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VERANTWOORDIN G G 

Tenzijj  uit de wet anders voortvloeit, mag de rechter slechts die feiten 
off  rechten aan zijn beslissing ten grondslag leggen die in het geding aan 
hemm ter kennis zijn gekomen of zijn gesteld en die overeenkomstig de 
voorschriftenn van deze afdeling zijn komen vast te staan. Aldus artikel 149 
vann het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Deze "afdeling" is de 
negendee afdeling van de tweede titel van Boek I van het wetboek die het 
opschriftt draagt "Bewijs". Wanneer gedaagde de feiten of rechten die eiser 
aann zijn vordering ten grondslag legt of wanneer eiser de feiten of rechten 
waaropp gedaagde zijn verweer doet steunen betwist, zullen die feiten of 
rechtenn bewezen moeten worden. 
Slaagtt een partij er niet in de door haar gestelde en door de wederpar-
tijj  betwiste feiten te bewijzen, dan mag de rechter bij zijn beslissing met 
diee feiten geen rekening houden. Dan zal als die feiten tot de door haar 
gevorderdee beslissing hadden kunnen leiden afwijzing van die gevorderde 
beslissingg tot gevolg hebben. 
Dee rechter is onpartijdig; in de verdeeldheid die tussen partijen omtrent de 
feitenn of rechten bestaat, kiest hij niet, ook niet als hetgeen de een beweert 
hemm plausibeler voorkomt dan hetgeen de ander beweert. Ervan uitgaan 
datt de eiser veelal het gelijk aan zijn zijde heeft omdat hij anders wel geen 
proceduree zou zijn begonnen1, getuigt van vooringenomenheid. 
Bewijzen22 in procesrechtelijke zin wil zeggen dat de rechter omtrent door 
dee een gestelde en door de ander betwiste feiten of rechten een zodanige 
grondd van zekerheid verkrijgt als hij nodig heeft om de zaak op grond van 
diee feiten of rechten te beslissen. Bewijs in deze zin is geen absoluut maar 
eenn betrekkelijk begrip omdat het geen wiskundige zekerheid geeft maar 
eenn redelijke mate van zekerheid verschaft. 
Uitgangspuntt van artikel 150 Rv is dat de partij die zich beroept op 
rechtsgevolgenn van door haar gestelde feiten of rechten de bewijslast draagt 
vann die feiten of rechten, tenzij uit enige regel of uit de eisen van redelijkheid 
enn billijkheid een andere verdeling van de bewijslast voortvloeit. 
Partijenn zijn verplicht de rechter volledig en naar waarheid in te lichten. Zij 
mogenn geen feiten of rechten stellen van welker onwaarheid noch feiten of 
rechtenn betwisten van welker waarheid zij overtuigd zijn. Artikel 21 Rv zegt: 
"Partijenn zijn verplicht de voor de beslissing van belang zijnde feiten volledig 
enn naar waarheid aan te voeren. Wordt deze verplichting niet nageleefd 

11 Aldus L.W.M.M. Drabbe in N.J.B. 1965, blz. 301; daartegen H.J. Pot blz. 381/2 
22 WDH Asser Rechtspraakoverzicht Bewijslastverdeling 1.2.1 (blz. 26): "Soms spreekt men 
vann aannemelijk maken, bijvoorbeeld van overmacht (zie artikel 31 WVW) of van schade 
(artikell  7A:1623 lid 1 onder 3 BW). Met deze terminologie wordt tot uitdrukking gebracht 
datt het bewijs gemakkelijker geleverd kan worden, dat wil zeggen dat de rechter eerder - en 
waarschijnlijkk in de meeste gevallen: meer op grond van eigen intuïtie en ervaring - tot het 
vaststaann van het aannemelijk te maken feit zal kunnen concluderen en niet is gebonden aan 
dee gewone regels van het bewijsrecht". 
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dann kan de rechter daaruit de gevolgtrekking maken die hij geraden acht". 
Dee rechter de feiten naar waarheid verstrekken is rechtsplicht; de partij die 
datt niet doet handelt onrechtmatig.Wat is de waarheid?3 

Datt een geschil tussen partijen bestaat, betekent niet noodzakelijk dat 
partijenn het met de waarheid niet nauw hebben genomen. De verdeeldheid 
omtrentt de feiten kan een gevolg zijn van hun eenzijdige kijk op de feiten, 
vann een verschillende waardering van de feiten of van een verschillende 
uitlegg van de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst of van een 
verschillendee rechtsopvatting. 
Bewijss kan worden geleverd door alle middelen. De belangrijkste middelen 
zijnn geschriften en getuigen. De partij die over schriftelijk bewijs beschikt 
mett betrekking tot bij dagvaarding, conclusie of akte gestelde feiten moet 
volgenss artikel 85 lid 1 Rv dat geschrift in afschrift bij die dagvaarding, 
conclusiee of akte voegen. In rekestzaken geldt ingevolge artikel 284 Rv 
ietss soortgelijks. Voor het leveren van schriftelijk bewijs is een instructie 
bijj  vonnis niet nodig. Anders is dat bij het bewijs door getuigen, waarvoor 
well  een instructie bij vonnis nodig is. Dat vonnis is een tussenvonnis, wat 
hett wetboek vóór de wijziging bij de Wet van 6 december 2001 S 580 
aanduiddee als een interlocutoir vonnis, te weten een vonnis waarbij de 
rechter,, alvorens recht te doen, een bewijs, een onderzoek of een instructie 
beveeltt waarvan de beslissing van de zaak afhankelijk kan zijn. Dat vonnis 
moett vermelden aan welke partij en van welke feiten bewijs door getuigen 
wordtt opgedragen en de plaats en het tijdstip van het verhoor. 
Partijenn plegen bewijs door getuigen aan te bieden van de feiten waarop zij 
zichh hebben beroepen, eiser tot het bestaan van zijn vordering, gedaagde 
tott tegenspraak van die vordering. 
Artikell  6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van 
dee mens en de fundamentele vrijheden voorziet in de waarborgen van een 
deugdelijkee rechtspraak. Het artikel bevat een aantal grondregels die het 
procesrechtt beheersen van alle landen die tot het verdrag zijn toegetreden.4 

Tott de grondregels van het burgerlijk procesrecht moet door de imperatieve 
wijzee waarop artikel 166 Rv is geredigeerd ook gerekend worden het recht 
vann partijen op het leveren van bewijs door getuigen als dat bewijs is 
aangeboden. . 
Vooruitlopendd op hoofdstuk IX wordt hier opgemerkt dat tot de hoofdregels 
vann het procesrecht ook moet worden gerekend het recht op tegenbewijs. 
Tegenbewijss door getuigen tegen door getuigen geleverd bewijs krachtens 
artikell  168 Rv dat bepaalt: Het verhoor van getuigen tot het leveren van 

Inleidingg - Grenzen van de waarheidsvinding in burgerlijke zaken, heiligt het doel de 
bewijsmiddelenn - van W.D.H. Asser voor de Vereniging voor procesrecht (1991);. Waarheid 
enn Bewijs in het burgerlijk proces, inauguratie P. Pet Rijks-Universiteit Groningen 22 maart 
1890. . 
44 Aldus Stein-Rueb Compendium 15.2. 
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tegenbewijss staat van rechtswege vrij en tegenbewijs door getuigen tegen 
opp andere wijze dan door getuigen geleverd bewijs krachtens artikel 151 lid 
22 Rv dat bepaalt: Tegenbewijs ook tegen dwingend bewijs staat vrij , tenzij 
dee wet het uitsluit. 
Hett bewijsaanbod moet om tot het bevelen van een getuigenverhoor te 
leidenn voldoen aan bepaalde, hierna ter sprake komende eisen. 
Wanneerr de rechter ondanks het recht op getuigenbewijs geen getuigen-
verhoorr beveelt, is hij verplicht te motiveren waarom hij het niet beveelt, 
waaromm hij - zoals de rechter pleegt te zeggen - aan het bewijsaanbod 
voorbijgaat.. Ingeval van cassatie controleert de Hoge Raad via de motivering 
off  de rechter aan het aanbod voorbij heeft mogen gaan. Rechtvaardigt de 
motiveringg het voorbijgaan aan het bewijsaanbod? Dat voorbijgaan aan het 
bewijsaanbodd vormt een voortdurend vloeiende bron van cassatieberoepen, 
alduss Veegens in zijn noot onder HR 3 februari 1967, NJ 1968, 32. Niet 
alleenn van cassatieberoepen maar ook van hoger beroep. De jurisprudentie 
kentt zeer veel zaken waarin soms terecht maar meestal niet terecht wordt 
geklaagdd over het voorbijgaan aan het bewijsaanbod. 
Err bestaat naar mijn mening geen enkel ander onderwerp dan het voorbij-
gaann aan het bewijsaanbod dat zo dikwijl s in de jurisprudentie ter sprake 
komtt in eerste aanleg, als grief in hoger beroep of als middel in cassatie. 
Hoewell  dat al meer dan tachtig jaar het geval is en het onderwerp dat 
ruimschootss verdient, bestaat er geen monografie van het aanbod van 
getuigenbewijs.. Daarin wil dit proefschrift voorzien. Voor de beschrijving 
vann het onderwerp is onderzoek gedaan naar hetgeen daarover in de 
commentarenn op het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is 
geschreven.. En uiteraard is onderzoek gedaan naar hetgeen in de periode 
vann meer dan tachtig jaar in de rechtspraak over het bewijsaanbod is 
beslist.. Dit onderzoek is aangevuld met de ervaring die ik, na eerst in de 
administratiee gewerkt te hebben, gedurende achtentwintig jaar als lid van 
dee rechterlijke macht heb opgedaan. 
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I .. U ITWENDIG E GESCHIEDENI S VA N 

DEE WETTELIJK E REGELIN G VAN HET 

GETUIGENBEWIJ SS C.A. 

A.. In de dagvaardingsprocedure 

11.. Materieel en formeel bewijsrecht 

Hett bewijsrecht was sedert 1 oktober 1838 naar het door de wetgever 
gemaaktee onderscheid tussen materieel en formeel bewijsrecht geregeld 
inn de eerste zes titels van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek en in het 
Wetboekk van Burgerlijke Rechtsvordering. De eerste titel van Boek 4 
gaff  in artikel 1903 een enuntiatieve opsomming van de bewijsmiddelen 
waaronderr de getuigen en in de derde titel (de artikelen 1932 t/m 1951) 
warenn geregeld de mogelijkheden van toepassing van het bewijs door 
getuigen.. In het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering was geregeld op 
welkee wijze in het proces het getuigenbewijs geleverd moest worden.5 Een 
scherpee scheiding gaf de verdeling over de twee boeken niet. 

Artikell  1932 oud BW bepaalde: Het bewijs door getuigen wordt toegelaten 
inn alle de gevallen waarin hetzelve niet door de wet wordt uitgesloten; 
artikell  1942 oud BW: De verklaring van een enkele getuige zonder enig 
anderr middel van bewijs verdient in rechte geen geloof; 
artikell  1944 oud BW: Iedere getuigenis moet met redenen van wetenschap 
bekleedd zijn. Bijzondere meningen of gissingen, bij redenering opgemaakt, 
zijnn geen getuigenissen. 
Artikell  1945 oud BW bevatte een les voor de rechter: In de beoordeling 
derr waarde van de getuigen moet de rechter bijzonder acht geven op 
dee onderlinge overeenkomst der getuigen, op de overeenstemming der 
getuigenissenn met hetgeen van elders aangaande de zaak in het geding 
bekendd is, op de beweegredenen welke de getuigen kunnen hebben gehad 
omm de zaak op deze of gene wijze voor te dragen, op de levenswijze, de 
zedenn en de stand der getuigen en in het algemeen op alles wat op derzelver 
meerderee of mindere geloofwaardigheid invloed zou kunnen hebben. 

55 Star Busmann-Rutten-Ariëns, Hoofdstukken van burgerlijke rechtsvordering nummer 
276. . 
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2.2. Beperkingen van de toepassingsmogelijkheden van getuigenbewijs in het 
oudeoude Burgerlijk Wethoek tot het jaar 1934 

Volgenss de regeling van de artikelen 1933 en 1934 oud BW was het bewijs 
doorr getuigen niet toegelaten om het bestaan aan te tonen van een akte of 
overeenkomst,, welke hetzij een verbintenis hetzij een ontheffing van schuld 
bevatte,, wanneer het onderwerp de som of de waarde van ƒ 300,- te boven 
ging.66 Ook was het getuigenbewijs niet toegelaten nopens hetgeen tegen of 
bovenn de inhoud der schriftelijke akte gevorderd werd noch ook omtrent 
hetgeenn men mocht beweren dat vóór, ten tijde of na het opmaken van 
zodanigee akte zou zijn gezegd, al mocht ook de som of waarde, waarover 
hett geschil was, minder dan ƒ 300,- bedragen. Deze beperking berustte 
opp het beginsel dat aan een juist voor bewijszekerheid opgemaakte akte zo 
weinigg mogelijk getornd diende te worden.7 

Dee twee genoemde beperkingen waren volgens artikel 1935 oud BW echter 
niett van toepassing op zaken van koophandel, te weten zaken betrekkelijk 
tott daden van koophandel, waaronder het toen geldende artikel 3 van het 
Wetboekk van Koophandel verstond: in het algemeen het kopen van waren 
omm die weder te verkopen, in het groot of in het klein, hetzij ruw hetzij 
bewerktt of om alleen het gebruik daarvan te verhuren. 
Artikell  1933 oud BW was naar artikel 1936 oud BW bepaalde mede van 
toepassing,, wanneer bij de rechtsvordering buiten en behalve de hoofdsom 
ookk interessen gevorderd werden, welke met de hoofdsom verenigd de som 
vann ƒ 300,- te boven gingen. 
Wiee een eis had gedaan, die de som van ƒ 300,- te boven ging, kon niet 
meerr tot het bewijs door getuigen toegelaten worden al mocht hij ook zijn 
oorspronkelijkee vordering tot die som verminderd hebben (artikel 1937 
oudd BW). En het bewijs door getuigen was evenmin toegelaten in een 
geding,, waarin minder dan ƒ 300,- werd geëist, wanneer de gevorderde 
somm het overschot of een gedeelte uitmaakte van een grotere vordering, die 
niett door geschrift was bewezen (artikel 1938 oud BW). 
Dee beperkingen van het getuigenbewijs leden echter uitzondering, 
wanneerr een begin van schriftelijk bewijs aanwezig was (artikel 1939 lid 
11 oud BW), waaronder werd verstaan alle geschreven akten welke voortge-
komenn waren van degene tegen wie de vordering werd gedaan of van 
dienss vertegenwoordiger en welke de daadzaak waarop men zich beriep 
waarschijnlijkk maakten (artikel 1939 lid 2 oud BW). Met "akte" was hier 
bedoeldd "geschrift-niet-akte". Een akte - authentiek of onderhands - levert 

66 Volgens van de Nederlandsche Bank verkregen inlichtingen komt in koopkracht uitgedrukt 
eenn bedrag van ƒ 300,- in 1838 overeen met een bedrag van € 3.060,- in 2002. 
77 Asser-Anema-Verdam, Van bewijs (1953) blz. 221. 
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behoudenss tegenbewijs dwingend of volledig bewijs op, terwijl de woorden 
"beginn van schriftelijk bewijs" juist duiden op het ontbreken van dwingend 
off  volledig bewijs. 
Dee beperkingen golden evenmin in zaken betrekkelijk tot een arbeids-
overeenkomstt en in alle gevallen, waarin het uit de aard der zaak niet 
mogelijkk was geweest zich een schriftelijk bewijs te verschaffen (artikel 1940 
lidd 1 oud BW). Van die gevallen noemde het tweede lid van artikel 1940 
oudd BW een viertal voorbeelden. Door de uitzonderingen en door een 
engee uitleg van de beperkingen hadden de beperkingen van het getuigen-
bewijss weinig betekenis. 
Dee artikelen 1933, 1936, 1937 en 1938 oud BW zijn vervallen bij de Wet 
vann 22 juni 1923 S 280 en de artikelen 1934, 1935 en 1940 oud BW bij de 
Wett van 2 juli 1934 SW 347.8 

3.3. Algemene bepalingen van procesrecht in het Witboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering Rechtsvordering 

Hett Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering gaf in de eerste titel van 
Boekk 1 van 1 oktober 1838 af in zeven afdelingen en geeft in diezelfde 
titell  sedert de Wet van 6 december 2001 in negen afdelingen, Algemene 
bepalingenn van procesrecht. Bij de laatstvermelde wet zijn die bepalingen 
opnieuww vastgesteld. Zij betreffen de rechtsmacht van de Nederlandse 
rechter,, de behandeling van zaken door de enkelvoudige en meervoudige 
kamer,, de manier van procederen, de rol van het Openbaar Ministerie en 
vann de Procureur-generaal bij de Hoge Raad, het doen van exploten, het 
(ambtshalve)) toepassen van buitenlands recht, de mogelijkheid van herstel 
wanneerr een procedure verkeerd is ingeleid en de Koning als procespartij. 
Bijj  het redigeren van deze titel is uitdrukkelijk rekening gehouden met 
hett feit dat deze titel ook in volle omvang van toepassing is in de ver-
zoekschriftproceduree zoals die procedure opnieuw is vastgesteld in de 
derdee titel van Boek 1. Daarnaast gelden die algemene bepalingen, zoals 
voorheenn ook het geval was, niet alleen voor de rechtsgang in eerste aanleg, 
maarr ook voor die na het aanwenden van een rechtsmiddel (hoger beroep, 
cassatie,, enzovoort); zowel in de dagvaardingsprocedure als in de verzoek-
schriftprocedure.9 9 

Hiernaa in de nummers 9 en 10 wordt nader ingegaan op het onderscheid 
tussenn dagvaardings- en rekestprocedures. 

88 Met deze wet zijn de artt. 2 t/m 5 van het Wetboek van Koophandel, die spraken van 
koopliedenn en daden van koophandel, vervallen. 
99 Memorie van Toelichting Wet van 6 december 2001 S 580 btz. 21/22. 
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4.4. De kantongerechtprocedure van 1838 tot 1988 

Dee tweede titel van Boek 1 van het Wetboek van Burgerlijke Rechts-
vorderingg gaf van 1 oktober 1838 af Bijzondere bepalingen betrekkelijk 
dee wijze van procederen voor de kantonrechter met in de eerste afdeling 
bepalingenn omtrent het getuigenbewijs. Artikel 103 daarvan bepaalde: 
Indienn partijen het omtrent de daadzaken niet eens zijn, het bewijs bij 
getuigenn door de wet is toegelaten en de daadzaken tot de beslissing der 
zaakk kunnen leiden, zal de kantonrechter op verzoek van een der partijen 
getuigenverhoorr bevelen. En lid 2: Hij kan zulks in dat geval ook ambtshalve 
bevelenn indien hij tot de beslissing der zaak zulks dienstig en nodig acht. 

5.. De rechtbankprocedure van 1838 tot 1988 

Dee derde titel van Boek 1 van het Wetboek betrof sedert 1 oktober 
18388 de manier van procederen, bijzonder betrekkelijk tot de arrondis-
sementsrechtbanken,, de hoven en de Hoge Raad, rechtdoende in eerste 
aanleg,, met in de zesde afdeling bepalingen omtrent het getuigenbewijs de 
artikelenn 199 t/m 218 Rv.10 

Artikell  199 lid 1 Rv bepaalde: Indien partijen het over de daadzaken niet 
eenss zijn en het bewijs door getuigen bij de wet is toegelaten, zal de rechter 
opp verzoek van een der partijen een getuigenverhoor bevelen. En in lid 2: 
Hijj  kan dit ook ambtshalve bevelen indien hij tot de beslissing der zaak 
zulkss dienstig en nodig acht.11 

6.. Herziening van bewijsrecht per 1 april 1988 en per 1 januari 2002 

a.. Met de Wet van 3 december 1987 S 590 houdende nieuwe regeling 
vann het bewijsrecht in burgerlijke zaken, die op 1 april 1988 in werking 
iss getreden, is het materiële bewijsrecht uit het Burgerlijk Wetboek 
verdwenenn en vormt het met het formele bewijsrecht in het Wetboek van 
Burgerlijkee Rechtsvordering een onderdeel van het procesrecht, te weten 
dee afdelingen 5 e.v. van de derde titel toen nog de titel betreffende de 
manierr van procederen bijzonder betrekkelijk tot de rechtbanken enz. 
Dee vijfde afdeling gaf algemene bepalingen van bewijsrecht en de zesde 
afdelingg betrof het bewijs door getuigen. 
Dee artikelen 103 en 199 Rv12 zijn per 1 april 1988 opgegaan in artikel 192 
Rvv dat luidde: Indien bewijs door getuigen bij de wet is toegelaten, beveelt 

100 De artikel 204 t/m 218 waren reeds door de Wet van 7 juli 1896 S 103 (de Wet Hartogh) 
opp 1 januari 1897 vervallen. 
1 '' Boek I van de Code de procédure civile - de la justice de paix - bevatte in de 7e titel - des 
enquêtess - in art. 34 een zelfde imperatieve bepaling als artikel 103, maar Boek II - des 
tribunauxx inférieurs - bevatte in de 12e titel - des enquêtes - in artikel 253 lid 2 een facultatieve 
bepaling:: Si les faits sont admissibles, qu'ils soient déniés et que la loi n'en défende pas 
laa preuve, elle pourra être ordonnée. Van het ambtshalve bevelen van een getuigenverhoor 
wordtt niet gerept. 
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dee rechter een getuigenverhoor zo vaak een der partijen het verzoekt en de 
doorr haar te bewijzen aangeboden feiten betwist zijn en tot de beslissing 
vann de zaak kunnen leiden. Hij kan dit ook ambtshalve doen. Artikel 192 
Rvv gaf de partij die een bewijsaanbod had gedaan dat voldeed aan de eisen 
diee daaraan gesteld worden recht op bewijs door getuigen. 
Di tt artikel 192 Rv was krachtens artikel 125 Rv van overeenkomstige toe-
passingg in de toen nog in de tweede titel van Boek 1 van het Wetboek 
geregeldee kantongerechtprocedures 
b.. Met de Wet van 6 december 2001 S 580, welke wet op 1 januari 2002 
inn werking is getreden, zijn de oorspronkelijke tweede en derde titel tot 
éénn titel verwerkt, te weten de tweede titel van Boek 1 van het Wetboek: 
dee dagvaardingsprocedure in eerste aanleg. Deze tweede titel geeft in pa-
ragraaff  1 van de negende afdeling, in de artikelen 149-155 Rv, algemene 
bepalingenn van bewijsrecht en in paragraaf 4, in de artikelen 163-193 Rv, 
regelenn voor het bewijs door getuigen. Artikel 166 van paragraaf 4 zegt 
inn het eerste lid overeenkomstig het oude artikel 192 Rv: Indien bewijs 
doorr getuigen bij de wet is toegelaten, beveelt de rechter een getuigenver-
hoorr zo vaak een van de partijen het verzoekt en de door haar te bewijzen 
aangebodenn feiten betwist zijn en tot de beslissing van de zaak kunnen 
leiden.. Hij kan dit ook ambtshalve doen. 
Zoo zijn in de loop der jaren de bepalingen inzake het bevelen van een 
getuigenverhoorr in de dagvaardingsprocedure in essentie gelijk gebleven 
enn is er in de aangehaalde artikelen altijd sprake (geweest) van een verzoek 
aann de rechter tot het bevelen van een getuigenverhoor. 

B.. In de verzoekschriftprocedure 

7.. Dagvaardingszaken en verzoekschriftprocedures 

Hett oude artikel 1 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering be-
paaldee dat elke rechtsingang aanvangt met een dagvaarding. Dat kon 
echterr niet letterlijk worden opgevat omdat er procedures waren en zijn 
diee met een verzoekschrift aanvangen en omdat er bovendien procedures 
zijn,, die hier overigens buiten beschouwing blijven, welke noch met een 
dagvaardingg noch met een verzoekschrift aanvangen, zoals bijvoorbeeld 
dee zogenaamde renvooizaken, te weten zaken die door de rechter-
commissariss zijn verwezen naar de terechtzitting ingevolge artikel 122 van 
dee Faillissementswet. 

122 Van Rossem-Cleveringa, Verklaring van het Nederlands Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering,, aantekening 1 op artikel 199 (oud): Van de drie in artikel 103 (oud) ge-
steldee vereisten waren in artikel 199 (oud) niet herhaald de in artikel 104 vervatte woorden 
"enn de daadzaken tot de beslissing der zaak kunnen leiden"; doch dit moest desalniettemin 
tochh ook in artikel 199 gesteld worden geacht, omdat het bevel tot getuigenverhoor anders 
eenn onnodige maatregel zou zijn en bovendien ook al artikel 200 (oud) in die richting 
wijst.. (Artikel 200 (oud): Het getuigenverhoor wordt bevolen en belegd overeenkomstig de 
bepalingen,, voorgeschreven bij de tweede titel van dit Boek, dat is de titel die bijzondere 
bepalingenn gaf voor de procedure voor de kantonrechter.) 
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Dee verzoekschriftprocedure was bedoeld voor zaken: die een eenvou-
digee behandeling vergen; waarin de rechter niet gebonden is aan allerlei 
voorschriftenn en vormen, ook niet aan de regels van bewijsrecht; en die 
gebaatt zijn bij een meer vrije procedure die sneller kan verlopen. 

8.8. Het aanvankelijk ontbreken van een algemene regeling 

Eenn algemene, voor alle procedures die met een verzoekschrift aanvangen, 
geldendee regeling heeft tot 1 januari 2002 niet bestaan; vóór 1 januari 
20022 heeft van 1 januari 1970 af een beperkte algemene regeling bestaan. 
Voorr de verzoekschriftprocedures bestonden incidentele regelingen, zoals 
inn het derde Boek van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering de 
twaalfdee titel - van rechtspleging van onderscheiden aard -; onderling 
verschillendd met eigen procesregels, onoverzichtelijk en niet gemakkelijk 
tee vinden.13 

Inn de incidentele regelingen bestond weinig eenheid van systeem, het-
geenn aan de rechtsbeoefenaren veel ongemak veroorzaakte en fouten 
tott gevolg had. In de loop der jaren zijn talloze processen gevoerd over 
hiermeee samenhangende processuele kwesties. Het gevolg is geweest dat 
dee rechtspraak de onvolledigheid van de wet voor een groot deel heeft 
aangevuldd en dat de rekestprocedure in aanzienlijke mate werd beheerst 
doorr regels welke door de rechtspraak waren gevormd.14 

9.9. Verschil tussen dagvaardings- en verzoekschriftprocedure 

Err is wel getracht het verschil tussen de ene en de andere procedure naar 
eenn materieel criterium te omschrijven15 voor het geval uit de wet niet 
duidelijkk voortvloeide welke procedure gevolgd moet worden. Zo zou 
err in verzoekschriftprocedures sprake zijn van oneigenlijke rechtspraak. 
Bijj  oneigenlijke rechtspraak staat niet een geschil centraal, maar de ver-
zochtee voorziening die geenszins noodzakelijkerwijs het sluitstuk van de 
beslissingg van een geschil behoeft te zijn. Het verzoek kan wel aanleiding 
gevenn tot betwisting en strijd, maar het doel van oneigenlijke rechtspraak 
iss niet de beslechting van tevoren bestaande geschillen, maar het geven van 
bepaaldee in de wet genoemde voorzieningen, die alleen door de rechter 
kunnenn worden gegeven en niet door partijen zelf door middel van overeen-
komst,, schikking of andere rechtshandeling kunnen worden gerealiseerd.16 

Dee materie die het voorwerp van de oneigenlijke rechtspraak is, is niet 

133 Hierover uitvoerig mw. S. Boekman in haar preadvies voor de Nederlandse Juristenvereni-
gingg (Handelingen, NJV 1961) naar aanleiding van de vraag: Dient de wet algemene regelen 
tee bevatten omtrent de gevallen waarin de civiele rekestprocedure moet worden gevolgd, en 
zoo ja, welke? 
144 Star Busmann-Rutten-Ariëns t.a.p. nummer 16. 
155 Zoals door F.MJ. Jansen in, NJB 1956 blz. 53 e.v. en 79 e.v. 
166 Hugenholtz-Heemskerk Hoofdlijnen van Nederlands burgerlijk procesrecht nummer 13. 
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overgelatenn aan de vrije beschikking van partijen, maar is van openbare 
ordee of bevat een element van openbare orde. Het tot 1 januari 2002 
geldendee artikel 429b Rv bedoelde onder b een materieel criterium te ge-
ven:: met een verzoekschrift worden ingeleid de zaken niet strekkende tot 
bepalingg van een rechtsbetrekking indien uit de wet niet voortvloeit hoe zij 
moetenn worden ingeleid. 

10.10. Contentieuze en voluntaire rechtspraak 

Zoo is men de rechtspraak gaan onderscheiden in contentieuze of eigenlijke 
rechtspraakk en voluntaire of oneigenlijke rechtspraak. Contentieus bij het 
bestaann van een rechtsstrijd, voluntair niet in de zin van vrijwilli g maar in 
dee betekenis van bemiddelend tussenbeide komend. Maar er waren en zijn 
contentieuzee zaken die met een verzoekschrift worden ingeleid, zoals zaken 
betrekkelijkk tot een arbeidsovereenkomst, een agentuurovereenkomst, een 
c.a.o.,, algemeen verbindend verklaarde bepalingen van een c.a.o., huurkoop, 
aannemingg van werk, handelsnaam en handelsmerk. Het onderscheid 
tussenn eigenlijke en oneigenlijke rechtspraak loopt, anders dan vroeger, niet 
meerr parallel met dat tussen dagvaardings- en verzoekschriftprocedure. In 
dee loop van de tijd heeft de wetgever in een toenemend aantal categorieën 
voorr contentieuze zaken de verzoekschriftprocedure voorgeschreven.17 

Reedss Meijers heeft het falen aangetoond van alle pogingen om naar 
dee aard van de materie te onderscheiden tussen de gevallen waarin de 
gewonee rechtsgang van de dagvaardingsprocedure moet worden gevolgd 
enn die waarin dat niet het geval is.18 "Zo wordt men tenslotte voor de 
kenschetsingg der gevallen waarin in ons recht de gewone rechtsgang moet 
wordenn gevolgd en die waarin dat niet het geval is wel op een zuiver formeel 
kenmerkk aangewezen".19 

11.11. Beperkte algemene regeling 

Sindss vele jaren was door verschillende auteurs op een algemene regeling 
aangedrongen.20 0 

Dee Nederlandse Advocaten Vereniging had in haar vergadering van 
19355 desiderata vastgesteld voor een algemene regeling.21 Door de 
Staatscommissiee voor de Nederlandse burgerlijke wetgeving was in 
19399 een voorontwerp opgesteld maar eerst dertig jaar later is met de 
Wett van 16 mei 1969 S 200 een beperkte algemene regeling voor de 

177 Hugenholtz-Heemskerk ibidem. 
188 Volgens Veegens in zijn noot onder HR 16 december 1955, NJ 1956, 521. 
199 Meijers WPNR 1916 nrs. 2405,2407 en 2409 en in Verzamelde privaatrechtelijke opstellen 
III  blz. 253, H.W. Wiersma Inhaalmanoeuvres van het burgerlijk procesrecht, NJB 4 januari 
20022 afl. 1 blz. 7 over de vraag of er in het algemeen nog wel plaats is voor het, klassieke, 
onderscheidd tussen dagvaardings- en rekestzaken. 
200 Burgerlijke Rechtsvordering Q.E. Doek enWesseling-van Gent) Boek I titel 12 aantekening 
11 en de daar genoemde schrijvers. 
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verzoekschriftproceduree gegeven: de artikelen 429a t/m 429r.22 Die re-
gelingg die op 1 januari 197023 in werking is getreden, was aanvankelijk 
alleenn van toepassing voor zaken die ingevolge Boek I Nieuw BW met 
eenn verzoekschrift ingeleid werden of die waarin de rechter ambtshalve 
eenn beschikking gaf. Nadien is zij in incidentele regelingen van overeen-
komstigee toepassing op andere zaken verklaard. 

12.12. Overeenkomstige toepassing van bewijsregelingen in verzoekschrift-
procedures procedures 

Mett de Wet van 3 december 1987 S 590, die op 1 april 1988 in wer-
kingg is getreden, is, hoewel de Staatscommissie dat wel had voorgesteld, 
hett bewijsrecht niet in de verzoekschriftprocedure van overeenkomstige 
toepassingg verklaard. Het voorstel van de Staatscommissie om de bepalingen 
vann bewijsrecht van toepassing te verklaren "tenzij de aard van de procedure 
zichh daartegen verzet" vond bij de Minister geen genade omdat hij vreesde 
voorr onzekerheden en procedures, maar uit de rechtspraak nadien blijkt 
well  dat de gemaakte keuze onzekerheden niet heeft weten te vermijden en 
datt de rechter hoe langer hoe meer naar regelrechte toepassing neigt.24 Wel 
weess het toen geldende artikel 182 oud Rv aan welke artikelen omtrent een 
getuigenverhoorr (alsmede een deskundigenonderzoek en een plaatsopne-
mingg of bezichtiging) ook in de verzoekschriftprocedure van toepassing 
waren,, maar het voor het getuigenbewijs zo cruciale artikel 192 lid 1 Rv 
behoordee daar niet bij. 
Datt wilde niet zeggen dat de rechter geen getuigenverhoor kon bevelen. 
Hijj  kon een getuigenverhoor bevelen als hij dat dienstig en nodig achtte 
omm met kennis van zaken te kunnen beslissen. 
Eerstt sedert de Wet van 6 december 2001 is ingevolge het huidige artikel 
2844 Rv de negende afdeling van de tweede titel (welke afdeling het op-
schriftt draagt: "Bewijs" en waartoe artikel 166, dat overeenkomstig het 
oudee artikel 192 is geredigeerd, behoort) in de verzoekschriftprocedure 
vann overeenkomstige toepassing. Dus thans bestaat ook in de 
verzoekschriftproceduree een recht op getuigenbewijs met dit verschil dat 
inn de verzoekschriftprocedure de aard van de zaak zich tegen het bevelen 
vann een getuigenverhoor kan verzetten. 

211 Advocatenblad 1935 blz. 160 e.v. 
222 De artt. 429s en 429t zijn bij de Wet van 30 juni 1976 S 372 toegevoegd. 
233 De datum waarop het toen gehercodificeerde Boek I BW in werking is getreden. 
244 Mw. S. Boekman De verzoekschriftprocedure 4.3.1. 
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13.13. Er bestaat nog een verschil tussen beide procedures: 

Volgenss artikel 429j oud Rv kon, en volgens artikel 284 lid 2 Rv kan, de 
rechterr als hij in de verzoekschriftprocedure een getuigenverhoor beveelt 
ookk door hem aangewezen personen als getuigen doen oproepen, desge-
wenstt door de griffier. 
Inn de verzoekschriftprocedure is de rechter derhalve vrijer, is hij voor wat 
hett onderzoek naar en het bewijs van de stellingen van partijen betreft, 
minderr lijdelijk . 
Inn de dagvaardingsprocedure is het aanvoeren en bewijzen van feiten 
voorbehoudenn aan partijen. Zelfs de bepaling welke getuigen gehoord 
wordenn is in de dagvaardingsprocedure aan partijen voorbehouden.25 

14.14. Recht op enquête in rekestzaken? 

Aanvankelijkk bestond in verzoekschriftprocedures geen recht op ge-
tuigenbewijss omdat artikel 192 lid 1 (oud) Rv in artikel 182 (oud) Rv 
niett van overeenkomstige toepassing was verklaard in verzoekschriftpro-
cedures.. Maar vóór de Wet van 6 december 2001 S 580 was de Hoge 
Raadd al in de richting gegaan van een recht op getuigenbewijs in bepaalde 
verzoekschriftprocedure.. Met zijn arrest van 15 mei 1999, NJ 1999, 694 
(HJS)) heeft de Hoge Raad uitdrukkelijk uitgesproken dat in alimenta-
tieproceduress het recht op getuigenbewijs bestaat. In cassatie kwam de 
vraagg aan de orde of artikel 192 lid 1 Rv, hoewel dat in artikel 182 Rv niet 
wass genoemd, van overeenkomstige toepassing was. De Hoge Raad over-
woogg in rechtsoverweging 3.7: "Artikel 182 wijst een aantal bepalingen 
vann bewijsrecht aan die, tenzij uit de wet anders voortvloeit, van over-
eenkomstigee toepassing zijn in - kort gezegd - verzoekschriftprocedure. 
Tott deze bepalingen behoort niet artikel 192 lid 1 Rv waarin het recht op 
getuigenbewijss is neergelegd, een recht dat meebrengt dat de rechter een 
aanbodd tot het leveren van zulk bewijs alleen op relevante en voldoende 
grondenn van de hand mag wijzen. Blijkens de geschiedenis van zijn 
totstandkomingg beoogt artikel 182 niet analoge toepassing van daar niet 
genoemdee bepalingen van bewijsrecht in verzoekschriftprocedures uit te 
sluiten.. De rechtsontwikkeling sedertdien gaat duidelijk in de richting dat 
bepalingenn van bewijsrecht ook gelden in verzoekschriftprocedures, tenzij 
dee aard van de verzoekschriftprocedure zich tegen de toepasselijkheid van 
dee betrokken bepaling verzet. Zulks is in overeenstemming met de steeds 

255 Hugenholtz/Heemskerk Hoofdlijnen van Nederlands burgerlijk procesrecht blz. 139/140; 
Snijders-Ynzonides-Meijerr Nederlands burgerlijk procesrecht blz. 39. 
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verdergaandee doorwerking van de beginselen van een behoorlijke rechtsple-
gingg zoals deze blijkens de rechtspraak van het EHRM besloten liggen in 
artikell  6 EVRM. Dit een en ander alsmede zijn oordeel dat de aard van de 
alimentatieproceduree zich daartegen niet verzet, brengen de Hoge Raad -
diee in zijn beschikking van 1 december 1995 nummer 8667, NJ 1996, 272 
dee vraag in hoeverre in een alimentatieprocedure het bepaalde in artikel 
1922 lid 1 Rv van overeenkomstige toepassing is, nog in het midden heeft 
gelatenn - ertoe deze vraag thans bevestigend te beantwoorden." 
Rechtt op bewijs door getuigen niet alleen in de met een verzoekschrift 
ingeleidee alimentatieprocedures, ook in procedures die met een verzoek-
schriftt aanvangen en waarin de gemeente ten onrechte uitgekeerde bijstand 
terugvordert.266 Steeds beperkt de Hoge Raad de toepasselijkheid door 
tee spreken van "in de onderhavige procedure". Het zijn procedures die 
weliswaarr met een verzoekschrift worden ingeleid, maar die een contentieus 
karakterr hebben omdat er sprake is van een geschil, een rechtsstrijd. 

15.15. Verzet tegen overeenkomstige toepassing 

Valtt er in algemene zin iets op te merken over de vraag onder welke 
omstandighedenn in de verzoekschriftprocedure de aard van de zaak zich 
tegenn de overeenkomstige toepassing van het bewijsrecht met name tegen 
hett bevelen van een getuigenverhoor verzet? 
Volgenss de Memorie van Toelichting 27 zal in een zaak waarin er alleen een 
verzoekerr is en geen belanghebbende het recht op tegenbewijs in de zin van 
artikell  151 lid 2 Rv geen rol kunnen spelen. Dat spreekt wel haast vanzelf 
omdatt bij het ontbreken van de belanghebbende de tegenspraak ontbreekt. 
InIn dat geval zal er om dezelfde reden ook geen sprake zijn van bewijs in 
dee zin van artikel 166 lid 1 Rv, tenzij aanvaarding van de feiten waarop 
dee verzoeker zich beroept zou leiden tot een rechtsgevolg dat niet ter vrije 
bepalingg van de verzoeker staat in de zin van artikel 149 lid 1 Rv. 
Volgenss de Memorie van Toelichting28 kan de spoedeisendheid van een zaak 
aann de overeenkomstige toepassing van de bewijsrechtelijke voorschriften 
inn de weg staan. In dit verband worden conservatoire maatregelen genoemd 
enn voorlopige voorzieningen waarbij in het algemeen een ordenende 
beschikkingg op korte termijn vereist is. Recht is ordening, het komt er 
dikwijl ss meer op aan dat er orde is dan hoè zij wordt verkregen.29 

Alss voorbeeld waarin de overeenkomstige toepassing niet aan de orde is, 
noemtt de Memorie van Toelichting het verzoek tot ontbinding van de 

2 6HR13sep t.. 1991, NJ 1991, 783; 5 juni 1992,NJ 1992, 528 en 16 oktober 1998, NJ 1999, 
899. . 
--11 Parlementaire geschiedenis Wet van 6 december 2001 S 580, blz. 447. 
288 Ibidem. 

99 Scholten Algemeen deel blz. 91. 
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arbeidsovereenkomstt op grond van gewichtige redenen van dien aard dat 
dee dienstbetrekking billijkheidshalve dadelijk of na korte tijd behoort te 
eindigenn (artikel 7: 685 BW).30 

16.16. Het verdrag inzake de ontvoering van kinderen 

Verzett het Verdrag inzake de ontvoering van kinderen31 dat beoogt de 
onmiddellijkee teruggeleiding te verzekeren van kinderen die ongeoorloofd 
zijnn overgebracht of worden vastgehouden in een Verdragsluitende Staat 
naarr hun gewone verblijfplaats zich tegen bewijs door getuigen? In de 
rekestzaakk HR 14 juli 2000, NJ 2001, 451 had de moeder gesteld en te 
bewijzenn aangeboden dat de vader erin had toegestemd dat de kinderen bij 
haarr in Nederland bleven, terwijl zij niet naar de gewone verblijfplaats in 
Amerikaa terugkeerde. De vader had dat betwist en het Hof had de moeder 
tott het bewijs van haar stelling toegelaten. Daarmee had het Hof- aldus de 
klachtt in cassatie - blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting doordat 
hett had miskend dat de aard van de procedure - een verzoekschriftprocedure 
diee het karakter heeft van een spoedvoorziening - zich tegen analogische 
toepassingg vann artikel 192 oud, thans artikel 166 Rv verzet. In het vermelde 
arrestt besliste de Hoge Raad dat de vraag of de rechter naar analogie van 
artikell  192 oud, thans artikel 166 Rv verplicht was een getuigenverhoor te 
bevelen,, niet aan de orde was. 
Zouu die vraag wel aan de orde geweest zijn, dan zou volgens de Hoge 
Raadd (onder 3.3) en volgens de A-G Strikwerda (in zijn conclusie onder 
15)) de aard van de procedure zich tegen het aannemen van een zodanige 
verplichtingg hebben verzet. Hier was een getuigenverhoor bevolen niet 
krachtenss analogische toepassing van artikel 192 oud, thans artikel 166 
Rv,, maar omdat het spoedeisend karakter van de procedure de wetgever er 
klaarblijkelijkk niet van heeft weerhouden bewijslevering door getuigen toe 
tee staan door in artikel 12 van de Uitvoeringswet (Wet van 2 mei 1990 S 
292)) artikel 429j Rv, welk artikel de rechter toestaat een getuigenverhoor 
tee bevelen uitdrukkelijk van toepassing te verklaren. 

17.17. De aard van de zaak 

Krachtenss artikel 284 lid 1 Rv is het bewijsrecht in de verzoekschriftpro-
ceduree van overeenkomstige toepassing, tenzij de aard van de zaak zich 
hiertegenn verzet. 

300 Zie reeds HR 22 november 1996, NJ 1997, 205: Het gaat hier om een eenvoudige op een 
spoedigee beslissing gerichte verzoekschriftprocedure waarin de rechter beslist zonder aan de 
wettelijkee bewijsregels gebonden te zijn. 
311 Trb. 1987 137, goedgekeurd bij Rijkswet van 2 mei 1990 S 201. 
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"Dee aard der zaak" dat wil zeggen zoals de zaak vanzelf meebrengt, zoals 
vann zelf spreekt. De beperking is geworteld in de bijzondere aard van de 
specifiekee verzoekschriftprocedure.32 De rechter behoort te motiveren 
waaromm de aard van de zaak zich tegen een getuigenverhoor verzet. In haar 
artikell  Recht op getuigenverhoor in rekestprocedures? schrijft W.J. van 
denn Brink33: "Het is vervolgens aan de jurisprudentie om nadere invulling 
tee geven aan deze escape. Dat daarbij met name moet worden gedacht aan 
proceduress met een voluntair karakter en aan procedures waarbij snelheid 
enn doelmatigheid een belangrijke factor zijn, moge duidelijk zijn. Het valt 
tee hopen dat de rechters in hun uitspraken niet zullen volstaan met de 
overwegingg dat de aard van de zaak zich tegen bewijs door getuigen verzet, 
dochh dat zij gemotiveerd zullen aangeven waarom zij zulks van mening 
zijn". . 
Dee motivering moet deugdelijk zijn dat wil zeggen dat zij het niet-bevelen 
vann een getuigenverhoor moet rechtvaardigen en voor wie het aangaat 
begrijpelijkk moet zijn. 

C.. Het bewijsaanbod in kort geding 

18.18. De voorzieningenrechter 

Hett kort geding is sedert de Wet van 6 december 2001 S 580 geregeld in 
dee veertiende afdeling van de tweede titel van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering.. Die afdeling vangt aan met artikel 254 dat in lid 1 Rv 
bepaalt:: In alle spoedeisende zaken waarin, gelet op de belangen van 
partijen,, een onmiddellijke voorziening bij voorraad wordt vereist, is de 
voorzieningenrechterr bevoegd deze te geven. 
Hett kort geding is een zelfstandige en bijzondere rechtsgang voor de 
burgerlijkee rechter strekkende tot het verkrijgen van een voorlopige 
voorzieningg in spoedeisende zaken.34 Grondgedachte blijkt te zijn de be-
hoeftee van alle tijden om in spoedeisende gevallen onmiddellijk hulp van 
eenn rechter te kunnen krijgen.35 

Dee burgerlijke rechter is de voorzieningenrechter. Naar artikel 15 lid 1 
vann de Wet op de Rechterlijke Organisatie bepaalt, is er bij elk gerecht 
eenn bestuur dat bestaat uit een voorzitter, de sectievoorzitters en een 
niet-rechterlijkk lid. Dat bestuur vormt ingevolge artikel 50 lid 1 van de 
Wett op de Rechterlijke Organisatie voor het behandelen en beslissen van 
zakenn waarvoor in verband met onverwijlde spoed een voorziening wordt 

322 H.W. Wiersma,Tussenoordelen en eindbeslissingen, nummer 263. 
333 In het Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging 1994 aflevering 4 blz. 30 naar aanleiding van 
HRR 14 januari 1994, NJ 1994, 333 in welk arrest sprake is van de aard van de procedure. 
344 Burgerlijke Rechtsvordering, tekst en commentaar onder redactie van Van Nispen, Van 
Mierloo en Polak blz. 388. 
355 Schenk-Blaauw, Het kort geding A. Algemeen deel, nummer 1.1. 
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gevraagdd enkelvoudige kamers en bepaalt de bezetting daarvan. Degene 
diee zitting heeft in een enkelvoudige kamer als bedoeld in het eerste lid 
draagtt volgens lid 1 de titel van voorzieningenrechter. 
Dee burgerlijke rechter kan ook zijn de kantonrechter die volgens artikel 
2544 lid 4 Rv in kantongerechtszaken bevoegd is tot het geven van een 
voorzieningg als bedoeld in de veertiende afdeling. Op hem is van toe-
passingg hetgeen omtrent de voorzieningenrechter is bepaald, maar hij blijf t 
kantonrechterr heten. 

119.9. Opvatting voorheen 

Err is een periode geweest in de Nederlandse jurisprudentie dat getui-
genbewijss in kort geding niet toelaatbaar was,36 maar lang geleden al 
bijj  arrest van 27 januari 1938, NJ 1938, 976 (EMM) heeft de Hoge 
Raadd beslist: op het kort geding voor de president van de arrondisse-
mentsrechtbankk zijn de bepalingen van de derde titel van Boek I (sedert 
dee Wet van 6 december 2001 S 580 de bepalingen van de tweede titel 
vann boek I) van toepassing voor zover zij niet zijn uitgesloten, terwijl niet 
zijnn uitgesloten de daarin voorkomende voorschriften betreffende de aan 
partijenn en aan de rechter ten dienste staande middelen om gestelde doch 
doorr de wederpartij bestreden feiten tot klaarheid te brengen. 
Blijkenss dat arrest had het Hof algemeen beslist dat in kort geding voor 
eenn meer diepgaand onderzoek dan de kennisneming van de in het geding 
gebrachtee geschriften geen plaats was. Die opvatting was - aldus Meijers in 
zijnn noot - ook te vinden in enige andere door hem vermelde rechterlijke 
beslissingenn uit die tijd. De Hoge Raad heeft zich met die opvatting niet 
verenigd.. In overeenstemming met de door Meijers in zijn noot vermelde 
schrijverss en jurisprudentie heeft de Hoge Raad beslist dat de rechter die 
nastreeftt de door de wederpartij gestelde feiten tot klaarheid te brengen 
zichh daarbij niet, zoals het Hof aanneemt, behoeft te beperken tot de 
kennisnemingg van de door partijen overgelegde bescheiden, doch ook de 
wegg tot een meer diepgaand onderzoek in het bijzonder door getuigen voor 
hemm openstaat. 

Inn dit geval betrof het de door de wederpartij gestelde feiten maar het gold 
uiteraardd ook voor de rechter die nastreeft de door de partij gestelde en 
doorr de wederpartij bestreden feiten tot klaarheid te brengen. 

366 Meijers-Vermeulen, Het kort geding, tweede druk (1967) blz. 219: een op geen enkel 
wetsartikell  steunende opvatting. 
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20.20. Geen verplichting een getuigenverhoor te bevelen 

Bijj  arrest van 21 juni 1963, NJ 1963, 486 besliste de Hoge Raad dat het 
Hoff  kon afzien van een door het Hof in verband met de eisen van het 
kortt geding te tijdrovend geacht onderzoek naar de ware toedracht van de 
feitenn en aan het bewijsaanbod kon voorbijgaan "nu immers de wettelijke 
voorschriftenn betreffende de verplichting van de rechter op partijen tot bewijs 
doorr getuigen toe te laten voor het kort geding niet zijn omschreven". 
Dee rechter in kort geding is bevoegd een getuigenverhoor te bevelen, 
maarr hij is - naar A-G van Oosten in zijn conclusie opmerkt - daartoe 
niett verplicht. Aan het beleid van de rechter die over de feiten oordeelt, is 
overgelatenn of hij op een aanbod van getuigenbewijs zal ingaan. 

21.21. Geen motiveringsplicht 

Bijj  laatstvermeld arrest gaat de Hoge Raad nog verder. Wanneer de rechter 
voorr het bevelen van een getuigenverhoor geen termen aanwezig acht, 
magg hij het bewijsaanbod zonder uitdrukkelijke en gemotiveerde beslissing 
passeren.. Naar de opvatting van de Hoge Raad bestond in kort geding 
geenn recht op getuigenbewijs en ook geen verplichting voor de rechter te 
motiverenn waarom hij, hoewel bewijs (door getuigen) was aangeboden, 
geenn getuigenverhoor heeft bevolen. Aan het beleid van de rechter die over 
dee feiten oordeelt, is overgelaten of hij op een aanbod van getuigenbewijs 
zall  ingaan. 

22.22. Rechter niet gebonden aan de wettelijke regeling van het bewijs 

All  bij arrest van 20 januari 1943, NJ 1943, 198 heeft de Hoge Raad 
beslistt dat in kort geding, waarbij het gaat om het treffen van voorlo-
pigee voorzieningen, de wettelijke regelen omtrent het bewijs toepassing 
missen. . 
Datt is lang zo gebleven37 maar met de Wet van 6 december 2001 S 580 is 
hett veranderd. 

23.23. De wettelijke regeling van het bewijs 

Hoewell  de Staatscommissie dat in haar voorontwerp van wet had 
voorgesteld,, is met de Wet van 3 december 1987 S 590 die op 1 april 

377 Meijers-Vermeulen Het kort geding (1967) nummer 134; HR 2 oktober 1998, NJ 1999, 
682. . 
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19888 in werking is getreden, het bij die wet gewijzigde bewijsrecht niet 
vann overeenkomstige toepassing verklaard in kort geding. Omdat de 
toepasselijkheidd van een aantal artikelen "ernstig afbraak zal doen aan de 
efficiëntee en effectieve manier waarop het kort geding functioneert". 
Mett de Wet van 6 december 2001 S 580 is dat wel gedaan. Artikel 78 
Rv,, het eerste artikel van de tweede titel - die het opschrift draagt De dag-
vaardingsproceduree in eerste aanleg - bepaalt in het eerste lid: Deze titel is 
vann toepassing op alle zaken waarop niet ingevolge artikel 261 Rv de derde 
titel388 van toepassing is en voor zover daarop niet een andere, bijzondere 
wettelijkee regeling van toepassing is. De tweede titel van Boek I is dus van 
toepassingg op de zaken die met een dagvaarding worden ingeleid. 
Dee negende afdeling van de tweede titel is de afdeling die in acht para-
grafenn een regeling geeft van het bewijs (artikelen 149 t/m 207) met in de 
vierdee paragraaf een regeling van het getuigenbewijs (artikelen 163 t/m 
185).. Aangezien er voor het bewijs in kort geding geen andere, bijzondere 
wettelijkee regeling bestaat, is het bewijsrecht - het bewijs door getuigen 
daaronderr begrepen - in kort geding van toepassing. De wettelijke regeling 
laatt aan duidelijkheid niets te wensen over: Met de toepasselijkheid van 
hett bewijsrecht is de regeling van het getuigenbewijs in kort geding van 
toepassing. . 

Datt betekent dat ook voor het kort geding artikel 166 Rv van kracht is: 
alss een partij een bewijsaanbod heeft gedaan dat voldoet aan de eisen die 
daaraann gesteld worden, heeft die partij recht op bewijs door getuigen, 
tenzijj  de aard van de zaak zich tegen het bevelen van een getuigenverhoor 
verzet. . 

24.24. De motivering wanneer de rechter geen getuigen verhoor beveelt 

Wanneerr de rechter hoewel bewijs door getuigen is aangeboden, geen 
getuigenverhoorr beveelt, heeft hij daarvoor een reden en die reden mogen 
partijenn weten. Wanneer de rechter geen getuigenverhoor beveelt, hoewel 
bewijss (door getuigen) is aangeboden, moet hij motiveren waarom hij het 
niett beveelt. De motivering komt hierna in hoofdstuk X ter sprake. Zij 
moett inzicht geven in de gedachtegang van de rechter om de beslissing 
controleerbaarr en aanvaardbaar te maken.39 

Zijj  moet geen algemeen karakter hebben, maar betrekking hebben op het 
concretee geval. 

388 Die de verzoekschriftprocedure regelt. 
399 HR 4 juni 1993, NK 1993, 659 (DWP). 
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Zoo bestaat tenslotte de terechte en duidelijke situatie dat in de dag-
vaardingsprocedure,, de verzoekschriftprocedure en het kort geding de 
rechterr als bewijs door getuigen is aangeboden een getuigenverhoor moet 
bevelenn of moet motiveren waarom hij het niet beveelt. Voor die motivering 
heeftt de rechter in kort geding 40 en in de verzoekschriftprocedure één 
motiveringg meer dan de rechter in de dagvaardingsprocedure: de aard van 
dee zaak die zich in dit geval tegen het bevelen van een getuigenverhoor 
verzet. . 

