op dit punt, de ver-
melding van een geheim adres in exploten “in be-
ginsel niet tuchtrechtelijk laakbaar” is.206 De KBvG 
— die in de procedure bij het Hof Amsterdam de 
deurwaarder had bijgestaan — on derschrijft die 
nieuwe lijn.207

6.14  De Commissie cassatie in het belang der 
wet heeft, on der verwijzing naar de geschetste 
koerswijziging in de tuchtrechtspraak, in haar ad-
vies aan de pro cu reur- gene raal van 27 augustus 
2018 geadviseerd om cassatie in het belang der wet 
in te stellen ter be ant woor ding van de vraag of 
— kort samengevat — op grond van art. 45 lid 3 Rv in 
exploten de woonplaats moet worden vermeld van 
geëxploteerden die beschikken over een geheim 
adres, oftewel een adres dat op grond van art. 2.59 

203 Zie bijv. F.A.th. Vrauwdeunt, ‘Omgaan met geheime adres-
sen’, Executief 2008-1, p. 6-7; J.J.L. Boudewijn, ‘Lang leve de 
dagvaarding’, TvPP 2009 (afl. 6), p. 176-177; A.W. Jongbloed, 
JBPR 2010/50, par. 3 e.v.; W.H.B. den Hartog Jager, Procederen 
met of zon der procesvertegenwoordiger (Serie Burgerlijk Proces 
& Praktijk nr. 6), Deventer 2012, nr. 66; en P.G. Vestering en 
W.J.J. Wetzels, SDU Commentaar Arbeidsrecht Thematisch, 
art. 45 en 111 Rv (2017), aant. C.1.

204 Hof Amsterdam 1 augustus 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:3097.
205 Rb. Middelburg (ktr.) 3 maart 2010,  

ECLI:NL:RBMID:2010:BO3987, JBPR 2010/50, m.nt. A.W. 
Jongbloed; Rb. Arnhem 24 no vem ber 2010,  
ECLI:NL:RBARN:2010:BO6162, Prg. 2011/19; en Rb. Limburg 
(ktr.) 15 februari 2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:1147. Vgl. ook Rb. 
Groningen (vzr.) 7 maart 2011, ECLI:NL:RBGRO:2011:BV6091, 
NJF 2012/136; en Rb. Den Haag 25 juni 2014,  
ECLI:NL:RBDHA:2014:9311.

206 KvG 5 december 2017, ECLI:NL:tGDKG:2017:230, rov. 4.2. Zie 
in gelijke zin KvG 9 februari 2018, ECLI:NL:tGDKG:2018:9, 
rov. 4.3.

207 W. van de Donk, ‘ KBvG standpunten’, De Gerechtsdeurwaar
der 2018/1, p. 8.

Wet BRP is afgeschermd voor derden. In het advies 
is on der meer het volgende vermeld:208

“4. Vraag: Kan een exploot aan de eisen van 
art. 45 lid 3 Rv. voldoen ondanks het ontbreken 
van de vermelding daarin van de woonplaats 
van degene voor wie het exploot is bestemd (zo-
als genoemd on der sub d), in het geval dat deze 
persoon zijn gegevens in de gemeentelijke ba-
sisadministratie (GBA) heeft afgeschermd voor 
het publiek (‘geheim adres’) en de deurwaarder 
wel vermeldt dat hij het exploot heeft gelaten op 
het in het GBA geregistreerde (maar niet expli-
ciet genoemde) adres? 
Er kunnen gegronde redenen zijn dat degene 
voor wie een exploot is bestemd niet wenst dat 
zijn adres bij de wederpartij bekend wordt 
(waarbij bij voor beeld gedacht kan worden aan 
de in rechte strijdende ex-echtgenoten waarvan 
er een in een blijf-van-mijn-lijf-huis verblijft). 
De vraag is of de deurwaarder (die in dat adres 
uit hoofde van zijn ambt toch inzage heeft en 
moet hebben) dan toch verplicht is — op grond 
van art. 45 lid 3 sub d Rv. — om dit adres in het 
exploot op te nemen (en of dit wenselijk is), om-
dat dit ertoe zou kunnen leiden dat de weder-
partij van het adres op de hoogte raakt.
De uitspraak die aanleiding vormde voor dit ver-
zoek is een beslissing van de notaris- en gerechts-
deurwaarderskamer van het hof Amsterdam van 
1 augustus 2017 (ECLI:NL:GHAMS:2017:3097). 
Daarin werd een tuchtklacht ingediend tegen een 
deurwaarder die in een exploot het geheime pri-
véadres van klager had opgenomen. De tuchtka-
mer in eerste aanleg beoordeelde de klacht als 
gegrond. De tuchtrechter in hoger beroep oor-
deelde echter dat niet kon worden geoordeeld 
dat de gerechtsdeurwaarder tuchtrechtelijk laak-
baar had gehandeld door het geheime adres op 
het exploot te vermelden zoals voorgeschreven 
door artikel 45 lid 3 Rv., en achtte de klacht onge-
grond. 
Het punt van de betekening aan een geheim 
adres leidt in de deurwaarderswereld tot rechts-
onzekerheid. Daar is (of was) de in de rechtsvraag 
omschreven — maar naar de letter genomen in 
strijd met art. 45 lid 3 sub d zijnde — si tua tie na-
melijk wel gangbare praktijk. De deurwaar-
derstuchtkamer van Amsterdam (eerste aanleg) 
schaarde zich in een lijn van vaste jurisprudentie 
achter deze praktijk (zie de eerste aanleg van ge-
noemde zaak van het hof Amsterdam — Kamer 
voor Gerechtsdeurwaarders Amsterdam 7 maart 
2017, ECLI:NL:tGDKG:2017:19 — en voorts de eer-
dere uitspraken van diezelfde kamer van 12 juli 
2011, ECLI:NL:RBAMS:2011:YB0670 /  
ECLI:NL:tGDKG:2011:125 en van 15 mei 2012, 
ECLI:NL:RBAMS:2012:YB0816 /  
ECLI:NL:tGDKG:2012:34). Het hof Amsterdam 

208 Commissie cassatie in het belang der wet, Advies aan de pro
cu reur gene raal d.d. 27 augustus 2018 — verslag over de achtste 
periode (be schik baar via <www.rechtspraak.nl>), p. 7-9.
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lijkt zich ook achter deze praktijk te willen scha-
ren — en de aan de orde zijnde vraag conform 
deze praktijk in bevestigende zin te (…) willen be-
ant woor den — maar oordeelt (uiteindelijk toch) 
dat de klacht tegen de deurwaarder in casu niet 
als gegrond kan worden aangemerkt, in het licht 
van het feit dat het hof als tuchtrechter zelf niet 
bevoegd is te oordelen over de nietigheid van het 
exploot en hierover door de be voeg de civiele 
rechter soms streng wordt geoordeeld, in die zin 
dat deze praktijk in strijd met art. 45 lid 3 sub d Rv. 
wordt geacht en het exploot in beginsel nietig. Het 
hof noemt hiervan drie voorbeelden: Rb. Middel-
burg (Ktr. terneuzen) 3 maart 2010,  
ECLI:NL:RBMID:2010:BO3987, JBPR 2010/50 m.nt. 
A.W. Jongbloed, Rb. Arnhem 24 no vem ber 2010, 
ECLI:NL:RBARN:2010:BO6162, Prg 2011/19 en Rb. 
Limburg 15 februari 2017,  
ECLI:NL:RBLIM:2017:1147. In die om stan dig he den 
kan de deurwaarder immers bezwaarlijk een ver-
wijt worden gemaakt van zijn vermelding. In na-
volging van deze tuchtuitspraak in hoger beroep 
heeft inmiddels ook de tuchtkamer van Amster-
dam zijn standpunt ge wij zigd (zie Kamer voor 
Gerechtsdeurwaarders Amsterdam 5 december 
2017, ECLI:NL:tGDKG:2017:230 en dezelfde ka-
mer op 9 februari 2018, ECLI:NL:tGDKG:2018:9). 
(…)
Het is de commissie ambts halve bekend dat ook 
in cassatie een betekening van een exploot aan 
een geheim adres conform de hier bedoelde 
praktijk voorkomt, en dat deze praktijk bij de 
Hoge Raad op dit moment, althans on der om-
stan dig he den, niet aan verstekverlening in een 
dergelijk geval in de weg behoeft te staan. De 
commissie meent echter dat (een) der ge lij ke be-
slissing(en), en de daarvoor van belang zijnde 
om stan dig he den, onvoldoende kenbaar zijn om 
een einde te kunnen maken aan de hiervoor be-
doelde rechtsonzekerheid.” 

6.15  Hoewel de prejudiciële vragen geen be-
trekking hebben op het geheime adres, lijkt het mij 
nuttig om ook deze samenhangende kwestie mee te 
nemen in de on derhavige zaak. De rechtsontwikke-
ling is erbij gebaat, indien de Hoge Raad zich bij de 
be oor de ling van de prejudiciële vragen tevens uit-
laat over de vraag of in exploten de woonplaats 
moet worden vermeld van verzoekers c.q. geëxplo-
teerden die beschikken over een geheim adres.

 Het geheim adres in de feitenrecht-
spraak

6.16  De uitspraken waarnaar verwezen wordt 
in het advies van de Commissie cassatie in het be-
lang der wet, zijn de volgende. In de eerste plaats 
een uitspraak van de kantonrechter terneuzen (ge-
wezen on der toepasselijkheid van de Wet GBA). In 
deze zaak beriep de gedaagde zich op nietigheid van 
de dagvaarding op de grond dat daarin niet haar (in 
de GBA afgeschermde) adres was vermeld. De kan-

tonrechter honoreerde dat beroep en overwoog 
daartoe als volgt:209

“5.1. Op straffe van nietigheid is in art. 45, lid 2, 
Rv. voorgeschreven dat een exploot de woon-
plaats vermeldt van degene voor wie het exploot 
is bestemd. On der woonplaats moet hier wor-
den verstaan de woonplaats in de zin van 
art. 1:10 BW. Daarom is ook het adres vereist. 
Het adres was de deurwaarder wel bekend, 
maar zij heeft het bewust niet vermeld. Na ver-
zet heeft Oort zich beroepen op de nietigheid 
van de dagvaarding. Dat beroep moet gelet op 
art. 122 Rv worden verworpen indien het gebrek 
Oort niet onredelijk in haar belangen heeft ge-
schaad. 
5.2. Als recht vaar di ging voor het gebrek — het 
niet vermelden van het adres van Oort — heeft 
de deurwaarder in de exploten vermeld dat Oort 
de gemeente Sluis heeft verzocht om dit adres 
geheim te houden voor derden. Dit is kennelijk 
een verzoek gebaseerd op art. 102, lid 1, van de 
Wet gemeentelijke basisadministratie per soons-
ge ge vens (verder: Wet GBA). Art 102, lid 2, Wet 
GBA bevat echter direct al een uitzon dering voor 
de toepassing van art. 98 Wet GBA. Ingevolge 
art. 98, lid 1, Wet GBA worden per soons ge ge vens 
verstrekt aan derden die uit hoofde van ambt of 
beroep gewoonlijk met gerechtelijke werkzaam-
heden zijn belast, voor zover die per soons ge ge-
vens noodzakelijk zijn in verband met de uitvoe-
ring van een algemeen verbindend voorschrift. 
Deze uitzon dering is hier van toepassing want 
het geheime adres is verstrekt aan een deur-
waarder, die het adres nodig had om het te ver-
melden in exploten, hetgeen de wet op straffe 
van nietigheid heeft voorgeschreven.
5.3. Een recht vaar di ging voor het niet vermelden 
van het adres van Oort kan niet worden gevon-
den in de Wet GBA, want over een komstig deze 
wet heeft de gemeente Sluis het adres van Oort 
verstrekt aan de deurwaarder. Deze wet is niet 
bedoeld om de inhoud van exploten nader te re-
gelen. Integendeel, teneinde te waarborgen dat 
geschillen tussen burgers altijd langs gerechtelij-
ke weg tot een einde kunnen worden gebracht is 
in art. 98 Wet GBA on der dui de lij ke voorwaar-
den een uitzon dering gemaakt voor per so nen 
die uit hoofde van ambt of beroep gewoonlijk 
met gerechtelijke werkzaamheden zijn belast. 
Voor dit grote maatschappelijk belang mag het 
belang bij bescherming van per soons ge ge vens 
wijken. (Men zie ook ABRvS 15 feb. 1999, AB 
1999, 239 LJN AN5987.) Nu de afweging is ge-
maakt en het adres aan de deurwaarder is gege-
ven, levert het belang van de bescherming van 
per soons ge ge vens geen recht vaar di ging meer 
op om het adres uit het exploot te houden. 

