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TO WHOM IT MAY CONCERN
(V 1)
Checklist om te bepalen of we te maken hebben met een rechtsgeldig opgemaakte grosse,
geschikt voor het gebruik als executoriale titel. De onderstaande wettelijke bepalingen zijn
van toepassing ingevolge art. 430 Rv, e.v.
1. Aan het hoofd dient te staan de vermelding ‘ IN NAAM DER KONINGIN’;
2. Het geschrift dient ondertekend te zijn door de voorzitter en de griffier van de
desbetreffende terechtzitting ex art. 230 lid 3 Rv; (NB. “w.g.” is geen geldige
ondertekening)
3. De vermelding dat het in het openbaar is uitgesproken door de voorzitter in
aanwezigheid van de griffier;
4. Het geschrift dient gedagtekend te zijn ex art. 231 lid 3 Rv;
5. Op de laatste bladzijde van het geschrift dient te staan dat het een grosse betreft;
6. Het geschrift dient identiek te zijn aan de minuut ex art. 160 lid 1 en 2 Rv;
7. Het geschrift dient ondertekend en afgegeven te zijn door de daartoe bevoegde
griffier van de rechtbank ex art. 231 lid 2 Rv. Er dient daarmee aangetoond te
worden dat voldaan is aan art. 462 van het Wetboek van strafrecht dat stelt: ”De

ambtenaar, bevoegd tot de uitgifte van afschriften of uittreksels van vonnissen, die
zodanig afschrift of uittreksel afgeeft alvorens het vonnis behoorlijk is ondertekend, wordt
gestraft met geldboete van de eerste categorie.” (Rv 62, 64, 430, 838, 843; strafvordering
365, 554)
Er dient een Proces – Verbaal van de terechtzitting te bestaan daar de rechterlijke
beslissing anders niet gekend kan zijn, aldus de Hoge Raad. (HR 21 december 1982,
NJ 1983 469, HR 22 april 1986 NJ, 1986 783, e.v.)
Opm.1 Het exploot van de gerechtsdeurwaarder dient te voldoen aan art. 45 Rv.
Opm. 2 De grosse van het vonnis dient aan het exploot van de gerechtsdeurwaarder
gehecht te zijn.
Opm. 3 Het vonnis kan op zich rechtsgeldig zijn, maar het exploot nietig.
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