25.25. De aard van de zaak in kort geding 

"Dee aard van de zaak"dat wil zeggen zoals de zaak zelf meebrengt, zoals de 
zaakk voor zich spreekt. De aard van de zaak verzet zich tegen het bevelen 
vann een getuigenverhoor als het kort geding daardoor zijn karakter van kort 
gedingg zou verliezen en het karakter van de gewone dagvaardingsprocedure 
zouu aannemen. Dat zou het geval zijn als de getuigen zouden moeten 
wordenn opgeroepen volgens de daarvoor geldende regels met hun vormen 
enn termijnen. Maar als de eiser of de gedaagde ter gelegenheid van de 
mondelingee behandeling de getuigen medebrengt of mededeelt dat hij de 
getuigenn op korte termijn kan voorbrengen en als in dat geval ook recht 
kann worden gedaan aan het beginsel van hoor en wederhoor en de beslis-
sing,, gelet op de belangen van partijen, enig uitstel kan lijden, dan kan 
hett zijn dat de aard van de zaak zich niet tegen het bevelen van een getui-
genverhoorr verzet. Het is, evenals dat in de verzoekschriftprocedure het 
gevall  is, aan de rechter om zo mogelijk nadere invulling te geven aan die 
motivering. . 
Alss de rechter in kort geding een partij tot bewijs door getuigen toelaat, dan 
moett hij de wederpartij tot tegenbewijs door getuigen toelaten. Het behoort 
niett zo te zijn dat er wel gelegenheid is voor bewijs door getuigen maar 
niett voor tegenbewijs door getuigen. Bewijs door getuigen en tegenbewijs 
doorr getuigen gaan zozeer samen dat het laatste van rechtswege vrijstaat. 
Dee vereiste spoed moet beide toelaten. Hier geldt hetzelfde als in de 
verzoekschriftproceduree krachtens het fundamentele rechtsbeginsel van 
hoorr en wederhoor. 

400 Schenk-Blaauw t.a.p. 4.1.5 en HR 2 oktober 1998, NJ 1999, 682: in het kort geding heeft 
dee motiveringsplicht een minder zwaar karakter. 
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26.26. Uitstel van de beslissing in kort geding 

Spoedd is een betrekkelijk begrip. Het spoedeisend belang kan zo groot zijn 
datt voor de behandeling van de zaak de maandag niet kan worden afgewacht 
(artikell  254 lid 2 Rv) en de voorziening naar de letter onmiddellijk moet 
wordenn gegeven, maar het spoedeisend belang kan ook zo groot niet zijn of 
(enig)) uitstel kan de voorziening wel of moet de voorziening maar lijden. 
Dee voorzieningenrechter kan een deskundigenonderzoek bevelen, een 
gerechtelijkee plaatsopneming of bezichtiging doen, zich boeken laten 
overleggen411 wat alles tijd kost. De eiser zal uitstel prefereren boven de 
beslissingg van de rechter dat de zaak niet geschikt is om in kort geding te 
wordenn beslist (artikel 256 Rv). 

27.27. Voorlopig getuigenverhoor in kort geding 

Eenn voorlopig getuigenverhoor is ook, als dat is verzocht in kort geding, 
niett bij voorbaat uitgesloten. De behandeling van de zaak in kort geding 
kann in verband met het voorlopige getuigenverhoor opgeschort of geschorst 
wordenn om na afloop van het verhoor te worden begonnen of voortgezet 
alss aangenomen kan worden dat daarmee het spoedeisend belang niet is 
komenn te vervallen, zoals aangenomen is door het Hof den Bosch in zijn 
arrestt van 10 december 1990, KG 1991, 94 nadat partijen op suggestie van 
dee voorzieningenrechter enige maanden hadden gebruikt om te trachten 
eenn middellijke schikking te treffen. 
Dee mogelijkheden van een voorlopig getuigenverhoor voor of tijdens een 
kortt geding lijken meer toegesneden op een uitzonderlijke situatie, ingeval 
dee president termen vindt de zaak niet te verwijzen naar de gewone wijze 
vann rechtspleging, zoals in het geval van rectificatie van persberichten.42 

Tee gereder zou de voorzieningenrechter tot het bevelen van een (voorlopig) 
getuigenverhoorr kunnen besluiten, indien voor het horen van de getuigen 
eenn enquêtekamer in het leven zou worden geroepen of een rechter-
commissariss zou worden benoemd die altijd snel beschikbaar is om de 
getuigenn te horen. 

411 Gisolf Kort geding en rechter. Inleiding tot het kort geding, geschreven vanuit de rechtszaal 
6.33 spreekt van vrije bewijsgaring. 
422 Aldus Schenk-Blaauw t.a.p. blz. 160 naar aanleiding van HR 8 maart 1985, NJ 1986 (niet 
1985),, 437. 
433 Snijders, Arbitragerecht, aant. 5 op artikel 1039 Rv. 

33 3 



D.. In geval van arbitrage 

28.28. De toepassing van bewijsrecht 
Dee tweede afdeling van de eerste titel van Boek 4 van het Wetboek van 
Burgerlijkee Rechtsvordering geeft in de artikelen 1036 tot en met 1048 
eenn regeling van het arbitraal geding. Volgens artikel 1039 lid 5 Rv is het 
scheidsgerecht,, tenzij partijen anders zijn overeengekomen, vrij ten aanzien 
vann de toepassing van de bewijsregelen.43 

Hett scheidsgerecht kan volgens lid 2 van evengenoemd artikel een partij 
toestaann om getuigen (en deskundigen) voor te brengen. Er bestaat echter 
geenn dwangmiddel om een getuige die niet wil verschijnen of die, eenmaal 
verschenen,, weigert een verklaring af te leggen te dwingen. Dan moet de 
partijj  die de getuigen wil doen horen, zich volgens artikel 1041 lid 2 Rv 
wendenn tot de voorzieningenreenter. Het verhoor vindt dan plaats voor een 
rechter-commissariss en de arbiters worden door de griffier in de gelegenheid 
gesteldd bij het verhoor aanwezig te zijn. Wil een getuige niet verschijnen of 
weigertt hij een verklaring af te leggen, dan staan de rechter-commissaris de 
dwangmiddelenn van artikel 172 en artikel 173 Rv ten dienste. 
Hett scheidsgerecht kan een partij op haar verzoek toestaan om getuigen 
voorr te brengen. Het is een facultatieve en geen imperatieve bepaling. 
Arbiterss zijn niet verlicht een getuigenverhoor te bevelen als partijen bewijs 
doorr getuigen aangeboden hebben. Zij zijn naar mijn mening vrij een partij 
alss getuige te weigeren of als zij een partij als getuige toelaten, aan diens 
verklaringg niet slechts beperkte bewijskracht toe te kennen. Niettemin is de 
vrijheidd van de arbiters geen absolute vrijheid. De tweede zin van artikel 
10399 lid 1 bepaalt: "Het scheidsgerecht geeft iedere partij de gelegenheid 
voorr haar rechten op te komen en haar stellingen voor te dragen". In het 
opkomenn voor haar rechten kan naar mijn mening besloten liggen dat het 
voorbrengenn van getuigen een partij niet mag worden geweigerd. 
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II .. H E T VERZOEK EEN GETUIGENVERHOO R TE 

BEVELE N N 

29.29. Getuigenverhoor, indien bewijs door getuigen is toegelaten 

Dee artikelen 103 en 199 Rv van destijds en het latere artikel 192 Rv spraken 
enn het huidige artikel 166 lid 1 Rv spreekt van een getuigenverhoor dat 
dee rechter op verzoek van een der partijen beveelt, "indien bewijs door 
getuigenn bij de wet is toegelaten". De aangehaalde woorden herinneren aan 
dee vroegere, hiervóór in nummer 2 vermelde beperkingen van het bewijs 
doorr getuigen. Sedert die beperkingen zijn vervallen is het bewijs door 
getuigenn nergens met zoveel woorden niet toegelaten. Het is impliciet niet 
toegelatenn daar waar de wet schriftelijk bewijs verlangt. Dat is het geval 
inn artikel 1: 130 BW: bewijs tegenover derden van buiten de huwelijksge-
meenschapp van goederen gehouden zaken niet op naam door de akte van 
huwelijksvoorwaardenn of door een aan die akte gehechte, door de notaris 
enn de echtelieden ondertekende omschrijving van die zaken. Een dienover-
eenkomstigee bepaling is artikel 61 van de Faillissementswet. Verder valt in 
ditt verband te wijzen op artikel 22 van het Wetboek van Koophandel over 
hett bewijs van het bestaan van een vennootschap onder firma, op artikel 
2588 van dat wetboek met betrekking tot het bewijs van de overeenkomst 
vann verzekering en op artikel 1021 Rv over bewijs van de overeenkomst tot 
arbitrage.444 Het geschrift is geen bestaansvereiste maar bewijsmiddel. 
Dee aangehaalde woorden hadden in het oude artikel 192 Rv en in het 
huidigee artikel 166 Rv niet opgenomen behoeven te worden, omdat het 
oudee artikel 179 Rv en het huidige artikel 152 Rv beide opgenomen onder 
dee Algemene bepalingen van bewijsrecht - reeds bepa(a)l(d)en:: Bewijs 
kann geleverd worden door alle middelen, tenzij de wet anders bepaalt. 

30.30. Verzoek en aanbod 

Dee rechter beveelt een getuigenverhoor zo vaak een der partijen het 
verzoekt,, zegt artikel 166 lid 1 Rv maar zo vaak wordt het niet verzocht. 
Hett in dit artikel bedoelde verzoek wordt in de praktijk zelfs nimmer ge-
daan. . 

444 Art. 1021 Rv bepaalt: De overeenkomst tot arbitrage wordt bewezen door een geschrift. 
Daarvoorr is voldoende een geschrift dat in arbitrage voorziet of dat verwijst naar algemene 
voorwaardenn welke in arbitrage voorzien en dat door of namens de wederpartij uitdrukkelijk of 
stilzwijgendd is aanvaard. De overeenkomst tot arbitrage kan mondeling tot stand komen maar 
alss zij wordt betwist moet zij schriftelijk worden bewezen. Getuigenbewijs is niet toegelaten 
volgenss HR 7 mei 1993 NJ 1993, 655 (HER). Dat geschrift kan een akte zijn, maar ook een 
brief,, een telex, een fax of e-mail. Het geschrift moet volgens art. 1024 lid 1 Rv aanduiden 
hetgeenn partijen aan arbitrage wensen te onderwerpen en het moet door de partij jegens wie 
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Hett verzoek dat de praktijk wel kent, is niet het verzoek waarvan artikel 
1666 lid 1 Rv spreekt. Dat is het in hoofdstuk XIV ter sprake komende aan 
dee appèlrechter gedane verzoek van een partij om, teneinde uitvoering te 
kunnenn geven aan een in eerste aanleg gewezen tussenvonnis waarbij zij tot 
bewijss door getuigen van in dat vonnis omschreven feiten is toegelaten, dag 
enn uur te bepalen waarop zij getuigen kan voorbrengen en het in hoofdstuk 
XVV ter sprake komende verzoek een voorlopig getuigenverhoor te bevelen 
voordatt een zaak aanhangig is (artikel 186 lid 1 Rv) of tijdens een reeds 
aanhangigg geding (artikel 186 lid2 Rv). 

Hett bewijsaanbod komt in tweeërlei vorm voor: 
a.. Het algemene bewijsaanbod, te weten het aanbod van een partij haar 
stellingenn te bewijzen door alle middelen rechtens, speciaal door getuigen, 
waaraann in de regel wordt toegevoegd "indien op haar enige bewijslast 
rustt quod non" of "onder protest van gehoudenheid daartoe" of "zonder 
onverplichtt enige bewijslast op zich te nemen die niet op haar rust" of 
"indienn nodig" of "subsidiair".45 Toevoegingen die het bewijsaanbod - niet 
zonderr reden - een voorwaardelijk karakter geven. 
Hett woord "rechtens" wil zeggen alle door het recht erkende middelen 
vann bewijs, maar nu artikel 152 lid 1 Rv (het oude artikel 179 lid 1) zegt 
datt bewijs kan worden geleverd door alle middelen zijn alle middelen 
"middelenn rechtens". 
Tott die middelen behoren de producten van de moderne techniek, zoals 
beeld-- en geluidsbanden, films en dia's (HR 8 april 1988, NJ 1988, 659). 
Dezee middelen zijn bij de parlementaire behandeling van de Wet van 3 
decemberr 1987 S 590, waarbij het bewijsrecht is gewijzigd, ter sprake 
gekomen.. Volgens de Memorie van Antwoord zouden die middelen worden 
geregeld,, indien zou blijken dat daaraan behoefte bestaat.46 Die behoefte 
iss kennelijk (nog) niet gebleken, want met de Wet van 6 december 2001 
wordtt die regeling niet gegeven. Die regeling moet zich misschien, zoals 
well  meer het geval is, eerst in de praktijk hebben gevormd. Hetgeen op die 
middelenn te zien en te horen is, kan zijn beschreven en als geschrift in het 
gedingg worden gebracht. Voor het in het geding brengen van die middelen 
iss geen opdracht of toestemming vereist. Zij kunnen in het geding worden 
gebrachtt door deponering ter griffie, zoals bijvoorbeeld blijkt uit HR 19 
maartt 1999, NJ 1999, 496. Maar het ten gehore brengen ofte zien geven, 
dientt te gebeuren in het bijzijn van de wederpartij, niet buiten haar om. 
Zijj  heeft er recht op te weten wat erop te zien of te horen is en als dat be-
dee arbitrageovereenkomst wordt ingeroepen, zijn aanvaard, hetgeen uitdrukkelijk maar ook 
stilzwijgendd kan geschieden. 
455 Het bewijsaanbod dat honderden advocaten in Nederland iedere dag en zelfs op zondag 
doen,, aldus O.A.C. Verpaalen WPNR 24 juni/l juli 1989, jaargang 120, nummer 5921, blz. 
376,, 3e kolom. 
466 Burgerlijke Rechtsvordering (G.R. Rutgers) aantekening 3 op artikel 179 oud Rv. 
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schrevenn en als geschrift in het geding gebracht is, te weten of het geschrift 
overeenstemtt met hetgeen op de banden staat. Daarvoor is dan een instruc-
tiee bij vonnis nodig waarbij wordt bepaald waar en wanneer het te horen of 
tee zien geven kan gebeuren door middel van apparatuur, waarvoor degene 
diee zich van die middelen wil bedienen, moet zorgen.47 

b.. Het bijzondere bewijsaanbod, te weten het aanbod van een partij be-
paaldee met haar aanbod omschreven feiten door getuigen te bewijzen. 
Inn dit geval zijn de te bewijzen feiten afgezonderd van al hetgeen een partij 
meerr of anders aan haar vordering of verweer ten grondslag heeft gelegd. 
Evenalss de rechter aan de hand van de in het geding verstrekte gegevens 
ambtshalvee bewijs kan opleggen, mag hij ook de formulering van de te 
bewijzenn aangeboden feiten ambtshalve wijzigen. Van de rechter gaat het 
bewijsbevell  uit, bij hem berust tenslotte het oordeel over de vraag hoe de 
bewijspuntenn moeten luiden.48 

Inn de jurisprudentie en in de literatuur worden het verzoek een getui-
genverhoorr te bevelen en het bewijsaanbod beschouwd als een en het-
zelfde.. M.Th. Schaepman, NJB 1938 bladzijde 944 e.v. laat zich hierover 
alss volgt uit: "Het daartoe strekkend verzoek heeft in de praktijk de alge-
meenn gebruikelijke vorm van het bewijsaanbod aangenomen. Het aanbod 
impliceertt het door de wet vereiste verzoek, doch legt door zijn vorm nog 
enigszinss meer de nadruk op de omstandigheid dat men in staat is het 
aangebodenn bewijs door getuigen ook daadwerkelijk te leveren". Hierbij 
valtt aan te tekenen dat dit als het op het voorbrengen van getuigen aankomt 
niett altijd het geval blijkt te zijn. Snijders-Ynzonides-Meijer Nederlands 
burgerlijkk procesrecht kiezen voor de volgende bewoordingen in nummer 
449:: "Partijen hebben in de dagvaardingprocedure recht op het leveren 
vann bewijs door getuigen, indien zij daartoe een adequaat aanbod hebben 
gedaan""  en in nummer 440: "een genoegzaam aanbod van een partij tot het 
leverenn van bewijs door middel van getuigen moet de rechter honoreren". 
Volgenss Hugenholtz/Heemskerk t.a.p. nummer 129 heet het: "Een partij 
diee dit aanbod doet heeft er in beginsel recht op om getuigen te doen 
horen".. Volgens Van Rossem-Cleveringa, Burgerlijke Rechtsvordering 
aantekeningg 2 op artikel 103 oud Rv: "Is aan de gestelde voorwaarden 
voldaann en heeft een der partijen een onvoorwaardelijk en genoegzaam 
aanbodd tot bewijs van de omstreden feiten door getuigen gedaan, dan 
moett de kantonrechter tot een inwilligende bewijsopdracht overgaan". En 
inn Burgerlijke Rechtsvordering (J. Gerretsen) aantekening 6 op het oude 

477 Bij de waardering van de overtuigende kracht van dit soort bewijsmiddelen past be-
hoedzaamheid:: HR 16 oktober 1987, NJ 1988, 850 (EAAL) . Van algemene bekendheid is 
datt met een geluidsband makkelijk gemanipuleerd kan worden (Rb Groningen 15 december 
1972,, NJ 1973,324). 
488 Star Busmann-Rutten-Ariëns, Hoofdstukken nummer 277. 
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artikell  199 Rv: "Al s een der partijen om een getuigenverhoor verzoekt, 
eenn bewijsaanbod doet en dat bewijsaanbod voldoet aan alle eisen, dan 
moett de rechter dat getuigenverhoor bevelen; hij mag aan zulk een bewijs-
aanbodd niet voorbijgaan". In Coops'-Zonderland-Schlingemann-Dolman, 
Grondtrekkenn van het Nederlands burgerlijk procesrecht, bladzijde 82. 
lezenn we: "De partij die tot getuigenbewijs wenst te worden toegelaten 
zall  daartoe bij conclusie het verlangen moeten te kennen geven. De 
rechterr is verplicht aan een aldus op formele wijze gedaan bewijsaanbod 
gevolgg te geven". En bij Star Busmann-Rutten-Ariéns t.a.p. nummer 277 
tenslotte:: "Het verzoek om tot levering van bewijs door getuigen te worden 
toegelaten,, het bewijsaanbod wordt in den regel in een van de gewone 
conclusiess gedaan". 

Ookk de Hoge Raad spreekt in 1911 van het bewijsaanbod als ware dit 
hetzelfdee als het verzoek om een getuigenverhoor te bevelen: "Het verzoek 
tott het toelaten van getuigenbewijs moet tijdig geschieden bij incidentele 
conclusie;; wanneer na het sluiten van de schriftelijke behandeling bij 
pleidooienn dergelijk bewijsaanbod wordt gedaan ".ig 

31.31. Verzoek bij gewone conclusie 

Wass aanvankelijk het standpunt dat het verzoek bij incidentele conclusie 
moestt worden gedaan, later heeft de Hoge Raad zijn standpunt veranderd.50 

Toenn besliste de Hoge Raad dat de wet aan de formulering van het bij 
artikell  199 (later artikel 192, nu artikel 166 lid 1 Rv) vermelde verzoek, 
hetwelkk ook bij de ingevolge de artikelen 140 oud e.v. te nemen conclusies 
konn worden gedaan, geen eisen stelt. In dat geval echter was geen verzoek 
gedaan,, maar was bewijs aangeboden. Thans is gangbaar het aanbod tot 
getuigenbewijss te doen bij dagvaarding, bij conclusie van antwoord, repliek 
enn dupliek en verder bij iedere proceshandeling waarbij (nieuwe) feiten of 
stellingenn naar voren worden gebracht. 
Hett Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering kent her en der een tot de 
rechterr te richten verzoek, maar het kent nergens een tot de rechter te 
richtenn aanbod. Het enige dat partijen de rechter aanbieden zijn de fei-
tenn om daarop recht te doen dat wil zeggen het geven van een kwalitatief 
goedee en rechtvaardige beslissing omtrent het werkelijke geschil dat par-
tijenn verdeeld houdt.51 Buiten de feiten wordt de rechter niets aangeboden. 
Hett woord "aangeboden" in artikel 166 lid 1 Rv behoort bij het woord 
"feiten""  en niet bij de infinitief "te bewijzen". Dat is evident omdat de 

499 HR 10 februari 1911,W9142. 
500 HR 10 juni 1927, NJ 1927, 1213. 
511 Asser-Vrancken, Verantwoordelijk procederen nr. 80. 
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partijj  die verzocht heeft een getuigenverhoor te bevelen, niet bovendien 
nogg bewijs door getuigen behoeft aan te bieden. 
Hett verzoek waarvan artikel 166 lid 1 Rv spreekt, wordt wel gezien als een 
verwikkelingg die inbreuk maakt op de gewone loop van het geding.52 Het 
verzoekk is, in tegenstelling tot een bewijsaanbod, een incident als het wordt 
gedaann bij incidentele conclusie; alsdan moet worden aangenomen dat de 
wederpartijj  het recht heeft daarop bij incidentele conclusie te antwoor-
den.533 De rechter beslist op het verzoek bij tussenvonnis (een interlocutoir 
vonnis)) als hij het getuigenverhoor beveelt en bij gemotiveerd incidenteel 
vonnis,, als hij het verzoek afwijst. Dat is in overeenstemming met artikel 
2099 Rv54 dat bepaalt dat incidentele vorderingen vooraf moeten worden 
uitgewezenn met de toevoeging: "indien de zaak het meebrengt". Maar het 
verzoekk kan ook bij een van de gewone conclusies worden gedaan. 
Wanneerr de rechter het bij incidentele conclusie gedane verzoek van een 
partijj  om een getuigenverhoor te bevelen bij incidenteel vonnis afwijst, 
dientt dat vonnis te vermelden waarom de rechter het verzoek heeft afge-
wezen.. Dit kan voor die partij eventueel een reden zijn nog in dezelfde 
instantiee haar bewijsaanbod te verbeteren. Het is alles theorie want de 
praktijkk kent - als gezegd - alleen het bewijsaanbod. 
Partijenn mogen, hoewel artikel 166 lid 1 Rv spreekt van het verzoek een 
getuigenverhoorr te bevelen, wel bewijs door getuigen aanbieden, maar het 
aanbodd van getuigenbewijs is niet hetzelfde als het verzoek een getuigenver-
hoorr te bevelen. Het aanbod is de kennisgeving van een partij aan de 
rechterr dat zij bereid en in staat is haar stellingen of bepaalde door haar 
omschrevenn feiten door getuigen te bewijzen. Maar bij arrest van 8 juli 
1992,, NJ 1993, 116 (Ma) oordeelde de Hoge Raad dat de uitgesproken 
bereidverklaringg tot het leveren van bewijs niet kan worden gelijkgesteld 
mett een aanbod daartoe, zodat in cassatie tevergeefs werd geklaagd over 
schendingg van artikel 192 Rv (nu artikel 166 Rv). Maar als het aanbod 
gelijkgesteldd wordt en mag worden met het verzoek, waarom mag de 
bereidverklaringg dan niet gelijkgesteld worden met het aanbod? 
Hett bewijsaanbod is een tot de rechter gerichte uitnodiging gebruik te 
makenn van de hem in de tweede zin van artikel 166 lid 1 Rv gegeven be-
voegdheidd het getuigenverhoor ambtshalve te bevelen.55 

Starr Busmann-Rutten-Ariëns t.a.p. nummer 275. 
MeijersTijdschriftt voor Rechtsgeschiedenis 1919 blz. 155. 
Hett oude artikel 249. 
Coops'-Zonderland-Schlingemann-Dolmann t.a.p. blz. 91. 
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32.32. Bewijsaanbod bij pleidooi 

Hett bewijsaanbod behoeft niet schriftelijk gedaan te worden, hoewel 
datt gebruikelijk is. In zaken waarin partijen in persoon kunnen proce-
deren,, kan het ook mondeling worden gedaan en in overige zaken kan 
hett ook mondeling bij pleidooi worden gedaan. Wanneer er gepleit wordt, 
plegenn partijen het pleidooi te besluiten met het gebruikelijke algemene 
bewijsaanbod.. Dat is in de regel een herhaling van een reeds eerder gedaan 
bewijsaanbod. . 
Maarr hoe te denken over de situatie dat een bij pleidooi gedaan bewijsaanbod 
feitenn betreft die eerst bij pleidooi zijn aangevoerd? De opvatting van de 
doctrinee is dat de pleitnota bij het dossier behoort en een gedingstuk is, 
waarvann een partij de rechter ook in het vervolg van dezelfde instantie en 
inn hoger beroep of cassatie mag doen kennisnemen en dus meer is dan een 
éénmaligee aide-mémoire, die na de op de pleidooien volgende uitspraak is 
uitgewerkt.566 Een pleitnota waarvan in cassatie mag worden aangenomen 
datt zij aan de rechter die over de feiten oordeelt, is overgelegd, moet volgens 
dee Hoge Raad mede tot de stukken van het geding worden gerekend.57 

Dochh dat wil niet zeggen dat eerst bij pleidooi aangevoerde feiten altijd tot 
dee feiten van het geding mogen worden gerekend.58 

Wanneerr eerst bij pleidooi bewijs door getuigen is aangeboden, is het 
raadzaamm akte te verzoeken van het bewijsaanbod en te verlangen dat het 
bewijsaanbodd wordt aangetekend op het audiëntieblad, omdat in geval van 
cassatie,, wanneer uit de bestreden uitspraak van het bewijsaanbod niet 
blijkt ,, het aanbod moet blijken uit de stukken van het geding in de zin van 
artikell  419 lid 2 Rv.59 

33.33. Ambtshalve bevelen van getuigenverhoor 

Wanneerr de rechter een getuigenverhoor beveelt, hoewel dat niet is verzocht 
maarr bewijs door getuigen is aangeboden, dan doet hij dat ambtshalve. De 
woordenn "de rechter kan dit ook ambtshalve doen" kunnen na de eerste zin 
vann artikel 166 lid 1 niet anders betekenen dan "als het niet is verzocht". 
Diee woorden betekenen niet dat de rechter het kan doen maar ook niet kan 
doen,, dat hij hier naar willekeur te werk zou mogen gaan. Hij is als bewijs 
(doorr getuigen) is aangeboden uit hoofde van zijn ambt verplicht van de 
hemm gegeven bevoegdheid gebruik te maken, indien de vereisten voor het 
bevelenn van een getuigenverhoor tezamen komen, te weten dat partijen 

566 C D. van Boeschoten De pleitnota in Een goede procesorde, bundel opstellen aangeboden 
aanW.L.. Haardt blz. 48; conform Sillevis Smitt preadvies, NJV 1978 blz. 47. 
577 HR 3 februari 1984, NJ 1984, 765 (FHJM/WHH). 
588 Zie hierna nummer 50. 
599 HR 28 mei 1999, NJ 1999, 694 (HJS). 
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omtrentt de feiten verdeeld zijn, de feiten voor bewijs door getuigen vatbaar 
zijnn en tot de beslissing van de zaak kunnen leiden en het bewijs door 
getuigenn bij de wet is toegelaten. 

34.34. Het minimum vereiste van een aanbod tot getuigenbewijs 

Wanneerr een partij heeft verzocht een getuigenverhoor te bevelen en met 
haarr verzoek de feiten die zij door getuigen wil bewijzen heeft aangeboden, 
iss de rechter als hij het getuigenverhoor niet beveelt, verplicht te motiveren 
waaromm hij het niet beveelt. Dit vloeit voort uit de wijze waarop artikel 
1666 lid 1 Rv is en zijn wettelijke voorgangers waren geredigeerd. Ook als 
niett is verzocht een getuigenverhoor te bevelen maar bewijs door getuigen 
iss aangeboden60, is de rechter verplicht te motiveren waarom hij geen 
getuigenverhoorr beveelt. De wet geeft hem de bevoegdheid en als bewijs 
doorr getuigen is aangeboden dient hij te motiveren, waarom hij, hoewel 
daartoee bevoegd, het verhoor niet beveelt. Op grond van de redactie van 
dee tweede zin van artikel 166 lid 1 Rv (hij kan dit ook ambtshalve doen) 
wordtt geleerd dat de rechter niet verplicht is te motiveren waarom hij het 
getuigenverhoorr niet ambtshalve beveelt, maar dat gold alleen als geen 
bewijss door getuigen was aangeboden. "Al behoort de rechter in verband 
mett het bepaalde in artikel 199 Rv (thans artikel 166 lid 1) rekenschap 
tee geven van de redenen, waarom aan het bewijsaanbod van een partij 
bepaaldee feiten door getuigen te bewijzen wordt voorbijgegaan, zodanige 
verplichtingg bestaat niet, indien degene die het bewijs aanbiedt daarbij niet 
vermeldtt dat zij zich voorstelt dat bewijs door getuigen of mede door ge-
tuigenn te leveren".61 Zo was het. Een partij die geen bewijs door getuigen 
hadd aangeboden, kon niet met vrucht klagen dat de rechter haar niet heeft 
toegelatenn tot bewijs door getuigen. 

35.35. Bewijsaanbod met vermelding "door getuigen " 

Dee partij die tot bewijs door getuigen toegelaten wilde worden, diende 
mett zoveel woorden bewijs door getuigen aan te bieden. Met arrest van 
33 februari 1994, NJ 1995, 695 gaf het Hof Amsterdam te kennen dat een 
partijj  die bij zijn bewijsaanbod niet repte van getuigen er niet krachtens 
artikell  192 Rv (nu artikel 166 Rv) over kon klagen dat haar bewijsaanbod 
wass gepasseerd. De Hoge Raad heeft toen het bewijsaanbod sec - dat is het 
aanbodd bewijs te leveren door alle middelen - niet opgevat, hoewel dat wel 

600 Het aanbod van een partij haar stellingen ter gelegenheid van een comparitie van partijen 
toee te lichten, behoeft de rechter niet als een bewijsaanbod te beschouwen HR 15 oktober 
1982,, NJ 1983, 341 (FHJM). 
611 HR 5 februari 1954, NJ 1955, 399. 
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hadd gekund, als het bewijs door getuigen omvattend.62 Het bewijsaanbod 
doorr alle middelen was als een onbepaald bewijsaanbod niet voor toewijzing 
vatbaarr omdat niet voor alle middelen van bewijs een instructie bij vonnis 
vereistt is.63 Het bewijsaanbod door alle middelen rechtens, speciaal door 
getuigenn is echter niets anders dan een aanbod van getuigenbewijs. 

36.36. Bewijsaanbod zonder vermelding "door getuigen " 

Bijj  arrest van 6 april 2001, NJ 2002, 385 (HJS) is de Hoge Raad van opvat-
tingg veranderd: "Wanneer een partij in algemene bewoordingen aanbiedt 
haarr stellingen te bewijzen maar daarbij niet uitdrukkelijk vermeldt dat 
zijj  ook getuigenbewijs aanbiedt, rechtvaardigt zulks niet zonder meer de 
conclusiee dat die partij geen getuigenbewijs aanbiedt. De Hoge Raad vindt 
aanleidingg thans in zoverre terug te komen van hetgeen hij dienaangaande 
heeftt geoordeeld in zijn arrest van 5 februari 1954, NJ 1955, 399. Dat geen 
getuigenn zijn genoemd rechtvaardigt niet zonder meer de conclusie dat het 
bewijsaanbodd onvoldoende concreet was". 
"Niett zonder meer", er moet dus iets bijkomen voordat het bewijsaanbod 
datt van getuigen niet rept, onvoldoende concreet is. 
Dezee opvatting volgens welke partijen, om tot bewijs door getuigen 
toegelatenn te worden niet meer uitdrukkelijk behoeven te zeggen dat zij dat 
bewijss door getuigen willen leveren, accentueert het verschil dat tussen het 
bewijsaanbodd en het in artikel 166 lid 1 Rv (het oude artikel 192) bedoelde 
verzoekk bestaat.64 

Annoo 2003 is het dus zo dat de rechter niet behoeft te motiveren waarom hij 
geenn getuigenverhoor beveelt als helemaal geen bewijs is aangeboden.65 

37.37. Voorwaardelijk aanbod tot getuigenbewijs 

Alss een partij overeenkomstig artikel 166 Rv verzoekt een getuigenverhoor 
tee bevelen en met haar verzoek de feiten aanbiedt, die zij door getuigen wil 
bewijzen,, dan blijkt daaruit dat zij zich in het bewijsrechtelijk aspect van 
dee zaak heeft verdiept. Zij neemt het initiatief tot het getuigenbewijs. Zij 
will  daadwerkelijk tot bewijs door getuigen toegelaten worden. Zij heeft na 
kennisnemingg van hetgeen de wederpartij heeft aangevoerd, geconstateerd 
datt de door haar gestelde feiten die tot de door haar gevorderde beslissing 
vann de zaak kunnen leiden, betwist zijn en in het besef dat de bewijslast van 
diee feiten op haar rust of op haar zou kunnen rusten, verzoekt zij de rechter 

622 Anders Van Rossem-Cleveringa aantekening 3 op artikel 103 oud blz. 506: Biedt een partij 
bewijss aan door alle middelen rechtens dan sluit dit getuigenbewijs in. 
533 J.C. de Miranda Jzn Het bewijs door getuigen in burgerlijke zaken (1946) blz. 92; Rb 
Dordrechtt 9 oktober 1918 1919 204; Rb Maastricht 2 december 1920 1921 691, C.M. v.d. 
Kemp-P.J.. du Pui Ontwikkeling van het recht betrekkelijk de kantongerechten (1914) blz. 
521:: De woorden "door alle middelen" schaden niet maar hebben geen zin. 
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eenn getuigenverhoor te bevelen. Maar de partij die bewijs door getuigen 
aanbiedtt en dat aanbod met de gebruikelijke toevoegingen voorwaardelijk 
heeftt gemaakt, laat het bewijsrechtelijk aspect geheel aan de rechter over. 
Datt partijen niet overeenkomstig artikel 166 lid 1 Rv de rechter verzoe-
kenn een getuigenverhoor te bevelen en met hun verzoek de feiten aan-
biedenn die zij door getuigen willen bewijzen, maar bewijs door getuigen 
aanbiedenn en dat voorwaardelijk doen, heeft een eenvoudige verklaring. 
Dee partij die naar de woorden van artikel 166 Rv de rechter heeft verzocht 
eenn getuigenverhoor te bevelen of die onvoorwaardelijk bewijs door 
getuigenn heeft aangeboden kan niet klagen als zij tot bewijs door getuigen 
wordtt toegelaten. Dan handelt de rechter overeenkomstig haar verzoek of 
aanbod.66 6 

Dee partij die uitdrukkelijk en zonder voorbehoud bewijs door getuigen 
heeftt aangeboden, kan niet klagen als zij tot bewijs door getuigen wordt 
toegelaten.677 De aan een partij gegeven bewijsopdracht kan berusten 
opp haar uitdrukkelijk en zonder voorbehoud gedaan bewijsaanbod en 
niett op een beslissing omtrent de bewijslastverdeling.68 Het verzoek een 
getuigenverhoorr te bevelen en het uitdrukkelijk en zonder voorbehoud 
gedaann bewijsaanbod kunnen dus blijkbaar tot gevolg hebben dat van 
dee in artikel 150 Rv vervatte regeling van de bewijslastverdeling wordt 
afgeweken.699 Doen partijen geen verzoek en bieden zij niet uitdrukkelijk en 
zonderr voorbehoud getuigenbewijs aan, dan is de rechter aan de regeling 
vann de bewijslastverdeling gebonden. 
Hett algemene bewijsaanbod zou als het zonder de gebruikelijke toevoegingen 
zouu worden gedaan, naar mijn mening afwijking van de regeling der bewijs-
lastverdelingg niet rechtvaardigen, omdat het de vereiste uitdrukkelijkheid 
mist.. Het is een automatisme. Het zonder voorbehoud gedane bijzondere 
bewijsaanbodd daarentegen heeft wel een uitdrukkelijk karakter. 

38.38. Motivering ten overvloede 

Hoewell  verzoek en aanbod niet hetzelfde zijn, moet de rechter zowel in 
hett ene als in het andere geval een getuigenverhoor bevelen als de voor-
waardenn daarvoor aanwezig zijn en moet hij, als hij geen getuigenverhoor 
beveelt,, dat motiveren. 
Hijj  behoeft sedert het arrest van de Hoge Raad van 6 april 2001, NJ 2002, 
3855 (HJS) alleen dan niet te motiveren waarom hij geen getuigenverhoor 
heeftt bevolen als geen bewijs is aangeboden. Maar hij mag in dat geval 

644 W.D.H. Asser, NJB 2002 blz. 448: "Zo komen we wel af te staan van de wettekst die 
nuu ook weer in artikel 166 lid 1 toch echt spreekt van een verzoek tot het houden van een 
getuigenverhoor.. Maar een bewijsaanbod heeft eigenlijk alleen maar relevantie ten aanzien 
vann het getuigenbewijs en zo valt er toch wel veel voor de nieuwe leer te zeggen". Wat 
anderss geformuleerd: Met het aanbod van getuigenbewijs waren we al af komen te staan 
vann de wettekst die ook nu weer in artikel 166 lid 1 toch echt spreekt van het verzoek een 
getuigenverhoorr te bevelen en nu, nu met het aanbod de getuigen niet meer genoemd 
behoevenn te worden zijn we daar nog verder van af komen te staan. 
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alss hij daartoe reden ziet dat wel motiveren. Het zal niet vaak voorkomen 
maarr er is niets dat hem verbiedt in dat geval te zeggen waarom hij geen 
getuigenverhoorr heeft bevolen. Het is een motivering ten overvloede. In 
datt geval en alleen in dat geval mag de motivering volgens HR 12 februari 
1998,, NJ 1999, 360 bestaan in een prognose omtrent het resultaat van een 
getuigenverhoor.70 0 

Ditt alles heeft veel van zijn betekenis verloren als gevolg van de met de 
Wett van 6 december 2001 S 580 ingevoerde bewijsaandraagplicht die in 
hoofdstukk V ter sprake komt. 

655 HR 14 december 2001, NJ 2002, 73: Het is niet onbegrijpelijk dat het Hof het verzoek 
vann de ouders van D. om een deskundigenonderzoek te bevelen ter beoordeling van D.'s 
verklaringenn niet als een ter zake dienende en voldoende gespecificeerd bewijsaanbod heeft 
opgevat. . 
666 HR 31 maart 1916, NJ 1916,777 over opleggen van een vrijwillig  aanvaarde bewijslast kan 
inn cassatie niet met vrucht worden geklaagd. HR 12 april 1957, NJ 1957, 327. HR 29 juni 
1979,, NJ 1980, 7; concl. A-G: met dat aanbod is impliciet het recht om tegen de bewijsop-
drachtt op te komen prijsgegeven.. 
677 HR 2 november 1986, NJ 1987, 229. 
688 HR 12 september 2003, NJ 2003, 604. 
699 Van Rossem-Cleveringa noot 10 bij aantekening 2 op artikel 103 (oud): Bij een onvoor-
waardelijkk bewijsaanbod doet het niet ter zake of de bewijslast drukt op de verzoeker of niet. 
700 Zie voor de prognose nummer 126. 
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I I I .. H E T O N D E R W E R P V A N G E T U I G E N B E W I J S 

39.39. Eis en fundamentum petendi 

Dee dagvaarding moet volgens artikel 111 lid 2 sub d Rv de eis en de gronden 
daarvann vermelden. De eis waarvan hier sprake is, is wat het oude artikel 
55 lid 1 sub 3 Rv noemde de duidelijke en bepaalde conclusie, d.i. waartoe 
eiserr concludeert: de van de rechter gevorderde beslissing, de slotsom, het 
petitum.. Hierbij valt te denken aan de veroordeling van gedaagde iets te 
geven,, te doen of te laten (condemnatoir vonnis) of een verklaring voor 
rechtt (declatoir vonnis) of het scheppen, wijzigen of opheffen van een 
bepaaldee rechtstoestand (constitutief vonnis).71 

Dee gronden van de eis zijn, wat het oude artikel 5 lid 1 sub 3 noemde, de 
middelenn en het onderwerp van de eis en wat in het oude artikel 140 de 
omkledingg met redenen heette, ook wel aangeduid met het fundamentum 
petendi. . 
Tegenoverr de eis moet volgens artikel 128 lid 2 Rv de gedaagde zijn met 
redenenn omklede conclusie van antwoord nemen. "Zij n conclusie van ant-
woord""  betekent ook hier waartoe hij geconcludeerd heeft, de beslissing 
diee hij van de rechter vordert, zijn petitum, zoals onbevoegdheid van 
dee rechter, nietigheid der dagvaarding, niet-ontvankelijkheid van eiser, 
ontzeggingg ook wel afwijzing van eisers vordering. De omkleding met 
redenenn is zijn fundamentum petendi. 

40.40. Rekest en omkleding daarvan 

Voorr het verzoekschrift geldt hetzelfde. Het moet volgens artikel 278 lid 1 
Rvv een duidelijke omschrijving van het verzoek en van de gronden waarop 
hett berust, vermelden. Het woord "verzoek" betekent ook hier de aan de 
rechterr gevraagde beslissing, het petitum. De gronden waarop het verzoek 
berust,, vormen het fundamentum petendi. Iedere belanghebbende, 
waartoee in de eerste plaats de verweerder is te rekenen, kan volgens artikel 
2822 lid 1 Rv vóór de behandeling van het verzoekschrift of, als de rechter 
datt toestaat, in de loop van de behandeling een verweerschrift indienen. In 
datt geval moet het verweerschrift een duidelijk omschreven verzoek en de 
grondenn waarop het berust, vermelden. 

711 Star Busmann-Rutten-Ariëns t.a.p. nummer 10: Deze onderscheiding betekent niet dat 
eenn vonnis is of condemnatoir of declatoir of constitutief. Integendeel kan een vonnis de 
kenmerkenn zowel van het ene als van het andere, zelfs van alle drie, bevatten. 
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Dee gronden van de eis en van het verzoek zijn de feiten of het recht waarop 
dee eiser en de verzoeker zich beroepen. Hetgeen waarop de gedaagde of de 
belanghebbendee zich beroept, bestaat in een betwisting van die feiten of 
datt recht of in feiten die het ontstaan van de eis of het verzoek verhinderd 
off  tenietgedaan hebben of ook wel in een eigen recht. 

41.41. Zich beroepen op feiten 

Hett zich beroepen op feiten geschiedt niet alleen bij dagvaarding en 
conclusiee van antwoord, maar ook bij de in artikel 132 lid 1 Rv genoemde 
conclusiess van repliek en dupliek zelfs bij pleidooi en eventueel bij nog meer 
conclusies,, die de rechter volgens artikel 19 Rv - opgenomen in de afdeling 
diee algemene voorschriften voor procedures geeft - of volgens artikel 132 
lidd 3 Rv partijen kan toestaan, indien zulks naar zijn oordeel met het oog op 
dee goede instructie van de zaak noodzakelijk is. Maar wanneer de rechter 
ingevolgee artikel 131 Rv een comparitie van partijen heeft bevolen, blijven 
dee conclusies van repliek en dupliek en eventuele meerdere conclusies in 
elkk geval voorlopig achterwege en definitief achterwege als de rechter de 
zaakk voldoende geïnstrueerd acht (artikel 132 lid 2 Rv). "Hoewel in het 
wetsvoorstell  welbewust aan partijen geen zekerheid wordt geboden dat 
zijj  na een comparitie nog aan het woord komen, wil dat natuurlijk niet 
zeggenn dat de rechter niet terdege rekening behoort te houden met hetgeen 
partijenn wenselijk achten. Van de rechter mag verwacht worden dat hij 
terr comparitie met partijen overlegt over de verdere mogelijkheden om de 
proceduree af te handelen. Wanneer beide partijen gemotiveerd verzoeken 
omm gelegenheid voor verdere conclusiewisseling, zal de rechter in de regel 
eenn dergelijk verzoek niet snel naast zich kunnen neerleggen. Het laatste 
woordd daarover dient echter aan de rechter te zijn". Aldus de Memorie van 
Toelichtingg op artikel 132 Rv, blz. 112. 

InIn de zaak HR 6 april 1979, NJ 1980, 34 (CJHB) had het Hof beslist dat 
hett pleidooi niet de plaats is om met nieuwe feiten te komen, maar de Hoge 
Raadd besliste: "De opvatting dat het pleidooi niet de gelegenheid is om 
mett nieuwe feiten te komen is in haar algemeenheid niet juist. Wel brengen 
regelss van een goede procesorde mee dat de rechter eerst bij pleidooi 
gesteldee feiten ter zijde kan laten op de grond dat de tegenpartij daarop 
niett voldoende heeft kunnen reageren of dat zij een nader onderzoek nodig 
zoudenn maken waarvoor het betreffende geding geen gelegenheid meer 
biedt".. De rechter mag voor het eerst bij pleidooi aangevoerde feiten aan 
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zijnn beslissing ten grondslag leggen, als die feiten door de wederpartij erkend 
off  niet weersproken zijn. Maar ook als zij niet erkend ofwel weersproken 
zijn,, mogen zij deel uitmaken van de grondslag van het geding, behalve als 
dee wederpartij bijvoorbeeld wegens onbekendheid met die feiten daarop 
niett heeft kunnen reageren of als die feiten een nader onderzoek nodig 
maken,, waarvoor het geding geen gelegenheid meer biedt.72 

42.42. Onderzoek en beslissing op grond van de fundamenta petendi; lijdelijkheid 
vanvan de rechter met betrekking tot de feiten 

Dee rechter onderzoekt en beslist de zaak - aldus artikel 24 Rv - op het-
geenn partijen aan hun vordering, verzoek of verweer ten grondslag hebben 
gelegd.. Ten grondslag gelegd zijn de feiten waarop zij zich tot het bestaan 
off  tot tegenspraak van enig recht hebben beroepen. Als de rechter bewijs 
opdraagtt van feiten waarop partijen zich niet hebben beroepen, vult hij 
dee grondslag van het geding aan, hetgeen hem niet is toegestaan. Dat 
wordtt afgeleid uit artikel 25 Rv - het oude artikel 48 Rv - dat zegt dat de 
rechterr de rechtsgronden ambtshalve moet aanvullen. Artikel 25 geeft een 
positievee opdracht: het aanvullen van de rechtsgronden en impliciet een 
negatievee opdracht: het niet aanvullen van de feiten. Wanneer is er sprake 
vann aanvulling van de feiten?73 

Toenn de eiser in zijn cassatiemiddel aanvoerde dat de rechtbank aan haar 
beslissingg met betrekking tot het gevorderde niet alleen de door haar in 
dee inleidende dagvaarding en conclusie van de eis gestelde feiten, maar 
ookk alle ten processe aangevoerde respectievelijke vaststaande feiten ten 
grondslagg mocht leggen nu van enig protest daartegen van een der partijen 
niett was gebleken, besliste de Hoge Raad bij arrest van 16 maart 1956, NJ 
1958,, 423: "De rechter mag een eis niet toewijzen op grond van alle in 
gedingg gebleken feiten, uit welke voortvloeit dat gedaagde het gevorderde 
eenn eiser schuldig is, doch slechts op grond van feiten welke eiser zelf hetzij 
bijj  inleidende dagvaarding dan wel tijdens het geding aan zijn vordering 
tenn grondslag heeft gelegd". Aangesproken wegens beschadiging van in het 
motorschipp Cawi vervoerde goederen hadden de vervoerders een beroep 
gedaann op de gevaren en onheilen der zee zijnde het hevige slingeren van 
hett schip als gevolg van de weersomstandigheden en de hoge zee die zij 
buitengaatss ontmoetten. Het Hof had dit beroep verworpen omdat vol-
genss het Hof de kapitein reeds te IJmuiden had kunnen waarnemen dat 
dee weersomstandigheden en de deining dusdanig waren dat het vertrek 

722 Over "nieuwe feiten bij pleidooi" zie de noot van Brunner onder HR 6 april 1979, NJ 
1980,34. . 
733 Hierover T.F.E. TjongTjin Tai in het Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging 2002, nr. 2, 
blz.. 29 e.v. De rechterlijke vrijheid en de feitelijke grondslag: "Het gaat hier om de essentiële 
rechtsfeitenn die door de desbetreffende partij moeten worden ingeroepen ter ondersteuning 
vann de vordering of van het verweer". 
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naarr zee uitgesteld diende te worden teneinde beschadiging van de lading 
tee vermijden. Daaromtrent hadden partijen echter niets gesteld zodat het 
Hoff  zijn beslissing had doen steunen op een niet door partijen aangevoerde 
feitelijkee grond. 
Dee rechter mag ook naar de Hoge Raad heeft beslist bij arrest van 29 
januarii  1965, NJ 1965, 172 de vordering van eiser niet afwijzen op grond 
vann een de rechter gebleken feit dat gedaagde niet aan zijn verweer ten 
grondslagg heeft gelegd. 
Toenn een bromfietser in botsing was gekomen met een vrachtauto die het 
rijwielpadd overstak, had de bestuurder van die vrachtauto aangevoerd dat 
dee bromfietser medeschuldig was aan de botsing omdat hij op het moment 
datt de vrachtauto het rijwielpad overstak nog zover verwijderd was dat hij 
tijdigg had kunnen afremmen. Het Hof had medeschuld van de bromfietser 
aangenomenn omdat de bromfietser volgens het Hof de vrachtauto al eerder 
hadd kunnen opmerken en ook bij oplettendheid had kunnen bemerken dat 
dee vrachtauto van plan was het rijwielpad over te steken, maar daaromtrent 
haddenn partijen niets aangevoerd. Bij arrest van 29 december 1965, NJ 
1965,, 172 besliste de Hoge Raad dat het Hof aldus medeschuld had 
aangenomenn op grond van een feit dat niet door de bestuurder aan zijn 
verweerr ten grondslag was gelegd. 

43.43. Lijdelijkheid van de rechter en het rechterlijk vermoeden 

Hoee is het laatstvermelde arrest te rijmen met het arrest van 28 februari 
1969,, NJ 1969, 389. In dit geval ging het om de vraag of er causaal verband 
bestondd tussen de schade die een schip aan zijn bodem had opgelopen en 
hett laten vallen van de ankers van dat schip. Toen besliste de Hoge Raad 
datt het Hof, het gestelde causale verband tussen handeling en schade niet 
bewezenn achtende, zich ter motivering van dit niet-bewezen zijn, mocht 
beroepenn op feiten welke door het overgelegde bewijsmateriaal bewezen 
waren,, ook al waren die feiten niet door partijen gesteld. 
Eerderr al bij arrest van 27 november 1942, NJ 1943, 35 had de Hoge Raad 
beslistt dat om uit een behoorlijk bewezen feit (een vaststaand feit dus) een 
vermoedenvermoeden te kunnen putten niet vereist wordt dat dat feit door partijen of 
eenn van hen is gesteld. 
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44.44. Processuele feiten 

Feitenn die de rechter aan zijn beslissing ten grondslag mag leggen hoewel 
partijenn zich daar niet op hebben beroepen, zijn de processuele feiten. Dat 
zijnn feiten die de rechter in de loop van de procedure constateert en die 
voorr hem een vermoeden kunnen vormen waaruit hij een niet vaststaand 
feitt afleidt. Hierbij valt te denken aan artikel 22 Rv. De rechter kan in alle 
gevallenn en in elke stand van de procedure partijen of een van hen bevelen 
bepaaldee stellingen toe te lichten of bepaalde, op de zaak betrekking 
hebbendee bescheiden over te leggen. Partijen kunnen dit weigeren indien 
daarvoorr gewichtige redenen zijn. De rechter beslist of de weigering 
gerechtvaardigdd is. Als de weigering niet gerechtvaardigd is, kan de rechter 
eenn partij of partijen niet dwingen te verschijnen of hun stellingen toe te 
lichtenn of om bescheiden over te leggen, maar hij kan naar artikel 22 Rv 
aann het slot bepaald daaruit de gevolgtrekking maken die hij geraden acht. 
Diee gevolgtrekking mag hij aan zijn beslissing ten grondslag leggen. 
Ookk kan de rechter een partij opdracht geven een bepaald persoon als 
getuigee te dagvaarden al kan hij dat niet afdwingen. Maar als aan de 
opdrachtt niet wordt voldaan, mag hij daaruit wel de gevolgtrekking maken 
diee hem geraden voorkomt.74 

45.45. De producties15 

Bescheidenn die partijen in het geding brengen - de zogenaamde producties 
-- dienen tot staving van de feiten waarop zij zich beroepen. Als in die 
bescheidenn feiten voorkomen waarop eiser zijn vordering of gedaagde zijn 
verweerr mede wil doen steunen dan dienen zij zich bij dagvaarding of in 
hunn conclusies of akten ter rolle op die feiten te beroepen. Het enkel in het 
gedingg brengen van stukken brengt niet mee dat de inhoud daarvan aan het 
oordeell  van de rechter is onderworpen in die zin dat hij daaruit gronden 
voorr de vordering of het verweer zou kunnen of moeten destilleren.76 "Ook 
all  is een voor een civiele procedure van belang zijnd strafdossier in het 
gedingg gebracht, dan noopt dit de rechter niet alle daarin vermelde feiten 
enn omstandigheden zonder meer als door partijen aan hun standpunten 
tenn grondslag gelegde stellingen aan te merken. De partij die een beroep 
will  doen op zodanige feiten en omstandigheden dient dit zo te doen dat de 
rechterr duidelijk is welke stellingen hem worden voorgelegd en dat voor de 
wederpartijj  duidelijk is waartegen zij zich dient te verweren. Een andere 

744 Van Rossem-Cleveringa Burgerlijke Rechtsvordering, aantekening 4 op artikel 103 oud Rv; 
HRR 2 mei 1952, NJ 1952, 422. 
755 Over de producties uitvoerig J.B.M. Vranken in zijn noot onder HR 10 oktober 1997, NJ 
1997,473. . 
766 Aldus Heemskerk in zijn noot onder HR 2 juni 1978, NJ 1979, 520. 
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opvattingg zou in strijd komen met de eisen van een behoorlijke rechts-
pleging".777 Het komt wel voor dat een partij met haar conclusies beschei-
denn in het geding brengt zonder zich op de in die bescheiden vermelde 
feitenn te beroepen, maar volstaat met de mededeling dat de inhoud van 
diee bescheiden als in haar conclusies ingelast moet worden beschouwd. 
Hett kan echter niet de taak van de rechter zijn in die bescheiden te zoeken 
naarr feiten, die mogelijk mede de vordering van eiser of het verweer van 
gedaagdee kunnen dragen. 

46.46. Toespitsingfeitentoevoer 

Inn de zaak HR 23 oktober 1992, NJ 1992, 814 had de eiser die ervan werd 
verdachtt de hand te hebben gehad in de brand die zijn fabriekspand had 
verwoest,, blijkens de processen-verbaal in het opsporingsonderzoek, het 
gerechtelijkee vooronderzoeken het onderzoek ter terechtzitting aangevoerd 
datt hij zich ten tijde van het uitbreken van de brand elders bevond, maar 
err bestonden aanwijzingen dat hij zich ten tijde van het uitbreken van de 
brandd nabij het fabriekspand had bevonden. In het geding dat hij tegen 
dee verzekeraar had aangespannen had de rechter hem geen bewijs van 
zijnn alibi opgedragen omdat hij zich in dat geding niet op zijn alibi had 
beroepen. . 
Mett het arrest van 31 december 1993, NJ 1994, 387 (DWFV) overwoog de 
Hogee Raad dat niet onbegrijpelijk is het oordeel dat de enkele overlegging 
vann stukken betreffende een over het onderhavige geschil tussen partijen 
aangevoerdd kort geding niet voldeed aan het vereiste dat een partij die zich 
opp bepaalde feiten en omstandigheden wil beroepen dat op zodanige wijze 
behoortt te doen dat voor de rechter duidelijk is wat hem als grondslag voor 
dee beoordeling van de vordering wordt voorgelegd en voor de wederpartij 
waaropp zij haar verweer dient af te stemmen. 