209 Rb. Middelburg (Ktr. terneuzen) 3 maart 2010,  
ECLI:NL:RBMID:2010:BO3987, JBPR 2010/50 m.nt. A.W. 
Jongbloed.
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5.4. Nauwelijks denkbaar is dat andere zeer 
klemmende belangen — men zou wellicht kun-
nen denken aan per so nen die in het belang van 
hun eigen veiligheid moeten worden afge-
schermd — dat wel zouden kunnen rechtvaardi-
gen. Maar dat doet zich hier in ieder geval niet 
voor. (…) Het enkele feit dat Oort de gemeente 
heeft verzocht haar adres geheim te houden, is 
geen reden om haar adres niet te vermelden in 
de exploten van dagvaarding en betekening. Die 
exploten zijn daarom nietig.”

6.17  Annotator Jongbloed toont zich kritisch 
over deze uitspraak. Hij wijst erop dat gerechtsdeur-
waarders exploten opmaken op ambtseed en dat de 
dagvaarding dwingend bewijs oplevert van de bete-
kening op het in de GBA vermelde adres (vgl. on der 
3.3).210 Ik merk verder op dat de kantonrechter in 
rov. 5.2 en 5.3 ten onrechte verwijst naar art. 98 Wet 
GBA. Die bepaling bevatte, over een komstig het hui-
dige art. 3.21 Wet BRP, slechts een uitzon dering voor 
ge ge vens ver strek king aan derden, niet zijnde over-
heidsorganen (zie on der 6.2). Wat betreft de door de 
kantonrechter in rov. 5.3 genoemde uitspraak van 
de Afdeling Be stuurs recht spraak van de Raad van 
State: daarin is geoordeeld dat op de voet van art. 98 
Wet GBA ook GBA-gegevens konden worden ver-
strekt aan derden (in casu de Postbank), ten behoe-
ve van het opstellen van een ‘formulierdagvaarding’, 
on der het regime van het toenmalige art. 104 Rv 
(oud).211 De verwijzing naar deze be stuurs rechte-
lijke uitspraak geeft blijk van een onjuiste rechtsop-
vatting: kennelijk ver on der stelt de kantonrechter 
dat de gerechtsdeurwaarder bij het raadplegen van 
de basisregistratie ten behoeve van de betekening 
van exploten zou hebben te gelden als derde. Meer 
in algemene zin merk ik op dat de gedaagde in deze 
(verzet)procedure was verschenen. Het beroep op 
nietigheid kon daarom slechts worden gehono-
reerd, indien de gedaagde door het gebrek onrede-
lijk in haar belangen was geschaad (art. 122 lid 1 
Rv), zoals de kantonrechter in rov. 5.1 ook overwoog. 
Naar mijn mening valt niet goed in te zien in welk 
verdedigingsbelang gedaagde in casu was geschaad, 
door het enkele feit dat in de dagvaarding haar ei-
gen adresgegevens ontbraken.
6.18  In de door de Commissie genoemde uit-
spraak van de rechtbank Arnhem ging het om een 
dagvaarding waarin de (in de GBA afgeschermde) 
adresgegevens van de eisers niet waren vermeld. De 
rechtbank verwierp het beroep van gedaagde op 
nietigheid van de dagvaarding, maar veroordeelde 

210 A.W. Jongbloed, JBPR 2010/50, par. 4.
211 ABRvS 15 februari 1999, ECLI:NL:RVS:1999:AN5987, AB 

1999/238, m.nt. M.J. Kanne. Vgl. anders ABRvS 8 februari 1999, 
ECLI:NL:RVS:1999:AH6689, AB 1999/237, m.nt. M.J. Kanne on-
der 238, waarin werd geoordeeld dat ex art. 98 Wet GBA geen 
GBA-gegevens konden worden verstrekt aan een rechtsbij-
standsverzekeraar, nu die niet met de uitvoering van het be-
tref fen de wettelijk voorschrift was belast.

eisers wel tot het uitbrengen van een her stel ex ploot 
op de voet van art. 122 lid 2 Rv:212

“2.2. Op grond van het bepaalde in art. 45 lid 3 
on der b Rv, gelezen in samenhang met het be-
paalde in art. 111 lid 2 en art. 120 lid 1 Rv, moet 
een exploot van dagvaarding op straffe van nie-
tigheid naast de naam ook de woonplaats ver-
melden van degene op wiens verzoek het ex-
ploot is uitgebracht. Art. 122 lid 1 Rv bepaalt 
vervolgens dat bij verschijning van gedaagde in 
het geding en een beroep van gedaagde op de 
nietigheid van het dagvaardingsexploot, de rech-
ter dit beroep verwerpt indien naar zijn oordeel 
het gebrek de gedaagde niet onredelijk in zijn 
belangen heeft geschaad. Volgens vaste jurispru-
dentie gaat het er daarbij om dat de belangen 
van de gedaagde onredelijk zijn geschaad indien 
het gebrek van dien aard is dat hij daardoor 
wordt bemoeilijkt in het verweer dat hij in het 
geding wil voeren. In zijn arrest van 16 februari 
2007 (NJ 2007/118) heeft de Hoge Raad overwo-
gen dat aan het oude art. 94 Rv (thans art. 122 
Rv) (en het huidige art. 66 lid 1 Rv) ten grondslag 
ligt het beginsel dat indien een exploot lijdt aan 
een gebrek dat tot nietigheid daarvan leidt, dit 
rechtsgevolg slechts op zijn plaats is indien en 
voor zover dat gewenst is in verband met de be-
scherming van de belangen waarop de geschon-
den norm betrekking heeft (Memorie van 
toelichting op art. 66 (1.6.20) Rv, Ka mer stuk ken II 
1999/00, 26 855, nr. 3, p. 76). Daarvan is sprake 
ingeval degene voor wie het exploot is bestemd, 
door het gebrek onredelijk is benadeeld in een 
belang dat door de geschonden norm wordt be-
schermd. 
2.3. tot het door art. 45 lid 3 on der b jo. art. 111 
lid 2 Rv beschermde belang behoort het belang 
dat de gedaagde de eisende partij kan identifice-
ren. In de on derhavige zaak staat vast dat ge-
daagde door de inhoud van de dagvaarding weet 
wie eisers zijn (en wat de gronden van hun vor-
deringen zijn). Bij deze stand van zaken kan niet 
worden gezegd dat gedaagde door het ontbre-
ken van de woonplaats van eisers in de dagvaar-
ding bemoeilijkt wordt in het voeren van ver-
weer tegen de vorderingen. In zoverre komt de 
inhoud van de dagvaarding aan het dienen van 
genoemd belang tegemoet. Het beroep van ge-
daagde op de nietigheid van de dagvaarding 
wordt daarom verworpen. 
2.4. Het voorgaande neemt niet weg dat in de 
on derhavige context — waarin de ene partij de 
andere heeft gedagvaard en de gedaagde partij 
aldus wordt gedwongen proceskosten te maken 
die mogelijk door de dagvaardende partij aan 
hem zullen moeten worden vergoed — de ge-
daagde partij er ook belang bij heeft dat de ei-
sende partij conform genoemde wettelijke voor-
schriften haar woonplaats bekend maakt. 

212 Rb. Arnhem 24 no vem ber 2010, 
 ECLI:NL:RBARN:2010:BO6162, Prg. 2011/19.
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Anders gezegd: de gedaagde partij moet niet al-
leen weten wie de eisende partij is, maar haar 
ten behoeve van het verhaal van op haar vallen-
de proceskosten in beginsel ook kunnen vinden. 
In zoverre gaat het hier om een on derdeel van de 
identificatieplicht van eisers, dat even eens be-
hoort tot het belang dat de artikelen 45 lid 3 on-
der b jo. 111 lid 2 Rv beogen te beschermen. Op 
de grond dat bij de huidige stand van zaken ge-
daagde in dit belang wordt geschaad, zal de 
rechtbank op de voet van art. 122 lid 2 Rv be ve-
len dat eiser dit gebrek herstelt door binnen 
veertien dagen na de datum van dit vonnis een 
her stel ex ploot te doen uitbrengen waarbij eiser 
zijn woonplaats bekend maakt.
2.5. De zaak zal naar de rol worden verwezen 
voor overlegging bij akte van dit her stel ex ploot, 
waarna de zaak opnieuw zal worden aangehou-
den voor de beslissing of een comparitie zal 
worden gelast.”

6.19  Deze beslissing lijkt mij niet juist. On der 
3.12 merkte ik al op dat het in rov. 2.4 bedoelde ‘ver-
haalsbelang’ naar mijn mening geen belang is dat 
meeweegt bij de benadelingstoetsing van art. 122 
lid 1 Rv. Een eventuele aantasting van dat belang 
zou daarom ook niet tot herstel op de voet van 
art. 122 lid 2 Rv moeten nopen.
6.20  De derde uitspraak die de Commissie 
noemt, is een uitspraak van de rechtbank Limburg 
over het wél vermelden van geheime adresgege-
vens van gedaagde:213

“4.1. [bewindvoerster] beroept zich op nietigheid 
van de dagvaarding nu de deurwaarder het 
adres van [bewindvoerster] in de dagvaarding 
heeft vermeld, terwijl zij een afgeschermd adres 
heeft.
4.2. De kantonrechter overweegt dat het dag-
vaardingsexploot voldoet aan de vereisten als 
gesteld in artikel 45 lid 3 sub d Rv. Dit artikel ver-
eist dat de woonplaats van de [bewindvoerster] 
in het exploot is vermeld, waarmee met woon-
plaats wordt bedoeld het volledige huisadres of-
wel woonstede als in artikel 1:10 BW. Zon der 
vermelding van het adres zou de dagvaarding 
juist nietig zijn. [Bewindvoerster] kan derhalve 
worden ontvangen in haar vordering.”

6.21  Deze uitspraak lijkt mij juist en voor de 
hand liggend. Ook indien wordt aanvaard dat de 
deurwaarder maat re gelen dient te nemen om de 
privacy te beschermen van per so nen met een ge-
heim adres (vgl. on der 6.7 e.v.), volgt daaruit nog 
niet dat een dagvaarding waarin wél geheime 
adresgegevens zijn vermeld, op de voet van art. 45 
lid 3 Rv nietig is. Overigens lijkt de overweging dat 
de dagvaarding zon der vermelding van adresgege-
vens “juist nietig” zou zijn, iets te categorisch gefor-
muleerd (vgl. on der 3.5 e.v.).
6.22  Volledigheidshalve wijs ik nog op twee an-
dere mogelijk relevante uitspraken over het geheim 

213 Rb. Limburg 15 februari 2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:1147.

adres.214 In een uitspraak van de rechtbank Gronin-
gen ging het om een vordering in kort geding tot 
verwijdering van internetpagina’s en ‘postings’ met 
beweerdelijk on recht ma tige uitingen jegens eisers. 
Gedaagde beriep zich op nietigheid van de dagvaar-
ding op de grond dat daarin geen adresgegevens van 
de eisers waren vermeld. Eisers rechtvaardigden dit 
met het argument dat zij bang waren dat hun 
woonplaats anders op internet zou worden gepubli-
ceerd. De voorzieningenrechter verwierp dat argu-
ment en verklaarde de dagvaarding nietig:215

“5.2. (…) Ingevolge artikel 45 Rv juncto 120 Rv is 
het niet vermelden van de woonplaats van eiser 
in de inleidende dagvaarding een gebrek dat nie-
tigheid met zich brengt. Deze nietigheid kan in-
gevolge artikel 122 lid 1 Rv echter voor gedekt 
worden verklaard indien de rechter van oordeel 
is dat het gebrek gedaagden niet onredelijk in 
hun belangen heeft geschaad. De voorzienin-
genrechter is van oordeel dat hiervan in deze 
zaak geen sprake is. [Gedaagde] heeft aange-
voerd dat bij een eventuele proces kos ten ver oor-
de ling en/of een toewijzing van de eis in recon-
ventie zij moet kunnen achterhalen waar [eisers] 
woonachtig zijn. Gelet op het feit dat een even-
tueel veroordelend vonnis niet rechtstreeks aan 
[eisers] kan worden betekend en hun gemach-
tigde mr. De Boer ter zitting niet heeft verklaard 
voor een eventuele proces kos ten ver oor de ling in 
te zullen staan, daarvoor zekerheid te stellen of 
het adres van [eisers] aan [gedaagde] te zullen 
meedelen, is de voorzieningenrechter van oor-
deel dat [gedaagde] door het gebrek onredelijk 
in haar belangen is geschaad.”

