Luctor
et Vici

Stichting Hollandpromote.com
Juridische Advisering, Mediation en Uitgever van het tijdschrift eJNR, ISSN 1871-5141

CHECKLIST VOOR RECHTERLIJKE BESLISSINGEN,
AFSCHRIFTEN, GROSSEN EN EXPLOTEN IN HET
CIVIELRECHT
mei 2019, V8

Om te bepalen of we te maken hebben met een rechtsgeldig opgemaakte rechterlijke
beslissing ( vonnis, arrest of beschikking), grosse (lees executoriale titel) en vervolgens een
geldig gerechtsdeurwaardersexploot kan onderstaande checklist worden gebruikt.
De rechterlijke beslissing
1. Van iedere rechterlijke beslissing dient een minuut te worden opgemaakt en apart te
worden bewaard, ondertekend door de Voorzitter en de Griffier van de desbetreffende
terechtzitting, ingevolge ex art. 230 lid 3 Rv en art.160 lid 1 Rv: “De kracht van het
schriftelijk bewijs is in oorspronkelijke akte gelegen”.
OPM.1 Op grond van bestaande jurisprudentie valt iedere andere wijze van ondertekening
onder valselijk opmaken. (NJB 24, 17 juni 2005, p.1240-1242)
ingevolge art. 5 lid 1 Wet RO.: ”Rechterlijke beslissingen dienen op straffe van nietigheid in
het openbaar te worden uitgesproken door de voorzitter in aanwezigheid van de griffier” De
uitspraakdatum dient bekend te zijn gemaakt aan partijen, zodanig dat partijen daarbij
aanwezig kunnen zijn. (ex art. 229 Rv)
De grosse en afschriften
2. Van de minuut wordt een Afschrift gemaakt (voor de verliezer) en een in executoriale
vorm opgemaakte en een gedagtekende Grosse voor de winnaar ingevolge artt. 160 lid 2
en 231 lid 1 Rv.
3. Iedere rechterlijke beslissing dient te voldoen aan de materiële en de processuele
vereisten.
4. Een ondertekening van een Rechterlijke beslissing met W.G. is niet rechtsgeldig; een
dergelijke ondertekening is niet traceerbaar en dan ook in strijd met art. 462 Sr.
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5. Art. 462 van het Wetboek van Strafrecht 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)
6. Iedere ondertekening dient traceerbaar en verifieerbaar te zijn met bijbehorende
naamsvermelding.
7. Afschriften en grossen dienen volledig identiek te zijn aan de oorspronkelijke akte, lees
minuut ex art. 160 lid 1 Rv.
Het proces-verbaal
8. Van iedere mondelinge behandeling dient een proces-verbaal te worden opgemaakt en
beschikbaar te worden gesteld aan partijen, ondertekend door de voorzitter en de
griffier van die terechtzitting. Dit kan ook geëist worden voor een KG zitting.
9. Het proces-verbaal van de terechtzitting is de enige kenbron van hetgeen zich ter zitting
heeft voorgedaan (art. 156 lid 2 Rv) Het proces-verbaal dient ondertekend zijn door de
voorzitter en de griffier van de desbetreffende terechtzitting, daar de rechterlijke
beslissing anders niet gekend kan zijn. (Hoge Raad HR 21 december 1982, NJ 1983 469,
HR 22 april 1986 NJ, 1986 783, e.v.)
10. Het ontbreken van een proces-verbaal van de terechtzitting brengt in het algemeen
(substantiële) nietigheid mee van de rechterlijke beslissing.
De tenuitvoerlegging door een beëdigd gerechtsdeurwaarder
11. Aan het hoofd van de executoriale titel (grosse) dient te staan de vermelding ‘ IN NAAM
VAN DE KONING(IN)’
12. Op de laatste bladzijde van de executoriale titel dient te staan dat het een grosse betreft
met datum van afgifte.
13. De tenuitvoerlegging van een executoriale titel vereist de vermelding BETEKEND op het
exploot zelf en betekening in persoon conform art. 430 lid 3 Rv.
14. De grosse dient ondertekend en gedagtekend te zijn door de daartoe bevoegde griffier
van de rechtbank ex art. 231 lid 2 Rv.

2

Luctor
et Vici

Stichting Hollandpromote.com
Juridische Advisering, Mediation en Uitgever van het tijdschrift eJNR, ISSN 1871-5141

15. De grosse dient aan het exploot gehecht te zijn.
16. Voor een geldig dagvaardingsexploot zijn artt 45 en 111 Rv van toepassing.
17. Een rechterlijke beslissing kan op zich rechtsgeldig zijn, maar het exploot nietig als niet
voldaan is aan artt 430 lid 3 en 439 lid 3 Rv.
18. Executoriale titels / grossen kunnen niet ten uitvoer worden gelegd, dan na betekening
aan de partij. Op het exploot dient te staan ‘BETEKEND’ aan …… en ‘UIT KRACHTE
VAN’ … met de aangehechte grosse van het vonnis / arrest / beschikking.
19. Rekwiranten dienen ingevolge art. 439 lid 3 Rv: “Bij het bevel of de betekening moet de
executant tot het uiteinde der executie woonplaats kiezen ten kantore van de deurwaarder,
zulks op straffe van nietigheid van het exploot”.
20. Het gebruik van geheime side letters naar een beslagleggende instantie is een misdrijf.
De rechtspersoonlijkheid van een Vennootschap
Geen rechtsgeldige ambtshandelingen kunnen worden verricht door een
gerechtsdeurwaarderskantoor dat geen rechtspersoonlijkheid bezit.
21. Het executerende gerechtsdeurwaarderskantoor dient de wettelijk vereiste
rechtspersoonlijkheid te bezitten op grond van art 1: 10 lid 2 BW en artt. 2: 77, 2: 177
2:186 BW.
Artikel 2:186 lid 1 BW

Uit alle geschriften, gedrukte stukken en aankondigingen, waarin de vennootschap partij is of die van haar
uitgaan, met uitzondering van telegrammen en reclames, moeten de volledige naam van de vennootschap
en haar woonplaats duidelijk blijken.

22. Een gerechtsdeurwaarderskantoor dat geen rechtspersoonlijkheid bezit, kan geen
rechtsgeldige ambtshandelingen doen uitgaan of verrichten. Veel
gerechtsdeurwaarderskantoren bezitten geen rechtspersoonlijkheid door het ontbreken
van de vereiste vermelding op de exploten, ingevolge artt. 1:10 lid 2 BW en 2:186 lid 1
BW.
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23. EEN GERECHTSDEURWAARDERSKANTOOR DAT DE EXPLOTEN UITREIKT EN EXECUTEERT
DIENT RECHTSPERSOONLIJKHEID TE BEZITTEN VOLGENS Boek 1; Art. 1: 10 lid 2 BW en
Boek 2: ARTT 2:75; 2:175; 2:177; 2:186 BW.
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