47.47. Verandering of vermeerdering van eis onder artikel 134 oud Rv 

Volgenss artikel 130 Rv mag eiser zijn eis of de gronden daarvan verande-
renn of vermeerderen. Vóór de Wet van 6 december 2001 S 580 was de 
veranderingg of vermeerdering geregeld in artikel 134 Rv zoals dat artikel 
eerderr was gewijzigd bij de Wet van 23 april 1952 S 204. Voordien verbood 
artikell  134 Rv de eiser zijn eis te veranderen of te vermeerderen. Dat 

777 HR 23 oktober 1992, NJ 1992, 814; 31 december 1993, NJ 1994, 387 (DWFV). 
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verbodd betrof niet alleen het petitum maar ook het fundamentum petendi. 
Dee dagvaarding vormde toen de begrenzing van het geding. 
Algemeenn bestond het verlangen78 het verbod te vervangen door een re-
gelingg die meer vrijheid zou geven om door wijziging van de eis en van 
dee feiten waarop deze rust, een op de werkelijk tussen partijen bestaande 
rechtsverhoudingg gebaseerde beslissing te kunnen geven. 
Artikell  134 bepaalde sedert de wijziging bij de Wet van 23 april 1952 S 
20479: : 
1.. De eiser is bevoegd tot de afloop van het geding zijn eis bij conclusie of 
aktee ter rolle te verminderen, te veranderen ofte vermeerderen. 
2.. De gedaagde is bevoegd zich bij akte ter rolle tegen een verandering 
off  vermeerdering te verzetten, indien hij daardoor in zijn verdediging 
onredelijkk wordt bemoeilijkt of het geding daardoor onredelijk wordt 
vertraagd. . 
3.. De rechter zal, partijen gehoord, onverwijld op het verzet beslissen. 
Tegenn de beslissing der rechters staat geen hogere voorziening open. 
Dee verandering van eis mocht geen frontverandering zijn: die zou de 
procesordee kunnen verstoren.80 

Dee binding met de dagvaarding moest blijven. Binnen de door de dag-
vaardingg getekende grenzen moest recht gedaan worden op de werke-
lij kk tussen partijen bestaande rechtsverhouding.81 De rechter mocht bij 
gebrekee van verzet het artikel niet ambtshalve toepassen omdat het niet 
vann openbare orde was.82 

48.48. Verandering of vermeerdering van eis naar huidig recht 

Dee verandering of vermeerdering van eis is sedert 1 januari 2002 ge-
regeldd in artikel 130 Rv. Volgens artikel 130 lid 1 Rv is de eiser, zolang 
dee rechter nog geen eindvonnis heeft gewezen83, bevoegd zijn eis of de 
grondenn daarvan schriftelijk bij conclusie of akte ter rolle te veranderen 
off  te vermeerderen. De gedaagde is bevoegd hiertegen bezwaar te maken 
opp grond dat de verandering of vermeerdering in strijd is met de eisen 
vann een goede procesorde. De rechter beslist, partijen gehoord, zo spoedig 
mogelijk.. De rechter kan op dezelfde grond ook ambtshalve een verandering 
off  vermeerdering van eis buiten beschouwing laten. 
Geblevenn is dat de verandering of vermeerdering schriftelijk moet ge-
schieden,, maar voor het verzet door gedaagde is niet langer een akte ter 
rollee voorgeschreven. Hij kan het verzet doen bij akte ter rolle maar ook bij 

788 Bij de Algemene Vergadering der Nederlandse Advocatenvereniging 1949 Advocatenblad 
1949,, blz. 241. 
799 Over deze wet Jb Zeijlemaker Jzn, NJB 1954 blz. 715 en 732 e.v. 
800 Star Busmann-Ariëns-Rutten Hoofdstukken van burgerlijke rechtsvordering nummer 
193. . 
811 Memorie van Toelichting op artikel 1 van de Wet van 23 april 1952. 
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conclusie.. Na verzet toetst de rechter de verandering of vermeerdering aan 
dee eisen van een goede procesorde; dat mag hij ook ambtshalve doen. 

49.49. Het doorvoeren van een verandering of vermeerdering van eis 

Dee verandering of vermeerdering van eis moet schriftelijk worden gedaan, 
niett dus bij pleidooi.84 Evenmin bij pleitnota want dat is geen conclusie ter 
rolle.. En ook niet bij akte ter gelegenheid van pleidooi, want dat is geen 
aktee ter rolle. Wel kan de eis worden veranderd of vermeerderd bij de 
inn de praktijk gebruikelijke conclusies na enquête. Het wetboek kent die 
conclusiess niet, maar partijen hebben daar recht op volgens de beslissing 
vann het Europees Hof voor de rechten van de mens van 18 maart 1997, NJ 
1998,, 278 (HJS). 
Hett veranderen of vermeerderen van de eis kan ook niet worden gedaan 
terr gelegenheid van een comparitie van partijen.85 Dat geldt ook als de 
wederpartijj  zich tegen de verandering of vermeerdering niet heeft verzet.86 

Maarr dat kan zo algemeen niet gelden wanneer de rechter sedert de Wet 
vann 6 december 2001 S 580 ingevolge artikel 131 Rv een comparitie van 
partijenn gelast; zie hierna nummer 51. Het voorschrift dat de verandering 
off  vermeerdering van eis schriftelijk moet worden gedaan, kan voor het 
gedingg voor de kantonrechter niet onvoorwaardelijk gelden. In het geding 
voorr de kantonrechter kunnen volgens artikel 79 lid 1 Rv partijen in 
persoonn procederen en kunnen volgens artikel 82 lid 2 Rv de conclusies en 
aktenn ook mondeling ter terechtzitting worden genomen. Dat impliceert 
datt ook een verandering of vermeerdering van eis mondeling moet kunnen 
wordenn gedaan. 

50.50. Nieuwe feiten bij pleidooi 

Hoee is het voorschrift dat de verandering of vermeerdering van eis 
schriftelijkk moet geschieden te rijmen met het arrest van 6 april 1979, NJ 
1980,, 34 (CJHB) waarbij de Hoge Raad heeft beslist dat de opvatting van 
hett Hof dat het pleidooi niet de plaats is om met nieuwe feiten te komen, 
inn haar algemeenheid niet juist is? 
Hett komen met nieuwe feiten is, tenzij het om feiten gaat die slechts een 
aanvullingg of verduidelijking zijn van reeds aangevoerde feiten, immers 
aann te merken als een verandering of vermeerdering van de grondslag van 
dee eis. 

822 Schoken zegt in zijn noot onder HR 15 juni 1934, NJ 1934, 1297: Waarom als gedaagde 
dee strijd op de gewijzigde grondslag wil aanvaarden, zou de rechter hem de weg daartoe 
afsnijden? ? 
833 De woorden "Zolang de rechter nog geen eindvonnis heeft gewezen" zijn evenals de 
woordenn "Tot de afloop van het geding" in het oude artikel 192 naar mijn mening overbodig, 
omdatt voorgeschreven was en is dat de verandering of vermeerdering van eis moet geschieden 
bijj  conclusie of akte ter rolle. 
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Volgenss Brunner viel uit de arresten die hij in zijn noot vermeldt op te maken 
datt de rechter voor het eerst bij pleidooi gestelde feiten aan zijn beslissing 
tenn grondslag mocht leggen, indien zij erkend of niet betwist waren, maar 
datt betwiste feiten alleen deel uitmaakten van de feitelijke grondslag van het 
geding,, indien de wederpartij aanvaardde dat zij in de rechtsstrijd werden 
betrokken.. Ingeval van verzet moest de rechter beslissen of die feiten alsnog 
inn de rechtsstrijd konden worden betrokken. Het aan te leggen criterium 
wass - aldus nog Brunner - de goede procesorde, door P. Scholten in zijn 
noott onder HR 9 maart 1939, NJ 1939, 1012 genoemd "zowat de parallel 
vann de eis der goede trouw in het overeenkomstenrecht". In het arrest 
vann 6 april 1979, NJ 1980, 34 gaf de Hoge Raad volgens Brunner twee 
grondenn waarop de rechter de bij pleidooi gestelde nieuwe feiten buiten 
dee (goede proces)orde kon verklaren. De eerste was dat de wederpartij 
daaropp niet meer voldoende heeft kunnen reageren, de tweede dat die 
feitenn een nieuw onderzoek nodig maakten waarvoor het desbetreffende 
gedingg geen gelegenheid meer bood, anders gezegd: dat gedaagde in zijn 
verdedigingg onredelijk werd bemoeilijkt of het geding daardoor onredelijk 
werdd vertraagd. 
Wanneerr de wet een regeling geeft van de wijze waarop eiser de grondslag 
vann zijn eis kan veranderen of vermeerderen - te weten schriftelijk bij een 
proceshandelingg ter rolle (in niet kantonzaken) - dan is de rechter niet 
bevoegdd te beslissen dat het ook wel mondeling kan bij een proceshandeling 
niett ter rolle, bij pleidooi dus. De wet stelt - naar aan te nemen is - in 
hett belang van een goede procesorde een grens aan die verandering of 
vermeerderingg van eis die met de schriftelijke instructie van de zaak is be-
reikt. . 
Inn die zin besliste de Hoge Raad bij arrest van 16 december 1983, NJ 
1984,, 718 (WHH):Ter will e van een goede procesorde moet ook in ho-
gerr beroep van een kort geding worden vastgehouden aan de door artikel 
1344 Rv in verbinding met artikel 347 Rv gestelde eis dat de verandering of 
vermeerderingg van eis slechts kan geschieden bij conclusie of akte ter rolle. 
Voordienn bij arrest van 6 november 1981, NJ 1982, 228 had de Hoge Raad 
beslist:: Het Hof mocht een zo volledig nieuwe feitelijke grondslag van de 
vordering,, die eerst bij pleidooi in hoger beroep werd voorgesteld, terzijde 
latenn zonder daarvoor nadere argumenten aan te voeren. Eerder nog bij 
arrestt van 9 februari 1968, NJ 1968, 141 besliste de Hoge Raad: Voor een 
veranderingg van eis schrijft artikel 134 Rv de vorm van een conclusie of 
aktee ter rolle voor. 

844 Anders Ras-Hammerstein, De grenzen van de rechtsstrijd in hoger beroep in burgerlijke 
zakenn blz. 43: ""tot de afloop van het geding". Dus ook nog bij pleidooi". 
855 HR 9 februari 1968, NJ 1968, 141. 
866 HR 4 februari 1963, NJ 1964, 202. 
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Ditt alles is bij het huidige artikel 130 Rv onveranderd gebleven. Hier past 
mijnss inziens geen deformalisering.87 

Hett is de rolrechter die omtrent de verandering of vermeerdering van 
eiss moet beslissen, niet de rechtbank. Een amendement ertoe strek-
kendee dat de rolrechter de zaak voor de beslissing omtrent de verande-
ringg of vermeerdering van eis zou mogen verwijzen naar de rechtbank is 
verworpen. . 
Dee pleitzitting is geen rolzitting en het rechtbankreglement kan naar mijn 
meningg de pleitzitting niet tot rolzitting en de pleitnota niet tot conclusie 
terr rolle noch ook een akte bij pleidooi tot een akte ter rolle bestempelen 
enn op die wijze de duidelijke wettelijke bepaling omzeilen. 

51.51. Verandering of vermeerdering van eis bij comparitie 

Sedertt de Wet van 6 december 2001 S 580 kan eiser zijn eis niet veranderen 
off  vermeerderen bij conclusie van eis omdat die conclusie bij deze wet is 
afgeschaft. . 
Hijj  kan de verandering of vermeerdering nog doen bij akte ter rolle, maar 
wanneerr de rechter nadat gedaagde heeft gediend van antwoord een 
comparitiee als bedoeld in artikel 131 Rv beveelt, volgt een mondelinge 
behandelingg (tenzij de rechter oordeelt dat de zaak daarvoor niet geschikt 
is).. Dan bestaat ingevolge artikel 132 lid 2 Rv niet de zekerheid dat partijen 
daarnaa nog aan het woord komen. Als nu eiser ter comparitie mededeelt 
datt hij (de grondslag van) zijn eis wil veranderen of vermeerderen, zou 
dann de rechter de zaak moeten verwijzen naar de rol en hem daarvoor de 
gelegenheidd te geven? Of zou in dat geval de verandering of vermeerdering 
bijj  akte ter comparitie mogen worden gedaan? Met andere woorden geldt 
dee eis van conclusie of akte ter rolle alleen als geen comparitie als bedoeld 
inn artikel 131 Rv is bevolen maar de zaak na de conclusie van antwoord 
schriftelijkk voortgezet wordt? Als de comparitie de gelegenheid moet bie-
denn alles aan te voeren wat voor de beslissing van de zaak van belang is88 

dann ligt hierin naar mijn mening voldoende reden toe te staan dat de ver-
anderingg of vermeerdering geschiedt bij akte ter comparitie. 

52.52. Verandering of vermeerdering van rekest 

Hett oude artikel 134 Rv was in de verzoekschriftprocedure niet van over-
eenkomstigee toepassing. In die procedure gold het oude artikel 429i Rv. 

877 W,L. Haardt Informeel privaatrecht Opstallbundel blz. 109; A.P. Funke Deformalise-
ringstendenzenn in het burgerlijk procesrecht in Een goede procesorde Haardtbundel blz. 59 
e.v.. enTh.B. ten Kate, blz. 71 e.v.: Procesrecht naar de kern genomen.. 
888 Aldus de Memorie van Toelichting Wet van 6 december 2001 S 580 blz. 7. 
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Nuu is volgens artikel 283 Rv artikel 130 Rv in de verzoekschriftprocedure 
well  van overeenkomstige toepassing. De verzoeker moet de verandering 
off  vermeerdering schriftelijk doen. Als nu de rechter de verzoeker en de 
belanghebbendee voor de behandeling van het verzoek heeft doen oproepen, 
dann moet als eiser dat in de dagvaardingsprocedure kan, ook de verzoeker 
(dee grondslag van) zijn verzoek kunnen veranderen of vermeerderen bij 
aktee ter gelegenheid van de mondelinge behandeling. 

53.53. Onderscheid van verweer 

Hett verweer van gedaagde is altijd onderscheiden geweest enerzijds in 
processueell  verweer en anderzijds in materieelrechtelijk verweer. Pro-
cessueell  verweer is ontleend aan voorschriften van rechtspleging, de 
exceptiess waarvan artikel 128 lid 3 Rv spreekt. Gedaagde moet die ex-
ceptiess op straffe van verval bij conclusie van antwoord naar voren brengen. 
Ditt processueel verweer laat de rechtsbetrekking tussen partijen buiten 
beschouwingg en beoogt een debat of beslissing daarover te voorkomen. 
Eenn dergelijk verweer is bijvoorbeeld het beroep op onbevoegdheid van de 
rechter,, nietigheid van de dagvaarding of de exceptie van beraad. 
Hett materieelrechtelijk verweer bestaat hierin 
a.. dat gedaagde de juistheid ontkent van de door eiser gestelde feiten of van 
dee gestelde rechtsgevolgen; met dit verweer tast hij de grondslag van eisers 
vorderingg aan, de vordering is niet ontstaan. Dit verweer werd principaal 
verweerr genoemd. 
b.. dat gedaagde, de grondslag van eisers vordering in zijn waarde latend, 
zichh beroept op een feit dat eisers vordering deed teniet gaan of zich beroept 
opp een eigen recht bijvoorbeeld zijn retentierecht. Zo ook het beroep op 
verjaring.. Dit verweer vormde de peremptoire excepties. 
c.. dat gedaagde zich erop beroept dat de vordering nog niet bestaat, in 
welkk geval men spreekt van een dilatoire exceptie. 
Volgenss HR 22 oktober 1993, NJ 1994, 374 (HER) moeten de excepties 
wordenn beperkt tot de verweermiddelen die ertoe strekken dat de rechter 
opp grond van regels van processuele aard niet tot de beoordeling van de 
rechtsbetrekkingg in geschil zelf kan komen. All e ander verweer moet in 
dezee opvatting volgens de Hoge Raad aangemerkt worden als principaal 
verweer.. Het woord exceptie is dus voorbehouden aan het processueel 
verweer:: de excepties waarvan artikel 128 lid 3 Rv spreekt en waarvan het 
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oudee artikel 141 lid 2 Rv sprak.Tot die excepties werden de peremptoire 
exceptiess niet gerekend. 
Sedertt het evenvermelde arrest moet niet meer van peremptoire en di-
latoiree excepties worden gesproken; dit materieelrechtelijk verweer is ook 
principaall  verweer te noemen. Maar gebleven is het onderscheid tussen 
principaall  verweer dat de grondslag van eisers vordering aantast en het 
principaall  verweer dat die grondslag in zijn waarde laat. Men zou dan 
kunnenn spreken van direct principaal verweer en indirect of middellijk 
principaall  verweer. 

54.54. Gedekt verweer 

Volgenss artikel 348 Rv kan gedaagde in hoger beroep nieuwe weren van 
rechten,, een verdediging ten principale opleverende, inbrengen tenzij deze 
inn het geding in eerste instantie zijn gedekt. Een verweer is gedekt als de 
verweerderr blijkens de door hem in eerste aanleg aangenomen houding 
vann dat verweer heeft afgezien,89 dat verweer heeft prijsgegeven,90 door zijn 
houdingg in eerste aanleg of in een daaraan voorafgaand stadium91 zijn recht 
omm zich op dat verweer te beroepen heeft verwerkt,92 of ook indien hij 
zich,, gelet op het in eerste aanleg gevoerde verweer naar redelijkheid en 
billijkheidd niet op dat nieuwe verweer kan beroepen.93 Wanneer het verweer 
gedektt is, komen de feiten die in het kader van dat verweer zijn aangevoerd, 
niett voor bewijs door getuigen in aanmerking.94 

Hett gedekt zijn van verweer houdt verband met het onderscheid tussen het 
inn het vorige nummer ter sprake gebrachte direct en middellijk principaal 
verweerr (het vroeger onderscheid tussen principaal verweer en peremptoire 
excepties). . 
Ookk in eerste aanleg kan het verweer gedekt zijn. Bijvoorbeeld: als ei-
serr betaling vordert van aan gedaagde geleverde goederen en gedaagde 
aanvoertt dat hij de goederen al heeft betaald dan is zijn beroep op betaling 
eenn middellijk principaal verweer, een verweer dat de grondslag van 
eiserss vordering in zijn waarde laat. Wanneer hij daarna, de betaling niet 
bewezenn hebbende, aanvoert dat eiser hem geen goederen heeft geleverd, 
dann is zijn latere verweer dat de grondslag van eisers vordering aantast 
doorr zijn eerdere verweer gedekt. Na zijn beroep op betaling kan hij niet 
tee goeder trouw aanvoeren dat eiser hem geen goederen heeft geleverd 
tenzijj  hij aannemelijk maakt het beroep op betaling bij vergissing te hebben 
gedaan. . 

899 HR 18 januari 1957, NJ 1957, 108; Haardt in zijn noot onder HR 26 november 1976, NJ 
1977,, 183. 
900 Heemskerk in zijn noot onder HR 14 mei 1976, NJ 1977, 375; Snijders-Wendels, Civiel 
appèl,, nummers 198-201. 
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Alss gedaagde aanvoert dat eiser hem geen goederen heeft geleverd, dan 
tastt dit verweer de grondslag van eisers vordering aan. Als dan eiser de 
leveringg heeft bewezen, is gedaagdes verweer dat hij de goederen heeft 
betaald,, gedekt, tenzij hij aannemelijk maakt dat zijn ontkenning van de 
leveringg op een vergissing berustte. 

911 E. Gras in zijn artikel De grondslag van de medewerkingsplicht - en in het bijzonder 
dee mededelingsplicht - van partijen in het burgerlijk proces, de Toekomstbundel blz. 183: 
"Bi jj  rechtsverwerking gaat het erom, niet of het gedrag in overeenstemming is met wat ten 
behoevee van effectief procederen van partijen gevergd kan worden, maar of de ene partij dat 
gedrag,, gelet op hun relatie, van de ander moet dulden.". 
922 Burgerlijke rechtsvordering (Wedeven) aantekening 1 op artikel 348. 
933 Snijders in zijn noot onder HR 22 januari 1999, NJ 1999, 715 noemt in dit verband ook 
dee eisen van een goede procesorde en spreekt van elkaar overlappende wijzen waarop de 
bevoegdheidd om met nieuw principaal verweer te komen, is ingeperkt. 
944 Gedekt verweer is niet hetzelfde als tegenstrijdig verweer. Een verweer wordt tegenstrijdig 
geachtt indien öf het verweer geheel of gedeeltelijk door de tegenstrijdigheid onverstaanbaar 
wordtt öf uit een deel van het verweer volgt dat een ander deel daarvan onjuist moet zijn of 
niett ernstig gemeend. HR 3 april 1938, NJ 1938, 1082 (PS). Als het verweer tegelijk in een 
zelfdee redenering verschillende elementen noemt die zich niet met elkaar laten rijmen, dan is 
dee innerlijke tegenstrijdigheid een bron van verwarring en onbegrijpelijkheid en een zodanig 
verweerr of aan het aanbod dat verweer te bewijzen zal de rechter voorbijgaan. Burgerlijke 
Rechtsvorderingg (Gerretsen) aantekening 4 op het oude artikel 141 Rv en de daar vermelde 
jurisprudentie. . 

Overr gedekt verweer Snijders-Wendels, Civiel appèl, nummers 198-201. 
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IV .. D E FEITENAANDRAAGPLICH T 

55.55. De rechter is lijdelijk 

Beginsell  van het procesrecht is dat de rechter lijdelij k is. Die lijdelijkheid 
bestaatt hierin dat hij de door partijen aangedragen feiten niet mag aan-
vullen.955 Bij arrest van 22 oktober 1993, NJ 1994, 94 besliste de Hoge 
Raadd dat het de rechter niet is toegestaan buiten de rechtsstrijd van partijen 
tee treden of de feitelijke gronden van de vordering aan te vullen. Partijen 
zijnn autonoom, zij bepalen met de aangedragen feiten de grenzen van 
hett geschil.96 Maar binnen die grenzen is de rechter een uiterst bedrijvig 
persoon.97 7 

Dee Memorie van Toelichting van de Wet van 6 december 2001 S 580 -
wetsvoorstell  26 855 - bladzijde 82 zegt: "Tenzij uit de wet anders voortvloeit, 
zijnn het de partijen die aard en omvang van het geschil bepalen waarover de 
rechterr dient te beslissen. Omdat zij in dit kader ook de feitelijke omvang 
vann het geschil aangeven, zijn zij in beginsel niet verplicht om feiten aan 
tee voeren die buiten dat kader vallen. Maar vraagt men eenmaal op grond 
vann een bepaalde feitenconstellatie aan de rechter een beslissing over een 
geschil,, dan gaat het niet aan om de rechter de beslissing te bemoeilijken 
off  zelfs onmogelijk te maken door hem benodigde gegevens die wel binnen 
hett bedoelde kader vallen te onthouden". 

56.56. Verplichting van partijen 

Artikell  21 Rv bepaalt: "Partijen zijn verplicht de voor de beslissing van belang 
zijndee feiten volledig en naar waarheid aan te voeren". Die verplichting 
bestondd ook al voordat de wet dat met zoveel woorden bepaalde.98 Op 
partijenn rust een medewerkingsplicht en een mededelingsplicht.99 

Wordtt die verplichting niet nagekomen, dan kan de rechter daaruit de 
gevolgtrekkingg maken die hij geraden acht, aldus de tweede zin van artikel 
211 Rv. 
Partijenn moeten de rechter de feiten verschaffen die hij nodig heeft om de 
hemm voorgelegde zaak op verantwoorde wijze te kunnen beslissen. In de 
zaakk HR 18 december 1925, NJ 1926, 228 rustte op de vennootschap niet 
hett bewijs van het feit op grond waarvan zij de overeengekomen vergoeding 
niett meer betaalde, maar wel de plicht dat feit te stellen. Door de rechter dat 

955 HR 29 januari 1965, NJ 1965, 172. 
966 Zie voor andere beperkingen als gevolg van de lijdelijkheid Hugenholtz/Heemskerk 
Hoofdlijnenn van Nederlands burgerlijk procesrecht nr. 5. 
977 Snijders-Ynzonides-Meijer Nederlands burgerlijk procesrecht nr. 42 noot 132. 
988 Star Busman, Hoofdstukken van burgerlijke rechtsvordering (1948) nr. 248. 
999 De Toekomstbundel blz. 167 e.v.: E. Gras, De grondslag van de medewerkingsplicht - en in 
hett bijzonder de mededelingsplicht - van partijen in het burgerlijk proces 
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feitt te onthouden had de vennootschap het de rechter onmogelijk gemaakt 
tee beoordelen of aan de artikelen 1374 en 1375 BW was voldaan.100 

Hett niet-nakomen van die verplichting kan ook grond opleveren voor 
request-civiel101,, zoals de Hoge Raad heeft beslist bij arrest van 4 oktober 
1996,, NJ 1998, 45, in een geval waarin een partij door haar oneerlijke 
proceshoudingg belette dat in de procedure feiten aan het licht kwamen 
diee tot een voor de wederpartij gunstige afloop van die procedure hadden 
kunnenn leiden. 
Artikell  21 Rv is, aldus E. Gras, zodanig ruim dat - zonder raadpleging van 
dee parlementaire stukken - nietszeggendheid op de loer ligt. "I n plaats van 
dee waarheidsplicht zou ik voor ons recht bepleiten de gehele ongeschreven 
publiekrechtelijkee plicht van (verschenen) partijen om mee te werken aan 
effectievee geschillenbeslechting tot uitdrukking te brengen in één algemeen 
voorschriftt voor de civiele procedure".102 

57.57. Nader informatie op grond van artikel 22 Rv 

Artikell  22 Rv geeft de rechter de bevoegdheid in alle gevallen en in elke stand 
vann de procedure partijen of een van hen te bevelen bepaalde stellingen 
toee te lichten of bepaalde op de zaak betrekking hebbende bescheiden 
overr te leggen. Partijen kunnen weigeren aan het bevel te voldoen indien 
daarvoorr gewichtige redenen bestaan. De rechter beslist of de weigering 
gerechtvaardigdd is bij gebreke waarvan hij daaruit de gevolgtrekking kan 
makenn die hij geraden acht. "Bi j gewichtige redenen moet men denken aan 
vertrouwelijkee gegevens, zowel persoonlijke als bedrijfsmatige".103 

Artikell  88 Rv herhaalt dat een verschijning ter terechtzitting kan worden 
bevolenn tot het geven van inlichtingen aan de rechter. Deze comparitie 
wordtt in de regel gecombineerd met een schikkingscomparitie ingevolge 
artikell  87 Rv. De comparitie die de rechter ingevolge artikel 131 Rv 
beveeltt - de zogenaamde comparitie na antwoord104 - is een schikkings-
enn inlichtingencomparitie. De rechter ondervraagt partijen en partijen 
kunnenn elkaar vragen stellen, behoudens de bevoegdheid van de rechter 
tee beletten dat aan een bepaalde vraag gevolg wordt gegeven. Volgens de 
tweedee zin van lid 4 van artikel 88 Rv kan de rechter uit de afgelegde 
verklaringen,, uit een niet-verschijnen ter terechtzitting, uit een weigering 
tee antwoorden of het proces-verbaal te ondertekenen, de gevolgtrekking 
makenn die hij geraden acht.105 "Behoudens artikel 154" wordt daaraan 

1000 De toen geldende artikelen luidden: 1374 lid 3: De overeenkomsten moeten te goeder 
trouww worden ten uitvoer gebracht; artikel 1375: Overeenkomsten verbinden niet alleen tot 
dagtenee hetwelk uitdrukkelijk bij derzelve is bepaald, amar ook tot al hetgeen dat naar de aard 
vann derzelve overeenkomsten door de billijkheid, het gebruik en de wet wordt gevorderd. 
1011 Sedert de Wet van 6 december 2001 S 580 is er geen sprake meer van request-civiel maar 
vann herroeping in de artikelen 382 Rv e.v. 
1022 E. Gras t.a.p. blz. 191. 
1(( Tekst en commentaar aant. 2 op art. 22 Rv. 
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toegevoegd,, hetgeen betekent dat een ter terechtzitting gedane erkentenis 
niett kan worden herroepen. 
Voortss kan de rechter ingevolge artikel 134 Rv bepalen dat partijen bij de 
pleidooienn in persoon aanwezig moeten zijn. Die aanwezigheid geeft de 
rechterr de gelegenheid partijen vragen te stellen. Wanneer een partij aan 
hett bevel niet voldoet kan de rechter daaruit weer de gevolgtrekking maken 
diee hij geraden acht. 
Hett tijdschrift Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht opent de eerste 
afleveringg van de eerste jaargang (die van 29 november 2002) met een 
uitvoerigg met veel literatuur gedocumenteerd redactioneel artikel getiteld 
Processuelee informatieplicht van partijen volgens Nieuw Rechtsvordering 
mett de conclusie dat het antwoord op de vraag of en in hoeverre de diverse 
mededelingsplichtenn uiteindelijk zullen bijdragen aan een "eerlijker 
proceshouding""  alsmede de beoogde versnelling van het processuele debat, 
inn belangrijke mate afhankelijk blijf t van de intentie van de procespartijen. 

58.58. Aan de mededelingsplicht verwante exhibitieplicht 

Partijenn moeten binnen de grenzen die zij met de aangedragen feiten 
hebbenn getrokken volledig en naar waarheid opening van zaken geven. 
Daartoee kan de openlegging van een hoekhouding dienen. Artikel 162 lid 
11 Rv bepaalt: "De rechter kan in de loop van een geding, op verzoek of 
ambtshalve,, aan partijen of aan een van hen de openlegging bevelen van de 
boeken,, bescheiden en geschriften die zij ingevolge de wet moeten houden, 
makenn of bewaren. En ook hier weer - volgens lid 2 - "Wordt aan dit bevel 
niett voldaan, dan kan de rechter daaruit de gevolgtrekking maken die hij 
geradenn acht". 
Hett bevel moet worden gegeven bij tussenvonnis volgens arrest van de 
Hogee Raad van 26 juni 1985, NJ 1986, 243. "De gevolgtrekking die 
hijj  geraden acht" moet wel zo worden opgevat dat het niet-voldoen aan 
hetgeenn de rechter beveelt of gelast in het nadeel van de weigerachtige 
partijj  zal worden uitgelegd. 
Behalvee de openlegging van de boekhouding kan het uitbrengen van 
anderee bescheiden worden verlangd volgens artikel 843a lid 1 Rv dat 
bepaalt:: "Hi j die daarbij rechtmatig belang heeft, kan op zijn kosten inzage, 
afschriftt of uittreksel vorderen van bepaalde bescheiden aangaande een 
rechtsbetrekkingg waarin hij of zijn rechtsvoorgangers partij zijn, van degene 

1044 Zie voor de ontwikkeling van de comparitie na antwoord onder meer W.AJ.P. van den 
Reek,, Mededelingsplichten in het burgerlijk procesrecht, blz. 24 e.v.; L.Böhmer, Naar een 
landelijkk comparitiebeleid, Advocatenblad 2004, nr. 5, blz. 207-209; E.P. van Unen, De 
bejubeldee en verguisde comparitie na antwoord, Praktisch procederen 2002, nr. 2, blz. 51 en 
52;; RJ. Verschoof, De praktijk van de comparitie na antwoord, Trema 2004, nr. 8, blz. 339-
348;; H.M. ten Haaft,Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging 2004, Kronieken blz. 65-67. 
1055 Wanneer een partij niet bereid is een schikking te treffen mag de rechter daaruit niet de 
gevolgtrekkingg maken die hij geraden acht. 
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diee deze bescheiden te zijner beschikking of onder zijn berusting heeft". 
Diee vordering kan behalve in rechte ook buiten rechte worden gedaan. 
Onderr "bescheiden" zijn volgens de laatste zin van lid 1 mede te verstaan 
opp een gegevensdrager aangebrachte gegevens. Dit past - aldus de Memorie 
vann Toelichting, van de Wet van 6 december 2001 S 580, bladzijde 188 
-- bij de processuele mededelingsplichten, zoals die in de loop der jaren 
zijnn verruimd. Vallen daar ook video- en audiobanden onder? Dat zijn ook 
gegevensdragers. . 

59.59. Gevolg van het voldoen aan de mededelings- en exhibitieplicht 

Dee verstrekte (nadere) inlichtingen, de opengelegde boekhouding en de 
uitgebrachtee bescheiden en de eventuele gevolgtrekkingen die de rechter 
geradenn acht, kunnen tweeërlei gevolg hebben: 

 de beslissing van de rechter is gebaseerd op de werkelijk tussen partijen 
bestaandee feitelijke verhouding; 

 een aanvankelijk bestaande verdeeldheid omtrent de feiten wordt 
opgehevenn waardoor het bevelen van een (dikwijl s veel tijd vergend) 
getuigenverhoorr achterwege kan blijven en een snelle afdoening van de 
zaakk wordt bevorderd. 
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V.. D E BEWIJSAANDRAAGPLICH T 

60.60. Vroeg inzicht in de beschikbare bewijsmiddelen 

Dee Wet van 6 december 2001 S 580 legt op eiser en gedaagde wat de 
Memoriee van Toelichting noemt de bewijsaandraagplicht. Dat is niet 
geheell  nieuw want ook voordien was het bewijs een zaak van partijen. Zij 
haddenn de bewijzen bij te brengen of aan te dragen van de feiten of rechten 
waaropp zij zich tot het bestaan van de vordering of tot tegenspraak van de 
vorderingg beriepen, indien die feiten of rechten betwist zijn. 
Nieuww is dat partijen zich dadelijk - eiser bij dagvaarding en gedaagde bij 
conclusiee van antwoord - over de bewijsmiddelen en de getuigen waarover 
zijj  kunnen beschikken, moeten uitlaten. 
Artikell  111 lid 3 Rv bepaalt: "Het exploot van de dagvaarding vermeldt de 
doorr gedaagde tegen de eis aangevoerde verweren en de gronden daarvoor. 
Verderr vermeldt het exploot de bewijsmiddelen waarover eiser kan 
beschikkenn en de getuigen die hij kan doen horen ter staving van de aldus 
betwistee gronden van de eis". Eiser is niet tot een uitputtend overzicht 
vann zijn mogelijkheden tot bewijslevering verplicht. Waar het om gaat is 
datt voldoende bewijsmiddelen worden genoemd om de gronden van de 
vorderingg te staven, zodat de rechter en de wederpartij daarmee rekening 
kunnenn houden bij hun inbreng in de procedure.106 

Maarr als het verweer van gedaagde daartoe aanleiding geeft, kunnen nog 
anderee bewijsmiddelen en getuigen worden benut. Artikel 111 lid 3 Rv 
sluitt andere dan de vermelde getuigen niet uit.107 

Artikell  128 lid 5 Rv bepaalt in de eerste zin: De conclusie van antwoord 
vermeldtt de bewijsmiddelen waarover gedaagde kan beschikken tot staving 
vann de gronden van zijn verweer, alsmede de getuigen die hij daartoe kan 
doenn horen. 
Eenn goede, vlotte en efficiënte behandeling van de zaak en van de bij 
voorkeurr te houden comparitie108 zijn gebaat bij een goed inzicht in de 
beschikbaree bewijsmiddelen en de bewijsposities van partijen. De be-
wijsaandraagplichtt dwingt partijen ertoe hun positie in het debat onder 
ogenn te zien. "Voor eiser kan gelden dat zijn kansen minder groot blijken 
tee zijn dan hij tot dan toe dacht; gedaagde kan na de presentatie van eisers 
zaakk tot het inzicht komen dat het beter is eieren voor zijn geld te kiezen. Zo 
wordenn beide partijen met de neus op de feiten gedrukt, hetgeen partijen 

1066 Parlementaire Geschiedenis Wet van 6 december 2001 S 580, blz. 280. 
1077 Ibidem. 
1088 Te weten de schikkingscomparitie van artikel 87 Rv of de inlichtingencomparitie van 
artikell  88 Rv, die de rechter kan bevelen en die hij ingevolge artikel 131 Rv moet bevelen, 
nadatt gedaagde voor antwoord heeft geconcludeerd, tenzij hij oordeelt dat de zaak daarvoor 
niett geschikt is. 
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aanleidingg kan geven het debat in te perken en de kansen op een schikking 
verhoogt".109 9 

61.61. Vermelding van getuigen staat gelijk met een bewijsaanbod 

Mett het gebruikelijke algemene aanbod van getuigenbewijs geven partijen 
dee rechter te kennen dat zij in staat en bereid zijn bewijs door getuigen te 
leveren.. Als hij dan geen getuigenverhoor beveelt, moet hij dat motiveren. 
Wanneerr nu eiser bij dagvaarding en gedaagde bij conclusie van antwoord 
dee getuigen hebben vermeld waarover zij kunnen beschikken, dan mag 
naarr mijn mening het ontbreken van een bewijsaanbod voor de rechter 
geenn reden zijn geen getuigenverhoor ambtshalve te bevelen, maar moet 
hijj  ervan uitgaan dat partijen bereid zijn de getuigen tot bewijs van hun 
stellingenn te doen horen. 
Wanneerr het bewijsaanbod zonder vermelding van "door getuigen" 
voldoendee is en dat is het geval sedert HR 6 april 2001, NJ 2002, 385 
(HJS)) dan moet het spiegelbeeld, dat is vermelding van getuigen zonder 
aanbodd ook voldoende zijn. 

62.62. Anticipatie op het verweer 

Behalvee van de bewijsmiddelen en de getuigen waarover hij kan beschik-
kenn moet eiser volgens artikel 111 lid 3 Rv bij de dagvaarding ook melding 
makenn van de door gedaagde tegen de eis aangevoerde verweren en de 
grondenn daarvoor en - volgens de Memorie van Toelichting bladzijde 99 
-- een korte reactie daarop. Uiteraard kan hij alleen dan aan de verplich-
tingenn die artikel 111 lid 3 Rv hem oplegt, voldoen als de verweren en de 
grondenn daarvoor hem bekend zijn.110 

Dee dagvaarding moet het werkelijke geschil tussen partijen zichtbaar 
maken.. Eiser heeft er belang bij om zoveel mogelijk te anticiperen op de 
verwerenn van gedaagde; in verband met de eventualiteit dat geen gelegen-
heidd zal bestaan voor een conclusie van repliek. 

63.63. Sanctie op niet-naleven van voorschriften van artikel 111 lid 3 Rv 

Volgenss artikel 120 Rv moet al hetgeen in deze afdeling (te weten de 
derdee afdeling van de tweede titel, welke afdeling het opschrift draagt 
"Dagvaarding")) op straffe van nietigheid in acht worden genomen, maar 

1099 Parlementaire Geschiedenis Wet van 6 december 2001 S 580, blz. 280. 
1100 W.D.H. Asser preadvies voor de Nederlandse Vereniging voor procesrecht (1999) 11.4 
(blz.. 30): Een sanctie op het achterwege laten van een omschrijving van het geschil in het in-
leidendd gedingstuk is niet op zijn plaats. Meer dan een eigen visie van eiser op het geschil en 
inn het kader daarvan een aanduiding van het hem bekende standpunt van de gedaagde mag 
menn niet verlangen. 
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hett vierde lid van dit artikel maakt daarop een uitzondering voor hetgeen 
voorgeschrevenn is in artikel 111 lid 3. Artikel 111 lid 3 Rv mag niet een 
zoo vergaande betekenis hebben dat geen getuigen zouden kunnen worden 
gehoordd als zij niet zijn vermeld of dat geen andere dan de vermelde 
getuigenn zouden kunnen worden gehoord of wel dat eiser de getuigen op 
straffee van verval van de mogelijkheid om bewijs door getuigen te leveren 
dee getuigen bij dagvaarding dient te vermelden. Dat wil niet zeggen dat 
eiserr de voorschriften van artikel 111 lid 3 straffeloos kan negeren. Als 
dee gedaagde voorafgaand aan de procedure de feitelijke juistheid heeft 
betwistt van bepaalde gronden van de eis, zal de eiser een bewijsstuk of 
getuigee waarover hij beschikt ter staving van zijn stellingen in beginsel 
niett onvermeld mogen laten. Doet hij dat wel en overvalt hij daarmee 
dee wederpartij dan kan de rechter besluiten geen acht te slaan op het 
bewijsmiddell  of het voorbrengen van de getuige niet toe te staan als in 
strijdd met een goede procesorde.111 

64.64. Het verweer van gedaagde 

Gedaagdee moet ingevolge artikel 128 lid 3 Rv bij conclusie van antwoord 
allee excepties en zijn antwoord ten principale tegelijk naar voren brengen 
enn volgens lid 5 de bewijsmiddelen vermelden waarover hij kan beschikken 
enn de getuigen die hij kan doen horen. 
Partijenn moeten - eiser bij dagvaarding en gedaagde bij antwoord - de zaak 
substantiëren,, dat wil zeggen dat zij de gronden van de vordering en van 
hett verweer direct in de aanvang van het geding moeten vermelden zó dat 
dee rechter weet: dit is het feitelijk substraat van het geding. Daarbij moeten 
zijj  hun bewijsmiddelen, waaronder de getuigen, vermelden. 
Dee wet heeft aan het niet-naleven van deze voorschriften geen sanctie 
verbonden,, maar dat mag niet betekenen dat partijen die voorschriften 
kunnenn negeren. Als zij die voorschriften niet naleven, moet de rech-
terr bevoegd zijn daaruit de gevolgtrekking te maken die hem geraden 
voorkomt,, zoals hij daartoe ook bevoegd is in de gevallen van de artikelen 
211 en22Rv. 

65.65. Geen wettelijke bewijsaandraagplicht in verzoekschriftprocedures 

Hadd niet nu het bewijsrecht in de verzoekschriftprocedure krachtens art 
2844 lid 1 Rv van overeenkomstige toepassing is (tenzij de aard van de 

1111 Memorie van Toelichting van de Wet van 6 december 2001 S 580 blz. 100. 
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zaakk zich hiertegen verzet) voor de verzoeker in artikel 278 Rv en voor 
dee belanghebbende in artikel 282 Rv een zelfde bewijsaandraagplicht 
opgenomenn moeten worden? Dat zou passen bij hetgeen met de Wett van 
66 december 2001 is beoogd: een volwassen verzoekschriftprocedure die 
voorr wat de eerste aanleg betreft gelijkwaardig mag worden geacht aan de 
regelingg van de dagvaardingsprocedure112. Mede om deze reden is zij in 
hett wetboek naar voren gehaald en als derde titel onmiddellijk achter de 
tweedee titel geplaatst. "Beide titels zijn zoveel mogelijk op parallelle wijze 
opgebouwd". . 
Dee aard van de zaak kan zich tegen het bevelen van een getuigenverhoor 
verzetten,, maar niet tegen de bewijsaandraagplicht. Het bevelen van een 
getuigenverhoorr is regel; dat de aard van de zaak zich daartegen verzet is 
uitzondering. . 
Verzoekerr en belanghebbende(n) moeten naar mijn mening uitgaan niet 
vann de uitzondering en de bewijsmiddelen en getuigen waarover zij kunnen 
beschikkenn niet vermelden, maar uitgaan van de regel en naar analogie van 
artikell  111 lid 3 Rv en artikel 128 lid 5 Rv de bewijsmiddelen en de getui-
genn in het verzoekschrift respectievelijk verweerschrift vermelden. 

66.66. De partij-getuige 

Mett de Wet van 3 december 1987 S 590 is in artikel 190 van het Wet-
boekk van Burgerlijke Rechtsvordering opgenomen dat ook partijen als 
getuigee kunnen optreden. Voordien was dat niet het geval. Het was niet 
mett zoveel woorden bepaald, maar berustte op de aan artikel 1947 oud 
BWW ten grondslag liggende gedachte dat wanneer echtgenoten en naaste 
familieledenn niet als getuigen kunnen optreden omdat onvoldoende 
waarborgenn voor objectiviteit en waarheidsliefde bestaan, a fortiori partijen 
zelff  niet in eigen zaak kunnen getuigen.113 

Voordienn kende het Burgerlijk Wetboek in artikel 1966 sub 2 de aanvullende 
eed.. Dat was de eed die de rechter ambtshalve aan een van beide partijen 
konn opdragen wanneer reeds zoveel bewijs aanwezig was dat de daardoor 
verkregenn zekerheid aangaande de in het geding zijnde feiten genoegzaam 
wass om, vermeerderd met de afgelegde eed de feitelijke grondslag voor 
eenn toewijzend vonnis te geven, terwijl toch die zekerheid anderzijds, op 
zichzelff  in die mate onvoldoende is dat, wordt de eed niet afgelegd, de 
vorderingg zou moeten worden afgewezen.114 

1.22 Parlementaire Geschiedenis Wet van 6 december 2001 S 580, 4.9 (blz. 12). 
1 .33 Parlementaire geschiedenis van de nieuwe regeling van het bewijsrecht in burgerlijke 
zaken,, onder redactie van G.H. Rutgers en R.J.C. Flach door G.J. Boon blz. 14. 
1144 Asser-Anema-Verdam Van bewijs (1951) blz. 474. 
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Dee aanvullende eed strekte om een begin van bewijs volledig te maken. 
Partijenn plachten het afleggen van de aanvullende eed aan te bieden voor 
hett geval de rechter mocht menen dat het bewijs niet volledig was geleverd. 
Dee rechter droeg de eed op aan de partij die hij daartoe aangewezen achtte. 
Hijj  was bij die aanwijzing geheel vrij ; met name had hij daarbij niet te 
rekenenn met de vraag op welke van de partijen naar de gewone regelen 
vann de bewijslastverdeling de bewijslast zou hebben gedrukt; zijn enige 
maatstaff  van keuze was zijn eigen oordeel welke partij hem door haar eed 
dee meeste waarborg bood voor de waarheid van het te bewijzen feit.115 

Dee rechter kon dus de aanvullende eed opdragen aan de partij op wie de 
bewijslastt rustte of aan de wederpartij, maar altijd ter aanvulling van een 
beginn van bewijs. Alleen bij een begin van bewijs kan er sprake zijn van 
vervolledigingg van dat bewijs. 

67.67. De bewijskracht van de partij-getuigeverklaring 

Sedertt de Wet van 6 december 2001 S 580 bepaalt artikel 164 lid 1 Rv dat 
ookk partijen als getuige kunnen optreden. Artikel 164 lid 2 Rv voegt daar-
aann toe (wat voor de Wet van 3 december 1987 S 590 was bepaald in artikel 
2133 lid 1 Rv): Indien een partij als getuige is gehoord, kan haar verklaring 
omtrentt door haar te bewijzen feiten geen bewijs in haar voordeel opleveren, 
tenzijj  de verklaring strekt ter aanvulling van onvolledig bewijs. Volgens 
HRR 3 maart 1995, NJ 1997, 592 is van aanvulling van onvolledig bewijs 
sprakee als er aanvullende bewijzen voorhanden zijn die zodanig sterk zijn 
enn zodanig essentiële punten betreffen dat zij de partij-getuigeverklaring 
voldoendee geloofwaardig maken. 
Volgenss HR 7 april 2000, NJ 2001, 32 (DA) geldt de beperking van de 
bewijskrachtt voor de verklaring van de partij die de bewijslast draagt. Dat 
iss overeenkomstig de tekst van de wet. Zij geldt volgens HR 17 januari 
2003,, NJ 2003, 176 niet voor de verklaring die de wederpartij als getuige 
voorr tegenbewijs aflegt. In het evengenoemde geval had de partij die de 
bewijslastt droeg vier getuigen doen horen waarna in contra-enquête de 
wederpartijj  (die dus de bewijslast niet droeg) voor tegenbewijs als getuige 
wass gehoord. Voor haar verklaring gold de beperking niet; de waardering 
vann haar verklaring is overgelaten aan het oordeel van de rechter. 
Anderss is het in geval van tegenbewijs in de zin van artikel 151 lid 2 Rv.116 

Wanneerr de door de ene partij gestelde feiten voorshands - dat wil zeggen 
behoudenss tegenbewijs in de zin van artikel 151 lid 2 Rv - vaststaan, 

1155 Asser-Anema-Verdam t.a.p. blz. 475/6. 
1166 Zie de nummers 106 e.v. 
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bijvoorbeeldd door geschrift, dan rust op de wederpartij de last de feiten 
tee bewijzen die zij ter motivering van haar betwisting van de voorshands 
vaststaandee feiten heeft aangevoerd. Wordt zij daarover als getuige gehoord, 
dann geldt voor haar verklaring de beperking. 
Zoalss de Hoge Raad beslist heeft bij arrest van 24 januari 2003 JBPr 
afleveringg 3 -26 juni 2003 - nummer 39, bladzijde 266 geldt de bewijsregel 
vann artikel 213 lid 1 (oud) Rv - thans artikel 164 lid 2 Rv slechts voor een 
(mondelinge)) verklaring die een partij als getuige ten overstaan van de 
rechterr heeft afgelegd; een in het geding gebracht schriftelijke verklaring 
vann een procespartij levert bewijs door geschrift op. 

68.68. Equality of arms 

Dee beperkende bepaling van de bewijskracht van de partij-getuigever-
klaring,, die sedert de Wet van 3 december 1987 S 590 in artikel 213 lid 1 
Rvv was opgenomen, was niet opgenomen in het Ontwerp 28655 van de Wet 
vann 6 december 2001 S 580 omdat zij gelet op EHRM 27 oktober 1993, 
NJJ 1994, 534 (HJS en EJD) strijdig werd geacht met artikel 6 EVRM, dat 
uitgaatt van het beginsel dat genoemd wordt de equality of arms. Doch 
omdatt de Hoge Raad beslist had bij de arresten van 31 maart 1995, NJ 
1997,, 592 en 13 april 2001, NJ 2002, 391 (HJS) dat de beperking niet 
respectievelijkk in beginsel niet strijdig was met artikel 6 EVRM is zij alsnog 
bijbij  wege van amendement in de wet opgenomen. Naar de mening van 
dee Hoge Raad heeft het Europese Hof bij het genoemde arrest van 27 
oktoberr 1993 beslist dat het beginsel van de equality of arms in artikel 6 
EVRMM betekent dat partijen de gelegenheid moeten krijgen hun zaak te 
presenteren,, inclusief het bewijs, zonder dat daarbij de ene partij in een 
beduidendd slechtere positie verkeert dan de andere. Deze uitleg van artikel 
66 EVRM ziet volgens de Hoge Raad alleen op de toelating van de partij-
getuigeverklaringg als bewijsmiddel en houdt zij geen veroordeling in van 
haarr beperkte bewijskracht."7 

Inn zijn noot onder het arrest van de Hoge Raad van 7 april 2000, NJ 2001, 
322 merkt Asser op dat afgezien van de toepassing van artikel 213 lid 1 Rv 
(nuu artikel 164 lid 2 Rv) deze bepaling reeds zelf op de keper beschouwd 
tenn aanzien van de wederpartij een niet gerechtvaardigde ongelijkheid 
schept.118 8 

1177 Stein-Rueb, Burgerlijk procesrecht 7.4.8. 
1188 Aldus ook mevrouw M. de Tombe-Grootenhuis, Het Europees Hof en de partij-getuige, 
NJBB 1994, p. 188 en haar De partij-getuigenverklaring in het burgerlijk procesrecht blz. 133 
enn 146. 
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VI .. VOO R WAARNEMIN G VATBAR E FEITE N 

69.69. Uit eigen waarneming bekende feiten 

Volgenss artikel 163 Rv kan een getuigenverklaring slechts als bewijs dienen 
voorr zover zij betrekking heeft op aan de getuige uit eigen waarneming 
bekendee feiten. Het artikel stemt overeen met artikel 189 (oud) Rv dat 
mett de Wet van 3 december 1987 S 590 in het Wetboek is opgenomen. 
Voordienn gold artikel 1944 BW dat bepaalde: "Iedere getuigenis moet met 
redenenn van wetenschap zijn bekleed. Bijzondere meningen of gissingen, 
bijj  redenering opgemaakt, zijn geen getuigenissen". Door het opgeven van 
dee redenen van wetenschap kon de rechter beoordelen of de verklaring van 
dee getuige een mening, gissing of gevolgtrekking was. 
Dee strekking van de oude artikelen 1944 BW en 189 Rv en het huidige 
artikell  163 Rv is dezelfde: door de getuige getrokken conclusies uit de 
feitenn die hij heeft waargenomen en zijn oordeel over hetgeen hem uit 
eigenn waarneming bekend is, zijn niet relevant. Conclusies uit de door de 
getuigee waargenomen feiten trekt de rechter. 
Artikell  163 Rv moet ruim worden opgevat, maar niet zó ruim dat het zijn 
betekeniss zou verliezen; in algemene zin zou hiervan sprake zijn wanneer 
dee verklaring van de getuige geen verband heeft met de waarneembare 
werkelijkheid. . 

70.70. Verklaring of testimonium de auditu 

Voorr waarneming vatbaar is niet alleen hetgeen de getuige met de ogen, 
maarr ook hetgeen hij met de andere zintuigen heeft waargenomen.119 

Daaronderr is begrepen hetgeen hij bij zichzelf heeft waargenomen en 
uiteraardd hetgeen hij heeft ondervonden. Dit laatste heeft de betekenis van 
artikell  163 Rv niet uitgehold maar wel verminderd. 
Dee verklaring van een getuige die bij een twist tussen partijen aanwezig 
wass dat beiden ongelijk hadden, is wat het gelijk en ongelijk betreft van 
onwaarde,, doch zijn verklaring dat hij de indruk had dat zij beiden ongelijk 
haddenn is een verklaring omtrent hetgeen hij bij zichzelf heeft waargenomen. 
Diee verklaring bevat een voor zintuiglijke waarneming vatbare indruk die 
dee twistende partijen op hem gemaakt hebben.120 

1199 Bijvoorbeeld HR 15 februari 1974, NJ 1974, 389 (WLH). 
1 2 0H R 211 februari 1924, NJ 1924, 491. 
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Toegelatenn is ook het getuigenis van horen zeggen, de zogenaamde 
verklaringg de auditu, omdat een getuige zeer wel uit eigen waarneming 
kann verklaren wat hij een ander heeft horen zeggen. Ook onder het oude 
artikell  1944 BW was volgens Hoge Raad 26 november 1948, NJ 1949,149 
(PhANH)) dit getuigenis toegelaten. 
Houwingg wijst er in zijn tweede noot onder het arrest op dat A wanneer 
hijhij  als getuige wordt gehoord, verklaart dat B hem een mededeling heeft 
gedaan,, slechts verklaart wat hij zelf heeft waargenomen. En de vraag is 
niett of de rechter op grond van de verklaring van A mag aannemen dat B 
aann A die mededeling heeft gedaan - er is geen reden te bedenken waarom 
dee rechter dat niet zou mogen. De vraag is of de rechter op grond van de 
verklaringg van A als bewezen aannemende het feit dat B een mededeling 
heeftt gedaan uit dat feit weer een vermoeden mag putten voor de waarheid 
vann het door B medegedeelde. De Hoge Raad heeft in het vermelde arrest 
diee vraag bevestigend beantwoord met de motivering dat de wet zich er 
niett tegen verzet. Onder vermelding van de literatuur over dit onderwerp 
wijstt Houwing op de bezwaren tegen het getuigenis de auditu en op de 
gevarenn van het gebruik van dit getuigenis, maar hij is tegen een tot de 
rechterr gericht verbod om een dergelijke getuigenis tot het bewijs te doen 
medewerken. . 
Naarr mijn mening mag het getuigenis de auditu tot het bewijs medewerken 
maarr niet als de procespartij de zegsman is geweest. Zo makkelijk kan men 
zichzelff  geen bewijs verschaffen. Maar overigens is niet bij voorbaat uit te 
sluitenn dat het getuigenis de auditu in samenhang en verband met andere 
getuigenverklaringenn tot het bewijs bijdraagt. 