6.23  Ook hier wordt een ‘verhaalsbelang’ aan de 
zijde van de gedaagde meegewogen in het kader 
van de benadelingstoetsing van art. 122 lid 1 Rv. Zo-
als gezegd denk ik dat dat niet juist is.
6.24  De laatste uitspraak die ik hier vermeld, is 
van de rechtbank Den Haag. In deze zaak beriep de 
gedaagde zich op niet-ontvankelijkheid van eiseres 
op de grond dat de dagvaarding was betekend aan 
een geheim adres, terwijl gedaagde naar eigen zeg-
gen geen geheim adres had. De rechtbank ging hier-
aan voorbij:216

“4.3. De dagvaarding in de procedure waarvan 
verzet, is blijkens de daarop vermelde gegevens 
door de deurwaarder betekend aan een bij de 
deurwaarder bekend, maar niet in de dagvaar-
ding vermeld, geheim adres. In een door [eise-
res] overgelegde verklaring van 10 februari 2014 
heeft de be tref fen de deurwaarder bevestigd dat 
uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA) 
was gebleken dat [gedaagde] geheimhouding 
van zijn adres in die administratie had verzocht. 

214 Ik laat hier onvermeld de talrijke uitspraken die in de kop ver-
melden dat één van de betrokken par tijen “op een geheim 
adres” woont (zie bijv. HR 8 februari 2019,  
ECLI:NL:HR:2019:206, RvdW 2019/241).

215 Rb. Groningen (vzr.) 7 maart 2011, 
ECLI:NL:RBGRO:2011:BV6091, NJF 2012/136.

216 Rb. Den Haag 25 juni 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:9311.
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De deurwaarder heeft het be tref fen de uittreksel 
uit de GBA van 15 no vem ber 2013 bij zijn verkla-
ring gevoegd. In dat uittreksel is inderdaad ver-
meld dat [gedaagde] op dat moment een ge-
heim woonadres had. Voorts heeft de 
deurwaarder verklaard dat hij de dagvaarding 
aan dat geheime adres (blijkens het GBA uittrek-
sel het woonadres van [gedaagde]) heeft bete-
kend door achterlating in een gesloten envelop. 
Die wijze van betekening blijkt even eens uit de 
be tref fen de dagvaarding. De rechtbank mag, ge-
zien het feit dat de deurwaarder een krachtens 
de Gerechtsdeurwaarderswet beëdigde bijzon-
der ambtenaar is, afgaan op de juistheid van de 
in de dagvaarding door de deurwaarder be-
schreven betekeningswijze en de juistheid van 
zijn verklaring. De rechtbank stelt dan ook vast 
dat de dagvaarding van [eiseres] is betekend aan 
het woonadres van [gedaagde], zodat is voldaan 
aan de vereisten van artikel 47 Rv. Het verweer 
van [gedaagde] dat de dagvaarding van [eiseres] 
niet juist is betekend, wordt dan ook gepas-
seerd.”

6.25  Deze uitspraak ligt in de lijn van het betoog 
van Jongbloed in zijn annotatie bij de eerstgenoem-
de uitspraak. De in het exploot gerelateerde vermel-
ding door de deurwaarder dat het exploot is bete-
kend op het in de GBA vermelde (in het exploot 
afgeschermde) adres, levert dwingend bewijs op 
van de betekening aan dat GBA-adres. tenzij er aan-
wij zin gen zijn dat betrokkene daar niet (meer) 
woonachtig is, moet aldus van de rechtsgeldigheid 
van de betekening worden uitgegaan. Daarmee is 
nog niet de vraag beantwoord of het dagvaardings-
exploot ook voldoet aan het woonplaatsvereiste van 
art. 45 lid 3 Rv (zie on der 3.10 e.v.), dus of het ex-
ploot naar zijn inhoud rechtsgeldig is. Die vraag 
komt hierna aan de orde.

 Vermelding van geheime adresgegevens 
in exploten vereist?

6.26  Eerder is besproken dat gebreken in de 
dagvaarding alleen tot nietigheid leiden, indien aan-
nemelijk is dat de dagvaarding betrokkene als ge-
volg van het gebrek niet heeft bereikt of indien een 
verschenen gedaagde door het gebrek onredelijk is 
benadeeld (zie on der 3.8). De nietigheidsregeling 
voor exploten in het algemeen berust op hetzelfde 
beginsel: het komt erop aan of degene voor wie het 
exploot is bestemd, door het gebrek onredelijk is be-
nadeeld in een belang dat door de geschonden 
norm wordt beschermd (zie on der 3.9). Hieruit 
volgt dat de enkele om stan dig heid dat in een (dag-
vaardings)exploot — in strijd met art. 45 lid 3 sub b 
respectievelijk sub d Rv — de adresgegevens van de 
verzoeker (eiser) of de geëxploteerde (gedaagde) 
niet zijn opgenomen, niet zon der meer tot nietig-
heid leidt, maar alleen indien de geëxploteerde 
daardoor onredelijk is benadeeld in het belang dat 
door het woonplaatsvereiste wordt beschermd.
6.27  Het woonplaatsvereiste van art. 45 lid 3 Rv 
dient ter identificatie van de in het exploot genoem-

de per so nen (zie on der 3.10). In het algemeen zie ik 
geen grond om aan te nemen dat het achterwege la-
ten van adresgegevens in een exploot leidt tot iden-
tificatieproblemen aan de zijde van de geëxploteer-
de (gedaagde). Normaliter zal op basis van de 
inhoud van het exploot (de namen van de betrokke-
nen en bij voor beeld de omschrijving van het geschil 
in een dagvaarding) voldoende duidelijk zijn welke 
per so nen daarin zijn bedoeld, ook zon der dat hun 
volledige adresgegevens zijn opgenomen. Ik merk 
hierbij op dat van de verzoeker (eiser) niet alleen 
diens achternaam, maar ook diens voor na men in 
het exploot moeten worden opgenomen (art. 45 
lid 3 sub b Rv). In beginsel is er dus geen grond om 
uit het enkele ontbreken van adresgegevens in ex-
ploten af te leiden dat de geëxploteerde daardoor 
onredelijk is benadeeld in het ‘identificatiebelang’ 
dat door het woonplaatsvereiste wordt beschermd. 
In de besproken feitenrechtspraak heb ik daarvan 
ook geen voorbeelden aangetroffen.
6.28  Denkbaar is dat in een concreet geval toch 
verwarring dreigt over de identiteit van de in het ex-
ploot genoemde per so nen, met name de eiser (vgl. 
de on der 3.14 genoemde oudere literatuur). Indien 
daarvoor aan wij zin gen zijn, kan de rechter een her-
stel ex ploot be ve len op de voet van art. 66 lid 2 res-
pectievelijk 121 lid 2 Rv.
6.29  Voor het nietig verklaren van een dagvaar-
ding op de voet van art. 121 lid 3 Rv, wegens het ont-
breken van adresgegevens van eiser of gedaagde, zie 
ik geen grond. Het is immers niet aannemelijk dat 
een dagvaarding de gedaagde als gevolg van het 
ontbreken van die adresgegevens niet bereikt. Als de 
deurwaarder in het exploot heeft gerelateerd dat 
betekend is aan het in de basisregistratie opgeno-
men adres van de gedaagde, waarvan de gedaagde 
op de voet van art. 2.59 Wet BRP heeft verzocht dit 
niet te verstrekken aan derden, moet de rechter in 
beginsel uitgaan van de juistheid daarvan. De dag-
vaarding is immers een authentieke akte, die dwin-
gend bewijs oplevert van hetgeen de deurwaarder 
daarin binnen de kring van zijn be voegd heid heeft 
verklaard.217 Behoudens concrete aan wij zin gen voor 
het tegendeel, lijkt het mij dan ook niet aannemelijk 
dat de dagvaarding betrokkene niet heeft bereikt als 
gevolg van het niet opnemen van de adresgegevens 
in de dagvaarding.
6.30  Als gedaagde (in de hier bedoelde uitzon-
deringssi tua tie) in de procedure is verschenen of na 
veroordeling bij verstek verzet instelt, is op grond 
van art. 122 lid 1 Rv een eventuele nietigheid in be-
ginsel ‘gedekt’, tenzij het gebrek de gedaagde onre-
delijk in zijn (verdedigings)belangen heeft ge-

217 Zie toegespitst op het geheim adres bijv. F.A.th. Vrauwdeunt, 
‘Omgaan met geheime adressen’, Executief 2008-1, p. 6-7; J.J.L. 
Boudewijn, ‘Lang leve de dagvaarding’, TvPP 2009 (afl. 6), p. 
176-177; A.W. Jongbloed, JBPR 2010/50, par. 3 e.v.; W.H.B. den 
Hartog Jager, Procederen met of zon der procesvertegenwoor-
diger (Serie Burgerlijk Proces & Praktijk nr. 6), Deventer 2012, 
nr. 66; en P.G. Vestering en W.J.J. Wetzels, SDU Commentaar 
Arbeidsrecht Thematisch, art. 45 en 111 Rv (2017), aant. C.1. Zie 
ook hierboven on der 3.3.
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schaad. Daarvoor zie ik geen grond: voor zover na 
verschijning nog identificatieproblemen resteren, 
kunnen die in het geding worden opgehelderd. Van 
een (dreigende) aantasting in enig verdedigingsbe-
lang als gevolg van het ontbreken van de adresgege-
vens in de dagvaarding is dan geen sprake (meer).
6.31  Ik meen dan ook dat een exploot aan de ei-
sen van art. 45 lid 3 Rv kan voldoen, ondanks het 
ontbreken van de vermelding daarin van de adres-
gegevens van de verzoeker (eiser) of de geëxploteer-
de (gedaagde). Dit sluit aan bij de opvattingen in de 
tuchtrechtspraak en literatuur, zoals deze golden tot 
aan de uitspraak van de notaris- en gerechtsdeur-
waarderskamer van het hof Amsterdam van 1 au-
gustus 2017 (zie on der 6.11). De door de Commissie 
cassatie in het belang der wet in haar advies van 27 
augustus 2018 opgeworpen vraag (zie on der 6.14) is 
hiermee beantwoord.
6.32  Voor de volledigheid merk ik nog op dat 
— zoals de Commissie ook opmerkt in haar advies — 
in dagvaardingen in beginsel wel de gemeente zal 
moeten worden vermeld waarin de gedaagde 
woonachtig is, zulks met het oog op de be oor de ling 
van de relatieve be voegd heid van de rechter.218 
On der om stan dig he den kan ook de enkele vermel-
ding van de woongemeente (zon der de specifieke 
adresgegevens) al inbreuk maken op de privacy of 
veiligheid van een betrokken verzoeker of geëxplo-
teerde. Dat kan zich bij voor beeld voordoen wan-
neer betrokkene in een kleine gemeente in een blijf-
van-mijn-lijfhuis woont. In dat geval zal de 
deurwaarder moeten relateren dat ook de woonge-
meente geheim moet blijven vanwege de privacy of 
veiligheid van betrokkene. Dat kan zo nodig in het 
exploot nader worden toegelicht. Uiteraard zal wel 
voldaan moeten zijn aan de voorwaarde dat er geen 
onduidelijkheid mag bestaan over de identiteit van 
betrokkene (vgl. on der 6.27 e.v.).
6.33  Overigens kan de betrokkene zich in de 
hier bedoelde gevallen laten inschrijven op een 
brief adres (vgl. art. 2.40 en 2.41 Wet BRP, besproken 
on der 5.17 e.v.). In dat geval wordt de fei te lij ke 
woonplaats — en dus ook de gemeente waarin die 
woonplaats gelegen is — niet geregistreerd, en kan 
die dus ook niet in het exploot worden gerelateerd. 
Op die si tua tie hebben de prejudiciële vragen be-
trekking, waarop ik nu nader inga.

