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Wet van 8 maart 2012 tot aanpassing van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ter 
invoering van de elektronische indiening van 
een dagvaarding (Wet elektronische indiening 
dagvaarding) 

 
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van 

Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering te wijzigen in verband met het 
invoeren van de mogelijkheid van elektronische indiening van een 
dagvaarding; 

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State 
gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedge-
vonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

ARTIKEL I  

Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wordt als volgt gewijzigd: 

In artikel 125 wordt, onder vernummering van het derde en vierde lid tot 
het vierde en vijfde lid, na het tweede lid een lid ingevoegd, luidende: 

3. Bij algemene maatregel van bestuur wordt bepaald in welke gevallen 
de eiser een exploot van dagvaarding elektronisch kan indienen. Bij of 
krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gegeven over 
de voorwaarden waaronder en de wijze waarop een exploot van 
dagvaarding elektronisch kan worden ingediend, alsmede over de 
betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid van het elektronisch indienen van 
het exploot van dagvaarding. Een door de griffie gewaarmerkt afschrift 
van het elektronisch ingediende exploot van dagvaarding, geldt in de 
procedure als het in het tweede lid bedoelde exploot van dagvaarding. 

ARTIKEL II  

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen 
tijdstip. 
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Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks 
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven te ’s-Gravenhage, 8 maart 2012 
Beatrix 

De Minister van Veiligheid en Justitie, 
I. W. Opstelten 

Uitgegeven de zestiende maart 2012 

De Minister van Veiligheid en Justitie,
I. W. Opstelten
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