71.71. Intermediaire feiten ofhulpfeiten 

Dee eis van artikel 163 Rv betekent dat conclusies, gevolgtrekkingen, kwali-
ficaties,, al hetgeen niet op waarneming maar op redenering berust, geen 
onderwerpp van getuigenbewijs vormt. Wat niet op waarneming berust, 
kann niet rechtstreeks door getuigen worden bewezen, maar dat is ook 
niett vereist. Overmacht, schuld, aansprakelijkheid, verantwoordelijkheid, 
willekeurr en dergelijke zijn juridische kwalificaties die alleen op indirecte 
wijzee via de feiten in de zin van artikel 163 Rv kunnen worden bewezen. 
Onderwerpp van bewijs door getuigen vormen in dat geval - indien gesteld 
-- de intermediaire feiten of hulpfeiten die de conclusie, de gevolgtrekking 
off  kwalificatie wettigen. Zijn die feiten niet betwist, zijn partijen alleen 
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verdeeldd omtrent de vraag, of zij de beweerde conclusie of kwalificatie 
wettigen,, dan staan die feiten vast. Of zij de conclusie wettigen, beslist de 
rechter. . 
Dee grens tussen hetgeen wèl en niet voor waarneming vatbaar is, is niet 
scherpp te trekken.121 Die grens is te zoeken in de bij een normaal mens 
bestaandee mogelijkheid van vergissing, vergissing niet in de waarneming 
maarr in de conclusie die men uit het waargenomen feit trekt122, of in de 
kwalificatiee van de waargenomen feiten. De grens ligt daar waar redenering 
inn de zin van het gewone spraakgebruik nodig wordt. Asser-Anema-
Verdamm laat zich hierover als volgt uit: "Nu is het zo dat in elke medede-
lingg van eigen wetenschap reeds heel wat "redenering" verscholen ligt. In 
elkk betoog, in elk verhaal en eigenlijk in elk woord ligt reeds een zekere 
conclusie.. Wanneer artikel 1944 BW zich richt tegen bijzondere meningen 
off  gissingen "bij redenering opgemaakt" dan treft dat de juist genoemde 
"conclusies""  natuurlijk niet, of om het anders uit te drukken zulke normale 
gevolgtrekkingenn die ieder weldenkend mens moet maken, hebben als 
meningg niets "bijzonders" en zijn zeker geen "gissingen", al kan de getuige 
zichh evengoed vergissen, als hij dat bij alle horen en zien kan".123 

Dee grens tussen waarneming en redenering is ten gunste van de laatste 
verschoven.1244 Er bestaat een overgangsgebied tussen hetgeen wèl en niet 
voorr waarneming vatbaar is en op dat gebied kan verschillend worden 
geoordeeld. . 

72.72. Duidelijkheid van de omschrijving van de te bewijzen feiten 

Dee te bewijzen aangeboden feiten moeten duidelijk zijn omschreven. 
"Feitenn die niet duidelijk zijn omschreven, zijn geen feiten in de zin der wet 
enn daarom ongeschikt om tot grondslag van bewijs te dienen".125 Wanneer 
hett de rechter niet duidelijk is, waarop eiser zijn vordering of gedaagde 
zijnn verweer doet steunen, wanneer het hem niet duidelijk is welke feiten 
nuu eigenlijk de grondslag van de vordering of het verweer vormen,126 is het 
aanbodd van eiser of van gedaagde zijn stelling te bewijzen niet duidelijk. 
Dee rechter mag wel vaststellen wat een partij met onduidelijk omschreven 
feitenn kennelijk heeft bedoeld te zeggen, maar hij mag daar niet naar 
raden.. Feiten in de zin der wet zijn wat het getuigenbewijs betreft duidelijk 
omschrevenn feiten in de zin van artikel 163 Rv. 

1211 Zo ook voor het strafrecht bij arrest van 20 dec, 1926, NJ 1927 blz. 85. 
1222 F.G. en HJ. Scheltema Nederlands burgerlijk bewijsrecht (1940), blz. 421. 
1233 Van bewijs (1953) blz. 257. 
1244 Veegens in zijn noot onder HR 15 november 1968, NJ 1969, 1. 
1255 HR 16 februari 1893,W 6305; zie hoofdstuk IX . 
1266 HR 14 november 1940, NJ 1941, 413. 
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73.73. Bewijs door deskundigen 

Eenn te bewijzen aangeboden feit kan bestaan in een feit dat voor waarneming 
vatbaarr is, maar niettemin niet door getuigen kan worden bewezen, maar 
alleenn door deskundigen, personen die door studie of ervaring over de 
vereistee kennis beschikken om over het feit te kunnen verklaren. Wanneer 
bijvoorbeeldd een partij stelt dat het hem geleverde schilderij niet echt is 
off  dat een hem geleverde briljant niet de opgegeven kwaliteit bezit, is een 
deskundigenonderzoekk aangewezen. 
Artikell  194 lid 1 Rv bepaalt: De rechter kan op verzoek van een partij of 
ambtshalvee een bericht of een verhoor van deskundigen bevelen. 
Di tt artikel heeft anders dan artikel 166 lid 1 Rv een facultatief karakter. 
Hett is aan het beleid van de feitenrechter overgelaten of hij wil overgaan 
tott het benoemen van een deskundige en het staat hem dus vrij een verzoek 
tott het bevelen van een deskundigenonderzoek af te wijzen, aldus HR 14 
decemberr 2001, NJ 2002, 73. 
Hett is volgens artikel 194 lid 2 Rv ook aan de rechter overgelaten of hij na 
overlegg met partijen één of meer deskundigen wil benoemen. Ook in de 
keuzee van de deskundige(n) is hij vrij . Maar de vrijheid van de rechter kan 
niett onbeperkt bestaan. Wanner partijen een eensluidend verzoek doen een 
deskundigenonderzoekk te bevelen of om één deskundige te benoemen of 
omm déze deskundige te benoemen, dan is het een eis van goede procesorde 
datt de rechter motiveert waarom hij van het verzoek afwijkt. 
Wanneerr in de genoemde gevallen die partij aanbiedt door getuigen te 
bewijzenn dat het schilderij niet echt is, dat de briljant de opgegeven kwaliteit 
niett bezit, moet de rechter dan afwachten of de getuigen de vereiste kennis 
blijkenn te bezitten of mag hij verlangen dat opgegeven wordt dat de ge-
tuigenn over de vereiste kennis beschikken teneinde daarover te kunnen 
verklaren?? Mijns inziens het laatste omdat de rechter in een dergelijk geval 
moett kunnen beoordelen of een getuigenverhoor wel zin heeft. 

74.74. Bewijsopdracht en waarneembaarheid van de te bewijzen feiten 

Moetenn nu, wil het tot een bewijsopdracht van de niet voor waarneming 
vatbaree feiten komen, de voor waarneming vatbare feiten (de genoemde 
intermediairee feiten of hulpfeiten) waaruit het niet voor waarneming 
vatbaree feit kan worden afgeleid, door de partij die het niet voor waarneming 
vatbaree feit wil bewijzen, zijn gesteld? Ingevolge artikel 166 Rv (artikel 192 
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lidd 2 oud) moeten de feiten die onderwerp van het getuigenbewijs vormen, 
inn het dictum van het interlocutoire vonnis waarbij het bewijs wordt 
opgedragen,, zijn vermeld. Hetgeen in het dictum wordt vermeld, wordt wel 
dee bewijsopdracht genoemd. Geldt nu artikel 163 Rv (artikel 189 oud) ook 
voorr de bewijsopdracht of geldt het artikel alleen voor de getuigenverkla-
ring?;; met andere woorden mag de bewijsopdracht bestaan in het niet voor 
waarnemingg vatbare feit of moet ook de bewijsopdracht bestaan in de voor 
waarnemingg vatbare feiten, waaruit het niet voor waarneming vatbare feit 
kann worden afgeleid? Ooit heeft de Hoge Raad beslist127 dat de bewijsop-
drachtt de voor waarneming vatbare feiten moet bevatten. "Het middel 
aangewendd tegen 's Hofs beslissing dat het aangeboden getuigenbewijs 
niett toelaatbaar zou zijn, is ongegrond, vermits die beslissing steunt op de 
juistee grond dat de grens tussen beide percelen, die volgens de voorstelling 
vann de appellant niet zonder voorafgaande opmeting door de landmeters 
kann worden vastgesteld, als voor de zintuigen niet waarneembaar niet door 
getuigenn kan worden bewezen." 

All  in 1918 is de Hoge Raad daarop teruggekomen.128 In het toen berechte 
gevall  had volgens de Hoge Raad het bewijsthema een zuiver feitelijk 
karakterr "maar ook al ware dat anders, de omstandigheid dat een te 
bewijzenn opgelegd feit niet voor dadelijke waarneming vatbaar is en alleen 
doorr de rechter uit andere wel waarneembare feiten kan worden afgeleid, 
verhindertt niet dat het in de zin der wet is een daadzaak, waarvan ge-
tuigenbewijss mag worden bevolen". 
Inn zijn noot onder HR 15 november 1968, NJ 1969, 1 merkt Veegens het 
volgendee op: "De bepaling van artikel 189 Rv129 dat het getuigenverhoor 
overr "daadzaken" moet lopen, geldt lang niet meer als een beletsel. De 
Hogee Raad acht artikel 1944 lid 2 BW (later artikel 189 Rv) alleen geschre-
venn voor de verklaringen van de getuigen." 
Ditt kan naar mijn mening niet juist zijn. Volgens het oude artikel 200A lid 
22 Rv, volgens het latere artikel 192 lid 2 Rv en volgens het huidige artikel 
1666 lid 2 Rv moeten de feiten in het interlocutoire vonnis waarbij een 
getuigenverhoorr wordt bevolen, zijn omschreven. Die feiten zijn dezelfde 
feitenn als waarvan in artikel 189 (oud) Rv sprake was. De Hoge Raad is 
niett bij zijn voormelde beslissing uit 1918 gebleven. In een later arrest130 

beslistee hij dat het aangeboden bewijs een feit moet betreffen. 
Inn het geval dat eiseres echtscheiding vorderde op grond van duurzame 
ontwrichtingg van het huwelijk voerde gedaagde als verweer aan dat de 
ontwrichtingg in overwegende mate was te wijten aan eiseres. Volgens de 

1277 HR 16 mei 1890,W 5876; idem HR 23 januari 1897,W6921. 
1288 HR 5 april 1918, NJ 1918, 575 W 10269; idem HR 3 januari 1924, NJ 1924, 377 W 
11215. . 
1299 Het huidige artikel 156 Rv dat van "feiten" spreekt. 
1300 HR 16 januari 1957, NJ 1957, 109; HR 26 april 1968, NJ 1958, 254: Het Hof was 
aann het bewijsaanbod voorbijgegaan, omdat hetgeen gesteld was onvoldoende feitelijk was 
gefundeerd;; HR 7 februari 1964, NJ 1964, 153: De verkoper van het erfpachtsrecht met 
allee rechten op het op de grond gestichte pand had met zijn stelling dat de koper niet meer 
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regelss van de bewijslastverdeling rustte op gedaagde het bewijs van zijn 
verweer.. Maar dat de ontwrichting in overwegende mate aan eiseres is 
tee wijten, kan niet rechtstreeks worden bewezen. Gedaagde had voor 
waarnemingg vatbare feiten en omstandigheden moeten stellen waaruit de 
gegrondheidd van zijn verweer kon worden afgeleid.131 Zonder die was zijn 
stellingg een niet voor bewijs door getuigen in aanmerking komende gratuite 
bewering.. Gedaagde behoort niet toegelaten te worden tot het bewijs van 
"feitenn en omstandigheden" waaruit voortvloeit dat de ontwrichting in 
overwegendee mate aan eiseres is te wijten. 

Dee rechter beveelt een getuigenverhoor alleen als de te bewijzen feiten 
tott de beslissing van de zaak kunnen leiden. Wil voor de rechter de ver-
plichtingg bestaan om een partij tot bewijs door getuigen toe te laten, dan 
moett vaststaan dat de te bewijzen aangeboden feiten tot de door haar 
gevorderdee beslissing kunnen leiden.132 Hoe kan de rechter dat beoordelen, 
alss die feiten niet zijn gesteld en eerst van de getuigen worden vernomen? 
Inn het geval HR 18 januari 1957, NJ 1957, 109 waarin partijen verdeeld 
warenn omtrent de inhoud van een tussen hen gevoerd gesprek, had het Hof 
naa vastgesteld te hebben dat het besprokene niet door getuigen kon worden 
bewezenn omdat het gesprek onder vier ogen was gevoerd, de appellant niet 
tott bewijs door getuigen van die inhoud toegelaten. Volgens de eiser in 
cassatiee sloot het feit dat het gesprek onder vier ogen was gevoerd, geenszins 
uitt dat het besprokene door getuigen zou kunnen worden bewezen "immers 
bijj  wege van het getuigenverhoor kunnen zodanige feiten en omstandig-
hedenn worden bewezen dat daaruit de inhoud van het gesprek kan komen 
vastt te staan". De eiser in cassatie was blijkbaar van mening dat die feiten 
enn omstandigheden niet gesteld behoefden te worden maar bij het getui-
genverhoorr aan de dag mochten komen. Als de bewijsopdracht geen feiten 
behoeftt te betreffen waaromtrent een getuige uit eigen waarneming kan 
verklaren,, dan betekent dat dat de wel voor waarneming vatbare feiten, 
waaruitt het niet voor waarneming vatbare te bewijzen feit kan worden 
afgeleidd door de getuige in het geding worden gebracht. Dan weten tot op 
hett tijdstip waarop het getuigenverhoor begint noch de rechter noch de 
wederpartijj  over welke feiten het getuigenverhoor gaat. De partij die het 
bewijss moet leveren, weet het waarschijnlijk ook niet; anders had zij die 
feitenn wel gesteld. 

Diee feiten zouden, indien zij door de partij zelf in het geding zouden zijn 
gebracht,, onderwerp van het debat tussen partijen zijn geweest en de 
rechterr had kunnen vaststellen, of zij al of niet betwist waren. Indien zij 

terugg kon of niet meer terug wilde omdat hij al dadelijk na het sluiten van de voorlopige 
koopovereenkomstt was begonnen met verbouwingen, opdat die stelling niet als mening of 
veronderstellingg aangemerkt zou worden, moeten opgeven waarop die stelling was gebaseerd, 
bijvoorbeeldd een uitlating van de koper. 
1311 HR 17 januari 1975, NJ 1976, 89. 
1322 HR 17 juni 1938, NJ 1939, 324; 7 februari 1964, NJ 1964, 153. 
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niett zouden zijn betwist of indien alleen de gevolgtrekking uit die feiten 
zouu zijn betwist, zou het getuigenverhoor niet nodig zijn. Zouden zij zijn 
betwist,, dan zou het bewijs evenmin nodig zijn als de rechter zou oordelen 
datt die feiten, indien zij worden bewezen, de gevolgtrekking niet wettigen. 
"Hett is duidelijk dat, zal de tegenpartij zich over de feiten en het in verband 
daarmedee gevraagde getuigenverhoor kunnen verklaren, haar die feiten 
tochh duidelijk moeten zijn medegedeeld.133 

Alss de curator in een faillissement ten behoeve van de boedel de nietigheid 
inroeptt van een door de failliet vóór zijn faillietverklaring onverplicht 
verrichtee handeling - de terugbetaling aan gedaagde van geleend geld -
stellendee dat gedaagde wist dat de schuldeisers door die handeling zijn 
benadeeldd en de gedaagde ontkent dat zij dat wist, dan dient de curator 
zijnn stelling te bewijzen. Als de bewijsopdracht niet de voor waarneming 
vatbaree feiten zou behoeven te vermelden, dan zou de bewijsopdracht 
kunnenn luiden: Laat eiser toe door getuigen te bewijzen dat gedaagde wist 
datt door de handeling de schuldeisers zijn benadeeld of laat eiser toe door 
getuigenn te bewijzen feiten en omstandigheden waaruit volgt dat gedaag-
dee wist etc. De intermediaire feiten waaruit de wetenschap van gedaagde 
kann worden afgeleid, moeten dan uit de mond van de getuigen worden 
vernomen. . 
Wanneerr een voetganger door een auto wordt aangereden en daardoor 
schadee lijdt , is in beginsel de eigenaar van de auto aansprakelijk voor de 
schade,, tenzij hij aannemelijk maakt dat de aanrijding te wijten was aan 
overmacht,, waaronder bewuste roekeloosheid van de voetganger. Dan 
kann het toch niet mogelijk zijn dat te bewijzen wordt opgedragen dat de 
aanrijdingg was te wijten aan overmacht of aan bewuste roekeloosheid van de 
voetgangerr of dat opgedragen wordt te bewijzen feiten en omstandigheden 
waaruitt volgt dat de aanrijding was te wijten aan overmacht of aan bewuste 
roekeloosheidd van de voetganger. 
Alss argument voor de opvatting dat de eis van waarneembaarheid alleen 
geldtt voor de verklaring van de getuige en niet voor de bewijsopdracht is wel 
aangevoerd1344 dat de bewijsopdracht, indien deze alleen voor waarneming 
vatbaree feiten zou mogen bevatten, zeer uitvoerig zou worden. Maar een uit-
voerigee bewijsopdracht van feiten waarover getuigen uit eigen waarneming 
kunnenn verklaren, is beter dan een getuigenverhoor dat bij gebreke van die 
feitenn oeverloos kan worden. 
Datt de feiten die onderwerp van het getuigenbewijs vormen, in het dictum 
vann het interlocutoire vonnis moeten zijn uitgedrukt, is in een arrest van 

1333 Van Boneval Faure t.a.p. IV-II , blz. 57. 
1344 Pitlo, Bewijs en Verjaring (1946) blz. 98. 
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hett Hof Den Bosch135 als volgt duidelijk omschreven: "dat appellanten 
bijbij  de formulering van hun be wijsaanbod over het hoofd hebben gezien 
dee algemeen geldende regel, krachtens welke enkel daadzaken en niet de 
doorr de rechter uit vaststaande daadzaken tot onbekende daadzaken af te 
leidenn gevolgtrekkingen voor bewijslevering (door getuigen) in aanmerking 
kunnenn komen." 
Getuigenn worden gehoord om door de een gestelde en door de ander 
betwistee feiten te horen bevestigen of ontkennen, niet om feiten aan te 
dragen. . 

75.75. Bewijs van feiten en rechten 

Artikell  150 Rv dat opgenomen is onder de Algemene bepalingen van 
bewijsrechtt spreekt van het bewijs van feiten en rechten: De partij die zich 
beroeptt op rechtsgevolgen van de door haar beweerde feiten of rechten 
draagtt de bewijslast van die feiten en rechten, tenzij uit enige bijzondere 
regell  of uit de eisen van redelijkheid en billijkheid een andere verdeling van 
dee bewijslast voortvloeit. Voordien met de Wet van 3 december 1987 S 
5900 was al het bewijs van "rechten" in artikel 177 Rv opgenomen. Terecht 
want,, naar algemeen wordt aangenomen, kunnen ook rechten worden 
bewezen,, bijvoorbeeld door geschrift. Het is ook schriftelijk bewijs geweest 
waaraann toen gedacht is, getuige hetgeen naar aanleiding van het Ontwerp 
datt geleid heeft tot de Wet van 3 december 1967 volgens Parlementaire 
geschiedeniss van de nieuwe regeling van het bewijsrecht in burgerlijke 
zakenn (onder redactie van G.B. Rutgers en J.RC. Flach) door GJ. Boon 
opp bladzijde 78 is opgemerkt: "Eigendomsrecht kan rechtstreeks worden 
bewezenn door een akte waarin de wederpartij dat recht heeft erkend, een 
vorderingsrechtt door een schuldbekentenis". Huurrecht kan rechtstreeks 
wordenn bewezen door een akte, maar ook door vermoedens, bijvoorbeeld 
doorr periodieke - geaccepteerde - betalingen onder vermelding van "huur": 
"niett nodig is dat feiten worden gesteld en bewezen waaraan het materiële 
rechtt het ontstaan van eigendom of vorderingsrecht verbindt".136 

Maarr anders is het als men een recht wil bewijzen door middel van 
getuigen. . 

Artikell  166 Rv (artikel 192 oud) dat opgenomen is onder de bepalingen 
vann het bewijs door getuigen, spreekt alleen van het bewijs van feiten: In-
dienn bewijs door getuigen bij de wet is toegelaten, beveelt de rechter een 
getuigenverhoorr zo vaak een der partijen het verzoekt en de door haar te 

1355 19 februari 1953, NJ 1953,737. 
1366 Zie in dit verband Burgerlijke rechtsvordering (Rutgers-Flach-Gerretsen) aantekening 4 
opp artikel 176 oud Rv. 
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bewijzenn aangeboden feiten betwist zijn en tot de beslissing van de zaak 
kunnenn leiden. 
Kennelijkk - door het weglaten van het woord "rechten" in artikel 192 oud 
Rvv en in artikel 166 Rv - is de wetgever er vanuit gegaan dat rechten niet 
rechtstreekss door getuigen kunnen worden bewezen, maar dat feiten moe-
tenn worden bewezen waaraan het objectieve recht het bestaan van het 
(subjectieve)) recht verbindt. Dat een (subjectief) recht bestaat, is een gevolg-
trekking;; het is niett voor waarneming vatbaar en dus kan de verklaring van 
eenn getuige niet een hem uit eigen waarneming bekend feit betreffen. 
Inn artikel 187 lid 3 sub b Rv echter, dat handelt over het voorlopig getui-
genverhoor,, is weer wel sprake van feiten en rechten zoals dat ook in het 
oudee artikel 215 lid 3 sub b Rv het geval was. Volgens het derde lid van 
ditt artikel sub b moet het verzoek om tot een voorlopig getuigenverhoor 
tee worden toegelaten, inhouden de feiten of rechten die men wil bewijzen. 
Datt strookt naar mijn mening dus niet met artikel 166 Rv. 

76.76. Positieve en negatieve feiten 

Hett onderscheid tussen feiten die wèl en die niet voor waarneming vatbaar 
zijnn valt niet samen met het onderscheid tussen positieve en negatieve 
feiten.. Een positief feit kan niet voor waarneming vatbaar zijn en een 
negatieff  feit kan dat wel zijn. Dat een werknemer op een bepaalde dag niet 
opp zijn werk is verschenen, dat de onrechtmatige daad niet door gedaagde 
iss gepleegd kan rechtstreeks door getuigen worden bewezen. Het gaat 
omm de waarneembaarheid. Een niet voor waarneming vatbaar negatief 
feitt moet evenals een niet voor waarneming vatbaar positief feit via wel 
voorr waarneming vatbare intermediaire feiten op hulpfeiten door getuigen 
wordenn bewezen. Dat is voor een partij een moeilijke bewijsopdracht, 
waarinn de wederpartij haar soms tegemoet behoort te komen zoals de 
Hogee Raad besliste bij arrest van 25 april 1986, NJJ 1986, 624. In dat geval 
hadd de ontslagen werknemer zijn werkgever aangesproken op de grond 
datt de werkgever de dienstbetrekking kennelijk onredelijk had beëindigd. 
Volgenss de werknemer was de hem opgegeven reden "vals" in de zin van 
niett bestaand. Niet op de werkgever rustte de bewijslast dat de reden echt 
enn bestaand was, maar volgens de regel van de bewijslastverdeling "wie 
steltt moet bewijzen" op de werknemer dat de reden vals in de zin van niet 
bestaandd was. "Teneinde" - aldus de Hoge Raad - "tegemoet te komen 
aann de bezwaren die in dit geval aan zodanige bewijslevering verbonden 
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kunnenn zijn, kan evenwel van de werkgever worden gevergd dat hij bij zijn 
betwistingg van de stellingen van de werknemer voldoende feitelijke gegevens 
verstrektt ter staving van de opgegeven ontslagreden om de werknemer voor 
zijnn bewijslevering aanknopingspunten te verschaffen".137 

Inn dergelijke gevallen bestaat wat genoemd wordt een aanvullende stel-
plichtt of een aanvullende betwistingsverplichting. 

77.77. Tegemoetkomen aan moeilijk bewijslast 

Inn de zaak HR 20 november 1987, NJ 1988, 500 (WLH) had volgens de 
klachtt van eiseres tot cassatie het Hof na vastgesteld te hebben dat de oorzaak 
vann schade een kunstfout kon zijn, niet haar moeten belasten met het bewijs 
datt er sprake was van een kunstfout, maar de arts moeten belasten met het 
bewijss dat van een kunstfout geen sprake was. De Hoge Raad verwerpt die 
klachtt met de toevoeging "dat wel van de arts kan worden verlangd dat hij 
voldoendee feitelijke gegevens verstrekt ter motivering van zijn betwisting 
vann de stellingen van de patiënt, teneinde deze aanknopingspunten voor 
eventuelee bewijslevering te verschaffen". Het Hof - aldus de Hoge Raad 
-- was er kennelijk vanuit gegaan dat daaraan niet was voldaan. 
Inn dezelfde zin HR 13 januari 1995, NJ 1997, 175 (CJHB). "I n een geval 
alss het onderhavige, waarin een ziekenhuis wordt verweten verwijtbaar 
onzorgvuldigg te hebben gehandeld, kan van het ziekenhuis worden 
verlangdd dat het voldoende feitelijke gegevens verstrekt ter motivering 
vann zijn betwisting van de stellingen van de patiënt teneinde deze 
aanknopingspuntenn voor eventuele bewijslevering te verschaffen. Nu het 
ziekenhuiss aan die stelplicht niet heeft voldaan was, zoals het Hof met 
juistheidd heeft geoordeeld, voor een bewijsopdracht geen plaats". 
Brunnerr schrijft in zijn noot: "Ook een patiënt die niet kan weten wat hem 
iss overkomen, heeft en houdt de bewijslast van de oorzaak. Maar omdat hij 
inn bewijsnood is, dient de partij die over relevante informatie beschikt haar 
betwistingg van de stellingen van de eiser met precieze feitelijke stellingen te 
motiveren.. Laat zij dat na dan kan de rechter die betwisting als onvoldoende 
gemotiveerdd ter zijde stellen". Geen omkering dus van de bewijslast. De 
partijj  die stelt dat een kunstfout is begaan, draagt volgens artikel 150 Rv de 
bewijslastt van die stelling, maar de wederpartij behoort haar tegemoet te 
komenn in haar moeilijke bewijspositie door de betwisting dat een kunstfout 
iss begaan te motiveren. 

1377 Eerder al in dezelfde zin HR 29 november 1957, NJ 1958, 31; 6 april 1990, NJ 1990, 
5733 (PAS). 
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Volgenss HR 17 november 2000, NJ 2001, 596: Van een werkgever die op 
grondd van artikel 7:658 BW wordt aangesproken door een werknemer die 
gemotiveerdd stelt dat hij schade heeft geleden in de uitoefening van zijn 
werkzaamhedenn en tevens hoe deze schade is ontstaan, mag in het kader 
vann de betwisting van de stellingen van de werknemer worden gevergd 
datt hij in het algemeen de omstandigheden aangeeft die in zijn "domein" 
liggen. . 
Dee hoofdregel van de bewijslastverdeling is: wie stelt moet bewijzen. 
Omkeringg van de bewijslast betekent: de wederpartij moet het tegendeel 
bewijzenn van hetgeen de partij gesteld heeft. Als eiser betaling vordert van 
aann gedaagde geleverde goederen en gedaagde de levering betwist, dan 
zouu bij omkering van de bewijslast gedaagde moeten bewijzen dat eiser 
hemm geen goederen heeft geleverd. Als gedaagde stelt dat hij de goederen 
betaaldd heeft, dan zou bij omkering van de bewijslast eiser moeten bewijzen 
datt gedaagde niet betaald heeft. Dat aanvaardt niemand. Omkering van de 
bewijslastt bestaat niet. Wat omkering van de bewijslast genoemd wordt, 
iss tegenbewijs in de zin van artikel 151 lid 2 Rv tegen hetgeen voorshands 
vaststaat,, hetgeen hierna in hoofdstuk IX ter sprake komt. 
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VII .. TE R ZAK E DIENEND E FEITE N 

78.78. Litis decisoire feiten 

Dee te bewijzen aangeboden feiten moeten om voor bewijs in aanmerking te 
komenn betwist zijn of anders gezegd niet vaststaan, hetgeen in hoofdstukVIII 
terr sprake komt. Maar als de te bewijzen aangeboden feiten niet vaststaan, 
leidtt dat niet noodzakelijk tot het bevelen van een getuigenverhoor. De 
feitenn moeten ook naar de andere eis die artikel 166 lid 1 Rv stelt tot de 
beslissingg van de zaak kunnen leiden. Dat is een positieve eis. Het artikel 
steltt niet de negatieve eis dat niet is gebleken dat zij niet tot de beslissing 
vann de zaak kunnen leiden.138 

Wanneerr de rechter, veronderstellenderwijs van de juistheid van de betwiste 
feitenn uitgaande, van oordeel is dat zij niet tot de beslissing van de zaak 
kunnenn leiden, behoeven die feiten geen bewijs. Bij arrest van 3 februari 
1967,, NJ 1968, 32 (DJV) overwoog de Hoge Raad: "Ervan uitgaande dat 
dee vordering van de oorspronkelijke eiser ook niet voor toewijzing vastbaar 
zouu zijn, indien het door hem aangeboden bewijs van zekere door hem 
tee bewijzen aangeboden feiten als ter inleidende dagvaarding gesteld zou 
wordenn geleverd, heeft het Hof het aangeboden bewijs van die feiten 
terechtt gepasseerd". Dan doen die feiten voor de beslissing niet ter zake en 
iss het aanbod die feiten te bewijzen niet ter zake dienende. 
Hett woord "kunnen" in artikel 166 lid 1 Rv is niet een hulpwerkwoord van 
modaliteitt dat een mogelijkheid uitdrukt, maar betekent "vermogen"; de 
tee bewijzen aangeboden feiten moeten tot de gevorderde beslissing van de 
zaakk vermogen te leiden. 
Alss de feiten waarop een partij zich heeft beroepen niet zijn betwist of 
niett (gemotiveerd) zijn weersproken, met andere woorden als die feiten 
vaststaan,, behoeven zij niet te worden bewezen. Vaststaande feiten vormen 
geenn onderwerp van getuigenbewijs. 
Alss de feiten vaststaan kan de rechter een eindvonnis wijzen, tenzij hij 
bewijss verlangt zo vaak aanvaarding van de stellingen van partijen zou 
leidenn tot een rechtsgevolg dat niet ter vrije bepaling van partijen staat 
(artikell  149 lid 1 Rv). 

HRR 17 juni 1938, NJ 1939, 324. 
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79.79. Gebondenheid aan bewijsopdracht? 

Hett woord "kunnen" in artikel 166 drukt het voorlopig karakter van de 
bewijsopdrachtt uit. De formulering van de bewijsopdracht heeft een bloot 
voorlopigg karakter, waaraan de (appèl)rechter in het verdere verloop van 
hett geding niet gebonden is.139 In cassatie kan over een in een tussenvonnis 
gegevenn bewijsopdracht niet worden geklaagd. Dat geldt evenzeer voor 
hett hoger beroep.140 Dat lijdt alleen uitzondering als de bewijsopdracht 
steuntt op een uitdrukkelijk en zonder voorbehoud gegeven beslissing, 
eenn eindbeslissing dus die de rechter bindt in het verdere verloop van het 
geding.1411 Die beslissing kan alleen worden bestreden in hoger beroep of in 
cassatie.. Heropening in dezelfde instantie van het debat met betrekking tot 
diee beslissing is in strijd met een goede procesorde.142 Wiersma143 spreekt 
hierr van een geclausuleerde bewijsopdracht, dat is een bewijsopdracht 
waaraann de rechter heeft toegevoegd dat bij het slagen of mislukken 
daarvann bepaalde gevolgen al dan niet zullen intreden, zoals in het geval 
HR211 juni 1991, NJ 1991,710. 

80.80. De gevorderde beslissing 

Dee beslissing waarvan artikel 166 Rv spreekt, is een bepaalde beslissing: de 
beslissing,, niet een beslissing.144 De beslissing is de gevorderde beslissing. 
Dee feiten die een partij aanbiedt te bewijzen, moeten kunnen leiden tot de 
beslissingg die zij vordert. Als de feiten daartoe niet kunnen leiden, heeft het 
geenn enkele zin bewijs van die feiten op te dragen. 
Dee eis dat de te bewijzen aangeboden feiten tot de beslissing van de zaak 
moetenn kunnen leiden, stelde ook het oude artikel 103 Rv dat van toe-
passingg was in kantongerechtzaken en het oude artikel 192 Rv dat van toe-
passingg was in rechtbankzaken en in zaken voor het Hof. 
Rechtvaardigenn de te bewijzen aangeboden feiten, getoetst aan het 
objectievee recht en/of aan hetgeen partijen zijn overeengekomen, het 
ingeroepenn rechtsgevolg? Als dat niet het geval is, is het aanbod die feiten 
tee bewijzen niet ter zake dienende. 

81.81. Toespitsing van het bezvijsaanbod 

Menn kan het ook nog anders uitdrukken. De feiten die een partij te 
bewijzenn aanbiedt, moeten toegespitst zijn op het punt waarop het voor 

1399 HR 25 november 1966, NJ 1967, 72. 
1400 HR 7 december 1962, NJ 1964, 404. 
1411 HR 3 februari 1967, NJ 1968, 32 (DJV). 
1422 HR 4 mei 1984, NJ 1985, 3; Ras, Het tussenvonnis in het burgertijk geding, blz. 163; HR 
266 juni 1953, NJ 1953, 629; 20 april 1956, NJ 1956,258; 18 maart 1960, NJ 1960,268. 
1433 H.W. Wiersma, Enkele eindbeslissingen of voorlopige oordelen bij de toepassing van de 
bepalingenn in de artikelen 176-232 Rv, Ars Aequi 48/2, februari 1999 blz. 125. 
1444 Zoals Eras schrijft in, NJB 1950 nummer 28, blz. 577. 
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dee door haar gevorderde beslissing aankomt, zoals naar voren kwam in 
HRR 23 maart 1979, NJ 1979, 430. Volgens artikel 7:226 BW wordt bij 
verkoopp van een verhuurd goed een tevoren aangegane huurovereenkomst 
niett verbroken. De rechten en verplichtingen uit de huurovereenkomst, 
waaronderr de verplichting van de verhuurder de huurder het rustig genot 
vann het gehuurde te waarborgen, gaan niet op de koper over met het sluiten 
vann de koopovereenkomst, maar eerst met de eigendomsoverdracht van 
hett gehuurde. Toen in deze zaak de huurder van een benzinestation door 
eenn derde was gestoord in het rustig genot, vorderde hij van de koper, aan 
wiee het station nog niet in eigendom was overgedragen, schadevergoeding. 
Dee huurder had gesteld en te bewijzen aangeboden dat de koper van het 
stationn bij hem was geweest en hem had medegedeeld dat hij (de koper) 
alss verhuurder was aan te merken, dat de huurpenningen voortaan aan 
hemm (de koper) moesten worden betaald en dat hij (de koper) de vorde-
ringg die de verhuurder op hem (de huurder) had, aan hem (de koper) 
moestt worden afbetaald, waarmee hij (aldus de huurder) had te kennen 
gegevenn de positie van de verhuurder te hebben overgenomen. Nu evenwel 
hett station ten tijde van de stoornis in het rustig genot nog niet aan de 
koperr was overgedragen, de koper dus nog niet rechtens in de plaats van 
dee verkoper als verhuurder was getreden, zou de vordering van de huurder 
tegenn de koper tot schadevergoeding pas kunnen slagen, indien die koper 
hemm ook zou hebben medegedeeld dat hij ook was getreden in de ver-
plichtingg hem het rustig genot van het station te waarborgen. Daarop was 
hetgeenn de huurder gesteld en te bewijzen had aangeboden, te weten dat 
dee koper hem had medegedeeld dat hij ook getreden was in de verplichting 
vann de verhuurder hem het rustig genot van het station te waarborgen, niet 
toegespitst.145 5 

82.82. Concludente en pertinente feiten 

Anderss gezegd: de feiten die een partij aanbiedt te bewijzen, moeten 
concludentt en pertinent zijn. Concludente feiten zijn afdoende feiten, 
feitenn die als ze bewezen zijn146 de zaak afsluiten. Pertinente feiten zijn 
feitenn die de zaak in geschil betreffen en die, bewezen zijnde, met andere 
reedss vaststaande of nog vast te stellen pertinente feiten tot de gevorderde 
beslissingg kunnen leiden; feiten die tot de gevorderde beslissing kunnen 
bijdragen.147 7 

1455 HR 23 maart 1979, NJ 1979, 430. 
1466 Of zij bewezen zijn kan pas beoordeeld worden nadat de getuigen zijn gehoord. HR 24 
novemberr 1961, NJ 1962, 22. 
1477 HR 2 januari 1959, NJ 1959, 63; 24 november 1961, NJ 1962, 22. Van Rossem-Cleveringa 
aantekeningg 2 op artikel 103 (oud). 
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83.83. De zelfstandigheid van de rechter 

Dee rechter die verplicht is in de bij hem aangebrachte zaak vonnis te 
wijzenn of een beschikking te geven gaat zelfstandig te werk. Aan rechts-
beschouwingenn die partijen geven is hij niet gebonden. De rechter kent 
hett recht of zoals soms gezegd wordt ius curia novit. Hij behoeft op 
rechtsbeschouwingenn van partijen niet in te gaan, maar het kan voor een 
goedee en duidelijke motivering van zijn beslissing raadzaam zijn dat wel 
tee doen. Al was het alleen al om er blijk van te geven dat hij er kennis van 
genomenn heeft. 
Hetzelfdee geldt voor beschouwingen die partijen gegeven mochten hebben 
overr de betekenis van de feiten. De rechter stelt de betekenis van de feiten 
zelfstandigg vast: HR 10 december 1993, NJ 1994, 192. Wanneer tussen 
partijenn een overeenkomst tot stand is gekomen dan legt de rechter, als 
partijenn omtrent de uitleg van die overeenkomst verdeeld zijn, de overeen-
komstt zelfstandig uit. 

84.84. Zelfstandige uitleg door de rechter van de overeenkomst 

Wanneerr partijen verdeeld zijn omtrent hetgeen de overeenkomst zegt, 
iss de rechter geroepen de overeenkomst zelfstandig uit te leggen. Bij het 
arrestt van 21 juni 1996, NJ 1997, 327 (DWFV) overwoog de Hoge Raad: 
Hett staat de rechter vrij een contractsbepaling waaromtrent partijen niet 
eenn eensluidend standpunt hebben ingenomen zelfstandig uit te leggen 
ookk al is deze uitleg door geen der partijen aangevoerd of verdedigd. Dit 
arrestt betreft de uitleg van een overeenkomst tot levering van standaard-
enn maatwerkapparatuur. Eerder al bij arrest van 30 juni 1950, NJ 1952, 36 
beslistee de Hoge Raad: "Het Hof heeft niet gehandeld in strijd met artikel 48 
Rvv daar het in stede van een feitelijk door partijen niet aangevoerde grond 
tee bezigen slechts de overeenkomst waarin van een gelijktijdig gesloten 
arbeidsovereenkomstt gewag wordt gemaakt, heeft uitgelegd in aanmerking 
nemendee de in eerstgenoemde overeenkomst vervatte gegevens". 
Hett arrest van 30 juni 1950, NJ 1952, 36 betreft de uitleg van een ar-
beidsovereenkomst;; het arrest van 24 september 1993, NJ 1994, 174 
betreftt de uitleg van bepalingen van een Collectieve Arbeidsovereenkomst; 
hett arrest van 8 juli 1993, NJ 1993, 210 (MMM ) van een verzekeringsover-
eenkomst. . 

82 2 



Ookk een verleende volmacht legt de rechter als partijen verdeeld zijn 
omtrentt de reikwijdte van de volmacht zelfstandig uit. Bij arrest van 
200 juni 1947, NJ 1947, 431 (DJV) besliste de Hoge Raad: "Nu eiseres 
heeftt gesteld dat Tio krachtens volmacht van verweerder tot het sluiten 
derr overeenkomst bevoegd was en verweerder heeft weersproken dat uit 
diee volmacht deze bevoegdheid voortsproot, was de rechter geroepen tot 
zelfstandigee uitlegging van de hem voorgelegde volmacht. Daarbij komende 
tott een andere uitlegging dan door partijen voorgedragen en die eigen be-
vindingg aan zijn beslissing ten grondslag leggende vult hij niet in strijd met 
artikell  48 Rv buiten partijen om het verweer aan". 

85.85. Zelfstandige uitleg, vervolg 

Ookk een octrooi wordt als partijen daaromtrent verdeeld zijn door de 
rechterr zelfstandig uitgelegd: HR 20 juni 1947, NJ 1948, 92. 
Eveneenss een brief: HR 9 februari 1968, NJ 1968, 309: "Het Hof heeft 
niett de stellingen van AK U c.s., de oorspronkelijke gedaagden, aangevuld 
doorr zonder dat zulks door AKU c.s. was gesteld een door AK U c.s. in het 
gedingg gebracht brief aldus te verstaan dat daaruit bepaalde vermoedens 
warenn af te leiden: het stond het Hof vrij om deze brief zelfstandig uit te 
leggenn en daaruit gevolgtrekkingen te maken, terwijl de vraag of die uitleg 
enn die gevolgtrekkingen juist waren als van feitelijke aard in cassatie niet 
tenn toetse kan komen". 
Ookk een arbitraal vonnis legt de rechter zelfstandig uit: HR 3 januari 1997, 
NJJ 1998, 127: "Nu partijen over de uitleg van het arbitraal vonnis kennelijk 
vann mening verschilden, had het Hof te dier zake zelfstandig een oordeel te 
gevenn en was het niet aan de standpunten van partijen te dier zake gebon-
den.. In het licht hiervan kan evenmin worden gezegd dat hier sprake is van 
eenn met de goede procesorde strijdige verrassingsbeslissing". 

86.86. Aangevoerde feiten die voor de uitleg van een overeenkomst van belang 
kunnenkunnen zijn 

Uitt het arrest van de Hoge Raad van 15 november 1968, NJ 1968, 1 
(DJV)) volgt dat als een partij feiten en omstandigheden aangevoerd en te 
bewijzenn aangeboden heeft die voor de uitleg van de overeenkomst van 
belangg kunnen zijn, zij dan tot het bewijs van die feiten en omstandigheden 
toegelatenn behoort te worden; indien althans die feiten en omstandigheden 
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voorr waarneming vatbaar zijn, moet daaraan toegevoegd worden. In 
zijnn noot onder het arrest schrijft Veegens: "Iedere interpretatie moet 
gefundeerdd zijn in een feitelijke onderlaag die zonodig door bewijslevering 
vanwegee partijen wordt gevormd of aangevuld. Uit dat feitenmateriaal leidt 
dee rechter de redelijkerwijs aan de contracterende partijen toe te schrijven 
gemeenschappelijkee bedoeling af". 

87.87. De te bewijzen aangeboden feiten getoetst aan de overeenkomst 

Dee te bewijzen aangeboden feiten toetst de rechter aan de inhoud van de 
overeenkomstt die tussen partijen tot stand is gekomen. Kunnen de feiten, 
veronderstellendee dat zij worden bewezen, gelet op hetgeen partijen zijn 
overeengekomen,, leiden tot de gevorderde beslissing? 
Terr toelichting volgen enkele aan de jurisprudentie ontleende gevallen: 
a.. De verhuurder en de huurder hadden in de zaak HR 5 februari 1954, 

NJJ 1955, 399 in hun huurovereenkomsten opgenomen dat de huurder 
dee gehuurde garage aan een derde in gebruik mocht afstaan, indien 
dee verhuurder had verklaard dat hij de derde acceptabel achtte; dat 
dee derde had verklaard dezelfde verplichtingen als die van de huurder 
jegenss hem op zich te nemen en dat de huurder de showroom niet zon-
derr schriftelijke toestemming van de verhuurder mocht laten gebruiken 
doorr een derde. Toen aan de verhuurder bleek dat de huurder zijn 
huurrechtenn in een door hem opgerichte vennootschap had ingebracht, 
vorderdee hij ontbinding van de huurovereenkomsten op grond van 
wanprestatie,, omdat de huurder het gebruik van de garage en van de 
showroomm aan een derde had afgestaan zonder dat hij de vereiste ver-
klaringg en schriftelijke toestemming had verkregen. 
Dee huurder bestreed de vordering en vorderde zijnerzijds dat de vor-
deringg van de verhuurder zou worden afgewezen, stellende dat de ver-
huurderr er mondeling mee had ingestemd dan wel er geen bezwaar 
tegenn had gemaakt of in principe had goedgevonden dat hij zijn huur-
rechtenn in de vennootschap inbracht, hetgeen door de verhuurder uit-
drukkelijkk was betwist. 

Dee kantonrechter wees de vordering van de verhuurder af, omdat 
volgenss hem partijen de bedoeling hadden gehad artikel 1595 (thans 
artikell  7A:1595) BW148 buiten werking te stellen, maar de rechtbank, 
vann oordeel dat de huurder en de vennootschap niet mochten worden 
vereenzelvigd,, vernietigde het vonnis van de kantonrechter en wees de 

1488 De huurder mag, indien hem dit vermogen niet is toegestaan, de zaak niet weder verhuren 
nochh zijn huur aan een derde afstaan. 
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vorderingg van de verhuurder toe. Die toewijzing geschiedde met het 
voorbijgaann aan het be wijsaanbod van de huurder. De huurder had in 
eerstee aanleg en in hoger beroep bewijs van zijn stellingen door getuigen 
aangeboden.. Er kon geen misverstand over bestaan dat de inhoud van 
zijnn bewijsaanbod werd gevormd door zijn stelling dat de verhuurder 
err mondeling mee had ingestemd dan wel er geen bezwaar tegen had 
gemaakt,, of wèl in principe had goedgevonden dat hij zijn huurrechten 
inn de vennootschap inbracht.149 

Dee huurder ging in cassatie en in het eerste middel klaagt hij erover dat 
dee rechtbank zonder motivering niet op zijn bewijsaanbod is ingegaan. 
Dee rechtbank had, naar mij voorkomt, moeten motiveren, waarom zij 
dee huurder niet tot het bewijs van zijn stelling heeft toegelaten, maar 
dee Hoge Raad vernietigt het vonnis van de rechtbank niet wegens 
hett ontbreken van die motivering. "Blijkbaar heeft de rechtbank 
aangenomenn dat het door de huurder gestelde niet viel aan te merken 
alss de in de huurovereenkomsten bedoelde verklaring respectievelijk 
schriftelijkee toestemming, zodat het gestelde niet ter zake dienende 
was". . 
Hetgeenn de huurder gesteld en te bewijzen aangeboden had, kon, ge-
toetstt aan hetgeen partijen waren overeengekomen, niet leiden tot de 
beslissingg die de huurder vorderde: afwijzing van de vordering van de 
verhuurderr tot ontbinding van de overeenkomsten. Zijn stelling zou 
-- indien bewezen - niet de vervulling hebben betekend van de voor-
waarden,, waaronder hij de huurrechten aan een derde mocht afstaan, 

b.. In de zaak HR 3 sept. 1993, NJ 1993, 690 had een op- en overslag-
bedrijff  op een terrein dat het van een derde huurde een partij opge-
slagenn die als industriegips was aangeboden, maar die chemisch afval 
bleekk te zijn. Door de Staat, de gemeente en de derde was het bedrijf 
aansprakelijkk gesteld voor de kosten van verwijdering van het afval en 
vann het reinigen van de bodem. Het bedrijf stelde zich op het standpunt 
datt de aansprakelijkstelling een risico was waarvoor het was verzekerd, 
maarr de verzekeraar betwistte dat. Volgens de verzekeraar was hier geen 
sprakee van een evenement in de zin van de aansprakelijkheidsverzeke-
ring,, immers was hier volgens hem geen schade waarvoor het bedrijf uit 
onrechtmatigee daad of uit overeenkomst aansprakelijk was, maar van 
eenn schade die het bedrijf leed als gevolg van wanprestatie of onrechtma-
tigee daad van een derde te weten degene die het afval aan het bedrijf 
hadd geleverd. 

1499 Die stelling was weinig geloofwaardig, want toen de verhuurder bij geruchte had 
vernomenn dat de huurder van plan was de garage en de showroom onder te verhuren3 ïiet 
dezee verhuurder zijn raadsman daarnaar informeren bij de huurder, die desgevraagd verklaar-
dee dat er niets aan de hand was en dat hij zich aan de huurovereenkomsten zou houden. 
Dee geringe geloofwaardigheid echter mocht geen reden zijn aan het bewijsaanbod voorbij te 
gaan. . 
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Hett Hof stelde het bedrijf in het gelijk. De polis - aldus het Hof -
geeftt een ruime dekking namelijk dekking van het financieel nadeel 
datt voor de verzekerde ontstaat indien hij aansprakelijk is of wordt 
gesteldd voor materiële en/of immateriële schade, voortvloeiend uit of 
verbandd houdende met alle activiteiten als op- en/of overslagbedrijf en 
alss huurder en exploitant van (haven)terreinen. Daarbij maakt de po-
liss geen onderscheid tussen wettelijke aansprakelijkheid en contractu-
elee aansprakelijkheid, geen beperking tot schade door onrechtmatige 
daden,, zonder uitsluiting van zogenaamde negatieve wanprestatie en 
zonderr uitsluiting van milieuaansprakelijkheid. Als partijen risico's als 
dee onderhavige van de dekking hadden willen uitsluiten c.q. beperken, 
dann hadden zij - aldus het Hof - een desbetreffende clausule in de 
poliss kunnen opnemen. De mogelijkheid om na het afsluiten van de 
overeenkomstt van verzekering een schade als de onderhavige van de 
dekkingg uit te sluiten, was door de verzekeraar niet benut. 
Dee verzekeraar had bewijs aangeboden van "de gebruiken en opvat-
tingenn ter beurze" volgens welke zou zijn beoogd slechts schade door 
onrechtmatigg handelen dan wel positieve wanprestatie van het bedrijf 
tee dekken, maar aan dat bewijsaanbod was het Hof voorbijgegaan. 
Daaroverr klaagt de verzekeraar in cassatie maar zonder succes. 
Kennelijkk - aldus de Hoge Raad - heeft het Hof tot uitgangspunt ge-
nomenn dat gebruiken en opvattingen ter beurze niet afdoen aan het-
geenn partijen uitdrukkelijk, mogelijk in afwijking daarvan zijn over-
eengekomen.. Uitgaande van zijn oordeel dat in de onderhavige polis het 
risicoo van aansprakelijkheid voor bodemverontreiniging voortvloeiend 
uitt activiteiten van het bedrijf als op- en/of overslagbedrijf welbewust 
niett is uitgesloten, heeft het Hof geoordeeld dat geen aanleiding bestond 
dee verzekeraar toe te laten tot het bewijs van gebruiken en opvattingen 
terr beurze. Daarin ligt volgens de Hoge Raad besloten dat het Hof het 
bewijsaanbodd als niet ter zake dienende heeft verworpen. 
Bewijss dat volgens gebruiken en opvattingen ter beurze slechts verze-
kerdd was voor aansprakelijkheid voor schade door onrechtmatig han-
delenn of positieve wanprestatie van de verzekerde zelf kon in het licht 
vann hetgeen partijen uitdrukkelijk waren overeengekomen - de zeer 
ruimee dekking - niet leiden tot de door de verzekeraar gevorderde be-
slissing,, te weten afwijzing van de vordering van de verzekerde. 
Primairr is beslissend wat partijen zijn overeengekomen.150 Gebruik en 
gewoontee derogeren niet aan hetgeen zij overeengekomen zijn. Bevat 

1500 HR 17 juni 1938, NJ 1939, 368: bewijsaanbod van stelling afwijkend van hetgeen partijen 
warenn overeengekomen; HR 6 november 1987, NJ 1988, 212: bewijsaanbod niet ter zake 
dienendee gelet op de inhoud van de overeenkomst in haar definitieve vorm; HR 28 november 
1992,, NJ 1993, 98: bewijsaanbod niet ter zake dienende nu het Hof zijn beslissing heeft 
gebaseerdd op de door partijen gemaakte afspraken. 
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dee overeenkomst een lacune, dan pas komen gebruik en gewoonte aan 
dee orde om vast te stellen welke verbintenissen voor partijen uit de 
overeenkomstt voortvloeien. 

c.. Volgens de tussen de verhuurder en huurster tot stand gekomen over-
eenkomstt was in de zaak HR 5 december 1969, NJ 1970, 170 het 
gehuurdee perceel bestemd om te worden gebruikt als woning; zonder 
uitdrukkelijkee schriftelijke toestemming van de verhuurder mocht de 
huursterr geen andere bestemming aan het gehuurde perceel geven. 
Dee huurster echter was het perceel als hotel gaan exploiteren, waarte-
genn de verhuurder bezwaar had gemaakt. Uit in het geding gebrachte 
correspondentiee had de rechtbank opgemaakt dat partijen in januari 
19633 waren overeengekomen dat de huurster het perceel niet meer als 
hotell  zou gebruiken en dat zij zich zou laten uitschrijven bij de Kamer 
vann Koophandel. De huurster echter had de exploitatie van het hotel-
bedrijff  voortgezet. De verhuurder vorderde toen ontbinding van de 
huurovereenkomstt op grond van wanprestatie, maar de huurster be-
streedd die vordering en bood daarbij te bewijzen aan dat de verhuurder 
eindd 1962 had gezegd "verdient u uw brood maar, ik heb geen bezwaar 
tegenn verhuur, als u er maar geen bordeel van maakt." Deze door de 
verhuurderr betwiste stelling kon - indien zij zou worden bewezen - in 
hett licht van hetgeen partijen nadien - in januari 1963 - waren over-
eengekomenn niet leiden tot de door de huurster gevorderde beslissing 
tee weten afwijzing van de vordering van de verhuurder.151 

d.. In de zaak HR 23 juni 1972, NJ 1972, 335 vorderde eiser ontbin-
dingg van de met gedaagde gesloten overeenkomst, omdat het krach-
tenss die overeenkomst aan hem overgedragen bedrijf - een klein en 
gespecialiseerdd kartonnagebedrijf - niet voldeed aan de daaraan volgens 
dee overeenkomst te stellen eisen, te weten een bedrijf waarin hij een 
normalee beloning voor de door hemzelf in het bedrijf verrichte arbeid 
konn verdienen. Het bleek een bedrijf dat slechts in stand kon blijven 
doordatt hij en enige van zijn familieleden in het bedrijf arbeid ver-
richttenn tegen een loon dat ver beneden de normen lag en gedurende 
veell  langere dan normale arbeidstijden. Dat had hij aangeboden te 
bewijzen,, maar de rechter was aan dat aanbod voorbij gegaan, ten on-
rechtee want het was ter zake dienende. Slaagt hij in het bewijs, dan 
staatt vast dat het bedrijf niet voldeed aan de daaraan volgens de over-
eenkomtt te stellen eisen. 