7 Betekening aan het brief adres
7.1 De vraag of een dagvaarding op grond van 
art. 46 e.v. Rv rechtsgeldig kan worden betekend aan 
een brief adres, is in de rechtspraak van de Hoge Raad 
nog niet aan de orde ge weest.219 Wel heeft de straf-
kamer van de Hoge Raad in 2015 geoorde eld dat een 

218 Praktisch gesproken is voldoende dat een gemeente is ge-
noemd; onjuistheid van de in het exploot genoemde gegevens 
leidt immers niet tot nietigheid van het exploot; zie on der 3.7.

219 Volledigheidshalve signaleer ik HR 7 december 2001,  
ECLI:NL:HR:2001:AD6831, NJ 2002/38 (B&W Ferwerderadiel 
en Boersma/Van der Schaaf), waarin het ging om de vraag of 
een brief adres bij gebreke van instemming van de brief-
adresgever terecht was geweigerd.

brief adres voor de toepassing van art. 588 Sv kan 
worden aangemerkt als “adres waar de geadresseer-
de als ingezetene is ingeschreven in de basisregistra-
tie per so nen” (in de zin van art. 588 lid 1 sub b, on-
der 1o, Sv), en daarmee als adres waaraan 
gerechtelijke mededelingen kunnen worden gedaan 
(in de zin van art. 585 e.v. Sv).220 Vanuit civielrechte-
lijk perspectief kunnen aan deze uitspraak geen 
dwingende conclusies worden verbonden, omdat de 
betekeningsregels van art. 46 e.v. Rv — anders dan 
art. 588 Sv — niet verwijzen naar de basisregistratie 
per so nen, maar juist uitgaan van een feitelijk, poten-
tieel daarvan afwijkend woonplaatsbegrip (zie on-
der 4.3 e.v.).221

 Feitenrechtspraak
7.2 In de feitenrechtspraak heerst verdeeld-
heid over de be ant woor ding van voornoemde 
vraag. In sommige uitspraken is aan ge no men dat 
géén betekening kan plaatsvinden aan het brief-
adres.222 In andere uitspraken is daarentegen geoor-
deeld dat wél rechtsgeldig aan het brief adres kan 
— en zelfs moet — worden betekend.223 In een ont-
kennende uitspraak van het hof ’s-Hertogenbosch is 
bij voor beeld als volgt overwogen:224

“Een dergelijk brief adres biedt on der om stan-
dig he den weliswaar de mogelijkheid om beter 
bereikbaar te zijn (de betekening van het execu-
toriaal beslag on der de Stichting [A] op 25 febru-
ari 2009 op dat adres heeft kennelijk wel tot een 
reactie van [X.] geleid), maar het is niet gelijk te 
stellen met een bekende woon- of verblijfplaats 
waar betekening moet plaatsvinden. Bij het ont-
breken van een bekende woon- of verblijfplaats 
in of bui ten Nederland resteert op grond van ar-
tikel 54 Rv alleen de mogelijkheid van een open-
bare betekening.”

Het argument om geen betekening aan het brief-
adres toe te staan is dus dat de wet dit niet mogelijk 
maakt en dat volgens de wet bij het ontbreken van 

220 HR (Strafkamer) 17 no vem ber 2015, ECLI:NL:HR:2015:3323, 
NJ 2016/19, m.nt. t.M. Schalken on der 20, rov. 2.3.3. Zie nader-
hand ook HR (Strafkamer) 23 februari 2016,  
ECLI:NL:HR:2016:307, rov. 2.3. Zie eerder al HR (Strafkamer) 
12 oktober 1999, ECLI:NL:HR:1999:ZD5542, genoemd in de 
conclusie van A-G Aben voor het arrest van 17 no vem ber 
2015, sub 22.

221 Zie in deze zin ook S.J.W. van der Putten, ‘Het brief adres als 
gekozen woonplaats’, BER 2017/142, p. 30. Zie nader over het 
verschil tussen de civielrechtelijke en de straf rech te lijke bete-
keningsvoorschriften A. Knigge, Effectieve toegang tot het ci
viele geding (diss. Groningen), Zwolle 1998, p. 148-149.

222 Zie Hof ’s-Hertogenbosch 21 december 2010,  
ECLI:NL:GHSHE:2010:BP0237, rov. 4.11. Zie terughoudend Rb. 
Alkmaar 14 juni 2006, ECLI:NL:RBALK:2006:AZ1619, rov. 4; en 
Rb. Utrecht 12 no vem ber 2008, ECLI:NL:RBUtR:2008:BG4165, 
NJF 2009/54, rov. 5.2.

223 Zie Rb. Midden- Nederland (ktr.) 20 april 2016,  
ECLI:NL:RBMNE:2016:2460, JBPR 2016/71, m.nt. S.J.W. van der 
Putten, rov. 6.2 e.v.; Rb. Den Haag 29 maart 2017,  
ECLI:NL:RBDHA:2017:3305, NJF 2018/160, rov. 2.2 e.v. (het in 
cassatie bestreden vonnis); en Rb. Den Haag 24 ja nua ri 2018, 
ECLI:NL:RBDHA:2018:981, rov. 2.5 e.v.

224 Hof ’s-Hertogenbosch 21 december 2010, 
ECLI:NL:GHSHE:2010:BP0237, rov. 4.11.
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een bekende woon- of verblijfplaats in of bui ten Ne-
derland op grond van art. 54 Rv alleen openbaar kan 
worden betekend. Ook in de andere uitspraken 
waarin betekening aan het brief adres niet is toege-
laten, wordt dit argument gebruikt. Soms wordt 
daaraan nog toegevoegd dat het brief adres boven-
dien niet als een gekozen woonplaats (in de zin van 
art. 1:15 BW) kan worden aangemerkt.
7.3 Een tegenovergestelde opvatting is te vin-
den in bij voor beeld een uitspraak van de rechtbank 
Midden- Nederland:225

“6.2. Dit brief adres kan naar het oordeel van de 
kantonrechter worden aangemerkt als een ge-
kozen woonplaats als bedoeld in artikel 1:15 
BW.
6.3. Op [gedaagde in de vrijwaring] rust immers 
ingevolge artikel 2.38, eerste lid van de Wet ba-
sisregistratie per so nen de wettelijke verplich-
ting om bij gebreke van een woonadres een 
brief adres op te geven.
6.4. De kantonrechter verwijst hierbij naar het 
arrest van de Hoge Raad van 17 no vem ber 2015, 
ECLI:NL:HR:2015:3323, NJ 2016, 19, waarin is 
beslist dat een dagvaarding op de voet van arti-
kel 588 Sv on der om stan dig he den moet worden 
betekend aan een brief adres. Wat betreft Rv 
heeft dan te gelden dat de deurwaarder op de 
voet van de betekeningsvoorschriften van artikel 
47 Rv een afschrift van de dagvaarding in een ge-
sloten enveloppe met daarop de wettelijk voor-
geschreven vermeldingen op het brief adres kan 
laten wanneer hij op het brief adres nie mand 
aantreft aan wie hij rechtsgeldig een afschrift 
van de dagvaarding kan laten.”

Hierin wordt het brief adres dus wél als gekozen 
woonplaats beschouwd, zodat aan dat adres kan en 
moet worden betekend. In sommige uitspraken 
wordt bovendien als argument gebruikt dat de kans 
dat betrokkene kennis neemt van het exploot bij 
openbare betekening vrijwel nihil is, terwijl het 
brief adres juist is gekozen om geschriften in ont-
vangst te nemen.

 Literatuur
7.4 Van der Putten — die zelf verbonden is aan 
een gerechtsdeurwaarderskantoor — heeft het 
meest uitvoerig geschreven over de betekening aan 
het brief adres.226 Hij pleit nadrukkelijk voor beteke-
ning aan het brief adres. Zijn be lang rijk ste argument 
is dat die betekening in vergelijking met openbare 
betekening een betere waarborg biedt dat het ex-
ploot de geëxploteerde daad wer ke lijk bereikt. Van 
der Putten acht het merkwaardig en ongewenst dat 
een dagvaarding openbaar moet worden betekend, 

225 Rb. Midden- Nederland (ktr.) 20 april 2016,  
ECLI:NL:RBMNE:2016:2460, JBPR 2016/71, m.nt. S.J.W. van der 
Putten, rov. 6.2 e.v.

226 Zie S.J.W. van der Putten, ‘Het brief adres als gekozen woon-
plaats’, BER 2017/142, p. 32. Vgl. ook zijn annotatie bij Rb. 
Midden- Nederland (ktr.) 20 april 2016,  
ECLI:NL:RBMNE:2016:2460, JBPR 2016/71. Zie voorts.

terwijl de gedaagde heeft aangegeven op een brief-
adres bereikbaar te zijn:227

“Het lijkt vanzelfsprekend dat de wetgever heeft 
bedoeld dat aan een brief adres kan worden be-
tekend. De be lang rijk ste stukken worden bij ex-
ploot betekend. Het ligt dan ook voor de hand, 
dat je on der voorwaarden ook zelf een plaats 
aan kunt wijzen waar dit gebeurt, ook al woon je 
daar feitelijk niet. Het zou ook merkwaardige ge-
volgen hebben als de civielrechtelijke beteke-
ning aan een brief adres niet is toegestaan. De 
burger geeft aan zijn gemeente op grond van een 
wettelijke verplichting of een door de wetgever 
redelijk geacht belang door, op welk adres hij 
voor de overheid bereikbaar is en dat hij op dat 
adres voor hem bestemde stukken in ontvangst 
laat nemen. De gemeente accepteert en regis-
treert het adres als brief adres in de BRP zodat het 
voor be stuurs or ga nen waaron der de deurwaar-
der zichtbaar is. Als de deurwaarder niet aan dit 
brief adres mag betekenen, resteert uitsluitend 
de openbare betekening. De burger zal de stuk-
ken niet zal ontvangen en er hoogstwaarschijn-
lijk geen kennis van nemen terwijl hij nu juist 
heeft aangegeven op een door hem gekozen 
adres bereikbaar te zijn.”

Van der Putten wijst er bovendien op dat de privacy 
van per so nen met een brief adres door openbare be-
tekening wordt geschaad, doordat de deurwaarder 
een uittrekstel van het exploot in de Staatscourant 
plaatst, on der vermelding van het adres waar een 
afschrift van het exploot kan worden afgehaald. 
Hierdoor kan iedereen ervan op de hoogte raken dat 
er tegen betrokkene een procedure is gestart, vonnis 
gewezen of ten laste van hem beslag is gelegd.228 
Van der Putten concludeert dat het brief adres — zo 
nodig met analoge toepassing van art. 1:15 BW — 
als gekozen woonplaats kan fungeren, zodat aan het 
brief adres betekend kan en moet worden.229

7.5 Boudewijn is even eens voorstander van 
betekening aan een brief adres, maar meent dat 
daarvoor op dit moment geen wettelijke basis be-
staat. Hij pleit ervoor dat zo snel mogelijk een wet-
telijke regeling wordt gegeven, waarin tevens wordt 
voorzien in een aangepaste dagvaardingstermijn. 
Met het oog op de benodigde tijd om een dagvaar-
ding ter kennis van de brief adreshouder te brengen, 
vindt Boudewijn de normale dagvaardingstermijn 
van één week (art. 114 Rv) te kort, en de dagvaar-
dingstermijn voor openbare betekening van drie 
maanden (art. 115 lid 2 Rv) te lang. Hij stelt een dag-

227 Idem, p. 36.
228 Idem, p. 35. Overigens is dit privacy-aspect uit druk ke lijk mee-

gewogen bij de on der 3.33 besproken herziening van art. 54 
lid 2 Rv (zie Mvt, Ka mer stuk ken II 2013/14, 33 956, nr. 3, p. 
4-6).