1511 HR 6 november 1987, NJ 1988, 212. 
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88.88. De te bewijzen aangeboden feiten moeten getoetst aan het objectieve recht tot 
dede gevorderde beslissing kunnen leiden 

Kunnenn de te bewijzen aangeboden feiten, veronderstellende dat zij 
wordenn bewezen, gelet op het objectieve, het geldende recht leiden tot de 
gevorderdee beslissing? 
Terr toelichting enkele aan de jurisprudentie ontleende gevallen: 
a.. Volgens artikel 6:201 BW (het oude artikel 1393 BW) is degene wiens 

belangenn door de ander behoorlijk zijn waargenomen - de dominus -
gehoudenn de verbintenissen door de waarnemer in zijn naam aange-
gaan,, na te komen. Op de dominus rust die verplichting echter niet als 
dee zaakwaarneming niet behoorlijk is geweest; dan is de dominus tot 
nietss verplicht. Als in de zaak HR 20 november 1981, NJ 1982, 568 
(CJHB)) de eiser stelt dat de waarnemer in naam van de dominus aan 
hemm - eiser - een garantie van onbeperkt krediet heeft gegeven en na 
betwistingg aanbiedt die stelling te bewijzen, dan kan die stelling, indien 
zijj  wordt bewezen, niet tot de door eiser gevorderde beslissing van de 
zaakk - te weten de veroordeling van de dominus tot nakoming van de 
garantiee - leiden, omdat de garantie zo bezwaarlijk voor hem zou zijn 
datt van behoorlijke zaakwaarneming niet kan worden gesproken. In het 
lichtt van het voor zaakwaarneming geldende recht, geen gebondenheid 
vann de dominus bij niet-behoorlijke waarneming, deed het door eiser 
gesteldee feit niet ter zake ofwel, om de woorden van artikel 166 Rv te 
gebruiken,, kon het door eiser gestelde feit niet tot de (door eiser gevor-
derde)) beslissing van de zaak (veroordeling van de dominus) leiden. 

b.. Volgens artikel 7:226 BW wordt door eigendomsoverdracht van een 
verhuurdee woning een bestaande huurovereenkomst niet verbroken. 
Dee nieuwe eigenaar treedt tegenover de huurder in alle rechten en 
verplichtingenn van de verhuurder welke onmiddellijk verband houden 
mett het doen hebben van het gebruik van de woning tegen de door de 
huurderr te betalen prijs. Een verhuurder en huurder hadden in de zaak 
HRR 4 december 1981, NJ 1982, 239 een huurovereenkomst gesloten 
voorr bepaalde tijd, maar waren tijdens de huur nader overeengekomen 
omm de bepaalde tijd met twee jaar te verlengen. Toen de verkrijger van 
dee woning, onbekend met de nadere overeenkomst, na ommekomst 
vann de bepaalde tijd ontruiming van de woning vorderde, beriep de 
huurderr zich op de nadere overeenkomst en nadat de verkrijger die over-
eenkomstt had betwist, bood hij aan deze door getuigen te bewijzen. 
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Kann volgens het objectieve recht de nadere overeenkomst niet aan de 
verkrijgerr worden tegengeworpen, omdat hij deze niet heeft kunnen 
kennen?? Dan kan het bewijs van de nadere overeenkomst niet tot de 
doorr de huurder gevorderde beslissing - afwijzing van de vordering tot 
ontruimingg - leiden. Maar zegt het objectieve recht dat het risico dat 
dee oorspronkelijke verhuurder bij de vervreemding van de woning de 
verkrijgerr omtrent de huurverhouding onjuist of onvolledig inlicht, voor 
rekeningg komt van de verkrijger, dan leidt het bewijs van de nadere 
overeenkomstt wel tot afwijzing van de vordering van de verkrijger, 

c.. In de zaak HR 25 februari 1983, NJ 1983, 696 (EAAL) draaide het om 
dee vraag wat te verstaan is onder de echtelijke woning. In de opvatting 
datt onder de echtelijke woning, bedoeld in de artikelen 1:88 en 89 
BW,, alleen is te verstaan de woning die de echtelieden daadwerkelijk 
bewonen,, dan kan de echtgenoot zonder wiens toestemming de ander 
dee woning die tot echtelijke woning is bestemd, heeft verkocht, de ver-
koopp niet vernietigen. Maar wanneer onder bepaalde omstandigheden 
naarr de strekking van die artikelen onder echtelijke woning ook moet 
wordenn verstaan de woning die, naar de koper wist, tot echtelijke wo-
ningg is bestemd, dan kan de echtgenoot zonder wiens toestemming die 
woningg is verkocht de verkoop vernietigen, en was het feit dat er nog 
veell  aan de woning moest worden gedaan eer deze voor bewoning ge-
schiktt was, zoals de koper gesteld en te bewijzen aangeboden had, niet 
terr zake dienend. De Hoge Raad spreekt van wel ter zake dienend, 
maarr niet doorslaggevend. Wanneer in bepaalde omstandigheden ook 
alss echtelijke woning moet worden beschouwd de woning die de ech-
teliedenn tot echtelijke woning hebben bestemd, dan legt het in de af-
wegingg van het belang van de echtgenoot zonder wiens toestemming 
iss verkocht en dat van de koper geen of weinig gewicht in de schaal of 
dee woning, afhankelijk van hetgeen daaraan nog gedaan moest worden, 
reedss spoedig of eerst na enige tijd kon worden betrokken. De koper 
diee een kennis van de echtelieden was en wist dat de echtelieden de 
woning,, staande naast de smederij van de echtgenoot die de woning 
hadd verkocht, na verbouwing zouden gaan bewonen, had zich ervan 
moetenn vergewissen of de echtelieden hun plan om de woning als 
echtelijkee woning te gaan bewonen, hadden laten varen ofwel aan de 
anderee echtgenoot moeten vragen of zij in de verkoop toestemde. 
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d.. Een vervoerder die in de zaak HR 20 november 1981, NJ 1982, 517 
(CJHB)) vergoeding vorderde van de schade die bij het transport van 
eenn dragline aan zijn dieplader was toegebracht, baseerde die vordering 
primairr op zijn algemene voorwaarden waarin vergaande exoneratieclau-
suless waren opgenomen. Die voorwaarden waren volgens hem van 
toepassing,, omdat hij reeds eerder transporten voor de wederpartij had 
uitgevoerdd en zijn bedrijfs- en transportleider bij het krijgen van op-
drachtenn van nieuwe relaties een kennismakend praatje placht te hou-
den.. Daarin bracht hij onder meer ter sprake dat uitsluitend de alge-
menee voorwaarden van toepassing waren en vroeg hij of men daarvan 
eenn exemplaar wenste te ontvangen en of men een transportverzeke-
ringg wilde afsluiten. De bedrijfs- en transportleider had zulks ook ge-
daann bij de kennismaking met de wederpartij die geen exemplaar van 
dee algemene voorwaarden en geen verzekering wenste. Nadat de we-
derpartijj  dit had ontkend, bood hij aan een en ander door getuigen te 
bewijzen.. Indien de rechter ervan uitgaat dat hoge eisen moeten worden 
gesteldd aan de totstandkoming van bedingen waarin een contractspartij 
wenstt te worden bevrijd van zekere onereuze rechtsgevolgen, aan welke 
totstandkomingg een kennismakend praatje als gesteld niet voldoet, dan 
kunnenn de te bewijzen aangeboden feiten niet tot toewijzing van de 
vorderingg van de vervoerder op de primaire grondslag leiden. 

Maarr wanneer in het handelsverkeer aan het tussen ondernemingen 
bedingenn van de toepasselijkheid van algemene voorwaarden geen an-
deree eisen behoren te worden gesteld dan in het algemeen aan het tot 
standd komen van overeenkomsten, dan kunnen de te bewijzen aange-
bodenn feiten wel tot de op de primaire grondslag door de vervoerder 
gevorderdee beslissing leiden. De Hoge Raad besliste in laatstgenoemde 
zin. . 

e.. Wanneer de verhuurder van bedrijfsruimte de rechter verzoekt het 
tijdstipp te bepalen waarop de huurovereenkomst eindigt, dan wordt 
vervolgenss artikel 7A:1631 BW dat verzoek afgewezen, indien van de 
huurderr bij redelijke afweging van zijn belangen bij verlenging van de 
overeenkomstt tegen de belangen van de verhuurder bij beëindiging 
vann de overeenkomst, niet kan worden gevergd dat hij het gehuurde 
ontruimt.. Als de verhuurder - naast andere feiten - stelt en te bewij-
zenn aanbiedt, zoals in de zaak HR 24 juni 1955, NJ 1955, 565 dat de 
huurderr over eigen bedrijfsruimte beschikt die hij ongebruikt laat152, 
dann is dat een ter zake dienend bewijsaanbod, omdat zijn stelling - in-

1522 Dat de huurder over eigen bedrijfsruimte beschikt die hij ongebruikt laat, is hier een 
pertinentt feit, een feit dat de zaak in geschil betreft en dat met de andere (vaststaande of nog 
vastt te stellen) pertinente feiten tot de gevorderde beslissing kan leiden. 
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dienn bewezen - in de afweging der wederzijdse belangen van doorslagge-
vendee betekenis kan zijn. 
Dee feiten die een partij aanbiedt om door getuigen te bewijzen, moeten 
haarr zaak dienen dat wil zeggen dat zij tot de beslissing die zij vordert, 
kunnenn leiden of daartoe kunnen bijdragen. 

f.. Het aanbod van de eigenares van de auto te bewijzen dat zij haar 
vriendd niet met haar auto heeft laten rijden in de zin van artikel 31 lid 
33 van de Wegenverkeerswet, maar dat hij zonder haar toestemming de 
autosleutell  uit de zak van haar mantel, die aan de kapstok hing, heeft 
genomen,, was niet ter zake dienende omdat er ook sprake is van laten 
rijdenrijden in de zin van genoemd artikel, indien de eigenaar van de auto 
doorr zorgeloosheid een ander gelegenheid tot rijden heeft gegeven: HR 
211 januari 1992, NJ 1992, 319. 

g.. De door de man aangevoerde feiten betekenen, indien bewezen, niet 
datt de vrouw samenwoont met een andere man als ware zij gehuwd 
inn de zin van artikel 1:160 BW waarvoor op zijn minst noodzakelijk 
iss dat tussen de beide betrokkenen een duurzame affectieve relatie 
bestaat,, welke medebrengt dat de vrouw en haar nieuwe partner 
elkaarr wederzijds verzorgen, met elkaar samenwonen en een gemeen-
schappelijkee huishouding voeren: HR 9 november 2001, NJ 2001, 
691. . 

h.. Bij ontslag van een werknemer op grond van een dringende reden moet 
dee werkgever krachtens geldend recht in beginsel ook inderdaad tot 
ontslagg op staande voet overgaan en de reden van het ontslag onverwijld 
aann de werknemer mededelen. Daardoor laat hij de werknemer weten 
datt hij de dringende reden inderdaad als zodanig opvat. In de zaak HR 
299 september 1996, NJ 1997, 42 had de werkgever het ontslag niet 
mett voldoende voortvarendheid gegeven, zodat reeds om die reden het 
ontslagg ongeldig was. De werkgever had aangeboden de feiten die de 
aanleidingg tot het ontslag hadden gevormd en waaromtrent partijen 
verdeeldd waren door getuigen te bewijzen, maar de rechter was aan het 
bewijsaanbodd voorbij gegaan. Die feiten deden, nu het ontslag ongeldig 
was,, niet meer ter zake en het aanbod die feiten te bewijzen was niet 
terr zake dienende, immers het bewijs van die feiten zou het ontslag niet 
geldigg maken. 
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VIII .. BETWIST E FEITEN 

89.89. Inleiding 

Dee feiten waarop partijen zich hebben beroepen moeten om voor bewijs 
doorr getuigen in aanmerking te komen behalve voor waarneming vatbaar 
enn ter zake dienende, volgens artikel 166 lid 1 Rv (het oude artikel 192 Rv) 
betwistt zijn. Onderwerp van bewijs door getuigen zijn de feiten waarom-
trentt partijen verdeeld zijn. Niet van belang is, of partijen menen dat zij 
omtrentt de feiten verdeeld zijn; waar het op aankomt, is "dat partijen door 
dee rechter zijn bevonden in feiten contrarie".153 

Feitenn die vaststaan vormen geen onderwerp van bewijs. Wanneer de 
rechterr de zaak kan beslissen op grond van "bewijs" - in de zin van al 
hetgeenn feiten doet vaststaan - dat hij in de instructie van de zaak aantreft, 
blijf tt het bevelen van een getuigenverhoor, hoewel bewijs door getuigen is 
aangeboden,, achterwege. 

90.90. Erkende feiten 

Doorr de een gestelde feiten waarvan in het aanhangig geding de waar-
heidd door de ander uitdrukkelijk is erkend - de gerechtelijke erkentenis 
vann artikel 154 Rv - staan vast. Het is behoudens de bevoegdheid van de 
rechterr bewijs te verlangen zo vaak aanvaarding van de stellingen zou leiden 
tott een rechtsgevolg dat niet ter vrije bepaling van partijen staat (artikel 
1499 lid 1, Rv tweede zin), niet de taak van de rechter te onderzoeken 
off  de erkende feiten op waarheid berusten.154 De erkentenis moet in het 
aanhangigg geding zijn afgelegd. De erkentenis die afgelegd is in een eer-
deree procedure tussen partijen of in een geding, waarin de ander partij 
iss geweest, is niet de erkentenis van artikel 154 lid 1 Rv. De erkentenis 
moett zijn afgelegd in hèt geding, niet in een geding. Zij kan niet worden 
herroepen,, tenzij aannemelijk is dat zij door een dwaling of niet in vrijheid 
iss afgelegd, zie artikel 154 lid 2 Rv. De erkentenis niet in hèt geding 
afgelegdd - de buitengerechtelijke erkentenis - is niet zonder betekenis. Zij 
kann altijd worden herroepen, maar als zij niet wordt herroepen, heeft zij 
vrijee bewijskracht. Als zij niet wordt herroepen, maar ontkend wordt, kan 
zijj  onderwerp zijn van bewijs,155 dat geleverd kan worden door getuigen 
maarr ook door geschrift, als zij schriftelijk is gedaan. 

1533 Paulus Meruia Manier van procederen in de provintiën van Holland, Zeeland en de West-
Vriesland,, belangende civiele zaken (1705) II titel 65 caput 2. 
1544 HR 24 januari 1924, NJ 1924, 495 W 11243 (door dat wel te doen had de rechter - aldus 
dee A-G Noyon in zijn conclusie - de rechtsmiddelen aangevuld); HR 22 mei 1953, NJ 1953, 
584;; 26 juni 1953, NJ 1953, 622. 
1555 HR 4 april 1929, NJ 1929, 344. 
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91.91. Niet betwiste en niet weersproken feiten 

Dee door de een gestelde feiten die de ander niet heeft betwist, moet de 
rechterr als vaststaand aannemen. Het niet-betwisten staat niet gelijk met 
hett erkennen. Wat aanvankelijk niet is betwist, kan in een later stadium 
vann het geding alsnog betwist worden. Het betwisten bestaat hierin dat 
opp de feiten die de ander heeft gesteld, wordt ingegaan en de waarheid of 
juistheidd van die feiten wordt ontkend. 
Mett niet-betwisten staat gelijk het niet-weerspreken, hierin bestaande dat 
opp de feiten die de ander gesteld heeft, niet wordt ingegaan zodat die feiten 
onbesprokenn zijn gelaten.156 Het niet weerspreken of onbesproken laten, 
kann een gevolg zijn van onoplettendheid van de ander. Om de ander tegen 
zijnn onoplettendheid te beschermen, zou volgens W.L. Haardt157 de rechter 
diee niet overtuigd is van de waarheid van de niet-weersproken feiten, de 
bevoegdheidd moeten hebben bewijs van die feiten te verlangen, tenzij de 
ander,, daartoe in de gelegenheid gesteld, die feiten alsnog uitdrukkelijk 
erkent. . 
Onoplettendheidd van een partij kan grote gevolgen hebben; zij kan ertoe 
leidenn dat een partij in het ongelijk gesteld wordt. De rechter is niet verplicht 
eenn partij, die naar hij vermoedt onoplettend is geweest, tegen de gevolgen 
daarvann te beschermen, maar zou hij het wel mogen? Het lijk t erop dat de 
rechterr dan gaat meeprocederen hetgeen zijn taak niet is. 

92.92. Bij dupliek voor het eerst gestelde feiten 

Niett als vaststaand mogen worden aangenomen bij dupliek door gedaagde 
gesteldee feiten. Niet verlangd mag worden volgens de Hoge Raad158 dat 
eiserr nog een akte ter rolle neemt alleen om die feiten te weerspreken. Maar 
toenn gedaagde bij dupliek nieuwe feiten had aangevoerd, had eiseres nog 
eenn akte genomen, waarbij zij een productie overlegde en enige stellingen 
off  argumenten ter kennis van de rechtbank bracht zonder daarbij iets te 
zeggenn over de door gedaagde bij dupliek aangevoerde nieuwe feiten. Toen 
beslistee de Hoge Raad bij arrest van 30 juni 1978, NJ 1978, 514 dat het 
dee rechtbank vrijstond om uit de omstandigheid dat eiseres de bij dupliek 
aangevoerdee nieuwe feiten niet betwistte, af te leiden dat deze feiten voor 
vaststaandd moesten worden aangenomen. 
Toenn de vrouw niet had gereageerd op de door de man genomen akte 
naa comparitie, waarbij hij aanvoerde dat de vrouw geen aanspraak kon 

1566 Asser-Anema-Verdam, t.a.p. blz. 29. 
1577 Preadvies Nederlandse Juristenvereniging 1951, blz. 64. 
1588 HR 9 juni 1972, NJ 1972, 379. 
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makenn op alimentatie omdat zij samenwoonde met een man als ware 
zijj  gehuwd, besliste de Hoge Raad bij arrest van 6 december 1974, NJ 
1975,, 435 (WLH) dat het Hof niet verplicht was het bij akte na com-
paritiee aangevoerde nieuwe verweer ter zijde te stellen, maar het mocht dat 
verweerr niet aan zijn beslissing ten grondslag leggen zonder vastgesteld te 
hebbenn of het verweer juist was. 
Hetzelfdee geldt wanneer de appellant niet meer heeft gereageerd op de 
memoriee van antwoord. Hetgeen in die memorie was aangevoerd mocht 
hett Hof niet als juist aannemen. Daaraan doet niet af - aldus de Hoge 
Raadd in zijn arrest van 15 april 1995, NJ 1996, 20 - dat appellant niet 
terr bestrijding van het betoog van geïntimeerde een nadere akte heeft 
genomenn noch pleidooi heeft gevraagd. Van een procespartij mag immers 
niett worden gevergd dat deze een akte ter rolle neemt of pleidooi vraagt 
uitsluitendd om door de wederpartij aangevoerde feiten te betwisten teneinde 
tee voorkomen dat zij ten processe als vaststaand gelden. 
InIn dezelfde zin besliste de Hoge Raad bij arrest van 10 oktober 1997, 
NJJ 1999, 400: De omstandigheid dat appellant op de memorie van ant-
woordd en de daarbij overgelegde overeenkomst niet meer heeft gereageerd, 
brengtt niet mede dat het Hof de totstandkoming van die overeenkomst als 
onweersprokenn mocht aanvaarden. 

93.93. Feiten van algemene bekendheid 

Volgenss artikel 149 lid 2 Rv staan ook de feiten en omstandigheden die 
vann algemene bekendheid zijn, de zogenaamde notoire feiten, vast zonder 
bewijslevering.. Dat zijn feiten die, in de bewoordingen van Anema,159 elk 
beschaafd,, op de hoogte van zijn tijd staand persoon geacht moet wor-
denn te kennen zonder nader onderzoek of die hij zonder noemenswaar-
digg onderzoek uit algemeen toegankelijke bronnen kan te weten komen 
enn die genoegzame zekerheid bevatten voor een ernstige maatschappelijke 
handelingg (i.e. een rechterlijke beslissing). 
Eenn notoir feit is een algemeen bekend feit dat werkelijk geschied is of 
bestaat;; het feit kan niet worden betwist, maar de notoiriteit kan wel worden 
aangevochten,, zoals bijvoorbeeld HR 22 december 1989, NJ 1990, 704. 

Alduss de omschrijving bij Asser-Anema-Verdam, t.a.p. blz. 30. De toevoeging "die ge-
noegzamee zekerheid bevatten etc." is volgens Scheltema (noot 3 blz. 31) niet noodzakelijk. 
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94.94. Algemene ervaringsregels 

Volgenss artikel 149 lid 2 Rv staan ook de algemene ervaringsregels vast 
zonderr bewijslevering. De rechter wordt evenals dat met de rechtsregels 
hett geval is geacht deze regels te kennen. Op grond van zijn kennis van het 
dagelijkss leven mag de rechter aannemen dat een architect die wegens een 
hemm overkomen ongeval bepaalde werkzaamheden niet kan verrichten, in 
zijnn inkomen wordt geschaad.160 Uit hetgeen de rechter bekend is omtrent 
dee kennis van het erfrecht welke aan notarissen eigen is, mocht de rechter 
dee gevolgtrekking maken dat de notaris in kwestie wist dat zijn standpunt 
volkomenn ongegrond was; daarmee heeft de rechter geput uit een hem uit 
eigenn ervaring bekend feit.161 

Eenn ervaringsregel is als het feitelijk vermoeden: uit het vaststaande feit 
volgt,, naar de ervaring leert, het betwiste feit. Tegenbewijs -bewijs dat het 
inn casu anders gegaan is dan de ervaring leert - is mogelijk. 
Dee rechter mag ook aan een processueel feit "bewijs" ontlenen als dat feit 
datt hij in de procedure constateert een vermoeden vormt waaruit hij een 
niett vaststaand feit mag afleiden, zoals het niet verschijnen ter comparitie, 
hett niet antwoorden op gestelde vragen of, hoewel daartoe gesommeerd, 
hett niet in het geding brengen van een geschrift, het niet voldoen door een 
partijj  aan wat genoemd wordt haar exhibitieplicht. 

95.95. Niet (voldoende gemotiveerd) betwiste betwiste feiten 

Vaststaann volgens artikel 149 lid 1 Rv ook de feiten die niet voldoende 
zijnn betwist, dat wil zeggen wel betwist, maar niet gemotiveerd betwist, 
terwijll  de betwisting gemotiveerd had moeten worden.162 De algemene 
ontkenningg (van de juistheid) van hetgeen de wederpartij heeft gesteld, 
waarmeee partijen hun conclusies plegen aan te vangen, omvat al hetgeen 
dee wederpartij heeft gesteld, maar kan toch onvoldoende zijn.163 Tegenover 
eenn door een partij gegeven duidelijke en uitvoerige uiteenzetting van de 
feitenn kan de ander niet volstaan met een botte algemene ontkenning.164 

Toenn de eiser in de zaak van HR 30 april 1915, NJ 1915, 785 betaling vor-
derdee van het bedrag van ƒ 106,27 waarvoor gedaagde hem een orderbriefje 
off  promesse aan order had afgegeven, erkende gedaagde onder overlegging 
vann een uitvoerige specificatie van gedane leveranties en betalingen slechts 
ƒƒ 10,- schuldig te zijn. Eiser was daarop niet ingegaan, maar beriep 
zichh op het orderbriefje. Niet tegenover de opvolgende houders van het 

1600 HR 30 januari 1953, NJ 1953, 624. 
1611 HR 28 november 1947, NJ 1948, 135 (PhANH). 
1622 HR 13 januari 1995, NJ 1997, 175 (CJHB). 
1633 C.H. Pastoor Zinloosheid in gedingstukken, NJB 1976, blz. 768/9; S. Gerbrandy, 
Rechtspraakk over de ondeugdelijkheid van verweer in burgerlijke zaken, NJB 26 april 1956 
nummerr 17, blz. 373. 
1644 HR 14 mei 1926, NJ 1926, 827; 8 juli 1992, NJ 1992 713. 
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orderbriefjee maar wel tegenover de nemer van het briefje - de eiser - mocht 
gedaagdee zich beroepen op hun onderliggende verhouding, zodat eiser niet 
konn volstaan met het betwisten van de specificatie als onjuist zonder aan te 
wijzenn welke posten hij wel en welke hij niet erkende. Een dergelijke betwis-
ting,, ontbloot van elke motivering, oordeelde de rechter van nul en gener 
waarde,, zodat het gevoerde verweer bij gebreke van voldoende tegenspraak 
geachtt moest worden vast te staan. 

96.96. Mededelingsplichten voor civiele procespartijen 

Alss eiseres een bijdrage vordert in haar kosten van levensonderhoud, 
stellendee dat gedaagde, gelet op zijn inkomen, in staat is die bijdrage te 
betalen,, kan gedaagde niet volstaan met te ontkennen dat hij tot het betalen 
vann de gevorderde bijdrage in staat is, maar dient hij zijn ontkenning te 
motiverenn met een opgave van zijn inkomen, omdat hij uit de aard der zaak 
inn staat is zich daarover uit te laten. 
Toenn eiser - commissaris van een vennootschap - was ontslagen, was 
hemm een maandelijkse toelage toegekend onder de voorwaarde dat hij 
dee belangen van de vennootschap niet zou schaden, zulks ter beoorde-
lingg van de raad van commissarissen. Omdat volgens die raad de voor-
waardee vervuld was, had de vennootschap verdere betaling van de toelage 
geweigerd.. Eiser stelde dat de raad geen gronden had voor zijn beslissing 
datt de voorwaarde vervuld was, hetgeen de vennootschap had betwist. 
Niett op de vennootschap rustte het bewijs dat de voorwaarde vervuld 
was,, maar op haar rustte wel de plicht om de reden op te geven waarom 
dee vergoeding niet meer werd betaald. De enkele tegenspraak was onvol-
doende.. Voor een behoorlijke tegenspraak mag verlangd worden dat de 
vennootschapp melding had gemaakt van de feiten waarop het oordeel 
vann de raad berustte.165 In zijn noot onder het arrest van 18 december 
19255 merkt Meijers op: "Men kan thans zonder twijfel constateren dat 
inn onze procedure een mededelingsplicht voor partijen bestaat, krachtens 
welkee telkens als de rechter dee overtuiging heeft dat een partij meer van de 
geschilpuntenn afweet dan zij in haar conclusie schrijft, hij de conclusie als 
onvoldoendee gemotiveerd ter zijde zal stellen." 

Opp partijen rust een mededelingsplicht, de plicht om de rechter en de 
wederpartijj  bepaalde gegevens of informatie te verschaffen in het kader 
vann de berechting van een civiel geschil.166 Die plicht is neergelegd in het 
reedss in de Verantwoording ter sprake gekomen artikel 21 Rv: partijen zijn 

1655 HR 18 december 1925, NJ 1926, 228 (EMM); 7 januari 1926, NJ 1926, 258; 25 april 
1986,, NJ 1986,624. 
1666 W.AJ.P. van den Reek, Mededelingsplichten in het burgerlijk procesrecht blz. 4. 
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verplichtt de voor de beslissing van belang zijnde feiten volledig en naar 
waarheidd aan te voeren. Ook uit artikel 22 Rv volgt die plicht: De rechter 
kann partijen bevelen bepaalde stellingen toe te lichten. En de artikelen 111 
lidd 1 sub d en 128 lid 2 RV verplichten de eiser respectievelijk de gedaagde 
hunn conclusies, dat wil zeggen waartoe zijn geconcludeerd hebben - de 
gevorderdee beslissing - te motiveren dat is de grond aangeven waarop hun 
conclusiee berust. 

Voorr de verzoekschriftprocedure geldt hetzelfde volgens de artikelen 278 
lidd 1 en 282 lid 1 Rv. In het kader van de mondelinge behandeling van 
hett verzoek beschikt de rechter over onderzoeksbevoegdheden, waarin 
processuelee mededelingsplichten besloten liggen.167 

97.97. Voorshands vaststaande feiten 

Alss een partij bewijs door getuigen van haar stellingen heeft aangeboden, 
moett de rechter de voor dat bewijs in aanmerking komende feiten in haar 
stellingenn aantreffen. De reden dat de rechter, hoewel bewijs door getuigen 
iss aangeboden, geen getuigenverhoor beveelt, is dikwijl s hierin gelegen dat 
hijj  die feiten niet aantreft. Dat is met name het geval als de rechter het 
"bewijs""  in de vorenvermelde zin van de door de een gestelde feiten in de 
instructiee van de zaak aantreft waardoor die feiten voorshands vaststaan en 
dee ander zijn betwisting van die feiten niet heeft gemotiveerd. Ook dan is 
eenn algemene ontkenning onvoldoende. Onderwerp van het aangeboden 
bewijss wordt in dat geval de motivering van de betwisting; dit wordt nader 
uitgewerktt in het volgende hoofdstuk. 
Behalvee vaststaande en niet vaststaande feiten bestaat er nog een derde 
categoriee feiten: de voorshands vaststaande feiten, feiten die vaststaan 
behoudenss tegenbewijs. Het voorshands vaststaan van door de een gestelde 
feitenn doet het bewijsaanbod van de ander in een aanbod van tegenbewijs 
verkeren. . 

Vann den Reek t.a.p. blz. 72 e.v. 
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IX .. TEGENBEWIJS 

98.98. Verschillende soorten van tegenbewijs 

Hett Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering spreekt op drie plaatsen van 
tegenbewijs: : 
1.. in artikel 168 Rv (het oude artikel 194) dat deel uitmaakt van de artike-
lenn die handelen over het bewijs door getuigen en dat zegt: Het verhoor 
vann getuigen tot het leveren van tegenbewijs staat van rechtswege vrij en 
wordtt gehouden op de plaats, de dag en het uur te bepalen dadelijk na 
afloopp van het verhoor van de voor het bewijs gehoorde getuigen of op een 
laterr tijdstip, tenzij de rechter, na overleg met partijen, dit verhoor doet 
plaatsvindenn in aansluiting op het verhoor van de voor het bewijs gehoorde 
getuigen; ; 
2.. in artikel 190 lid 2 Rv (het oude artikel 218 lid 2) dat deel uitmaakt van 
dee artikelen die handelen over het voorlopig getuigenverhoor en dat zegt: 
Verschijntt de wederpartij bij het verhoor ter terechtzitting, dan bepaalt de 
rechterr (die het verhoor heeft gehouden) na afloop daarvan op haar verzoek 
dee plaats waar en het tijdstip waarop het voorlopig getuigenverhoor voor 
tegenbewijss kan plaatshebben; 
Inn deze beide gevallen dient het tegenbewijs het in artikel 6 EVRM 
geïncorporeerde,, in het Nederlands procesrecht en in het procesrecht van 
anderee Europese landen voordien reeds bestaande beginsel van hoor en 
wederhoor. . 
3.. in artikel 151 lid 2 Rv (het oude artikel 178 lid 2) dat deel uitmaakt van 
dee Algemene bepalingen van bewijsrecht en dat zegt: Tegenbewijs, ook 
tegenn dwingend bewijs, staat vrij , tenzij de wet het uitsluit. 
Hett tegenbewijs door getuigen waarvan enerzijds de artikelen 168 en 190 
lidd 2 Rv spreken en het tegenbewijs waarvan anderzijds in artikel 151 lid 
22 Rv sprake is, zijn verschillend van karakter. Eerstgenoemd tegenbewijs 
strektt om te voorkomen dat de ander slaagt in het leveren van bewijs door 
getuigenn van door hem gestelde feiten, laatstgenoemd bewijs strekt om het 
bewijss dat de ander op andere wijze dan door getuigen van de door hem 
gesteldee feiten geleverd heeft, te ontzenuwen, hetgeen door alle middelen 
duss ook door getuigen kan geschieden. 
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99.99. Mogelijkheid van contra-enquête 

Hett tegenbewijs tegen door de ander te leveren of geleverd bewijs staat in 
beginsell  altijd vrij , maar alleen het tegenbewijs van artikel 168 Rv staat in 
dee bewoordingen van de wet van rechtswege vrij . 
Weliswaarr bepaalt artikel 151 lid 2 Rv al in het algemeen dat tegenbewijs 
vrijstaat,, maar dat heeft geen betrekking op de vraag of voor het leveren 
vann tegenbewijs al of niet een tussenvonnis van de rechter vereist is. Voor 
hett tegenbewijs waarvan artikel 168 Rv spreekt, is dat laatste niet nodig. 
Vann rechtswege vrij wil zeggen dat het niet behoeft te worden aangeboden. 
Naa afloop van de enquête of op een later tijdstip bepaalt de rechter het 
tijdstipp van de contra-enquête; ook kan de contra-enquête na overleg met 
partijenn in aansluiting op de enquête plaatsvinden. De contra-enquête is 
eenn vervolg op de enquête en vormt daarmee één geheel. Dat is evenwel 
weerr niet het geval als de een getuigen heeft doen horen en de ander in een 
laterr stadium van het geding getuigen voor tegenbewijs wil voorbrengen. 
Dann moet de ander dat bewijs wel eerst aanbieden. 
Zoo ook in hoger beroep; heeft de een in eerste aanleg getuigen doen horen, 
dann moet de ander, als hij in hoger beroep tegenbewijs door getuigen wil 
leveren,, dat bewijs aanbieden.168 Wanneer een partij tot bewijs van door 
haarr gestelde feiten het proces-verbaal van een voorlopig getuigenverhoor 
inn het geding brengt, dan geldt eveneens dat de ander als hij getuigen voor 
tegenbewijss wil doen horen, dat bewijs moet aanbieden. 

100,100, De contra-enquête 
Hett getuigenbewijs waarvan in de contra-enquête op de voet van artikel 
1688 Rv sprake is, heeft tot onderwerp de feiten die in het dictum van 
hett interlocutoire vonnis tot enquête zijn omschreven en dat waarvan in 
artikell  190 lid 2 Rv sprake is, te weten de feiten die omschreven zijn in 
hett verzoek om tot het voorlopig getuigenverhoor te worden toegelaten. 
Hett tegenbewijs van de artikelen 168 en 190 lid 2 Rv gaat over datzelfde 
onderwerp,, diezelfde feiten. Het is dan ook niet nodig op te geven, 
waaroverr het tegenbewijs zal lopen.169 Het moet verhinderen dat de ander 
slaagtt in het bewijs. Het strekt om de geloofwaardigheid of overtuigende 
krachtt van de verklaringen van de getuigen die de ander heeft doen horen, 
onmiddellijkk of middellijk aan te tasten.170 Of het bewijs geleverd is, kan na 
dee enquête niet gezegd worden; eerst moet nog de contra-enquête worden 
gehouden.. Pas daarna kan beslist worden of het bewijs geleverd is. Als de 

1688 HR 2 mei 1969, NJ 1969, 292. 
1699 Zie reeds HR 10 november 1939, NJ 1940, 160. 
1700 Asser-Anema-Verdam, t.a.p. blz. 45 en de daar gegeven voorbeelden. 
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rechterr in eerste aanleg heeft beslist dat de door de een gestelde feiten door 
dee getuigen die hij heeft doen horen zijn bewezen, dan staat dat voor de 
appèlrechterr niet vast; zeker niet als de ander in hoger beroep tegenbewijs 
doorr getuigen heeft aangeboden. Eerst nadat de getuigen voor tegenbewijs 
zijnn gehoord, kan de appèlrechter daarover beslissen. 

101.101. Verschil tussen artikel 151 lid 2 Rv en de contra-enquête van de artikelen 
168168 en 190 lid 2 Rv 

Err bestaat een belangrijk verschil tussen het tegenbewijs waarvan in artikel 
1511 lid 2 Rv sprake is en dat van de artikelen 168 en 190 lid 2 Rv. In 
hett door artikel 151 lid 2 Rv bestreken geval is het bewijs - bij wijze van 
voorbeeldd - door geschrift van de door de een gestelde feiten aanwezig, 
waardoorr die feiten voorshands vaststaan, hetgeen wil zeggen vaststaan 
behoudenss tegenbewijs. Het tegenbewijs heeft dan een zelfstandig karakter 
enn het aanbod van dit tegenbewijs moet voldoen aan dezelfde eisen als 
diee waaraan elk aanbod van getuigenbewijs moet voldoen. Dit tegenbewijs 
strektt niet om te voorkomen dat de ander slaagt in het leveren van bewijs 
doorr getuigen, maar om te bereiken dat het op andere wijze dan door 
getuigenn aanwezige bewijs wordt ontzenuwd.171 

Alleenn voor het na getuigenverhoor van rechtswege toegelaten tegenbewijs 
wordtt het stellen van feiten niet vereist, zo besliste de Hoge Raad al bij 
arrestt van 7 februari 1924,NJ 1924, 707 (HD)W 11247. "Wi l gedaagde 
zichh door het leveren van tegenbewijs van zijn aansprakelijkheid bevrijden, 
dann moet hij bepaalde feiten stellen en te bewijzen aanbieden die de kracht 
vann het wettelijk schuldvermoeden of van schuld kunnen ontnemen". Een 
algemeenn aanbod van tegenbewijs mag als die bepaalde feiten niet zijn 
gesteldd door de rechter worden gepasseerd naar de Hoge Raad bij arrest 
vann 17 november 1967, NJ 1968, 25 (HD) besliste. Het arrest en de noot 
vann H. Drion geven een goede illustratie van het onderscheid tussen te-
genbewijss door getuigen gericht tegen het van de wederpartij afkomstige 
bewijss door getuigen en tegenbewijs door getuigen tegen op andere wijze 
geleverdd bewijs. Het eerste staat van rechtswege vrij , het betreft feiten die 
doorr de rechter bij de bewijsopdracht voor de beslissing van de zaak diens-
tigg zijn geoordeeld, het tweede is zelfstandig bewijs en dan moeten de feiten 
wordenn aangegeven die men wil bewijzen.172 

1711 HR 7 februari 1924, NJ 1924, 707, W 11247. 
1722 HR 22 januari 1937, NJ 1937, 1142 (EMM). Andere feiten tegenover al het bewijsmateri-
aall  dat reeds was overgelegd HR 16 december 1949, NJ 1950, 51; 12 mei 1989, NJ 1989, 
613;; tegenover hetgeen reeds uit de gedingstukken kon worden afgeleid HR 31 mei 1991, 
NJJ 1991 647; tegenover vaststaand feit HR 12 mei 1949, NJ 1950, 109; 30 januari 1970, NJ 
1970,, 157; 1 mei 1987, NJ 1989, 646 (MS); tegenover gedocumenteerd verweer HR 8 juli 
1992,, NJ 1992,713. 
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102.102. Tegenbewijs tegen dwingend bewijs 

Omm het vorenstaande met een voorbeeld ontleend aan HR 10 juni 1927, 
NJJ 1927, 1213 toe te lichten173: Wanneer eiser huurpenningen vordert, 
stellendee dat gedaagde die schuldig is op grond van een met gedaagde 
geslotenn huurkoopovereenkomst met betrekking tot een schrijfkassa dan 
kann gedaagde volstaan met de enkele ontkenning dat tussen hem en eiser 
diee overeenkomst tot stand is gekomen. Dan moet eiser die overeenkomst 
bewijzen.. Als hij daartoe getuigen doet horen, staat het tegenbewijs door 
getuigenn bedoeld in artikel 168 Rv, van rechtswege vrij . Na de enquête 
enn contra-enquête beslist de rechter of het bewijs wel of niet is geleverd. 
Wanneerr echter eiser na de ontkenning door gedaagde een onderhandse 
aktee met betrekking tot de huurkoopovereenkomst in het geding brengt 
enn gedaagde niet ontkent174 die akte te hebben ondertekend, dan is het 
bewijss van die overeenkomst aanwezig en staat voorshands - behoudens 
tegenbewijss in de zin van artikel 151 lid 2 Rv - vast dat tussen partijen 
eenn huurkoopovereenkomst tot stand is gekomen. Onderwerp van dat 
tegenbewijss is niet enkel dat geen huurkoopovereenkomst tot stand is 
gekomenn of feiten en omstandigheden waaruit voortvloeit dat geen huur-
koopovereenkomstt is tot stand gekomen. De ontkenning moet tegenover 
dee akte gemotiveerd worden. De motivering van de ontkenning dat die 
overeenkomstt tot stand is gekomen, vormt als zij wordt ontkend onder-
werpp van tegenbewijs.175 Gedaagde moet ophelderen hoe zijn ontkenning 
iss te rijmen met de in het geding gebrachte akte. Die opheldering moet om 
doorr getuigen bewezen te kunnen worden, bestaan in voor waarneming 
vatbaree feiten, die - bewezen zijnde - aan de akte de bewijzende kracht 
ontnemenn en alzo leiden tot de door gedaagde gevorderde beslissing, te 
wetenn afwijzing van eisers vordering. Wanneer gedaagde ter motivering 
vann zijn ontkenning stelt dat hij zeer nadrukkelijk aan eiser, nadat deze 
tevergeefss getracht had hem tot het sluiten van de overeenkomst over te 
halen,, heeft gezegd dat hij de schrijfkassa niet wilde kopen en dat eiser hem 
vóórr het ondertekenen van de akte uitdrukkelijk heeft verklaard dat die 
ondertekeningg slechts behoefde te geschieden als bewijs dat de kassa voor 
eenn week op proef bij hem - gedaagde - was achtergelaten, dan vormt dit 
hett onderwerp van tegenbewijs. Indien hij slaagt in dat bewijs, dan staat 
vastt dat geen huurkoopovereenkomst tot stand is gekomen, omdat de in het 
oudee artikel 1356 sub 1 BW bedoelde toestemming heeft ontbroken.176 

1733 Weliswaar een oud arrest maar illustratief voor het verschil. 
1744 Wanneer hij zijn handtekening wel ontkent dan doet de akte op grond van artikel 159 lid 
22 Rv de overeenkomst niet voorshands vaststaan. 
1755 HR 22 januari 1937, NJ 1937, 1142 (EMM); 17 november 1967, NJ 1968,25 (HD). 
176Thanss artikel 6:217 BW dat niet van toestemming maar van aanvaarding spreekt. 
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Dee rechtbank had gedaagde niet tot het bewijs van zijn stelling toegelaten, 
omdatt het stuk dat hij had getekend met grote en terstond in het oog 
vallendee letters het woord "huurkoopcontract" vermeldde, hetgeen volgens 
dee rechtbank het verweer van gedaagde geheel onaannemelijk maakte. Bij 
arrestt van 10 juni 1927, NJ 1213 besliste de Hoge Raad evenwel dat de 
rechtbankk aldus was vooruitgelopen op het resultaat van de bewijsvoering 
enn daarmee was artikel 199 Rv oud (later artikel 192 Rv nu artikel 166) 
geschonden.177 7 

Dee geheel eigenhandig door de man geschreven schuldbekentenis vormt 
hett dwingend bewijs van de stelling van de vrouw dat de man haar wegens 
geleendd geld 72.000,- schuldig is, behoudens tegenbewijs in de zin van 
artikell  151 lid 2 Rv. Tegenover het aanwezige bewijs kan de man niet 
volstaann met de enkele ontkenning van de schuld; hij moet feiten stellen 
diee ophelderen hoe zijn ontkenning met het aanwezige bewijs is te rijmen 
enn die - bewezen zijnde - aan de schuldbekentenis de bewijzende kracht 
ontnemen.178 8 

103.103. Tegenbewijs tegen geschrift-niet-akte 

Inn het evengenoemde geval bestond het bewijs in een onderhandse akte 
diee dwingend bewijs opleverde behoudens tegenbewijs, maar hetzelfde kan 
zichh voordoen als het bewijs bestaat in een geschrift niet-akte, dat vrije 
bewijskrachtt heeft, te weten bewijskracht die is overgelaten aan het oordeel 
vann de rechter. In het geval HR 19 november 1938, NJ 1939, 317 had eiser 
inn eerste aanleg gevorderd dat gedaagde zou worden veroordeeld tot betaling 
aann hem van de kosten van het installeren van een centrale verwarming in 
gedaagdess woning. Nadat gedaagde niet voor antwoord had gediend, had 
dee rechtbank de vordering toegewezen. In hoger beroep voerde gedaagde 
-- nu appellant - aan dat niet hij doch zijn vader de opdracht tot installatie 
hadd gegeven, zodat hij de kosten van de installatie niet schuldig was. Hier-
opp had eiser - nu geïntimeerde - geschriften in het geding gebracht (van ge-
daagdee afkomstige brieven), waaruit het tegendeel bleek; in die geschriften 
hadd hij tegenover de installateur de hoedanigheid van opdrachtgever aange-
nomen.. Die geschriften, die vrije bewijskracht hadden, vormden volgens 
hett Hof het bewijs dat appellant de opdracht had gegeven, behoudens 
tegenbewijs.. De appellant had bewijs door getuigen aangeboden,179 welk 
aanbodd als gevolg van het aanwezige bewijs een aanbod van tegenbewijs 
inn de zin van artikel 151 lid 2 Rv was. De appellant had tegenover de 

1777 Nader over dit vooruitlopen in nummer 124. 
1788 Rechtbank Arnhem 22 oktober 2003, JBPr aflevering 1 -18 februari 2004 - jaargang 3, 

nr.. 1 (HWW). 
1799 Ten tijde van dit geval was de vader als bloedverwant in de rechte linie krachtens het oude 
artikell  1947 BW onbekwaam om als getuige te worden gehoord. 
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geschriftenn zijn ontkenning dat hij de opdrachtgever was geweest, moeten 
motiveren. . 
Hijj  had voor waarneming vatbare feiten moeten stellen, waaruit de 
verenigbaarheidd van zijn verweer met de door hem blijkens de ge-
schriftenn tegenover de installateur aangenomen houding als was hij zelf 
dee opdrachtgever zou kunnen blijken. "Kennelijk" - aldus de Hoge Raad 
inn het evengenoemde arrest - "heeft het Hof geoordeeld dat, nu op Pull's 
verweerr dat niet hij doch zijn vader de bedoelde opdracht had gegeven, 
dee overlegging door zijn wederpartij was gevolgd van geschriften waaruit 
hett tegendeel blijkt , Pull niet had mogen zwijgen doch omstandigheden 
hadd dienen aan te voeren waaruit zou kunnen blijken de verenigbaarheid 
vann zijn verweer met de door hem blijkens de geschriften tegen Hennink 
aangenomenn houding als was hij zelfde opdrachtgever en dat, nu de vereiste 
naderee toelichting die hij bij pleidooi kon geven, achterwege is gebleven 
hett bewijsaanbod beperkt tot de slotsom dat de vader de opdracht gaf, in 
dee gegeven omstandigheden het Hof niet in staat stelde om te beoordelen 
off  de feitelijke toedracht der zaak, zoals Pull zich voorstelt die door getui-
genn te staven tot evengemelde slotsom kan leiden en dus toelating tot de 
bewijsvoeringg rechtvaardigt, zodat onder de gegeven omstandigheden het 
bewijsaanbodd zoals het gedaan is aan het Hof te vaag is voorgekomen". 

104.104. Tegenbewijs tegen het dwingend bewijs van een strafvonnis 

Volgenss artikel 161 Rv, het oude artikel 188 Rv, levert een in kracht van ge-
wijsdee gegaan op tegenspraak gewezen strafvonnis dwingend bewijs op van 
hett in dat vonnis bewezen verklaarde strafbare feit. In het geval HR 27 april 
1951,, NJ 1952, 68 werd door de Sententie van het Bijzonder Gerechts-
hoff  dwingend bewezen geacht dat eiser tijdens de bezetting een gift had 
gedaann aan het Duitse Rode Kruis, dat toen een vijandelijke instelling was. 
Maarr het tegenbewijs in de zin van artikel 151 lid 2 Rv, het oude artikel 
1788 lid 2 Rv, stond de eiser vrij . Als hij dat tegenbewijs door getuigen 
will  leveren, kan hij evenwel niet volstaan met te stellen dat de gift niet 
iss gedaan. Dan moet hij zijn ontkenning motiveren; die motivering moet 
bestaann in voor waarneming vatbare feiten die, bewezen zijnde, aan de 
Sententiee de bewijzende kracht ontnemen. Als hij die feiten niet kan stellen 
enn die zijn naar ik meen ook niet te bedenken, dan kan niet door getuigen 
bewezenn worden dat de gift niet is gedaan. Dan is zijn aanbod te bewijzen 
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datt de gift niet is gedaan niet geconcretiseerd, dat wil zeggen zonder ver-
bandd met de waarneembare werkelijkheid. 

// 05. Tegenbewijs door getuigen tegen notoire feiten 

Niett alleen door geschrift kunnen door de een gestelde en door de ander 
betwistee feiten voorshands vaststaan. Een door de een gesteld en door de 
anderr betwist feit kan vaststaan, omdat het gestelde feit een notoir feit is, 
zoalss bijvoorbeeld blijkt uit de zaak HR 27 juni 1952, NJ 1952, 568. Eiser 
hadd gesteld dat gedaagde tijdens de bezetting bij de NSB-burgemeester 
hadd aangebracht dat hij - eiser - niet - zoals de burgemeester had bevolen 
-- behulpzaam wilde zijn bij de erwtenpluk en dat hij als gevolg daarvan 
moestt onderduiken om niet in Duitsland tewerk gesteld te worden. 
Gedaagdee had het aanbrengen ontkend, maar eiser had het bewijs daarvan 
doorr getuigen geleverd. Dat betekende volgens gedaagde echter niet dat 
hett onderduiken van eiser daarvan een gevolg was geweest. De bewijslast 
vann dit gevolg rustte op eiser, maar omdat tijdens de bezetting van 
algemenee bekendheid was dat NSB-ers in leidende functies, wanneer zij 
inn hun plannen gedwarsboomd werden, gaarne hun toevlucht ertoe namen 
hunn onwelgevallige personen door de Arbeidsbureaus naar Duitsland voor 
tewerkstellingg te dirigeren, stond voorshands vast dat eiser als gevolg van 
hett aanbrengen had moeten onderduiken behoudens tegenbewijs in de zin 
vann artikel 151 lid 2 Rv. Steeds als hetgeen de een gesteld heeft voorshands 
vaststaatt - in dit geval als notoir feit - moet de tegenspraak gemotiveerd 
worden.. Onderwerp van dat tegenbewijs is hier niet dat het onderduiken 
geenn gevolg is geweest van het aanbrengen, maar de motivering van de ont-
kenningg dat het onderduiken een gevolg was geweest van het aanbrengen 
vann eiser bij de burgemeester. Gedaagde had om dat bewijs door getuigen 
tee kunnen leveren voor waarneming vatbare feiten moeten stellen die 
bewezenn zijnde aan het notoire feit zijn kracht ontnamen. Zonder die feiten 
wass het aanbod van tegenbewijs volgens de appèlrechter te weinig scherp. 

106.106. Tegenbewijs tegen wettelijk vermoeden 

a.. Wanneer de gedaagde hetzij op grond van artikel 185 - vroeger artikel 31 
-- van de Wegenverkeerswet hetzij op grond van feitelijke vermoedens, 
ontleendd aan ten processe overgelegde geschriften, aansprakelijk is te 
achten,, moet hij, wil hij zich door het leveren van tegenbewijs van zijn 
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aansprakelijkheidd bevrijden, bepaalde feiten stellen die de kracht van 
hett wettelijk schuldvermoeden of van het op feitelijke vermoedens ge-
grondd bewijs van schuld kunnen ontzenuwen. Het tegenbewijs ter ont-
zenuwingg van het bewijs door vermoedens is een zelfstandig bewijs. 
Voorr het toelaten daarvan moeten de te bewijzen feiten worden aan-
geduid, , 

b.. Volgens artikel 42 van de Faillissementswet moet de curator die ten 
behoevee van de boedel de nietigheid inroept van een door de gefailleerde 
vóórr zijn faillietverklaring onverplicht verrichte handeling de door hem 
gesteldee wetenschap van benadeling als zij wordt betwist, bewijzen. In 
dee gevallen echter die in artikel 43 van die wet staan vermeld, wordt de 
wetenschapp van benadeling vermoed te hebben bestaan. In die gevallen 
staatt de wetenschap van benadeling vast behoudens tegenbewijs in 
dee zin van artikel 151 lid 2 Rv. De wederpartij moet zijn betwisting 
vann de wetenschap van benadeling in die gevallen motiveren. Zij moet 
feitenn stellen die het wettelijk vermoeden ontzenuwen en die feiten als 
zijj  worden betwist overeenkomstig de regel "wie stelt moet bewijzen" 
bewijzen. . 

107.107. Tegenbewijs tegen rechterlijk vermoeden 

a.. Hoofdregel van bewijslastverdeling is dat de partij die een ander 
aanspreektt tot vergoeding van schade als gevolg van onrechtmatige daad 
off  wanprestatie moet bewijzen, als dat wordt betwist, dat de schade 
hett gevolg is van de onrechtmatige daad of de wanprestatie. Maar 
indienn door een als onrechtmatige daad of wanprestatie aan te merken 
gedragingg een risico ter zake van schade in het leven is geroepen en 
datt risico zich verwezenlijkt dan is daarmee het causaal verband tussen 
dezee gedraging en de aldus ontstane schade in beginsel gegeven en is 
hett aan degene die op grond van deze gedraging wordt aangesproken te 
stellenn en te bewijzen dat deze schade ook zonder de gedraging zou zijn 
ontstaan,, aldus de Hoge Raad in zijn arrest van 1 maart 2001, NJ 2001, 
6499 (JBMV). 
"Aanwezigheidd van enerzijds wanprestatie of onrechtmatige daad en 
anderzijdss schade is onvoldoende voor deze omkeringsregel. Er moet 
sprakee zijn van verwezenlijking van een risico ter zake van het ontstaan 
vann de schade dat door de normschending in het leven is geroepen en 
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waartegenn de door de gedraging geschonden norm nu juist bescherming 
beoogdee te bieden".180 

Bijvoorbeeld:: Een patiënt heeft in het ziekenhuis een kijkoperatie on-
dergaan.. Krachtens een binnen het ziekenhuis geldend protocol moet 
inn dat geval de patiënt vóór de operatie een anti-stollingsmiddel wor-
denn toegediend met het oog op het risico van trombose. Dat was in 
hett geval van het evengenoemde arrest niet toegediend. Dat was een 
tekortkoming,, een afwijking van het protocol dat juist beoogde de pa-
tiëntt tegen het optreden van de trombose te beschermen en als dan 
naa de operatie trombose optreedt, is het causaal verband tussen de ge-
dragingg en de schade in beginsel gegeven. Een causaal verband staat 
doorr vermoeden voorshands vast behoudens tegenbewijs in de zin van 
artikell  151 lid 2 Rv. De partij die tot vergoeding van de schade wordt 
aangesprokenn moet feiten stellen en bewijzen dat de schade ook zou 
zijnn ontstaan als de norm niet zou zijn geschonden.181 

Hett vermoeden bestond niet toen de arts had verzuimd de patiënt voor 
tee lichten omtrent de risico's van de voorgestelde behandeling, omdat 
dee informatie niet strekt om de patiënt tegen die risico's te beschermen 
maarr om haar in staat te stellen te beoordelen en te beslissen of zij 
toestemmingg voor de behandeling zal geven.182 

Evenminn was dat het geval toen de verzekeraar, die tot vergoeding van 
brandschadee was aangesproken, tegenwierp dat de verzekerde de brand-
veiligheidsvoorschriftenn van de Hinderwetvergunning in de wind had 
geslagen,, omdat dit niet als een onrechtmatige daad of toerekenbare 
tekortkomingg jegens de verzekeraar kon worden aangemerkt.183 

b.. Als eiser stelt dat hij, rijdende op de voor hem bestemde rechter weg-
helft,, in botsing is gekomen met de auto van gedaagde, die op de voor 
hemm linker weghelft reed, dan moet hij, als gedaagde ontkent op de 
linkerr weghelft gereden te hebben, zijn stelling bewijzen. Als hij daartoe 
getuigenn doet horen, staat het tegenbewijs door getuigen van rechtswege 
vrij .. Na de enquête en contra-enquête beslist de rechter of het bewijs 
well  of niet is geleverd. Maar wanneer eiser tot bewijs van zijn stelling 
hett proces-verbaal dat de politie van de botsing heeft opgemaakt, in het 
gedingg brengt, in welk proces-verbaal als bevinding van de verbalisanten 
iss gerelateerd dat sporen van de aanrijding zijn aangetroffen op de voor 
gedaagdee linker weghelft, dan doet dat als gedaagde het niet betwist 
vermoedenn dat gedaagde op de linker weghelft heeft gereden. Dat staat 
dann - tenzij gedaagde betwist dat de sporen zich bevonden op de voor 

1800 Aldus Klaassen in haar noot onder HR 29 november 2003 JBPr 2003, 23 en 24. Ook 
volgenss haar is hier sprake van tegenbewijs. 
1811 "Bewijzen" betekent hier volgens de Hoge Raad "aannemelijk maken". 
1822 HR 23 november 2001, NJ 2002, 387 (JBVM). 
1833 HR 27 oktober 2000, NJ 2001, 119 (MMM) . 
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hemm linker weghelft of stelt dat hetgeen op het wegdek is aangetroffen 
geenn sporen van de aanrijding waren - voorshands vast, behoudens 
tegenbewijss in de zin van artikel 151 lid 2 Rv, vast. Hiertegenover moet 
gedaagdee voor tegenbewijs zijn betwisting motiveren met feiten die 
duidelijkk maken hoe zijn betwisting is te rijmen met de aangetroffen 
sporen, , 

c.. Als eiser stelt, zoals het geval was in HR 28 februari 1969, NJ 1969, 
389,, dat zijn - eisers - schip op de eigen ankers is gelopen, toen ge-
daagde,, na op eisers schip overgesprongen te zijn, de ankers had laten 
vallen,, maar de rechter uit het in het geding gebrachte proces-verbaal 
hett vermoeden put dat de beide schepen op het moment dat gedaagde 
dee ankers liet vallen, stillagen, moet eiser zijn stelling motiveren. Die 
motiveringg moet om door getuigen bewezen te kunnen worden, bestaan 
inn voor waarneming vatbare feiten, die ophelderen hoe zijn schip op die 
ankerss kon lopen terwijl de schepen stillagen. 

108.108. Enkele andere gevallen van tegenbewijs in de zin van artikel 151 lid 2 Rv 

Inn de volgende gevallen was sprake van tegenbewijs in de zin van artikel 
1511 lid 2 Rv zonder dat de betreffende partij de te bewijzen feiten had 
opgegeven: : 

 dat zij niet in de door artikel 7 lid 5 van de Veiligheidswet geboden 
zorgverplichtingg was tekort geschoten, terwijl het strafvonnis van de 
kantonrechterr bewijst dat door het ontbreken van veiligheidsmaat-
regelenn en toezicht een ernstig ongeluk heeft kunnen gebeuren;184 

 dat zij bij het sluiten van de overeenkomst niet vertegenwoordigd is 
geweest,, terwijl uit overgelegde bescheiden blijkt dat zij door haar 
raadsmann vertegenwoordigd was;185 

 dat de vrouw niet in staat was haar wil te bepalen, terwijl uit ver-
klaringenn van de psychiater en de huisarts blijkt dat zij daartoe wel in 
staatt was;186 

 dat de bezwaarde leden van de op 21 december 1930 te Kantens 
(provinciee Groningen) geïnstitueerde Gereformeerde Kerk, die - met 
anderenn - de raad vormden van de Gereformeerde Kerk (Ds. Veldstra), 
lidd van de raad van die in 1930 geïnstitueerde kerk waren gebleven, 
terwijll  uit goedgekeurde notulen van kerkenraadsvergaderingen - zoals 
doorr de rechter uitgelegd - bleek dat zij opgehouden hadden lid van die 
raadd te zijn.187 

1844 HR 15 oktober 1982, NJ 1984, 21 (FHJM); 30 maart 1962, NJ 1962, 165. 
1855 HR 16 december 1949, NJ 1950,51. 
1866 HR 19 oktober 1984, NJ 1985, 132. 
1877 HR 20 april 1956, NJ 1956, 303. 
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109.109. Tegenbewijs tegen in een proces-verbaal van een voorlopig getuigenverhoor 
opgenomenopgenomen verklaringen 

Wanneerr een partij tot bewijs van haar stellingen in het geding brengt het 
proces-verbaall  van een voorlopig getuigenverhoor of een ander geschrift, 
bijvoorbeeldd een rapport waarin verklaringen van getuigen zijn opgenomen 
off  schriftelijke verklaringen van getuigen, dan is er weliswaar sprake van 
schriftelijkk bewijs, maar als de wederpartij tegenbewijs door getuigen heeft 
aangebodenn geen tegenbewijs tegen voorshands vaststaande feiten. Dan is 
err sprake van tegenbewijs tegen in schrift gebrachte getuigenverklaringen. 
Inn dat geval gaan bewijs en tegenbewijs over dezelfde feiten. 

110.110. Het wettelijk vermoeden van artikel 7 : 658 lid 2 BW 
Artikell  7 : 658 lid 2 BW bepaalt: De werkgever is jegens de werknemer 
aansprakelijkk voor de schade die de werknemer in de uitoefening van 
zijnn werkzaamheden lijdt , tenzij hij aantoont dat hij de in lid 1 genoemde 
verplichtingenn is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg 
iss van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. Als vaststaat dat 
dee schade in de uitoefening van de werkzaamheden is geleden, wordt het 
causaall  verband tussen de werkzaamheden en de schade vermoed te bestaan. 
Hett causaal verband staat door vermoeden vast, behoudens tegenbewijs 
inn de zin van artikel 151 lid 2 Rv. Als de werkgever het causaal verband 
betwist,, moet hij feiten stellen die het wettelijk vermoeden ontzenuwen en 
overeenkomstigg de regel van de bewijslastverdeling die feiten als zij worden 
betwist,, bewijzen. Hij moet stellen en in geval van betwisting aantonen188 

datt de werknemer de in lid 1 genoemde verplichtingen niet is nagekomen 
off  stellen op welke van opzet of bewuste roekeloosheid getuigende wijze de 
werknemerr te werk is gegaan. De werknemer kan volstaan met te stellen 
enn in geval van betwisting bewijzen dat hij schade heeft geleden in de 
uitoefeningg van zijn werkzaamheden.189 Hier is geen sprake van omkering 
vann de bewijslast, maar van tegenbewijs in de zin van artikel 151 lid 2 Rv 
tegenn hetgeen voorshands door vermoeden vaststaat. 

111.111. Middellijk tegenbewijs 

Watt ook wel wordt aangeduid als tegenbewijs - tegenbewijs in ruime zin 
-- is noch het tegenbewijs van artikel 168 Rv, noch dat van artikel 151 Rv, 
maarr het bewijs van feiten die gedaagde in het kader van zijn middellijk 
verweerr (vroeger peremptoire excepties genoemd) tegen de vordering 

1888 Aantonen is een lichtere vorm van bewijzen. 
1899 HR 15 december 2000., NJ 2001, 198. Het artikel moet ruim worden uitgelegd. HR 4 
meii  2001, NJ 2001, 377: niet kan worden verlangd dat hij ook aantoont hoe het ongeval zich 
heeftt voorgedaan. 
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vann eiser heeft aangevoerd. Bijvoorbeeld: als eiser betaling vordert van 
aann gedaagde geleverde goederen, dan moet hij die levering als zij door 
gedaagdee wordt ontkend, bewijzen. Wanneer gedaagde de levering niet 
ontkent,, maar stelt dat hij het gevorderde bedrag niet schuldig is, omdat 
dee geleverde goederen ondeugdelijk waren, dan moet gedaagde die ondeug-
delijkheidd als die wordt betwist, bewijzen. Wanneer men dit door gedaagde 
tee leveren bewijs tegenbewijs noemt, heeft het woord "tegenbewijs" de 
betekeniss van elke bewijsvoering die strekt om het door eiser ingeroepen 
rechtsgevolgg te doen afwijzen.190 

Hett lijk t mij minder geëigend om hier te spreken van tegenbewijs, nu het 
gaatt om bewijs van feiten waarvan volgens de regels der bewijslastverdeling 
dee bewijslast op gedaagde rust.191 

112.112. Tegenbewijs in de verzoekschriftprocedure 

Sedertt de Wet van 6 december 2001 S 580 is volgens artikel 284 Rv het 
bewijsrechtt in de verzoekschriftprocedure van overeenkomstige toepassing, 
tenzijj  de aard van de zaak zich hiertegen verzet. Als de aard van de zaak 
zichh niet tegen het bevelen van een getuigenverhoor verzet, dan moet dat 
ookk gelden voor het tegenbewijs door getuigen. Gelegenheid geven tot het 
leverenn van bewijs door getuigen maar niet tot het leveren van tegenbewijs 
doorr getuigen is in strijd met het fundamentele beginsel van hoor en 
wederhoor. . 
Ookk artikel 151 lid 2 Rv is van overeenkomstige toepassing: Tegenbewijs, 
ookk tegen dwingend bewijs, staat vrij tenzij de wet het uitsluit. Wanneer 
dee verzoeker of belanghebbende bewijs door getuigen aanbiedt tegen op 
anderee wijze dan door getuigen geleverd bewijs, moet de betwisting zijn 
gemotiveerd. . 
Vóórr de Wet van 6 december 2001 was de Hoge Raad al gegaan in de 
richtingg van de toepasselijkheid van artikel 178 lid 2 Rv (het huidige artikel 
1511 lid 2) bij arrest van 9 januari 1998, NJ 1999, 413 (HJS) : Ook in de 
proceduree als de onderhavige (dat zijn procedures waarin de gemeente ten 
onrechtee uitgekeerde bijstand terugvordert) geldt de algemene regel van 
bewijsrechtt neergelegd in artikel 178 lid 2 (nu artikel 151 lid 2) Rv dat 
tegenbewijss vrijstaat tenzij de wet het uitsluit. 

1900 Asser-Anema-Verdam, t.a.p. blz. 45. 
1911 Scheltema, t.a.p. blz. 109. 
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113.113. Specificatie van het aanbod van tegenbewijs 

Wanneerr eiser betaling vordert van aan gedaagde geleverde goederen en, 
nadatt gedaagde heeft betwist dat eiser hem goederen heeft geleverd, in het 
gedingg brengt de bon die gedaagde voor ontvangst van de goederen heeft 
getekend,, dan staat door schriftelijk bewijs de levering voorshands vast, dat 
will  zeggen vast behoudens tegenbewijs. Dit tegenbewijs is het tegenbewijs 
waarvann artikel 151 lid 2 Rv spreekt en dat vrijstaat, maar anders dan 
hett tegenbewijs van artikel 168 Rv niet van rechtswege. Het tegenbewijs 
vann artikel 151 lid 2 Rv moet worden aangeboden. In zijn noot onder 
HRR 9 januari 1998, NJ 1999, 413 schrijft HJ. Snijders: "Men mag er 
tochh niet aan denken dat de rechter na elk schriftelijk bewijs (bijvoorbeeld 
doorr overlegging van een factuur, een notitie of een brief) de wederpartij 
behoudenss afstand van recht van rechtswege tot tegenbewijs door middel 
vann getuigen zou moeten toelaten". Dat geldt niet alleen bij schriftelijk 
bewijs,, maar in alle gevallen waarin de rechter het bewijs - in de zin van 
all  hetgeen feiten doet vaststaan - van de door de ene partij gestelde feiten 
aantreft. . 

Wanneerr nu dat tegenbewijs wordt aangeboden, moet het dan gespeci-
ficeerdficeerd worden? Volgens de Hoge Raad niet. In het evenvermelde arrest 
zegtt hij: "Specificatie van dit bewijs was onnodig nu het om tegenbewijs 
gingg dat volgens artikel 178 lid 2 (nu artikel 152 lid 2) Rv vrij staat". 
Maarr als de feiten die eiser aan zijn vordering of die gedaagde aan zijn 
verweerr ten grondslag gelegd heeft - de feiten waarop partijen zich hebben 
beroepenn - voorshands vaststaan dan moet de betwisting van die feiten 
well  worden gemotiveerd. Die motivering moet, zoals in nummer 102 al 
iss gezegd, ophelderen hoe de betwisting van die feiten is te rijmen met 
hett aanwezige bewijs van die feiten. En die opheldering moet om voor 
tegenbewijss door getuigen in aanmerking te komen, bestaan in voor 
waarnemingg vatbare feiten, die zo specifiek zijn omschreven dat de rechter 
kann beoordelen of zij tot ontzenuwing van het aanwezige bewijs kunnen 
leiden.. Als gedaagde stelt dat hij de geleverde goederen heeft betaald en 
nadatt eiser de betaling heeft betwist de door eiser getekende kwitantie in 
hett geding brengt, wat zou dan als eiser tegenbewijs aanbiedt, maar zijn 
betwistingg niet motiveert onderwerp van dat tegenbewijs zijn? Dan is ge-
daagdess stelling niet gemotiveerd weersproken en wordt eisers vordering 
afgewezen. . 
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X .. D E MOTIVERIN G VAN HET VOORBIJGAA N AAN 

HETT BEWIJSAANBO D 

114.114. Bewijsaanbod en sielplicht in het algemeen 

Dee jurisprudentie kent zeer veel uitspraken waarbij de rechter aan het 
bewijsaanbodd is voorbijgegaan, het bewijsaanbod heeft gepasseerd, 
hetgeenn betekent dat hij, hoewel bewijs (door getuigen) was aangeboden, 
geenn getuigenverhoor heeft bevolen. Als een partij bewijs (door getuigen) 
heeftt aangeboden is de rechter verplicht een getuigenverhoor te bevelen 
wanneerr het aanbod voldoet aan de daaraan gestelde eisen. Wanneer dan 
dee rechter geen getuigenverhoor beveelt, moet hij dat motiveren dat wil 
zeggenn aangeven in welk opzicht het aanbod te kort schiet. 
Voorr getuigenbewijs komen alleen in aanmerking door partijen gestelde 
feiten,, de feiten waarop zij zich hebben beroepen. Feiten die niet zijn 
gesteldd vormen geen onderwerp van bewijs. Als de rechter een partij bewijs 
zouu opdragen van feiten die zij niet gesteld heeft, dan zou hij de feiten 
aanvullen,, hetgeen hem niet is toegestaan. 
Aann de bewijslast gaat de stelplicht vooraf. De bewijslast van bepaalde 
feitenn kan in het algemeen slechts op een partij rusten nadat deze partij die 
feitenn in het proces heeft gesteld.192 

Dee stelplicht heeft dus een meer primair karakter dan de bewijslast, maar 
beidee betreffen dezelfde feiten.193 Elke partij draagt begrijpelijkerwijs zorg 
dee feiten die voor toewijzing of afwijzing van de vordering nodig zijn, te 
stellen.194 4 

115.115. Het motiveringsvereiste zoals valt af te leiden uit artikel 166 Rv 

Dee rechter moet de reden opgeven waarom hij geen getuigenverhoor heeft 
bevolen.. Die opgave moet in elk geval gedaan worden aan de partij die in 
hett ongelijk gesteld wordt. De partij die in het gelijk gesteld wordt, behoeft 
niett te weten waarom de rechter haar, hoewel zij bewijs door getuigen had 
aangeboden,, niet tot bewijs heeft toegelaten. Zij klaagt niet, integendeel 
zijj  zal vertellen hoe goed de rechter het gezien en gedaan heeft. Maar de 
wederpartijj  die in het ongelijk gesteld wordt, heeft er recht op te weten 
waaromm de rechter haar, hoewel zij bewijs door getuigen had aangeboden, 

1922 Hugenholtz/Heemskerk Hoofdlijnen van Nederlands burgerlijk procesrecht nummer 
122. . 
1933 F.G. en HJ. Scheltema Nederlands burgerlijk bewijsrecht (1940) blz. 56. 
1944 Star Busmann-Rutten-Ariëns Hoofdstukken van Burgerlijk rechtsvordering nummer 
212. . 
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niett tot bewijs heeft toegelaten, hoe de rechter de zaak heeft kunnen 
beslissenn zonder haar de gelegenheid gegeven te hebben haar stellingen te 
bewijzen. . 

116.116. Het niet ter zake doende bewijsaanbod in materieelrechtelijke zin 

Dee rechter beveelt geen getuigenverhoor als de te bewijzen aangeboden 
feitenn veronderstellenderwijs door hem voor juist worden gehouden, 
maarr getoetst aan het objectieve recht en/of aan hetgeen partijen zijn 
overeengekomenn niet tot de gevorderde beslissing kunnen leiden. Het is 
dee rechter duidelijk welke de te bewijzen aangeboden feiten zijn, maar hij 
gaatt aan het bewijsaanbod voorbij omdat de te bewijzen aangeboden feiten 
ookk indien zij juist zijn in materieelrechtelijke zin niet tot de gevorderde 
beslissingg kunnen leiden. Het is in hoofdstuk VI I ter sprake gekomen. 
Alss de te bewijzen aangeboden feiten het ingeroepen rechtsgevolg niet 
rechtvaardigen,, heeft het geen enkele zin bewijs van die feiten op te 
dragen,, dan doen die feiten niet ter zake en is het bewijsaanbod niet ter 
zakee dienende. Zou het de rechter niet duidelijk zijn welke de te bewijzen 
aangebodenn feiten zijn, dan zou hij niet kunnen beslissen dat zij niet ter zake 
doen.. Hij weet om welke feiten het gaat, maar zij zijn niet redengevend. 
Dezelfdee feiten kunnen niet onduidelijk en tevens niet ter zake dienende 
zijn;; wel kunnen deze feiten te vaag en die feiten niet ter zake dienende 
zijn.195 5 

117.117. Het niet ter zake doende bewijsaanbod in processuele zin 

Buitenn de in hoofdstuk VII besproken gevallen waarin de te bewijzen 
aangebodenn feiten niet tot de gevorderde beslissing kunnen leiden, zijn 
err de gevallen waarin het bewijsaanbod niet tot het bevelen van een 
getuigenverhoorr kan leiden. In die gevallen heet het bewijsaanbod te vaag,196 

tee algemeen,197 onvoldoende bepaald,198 niet feitelijk gefundeerd,199 niet 
geconcretiseerd,2000 niet of niet voldoende gepreciseerd,201 gespecificeerd,202 

off  gedetailleerd,203 of niet voldoende toegelicht.204 

Hett zijn uitdrukkingen die door elkaar worden gebruikt en naar mijn 
meningg veelal hetzelfde betekenen.205 Wat de ene rechter te vaag noemt, 
noemtt de andere rechter te algemeen of onvoldoende bepaald bijvoorbeeld. 
Err is hier dan ook geen sprake van verschillende motiveringen, maar 
verschillendee bewoordingen die mijns inziens alle min of meer hetzelfde 

1955 HR 21 februari 1992, NJ 1992, 425; HR 23 juni 2000, NJ 2000, 517. 
1966 HR 7 februari 1924, NJ 1924, 707; 14 november 1940, NJ 1941, 413; 27 juni 1952, NJ 
1952,, 568; 17 november 1961, NJ 1962, 62; 3 februari 1967, NJ 1968, 31; 3 februari 1967, 
NJJ 1968, 32 (DJK); 21 februari 1969, NJ 1969, 227; 30 januari 1970, NJ 1970, 157; 17 
januarii  1975, NJ 1976,89; 1 april 1977, NJ 1977, 512; 6 november 1981, NJ 1982, 148; 16 
aprill  1982, NJ 1983, 309 (CJHB); 15 oktober 1982, NJ 1983, 341 (FHJM); 19 oktober 1984, 
NJJ 1985, 132; 14 juni 1985, NJ 1985, 735; 20 mei 1988, NJ 1988, 780; 10 augustus 1988, 
NJJ 1989, 8; 12 mei 1989, NJ 1989, 613; 14 juni 1991, NJ 1991, 693; 31 januari 1992, NJ 
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tott uitdrukking brengen: dat de partij aan wier bewijsaanbod de rechter is 
voorbijj  gegaan voor wat de te bewijzen feiten betreft in haar stelplicht is 
tekortt geschoten.206 Dit tekortschieten moet de motivering tot uitdrukking 
brengen.. Die motivering moet luiden dat het bewijsaanbod niet tot het 
bevelenn van een getuigenverhoor kan leiden omdat de desbetreffende partij 
voorr wat de te bewijzen feiten betreft in haar stelplicht tekort is geschoten. 
Vervolgenss behoort de rechter aan te geven waarin dat tekort geschoten 
zijn,, bestaat opdat de motivering duidelijk is. 

Dee situaties waarin het bewijsaanbod niet tot het bevelen van een ge-
tuigenverhoorr kan leiden, worden met een gevarieerde terminologie 
aangeduidd en daarom lijk t het beter de verschillende in de jurisprudentie 
gangbaree bewoordingen niet door elkaar te gebruiken maar afzonderlijk de 
revuee te laten passeren. 

118.118. Te vaag 

Dee motivering "te vaag" moet in verband gebracht worden met het in 
artikell  163 Rv besloten vereiste dat het getuigenbewijs moet gaan over 
voorr waarneming vatbare feiten. 
"Dee beoordeling van een bewijsaanbod als te vaag zal met voldoende 
zekerheidd in deze zin kunnen worden uitgelegd dat onvoldoende duidelijk 
iss wat precies de feiten zijn die de betrokken partij aanbiedt te bewijzen". 
207 7 

1992,, 319; 21 februari 1992, NJ 1992, 425; 18 september 1992, NJ 1993, 49; 19 juni 1998, 
NJJ 1998, 777; 28 mei 1999, NJ 1999, 694; 23 juni 2000, NJ 2000, 517; 1 oktober 1999, NJ 
2001,213. . 
1977 Hof Den Haag 13 mei 1949, NJ 1950, 109; HR 1 maart 1963, NJ 1963, 126; 24 juni 
1966,, NJ 1966, 423; 23 december 1988, NJ 1989, 275; 21 november 1997, NJ 1998, 509 
(RJ.. Wartel). 
1988 HR 7 februari 1964, NJ 1964, 153; HR 30 november 1984, NJ 1985, 314. 
1999 HR 26 april 1968, NJ 1968, 254; HR 15 oktober 1982, NJ 1983, 341. 
2000 HR 30 januari 1970,NJ 1970, 157;HR3juni 1988, NJ 1988, 858. 
2011 HR 16 november 1928, NJ 1928, 1675; HR 30 november 1956, NJ 1957, 9; HR 12 
decemberr 1958, NJ 1959, 130; HR 2 mei 1969, NJ 1969, 292; HR 28 februari 1969, NJ 
1969,, 389; HR 10 augustus 1988, NJ 1989, 8. 
2022 HR 27 december 1923, NJ 1924, 199W 11202; HR 17 november 1961, NJ 1962, 62; 
HRR 19 oktober 1984, NJ 1985, 132; HR 26 februari 1986, NJ 1986, 544; HR 31 mei 1991, 
NJJ 1991, 646; HR 8 juli 1992, NJ 1992, 187; HR 23 oktober 1992, NJ 1992, 814; HR 8 juli 
1992,, NJ 1993, 116 (Ma); HR 9 februari 2000, NJ 2000, 418. 
2033 HR 6 mei 1953, NJ 1953,730. 
2044 HR 6 oktober 1995, NJ 1998, 190. 
2055 Niet gepreciseerd betekent te vaag HR 12 december 1958, NJ 1959, 130; niet voldoende 
gedetailleerdd betekent te vaag HR 6 mei 1953, NJ 1953, 730. 
2066 Het oordeel omtrent de vraag of een partij aan haar stelplicht heeft voldaan, is zozeer 
verwevenn met waarderingen van feitelijke aard waaronder de uitleg van gedingstukken dat dit 
inn cassatie niet op zijn juistheid kan worden getoetst: HR 8 juli 1992, NJ 1992, 713. 
2077 Aldus A-G Langemeijer in zijn conclusie voor HR 1 maart 1963, NJ 1963, 126. 
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Vaagg betekent onduidelijk, te vaag is te onduidelijk.208 

Maarr het bewijsaanbod leidt niet tot het bevelen van een getuigenver-
hoorr omdat het te onduidelijk is, maar omdat het onduidelijk is. Alsof de 
rechterr het nog wel zou hebben geweten als het bewijsaanbod alleen maar 
onduidelijkk zou zijn, maar nu het te onduidelijk is, hij het niet weet. Als 
eiseress aanbiedt te bewijzen dat gedaagde de verantwoordelijkheid voor het 
zoekrakenn van een partij overjarige campingmeubelen als enige tegenover 
haarr heeft te dragen,209 dan is zeker niet onvoldoende duidelijk wat zij 
aanbiedtt te bewijzen. Integendeel, het is heel duidelijk wat zij te bewijzen 
aanbiedt.. Het bewijsaanbod leidde niettemin niet tot het bevelen van een 
getuigenverhoorr omdat het aanbod - naar het Hof volgens de Hoge Raad 
kennelijkk bedoeld had - te vaag was. Maar het was naar mij voorkomt geen 
vaagheidd die zich hier voordeed. Het bewijsaanbod kon niet tot het bevelen 
vann een getuigenverhoor leiden omdat iemands verantwoordelijkheid als 
enigee niet voor waarneming vatbaar is. Hetgeen een getuige daaromtrent 
zouu verklaren, kan krachtens artikel 163 Rv niet als bewijs dienen omdat 
zijnn verklaring geen betrekking zou hebben op hetgeen hem uit eigen 
waarnemingg bekend is. 

Dee motivering "te vaag" is in een dergelijk geval voor de partij aan wier 
bewijsaanbodd de rechter voorbijgaat, niet begrijpelijk als zij niet weet dat de 
tee bewijzen feiten moeten bestaan in voor waarneming vatbare feiten. Zij is 
ookk niet begrijpelijk voor de partij die - ten onrechte - meent dat de eis van 
waarneembaarheidd van de feiten slechts geldt voor de getuigenverklaring 
enn niet voor de bewijsopdracht. Eiseres had voor waarneming vatbare 
feitenn moeten stellen die de gevolgtrekking wettigden dat gedaagde de 
verantwoordingg voor het zoekraken van die meubelen als enige had te 
dragen. . 
Ditt valt ook toe te lichten met de volgende voorbeelden. De stellingen 
datt de huur van de tuinkamer in het ten processe bedoelde pand een 
schijnkarakterr heeft,210 dat de verbruikleenovereenkomst een schijnover-
eenkomstt is,211 kunnen niet tot het bevelen van een getuigenverhoor leiden 
alss niet met voor waarneming vatbare feiten gemotiveerd en te bewijzen 
aangebodenn wordt waarom iets niet is zoals het zich voordoet. 
"Niett feitelijk gefundeerd" drukt niet uit dat het aankomt op fundering 
inn voor waarneming vatbare feiten. Beter is dan de motivering "niet 
geconcretiseerd""  hetgeen wil zeggen dat de te bewijzen aangeboden 
feitenn abstract zijn, te weten zonder verband met de waarneembare wer-
kelijkheid.. De beste motivering is echter die welke ontleend is aan artikel 

2088 De rechter is als hij het bewijsaanbod te vaag oordeelt niet verplicht de partij die het 
aanbodd deed in de gelegenheid te stellen haar aanbod te preciseren: HR 6 november 1981, 
NJJ 1982, 148. 
2099 HR 20 mei 1988, NJ 1988, 780. 
2100 HR 3 februari 1967, NJ 1968,31. 
2111 HR 23 december 1988, NJ 1989, 275. 
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1633 Rv: het bewijsaanbod van de desbetreffende partij kan niet tot het 
bevelenn van een getuigenverhoor leiden omdat zij in haar stelplicht tekort 
iss geschoten in die zin dat hetgeen zij te bewijzen heeft aangeboden niet 
bestaatt in voor waarneming vatbare feiten, zodat hetgeen een getuige daar-
omtrentt zou verklaren ingevolge het bepaalde in artikel 163 Rv niet als 
bewijss kan dienen. 

119.119. Te algemeen 

Watt is te algemeen? Geldt hiervoor niet hetzelfde als hetgeen in het vorige 
nummerr is opgemerkt over "te vaag"? Als het bewijsaanbod nu alleen maar 
algemeenn zou zijn geweest, dan zou de rechter het nog wel hebben geweten 
maarr nu het te algemeen is, weet hij het niet. 
Datt het bewijsaanbod algemeen is, hetgeen wil zeggen dat een partij bewijs 
vann al haar stellingen heeft aangeboden, is geen reden geen getuigenver-
hoorr te bevelen. Het algemene bewijsaanbod leidt eerst dan niet tot het 
bevelenn van een getuigenverhoor als de rechter te bewijzen feiten niet in 
dee stellingen aantreft, als de te bewijzen feiten in de stellingen naar zijn 
inzichtt ontbreken. 
Ditt ontbreken doet zich voor in het in het vorige hoofdstuk besproken geval 
datt de de door de ene partij gestelde feiten die tot de door haar gevorderde 
beslissingg kunnen leiden voorshands - dat is behoudens tegenbewijs in de 
zinn van artikel 151 lid 2 Rv - vaststaan en de tegenspraak van die feiten 
niett is gemotiveerd. Het voorshands vaststaan van die door de een gestelde 
feitenn doet de bewijslast niet omkeren, maar doet het bewijsaanbod van de 
anderr verkeren in een aanbod van tegenbewijs in de zin van artikel 151 lid 
22 Rv. Als de tegenspraak van die - behoudens tegenbewijs - vaststaande 
feitenn niet is gemotiveerd, dan ontbreken "te bewijzen aangeboden feiten". 
Dann kan de rechter de zaak beslissen, want dan zijn er geen door de ander 
gesteldee feiten die voor bewijs door getuigen in aanmerking komen. Dat 
doett zich zeer veel voor. 
Dee rechter treft bewijsmateriaal aan in de vorm van een akte of een geschrift-
niet-akte,, een strafvonnis, een ervaringsregel of een processueel feit en de 
tegenspraakk is niet gemotiveerd ofwel de tegenspraak is niet gemotiveerd 
mett voor waarneming vatbare feiten. Naar mijn mening moet de rechter dan 
niett spreken van te vaag of van te algemeen. Het tekort geschoten zijn van 
eenn partij in haar stelplicht bestaat in het niet gemotiveerd weerspreken van 
dee door de wederpartij gestelde, voorshands vaststaande, feiten waardoor 
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dee feiten van door haar te leveren bewijs ontbreken. Het bewijsaanbod had 
inn het licht van de voorshands vaststaande feiten verbijzonderd moeten 
worden n 

120,120, Niet gepreciseerd, gespecificeerd of gedetailleerd 

Hett bewijsaanbod leidt dikwijl s niet tot het bevelen van een getuigen-
verhoorr omdat de te bewijzen aangeboden feiten niet precies of niet 
voldoendee precies, gespecificeerd of gedetailleerd zijn omschreven. Niet 
gespecificeerdd en niet gedetailleerd betekenen hetzelfde: niet in onderdelen 
weergegeven.. De te bewijzen aangeboden feiten moeten zo nauwkeurig en 
inn onderdelen zijn omschreven dat de rechter in staat is te beoordelen of 
zijj  tot de gevorderde beslissing kunnen leiden. Dit verband is gelegd met 
hett arrest van de Hoge Raad van 7 februari 1924, NJ 1924, 707 en nadien 
herhaaldd bij HR 14 november 1940, NJ 1941, 413; HR 7 februari 1964, 
NJJ 1964, 153 en HR 23 december 1988, NJ 1989, 275. Het is een andere 
situatiee dan de beide vorige situaties. Het ontbreekt niet aan te bewijzen 
aangebodenn feiten maar zij zijn niet zo precies of niet zo in onderdelen 
omschrevenn dat de rechter kan beoordelen of zij ter zake dienende zijn. De 
feitenn moeten specifiek, kenmerkend zijn omschreven. 
HRR 23 oktober 1992, NJ 1992, 814: "Kennelijk heeft het Hof in het aanbod 
vann G.c.s. "al hun stellingen "te bewijzen door getuigen" (in eerste aanleg) 
resp.. "voor zover zij gehouden zijn enig punt te bewijzen bieden zij zulks 
tee bewijzen aan door alle middelen rechtens speciaal door getuigen" (in 
appèl)) niet een voldoende duidelijke aanduiding gezien van een of meer 
specifiekee feiten en omstandigheden en heeft het op die grond het aanbod 
onvoldoendee gespecificeerd geacht om ter zake dienende te zijn".212 "Het 
antwoordd op de vraag wat specifiek is, blijkt moeilijk te geven. De Hoge 
Raadd verwijst heel expliciet naar de loop van het geding en de fase waarin 
hett zich bevindt".213 

Maarr de Hoge Raad controleert de motivering. "Thans lijk t de Hoge Raad 
voorall  bezorgd voor partijen die werkelijk iets te bewijzen hebben maar daar 
doorr de appèlrechter met de dooddoener "onvoldoende gespecificeerd" 
vann afgehouden worden".214 

2122 Idem HR 18 september 1992, NJ 1993 49 (HER). 
2133 Aldus V. van den Brink Bewijs en tegenbewijs HR 9 juli 2001, RvdW 2004, 94 en HR 11 
januarii  2004, (C03/074HR). 
2144 Aldus Snijders-Wendels, Civiel appèl nummer 208 met vermelding van HR 15 juli 1986, 
NJJ 1986, 766 en 6 april 2001, NJ 2002, 385 (HJS). 
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121.121. Enkele voorbeelden van onvoldoende bepaaldheid 

Dee betrokken partij was in haar stelplicht tekort geschoten omdat zij niet 
hadd aangegeven: 

 waarin "de omstandigheden die haar hadden genoodzaakt het werk te 
staken""  en de aard van "het beletten van de werkzaamheden door de 
bewoners""  bestonden; HR 17 november 1961, NJ 1962, 62; 

 op welke andere omstandigheid dan het bestaan van een rekening-
courantt verhouding de zelfstandig werkende tussenpersoon als 
gemachtigdee van de verzekeraar moet worden beschouwd; HR 23 mei 
1975,, NJ 1976, 138; 

 in welk opzicht de - inmiddels vier jaar geleden - verrichte controle van 
dee motor niet aan de redelijkerwijs daaraan te stellen eisen zou hebben 
voldaan;; HR 1 april 1977, NJ 1977, 512; 

 welk soort afspraken procespartij op het oog had; HR 4 mei 1979, NJ 
1979,512; ; 

 dat de toezegging dat de medische verrichtingen zouden worden 
betaald,, ook gold voor de verrichtingen vóórdat zij door "Den Haag" 
warenn goedgekeurd; HR 31 mei 1991, NJ 1992, 425; 

 op welke punten de functiebeschrijving van zijn werkgever onjuist of 
onvolledigg was; HR 31 mei 1991, NJ 1991, 679; 

 dat de eisende vennootschap de vennootschap is die partijen op het 
oogg hadden toen zij de overeenkomst sloten; HR 8 juli 1992, NJ 1992, 
187. . 

122.122. Drie algemene gedaanten van een tekortschietend bewijsaanbod 

Dee verschillende bewoordingen waarmee het voorbijgaan aan het be-
wijsaanbodd wordt gemotiveerd zijn formules dat wil zeggen korte vormen 
waarinn de rechter zijn oordeel over het bewijsaanbod uitspreekt. Om 
duidelijkk te zijn moet dat oordeel worden gemotiveerd. Aangezien de 
rechterr zich pleegt te bepalen tot formuleringen zoals: te vaag, te algemeen 
enn zo meer hebben de formules voor de partij aan wier bewijsaanbod de 
rechterr voorbijgaat het karakter van geheimtaal wat bevorderlijk is voor 
hogerr beroep en beroep in cassatie. 
Hett tekort schieten van het aanbod tot getuigenbewijs doet zich naar het 
hiervóórr gemaakte onderscheid op drieërlei wijze voor: 
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1.. de te bewijzen aangeboden feiten zijn geen voor waarneming vatbare 
feiten; ; 

2.. de te bewijzen feiten ontbreken omdat de tegenspraak van de voors-
handss vaststaande feiten niet is gemotiveerd; 

3.. de te bewijzen aangeboden feiten zijn niet met een zodanige be-
paaldheidd aangegeven dat de rechter in staat was te beoordelen of zij 
terr zake dienende waren. 

Hett is niet zo dat tussen de gevallen waarin de te bewijzen aangeboden 
feitenn geen voor waarneming vatbare feiten zijn en de gevallen waarin 
dee te bewijzen aangeboden feiten niet met zodanige bepaaldheid zijn 
aangegevenn dat de rechter kan beoordelen of zij ter zake dienende zijn 
eenn scherpe scheiding bestaat. Het is evenwel goed te onderkennen dat er 
mett de gevallen waarin de te bewijzen feiten ontbreken, drie verschillende 
wijzenn bestaan waarop een partij in haar aanbod tot getuigenbewijs tekort 
kann schieten. 
Dee motivering van het niet-bevelen van een getuigenverhoor moet duidelijk 
makenn op welke wijze een partij tekort is geschoten. Zij moet begrijpelijk 
zijn,, niet alleen voor de Hoge Raad maar ook en vooral voor de partij aan 
wierr bewijsaanbod de rechter voorbij gaat. 
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XI .. AA N HET BEWIJSAANBO D (NIET ) TE STELLE N 

EISEN N 

123.123. De vier vereisten waaraan het aanbod moet voldoen 

Dee rechter willig t het bij incidentele conclusie of bij gewone conclusie 
gedaann verzoek een getuigenverhoor te bevelen in als de te bewijzen 
aangebodenn feiten duidelijk en bepaald zijn omschreven, betwist en voor 
waarnemingg vatbaar zijn en tot de gevorderde beslissing kunnen leiden. 
Aann vier vereisten moet derhalve zijn voldaan, wil voor de rechter de 
verplichtingg bestaan een getuigenverhoor te bevelen. Andere eisen zijn aan 
hett verzoek niet te stellen. Als de rechter geen getuigenverhoor beveelt, 
moett de motivering hierin bestaan dat niet is voldaan aan (een van) die 
vierr vereisten. 
Aann het bewijsaanbod, dat naar in nummer 31 is uiteengezet de be-
reidverklaringg van een partij is bewijs door getuigen te leveren, stelt het 
Wetboekk van Burgerlij ke Rechtsvordering geen eisen, omdat het wetboek het 
bewijsaanbodd niet kent. Er bestaat dan ook niet een formeel bewijsaanbod; 
hett bewijsaanbod is altijd informeel. Formeel is het verzoek waarvan artikel 
1666 lid 1 Rv spreekt. Dat wil niet zeggen dat voor het bewijsaanbod geen 
eisenn gelden. Voor het in de praktijk gebruikelijke bewijsaanbod gelden 
dezelfdee vier vereisten als voor het verzoek. 

124.124. Bij pleidooi gedaan bewijsaanbod 

Partijenn plegen in hun conclusies, schriftelijk dus, bewijs door getuigen 
aann te bieden, maar het behoeft niet per se schriftelijk gedaan te worden. 
Hett kan, zoals hiervóór in nummer 32 is geschreven ook mondeling, bij 
pleidooi,, gedaan worden. Als het pleidooi beschouwd moet worden als een 
voortzettingg van het debat tussen partijen, (HR 6 april 1979, NJ 1980, 34 
CJHB)) en als het bewijsaanbod bij pleidooi kan worden gepreciseerd (HR 
100 februari 1984, NJ 1984,417), zoals de Hoge Raad leert, bestaat er geen 
redenn een bij pleidooi gedaan bewijsaanbod anders te bejegenen enkel en 
alleenn omdat het bij pleidooi gedaan is. 
Well  heeft de Hoge Raad een keer beslist dat de rechter op een eerst bij 
pleidooii  gedaan bewijsaanbod niet behoeft in te gaan en ook geen re-
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kenschapp behoeft te geven, waarom hij daartoe geen aanleiding vond,215 

maarr zo algemeen kan deze uitspraak naar mijn mening niet zijn bedoeld. In 
dezee zaak was het Pensioenfonds van mening dat de algemeen verbindend 
verklaardee CAO voor het grondborings- en buizenleggingsbedrijf van 
toepassingg was op werknemers in losse dienst van het Waterleiding-
bedrijff  die incidenteel behulpzaam waren bij het leggen van buizen. Het 
Pensioenfondss had bij pleidooi aangeboden te bewijzen dat die werknemers 
incidenteell  behulpzaam waren bij het leggen van buizen, maar dat stond 
vastt omdat het Waterleidingbedrijf dat niet had weersproken zodat het 
niett behoefde te worden bewezen. En in de opvatting van de rechter dat de 
CAOO op die werknemers niet van toepassing was, was het bewijsaanbod 
niett ter zake dienende. 

Maarr anders is het als het bewijsaanbod bij pleidooi nieuwe, eerst bij 
pleidooii  aangevoerde feiten betreft. Dit is hiervóór in nummer 50 in het 
kaderr van de verandering of vermeerdering van eis ter sprake gekomen. 

125.125. Opgave vooraf van hetgeen getuigen kunnen verklaren 

Meermalenn heeft de Hoge Raad beslist dat de rechter niet mag verlan-
genn dat een partij opgeeft wat de getuigen kunnen verklaren, onder meer 
omdatt niet met zekerheid gezegd kan worden wat zij als zij onder ede 
wordenn gehoord, zullen verklaren.216 Evenmin mag de rechter verlangen 
datt de zakelijke inhoud van hetgeen de getuigen kunnen verklaren, wordt 
opgegeven.217 7 

Evenwel,, wanneer een partij opgave doet van hetgeen bepaalde getuigen 
kunnenn verklaren, dan mag de rechter aannemen dat die opgave datgene 
omvatt wat van de mogelijke verklaringen van die getuigen ten gunste van de 
stellingg van die partij is te verwachten. Die opgave kan dit in voorkomend 
gevall  inhouden nadat de partij zich heeft vergewist van wat de getuigen 
mogelijkerwijss zullen verklaren; die opgave kan ook daarop berusten 
datt de partij weet wat de getuigen kunnen weten en erop vertrouwt dat 
zijj  dit naar waarheid zullen verklaren. In beide gevallen mag de rechter 
dann aannemen dat de betrokken partij geen bijzonderheden onvermeld 
zall  laten die enerzijds voor haar van noemenswaard belang zijn en waar-
omtrentt zij anderzijds bij de getuigen wetenschap kan vermoeden. Often 
minste:: indien zij zodanige bijzonderheden onvermeld laat, is dat voor haar 
risico.218 8 

2155 HR 1 november 1957, NJ 1960, 173. 
2166 HR 13 januari 1978, NJ 1978, 302; 14 juni 1986, NJ 1986, 803; 9 mei 1986, NJ 1986, 
608;; 21 juni 1991, NJ 1991, 710; 21 april 1995, NJ 1995, 437; 29 mei 1998, NJ 1999, 98 
(JBMV);; 8 oktober 1990, NJ 1991, 781. 
2177 HR 19 november 1971, NJ 1972, 50; 31 oktober 1980, NJ 1981, 195. 
2188 Aldus A-G Langemeijer in zijn conclusie voor HR 2 januari 1959, NJ 1959, 63. 
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126.126. Het prognose-verbod 

Meermalenn ook heeft de Hoge Raad beslist dat de rechter op het re-
sultaatt van het getuigenverhoor niet mag vooruitlopen. De rechter mag 
niett op grond van een prognose omtrent het resultaat van de bewijsle-
veringg aan het bewijsaanbod voorbijgaan; dat geldt naar de Hoge Raad 
bijbij  arrest van 14 januari 1994, NJ 1994, 333 heeft beslist ook voor de 
verzoekschriftprocedure.. Maar als de rechter, hoewel daartoe niet ver-
plicht,, motiveert ten overvloede waarom hij geen getuigenverhoor ambts-
halvee beveelt, zoals in situaties waarin geen bewijs is aangeboden, dan mag 
dee motivering bestaan, zoals reeds in nummer 38 ter sprake kwam, in een 
prognose:: HR 13 februari 1998, NJ 1999, 560. 
Dee verklaringen van de getuigen moet de rechter afwachten.219 Dat geldt ook 
voorr de partij-getuige.220 Voorwaarde voor het getuigenverhoor is derhalve 
zekerr niet dat de rechter in het resultaat gelooft. Maar men kan zich soms 
niett aan de indruk onttrekken dat de rechter geen getuigenverhoor heeft 
bevolen,, omdat hij daar niets van verwacht. Bijvoorbeeld wanneer een 
partijj  in hoger beroep nader bewijs aanbiedt, doch de verklaringen die de 
getuigenn in eerste aanleg hebben afgelegd geen schijn van bewijs vormen. 
Datt mag echter de motivering niet zijn. Hij mag aan het bewijsaanbod 
niett voorbijgaan, omdat hij de te bewijzen aangeboden feiten reeds dade-
lij kk voor klaarblijkelijk onjuist en onwaar houdt en als niet te rijmen met 
zekeree van een partij afkomstige geschriften,221 of omdat hij de te bewijzen 
aangebodenn feiten ongerijmd oordeelt.222 Een feit dat onwaarschijnlijk 
lijkt ,, kan zeer wel waar zijn. 
Onderr het oude artikel 1942 BW dat bepaalde dat de verklaring van een 
enkelee getuige zonder enig ander middel van bewijs in rechte geen geloof 
verdient,, besliste de Hoge Raad223 dat de rechter niet aan het bewijsaanbod 
magg voorbijgaan, omdat het aanbod tot één getuige is beperkt. De ervaring 
leertt dat het verhoor van getuigen - ook van één getuige - het zicht op een 
zaakk (in verband met andere gegevens) geheel kan wijzigen.224 

Dee rechter mag niet verlangen dat met het bewijsaanbod de namen van 
dee getuigen worden opgegeven.225 Dat pleegt in de praktijk ook niet te 
geschieden.. De namen van de getuigen plegen te worden opgegeven aan 
dee wederpartij en de rechter, wanneer het getuigenverhoor is bevolen. Daar 
gaatt artikel 170 Rv van uit: De namen en woonplaatsen van de getuigen 
wordenn tenminste een week voor het verhoor aan de wederpartij en de 
griffierr opgegeven.226 Niettemin kan het niet opgeven van de namen van de 

2199 HR 2 januari 1959, NJ 1959, 63; 24 november 1961, NJ 1962, 22; 23 december 1966, 
NJJ 1967, 86; 18 juni 1982, NJ 1982, 606 (PAS); 25 februari 1983, NJ 1983, 630; 2 december 
1983,, NJ 1984, 368; 15 maart 1985, NJ 1985, 496; 9 mei 1986, NJ 1986, 608; 12 januari 
1990,, NJ 1990, 326; 21 april 1995, NJ 1995, 437; 20 maart 1998, NJ 1998, 815; 21 mei 1999, 
NJJ 2000, 13 en 14 (HJS); 6 april 2001, NJ 2002, 385 (HJS). 
2200 HR 1 november 1991, NJ 1992, 26 en 27. 
2211 HR21 mei 1942, NJ 1942,541. 
2222 HR 19 november 1943, NJ 1944/1945, 14. 
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getuigenn gelijk met het bewijsaanbod gevolgen hebben voor de beslissing 
opp het aanbod.227 

Inn de zaak HR 8 juli 1992, NJ 1993, 116 zou het opgeven van de personen 
diee bij de opgerichte vennootschap en de vennootschap in oprichting 
betrokkenn waren en het aanbod hen als getuigen te doen horen tot het 
bevelenn van een getuigenverhoor hebben kunnen leiden. 
Bijj  arrest van 6 november 1981, NJ 1982, 148 besliste de Hoge Raad dat 
hett oordeel of een bewijsaanbod in de gegeven omstandigheden voldoende 
iss gepreciseerd, is voorbehouden aan de rechter die over de feiten oordeelt. 
Hett staat deze vrij daarbij in aanmerking te nemen dat bij het aanbod de 
namenn van de te horen getuigen niet zijn opgegeven.228 

Inn de zaak HR 15 oktober 1982, NJ 1982, 341 (FHJM) had de appel-
lantt voor het eerst in hoger beroep aangeboden te bewijzen dat door te 
tragee werkzaamheden van geïntimeerde boetes door de belastingdienst wa-
renn opgelegd en dat het in die zaak centraal staande slechte beheer aan 
geïntimeerdee was te wijten. Het Hof was aan dit bewijsaanbod als te vaag 
voorbijgegaann nu appellant niet had aangegeven wie hij als getuigen had 
willenn horen. In deze overweging - aldus de Hoge Raad - heeft het Hof 
kennelijkk tot uitdrukking willen brengen dat het mede door het niet opgeven 
vann de namen van de te horen getuigen tot zijn oordeel is gekomen dat het 
bewijsaanbodd in deze fase van de procedure als te vaag diende te worden 
gepasseerd.. Het al of niet noemen van de te horen getuigen kan derhalve 
vann betekenis zijn voor de bepaaldheid van het bewijsaanbod.229 Hetgeen 
inn dit geval de appellant te bewijzen had aangeboden, miste de vereiste 
bepaaldheidd of precisering om tot het bevelen van een getuigenverhoor 
tee kunnen leiden. Maar zou de onbepaaldheid minder zijn geweest als de 
namenn wel zouden zijn opgegeven? 

Naarr mijn mening zou het noemen van de namen van de getuigen van 
betekeniss kunnen zijn voor de stelligheid van het bewijsaanbod. Wanneer 
err reden bestaat om te betwijfelen of een partij die tot bewijs door getuigen 
iss toegelaten, daadwerkelijk getuigen zal voorbrengen, kan het noemen van 
dee namen van de getuigen die twijfel wegnemen. 

127.127. Aanbod van getuigenbewijs en substantiëringsplicht 

Sedertt de Wet van 6 december 2001 S 580 moet, zoals reeds in hoofdstuk 
VV ter sprake kwam, eiser volgens artikel 111 lid 3 Rv bij dagvaarding en 
moett gedaagde volgens artikel 128 lid 5 Rv bij conclusie van antwoord de 

2233 HR 15 maart 1985, NJ 1985,496. 
2244 Aldus bijvoorbeeld A-G Wijnveldt in zijn conclusie voor HR 19 november 1943, NJ 
1944/1945,, 14. 
2255 HR 24 juni 1921, NJ 1921,956. 
~"66 In de verzoekschriftprocedure is de rechter, als hij een getuigenverhoor beveelt, bevoegd 
dee personen op te geven die hij wenst te horen, wat niet uitsluit dat nog andere getuigen voor 
bewijss of tegenbewijs kunnen worden voorgebracht: HR 2 mei 1952, NJ 1952, 422. 
2277 Eras, NJB 1950 blz. 577 e.v. 
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bewijsmiddelenn en de getuigen waarover zij kunnen beschikken, vermelden. 
Hett bewijs is niet iets van later zorg, maar moet van meet af aan, nog vóór 
partijenn besluiten te procederen, zijn plaats krijgen toebedeeld. "Al s waar 
iss dat het er in een proces niet zozeer om gaat of men gelijk heeft als wel dat 
menn gelijk krijgt, dan zal duidelijk zijn dat de vraag naar de bewijspositie -
watt moet ik wanneer bewijzen en kan ik dat dan bewijzen - reeds aanstonds 
eenn belangrijke plaats krijgt in de strategie en tactiek van het proces. Ei-
genlijkk behoort die vraag al gesteld te worden voordat er in de verste verte 
sprakee is van een proces of zelfs van een geschil".230 Wanneer de rechter 
eenn comparitie, als bedoeld in artikel 131 Rv, heeft bevolen, kan hij aan 
dee hand van hetgeen partijen eerder hebben vermeld de bewijsrechtelijk 
aspectenn ter sprake brengen.231 

2288 Alleen het "kopje" is gepubliceerd zodat niet bekend is hoe het bewijsaanbod luidde. 
229 9 HRR 18 september 1998, NJ 1998, 818. 
2300 Aldus W.D.H. Asser, Rechtspraakoverzicht Bewijslastverdeling 1.1.1 (blz. 17). 
231 1 Dee Toekomstbundel blz 13 M.L. Hendrikse, aanbeveling van de introductie van de 
substantiëringsplichtt in de verzoekschriftprocedure. 
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XII .. H E T NIET ERNSTIG GEMEENDE BEWIJSAANBO D 

128.128. Inleiding 

Inn de jurisprudentie komen uitspraken voor waarbij de rechter, hoewel 
bewijss door getuigen was aangeboden, geen getuigenverhoor heeft bevolen, 
omdatt het bewijsaanbod als niet ernstig gemeend werd beschouwd. Het is 
eenn motivering waaraan in de literatuur weinig aandacht wordt geschonken. 
Hoee komt de rechter er toe om te zeggen dat hij het bewijsaanbod als niet 
ernstigg gemeend beschouwt? Kennelijk schort er iets aan het bewijsaanbod 
datt de rechter reden geeft zoiets ernstigs te zeggen. Is die motivering 
well  nodig of kan in de gevallen dat de rechter het bewijsaanbod als niet 
ernstigg gemeend beschouwt, het niet-bevelen van een getuigenverhoor 
ookk op andere wijze gemotiveerd worden? En als dat niet-bevelen van 
eenn getuigenverhoor niet op andere wijze gemotiveerd kan worden, is dan 
dee motivering dat het bewijsaanbod als niet ernstig gemeend wordt be-
schouwdd wel terecht? Zou het een motivering zijn die de partij, van wie het 
bewijsaanbodd als niet ernstig gemeend wordt beschouwd, overtuigt? 

129.129. Motivering van de motivering "niet ernstig gemeend" 

Hett bewijsaanbod moet, om tot het bevelen van een getuigenverhoor te 
kunnenn leiden, voldoen aan de hiervóór vermelde, vier vereisten. Leidt het 
aanbodd niet tot het bevelen van een getuigenverhoor dan moet de motivering 
dee partij, van wie het aanbod door de rechter wordt gepasseerd, duidelijk 
makenn waarin haar aanbod tekort schiet. In de jurisprudentie nu komen 
hiernaa te bespreken uitspraken voor waarbij aan het bewijsaanbod is voorbij-
gegaann omdat het als niet ernstig gemeend moet worden beschouwd. 
Wanneerr nu de rechter aangeeft waarom hij het aanbod als niet ernstig 
gemeendd beschouwt, dan is zijn motivering duidelijk, maar dan is de 
motiveringg "niet ernstig gemeend" overbodig; zie bijvoorbeeld HR 20 
junii  1919, NJ 1919, 814, W 10469: "dat toch het Hof niet weigert om 
terr terechtzitting van dat College getuigen te horen, omdat zij in eerste 
aanlegg niet zijn gehoord - een weigering die, zou zij hebben plaatsgegrepen, 
zekerr in strijd met de wet zou zijn geweest - doch wijl het van oordeel 
wass dat waar appellante blijkbaar getuigen wilde laten horen bij wege 
vann rogatoire commissies haar aanbod, waarin zij nalaat de namen dier 
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getuigenn te vermelden en evenmin meedeelt welke autoriteiten met het 
verhoorr zouden moeten worden belast, zodat het Hof de gegevens worden 
onthoudenn welke voor het opdragen ener rogatoire commissie noodzakelijk 
zijn,, als het niet ernstig gemeend heeft beschouwd". 
Hierr is sprake van een duidelijke aan de rechtsfiguur van de rogatoire 
commissiee ontleende, motivering waarbij naar mijn mening, zonder dat 
afbreukk aan die duidelijkheid zou zijn gedaan, van niet ernstig gemeend 
niett behoefde te worden gesproken. Wanneer echter de rechter niet 
aangeeftt waarom het bewijsaanbod als niet ernstig gemeend moet worden 
beschouwd,, schiet de motivering in duidelijkheid tekort. De motivering 
"niett ernstig gemeend" moet gemotiveerd worden wil zij duidelijk en voor 
dee partij van wie het bewijsaanbod wordt gepasseerd, begrijpelijk zijn. 
Volgenss de Hoge Raad232 is het bewijsaanbod als niet ernstig gemeend te 
beschouwenn als het niet is ingegeven door de in artikel 166 Rv (vroeger 
artikell  192 en nog vroeger artikel 199 Rv) veronderstelde werkelijk 
bestaandee wens om tot bewijs door getuigen toegelaten te worden. Als 
hett bewijsaanbod niet als ernstig gemeend wordt beschouwd, is in 
werkelijkheidd geen bewijsaanbod gedaan233, zodat door het niet-bevelen 
vann een getuigenverhoor artikel 166 Rv niet kan zijn geschonden.234 

Wanneerr wordt het bewijsaanbod als niet ernstig gemeend beschouwd? 
Watt is daaromtrent uit de rechtspraak af te leiden? 