229 Idem, p. 34 en 35-36.
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vaardingstermijn van vier weken voor (vgl. art. 115 
lid 1 Rv).230

7.6 Volgens KBvG-preadviseurs Nijenhuis c.s. 
zou binnen de huidige kaders van art. 46 e.v. Rv een 
oplossing zijn dat behalve een openbaar exploot, 
een extra afschrift van het explo ot wordt afgegeven 
of achtergelaten aan het brief adres.231

7.7 Ook Vestering en Wetzels menen dat aan 
het brief adres kan worden betekend, nu het brief-
adres kan worden aangemerkt als een gekozen 
woonplaats in de zin van art. 1:15 BW.232 Zij verwij-
zen daarbij naar de on der 7.3 aangehaalde uitspraak 
van de rechtbank Midden- Nederland van 20 april 
2016.
7.8 Ook Rutten stelt zich op het standpunt dat 
een brief adres als een gekozen woonplaats kan wor-
den aangemerkt. Ook hij noemt het argument dat 
met betekening aan het brief adres er veel meer kans 
is dat de betrokkene daad wer ke lijk kennis neemt 
van het exploot, dan met een openbare beteke-
ning.233

 Kamer voor gerechtsdeurwaarders
7.9 De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders (de 
tuchtrechter in eerste aanleg) stelt zich op het 
standpunt dat voor betekening aan het brief adres 
geen wettelijke grondslag bestaat. De deurwaarder 
die kiest voor openbare betekening in plaats van 
voor betekening aan een brief adres, handelt daarom 
niet tuchtrechtelijk laakbaar.234

 Koninklijke Be roeps or ga ni sa tie van Ge-
rechtsdeurwaarders (KBvG)

7.10  In de on derhavige procedure heeft de KBvG 
zich in de door haar ingediende schriftelijke opmer-
kingen hard gemaakt voor de aanvaarding van bete-
kening aan het brief adres.235 Volgens de KBvG zou 
het merkwaardige en zelfs onwenselijke gevolgen 
hebben als betekening aan het brief adres níet is toe-
gestaan. Door registratie van een brief adres geeft de 
burger te kennen dat hij op dat adres bereikbaar is 
en dat hij op dat adres voor hem bestemde stukken 
in ontvangst laat nemen. Na acceptatie door de ge-
meente wordt het brief adres opgenomen in de ba-
sisadministratie per so nen en daarmee zichtbaar 

230 J.J.L. Boudewijn, ‘Preadvies openbare exploten en ambtelijke 
publicaties’, TvVP 2011 (afl. 6), p. 180; en J.J.L. Boudewijn, 
‘Hoofdstuk 4 Het betekenen van exploten (nationaal)’, in: 
A.W. Jongbloed en A.L.H. Ernes, Burgerlijk procesrecht prak
tisch belicht, Deventer 2014, p. 90-91.

231 J. Nijenhuis e.a., Openbare exploten en ambtelijke publicaties 
(Preadvies KBvG), KBvG 2001, p. 67.

232 P.G. Vestering en W.J.J. Wetzels, SDU Commentaar Arbeidsrecht 
Thematisch, art. 45 en 111 Rv (2017), aant. C.1.

233 J.H. Rutten, ‘11 Betekenen van exploten’, in: S.J.W. van der 
Putten en M.R. van Zanten (red.), Compendium Beslag en exe
cutierecht, Den Haag 2018, p. 248.

234 Zie KvG 14 maart 2017, ECLI:NL:tGDKG:2017:72, rov. 4.4. Vgl. 
ook KvG 7 maart 2017, ECLI:NL:tGDKG:2017:34, waarin de 
betekening aan een brief adres zon der voorafgaande BRP-con-
trole tuchtrechtelijk laakbaar werd geoordeeld.

235 De schriftelijke opmerkingen zijn grotendeels ontleend aan 
het on der 7.4 besproken artikel van Van der Putten (aldus par. 
1.4 van de schriftelijke opmerkingen).

voor de deurwaarder. Als de deurwaarder niet aan 
dit adres mag betekenen, resteert alleen de openba-
re betekening. De burger zal daar hoogst waar-
schijnlijk geen kennis van nemen, terwijl hij juist 
heeft aangegeven op een door hem gekozen brief-
adres bereikbaar te zijn. Verder wijst de KBvG op 
het belang van duidelijkheid over de on derhavige 
kwestie. Er is een groot belang bij deurwaarders om 
zekerheid te hebben over de vraag of aan het brief-
adres kan en moet worden betekend. Dat belang be-
staat er niet alleen uit dat de betekeningsvoorschrif-
ten op juiste wijze worden nageleefd, mede in het 
belang van par tijen. Ook met het oog op het tucht-
recht is het van belang dat deurwaarders weten hoe 
zij hiermee moeten omgaan. Met het belang van 
rechts ze ker heid verdraagt zich in ieder geval niet, zo 
benadrukt de KBvG, dat individuele rechters nadere 
eisen stellen aan de openbare betekening als be-
trokkene zich op een brief adres heeft laten registe-
ren.

8 Beschouwing
 Gemeenschappelijke doelstelling van de 

Wet BRP en de betekeningsvoorschrif-
ten: bereikbaarheid 

8.1 Hiervoor is besproken dat de Wet BRP be-
rust op het uitgangspunt, dat iedere ingezetene voor 
de overheid bereikbaar dient te zijn op een in de ba-
sisregistratie opgenomen woonadres of brief adres 
(zie on der 5.4). Het brief adres in de Wet BRP is er 
dus voor bedoeld om ervoor te zorgen dat per so nen 
die geen woonadres hebben (of om privacy- of vei-
ligheidsredenen geen woonadres laten registreren 
in de basisadministratie), toch bereikbaar zijn voor 
de overheid. Zoals gezegd, heeft de gerechtsdeur-
waarder bij het doen van exploten te gelden als 
overheidsorgaan in de zin van de Wet BRP (zie on-
der 5.31). Vanuit die hoedanigheid heeft de deur-
waarder toegang tot adresgegevens uit de basisre-
gistratie. Als wordt geabstraheerd van de 
betekeningsvoorschriften van art. 46 e.v. Rv, ligt het 
daarmee voor de hand om aan te nemen dat de 
deurwaarder bevoegd is om bij het betekenen van 
exploten gebruik te maken van een in de basisregis-
tratie opgenomen brief adres. Zoals gezegd is bij de 
totstandkoming van de Wet BRP uit druk ke lijk op 
die mogelijkheid gewezen, en gaat ook de overheid 
zelf ervan uit dat aan het brief adres exploten kun-
nen worden betekend (zie on der 5.38 e.v.).
8.2 Hierbij komt dat de Wet BRP verschillende 
waarborgen bevat, die er enerzijds toe dienen dat de 
kans op misbruik van het brief adres wordt ver-
kleind, en anderzijds dat de brief adreshouder ook 
daad wer ke lijk bereikt kan worden via het brief adres 
(zie on der 5.21 e.v.). Van belang is met name dat al-
leen in wettelijk omschreven si tua ties een brief-
adres mag worden geregistreerd, dat de brief-
adresgever toestemming moet geven om als 
zo da nig te fungeren, en dat op de brief adresgever de 
plicht rust om ervoor te zorgen dat de op het brief-
adres ontvangen geschriften ook daad wer ke lijk te-
rechtkomen bij de brief adreshouder.
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8.3 Daarmee is de kans dat een betrokkene op 
de hoogte raakt van een stuk dat betekend wordt 
aan het brief adres, vele malen groter dan bij open-
bare betekening (deze is vrijwel nihil, zie on der 
3.34). Dat betekent dat vanuit het perspectief van 
bereikbaarheid van de betrokkene — het gemeen-
schappelijke doel van zowel de Wet BRP als de bete-
keningsvoorschriften (vgl. on der 3.18) —, beteke-
ning aan het brief adres verreweg de voorkeur heeft. 
Niet alleen zijn er verschillende waarborgen die er-
aan bij dra gen dat de brief adreshouder op de hoogte 
raakt van stukken die aan zijn brief adres zijn bete-
kend. Bovendien heeft de brief adreshouder — afge-
zien van gevallen van ambts halve registratie op een 
brief adres (vgl. on der 5.15) — door opgave van een 
brief adres ook expliciet te kennen gegeven dat hij 
op dat adres bereikbaar is. Hij rekent dus bepaald 
niet op een openbare betekening (zo hij al van het 
bestaan van die mogelijkheid op de hoogte zou 
zijn).
8.4 Soms wordt ook de privacy van de geëxplo-
teerde genoemd als bezwaar tegen de openbare be-
tekening en argument vóór betekening aan het 
brief adres (zie on der 7.4). Dit argument lijkt niet 
sterk, gelet op het feit dat vrijwel nie mand kennis-
neemt van de publicatie van de oproeping in de di-
gitale Staatscourant (en de oproeping daaruit ook 
weer verdwijnt, althans de Staatscourant daar niet 
meer op doorzoekbaar is).236

8.5 Wel biedt opname van een brief adres in de 
basisregistratie per so nen meer waarborgen aan be-
trokkene dat zijn woonadres niet bij derden bekend 
raakt. Een geheimhoudingsindicatie als bedoeld in 
art. 2.59 Wet BRP (een ‘geheim adres’) biedt zulke 
waarborgen niet, althans in veel mindere mate (zie 
on der 6.3). Zo beschouwd kan de erkenning van het 
brief adres als betekeningsadres bij dra gen aan de 
bescherming van de privacy van de betrokkene, 
doordat hiermee een alternatief wordt geboden 
voor openbare betekening met vermelding van het 
geheime adres (of in elk geval de woongemeente) in 
het exploot.
8.6 De vraag is vervolgens hoe betekening aan 
het brief adres is in te passen in de betekeningsvoor-
schriften van art. 46 e.v. Rv. Daarbij zal ik eerst in-
gaan op de vraag of een exploot dat in plaats van de 
woonplaats van geëxploteerde een brief adres ver-
meldt, naar zijn inhoud rechtsgeldig is (in de zin van 
art. 45 lid 3 Rv).

 Kan een brief adres dienen als woon-
plaatsvermelding ex art. 45 lid 3 Rv?

8.7 Zoals besproken, is een brief adres alleen 
een bereikbaarheidsadres en zegt het niets over de 
woon- of verblijfplaats van de betrokkene (zie on-
der 5.10). Dat betekent dat een exploot waarin als 
adres van de verzoeker (eiser) of de geëxploteerde 
(gedaagde) een brief adres is opgenomen, alleen vol-
doet aan het woonplaatsvereiste van art. 45 lid 3 sub 

236 Zie voor dit laatste Mvt, Ka mer stuk ken II 2013/14, 33 956, nr. 
3, p. 4-6.

b respectievelijk sub d Rv, als het brief adres kan 
worden gekwalificeerd als een gekozen woonplaats 
in de zin van art. 1:15 BW.
8.8 Aan de orde kwam dat een woonplaats-
keuze in de zin van art. 1:15 BW hetzij moet berus-
ten op een wettelijke verplichting, hetzij een vrijwil-
lige keuze kan zijn. Bij een vrijwillige 
woonplaatskeuze moet aan drie voorwaarden zijn 
voldaan. De woonplaatskeuze moet (i) berusten op 
een schriftelijke over een komst, (ii) zijn aangegaan 
voor een of meer bepaalde rechtshandelingen of 
rechtsbetrekkingen, en (iii) een redelijk doel hebben 
(zie on der 4.7 e.v.).
8.9 In het systeem van de Wet BRP zijn vijf ca-
tegorieën van gevallen te on derscheiden, waarin 
een brief adres kan of moet worden gekozen (zie on-
der 5.13 e.v.). Voor per so nen in categorie (i), ingeze-
tenen zon der woonadres, en in categorie (ii) stads-
nomaden, geldt dat de verplichting tot het kiezen 
van een brief adres rechtstreeks voortvloeit uit de 
wet. Van deze categorieën van per so nen zou dus ge-
zegd kunnen worden dat sprake is van een verplich
te woonplaatskeuze in de zin van art. 1:15 BW, met 
dien verstande dat in categorie (ii) de woonplaats-
keuze ambts halve voor de betrokkene wordt ge-
maakt.
8.10  Bij de categorieën (iii), brief adres om priva-
cy redenen, (iv) brief adres om veiligheidsredenen, 
en (v), zeevarenden, gaat het om gevallen waarin de 
betrokkene niet verplicht is om voor een brief adres 
te kiezen. Het lijkt mij niet te min verdedigbaar om in 
die gevallen uit te gaan van een ‘voorwaardelijke’, 
‘indirecte’ of ‘subsidiaire’ verplichting tot woon-
plaatskeuze. De Wet BRP berust immers op het uit-
gangspunt dat iedere ingezetene zich laat registre-
ren op een “adres”. Indien dat, om wat voor reden 
dan ook, geen woonadres kan of hoeft te zijn, moet 
een brief adres worden geregistreerd (zie on der 5.4). 
Zo beschouwd geldt ook voor deze categorieën van 
brief adres sen dat zij (indirect) voortvloeien uit een 
wettelijke verplichting tot woonplaatskeuze, name-
lijk de verplichting om bij gebreke van een geregis
treerde woonplaats een brief adres te kiezen.237

8.11  Het voordeel van de hier bepleite benade-
ring is dat daarmee alle categorieën brief adres sen 
op dezelfde wijze worden gekwalificeerd. Een mo-
gelijke tegenwerping zou kunnen zijn dat daarmee 
de verplichte woonadreskeuze van art. 1:15 BW te-
veel wordt opgerekt. De vraag rijst dan of voor deze 
categorieën van per so nen het brief adres als een vrij
willige woonplaatskeuze in de zin van art. 1:15 BW 
kan worden aangemerkt.
8.12  Aan de ene kant kan worden vastgesteld 
dat strikt genomen geen sprake is van een schrifte-
lijke over een komst van de geëxploteerde met zijn 
wederpartij, waarin hij voor een bepaalde 
rechtshandeling of rechtsbetrekking een woon-
plaatskeuze heeft gemaakt. Daar staat echter tegen-

237 Vgl. in die zin Rb. Midden- Nederland (ktr.) 20 april 2016, 
ECLI:NL:RBMNE:2016:2460, JBPR 2016/71, m.nt. S.J.W. van der 
Putten, rov. 6.3, hierboven geciteerd on der 7.3.

6404 NJAfl. 44 - 2020

NJ 2020/367 NEDERLANDSE JURISPRUDENtIE



over dat de in schrij ving op een brief adres schrifte-
lijk moet plaatsvinden, dat in schrij ving op een 
brief adres alleen mogelijk is in de wet omschreven 
gevallen, dat schriftelijke instemming van de brief-
adresgever nodig is en op de brief adresgever een 
zorgplicht rust. Er zijn dus veel waarborgen om te 
voorkomen dat misbruik wordt gemaakt van een 
brief adres (zie on der 5.21 e.v.). Nu het voorkomen 
van misbruik de reden is voor de wettelijke eisen 
aan een vrijwillige woonplaatskeuze (zie on der 4.8), 
staat de ratio van die wettelijke eisen niet in de weg 
aan het aanmerken van het brief adres als berustend 
op een vrijwillige woonplaatskeuze in de zin van 
art. 1:15 BW.
8.13  Van groot belang hierbij is dat bij registratie 
van een brief adres in de bevolkingsadministratie 
geen enkel misverstand kan bestaan over het adres 
waarop betrokkene bereikbaar is. Van een ondui de-
lij ke woonplaatskeuze — wat art. 1:15 BW wil voor-
komen — is dan ook zeker geen sprake; betrokkene 
heeft ‘voldoende duidelijk kenbaar gemaakt’ dat hij 
dáár zijn officiële post wil ontvangen (vergelijk het 
on der 4.9 besproken betoog van Huydecoper). 
Evenmin doet zich voor dat sprake is van een ‘al te 
wil le keu rige’ of ‘al te bezwarende’ woonplaatskeuze 
van betrokkene (vgl. de passages uit de wetsge-
schiedenis bij art. 1:15 BW, geciteerd on der 4.8). Ui-
teraard mag er geen aanwijzing zijn dat het brief-
adres misbruikt wordt.
8.14  Voor wat betreft het bepaaldheidsvereiste 
— de eis dat een vrijwillige woonplaatskeuze “voor 
een of meer bepaalde rechtshandelingen” geschiedt 
(art. 1:15 BW) — geldt het volgende. Van der Putten 
betoogt dat een brief adreskeuze in algemene zin 
mede ziet op de “rechtsbetrekking tussen burger en 
overheid”, waardoor in zijn visie reeds daardoor aan 
het bepaaldheidsvereiste is voldaan.238 Ik betwijfel 
dat, omdat het bij de bepaaldheidseis van art. 1:15 
BW gaat om een of meer bepaalde rechtshandelin-
gen of rechtsbetrekkingen met een wederpartij 
(schuldeiser) van betrokkene. Aanvaarding van de 
mogelijkheid van betekening aan een brief adres be-
tekent dat de brief adreshouder niet alleen voor de 
overheid in overheidsaangelegenheden, maar voor 
alle schuldeisers bereikbaar is op het brief adres. Zo 
beschouwd heeft deze mogelijkheid een veel rui-
mere strekking dan het type woonplaatskeuzes 
waaraan de wetgever bij de totstandkoming van 
art. 1:15 BW kennelijk heeft gedacht (vgl. on der 
4.7).
8.15  Dit bezwaar lijkt mij niet doorslaggevend. 
Art. 1:15 BW strekt, zoals gezegd, ter voorkoming 
van misbruik van een woonplaatskeuze. De gedach-
te is dat de gedomicilieerde geen onredelijk nadeel 
mag on dervinden van een door de wederpartij con-
tractueel afgedwongen woonplaatskeuze, en omge-
keerd dat de wederpartij geen al te wil le keu rige 
woonplaatskeuze door de gedomicilieerde mag 
worden opgedrongen (vgl. on der 4.8). Bij het brief-

238 S.J.W. van der Putten, ‘Het brief adres als gekozen woonplaats’, 
BER 2017/142, p. 34.

adres doet een der ge lij ke misbruiksi tua tie zich niet 
voor: het brief adres is met zo da nige wettelijke 
waarborgen omkleed, dat niet gesproken kan wor-
den van een wil le keu rige woonplaatskeuze die aan 
de betrokkenen wordt ‘opgedrongen’.
8.16  Hierbij komt dat als voor de categorieën (i) 
en (ii) wél aanvaard zou worden dat het brief adres 
geldt als een gekozen woonplaats in de zin van 
art. 1:15 BW — omdat sprake is van een wettelijk 
verplichte keuze —, maar dat dat anders ligt voor de 
categorieën (iii), (iv) en (v) — omdat niet voldaan 
zou zijn aan het vereiste van een schriftelijke over-
een komst en/of niet aan de bepaaldheidseis —, dat 
leidt tot een onwerkbaar systeem. De basisadminis-
tratie per so nen geeft namelijk geen informatie over 
de wettelijke grondslag voor de registratie van een 
brief adres (zie on der 5.20). Deurwaarders kunnen 
bij het betekenen van exploten dus niet weten in 
welke categorie het betrokken brief adres valt.
8.17  De eis van art. 1:15 BW dat bij de vrijwillige 
woonplaatskeuze een redelijk belang moet bestaan, 
levert geen probleem op: duidelijk is dat bereikbaar
heid het redelijke belang is bij de keuze voor een 
brief adres, al dan niet in samenhang met andere re-
delijke belangen, zoals privacy of veiligheid.
8.18  De conclusie is derhalve dat het brief adres 
als een gekozen woonplaats in de zin van art. 1:15 
BW kan worden aangemerkt. Dat betekent dat een 
brief adres als woonplaats in de zin van art. 45 lid 3 
sub b en sub d Rv kan gelden.

 Is betekening aan een brief adres moge-
lijk/vereist ex art. 46 Rv?

8.19  De consequentie van het voorgaande is dat, 
als de geëxploteerde in de basisregistratie per so nen 
staat ingeschreven op een brief adres, het exploot 
niet openbaar betekend mag worden: er is dan geen 
sprake van het “onbekend zijn” van de woonplaats 
en het werkelijk verblijf van betrokkene (art. 54 lid 2 
Rv). De deurwaarder zal dus aan het brief adres — als 
gekozen woonplaats in de zin van art. 1:15 BW239 — 
moeten betekenen, tenzij hij aan wij zin gen heeft dat 
het brief adres niet (meer) juist is en de stukken be-
trokkene niet zullen bereiken bij betekening aan het 
brief adres.
8.20  De betekening aan het brief adres lijkt sterk 
op de kantoorbetekening van art. 63 lid 1 Rv, die de 
mogelijkheid biedt exploot te doen aan een lastheb-
ber van de geëxploteerde (een advocaat of deur-
waarder). De op de advocaat of deurwaarder rus-
tende verplichting om te bevorderen dat het exploot 
de geëxploteerde tijdig bereikt (zie on der 3.46), is 
ver ge lijk baar met de zorgplicht die op grond van 
art. 2.45 lid 3 Wet BRP op de brief adresgever rust 
(zie on der 5.22 e.v.). Ook is een parallel te trekken 
met de mogelijkheid van art. 46 lid 1 Rv, om een af-
schrift van het exploot te laten aan de woonplaats 
van de geëxploteerde, aan een huisgenoot of een an-
der daar aanwezig persoon van wie aannemelijk is 

239 De vraag of ook aan de werkelijke woonplaats mag worden 
betekend, doet zich hier niet voor (zie on der 4.12).
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dat deze zal bevorderen dat het afschrift de geëxplo-
teerde tijdig bereikt. Daarbij gaat het erom of de 
deurwaarder erop mag vertrouwen dat de ontvan-
ger het exploot (tijdig) ter hand zal stellen aan de 
geëxploteerde (zie on der 3.28). Bij betekening aan 
het brief adres zal voldaan zijn aan dit vereiste van 
vertrouwen, nu de brief adreshouder heeft aangege-
ven — althans ver on der steld mag worden (in geval 
van ambts halve registratie op een brief adres) — op 
dit adres bereikbaar te zijn, de brief adresgever daar-
mee heeft ingestemd en de brief adresgever een 
zorgplicht heeft om te bevorderen dat het ontvan-
gen afschrift van het exploot betrokkene tijdig be-
reikt. Net als bij kantoorbetekening kan met analoge 
toepassing van art. 47 Rv aan het brief adres worden 
betekend door achterlating van een gesloten enve-
lop of bezorging per post (zie on der 3.47). Hiermee 
past betekening aan een brief adres in het systeem 
van de wettelijke betekeningsvoorschriften.
8.21  De vraag is nog of bij betekening van dag-
vaardingen aan een brief adres de gewone dagvaar-
dingstermijn van ten minste één week geldt (art. 114 
Rv). Die termijn kan bij betekening aan een brief-
adres krap zijn voor de gedaagde (de brief-
adreshouder), vanwege de tijd die de brief-
adresgever nodig kan hebben om hem te bereiken 
(vgl. het on der 7.5 besproken standpunt van 
Boudewijn). Hierbij is van belang dat de dagvaar-
dingstermijn er mede toe strekt de gedaagde de be-
nodigde tijd te gunnen om zijn verdediging voor te 
bereiden (zie on der 3.20).
8.22  Hoewel geen van de prejudiciële vragen op 
de termijn van dagvaarding is gericht, zou de Hoge 
Raad hierover ambts halve een oordeel kunnen ge-
ven. Over een komstig het al genoemde betoog van 
Boudewijn (die zelf overigens een wetswijziging be-
pleit), zou analoge toepassing kunnen worden gege-
ven aan de dagvaardingstermijn van vier weken, zo-
als neergelegd in art. 115 lid 1 en 116 lid 1 Rv voor 
andere, meer ‘afstandelijke’ betekeningsvormen. 
Een alternatief zou kunnen zijn om, met analoge 
toepassing van art. 119 lid 1 jo. 56 lid 2 sub a Rv, te 
oordelen dat bij betekening aan een brief adres de 
dagvaardingstermijn gerekend wordt vanaf de dag 
waarop het afschrift van het exploot door de brief-
adresgever aan de brief adreshouder is verzonden 
c.q. overhandigd. Het is echter de vraag of dit tijdstip 
in de praktijk gemakkelijk te achterhalen is voor de 
deurwaarder en zijn opdrachtgever.
8.23  Mijns inziens hoeft de normale dagvaar-
dingsstermijn van één week, gerekend vanaf het 
uitbrengen van het exploot, in de praktijk geen on-
overkomelijke problemen op te leveren voor de ge-
daagde die op een brief adres is gedagvaard. Mocht 
gedaagde op de eerstdienende dag niet verschijnen 
doordat de brief adresgever hem in die week niet 
heeft kunnen bereiken, dan zal de zaak volgens het 
geldende Landelijk procesreglement voor civiele 
dagvaardingszaken bij de recht banken vier weken 
worden aangehouden voor het wijzen van verstek-