Toenn gedaagde in de zaak HR 29 november 1957, NJ 1958, 31 werd aan-
gesprokenn ter zake van inbreuk op eisers recht op een merk en gedaagde 
gesteldd had dat eisers recht op het merk was vervallen omdat hij het merk 
driee jaar of langer niet had gebruikt in de zin van artikel 3 lid 1 van de 
Merkenwett 1893, hetgeen eiser had betwist, rustte niet op eiser het bewijs 
vann het voortgezet gebruik van zijn merk, maar volgens de regels van de 
bewijslastverdelingg op gedaagde het bewijs van het niet-gebruik. Wie zich 
-- zoals eiser - op een recht beroept, kan volstaan met te stellen en in geval 
vann betwisting te bewijzen, dat hij zijn recht heeft verkregen, terwijl hij die 
steltt dat het verkregen recht is teniet gegaan, dit tenietgaan moet bewijzen. 
Gedaagdess stelling dat het merkrecht van eiser was vervallen, was volgens 
dee Hoge Raad voldoende toegelicht om als ernstig gemeend te worden 
beschouwd.2355 Met andere woorden zonder voldoende toelichting zou die 
stellingg niet als ernstig gemeend mogen worden beschouwd. Het beweerde 
niet-gebruikk van het merkrecht is een negatief feit dat niet rechtstreeks 
kann worden bewezen. Als gedaagde alleen had gesteld dat eiser zijn merk 
driee jaar of langer niet heeft gebruikt, dan zou dat als niet meer dan een 

2322 HR 3 februari 1927, NJ 1927, 509 W 11641; 25 februari 1933, NJ 1933, 659 (H.B.) W 
12064. . 
2333 HR 27 maart 1931, NJ 1931,867. 
2344 HR 11 december 1936, NJ 1937, 389. 
2355 HR 24 januari 1975, NJ 1976, 90 (WLH). 
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gratuitee bewering kunnen zijn aangemerkt die niet tot het bevelen van een 
getuigenverhoorr kon leiden. 

130. Objectivering130. Objectivering van de maatstaf "niet ernstig gemeend" 

Toenn in de zaak Hof Den Bosch 7 november 1968, NJ 1969, 278236 de 
minderjarigee zoon van gedaagde in het donker en terwijl het regende, met 
eenn pink (een éénjarig kalf) die hij aan een touw om de nek van het dier 
vasthield,, in de berm van de weg stond te wachten voor een aankomende 
auto,, sprong het dier vlak voor die auto op de weg; door de botsing kwam die 
autoo dwars op de weg, waarna deze door een andere auto werd aangereden. 
Gedaagdee - de vader - tot vergoeding van de schade aangesproken, stelde 
enn bood te bewijzen aan dat zijn zoon niet in zijn zorgverplichting was 
tekortt geschoten, maar daarentegen de pink op de normaal gebruikelijke 
wijzee vanuit de weide naar de boerderij geleidde. Blijkbaar was hij van 
meningg dat hier van tekortschieten in zorgverplichting geen sprake is als 
hett geleiden maar gebeurt op de normaal gebruikelijke wijze. Hij zal dat 
well  ernstig gemeend hebben, maar niet geweten hebben dat dit niet ter 
zakee dienende was, omdat het niet tot de door hem gevorderde beslissing 
-- afwijzing van eisers vordering - kon leiden. Het geleiden van een pink 
dientt met zoveel zorg te geschieden dat het dier niet onverhoeds op de 
voorr het openbaar verkeer openstaande weg kan springen en wanneer 
datt bij het geleiden op de normaal gebruikelijke wijze wel kan gebeuren, 
dann getuigt die wijze van geleiden van onvoldoende zorg. Het aanbod te 
bewijzenn dat zijn zoon de pink op de normale gebruikelijke wijze geleidde, 
wass dus niet ter zake dienende. Dat maakte de motivering volgens welke 
zijnn bewijsaanbod niet ernstig gemeend was hem niet duidelijk, zodat die 
motiveringg hem niet overtuigd zal hebben. 

131.131. Niet ernstig gemeend gekwalificeerd aanbod en gedekt verweer 

Toenn in de zaak HR 22 januari 1937, NJ 1937, 1142 (EMM) de curator 
-- ten behoeve van de boedel - van de vriendin van de gefailleerde terugvor-
derdee hetgeen deze kort voor zijn faillietverklaring haar onverplicht had 
terugbetaald,, stellende dat zij wist dat door die terugbetaling de schuldei-
serss werden benadeeld, voerde zij het verweer dat zij niets wist van de zaak 
vann haar vriend in het algemeen noch van diens financiële situatie in het 
bijzonder.. In hoger beroep stelde zij dat zij haar vriend geld had geleend 

66 In hoger beroep was van het voorbijgaan aan het bewijsaanbod geen grief gemaakt. 
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opp diens mededeling dat hij een grote som van het Rijk te vorderen had 
wegenss leveranties en dat hij daardoor krap bij kas was, maar dat hij haar 
zodraa het Rijk betaald zou hebben, hetgeen enkele maanden duurde, zou 
terugbetalen.. Hij zal dat wel gezegd hebben, want het is een gebruikelijk 
verhaall  om een ander tot het geven van geld te bewegen. Zij bedoelde 
daarmeee haar ontkenning dat zij er van wist dat door de terugbetaling de 
schuldeiserss werden benadeeld te staven; dat zij aangenomen had dat de 
terugbetalingg was gedaan met de inmiddels van het Rijk ontvangen grote 
som.. Zij had aangeboden haar stelling te bewijzen, maar het Hof heeft haar 
bewijsaanbodd als niet ernstig gemeend beschouwd, omdat haar stelling zou 
wijzenn op bekendheid met de zaak van haar vriend, waarvan zij in eerste 
aanlegg had beweerd niets af te weten. Zij heeft het vast wel ernstig gemeend, 
maarr haar bewijsaanbod kon niet tot het bevelen van een getuigenverhoor 
leiden,, omdat haar verweer in hoger beroep door haar verweer in eerste 
aanlegg was gedekt in de zin van artikel 348 Rv. 

132.132. Als niet ernstig gemeend gekwalificeerd aanbod en stelplicht 

Inn de zaak Hof Den Bosch, 23 juni 1964, NJ 1965, 358 vorderde eiser 
toenn zijn perceel als gevolg van de wijze waarop de gemeente weg- en 
rioleringswerkzaamhedenn uitvoerde, was overstroomd, behalve ver-
goedingg van de geleden waterschade ook vergoeding van de waarde-
verminderingg van zijn op het perceel staande pand. Eiser echter kon niet 
volstaann met de enkele bewering dat zijn pand door de overstroming 
vann zijn perceel in waarde was verminderd en het Hof is aan zijn aanbod 
diee waardevermindering te bewijzen als te vaag en niet ernstig gemeend 
voorbijgegaan.. Eisers stelling was onduidelijk nu hij niet had toegelicht 
waarinn die waardevermindering bestond, zodat zijn bewijsaanbod niet 
tott het bevelen van een getuigenverhoor kon leiden. Waarom moest aan 
dee motivering nog toegevoegd worden dat het bewijsaanbod niet ernstig 
gemeendd was? Ook hier was sprake van een gratuite bewering, maar ei-
serr kon, hoewel hij niet had aangeduid waarin de waardevermindering 
bestond,, zeer wel in ernst gemeend hebben dat zijn pand in waarde was 
gedaald. . 
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133.133. Als niet ernstig gemeend gekwalificeerd aanbod en feitelijke te-
genstrijdigheden genstrijdigheden 

Dee motivering dat een stelling van een partij niet ernstig gemeend is of als 
niett ernstig gemeend kan worden beschouwd, is niet zozeer op de inhoud 
betrokkenn maar betreft de persoon die toegedicht wordt niet te menen wat 
hijj  zegt. Hetgeen een partij beweert kan, hoezeer ook ten onrechte, zeer wel 
ernstigg gemeend zijn. Toen eiser in de zaak Hof Den Bosch 21 december 
1967,, NJ 1968, 402 op grond van productaansprakelijkheid van gedaagde 
schadevergoedingg vorderde, had hij gesteld dat de oliebrander die hij had 
gekochtt notoire rommel, een waardeloos product was en dat de verkeerde 
standd van de ventilator die een klein maar essentieel onderdeel van die 
branderr vormde, een verborgen en schier ondenkbaar karakter had. Om 
ditt laatste te onderstrepen, had hij gesteld dat de verkeerde stand van de 
ventilatorr slechts bij toeval ontdekt was. Dit was volgens de rechtbank niet 
ernstigg gemeend, omdat de werknemer van gedaagde die een onderzoek 
insteldee naar de ondeugdelijke werking van de brander, bij controle van 
dee luchtverplaatsing binnen de brander het euvel ontdekt had. Nadat de 
ventilatorr in de juiste stand was gezet, functioneerde de oliebrander goed. 
Dee gehele stelling van eiser werd door de feiten gelogenstraft, zodat het 
niett nodig was om hetgeen hij met betrekking tot de ventilator had gesteld, 
alss niet ernstig gemeend aan te duiden. 

134.134. Als niet ernstig gemeend gekwalificeerd aanbod en ongefundeerde stellingen 

Wanneerr de feiten, die een partij aan haar vordering of aan haar verweer ten 
grondslagg heeft gelegd en die zij te bewijzen heeft aangeboden, door de ten 
processee vaststaande feiten worden gelogenstraft, kan het aanbod die feiten 
doorr getuigen te bewijzen niet tot het bevelen van een getuigenverhoor 
leiden.. In de zaak HR 1 mei 1987, NJ 1989, 646 (MS) had de eigenares 
vann een pand dat zij als verblijfsinrichting exploiteerde, gesteld en te 
bewijzenn aangeboden dat zij vóórdat het pand van gemeentewege ontruimd 
enn dichtgetimmerd werd, serieus van plan was het pand van bestemming 
tee doen veranderen en dat de gemeente dat wist. Haar bewijsaanbod kon 
niett tot het bevelen van een getuigenverhoor leiden, omdat haar stelling 
niett feitelijk gefundeerd was. Zij had moeten opgeven dat haar plan al 
(eenn begin van) uitvoering had gekregen en wel zodanig dat de gemeente 
daarvann wist. De gemeente had tegenover de stelling van eiseres onweer-
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sprokenn aangevoerd dat eiseres bij geen enkele gemeentelijke instelling een 
plann tot verbouwing van het pand had ingediend, dat zij nieuwe bewoners 
hadd geaccepteerd zelfs nog nadat haar en de bewoners de sluiting van het 
pensionn was aangezegd en dat zij niet eigener beweging voor de bewoners 
voorr vervangende woonruimte in een van haar andere verblijfsinrichtingen 
hadd gezorgd. Hier werd hetgeen eiseres had gesteld door de vaststaande 
feitenn gelogenstraft. Uit het arrest van het Hof, rechtsoverweging 4.12, valt 
volgenss de A-G Franx af te leiden dat het Hof de stelling van eiseres als 
niett ernstig gemeend terzijde heeft gesteld. 

135.135. Als niet ernstig gemeend gekwalificeerd aanbod en gratuite stellingen 

Inn de zaak Hof Den Bosch, 21 december 1965, NJ 1967, 164 vorderde 
eiserr vergoeding van schade die hij had geleden doordat een zakkenvulma-
chinee die gedaagde ten vervoer had aangenomen, tijdens het vervoer was 
omgevallen.. Gedaagde voerde het verweer dat de machine niet omgevallen 
zouu zijn indien deze niet in een krat maar in een kist verpakt zou zijn, 
aangezienn een in een kist verpakte machine behoorlijk vastgezet had 
kunnenn worden. 
Dezee stelling behoefde volgens het Hof nadere feitelijke toelichting die 
achterwegee was gebleven. Dat lijk t mij juist, omdat gedaagdes stelling 
zonderr toelichting een gratuite bewering was. Zonder toelichting is niet 
duidelijkk waarom een machine die in een kist verpakt is, wel en waarom een 
machinee die op lichtere wijze - in een krat - verpakt is, niet voor omvallen 
kann worden behoed. Dat was voldoende motivering van het niet-bevelen 
vann een getuigenverhoor, maar ook hier voegt het Hof er onnodig aan toe 
datt de bewering volgens welke de in een krat verpakte machine niet kon 
wordenn vastgezet, niet ernstig gemeend was. Als de verpakking in een krat 
voorr het vervoer onvoldoende was, had de vervoerder bij het aannemen 
vann de machine een voorbehoud moeten maken voor schade als gevolg van 
tee lichte verpakking. 

136.136. Als niet ernstig gemeend gekwalificeerd aanbod en ontbrekende gegevens 

Toenn eiser in de zaak Hof Amsterdam 29 december 1965, NJ 1967, 330 
echtscheidingg vorderde op grond van overspel van gedaagde, bestond het 
verweerr van gedaagde aanvankelijk in de uitdrukkelijke ontkenning van de 
gemeenschapp met een ander, maar nadat eiser getuigen had doen horen 
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waardoorr die gemeenschap was bewezen, voerde gedaagde als verweer 
aann dat die gemeenschap geen overspel was in de zin van het oude artikel 
2644 BW, omdat eiser die had goedgekeurd,237 hetgeen zij had aangeboden 
tee bewijzen. Het Hof was aan het bewijsaanbod voorbijgegaan omdat zij 
niett had aangegeven door welke gedragingen eiser die gemeenschap zou 
hebbenn goedgekeurd. Zij had wel gesteld dat de man had gezegd dat het 
hemm koud liet, dat het hem niet kon schelen, maar die uitlatingen getuigden 
vann onverschilligheid niet van goedkeuring, dus waren die niet ter zake die-
nende.. Het Hof noemde het bewijsaanbod te vaag, aannemende al dat het 
ernstigg gemeend was. Waarom deze laatste toevoeging? Gedaagde kan wel 
gemeendd hebben dat de uitlatingen van eiser goedkeuring betekenden. 

137.137. Een van de eigen stellingen afwijkend aanbod 

Inn de zaak HR 21 februari 1969, NJ 1969, 227 (WFP) draaide het om 
eenn aantal percelen in de Wilmkebreekpolder onder Landsmeer, die de 
eigenaress wilde gebruiken als depot voor grond, die bij de bouw van de IJ-
tunnell  vrijkwam. Toen de gemeente haar, op grond van de gemeentelijke 
verordening,, een vergunning tot ophoging van die percelen had geweigerd, 
hadd zij gesteld en aangeboden door getuigen of deskundigen te bewijzen 
datt de polder, teneinde overeenkomstig het bestemmingsplan van juni 
19600 op sociaal en economisch verantwoorde wijze in exploitatie te 
brengen,, moest worden opgehoogd. Het Hof was aan het bewijsaanbod 
alss te vaag voorbijgegaan. Dat lijk t mij terecht want wat voor een sociaal 
enn economisch verantwoorde exploitatie nodig is, kan de getuigen niet uit 
eigenn waarneming bekend zijn. "Nog daargelaten dat het bewijsaanbod 
kwalijkk in overeenstemming is met het door appellante zelf ter ondersteu-
ningg van haar stelling gebezigde ingenieursrapport en uit dien hoofde 
nauwelijkss als ernstig gemeend kan worden beschouwd". Uit dat rapport 
bleekk namelijk in het geheel niet dat ophoging van de polder noodzakelijk 
was,, doch slechts dat ophoging, indien dit uit financieel oogpunt mogelijk 
was,, moest worden aanbevolen. De gemeente echter wilde het unieke 
landschappelijkk karakter van de polder behouden. Waarom ook hier 
gesprokenn van "niet ernstig gemeend"? Eiseres zegt maar wat, het is een 
gratuitee bewering, maar met de constatering dat haar stelling te vaag was 
enn niet strookte met het door haar in het geding gebrachte rapport had 
kunnenn worden volstaan. 

Alsdann ontbreekt aan de gemeenschap het karakter van schending van de verschuldigde 
huwelijkstrouww volgens HR 16 mei 1946, NJ 1946, 523. 
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138.138. Een niet geconcretiseerd aanbod 

Inn het hiervóór in nummer 104 vermelde geval HR 27 april 1951, NJ 1952, 
688 had de directeur die tijdens de bezetting een gift had gedaan aan het 
Duitsee Rode Kruis zijn ontkenning dat hij die gift had gedaan, moeten 
motiveren.. Zijn bewijsaanbod was een aanbod van tegenbewijs tegen 
dee Sententie van het Bijzonder Gerechtshof. De directeur stelde dat het 
Bijzonderr Gerechtshof de schenking ten onrechte bewezen had verklaard, 
omdatt uit een nadien ingesteld accountantsonderzoek in de boeken van de 
vennootschapp was gebleken dat de schenking niet was gedaan en hij had 
tegenbewijss tegen de sententie aangeboden. Het Hof was, in de aanname 
datt de directeur wilde bewijzen dat uit de boeken was gebleken dat de 
schenkingg niet was gedaan, aan het bewijsaanbod - van tegenbewijs tegen 
dee Sententie van het Bijzonder Gerechtshof - voorbijgegaan: 
1.. omdat de mogelijkheid niet was uitgesloten dat de schenking om 

verklaarbaree redenen buiten het kasboek was gehouden of onder een 
anderee of zelfs gefingeerde omschrijving was opgenomen 
enn - indien hij buiten de boeken om wilde bewijzen dat hij de schenking 
niett had gedaan -

2.. omdat hij niet had aangegeven hoe hij zich voorstelde dit negatieve 
bewijss door getuigen te leveren. Hij had voor waarneming vatbare feiten 
moetenn stellen die opheldering gaven hoe zijn stelling was te rijmen met 
dee sententie en die - bewezen zijnde - de bewijzende kracht aan de 
sententiee ontnamen. 

Alss hij in cassatie klaagt over het passeren van zijn bewijsaanbod doet de 
Hogee Raad het voorkomen alsof het Hof het bewijsaanbod kennelijk als 
niett ernstig gemeend ter zijde heeft gesteld, maar het was mijns inziens niet 
feitelijkk gefundeerd of niet geconcretiseerd, dat wil zeggen zonder verband 
mett de waarneembare werkelijkheid. 

139. Overbodigheid139. Overbodigheid van de motivering "niet ernstig gemeend" 

Dee motivering "niet ernstig gemeend" lijk t niet nodig, omdat in de ge-
vallenn dat de rechter het bewijsaanbod als niet ernstig gemeend aanduidt 
eenn andere motivering voor handen is. Is die andere motivering niet voor-
handen,, dan is de motivering "niet ernstig gemeend" niet juist. In het geval 
vann HR 2 april 1976, NJ 1976,450 (WK) bijvoorbeeld vorderde eiseres die 
mett uitsluiting van elke gemeenschap van goederen gehuwd was geweest 
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mett gedaagde dat verklaard zou worden voor recht dat de onroerende 
goederenn die gedaagde als haar lasthebber op zijn eigen naam had gekocht 
enn betaald met inkomsten uit het door haar geëxploiteerde modehuis, haar 
eigendomm waren. Zij had gepreciseerd en geadstrueerd opgegeven en te 
bewijzenn aangeboden welke die goederen en de betaalde koopsommen wa-
renn en welke bedragen wanneer waren betaald en dat partijen op voorstel 
vann gedaagde aldus hadden gehandeld voor het geval het met het modehuis 
miss mocht gaan in goed vertrouwen toen het huwelijk nog goed was. Deze 
vorderingg - de verklaring voor recht dat zij de eigenares was - kon niet 
slagen,, omdat gedaagde bij de zakelijke overeenkomst - de levering - niet 
namenss eiseres maar op eigen naam was opgetreden waardoor die goederen 
alss door partijen bedoeld op gedaagdes naam waren gesteld. Maar de 
vorderingg van eiseres dat gedaagde veroordeeld zou worden eraan mede 
tee werken dat de goederen op haar naam zouden komen, kon wel slagen, 
omdatt in het kader van de beëindiging van de lastgeving voor gedaagde de 
verbinteniss bestond om daaraan mede te werken. Het Hof had de stelling 
vann eiseres niet ernstig gemeend genoemd. 

Eiseress kon volgens het Hof geen aanspraak maken op levering aan 
haarr van de goederen omdat zij zich niet kon beroepen op een daartoe 
strekkendee rechtstitel. Aan haar hiervóór omschreven stelling was het Hof 
alss niet ernstig gemeend voorbij gegaan omdat zij geheel onverenigbaar 
wass met de omstandigheid dat zij met het instellen van haar vordering 
(tott levering) tien tot twintig jaar na de aankoop had gewacht en zij in 
gebrekee was gebleven daarover een aanvaardbare verklaring te geven; ook 
omdatt de beweerde lastgeving zich moeilijk verdroeg met haar stelling dat 
dee onderhavige transactie ten name van de man plaatsvonden teneinde 
dee onroerende goederen te onttrekken aan verhaal voor schulden van het 
doorr eiseres uitgeoefende bedrijf; voorts ook omdat de aanwezigheid van 
eiseress bij de overdracht van de onroerende goederen in verband met de 
hypotheekverleningg zich moeilijk liet verenigen met het door eiseres thans 
ingenomenn standpunt. Het Hof was volgens de Hoge Raad aan de stelling 
vann eiseres als niet ernstig gemeend voorbij gegaan op grond van redenen 
diee in het cassatiemiddel terecht als onbegrijpelijk zijn gekenschetst: "dat 
immerss onduidelijk is waarom de beweerde lastgeving van de vrouw aan 
dee man zich moeilijk zou verdragen met de stelling van de vrouw dat de 
onderhavigee transacties ten name van de man plaatsvonden teneinde de 
onroerendee goederen te ontrekken aan verhaal voor schulden van de door 
dee vrouw gedreven zaak en in het licht van deze stelling van de vrouw 
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eveneenss onbegrijpelijk is waarom haar stelling dat zij de man last had 
gegevenn de betreffende onroerende goederen voor haar rekening doch op 
zijnn naam aan te kopen, onverenigbaar zou zijn met de omstandigheid dat 
dee vrouw met het instellen van haar vordering tot levering tien tot twintig 
jaarr na de aankoop heeft gewacht, daar toch de door haar aangevoerde 
redenn waarom de goederen op naam van de man werden verworden juist 
meebrachtt dat zij deze ook op naam van de man liet staan zolang zij haar zaak 
bleeff  drijven en haar vertrouwen in de man niet had verloren; dat tenslotte 
all  evenmin valt in te zien waarom haar aanwezigheid bij de overdracht 
vann de onroerende goederen in verband met de hypotheekverlening zich 
moeilijkk zou laten verenigen met het door de vrouw thans ingenomen 
standpunt,, waar dit standpunt immers inhield dat het op het moment van 
dee overdracht van de goederen haar wens was dat deze goederen op naam 
vann de man kwamen te staan". 

Verwantt hiermee is het in HR 2 december 1983, NJ 1984, 368 berechte ge-
vall  waarin eiser aangeboden had te bewijzen dat slechts een klein deel van 
dee opgeslagen goederen was beschadigd, aan welk aanbod het Hof als niet 
ernstigg gemeend was voorbijgegaan, terwijl dit passeren volgens de Hoge 
Raadd kennelijk berustte op een prognose omtrent het resultaat van de be-
wijslevering.. Ook hier zien wij hetzelfde beeld: als geen andere motivering 
voorhandenn is, is de motivering "niet ernstig gemeend" niet juist. 

140.140. "Niet ernstig gemeend" als onbevredigende motivering en samenvatting 

Dee motivering volgens welke de feiten die eiser aan zijn vordering of ge-
daagdee aan zijn verweer ten grondslag heeft gelegd, niet ernstig gemeend 
zijnn of als niet ernstig gemeend kunnen worden beschouwd, acht ik niet 
bevredigend.2388 De motivering is naar mijn mening niet toegespitst op 
hetgeenn er aan het bewijsaanbod schort. Dat is niet in alle gevallen waarin 
hett bewijsaanbod voor wat de feiten betreft als niet ernstig gemeend wordt 
beschouwd,, hetzelfde. Deze motivering wordt, zoals uit de hier besproken 
gevallenn blijkt , gebruikt als de te bewijzen aangeboden feiten geen voor 
waarnemingg vatbare feiten zijn, voor een gratuite bewering, voor feiten 
diee vaag of onduidelijk zijn omschreven, voor niet relevante feiten, voor 
gedektee feiten of voor niet gepreciseerde feiten, voor feiten die door de 
tenn processe vaststaande feiten worden gelogenstraft. De motivering is 
onbevredigend,, niet overtuigend, niet nodig en taalkundig niet fraai. Zij 
pastt niet in de rechtstaal. Het woord "ernstig" is hier een bijwoord van 

2388 Behalve in de reeds vermelde uitspraken komt de motivering "niet ernstig gemeend" ook 
voorr in: HR 24 juni 1921, NJ 1921, 956 W 10786; 19 januari 1928, NJ 1928, 418 W 11797; 8 
maartt 1928, NJ 1928, 641 W 11842; 1 juni 1928, NJ 1928, 1500 W 11896; 4 december 1929, 
NJJ 1930, 156W 12075; 28 november 1930, NJ 1931, 314W 12235; 27 maart 1931, NJ 1931, 
8677 W 12309; 28 november 1947, NJ 1948, 135 (PhANH), 12 april 1950, NJ 1951, 278; 17 
decemberr 1954, NJ 1955, 70; 29 juni 1962, NJ 1962, 278 HB; 1 maart 1963, NJ 1963, 126; 
255 februari 1982, NJ 1983, 630; 3 juni 1988,NJ 1988, 858; 23 december 1988,NJ 1989,275; 
244 juni 1994, NJ 1994, 593; Hof Amsterdam 18 december 1928, NJ 1929, 311; 20 december 
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graad,, maar in gemeend en niet gemeend bestaan geen gradaties. Iets is 
gemeendd of niet gemeend. 
Dee motivering is ook niet zakelijk. De rechter moet zeggen wat er aan het 
bewijsaanbodd schort, niet waar het bij een partij aan schort. Daar is het 
vonniss niet voor. 
Dee motivering dat het bewijsaanbod niet ernstig gemeend is, schijnt in 
onbruikk te raken. In de jurisprudentie van de laatste jaren althans is zij niet 
aangetroffen. . 

1965,, NJ 1967, 220; Rb Rotterdam 2 mei 1927, NJ 1927, 1061. 
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XIII .. H E T TARDIE F BEWIJSAANBO D 

141.141. Inleiding 

Behalvee de redenen die hiervoor reeds ter sprake zijn gekomen, bestaat 
err nog een reden, op grond waarvan de rechter, hoewel bewijs door ge-
tuigenn is aangeboden, geen getuigenverhoor beveelt. Die reden is dat het 
bewijsaanbodd tardief is, dat de te bewijzen feiten gelet op de stand waarin 
hett geding zich bevindt, te laat zijn voorgedragen. Betekent tardief te laat? 
Volgenss J. ten Berg-Koolen die in haar artikel "De goede procesrode in 
hett burgerlijk recht"239 spreekt van het verbod van tardiviteit, laat tardief 
zichh niet zo maar vervangen door "te laat". Volgens haar is het begrip in de 
jurisprudentiee tamelijk gedetailleerd uitgewerkt en heeft het daardoor een 
eigenn specifieke betekenis gekregen die voor de niet-ingewijde inderdaad 
niett zonder meer duidelijk is. Partijen moeten tijdig hun rechten inroepen, 
bezwaarr maken en gegevens verschaffen. Doen zij dat niet, dan kan -
schrijftt zij - aan zo'n stelling of bezwaar worden voorbijgegaan omdat: 
a.. de partij haar recht heeft verwerkt, zie Hof Den Bosch 22 februari 1972, 

NJJ 1972, 250; HR 30 januari 1976, NJ 1976, 306; HR 8 juli 1981, NJ 
1981,, 548; HR 3 februari 1984, NJ 1984, 402; 14 januari 1983, NJ 
1983,, 457 en/of 

b.. de procedure onnodig vertraagd wordt, zie HR 11 januari 1974, NJ 
1974,, 263; Rechtb. Utrecht 29 november 1978, NJ 1979, 397 en/of 

c.. de wederpartij in haar verdediging wordt bemoeilijkt (gesproken wordt 
well  van "overval" en "onverwachte grondverandering"), zie Hof Den 
Haagg 24 oktober 1973, NJ 1975, 30 en/of 

d.. feitelijk onderzoek naar de juistheid van de tardieve stelling niet meer 
mogelijkk is, zie HRR 14 januari 1983, NJ 1983, 457. 

142.142. Tardiviteit en vermeerdering van eis; goede procesorde 

Maarr als de wet de eiser toestaat zijn eis - waaronder de grondslag van 
zijnzijn eis - in eerste aanleg en in hoger beroep tot de afloop van het geding 
tee veranderen of te vermeerderen en de gedaagde toestaat in eerste aanleg 
enn in hoger beroep nieuw principaal verweer te voeren, hoe kan dan de 
rechterr met betrekking tot de feiten die in het kader van de verandering of 
vermeerderingg van eis en van het nieuwe principaal verweer in het geding 

2399 NJB 1986 blz. 116 e.v. 
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zijnn gebracht, beslissen dat zij te laat in het geding zijn gebracht? Op grond 
waarvann beslist de rechter dat? 
Hett proces behoort te verlopen volgens de regels van het Wetboek van 
Burgerlijkee Rechtsvordering, aangevuld voor situaties die in het wetboek 
niett zijn voorzien, met de ongeschreven regels van een goede procesorde. 
Vroegerr duidde men dit wel anders aan en sprak men van de betamende 
zorgvuldigheidd en redelijkheid.240 Ook bestond de opvatting dat de in het 
materiëlee recht geldende eisen van zorgvuldigheid en redelijkheid tevens 
behorenn te gelden in het procesrecht dat in het verlengde ligt van het 
materiëlee recht;241 zij vervullen dan een rol vergelijkbaar met de goede 
trouww in het contractenrecht242 en vormen met de regels van het wetboek 
dee eisen van een goede procesorde die mede de procesefficiëntie betreft. 
Eenn goede procesorde is de parallel van de goede trouw, thans redelijkheid 
enn billijkheid, in het o vereenkom stenrecht.243 

Dee bevoegdheid van de rechter te beslissen dat bepaalde feiten ontij-
digg in het geding zijn gebracht, vloeit voort uit zijn taak erop toe te zien 
datt het proces volgens de regels van een goede procesorde verloopt. De 
bevoegdhedenn van partijen om met nieuwe feiten te komen, worden 
begrensdd door de eisen van een goede procesorde. Dit is wat de eiser 
betreftt met zoveel woorden uitgedrukt in artikel 130 lid 1 Rv: De rechter 
kann een verandering of vermeerdering buiten beschouwing laten wegens 
strijdd met de eisen van een goede procesorde. 

143.143. Goede procesorde en tardiviteit 

Terr toelichting van het vorenstaande dienen de volgende gevallen, één 
inzakee de vermeerdering van eis, de ander inzake nieuw principaal verweer, 
beidee kort weergegeven. 
a.. In de zaak HR 30 januari 1976, NJ 1976, 306 had de eiser in re-

conventie,, die twee grote partijen dahliaknollen in de koelcel van de 
verweerderr in reconventie had opgeslagen, aan zijn reconventionele 
vorderingg tot schadevergoeding ten grondslag gelegd dat in ruim een 
derdee deel van die knollen "rot" was opgetreden, te wijten aan de 
verweerderr die de temperatuur in de koelcel niet constant had gehou-
denn en die de kisten waarin de knollen zich bevonden, niet goed had 
gestapeld.. De verweerder had aangevoerd dat het optreden van de rot 
eenn gevolg hiervan was, dat eiser eerst zeven maanden na het rooien de 
knollenn ter bewaring in de koelcel had gegeven. Nadat getuigen waren 

2400 M.E. Storme,Tijdschrift voor privaatrecht 1990, nummer 2, blz. 253 e.v. 
2411 Haardt, Fair Play in het geding, blz. 12. 
2422 Aldus Gerbrandy, Advocatenblad 1959, blz. 374 ev. 
2433 Aldus Scholten in zijn noot onder HR 9 maart 1939, NJ 1939, 1012. Tijdschrift voor 
privaatrechtt 1989, blz. 1595 e.v. A. HammersteinTe goeder trouw procederen. 
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gehoord,, werd de vordering afgewezen, omdat niet bewezen was dat 
dee knollen, toen zij in de koelcel werden gebracht, in gezonde toestand 
verkeerden. . 
Inn hoger beroep heeft voormelde verweerder zijn stelling dat de rot een 
gevolgg was van het eerst zeven maanden na het rooien in de koelcel 
brengen,, geadstrueerd met een brief van de Centrale Vereniging de 
Bloembollenkeuringsdienst,, inhoudende dat de juiste tijd voor het in-
brengenn in de koelcel is te stellen op ongeveer een maand na het rooien 
enn latere inbreng zeer hoge eisen stelt aan de daaraan voorafgaande 
bewaring.. Over die voorafgaande bewaring heeft voormelde eiser (toen 
verweerderr in hoger beroep) zich niet uitgelaten. Nadat in hoger beroep 
wederomm getuigen waren gehoord en een comparitie van partijen was 
bevolen,, heeft de appèlrechter een deskundigenonderzoek bevolen en 
aann deskundigen voorgelegd: 
"Wordtt naar uw oordeel de mogelijkheid van het optreden van rot in 
gekoeldee dahliaknollen tijdens koeling gedurende één a anderhalf jaar 
inn ernstige mate ongunstig beïnvloed wanneer de knollen omstreeks 
zevenn maanden vóór deze koelperiode zijn gerooid? 
Indienn de wijze van bewaring van de knollen gedurende deze zeven 
maandenn van invloed kan zijn op het antwoord op de gestelde vraag, 
kuntt u dan daarover nadere informatie geven"? 
Dee deskundigen hebben hierop als hun oordeel te kennen gegeven: 
"Hett optreden van rot in dahliaknollen tijdens koeling gedurende 
éénn a anderhalf jaar kan in ernstige mate ongunstig beïnvloed worden 
wanneerr de knollen omstreeks zeven maanden vóór deze koelperiode 
zijnn gerooid. Wil men dahliaknollen zo lange tijd bewaren dan behoort 
menn ongeveer één maand na het rooien reeds met een temperatuur 
vann 5 a 8° C te beginnen. Zodra in het voorjaar de temperatuur gaat 
stijgen,, wil de dahliaknol uitlopen. Gaat men later dit proces afremmen 
off  geheel stopzetten, dan moet er een min of meer groot percentage 
uitvall  gaan ontstaan". 
Eerstt toen, nadat in hoger beroep het deskundigenbericht was uitge-
bracht,, heeft eiser zich over de voorafgaande periode uitgelaten: hij had 
dee knollen in de periode tussen het rooien en inbrengen in de koelcel 
vann verweerder opgeslagen in de eigen koelcel. Dat was een nieuw feit 
datt een vermeerdering van de grondslag van zijn vordering vormde. 
Dee verweerder had zich daartegen niet verzet, maar wel dat nieuwe 
feitt weersproken. De appèlrechter heeft eiser het bewijs van dat feit 
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niett opgedragen, omdat hij daarvan geen bewijs had aangeboden "al 
aangenomen""  - zegt de appèlrechter - "dat hij in deze stand van het 
gedingg nog tot zodanig bewijs kon worden toegelaten". Daarin ligt 
beslotenn dat de appèlrechter hem, indien hij bewijs had aangeboden, 
dee gelegenheid daartoe niet zonder meer zou hebben gegeven. Terecht 
naarr mijn mening, want niets lag meer voor de hand dan dat eiser, 
nadatt de verweerder de brief van de Bloembollenkeuringsdienst in het 
gedingg had gebracht, had gesteld dat hij de knollen na het rooien in de 
eigenn koelcel had opgeslagen. Door daar eerst mee aan te komen na het 
deskundigenbericht2444 (ongeveer acht jaar na de aanvang van het geding 
tussenn partijen) heeft hij een tijdgrens overschreden. 

b.. In de zaak HR 1 februari 1957, NJ 1957, 304 (LEHR) was in de tussen 
dee verhuurder en huurder bestaande overeenkomst het beding opge-
nomenn dat de huurder in het door hem gehuurde gedeelte van het 
winkelcomplexx geen andere zaken mocht verkopen dan hoeden en aan-
verwantee artikelen (een bestemmingsbeding) als ook het beding dat de 
verhuurderr ervoor diende te zorgen dat in het overige aan een derde 
verhuurdee gedeelte van het complex geen hoeden en aanverwante 
artikelenn zouden worden verkocht (een zorgbeding). Nadat de verhuur-
derr de overeenkomst had opgezegd, heeft hij de huurder een nieuwe 
huurovereenkomstt aangeboden van gelijke aard en strekking, maar 
zonderr het zorgbeding en tegen een lagere huurprijs. Toen de huurder 
dee nieuwe overeenkomst niet aanvaardde, vorderde de verhuurder 
dee ontruiming van het door de huurder gehuurde gedeelte. Nadat de 
huurderr de vordering had bestreden, heeft de kantonrechter de vorde-
ringg afgewezen. 

Inn hoger beroep, waarin de verhuurder zich bereid verklaarde ook het 
bestemmingsbedingg te laten vallen, overwoog de rechtbank dat de 
Huurwett in de eerste plaats beoogt om de huurder tegen ontruiming 
tee beveiligen, maar dat de wetgever er geenszins van is uitgegaan dat 
dee huurder er aanspraak op kan maken dat er nimmer wijziging in zijn 
rechtenn en verplichtingen wordt gebracht. Na afweging van de weder-
zijdsee belangen oordeelde de rechtbank bij tussenvonnis dat het niet 
onredelijkk was dat de verhuurder in zijn aanbod het zorgbeding niet 
meerr heeft willen opnemen en omdat nog onderzoek moest worden 
gedaann naar de betalingsverplichting van de huurder, had de rechtbank 
dee verhuurder in de gelegenheid gesteld het omtrent de huurprijs 

2444 Te elfder ure, zegt de A-G Berger in zijn conclusie. 
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doorr de Huuradvies commissie uitgebrachte advies in het geding te 
brengen.. Nadat vervolgens de verhuurder het advies in het geding had 
gebracht,, in welk advies een lagere huurprijs was geadviseerd dan de 
verhuurderr had aangeboden, maar die hij bereid was te accepteren, 
kwamm de huurder met een nieuw - bij akte bij pleidooi nog uitgewerkt 
-- verweer, hierin bestaande dat de verhuurder heeft getracht zich door 
zijnn aanbod geldelijk voordeel te verschaffen boven de voor eventuele 
huurverhogingg van bedrijfspanden geldende grens, althans heeft ge-
trachtt hem onredelijk te benadelen, hetgeen hij te bewijzen - onder 
meerr door getuigen - had aangeboden. Nadat de rechtbank bij eind-
vonniss had beslist dat het aanbod voldeed aan de maatstaven van 
artikell  18 lid 2 sub c van de Huurwet, te weten dat het een redelijk 
aanbodd was tot het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst, en de 
betalingsverplichtingg van de huurder had vastgesteld overeenkomstig 
hett advies van de HAC en de huurder een termijn had gegund om 
dee aangeboden overeenkomst alsnog te aanvaarden, ging de huurder 
diee de aangeboden nieuwe huurovereenkomst niet had aanvaard, in 
cassatiee en voerde als middel onder meer aan dat de rechtbank zonder 
motiveringg aan zijn bewijsaanbod was voorbijgegaan, een reden voor 
vernietigingg van het vonnis. Maar de Hoge Raad vernietigde om die 
redenn niet, aangezien de rechtbank kennelijk het na de overlegging van 
hett advies van de HAC bij conclusie na terugverwijzing en bij pleidooi 
alsnogg gedaan bewijsaanbod betreffende nieuwe feitelijke stellingen 
omtrentt de bedoelingen van de verhuurder met zijn aanbod en omtrent 
concurrentiemogelijkheden,, als tardief heeft gepasseerd. 

144.144. Bewijsaanbod en verandering of vermeerdering van eis en nieuw principaal 
verweer verweer 

Eiserr mag zijn eis veranderen en vermeerderen en gedaagde mag nieuw 
principaall  verweer voeren, maar de goede procesorde eist dat het geding 
eenn keer een einde neemt. Tussen die beide ligt een tijdgrens die bepaald 
wordtt door de stand waarin het geding zich bevindt. De gelegenheid om 
mett nieuwe feiten te komen, betekent niet dat een partij de wederpartij en 
dee rechter aan de praat kan houden of dat zij in het vooruitzicht dat zij in 
hett ongelijk gesteld gaat worden, nog eens iets anders kan gaan proberen. 
Dann is er, tenzij de partij niet eerder over de betreffende feiten beschikte, 
sprakee van oneigenlijk gebruik van de procesregels. 
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Eiserr en gedaagde zijn in het kader van een verandering of vermeerdering 
vann de grondslag van de eis respectievelijk van nieuw principaal verweer 
bevoegdd zich in eerste aanleg en in hoger beroep op nieuwe feiten te 
beroepenn zolang de rechter nog geen eindvonnis heeft gewezen.245 Maar 
hoewell  die bevoegdheid tot dit tijdstip bestaat, kan het aanbod die feiten 
doorr getuigen te bewijzen niet in alle gevallen tot het bevelen van een 
getuigenverhoorr leiden. Niet, als eiser of gedaagde in de stand waarin 
hett geding zich bevindt en gelet op hetgeen aan het beroep op de nieuwe 
feitenn is voorafgegaan, zich in redelijkheid niet meer op de nieuwe feiten 
kunnenn beroepen. Bijvoorbeeld als het geding daardoor onredelijk wordt 
vertraagd.. De bevoegdheid met nieuwe feiten te komen wordt door de 
eisenn van een goede procesorde of - anders gezegd - door de redelijkheid 
enn billijkheid ingeperkt. 

"tott de afloop van het geding" zoals het oude artikel 134 Rv bepaalde. 
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XIV.. H E T BEWIJSAANBOD IN HOGER BEROEP 

145.145. Appèlmogelijheid en hoofdbeginsel 

Eenn van de hoofdbeginselen van het procesrecht is het recht van partij-
enn op de behandeling van hun zaak in twee feitelijke instanties. De 
partijj  die in eerste aanleg is verschenen en geheel of gedeeltelijk in het 
ongelijkk is gesteld, kan het rechtsmiddel van hoger beroep aanwenden om 
mett vernietiging van het in eerste aanleg gewezen vonnis een gunstiger 
beslissingg van de appèlrechter te verkrijgen. De partij die in eerste aanleg 
inn het gelijk is gesteld, heeft niet de mogelijkheid van hoger beroep omdat 
zijj  daar geen belang bij heeft. De gedaagde die bij verstek is veroordeeld 
heeftt evenmin de mogelijkheid van hoger beroep; hij kan verzet tegen het 
verstekvonniss doen. 
Hett beginsel steunt op de traditie en leeft in de rechtsovertuiging. De 
justitiabelenn hebben meer vertrouwen in een rechtspraak die de moge-
lijkheidd van hoger beroep toestaat dan in een systeem dat aan één rech-
terr het eerste en laatste woord geeft. Omgekeerd zal de wetenschap dat 
zijnn beslissing aan controle kan worden onderworpen voor de rechter een 
prikkell  zijn om te streven naar een verantwoorde beslissing.246 

Artikell  6 van het Europese verdrag tot bescherming van de rechten van 
dee mens en de fundamentele vrijheden wil een eerlijk proces waarborgen. 
Hett artikel bepaalt: Bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en 
verplichtingenn of bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem 
ingesteldee vordering heeft een ieder recht op een eerlijke en openbare 
behandelingg van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door een 
onafhankelijkk en onpartijdig gerecht dat bij de wet is ingesteld. 
Hett artikel regelt niet een recht op hoger beroep.247 De staten zijn inge-
volgee deze verdragsbepaling niet verplicht hogere beroepsinstanties in te 
stellen,, maar zij hebben uiteraard wel de vrijheid in de wet een dergelijk 
rechtsmiddell  te regelen. Als dat geregeld is, dan moet op dezelfde wijze een 
eerlijkk proces door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht gewaarborgd 
zijn. . 

2466 Aldus Star Busmann-Rutten-Ariëns Hoofdstukken nummer 70. Zie de aldaar aangehaalde 
doorr Huber in diens Hedendaegsche RechtsgeleertheytV-45 aangevoerde motieven voor en 
bezwarenn tegen het hoger beroep. 
2477 Mr. P. Smits Artikel 6 EVRM in de civiele procedure 2.5.2. 
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146.146. Appèl en bewijs in het algemeen 

Hett hoger beroep is geregeld in de zevende titel van Boek I, de afde-
lingenn 1, 2 en 3 voor de dagvaardingsprocedure, de afdeling 4 voor de 
verzoekschriftprocedure. . 
Dee regels van bewijs die de inhoud vormen van de negende afdeling 
vann de tweede titel zijn ook van toepassing in hoger beroep, in de 
dagvaardingsproceduree krachtens artikel 353 Rv voor zover uit de ze-
vendee titel of uit een andere wettelijke regeling niet anders voortvloeit 
enn in de verzoekschriftprocedure krachtens artikel 362 j° artikel 284 Rv 
voorr zover uit de vierde afdeling of uit een andere wettelijke regeling niet 
anderss voortvloeit. De partij die in hoger beroep tot bewijs of tegenbewijs 
doorr getuigen toegelaten wil worden, moet dus de rechter verzoeken 
eenn getuigenverhoor te bevelen of bewijs door getuigen aanbieden248 

mett vermelding van de feiten die zij wil bewijzen; zelfs wanneer zij als 
grieff  heeft aangevoerd dat de rechter in eerste aanleg ten onrechte geen 
getuigenverhoorr heeft bevolen. 

147.147. Uitgangspunten van getuigenbewijs in appèl 

Mett betrekking tot het getuigenbewijs in hoger beroep bestaat een ruime 
opvatting.. Uitgangspunten zijn: 
a.. dat geen enkel wettelijk voorschrift een getuigenverhoor in hoger beroep 

uitsluit24""  noch voor bewijs noch voor tegenbewijs. "Evenals in hoger 
beroepp de partij die bij strijd over de feiten getuigenbewijs aanbiedt 
daartoe,, indien dat aanbod overigens aan de wettelijke vereisten voldoet, 
moett worden toegelaten zo is dat ook het geval wanneer een partij in 
hogerr beroep een nieuw getuigenverhoor vraagt, teneinde een meer 
volledigg tegenbewijs te leveren dan zij in eerste aanleg geleverd had. Het 
Hoff  was niet bevoegd uit hoofde van het niet-aanvoeren van redenen de 
aangebodenn bewijslevering te beletten; de partij die tegenbewijs wenst 
tee leveren, behoeft niet te motiveren waarom of waarom zij alsnog tot 
diee bewijslevering wenst over te gaan."250 

b.. dat aan het bewijsaanbod in hoger beroep in beginsel geen verder-
gaandee eisen mogen worden gesteld dan aan het bewijsaanbod in eerste 
aanleg.. "I n beginsel" want de praktijk laat zien dat in hoger beroep 
somss meer verlangd wordt dan in eerste aanleg (zie nummer 151). 
Hett hangt mede af van hetgeen in eerste aanleg gedaan of nagelaten 

2488 Sedert HR 6 april 2001, NJ 2002, 385 (HJS) geldt als hiervóór reeds gezegd: Wanneer 
eenn partij in algemene bewoordingen aanbiedt haar stellingen te bewijzen maar daarbij niet 
uitdrukkelijkk vermeldt dat zij ook getuigenbewijs aanbiedt, rechtvaardigt zulks niet zonder 
meerr de conclusie dat die partij geen getuigenbewijs aanbiedt. 
2499 HR 24 december 1909,W 8954. 
2500 HR 20 juni 1910, NJ 1910, 813. 
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is.. Als de verklaringen van de in eerste aanleg gehoorde getuigen zowel 
inn eerste aanleg als in hoger beroep deel uitgemaakt hebben van het 
processuelee debat, mag de rechter verlangen dat het aanbod om in hoger 
beroepp nieuwe getuigen te doen horen op dit processuele debat wordt 
toegespitst,, aldus HR 21 december 1996, NJ 1998, 657 (WMK) . 
Bijj  arrest van 9 juli 2004, Rechtspraak van de Week 2004, 94251 heeft 
dee Hoge Raad omtrent het bewijsaanbod in hoger beroep beslist: 
"datt ingevolge het bepaalde in artikel 166 lid 1 Rv in verbinding met 
artikell  353 lid 1 Rv een partij in hoger beroep tot getuigenbewijs moet 
wordenn toegelaten indien zij voldoende specifiek bewijs aanbiedt van 
feitenn die tot beslissing van de zaak kunnen leiden. Het antwoord op 
dee vraag of een bewijsaanbod voldoende specifiek is, hangt af van de 
omstandighedenn van het geval, waarbij de rechter, mede in verband 
mett de eisen van een goede procesorde zal moeten letten op de wijze 
waaropp het processuele debat zich heeft ontwikkeld en het stadium 
waarinn de procedure verkeert. In hoger beroep zal van een partij die 
bewijss door getuigen aanbiedt, in beginsel mogen worden verwacht 
datt zij voldoende concreet aangeeft op welke van haar stellingen dit 
bewijsaanbodd betrekking heeft en, voor zover mogelijk, wie daarover 
eenn verklaring zouden kunnen afleggen, doch zal in het algemeen niet 
mogenn worden verlangd dat daarbij ook wordt aangegeven wat daarover 
doorr getuigen zal kunnen worden verklaard. Indien reeds getuigen zijn 
gehoordd of schriftelijke verklaringen van getuigen zijn overgelegd, zal de 
eiss dat het bewijsaanbod voldoende specifiek en ter zake dienend moet 
zijn,, kunnen meebrengen dat nader wordt aangegeven in hoeverre de 
getuigenn meer of anders kunnen verklaren dan zij al gedaan hebben. 
Dee rechter mag echter niet op grond van zijn waardering van de reeds 
afgelegdee verklaringen of de inhoud van de schriftelijke verklaringen 
aann een bewijsaanbod voorbijgaan, omdat hij daarmee ten onrechte 
vooruitt zou lopen op het resultaat van de bewijsvoering die nog moet 
plaatsvinden". . 

Hett betekent dat in hoger beroep het algemeen bewijsaanbod, dat is het 
aanbodd van een partij haar stellingen te bewijzen al snel onvoldoende 
kann zijn. 

c.. krachtens artikel 353 lid 1 Rv junctis de artikelen 111 lid 3 en 128 lid 5 
Rvv geldt de bewijsaandraagplicht ook in hoger beroep. 
Dee partij die in hoger beroep getuigen wil doen horen doet er wijs 
aan,, vooral wanneer zij in eerste aanleg ook reeds getuigen had doen 

2511 Hierover V. van den Brink t.a.p. blz. 128 e.v. 
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horen,, haar aanbod te motiveren en bijvoorbeeld mede te delen welke 
getuigenn zij alsnog wenst voor te brengen.252 

Hett nalaten kan fataal zijn in verband met de bewijsaandraagplicht. 

Watt het getuigenbewijs in hoger beroep betreft doen zich verschillende 
situatiess voor. 

148.148. In eerste aanleg is geen getuigenverhoor bevolen 

A.. De rechter in eerste aanleg heeft geen getuigenverhoor bevolen omdat 
geenn getuigenbewijs was aangeboden. 
Datt verzuim kan in hoger beroep worden hersteld en wanneer het be-
wijsaanbodd voldoet aan de daaraan te stellen eisen, dient de appèlrechter 
eenn getuigenverhoor te bevelen. Zijn in hoger beroep getuigen gehoord 
dann staat het tegenbewijs door getuigen van rechtswege vrij . Maar het 
achterwegee blijven in eerste aanleg van het bewijsaanbod behoeft om 
inn hoger beroep tot een getuigenverhoor te kunnen leiden niet aan 
eenn verzuim te wijten zijn geweest.253 Een partij kan het bewijsaanbod 
achterwegee hebben gelaten in de mening dat bewijs door getuigen niet 
nodigg was omdat de door haar gestelde feiten niet of niet gemotiveerd 
warenn weersproken of omdat die feiten naar zij meende reeds waren 
bewezenn door een in het geding gebracht geschrift of door vermoedens, 
dochh nu de rechter in eerste aanleg daarover anders heeft geoordeeld, 
biedtt zij alsnog in hoger beroep bewijs door getuigen aan. 
Dee partij die in eerste aanleg geen bewijs door getuigen heeft aange-
bodenn kan in hoger beroep niet als grief aanvoeren dat de rechter in 
eerstee aanleg geen getuigenverhoor heeft bevolen, maar dat is om in 
hogerr beroep tot getuigenbewijs te worden toegelaten ook niet ver-
eist.254 4 

Dee appèlrechter mag niet verlangen dat een partij opgeeft waarom zij in 
eerstee aanleg geen bewijs door getuigen heeft aangeboden. 

B.. De rechter in eerste aanleg heeft, hoewel bewijs door getuigen was 
aangeboden,, geen getuigenverhoor bevolen omdat het aanbod niet 
voldeedd aan de daaraan te stellen eisen. 
Dee partij aan wier bewijsaanbod is voorbijgegaan, kan daartegen in 
hogerr beroep opkomen en als grief aanvoeren dat de rechter ten on-
rechtee aan haar bewijsaanbod is voorbijgegaan. Wil zij dan in hoger 

2522 Aldus de A-G Biegman-Hartogh in haar conclusie voor HR 15 juli 1986, NJ 1986, 766; 
Burgerlijkee Rechtsvordering (Meijes-Wedeven) aantekening 4 op artikel 353. 
2533 HR 17 december 1954, NJ 1955, 70 en 24 juni 1994, NJ 1994, 593; anders Hof 
Amsterdamm 15 december 1916, NJ 1917, 661 W 10090. 
2544 HR 24 maart 1950, NJ 1950, 599; 29 mei 1964, NJ 1965, 104. 
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beroepp tot bewijs door getuigen toegelaten worden, dan moet zij haar 
bee wijsaanbod met zoveel woorden herhalen255 en eventueel aan de hand 
vann de motivering die de rechter van het voorbijgaan heeft gegeven, ver-
beteren. . 
Alss een partij in eerste aanleg bewijs door getuigen heeft aangeboden, 
maarr dat aanbod in hoger beroep niet met zoveel woorden heeft her-
haald,, doch wel heeft gezegd dat zij volhardt bij al hetgeen zij in eer-
stee aanleg heeft aangevoerd, dan ligt daarin naar mijn mening een her-
halingg van het bewijsaanbod besloten.256 

149.149. De rechter in eerste aanleg heeft wel een getuigenverhoor bevolen 

A.. Hoewel de rechter in eerste aanleg een getuigenverhoor had bevolen, 
heeftt de partij die tot getuigenbewijs was toegelaten geen getuigen 
voorgebrachtt en zij wil dat in appèl wel doen. 
Inn dit geval bestaat het "bewijsaanbod" in hoger beroep in die vormm dat 
dezee partij de appèlrechter verzoekt dag en uur te bepalen waarop zij 
terr uitvoering van het in eerste aanleg gewezen interlocutoire vonnis, 
waarinn de te bewijzen feiten zijn omschreven, getuigen kan voorbren-
gen. . 
Dee appèlrechter mag het bevelen van een getuigenverhoor niet weigeren 
opp grond dat deze partij de haar in eerste aanleg gegeven gelegenheid 
hadd moeten benutten of dat zij verklaart waarom zij de haar in eerste 
aanlegg gegeven gelegenheid niet heeft benut.257 Door in eerste aanleg 
geenn getuigen voor te brengen, zelfs door aan de rechter-commissaris 
medee te delen dat van het verhoor van getuigen wordt afgezien, ook 
vann met name genoemde getuigen, is het recht op getuigenverhoor in 
hogerr beroep niet prijsgegeven. Het niet voorbrengen van getuigen in 
eerstee aanleg en zelfs de evengenoemde mededeling betekenen niet dat 
voorgoedd van getuigenverhoor is afgezien.258 

B.. De partij die tot bewijs door getuigen was toegelaten heeft getuigen 
doenn horen, maar de rechter heeft het bewijs niet geleverd geacht. 
Inn dit geval wil deze partij al dan niet na als grief aangevoerd te hebben 
datt de rechter in eerste aanleg het bewijs ten onrechte niet geleverd 
heeftt geacht, dezelfde getuigen nog weer en/of nog andere getuigen 
doenn horen. 