vonnis.240 In die periode kan de gedaagde alsnog 
verschijnen en het verstek zuiveren.
8.24  ten slotte merk ik nog het volgende op. Een 
andere, minder vergaande oplossing voor de pro-
blematiek van het brief adres zou zijn dat als een ge-
daagde in de basisregistratie per so nen staat inge-
schreven op een brief adres, de gewone openbare 
betekening van art. 54 lid 2 Rv moet plaatsvinden, 
maar dat óók een afschrift van het exploot per post 
moet worden gezonden naar het brief adres van ge-
daagde. Deze benadering — die in de on derhavige 
zaak is gekozen door de gemachtigde DSW (zie on-
der 1.6 e.v.) — is in lijn met de rechtspraak die is be-
sproken on der 3.39 e.v. Volgens die rechtspraak 
moet een eiser die een dagvaarding openbaar laat 
betekenen, terwijl hij beschikt over contactgege-
vens van de gedaagde, met gebruikmaking van die 
contactgegevens waar mogelijk alsnog bewerkstel-
ligen dat de dagvaarding de gedaagde daad wer ke-
lijk bereikt. Deze oplossing heeft echter niet mijn 
voorkeur.

9 Voorstel voor be ant woor ding van de pre
judiciële vragen

9.1 De eerste vraag is of een door een persoon 
in de BRP opgegeven brief adres als gekozen woon-
plaats als bedoeld in artikel 1:15 BW geldt.
9.2 Het antwoord op deze vraag is bevestigend. 
Voor sommige categorieën van per so nen die zich op 
een brief adres laten registreren in de basisadminis-
tratie per so nen, geldt dat zij daartoe op grond van 
de Wet BRP verplicht zijn. Daarmee is voldaan aan 
de vereisten van art. 1:15 BW. Voor de andere cate-
gorieën van per so nen die zich op een brief adres 
kunnen laten registreren, geldt dat die registratie in 
beginsel berust op een vrijwillige keuze. Ook voor 
deze categorieën zou niet te min gesproken kunnen 
worden van een verplichting tot woonplaatskeuze, 
omdat de Wet BRP voorschrijft dat bij gebreke van 
een geregistreerd woonadres registratie op een 
brief adres moet plaatsvinden (zie on der 8.10). Voor 
zover geen verplichting tot het registreren van een 
brief adres bestaat, kan mijns inziens van een vrij-
willige woonplaatskeuze worden gesproken. Voor 
deze categorieën wordt weliswaar strikt genomen 
niet voldaan aan de wettelijke vereisten voor een 
vrijwillige woonplaatskeuze als bedoeld in art. 1:15 
BW (schriftelijke of elektronische over een komst, 
voor een of meer bepaalde rechtshandelingen of 
rechtsbetrekkingen). Nu echter wel wordt voldaan 
aan de ratio van die vereisten — geen dreigend mis-
bruik, geen onduidelijkheid, geen opgedrongen 
keuze — is het brief adres op één lijn te stellen met 
de vrijwillige woonplaatskeuze van art. 1:15 BW 
(zie on der 8.12 e.v.).
9.3 De tweede vraag is of, bij een bevestigende 
be ant woor ding van de eerste vraag, exploten op 
grond van artikel 46 Rv dienen te worden betekend 
op dit adres.

240 Zie art. 6.5 lid 1 van het Landelijk procesreglement voor civie-
le dagvaardingszaken bij de recht banken.
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9.4 Het antwoord op deze vraag is even eens 
bevestigend. Als wordt aanvaard dat een in de basis-
registratie per so nen opgenomen brief adres een ge-
kozen woonplaats in de zin van art. 1:15 BW ople-
vert, betekent dat dat in beginsel op het brief adres 
moet worden betekend (zie on der 8.19 e.v.).
9.5 Het verdient mijns inziens aanbeveling dat 
de Hoge Raad zich in dit verband tevens uitlaat over 
de vraag of bij betekening aan het brief adres de ge-
wone dagvaardingstermijn van een week geldt, dan 
wel een andere termijn of een afwijkend aanvangs-
tijdstip. Mijns inziens kan met de gewone dagvaar-
dingstermijn en het gewone aanvangstijdstip wor-
den volstaan (zie on der 8.22 e.v.).
9.6 tevens zou de Hoge Raad kunnen verdui-
de lij ken dat als in de basisregistratie per so nen een 
geheimhoudingsindicatie bij het adres van gedaag-
de is opgenomen — of dit nu een woonadres of een 
brief adres is — het exploot niet te min kan voldoen 
aan de eisen van art. 45 lid 3 Rv, ook al zijn de adres-
gegevens niet in het exploot opgenomen. Dit geldt 
tevens als ook de woongemeente niet in het exploot 
is opgenomen, omdat aannemelijk is dat ook die ge-
heim moet worden gehouden (zie on der 6.26 e.v.).
9.7 De derde vraag is of, bij een bevestigende 
be ant woor ding van de tweede vraag, deze gekozen 
woonplaats ook (uitsluitend) de rechter van deze 
woonplaats bevoegd maakt om kennis van het ge-
schil te nemen zoals bedoeld in artikel 99 Rv?
9.8 Het antwoord op deze vraag is even eens 
bevestigend (zie on der 4.13).
9.9 De vierde vraag luidt, voor het geval de 
tweede vraag ontkennend moet worden beant-
woord, of een openbare betekening van het exploot 
als bedoeld in artikel 54 lid 2 Rv voldoende is, of dat 
er bij een bekend brief adres en/of andere bekende 
gegevens (zoals bij voor beeld een e-mailadres) na-
dere eisen moeten en/of kunnen worden gesteld.
9.10  Deze vraag behoeft geen be ant woor ding 
meer, nu de tweede vraag niet ontkennend is beant-
woord. Dit laat onverlet dat degene op wiens ver-
zoek een dagvaarding openbaar wordt betekend, 
ertoe gehouden is om, als dat mogelijk is, alsnog te 
bewerkstelligen dat de dagvaarding de gedaagde 
daad wer ke lijk bereikt (zie on der 3.39 e.v.).

10 Conclusie
De conclusie strekt tot be ant woor ding van de preju-
diciële vragen zoals hiervoor weergegeven.

Hoge Raad:

1 Procesverloop
Voor het verloop van het geding in fei te lij ke instan-
tie verwijst de Hoge Raad naar het tussenvonnis in 
de zaak 7130149 \ CV EXPL 18-33355 van de kanton-
rechter te Rotterdam van 6 december 2018.

Bij dat tussenvonnis heeft de kantonrechter op 
de voet van art. 392 RV prejudiciële vragen aan de 
Hoge Raad gesteld.

DSW en [gedaagde] hebben geen schriftelijke 
opmerkingen als bedoeld in art. 393 lid 1 Rv inge-

diend. Na daartoe desgevraagd in de gelegenheid te 
zijn gesteld, heeft mr. M.A.J.G. Janssen, advocaat bij 
de Hoge Raad, namens Koninklijke Be roeps or ga ni-
sa tie van Gerechtsdeurwaarders op de voet van 
art. 393 lid 2 Rv schriftelijke opmerkingen inge-
diend.

De conclusie van de Advocaat-Generaal R.H. de 
Bock strekt tot be ant woor ding van de prejudiciële 
vragen als voorgesteld on der 9.2, 9.4, 9.5, 9.6, 9.8 en 
9.10 van die conclusie.

2 Uitgangspunten en feiten
2.1 In deze prejudiciële procedure gaat het om 
de vraag of de deurwaarder een exploot dat is be-
stemd voor een na tuur lij ke persoon, kan en moet 
uitbrengen aan een in de basisregistratie per so nen 
(hierna: BRP) opgenomen brief adres. De vragen zien 
niet op het uitbrengen van exploten aan per so nen 
met een geheim adres. De Hoge Raad gaat daarom, 
anders dan de Advocaat-Generaal in de conclusie 
on der 6.1-6.33, op dat on derwerp niet in.
2.2 Bij de be ant woor ding van de prejudiciële 
vragen gaat de Hoge Raad uit van de volgende fei-
ten:
(i)  Bij dagvaarding van 3 mei 2018 heeft DSW 
gevorderd dat de rechtbank [gedaagde] zal veroor-
delen tot betaling van een bedrag van € 265,50, ver-
meerderd met wettelijke rente.
(ii)  Blijkens de dagvaarding heeft [gedaagde] 
geen bekende woon- of verblijfplaats binnen of bui-
ten Nederland.
(iii)  Uit de BRP blijkt dat [gedaagde] wel een 
bekend brief adres in [plaats] heeft.
(iv)  De dagvaarding is op de voet van art. 54 
lid 2 Rv betekend aan de officier van justitie bij de 
rechtbank te Rotterdam. Een uittreksel van dit ex-
ploot is op 9 mei 2018 bekendgemaakt in de Staats-
courant. Een afschrift van dit exploot is verzonden 
naar het door [gedaagde] opgegeven brief adres.
(v) [gedaagde] is niet in het geding verschenen.
2.3 De kantonrechter heeft bij tussenvonnis 
overwogen dat, voordat verstek kan worden ver-
leend en de vordering kan worden beoordeeld, be-
oordeeld moet worden of de dagvaarding rechtsgel-
dig aan [gedaagde] is betekend. De kantonrechter 
heeft daartoe de volgende prejudiciële vragen aan 
de Hoge Raad gesteld:

“1. Geldt een door een persoon in de BRP 
opgegeven brief adres als gekozen woonplaats 
als bedoeld in artikel 1:15 BW?
2. Zo ja, dienen exploten op grond van ar-
tikel 46 Rv betekend te worden op dit adres?
3. Zo ja, maakt deze gekozen woonplaats 
ook (uitsluitend) de rechter van deze woon-
plaats bevoegd om kennis van het geschil te ne-
men zoals bedoeld in artikel 99 Rv?
4. Zo niet, is een openbare betekening van 
het exploot als bedoeld in artikel 54 lid 2 Rv vol-
doende of moeten en/of kunnen er bij een be-
kend brief adres en/of andere bekende gegevens 
(zoals bij voor beeld een e-mailadres) nadere ei-
sen worden gesteld?”
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3 Be ant woor ding van de prejudiciële vragen
 Betekening van exploten
3.1 Art. 45 lid 3, aanhef en on der d, Rv bepaalt, 
voor zover in deze prejudiciële zaak van belang, dat 
een exploot de naam en de woonplaats vermeldt 
van degene voor wie het is bestemd. Ingevolge de 
art. 46 en 47 Rv wordt een exploot uitgebracht aan 
de woonplaats van degene voor wie het is bestemd. 
Volgens art. 1:10 lid 1 BW bevindt de woonplaats 
van een na tuur lij ke persoon zich te zijner woonste-
de, dat wil zeggen daar waar hij daad wer ke lijk 
woont, en bij gebreke van een woonstede, ter plaat-
se van zijn werkelijk verblijf.
3.2 Art. 1:15 BW maakt het in bepaalde geval-
len mogelijk een andere woonplaats dan de werke-
lijke te kiezen, te weten:
i) wanneer de wet daartoe verplicht, of
ii) wanneer de woonplaatskeuze:
a) bij schriftelijk of elektronisch aangegane over-
een komst voor een of meer bepaalde rechtshande-
lingen of rechtsbetrekkingen geschiedt, en
b) voor de gekozen woonplaats een redelijk belang 
aanwezig is.
Voor de toepassing van art. 46 lid 1 Rv geldt de op 
de voet van art. 1:15 BW gekozen woonplaats als de 
woonplaats.1 De rechter van de gekozen woonplaats 
is in dat geval de be voeg de rechter als bedoeld in 
art. 99 lid 1 Rv.
3.3 Art. 54 Rv bevat regels voor de betekening 
van exploten aan per so nen die geen bekende woon-
plaats in Nederland hebben. Betekening aan die 
per so nen geschiedt ter plaatse van hun werkelijk 
verblijf (art. 54 lid 1 Rv). Indien zowel de woon-
plaats als het werkelijk verblijf in of bui ten Neder-
land onbekend is, wordt betekend aan het parket 
van de ambtenaar van het openbaar ministerie bij 
het gerecht waar de zaak moet dienen of dient 
(art. 54 lid 2 Rv; hierna ook: openbare betekening). 
In geval van openbare betekening wordt zo spoedig 
mogelijk een uittreksel van het exploot bekendge-
maakt in de Staatscourant on der vermelding van 
naam en kantooradres van de deurwaarder of advo-
caat van wie afschrift van het exploot kan worden 
verkregen.

 Brief adres
3.4 De Wet Basisregistratie Per so nen (hierna: 
Wet BRP) verplicht iedere ingezetene die niet reeds 
op zijn woonadres in de BRP is ingeschreven, zich te 
laten inschrijven op zijn woonadres of, bij ontbre-
ken daarvan, op een brief adres (art. 2.4, 2.38 lid 1 en 
art. 2.39 lid 3 Wet BRP). Het brief adres wordt om-
schreven als het adres waar geschriften die bestemd 
zijn voor de betrokkene (de brief adreshouder) in 
ontvangst worden genomen (art. 1.1, on der p, Wet 
BRP). In de circulaire ‘BRP en brief adres’ van de mi-
nister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrela-
ties uit 2016 is het begrip “brief adres” als volgt om-
schreven:

1 Parl. Gesch. Boek 1, p. 53.

“Een brief adres is een adres waar door de over-
heid verzonden stukken voor een persoon in 
ontvangst word[en] genomen. Het moet een be-
staand adres zijn van een natuurlijk persoon of 
een instelling, de zogeheten brief adresgever. De 
brief adresgever moet ervoor zorgen dat post van 
de overheid (brieven of andere stukken, zoals 
een belastingformulier, stempas of dagvaarding) 
de persoon in kwestie bereiken. Op dit adres 
moet hij of zij namelijk altijd bereikbaar zijn 
voor de overheid en bovendien fysiek traceer-
baar zijn. Daarom kan een brief adres nooit een 
postbus zijn.”2

3.5 Een ingezetene kan in beginsel alleen een 
brief adres in de BRP laten opnemen indien hij geen 
woonadres heeft (art. 2.23 Wet BRP). In dat geval is 
hij daartoe ook verplicht (art. 2.38 lid 1 en art. 2.39 
lid 3 Wet BRP). Een gemeente is bevoegd ambts-
halve een brief adres op te nemen indien een woon-
adres ontbreekt en de betrokkene geen aangifte 
doet van een brief adres. Daarvoor is de instemming 
van de brief adresgever vereist (art. 2.23 lid 2 Wet 
BRP). In enkele uitzon deringsgevallen kan een inge-
zetene die wel over een woonadres beschikt, ervoor 
kiezen om in plaats daarvan een brief adres te laten 
registreren (art. 2.40 en art. 2.41 Wet BRP). Dit be-
treft per so nen die hun woonadres hebben in een in-
stelling die is aangewezen op grond van art. 2.40 
lid 3 of lid 4 Wet BRP, zoals een gevangenis of een 
psychiatrische in rich ting, alsmede per so nen ten 
aanzien van wie het om veiligheidsredenen onwen-
selijk is dat hun woonadres wordt opgenomen in de 
BRP, zoals bedreigde per so nen. Daarnaast kunnen 
zeevarenden een brief adres hebben (art. 2.43 Wet 
BRP in verbinding met art. 29 lid 2 Be sluit BRP3).
3.6 Art. 2.42 Wet BRP bepaalt dat als brief-
adresgever slechts kan worden gekozen een na tuur-
lij ke persoon die als ingezetene is ingeschreven of 
een door het college van bur ge mee ster en 
 wethouders voor zijn gemeente als zo da nig aange-
wezen rechts per soon met zetel in Nederland. De 
hiervoor in 3.4 genoemde circulaire ‘BRP en brief-
adres’ geeft aanbevelingen voor werkafspraken die 
de gemeenten met als brief adresgever aangewezen 
instellingen kunnen maken, die kennelijk mede be-
ogen zoveel mogelijk te bevorderen dat stukken de 
brief adreshouder daad wer ke lijk bereiken via het 
geregistreerde brief adres. Verder bepaalt art. 2.45 
lid 2 Wet BRP dat bij de aangifte van een brief adres 
een schriftelijke verklaring van instemming van de 
brief adresgever moet worden gevoegd. Art. 2.45 
Wet BRP verplicht de brief adresgever ervoor zorg te 
dragen dat voor de houder van het brief adres be-
stemde geschriften of inlichtingen daarover aan 
laatstgenoemde worden doorgegeven of meege-
deeld (lid 3), en om op verzoek van het college van 
bur ge mee ster en  wethouders, desgevraagd in per-

2 Circulaire ‘BRP en brief adres’ van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 oktober 
2016 (2016-0000656211), p. 2.

3 Be sluit van 28 no vem ber 2013, Stb. 2013/493.
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soon, ter zake van het brief adres de inlichtingen te 
verstrekken en de geschriften over te leggen die 
noodzakelijk zijn voor de bijhouding van de basisre-
gistratie (lid 4). Bij over tre ding van deze verplichtin-
gen kan het college van bur ge mee ster en 
 wethouders aan de brief adresgever een bestuurlijke 
boete opleggen (art. 4.17, aanhef en on der a, Wet 
BRP).
3.7 De gerechtsdeurwaarder — tot wiens wet-
telijke taak behoort het uitbrengen van exploten van 
dagvaarding (art. 2 lid 1, aanhef en on der a, Ge-
rechtsdeurwaarderswet) — is openbaar ambtenaar 
en be stuurs or gaan in de zin van art. 1:1  Awb.4 Als 
zo da nig is de gerechtsdeurwaarder aan te merken 
als overheidsorgaan in de zin van art. 1.1, aanhef en 
on der t, 2° Wet BRP en heeft hij toegang tot de gege-
vens uit de BRP (art. 3.2 en art. 3.5 Wet BRP).

 Betekening aan het brief adres
3.8 Zoals uiteengezet in de conclusie van de 
Advocaat-Generaal on der 3.31-3.35 is de kans dat 
een persoon zon der bekende woon- of verblijfplaats 
daad wer ke lijk kennisneemt van een exploot dat aan 
hem is uitgebracht door openbare betekening, in de 
praktijk zeer klein. Het brief adres is, zoals blijkt uit 
het hiervoor in 3.4 en 3.5 overwogene, een adres dat 
juist wordt gekozen om daar geschriften in ont-
vangst te laten nemen. De Wet BRP bevat een aantal 
bepalingen (zie hiervoor in 3.6) die bevorderen dat 
de brief adreshouder ook daad wer ke lijk via het 
brief adres kan worden bereikt. Betekening aan een 
brief adres biedt daarom een betere waarborg dan 
openbare betekening dat een exploot degene voor 
wie het bestemd is, daad wer ke lijk bereikt. De ge-
rechtsdeurwaarder heeft uit hoofde van zijn hoeda-
nigheid en functie toegang tot de gegevens uit de 
BRP, waaron der een daarin opgenomen brief adres 
(zie hiervoor in 3.7). Uit de parlementaire geschie-
denis van de Wet BRP, zoals weergegeven in de con-
clusie van de Advocaat-Generaal on der 5.38, blijkt 
dat de wetgever ervan is uitgegaan dat op een brief-
adres een dagvaarding kan worden uitgebracht. Ook 
in de hiervoor in 3.4 geciteerde passage in de circu-
laire ‘BRP en brief adres’ wordt ervan uitgegaan dat 
aan het brief adres een dagvaarding kan worden uit-
gebracht.
3.9 Aangezien van een brief adres slechts spra-
ke kan zijn in de gevallen dat de keuze daarvoor ver-
plicht is, dan wel de wet die keuze mogelijk maakt 
(zie hiervoor in 3.5), moet, mede gelet op de hier-
voor in 3.8 vermelde om stan dig heid dat betekening 
op een brief adres effectiever is dan openbare bete-
kening, voor de toepassing van de art. 45-47 Rv een 
brief adres worden aangemerkt als gekozen woon-
plaats in de zin van art. 1:15 BW. Dat betekent dat in 
dat geval geen sprake is van een onbekende woon-
plaats of onbekende werkelijke verblijfplaats als be-
doeld in art. 54 lid 2 Rv, zodat exploten aan het 
brief adres betekend moeten worden en voor open-
bare betekening geen plaats is. Het voorgaande lijdt 

4 HR 24 april 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH3192, rov. 3.5.1.

uitzon dering indien de deurwaarder moet aanne-
men dat het brief adres niet (meer) juist is en de 
stukken de betrokkene niet zullen bereiken bij bete-
kening aan het brief adres. In dat geval gelden de 
hiervoor in 3.1-3.3 genoemde betekeningsvoor-
schriften.

Indien degene voor wie het exploot is bestemd, 
voor een of meer bepaalde aangelegenheden een 
andere gekozen woonplaats in de zin van art. 1:15 
BW heeft dan het brief adres, moet de deurwaarder 
exploten die verband houden met die aangelegen-
heden, betekenen aan die gekozen woonplaats en 
niet aan het brief adres.

De dagvaardingstermijn van ten minste een 
week, genoemd in art. 114 Rv, is ook bij betekening 
aan een brief adres van toepassing. Er is onvoldoen-
de grond om af te wijken van de in de wet voorge-
schreven termijn. Gelet op hetgeen is overwogen 
hiervoor in 3.2 (slot), is de rechter van de plaats van 
het brief adres als rechter van de gekozen woon-
plaats de be voeg de rechter als bedoeld in art. 99 
lid 1 Rv.
3.10  Met het oog op de rechts ze ker heid heeft 
hetgeen hiervoor in 3.9 is overwogen geen gevolgen 
voor de geldigheid van exploten die vóór 1 augustus 
2019 openbaar zijn of zullen worden betekend.
3.11  De prejudiciële vragen 1-3 worden op 
grond van het voorgaande bevestigend beantwoord. 
Vraag 4 behoeft geen be ant woor ding meer.

4 Beslissing
De Hoge Raad beantwoordt de prejudiciële vragen 
1-3 bevestigend.

Noot

Zie noot on der NJ 2020/368.

A.I.M. van Mierlo
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Art. 46, 47, 63, 130 Rv; art. 1 (wetsvoorstel) Verza-
melspoedwet  COVID-19

Prg. 2020/175
NJB 2020/1652
RvdW 2020/782
ECLI:NL:HR:2020:1088
ECLI:NL:PHR:2020:442

Procesrecht. Verstekverlening in cassatie. 
‘Co ro na-betekening’ aan na tuur lij ke persoon; af-
schrift exploot op voet art. 47 lid 1 Rv direct in 
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