2555 Eras, NJB 1950 blz. 578; HR 26 juni 1925, NJ 1925, 961. 
2566 Aldus O.A.C. Verpaalen in WPNR 5920 blz. 353 e.v. naar aanleiding van HR 20 mei 
1988,, NJ 1988, 780 (Ve-Va/Van Beusekom). 
2577 HR 21 juni 1991, NJ 1991, 726; 24 juni 1994, NJ 1994, 593. 
2588 HR 9 mei 1919, NJ 1919, 414; in het geval HR 17 december 1948, NJ 1949, 77 was wel 
voorgoedd van getuigenverhoor afgezien. 
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Dann mag niet verlangd worden dat zij opgeeft waarom zij die andere 
getuigenn niet in eerste aanleg heeft voorgebracht. Zij kan zeer wel gemeend 
hebbenn dat dat niet nodig was, omdat de verklaringen van de getuigen, die 
zijj  had doen horen, reeds het bewijs opleverden. 

150.150. Tegenbewijs in de zin van artikel 168 Rv in hoger beroep 

Wanneerr in eerste aanleg geen getuigen zijn gehoord hetzij omdat de 
rechterr geen getuigenverhoor had bevolen hetzij omdat de partij die tot 
getuigenbewijss was toegelaten geen getuigen heeft doen horen, zal ook 
dee wederpartij geen getuigen voor tegenbewijs in de zin van artikel 168 
Rvv hebben voorgebracht. Wanneer de partij die tot getuigenbewijs was 
toegelatenn getuigen heeft doen horen, doet zich met betrekking tot het 
tegenbewijss tweeërlei situaties voor. 

A.. Een partij heeft in eerste aanleg wel getuigen voorgebracht, maar de 
wederpartijj  heeft van het horen van getuigen voor tegenbewijs afgezien. 
Datt mag dan ook hier niet betekenen dat zij daarvan voorgoed heeft 
afgezien.. Zij kan daarvan hebben afgezien omdat zij meende dat tegen-
bewijss niet nodig was, omdat volgens haar het bewijs door de gehoorde 
getuigenn niet geleverd was, maar nu de rechter in eerste aanleg daarover 
anderss heeft geoordeeld, wil zij alsnog tegenbewijs leveren. Als zij de 
appèlrechterr verzoekt dag en uur te bepalen waarop zij getuigen voor 
tegenbewijss kan voorbrengen - al dan niet na als grief aangevoerd te 
hebbenn dat de rechter in eerste aanleg het bewijs ten onrechte geleverd 
heeftt geacht - behoort de appèlrechter dat tijdstip te bepalen en mag hij 
niett zeggen dat zij in eerste aanleg de gelegenheid voor tegenbewijs, die 
vann rechtswege vrijstond, had moeten benutten. 
Wanneerr de partij die de bewijslast draagt in eerste aanleg getuigen 
heeftt doen horen en vervolgens in hoger beroep een van die getuigen 
wederomm wil doen horen om te reageren op de verklaring van een van 
dee getuigen die in contra-enquête is gehoord, dan is er geen sprake 
vann tegenbewijs in de zin van artikel 168 Rv maar als de rechter een 
getuigenverhoorr beveelt van heropening van de enquête.259 

Wanneerr de rechter in eerste aanleg na het horen van getuigen bewe-
zenn acht dat de werkgever is tekortgeschoten in zijn verplichting uit 
hoofdee van artikel 7A : 1638 (oud) BW, hierin bestaande dat een bij 
dee snijmachine behorend onderdeel (strip met haak) niet kon worden 

2599 Hof 's-Hertogenbosch 7 oktober 2003, JBPr aflevering 2 - 29 april 2004 - jaargang 3, nr. 
266 ( H W ) . 



gebruiktt en de werkgever biedt dan in hoger beroep te bewijzen aan dat 
ditt onderdeel geen beveiligingsfunctie had en daarvoor ook niet was 
aangebracht,, dan is dat een aanbod van tegenbewijs in de zin van artikel 
1688 Rv waaraan de rechter niet zonder motivering mag voorbijgaan.260 

B.. De wederpartij heeft in eerste aanleg wel getuigen voor tegenbewijs 
voorgebracht,, maar nu de rechter in eerste aanleg het bewijs ondanks 
dee verklaringen van de voor tegenbewijs gehoorde getuigen geleverd 
heeftt geacht, wil zij in hoger beroep - al dan niet na als grief aangevoerd 
tee hebben dat het bewijs geleverd is geacht - nog andere getuigen voor 
tegenbewijss doen horen. De appèlrechter behoort haar de gelegenheid 
daartoee te geven. Hij mag niet verlangen dat zij mededeelt waarom zij 
diee andere getuigen niet in eerste aanleg heeft voorgebracht. De weder-
partijj  kan gemeend hebben dat het niet nodig was nog andere getuigen 
tee horen omdat volgens haar de verklaringen van de voor tegenbewijs 
gehoordee getuigen voldoende waren. 

151.151. Nadere eisen aan het aanbod in appèl met betrekking tot niet in eerste aanleg 
gehoordegehoorde getuigen 

Blijkenss HR 9 juli 2004, RvdW 2004, 94 mogen in hoger beroep verder-
gaandee eisen aan het bewijsaanbod worden gesteld dan in eerste aanleg. 
Somss beveelt de appèlrechter geen getuigenverhoor omdat - als reeds 
gezegdd - de namen van de andere getuigen niet zijn opgegeven.261 Dat is 
omdatt deze gedragslijn ook al in strijd lijk t met artikel 166 juncto artikel 
3533 Rv mede in het licht van artikel 170 Rv (het oude artikel 196 Rv) niet 
terecht.. Dit artikel gaat er vanuit dat de namen van de getuigen eerst worden 
opgegevenn nadat een getuigenverhoor is bevolen. Op het moment dat het 
bewijsaanbodd in hoger beroep wordt gedaan, moet dat nog gebeuren. 
"Kennelijk""  - aldus Snijders-Wendels - "is het afhankelijk van de context 
vann de zaak of de rechter opgave van de namen van de te horen getuigen 
magg eisen als component van het aanbod tot getuigenbewijs".262 

Inn de gevallen HR 6 november 1981, NJ 1982, 148, 15 oktober 1982, NJ 
1983,, 341 (FHJM), 13 februari 1998, NJ 1999, 560 en 19 januari 1998, 
NJJ 1998, 777 was de rechter mede omdat de namen van de getuigen niet 
warenn opgegeven aan het bewijsaanbod voorbijgegaan. 

2600 HR 16 januari 1998, NJ 1999, 414, 
2611 HR 3 februari 1927, NJ 1927, 509. 
2622 Civiel appèl nummer 207 (blz. 208) met vermelding van HR 15 juli 1986, NJ 1986, 766 
enn HR 6 april 2001, NJ 2002, 385 (HJS). 
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152.152. Getuigenbewijs in appèl met betrekking tot reeds in eerste aanleg gehoorde 
getuigen getuigen 

Tott dusver was sprake van het horen in hoger beroep van nog andere dan 
dee in eerste aanleg gehoorde getuigen voor bewijs of tegenbewijs, maar in 
hogerr beroep doet zich ook de situatie voor dat een partij dezelfde getuigen, 
diee reeds in eerste aanleg zijn gehoord, wederom wil doen horen. De ap-
pèlrechterr mag dat toestaan maar is hij verplicht het toe te staan of mag hij 
hett ook weigeren? 
Inn het geval dat een partij reeds in eerste aanleg gehoorde getuigen in hoger 
beroepp wil doen horen - voor bewijs of voor tegenbewijs - worden soms wel 
dee verdergaande eisen gesteld: 

 dat opgegeven had moeten worden wat de getuigen meer of anders 
zoudenn kunnen verklaren;263 

 dat opgegeven had moeten worden wat de getuigen dan zo geheel 
bezijdenn de waarheid zouden hebben verklaard.264 

Zouu het niet beter zijn in alle gevallen dat een partij in hoger beroep de 
reedss in eerste aanleg gehoorde getuigen in hoger beroep wederom wil 
doenn horen, te verlangen dat zij daarvoor een deugdelijke reden moet 
opgeven?? "Het is immers in strijd met de tegenwoordig zo hard nodige 
proceseconomiee om bijvoorbeeld een in eerste instantie gehouden 
getuigenverhoorr zonder goede reden in appèl nog eens over te doen".265 De 
A-GG Asser schrijft in zijn conclusie voor HR 1 november 1991, NJ 1992, 
27:: "Maar er moet natuurlijk wel een op het eerste gezicht deugdelijke 
redenn worden gepresenteerd teneinde nodeloze herhaling van de (vaak 
kostbare)) enquête te voorkomen". Idem Hof Arnhem 21 december 1999, 
NJJ 2001, 19. Wanner die eis algemeen wordt gesteld, weten partijen van 
tevorenn waaraan zij moeten voldoen in plaats van achteraf te lezen waarom 
dee appèlrechter geen getuigenverhoor heeft bevolen. 
Dee appèlrechter beoordeelt of de reden deugdelijk is en als dat niet het 
gevall  is, of als geen deugdelijke reden is opgegeven, beoordeelt hij of de 
verklaringenn van de getuigen, zoals die opgenomen zijn in het proces-
verbaall  van getuigenverhoor, reden geven de getuigen nog eens aan de 
tandd te voelen. 

HRR 23 december 1988, NJ 1989, 265. 
HRR 8 maart 1928, NJ 1928, 641. 
Alduss A-G Biegman-Hartogh in haar conclusie voor HR 15 juli 1986, NJ 1986, 766. 
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153.153. Nadere overwegingen over de situatie in appèl 

Terugkomendd op het hiervóór vermelde geval: als een partij, hoewel in 
eerstee aanleg tot bewijs door getuigen toegelaten, van het voorbrengen 
vann getuigen heeft afgezien en vervolgens de appèlrechter verzoekt dag en 
uurr te bepalen waarop zij getuigen kan doen horen, mag de appèlrechter 
dann niet verlangen dat die partij opgeeft waarom zij van de haar in eerste 
aanlegg geboden gelegenheid om getuigen te doen horen, geen gebruik heeft 
gemaakt?? De eerste vraag die bij de appèlrechter zal opkomen, zal toch wel 
zijnn waarom die partij in eerste aanleg geen getuigen heeft voorgebracht. 
Hett is alleszins redelijk van een procespartij te verlangen dat zij uitleg 
geeftt van haar manier van procederen. Wanneer een partij in eerste aanleg 
bewijss door getuigen heeft aangeboden en de rechter een getuigenverhoor 
heeftt bevolen omtrent in het interlocutoire vonnis omschreven feiten, dan 
iss een normaal verloop van de procedure dat zij met getuigen komt. Als 
zijj  dan geen getuigen voorbrengt, zelfs van het horen van getuigen afziet 
mett inbegrip van met name genoemde getuigen, dan is dat een afwijking 
vann het normale verloop van de procedure. Als zij dan de appèlrechter 
verzoektt dag en uur te bepalen waarop zij getuigen kan voorbrengen, slaat 
zijj  wat het getuigenverhoor betreft een instantie over en ontneemt zij de 
wederpartijj  een instantie voor tegenbewijs in de zin van artikel 158 Rv. Dat 
lijk tt niet in overeenstemming met de eisen van een goede procesorde.266 

Datt is alleen in overeenstemming met een goede procesorde als zij een 
deugdelijkee verklaring geeft van haar manier van procederen.267 Partijen 
kunnenn in hoger beroep herstellen wat in eerste aanleg is nagelaten, maar 
zoalss alles in redelijkheid. Partijen kunnen niet procederen op een wijze die 
hunn goeddunkt. 

Eenn deugdelijke verklaring is een verklaring die haar verzoek redelijk maakt. 
Dee appèlrechter beoordeelt of de verklaring deugdelijk is. Is zij dat niet dan 
wordtt haar verzoek als in strijd met een goede procesorde afgewezen. 
Di tt alles zou in overeenstemming zijn met de efficiënte en snelle rechts-
gangg die, blijkens de Memorie van Toelichting (bladzijde 8 e.v.) met de 
Wett van 6 december 2001 S 580 is beoogd. 
Dee jurisprudentie kent veel gevallen waarin de rechter ten onrechte geen 
getuigenverhoorr heeft bevolen. 
"Menn kan zich moeilijk aan de indruk onttrekken dat de colleges van appèl 
herhaaldelijkk te weinig weerstand weten te bieden aan een zekere onlust in 
enquêtess die wellicht begrijpelijk was maar toch niet juist."268 

2666 Volgens de A-G Wijnveldt in zijn conclusie voor HR 17 december 1948, NJ 1949, 
777 leerde het arrest van HR 8 januari 1920, NJ 1920, 177 W 10531 (met noot van Star 
Busmann)) dat het in strijd is met een goede procesorde indien een partij, die de gelegenheid 
heeftt gehad tot getuigenbewijs, nogmaals die gelegenheid krijgt. 
2677 Hof Asd. 18 december 1928, NJ 1928, 311. 
2688 Burgerlijke Rechtsvordering (Wedeven) aantekening 4 op artikel 353 Rv. 
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Dee Hoven enquêteren niet graag, zo leert de ervaring van de practicus.269 

"Vaakk bieden partijen in appèl (alsnog of andermaal) getuigenbewijs aan. 
Ditt bewijsaanbod in appèl blijkt dikwijl s aanleiding te geven tot succesvolle 
cassaties,, volgens Burgerlijke Rechtsvordering (K.E. Mollema) artikel 353 
Rvv aantekening 4 kennelijk omdat de appèlrechter niet erg genegen is om 
opp een bewijsaanbod in appèl in te gaan.270 

Getuigenverhorenn vergen in de regel veel tijd en bij hoge werkdruk, 
waaroverr men vaak hoort spreken, vindt de (appèl)rechter misschien graag 
redenn geen getuigenverhoor te bevelen. 

154.154. De devolutieve werking van het hoger beroep in verband met het 
bewijsaanbod bewijsaanbod 

Hett hoger beroep biedt de gelegenheid aan eiser om de (grondslag van de) 
eiss te veranderen ofte vermeerderen en aan gedaagde om nieuw principaal 
verweerr te voeren (tenzij het verweer is gedekt) en aan beiden om in eerste 
aanlegg begane fouten en verzuimen te herstellen. De partij die in eerste 
aanlegg niet tot bewijs door getuigen is toegelaten omdat zij heeft verzuimd 
bewijss door getuigen aan te bieden, kan dat verzuim in hoger beroep 
eenvoudigg herstellen door alsnog dat bewijs aan te bieden.. Zij moet dan 
off  tot bewijs door getuigen toegelaten worden of de appèlrechter moet 
motiverenn waarom hij geen getuigenverhoor beveelt. 
Hett hoger beroep heeft devolutieve werking, hetgeen wil zeggen dat de 
zaakk van de rechter in eerste aanleg wordt afgewenteld op de appèlrechter. 
Dezee devolutieve werking heeft een negatieve en een positieve zijde. De 
negatievee zijde wordt gevormd dor het zogenaamde grievenstelsel, hetgeen 
will  zeggen dat de appèlrechter slechts heeft te oordelen over behoorlijk 
inn - principaal en eventueel incidenteel - appèl tegen het vonnis van de 
rechterr in eerste aanleg aangevoerde grieven: tantum devolutum quantum 
appellatum.. De grieven geven de grenzen van het geding in hoger beroep 
aan.. Dat betekent dat de appèlrechter ten eerste een voor de appellant 
ongunstigee beslissing van de rechter in eerste aanleg die niet door een grief 
wordtt bestreden (in beginsel) moet eerbiedigen en ten tweede de beroepen 
uitspraakk niet buiten de grieven om mag vernietigen. De appèlrechter die 
inn strijd hiermee handelt, miskent zijn taak als appèlrechter en overschrijdt 
dee grenzen van de rechtsstrijd in hoger beroep.271 

Dee positieve zijde bestaat hierin dat de appèlrechter bij gegrondbevinding 
vann een of meer grieven tevens zelf, zo nodig ambtshalve, moet beslissen 

2699 W.D.H. Asser, NJB 8 maart 2002 nummer 10 blz. 498. 
2700 Snijders-Wendels Civiel appèl nummer 205. 
27'' Ras-Hammerstein, De grenzen van de rechtsstrijd in hoger beroep in burgerlijke zaken 
nummerss 23 en 24. 
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overr die door de geïntimeerde in eerste aanleg aangevoerde stellingen welke 
inn de weg zouden kunnen staan aan toewijzing van het in appèl gevorderde 
off  verzochte. Daarbij kan het gaan om stellingen aan de beslissing waarvan 
dee rechter in eerste aanleg niet is toegekomen.272 De appèlrechter mag 
daartoee de zaak niet terugwijzen naar de rechter in eerste aanleg. 
Wanneerr een of meer grieven gegrond zijn, betekent dit derhalve niet 
noodzakelijkerwijss dat een in eerste aanleg afgewezen vordering in hoger 
beroepp toegewezen of dat een in eerste aanleg toegewezen vordering in 
hogerr beroep afgewezen moet worden.273 Dat kan het geval zijn maar wan-
neerr er geschilpunten zijn, aan de beslissing waarvan de rechter in eerste 
aanlegg niet is toegekomen274 terwijl die geschilpunten voor de uiteindelijke 
beslissingg van belang zijn, dan doet zich de situatie voor dat de appèlrechter 
diee punten moet beslissen. Wanneer voor het beslissen van die geschilpunten 
feitenn moeten worden vastgesteld, moet de appèlrechter als bewijs (door 
getuigen)) dienaangaande is aangeboden of een getuigenverhoor bevelen of 
motiverenn waarom hij het niet beveelt. 
Enkelee voorbeelden mogen dit verduidelijken: 

Eiserr in eerste aanleg vordert van gedaagde betaling van de centrale ver-
warmingg die hij in het pand van gedaagde geïnstalleerd heeft, waartegen 
gedaagdee als verweer aanvoert ten eerste dat niet hij maar zijn vader de 
contractspartijj  is geweest en ten tweede - of subsidiair - dat de verwarming 
ondeugdelijkk is geïnstalleerd. Wanneer nu de rechter in eerste aanleg 
oordeeltt dat niet is komen vast te staan dat gedaagde de contractspartij 
vann eiser is geweest, wordt eisers vordering afgewezen en komt de rechter 
aann een beslissing omtrent de deugdelijkheid van de installatie niet toe. 
Wanneerr vervolgens de appèlrechter op de grief van eiser - nu appellant 
-- oordeelt dat gedaagde wel de contractspartij van eiser is geweest, kan het 
vonniss op de bestaande grond niet in stand blijven. De appèlrechter moet 
nu,, zo nodig ambtshalve, beslissen over het verweer van de ondeugdelijke 
installatiee krachtens de positieve zijde van de devolutieve werking. Daarvoor 
wass niet nodig dat gedaagde - nu geïntimeerde - incidenteel appelleerde. 
Als hijs hij in eerste aanleg van de ondeugdelijkheid van de centrale verwarming 
bewijss (door getuigen) heeft aangeboden, behoort de appèlrechter of een 
getuigenverhoorr te bevelen of te motiveren waarom hij het niet beveelt. 
Eiserr vordert in eerste aanleg ontbinding van de met gedaagde geslo-
tenn overeenkomst op grond dat de hem geleverde specieszaak een non-
conformiteitsgebrekk als bedoeld in artikel 7 :17 BW heeft. Gedaagde voert 
tweeërleii  verweer: dat hier geen sprake is van een dergelijk gebrek omdat 

2722 Snijders/Wendels, Civiel appèl, geven daarvan in de nummers 220 en 221 twee standaard-
voorbeelden. . 
2733 Ras-Hammerstein t.a.p. nummer 61 
2744 Ras-Hammerstein, ibidem, spreekt van een residu van buiten de grieven gelegen ge-
schilpunten. . 
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eiserr wist dat de zaak de beweerde eigenschap niet bezat, althans dat had 
kunnenn weten en dat, indien er al sprake zou zijn van een dergelijk gebrek, 
eiserr de ontbinding niet heeft ingeroepen binnen de in van toepassing 
zijndee algemene voorwaarden vermelde korte termijn. 
Wanneerr de rechter in eerste aanleg oordeelt dat hier geen sprake is van 
eenn non-conformiteitsgebrek, wijst hij de vordering van eiser af en komt 
hijj  niet toe aan een beslissing over de korte termijn. Als nu de appèlrechter 
opp de grief van eiser - nu appellant - oordeelt dat er wel sprake is van 
eenn dergelijk gebrek, kan het beroepen vonnis op de bestaande grond niet 
inn stand blijven. Maar dat betekent niet dat het in appèl gevorderde al 
dadelijkk kan worden toegewezen. De appèlrechter moet nu beslissen over 
"dee korte termijn" krachtens de positieve zijde van de devolutieve werking, 
ookk zonder dat incidenteel appèl is ingesteld. Wanneer bewijs nodig is om 
daaroverr te kunnen beslissen, moet de appèlrechter indien gedaagde - nu 
geïntimeerdee - bewijs door getuigen heeft aangeboden, een getuigenverhoor 
bevelenn of motiveren waarom hij geen getuigenverhoor beveelt. Hij mag de 
zaakk voor dat bewijs niet terugwijzen naar de rechter in eerste aanleg. 
Wanneerr de rechter in eerste aanleg niet aan eiseres te bewijzen heeft 
opgedragenn hetgeen zij aan haar vordering tot schadevergoeding ten 
grondslagg heeft gelegd, maar aan gedaagde hetgeen deze in het kader 
vann de betwisting van die grondslag heeft aangevoerd, dan wordt deze 
verdelingg van de bewijslast door de appèlrechter niet herbeoordeeld, tenzij 
gedaagdee - nu appellant - tegen die verdeling een grief heeft aangevoerd. 
Dee appèlrechter die ambtshalve zou beslissen dat niet gedaagde maar 
eiseress de bewijslast draagt, zou buiten de grenzen van de rechtsstrijd in 
hogerr beroep treden. Als de appèlrechter naar aanleiding van de tegen de 
bewijslastverdelingg aangevoerde grief beslist dat het aan eiseres in prima/ 
geïntimeerdee in appèl was geweest de grondslag van haar vordering te 
bewijzenn en niet aan gedaagde in prima/nu appellant om de juistheid van 
zijnn door de wederpartij onvoldoende ontzenuwd verweer aan te tonen, 
dann moet de appèlrechter als die wederpartij bewijs van de grondslag heeft 
aangebodenn een getuigenverhoor bevelen of motiveren waarom hij geen 
getuigenverhoorr beveelt.275 De appèlrechter mag voor dat bewijs de zaak 
niett terugwijzen naar de rechter in eerste aanleg. 
Datt geen bewijs is aangeboden betekent niet dat de appèlrechter niet 
ambtshalvee een getuigenverhoor zou mogen bevelen; er is - als gezegd -
nietss dat hem dat verbiedt. Het zal zelden voorkomen, maar het komt ook 

2755 In de zaak HR 20 mei 1988, NJ 1988, 780 (Ve-Va/Van Beusekom) voldeed het be-
wijsaanbodd niet aan de gestelde eisen (zie nummer 118). 
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zeldenn voor dat geen bewijs is aangeboden, want het bewijsaanbod is een 
automatisme. . 

Doorr het hoger beroep wordt de zaak afgewenteld op de appèlrechter. 
"Dee appèlrechter mag zich niet deels aan deze taak onttrekken door een 
gedeeltee van de beslissing van het aan zijn oordeel onderworpene over te 
latenn aan de rechter die zijn oordeel al heeft gegeven."276 

Hett verbod van terugverwijzing dat niet op een wettelijke bepaling berust, 
moett het heen en weer zenden van de zaak voorkomen. "Deze regel kan 
opbrekenn wanneer de zaak in eerste aanleg nog in het geheel niet ten gronde 
iss behandeld, maar is blijven steken in een processuele beslissing zoals een 
onbevoegdverklaring,, het nietig verklaren van de dagvaarding of een niet-
ontvankelijkverklaring."277 7 

Hett verbod van terugverwijzing bestaat niet in geval van een in hoger 
beroepp ongegrond bevonden onbevoegdverklaring. Wel bij een niet-ontvan-
kelii  j kverklaring.278 

2766 HR 20 maart 1992, NJ 1992, NJ 1992, 725 (PAS) in dagvaardingsprocedure; 22 
decemberr 1989, NJ 1990, 704 in verzoekschriftprocedure. 
2777 Snijders-Wendels, Civiel appèl, nr. 263 
2788 HR 7 mei 1993,NJ 1993, 655 (HER) 
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XV .. H E T VOORLOPI G GETUIGENVERHOO R 

155.155. De wettelijke regeling 

Hett voorlopig getuigenverhoor was oorspronkelijk geregeld in de artikelen 
8766 tot en met 881 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, 
sedertt de Wet van 3 december 1987 S 590 in de artikelen 214 tot en met 
2200 en sedert de Wet van 6 december 2001 S 580 in de artikelen 186 tot 
enn met 193. 
Dee wet kent in artikel 186 lid 1 Rv het voorlopig getuigenverhoor voordat 
eenn zaak aanhangig is en in lid 2 het voorlopig getuigenverhoor tijdens een 
reedss aanhangig geding.279 Aanvankelijk kon een voorlopig getuigenverhoor 
alleenn worden bevolen voordat een zaak aanhangig was, maar sedert de Wet 
vann 23 december 1885 S 230 kan het ook tijdens een aanhangig geding. 
Hett verzoek een voorlopig getuigenverhoor te bevelen vormt de inleiding 
tott een zelfstandige verzoekschriftprocedure, zowel voordat een zaak 
aanhangigg is als tijdens een reeds aanhangig geding. In een reeds aanhangig 
gedingg kan het verzoek niet worden gedaan bij incidentele conclusie.280 

Opp de procedure die eindigt met een beschikking is de wettelijke regeling 
vann de verzoekschriftprocedure van toepassing, hetgeen betekent dat de 
rechterr of een voorlopig getuigenverhoor moet bevelen óf moet motiveren 
waaromm hij het niet beveelt. 
Hett verzoek moet voordat een zaak aanhangig is volgens artikel 187 lid 1 
Rvv worden gedaan aan de rechter die vermoedelijk bevoegd zal zijn van de 
zaak,, indien deze aanhangig wordt gemaakt, kennis te nemen. Tijdens een 
aanhangigg geding moet volgens artikel 187 lid 2 Rv het verzoek worden 
gedaann aan de rechter bij wie de zaak aanhangig is. 

756.. De belanghebbende 

Voordatt een zaak aanhangig is, wordt volgens artikel 186, lid 1 Rv het 
verzoekk gedaan door de belanghebbende, tijdens een reeds aanhangig 
gedingg volgens artikel 186 lid 2 Rv door een partij. De wet maakt hier 
onderscheidd omdat voordat een zaak aanhangig is niet van een partij kan 
wordenn gesproken. 
Volgenss artikel 187 lid 3 sub d Rv moet het verzoekschrift inhouden de 
naamm en de woonplaats van de wederpartij of de redenen waarom de 

2799 Voor de vraag of een zaak wel of niet aanhangig is, is beslissend het tijdstip waarop het 
verzoekk wordt gedaan, niet het tijdstip waarop de rechter beschikt. HR 7 november 1986, NJ 
1987,, 378 (WLH); Hof Den Haag 20 oktober 1987, NJ 1988, 308. 
2800 HR 19 maart 1982, NJ 1982, 321. 
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wederpartijj  onbekend is. Maar wanneer het verzoek gedaan wordt tijdens 
eenn aanhangig geding is de wederpartij niet onbekend. Dat is als eiser het 
verzoekk doet de gedaagde en als gedaagde het verzoek doet de eiser. Alleen 
alss het verzoek gedaan wordt voordat een geding aanhangig is, kan het zich 
voordoenn dat de wederpartij bij het verzoekschrift (nog) onbekend is. 
Opp het verzoek volgt de mondelinge behandeling. Artikel 187 lid 4 bepaalt: 
Tenzijj  de wederpartij onbekend is en behoudens gevallen van onverwijlde 
spoed,, wordt op het verzoekschrift niet eerder beschikt dan nadat een 
behandelingg heeft plaatsgevonden, waartoe de verzoeker en de wederpartij 
wordenn opgeroepen. 
Hetgeenn in artikel 187 lid 4 Rv is voorgeschreven en hetgeen artikel 
1888 lid 1 Rv bepaalt omtrent de toezending van het verzoekschrift aan 
dee wederpartij dient het beginsel van hoor en wederhoor, dat tot de 
fundamentelee beginselen van het procesrecht behoort en op straffe van 
nietigheidd in acht moet worden genomen.281 

Belanghebbendee is degene die overweegt als eiser een geding aan te 
vangen,, maar ook degene die verwacht of vermoedt als gedaagde in zulk 
eenn geding te worden betrokken. Belanghebbende kan ook zijn iemand die 
weliswaarr niet verwacht procespartij te zullen worden maar bijvoorbeeld als 
verzekeraarr zozeer betrokken is bij een tussen anderen gevoerde procedure 
off  in een zodanige rechtsverhouding staat tot die anderen of één hunner dat 
hijhij  vrijwel in gelijke mate of zelfs nog in sterkere mate als belanghebbende 
bijbij  die procedure moet worden aangemerkt.282 

157.157. Geen beperkingen 

Eenn voorlopig getuigenverhoor is uitsluitend toelaatbaar in gevallen 
diee kunnen leiden tot of die reeds hebben geleid tot een geding voor de 
burgerlijkee rechter.283 Niet dus in strafzaken, bestuurszaken en tucht-
zaken. . 
Inn burgerlijke zaken zijn er geen beperkingen. De beperkingen die bestaan 
hebben,, zijn bij de Wet van 18 juli 1951 S 302 vervallen. De woorden 
"I nn de gevallen waarin bij de wet het bewijs door getuigen is toegelaten" 
waarmeee artikel 196 lid 1 Rv aanvangt, vormen evenmin als de woorden 
"Indienn bewijs door getuigen bij de wet is toegelaten" waarmee artikel 166 
lidd 1 aanvangt, een beperking omdat, zoals hiervóór in nummer 29 ter 
sprakee is gekomen, het bewijs door getuigen nergens met zoveel woorden 
niett is toegelaten. 

2811 HR 29 maart 1985, NJ 1986, 242 (WHH enWLH). 
2822 Snijders-Ynzonides-Meijer, Nederlands burgerlijk procesrecht nummer 232. 
2833 HR 15 juli 1987, NJ 1988, 2; HR 11 februari 2000, NJ 2001, 137 (DA). 

155 5 



158.158. De reden van het verzoek 

Hett tussenvonnis - vroeger interlocutoir vonnis genaamd - waarbij de 
rechterr op grond van artikel 166 Rv een getuigenverhoor beveelt, wordt 
gewezenn nadat partijen hun zaak schriftelijk en eventueel mondeling 
bijj  pleidooi geïnstrueerd hebben. Dan kan er inmiddels veel tijd zijn 
verstrekenn sedert de feiten waarop eiser zich tot tegenspraak van die 
vorderingg wil beroepen, zijn voorgevallen. Al die tijd bestaat de kans dat 
hett getuigenbewijs verloren gaat hetzij uit hoofde van ouderdom of ziekte 
vann de personen die als getuigen zouden moeten worden gehoord, hetzij 
uitt hoofde dat zij hebben voorgenomen het land te verlaten, hetzij om een 
anderee dergelijke reden. 
Datt gevaar vermindert als de tijd tussen het voorvallen van de feiten en het 
tijdstipp van het getuigenverhoor wordt verkort. 
Verkortingg van die tijd is ook daarom belangrijk omdat de verklaringen van 
dee getuigen aan waarde winnen indien zij kort na het voorvallen van de 
feitenn worden afgelegd en hetgeen de getuigen hebben waargenomen nog 
verss in het geheugen ligt. "Bovendien kan men geredelijk aannemen dat 
verklaringenn die spoedig na het plaatsvinden van de betwiste feiten worden 
afgelegdd grotere betrouwbaarheid bezitten dan verklaringen die vele 
maandenn en wellicht jaren na dato ten processe worden genotuleerd".284 

Hett voorlopig getuigenverhoor voordat een zaak aanhangig is, biedt voorts 
dee belanghebbende de gelegenheid te beoordelen of hij in staat is de 
feitenn waarop hij zich wil beroepen te bewijzen en van dat oordeel te doen 
afhangenn of hij - eisende of verwerende - wel zal procederen. Het houden 
vann een voorlopig getuigenverhoor heeft onder meer tot doel vóór het begin 
vann een procedure door één der potentiële procespartijen te laten aftasten 
off  er bewijsmogelijkheden zijn die het aanhangig maken van een procedure 
zoudenn kunnen rechtvaardigen, aldus Vranken in zijn noot onder HR 24 
junii  1988, NJ 1989, 121. Dat geldt ook voor een voorlopig getuigenverhoor 
tijdenss een aanhangig geding niet om daarvan het procederen te doen 
afhangenn maar het voortprocederen. 

159.159. De feiten en rechten 

Volgenss artikel 187 lid 3 sub d Rv moet het verzoekschrift de feiten en 
rechtenn die de verzoeker wil bewijzen, inhouden. 

2844 Memorie van Toelichting bijlage II Wet van 6 december 2001 S 580 blz. 2. 
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Voorr het bewijs van rechten geldt hetgeen hiervóór in nummer 75 is 
opgemerkt.. Rechten kunnen rechtstreeks door schriftelijk bewijs worden 
bewezen,, maar niet door getuigen. Dan moeten feiten worden gesteld 
waaraann het objectieve recht het (subjectieve) recht als gevolg verbindt. 
Evenalss de feiten waarvan artikel 166 lid 1 Rv spreekt, moeten de in artikel 
1877 lid 3 sub d bedoelde feiten voor waarneming vatbaar zijn, omdat 
volgenss artikel 163 Rv een getuigenverklaring slechts als bewijs kan dienen 
voorr zover zij betrekking heeft op aan de getuige uit eigen waarneming 
bekendee feiten. De feiten moeten ook betwist zijn want niet betwiste 
feitenn staan vast en behoeve geen bewijs. Er bestaat echter een belangrijk 
verschil. . 
Mett betrekking tot de feiten waarvan in artikel 187 lid 3 sub b Rv sprake is, 
magg anders dan met betrekking tot de feiten waarvan artikel 166 lid 1 Rv 
spreektt niet verlangd worden dat zij tot de gevorderde beslissing kunnen 
leiden,, eenvoudig omdat er in de zelfstandige verzoekschriftprocedure, 
waartoee het verzoek een voorlopig getuigenverhoor te bevelen leidt, van 
eenn gevorderde beslissing in de zin van artikel 166, lid 1 Rv geen sprake is. 
Datt betekent dat met betrekking tot de feiten van artikel 187 lid 3 sub d Rv 
anderss dan met betrekking tot de feiten van artikel 166 lid 1 Rv niet de eis 
gesteldd mag worden dat zij met een zodanige bepaaldheid zijn omschreven 
datt de rechter in staat is te beoordelen of zij tot de gevorderde beslissing 
kunnenn leiden. Het voorlopig getuigenverhoor kan anders dan het ingevolge 
artikell  166 Rv bevolen getuigenverhoor strekken om duidelijkheid te verkrij-
genn omtrent het onderwerp van verhoor. Bij arrest van 11 januari 1985, 
NJJ 1985, 352 overwoog de Hoge Raad dat het verzoekschrift van artikel 
8777 lid 3 Rv (het latere artikel 213 lid 3, thans artikel 187 lid 3) "ertoe 
strektt om duidelijkheid omtrent het onderwerp van het getuigenverhoor te 
verkrijgenn ten behoeve van de rechter die op het verzoek moet beslissen, 
tenn behoeve van de rechter voor wie het verhoor zal worden gehouden 
enn ten behoeve van de wederpartij. Dit brengt mede - aldus de Hoge 
Raadd - dat de verzoeker het feitelijk gebeuren waarover hij getuigen wil 
horenn zodanig moet omschrijven - zo mogelijk ook met vermelding van 
tijdd en plaats - dat de rechter die op het verzoek beslist, kan toetsen of 
dit,, gelet op de wettelijke eisen en de mogelijkheid van misbruik, voor 
toewijzingg vatbaar is en dat voorts voor de rechter voor wie het verhoor 
wordtt gehouden en voor de wederpartij met het oog op de te stellen vragen 
voldoendee duidelijk of welk feitelijk gebeuren het verhoor betrekking zal 
hebben.. Anders dan het Hof tot uitgangspunt heeft genomen, is voor dit 
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éénn en ander echter niet vereist dat de verzoeker daarenboven zou aangeven 
welkee de toedracht is geweest van het feitelijk gebeuren waarover hij bewijs 
verlangt,, omdat hij geen recht zou hebben op een getuigenverhoor indien 
hijzelff  omtrent de feiten "nog in het duister tast". Een zo verstrekkende 
eiss zou tot het ongerijmde gevolg leiden dat het voorlopig getuigenverhoor 
niett als processueel middel kan worden gebruikt juist in die gevallen die 
menn bij uitbreiding van de mogelijkheden van dat verhoor (bij de Wet 
vann 18 juni 1951 S 302) op het oog had, te weten dat het wenselijk is om 
"partijenn in staat te stellen voor de aanvang van het geding door voorlopige 
getuigenverhorenn de feitelijke grondslag van het geding te doen vaststellen 
(Memoriee van Toelichting Bijlage II 1949/1950, 1585 nummer 3 p. 1) 
hetgeenn zich met name voordoet als partijen of één hunner niet weet wat 
err (precies) gebeurd is". 

Eenn zelfde overweging gaf de Hoge Raad bij arrest van 4 oktober 1985, NJ 
1986,, 39 in welk geval het Hof niet had gesproken van "nog in het duister 
tasten""  omtrent de feiten, maar van "zich geen beeld gevormd te hebben 
vann de feiten". 
Bijj  arrest van 24 maart 1995, NJ 1998, 414 gaat de Hoge Raad nog verder. 
Bijj  dat arrest heeft bij beslist "dat het voorlopig getuigenverhoor óók en 
vooralvooral ertoe strekt belanghebbenden bij een eventueel naderhand bij de 
burgerlijkee rechter aanhangig te maken geding de gelegenheid te bieden 
vooraff  opheldering te verkrijgen omtrent de (hun wellicht nog niet precies 
bekende)) feiten, zulks teneinde hen in staat te stellen hun positie beter te 
beoordelenn met name ook ten aanzien van de vraag tegen wie het geding 
moett worden aangespannen". 
"Di tt doet zich voor285 bijvoorbeeld hij aanvaringen, verkeersongevallen, 
geschillenn over de deugdelijkheid van een levering, kortom in alle zaken 
waarinn partijen over betrouwbare feitelijke gegevens moeten kunnen 
beschikkenn om hun kansen voor een toekomstig proces te kunnen wikken 
enn wegen. Ook geeft het voorlopig getuigenverhoor een middel om te weten 
tee komen tegen wie de vordering moet worden ingesteld door de eiser 
diee schade heeft geleden door een onrechtmatige daad maar niet precies 
weett wie deze heeft gepleegd (baldadigheid in groepsverband, verkeerde 
behandelingg in ziekenhuis). Op die wijze kan worden voorkomen dat 
eenn proces op onjuiste grondslag of tegen een verkeerde gedaagde wordt 
aangespannenn en dientengevolge eerst in een laat stadium van het geding, 
immerss na het interlocutoire vonnis waarbij getuigenbewijs werd opgelegd, 
blijk tt dat partijen een vruchteloos debat hebben gevoerd. Hadden partijen 

2855 Aldus Star-Busmann-Rutten-Ariëns, Hoofdstukken van burgerlijke rechtsvordering 
nummerr 283. 
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daarentegenn van den beginne, door middel van een voorlopig getuigenver-
hoorr de feiten beter gekend, dan zou het proces een bevredigender 
verloopp hebben gehad en een bewijsinterlocutoir misschien overbodig zijn 
geweest". . 
Hett voorlopig getuigenverhoor heeft daardoor mede de functie gekregen 
omm op onjuiste feitelijke grondslag gebaseerde procedures en onnodige 
debattenn en daarmee vertraging van het geding te voorkomen.286 

160.160. De aanduiding van de te bewijzen feiten 

Hett voorlopig getuigenverhoor strekt (mede) om duidelijkheid te ver-
krijgenn omtrent de feiten. Maar artikel 187 lid 3 Rv bepaalt onder b: Het 
verzoekschriftt houdt in de feiten en rechten die men wil bewijzen. 
Hett verzoekschrift dient ertoe - aldus de Hoge Raad in zijn arresten 
vann 11 januari 1985, NJ 1985, 352 en 4 oktober 1985, NJ 1986, 39 -
omm duidelijkheid omtrent het onderwerp van het getuigenverhoor te 
verschaffenn ten behoeve van de rechter die op het verzoek moet beslissen, 
tenn behoeve van de rechter voor wie het verhoor zal worden gehouden en 
tenn behoeve van de wederpartij. De verzoeker moet het feitelijk gebeuren, 
waaroverr hij getuigen wil horen, zodanig omschrijven - zo mogelijk met 
vermeldingg van tijd en plaats - dat de rechter die op het verzoek beslist, kan 
toetsenn of dit, gelet op de wettelijke eisen en de mogelijkheid van misbruik, 
voorr toewijzing vatbaar is en dat voor de rechter voor wie het verhoor 
wordtt gehouden en voor de wederpartij met het oog op de te stellen vragen 
voldoendee duidelijk is op welk feitelijk gebeuren dat betrekking zal hebben. 
Niett vereist is echter dat de verzoeker daarenboven zou aangeven welke 
dee toedracht is geweest van het feitelijk gebeuren waarover hij bewijs 
verlangt. . 

Niett vereist is - aldus de Hoge Raad in zijn arrest van 19 februari 1993, 
NJJ 1994, 345 (HJS) - dat reeds in het verzoekschrift nauwkeurig wordt 
aangegevenn welke feiten en stellingen verzoeker in zijn voorgenomen 
vorderingg ten grondslag wil leggen en omtrent welke feiten hij getuigen wil 
doenn horen. 

161.161. Misbruik van bevoegdheid 

Naarr artikel 3 : 13 lid 1 BW bepaalt, kan degene aan wie een bevoegd-
heidd toekomt haar niet inroepen, voor zover hij haar misbruikt. Volgens 

2866 Stein-Rueb Compendium 7.5.1. 
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lidd 2 kan een bevoegdheid onder meer worden misbruikt door haar uit te 
oefenenn met geen ander doel dan een ander te schaden of met een ander 
doell  dan waarvoor zij is verleend of in geval men, in aanmerking nemende 
dee onevenredigheid tussen het belang bij die uitoefening en het belang dat 
daardoorr wordt geschaad, naar redelijkheid niet tot die uitoefening had 
kunnenn komen. 
Ookk een processuele bevoegdheid kan worden misbruikt Van het uit-
oefenenn van een processuele bevoegdheid met het oogmerk een ander te 
schadenn is sprake in de zaakHR 26 juni 1959, NJ 1961, 553 (DJV). Nadat 
inn conventie en in reconventie tussen de echtelieden scheiding van tafel 
enn bed was uitgesproken, had de man hoger beroep opzettelijk eerst in de 
laatstee ogenblikken van de beroepstermijn ingesteld met geen ander doel 
dann om zonder enig in redelijkheid te respecteren belang van de man de 
niet-ontvankelijkheidd van de vrouw in haar eis in reconventie te bewerken. 
Dee man is terecht niet ontvankelijk verklaard daar het aldus ingestelde 
hogerr beroep niet de strekking had het Hof over de aangevoerde grieven 
tee doen beslissen. 

162.162. Ook de bevoegdheid een voorlopig getuigenverhoor te verzoeken, kan worden 
misbruikt misbruikt 

Daarvann is sprake als een voorlopig getuigenverhoor wordt verzocht voor 
eenn ander doel dan waarvoor het is gegeven zoals in de zaak HR 29 maart 
1985,, NJ 1986, 242 (WHH enWLH). In deze zaak ging het om de vraag 
off  verzoekster aan haar rechtspositie van eigenares en houdster van een 
octrooi-aanvragee de bevoegdheid kon ontlenen om langs de weg van een 
voorlopigg getuigenverhoor (waarin zij werknemers van een concurrent 
wildee doen horen) de vraag beantwoord kon krijgen of in het bedrijf van 
dee concurrent verzoeksters werkwijze, die beschreven was in de openbaar 
gemaaktt octrooi-aanvraag, werd toegepast. Die vraag moet volgens de 
Hogee Raad in beginsel ontkennend worden beantwoord. 

163.163. Onevenredigheid van belangen 

Inn de zaak HR 6 februari 1987, NJ 1988, 1 (WHH) wilde de verzoeker, die 
meendee dat hij aanspraak kon maken op schadevergoeding omdat hij door 
eenn agent van gemeentepolitie in zijn arm was geschoten, langs de weg van 
eenn voorlopig getuigenverhoor achter de identiteit van de agent komen. 
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Hett Hof had vastgesteld dat het belang van de verzoeker was gelegen in de 
doorr hem gewenste principiële vrijheid te kunnen kiezen tegen wie hij de 
vorderingg tot schadevergoeding kon instellen, de ambtenaar of de gemeente. 
Daartegenoverr stond het belang van de gemeente bij geheimhouding van 
dee identiteit van de ambtenaar omdat bekendmaking van diens identiteit 
tott tegen hem gerichte acties kon leiden. De Hoge Raad oordeelde dat 
vann misbruik onder meer sprake kan zijn wanneer de verzoeker wegens de 
onevenredigheidd van de over en weer betrokken belangen in redelijkheid 
niett tot het uitoefenen van de bevoegdheid kan worden toegelaten.287 

Inn zijn noot onder HR 19 februari 1993, NJ 1994, 345 wijst Snijders 
eropp dat het verzoek een voorlopig getuigenverhoor te bevelen niet mag 
wordenn afgewezen op de enkele grond dat het belang van de verzoeker 
bijj  toewijzing minder zwaar weegt dan het belang van de wederpartij bij 
afwijzing.. Voor zover het misbruik van bevoegdheid, zoals in het vermelde 
geval,, gefundeerd wordt op een afweging van belangen geldt het oneven-
redigheidscriterium. . 

164.164. De partij-getuige 

Volgenss artikel 164 lid 1 Rv kunnen ook partijen als getuigen optreden. 
Ookk in een voorlopig getuigenverhoor tijdens een aanhangig geding kunnen 
partijenn als getuigen worden gehoord. Voor de verklaring van de partij die 
dee bewijslast draagt, geldt de beperkte bewijskracht waarvan in artikel 164 
lidd 2 Rv sprake is. De beperking geldt niet voor het tegenbewijs in de zin 
vann artikel 168 Rv. 
Inn een voorlopig getuigenverhoor voordat een zaak aanhangig is, kan een 
persoonn zijn gehoord die in het aanhangig gemaakte geding partij is. Draagt 
diee partij in dat geding de bewijslast dan geldt voor haar in het voorlopig 
getuigenverhoorr afgelegde verklaring de beperkte bewijskracht van artikel 
1644 lid 2 Rv. Zie hiervóór nummer 67. 
Volgenss artikel 164 lid 3 Rv kan de rechter als de partij die gehouden is een 
verklaringg af te leggen niet ter terechtzitting verschijnt of niet antwoordt op 
dee gestelde vragen of weigert haar verklaring te ondertekenen, daaruit de 
gevolgtrekkingg maken die hij geraden acht. 

Idemm HR 11 maart 1988, NJ 1988, 747 (WHH) en 24 juni 1988, NJ 1989, 121. 
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165.165. Tegenbewijs 

Dee wederpartij die bij het voorlopig getuigenverhoor is verschenen heeft 
hett recht getuigen voor tegenbewijs te doen horen. Volgens artikel 190 
lidd 2 Rv moet zij de rechter verzoeken het tijdstip te bepalen waarop zij 
getuigenn voor tegenbewijs kan voorbrengen. Als de verzoeker een geding 
heeftt aangespannen, kan de wederpartij ook in dat geding tegenbewijs door 
getuigenn leveren, maar dan moet zij dat aanbieden. 

166.166. Bewijskracht 

Dee verklaringen van de getuigen worden opgenomen in het proces-verbaal 
vann getuigenverhoor. Als dat proces-verbaal in het geding wordt gebracht, 
vormtt het in schrift gebracht getuigenbewijs. 
Indienn alle partijen bij het voorlopig getuigenbewijs aanwezig of ver-
tegenwoordigdd zijn geweest, hebben volgens artikel 192, lid 1 Rv de 
verklaringenn in een voorlopig getuigenverhoor afgelegd, dezelfde bewijs-
krachtt als die welke op de gewone wijze in een aanhangig geding zijn 
afgelegd,, vrije bewijskracht dus. 

167.167. Geen hogere voorziening 

Wanneerr het verzoek een voorlopig getuigenverhoor te bevelen wordt 
toegewezenn is naar artikel 188 lid 2 Rv bepaalt geen hogere voorziening 
toegelaten.. Is het verzoek afgewezen dan staat voor de verzoeker een hogere 
voorzieningg - hoger beroep of cassatie - open. Ook als het voor een deel is 
afgewezen,, maar in dat geval alleen voor wat het afgewezen deel betreft. 
Dee wederpartij van de verzoeker kan tegen de toewijzende beschikking 
geenn rechtsmiddel aanwenden. Dat heet een asymmetrisch appèlverbod 
datt - naar de Hoge Raad heeft beslist bij arrest van 29 maart 1995, NJ 
1998,, 414 (PV) - niet in strijd is met artikel 6 EVRM of met de eisen van 
eenn goede procesorde, omdat er bij een voorlopig getuigenverhoor noch ten 
aanzienn van de verzoeker noch ten aanzien van diens "wederpartij" sprake 
iss van "het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen" in 
dee zin van artikel 6 EVRM. Volgens vaste rechtspraak van het EHRM -
alduss de Hoge Raad - valt een geding enkel dan onder het bereik van deze 
verdragsbepalingg indien zijn uitkomst ten aanzien van zulk een recht of 
verplichtingg onmiddellijk beslissend is. Dat laatste kan van het voorlopig 
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getuigenverhoorr niet worden gezegd, ook al komt in het eventueel 
naderhandd aan te spannen geding, ingevolge artikel 219 Rv - nu artikel 192 
lidd 1 Rv - aan de in het verhoor afgelegde verklaringen indien alle partijen 
bijj  dat geding bij het verhoor aanwezig of vertegenwoordigd zijn geweest, 
dezelfdee bewijskracht toe alsof ze in dat geding zouden zijn afgelegd. 
Hett appèlverbod is niet absoluut. Voor de wederpartij staat wel een hogere 
voorzieningg open voor zover zij erover klaagt dat het artikel, uit kracht 
waarvann de toewijzende beschikking is gegeven, ten onrechte is toegepast of 
tenn onrechte buiten toepassing is gelaten of met verzuim van essentiële vor-
menn is toegepast, zoals de Hoge Raad heeft beslist hij arrest van 29 maart 
1985,, NJ 1986, 242 (WHH enWLH). In dit geval bleek uit de bestreden 
beschikkingg niet dat de in het verzoekschrift aangeduide wederpartij op 
hett verzoek was gehoord, althans daartoe was opgeroepen. De beschikking 
wass gegeven zonder toepassing van het fundamentele beginsel van hoor en 
wederhoor.288 8 

2888 HR 24 maart 1995, NJ 1998, 414 (PV); 22 oktober 1999, NJ 1999, 798. 
Stein-Ruebb Burgerlijk procesrecht 7.5.2: Dit rechtsmiddelenverbod strekt zich niet uit tot de 
gevallenn waarin de rechter de regeling ten onrechte heeft toegepast dan wel buiten toepassing 
heeftt gelaten of essentiële normen heeft veronachtzaamd. 
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XVI.. D E CONTROLE VAN DE HOGE RAAD OP HET 
VOORBIJGAA NN AAN HET BEWIJSAANBO D 

168.168. Inleiding 

Wanneerr een partij overeenkomstig artikel 166 verzoekt een getuigen-
verhoorr te bevelen en met haar verzoek de feiten aanbiedt die zij door 
getuigenn wil bewijzen of als een partij, zoals in de praktijk gebruikelijk is, 
bewijss van haar stellingen of van bepaalde met haar aanbod omschreven 
feitenn aanbiedt, moet de rechter, zoals hiervoor al enkele malen is gezegd, 
alss hij geen getuigenverhoor beveelt dat motiveren. Zij behoort te weten 
waaromm de rechter geen getuigenverhoor heeft bevolen. 
Volgenss artikel 121 van de Grondwet, artikel 5 lid 1 van de Wet op de 
Rechterlijkee Organisatie en artikel 230 lid 1 sub e Rv289 moet het vonnis 
dee gronden inhouden waarop het berust. De rechter moet de partij die 
hett verzoek of aanbod deed en zichzelf er rekenschap van geven waarom 
hij,, ondanks verzoek of aanbod, geen getuigenverhoor heeft bevolen. Ont-
breektt de motivering dan wordt het vonnis, als van het ontbreken van de 
motiveringg een cassatiemiddel is gemaakt290, vernietigd wegens schending 
derr vermelde artikelen en handelt de Hoge Raad volgens artikel 421.291 

169.169. De neiging van de Hoge Raad tot aanname dat een bewijsaanbod op goede 
grondengronden in gepasseerd 

Aanvankelijkk heeft de Hoge Raad de wettelijke eis van motivering in zuiver 
formelee zin opgevat: alleen bij het ontbreken van redengeving volgde 
cassatiee wegens schending der vermelde artikelen.292 

Laterr is de Hoge Raad aan die artikelen materiële inhoud gaan geven zodat 
ookk ondeugdelijke motivering, dat is de motivering die getuigt van een 
onjuistee rechtsopvatting, een onduidelijke en onbegrijpelijke motivering 
tott cassatie kan leiden. Als de rechter gemotiveerd heeft waarom hij geen 
getuigenverhoorr heeft bevolen, beoordeelt de Hoge Raad of de motivering 
dee beslissing kan dragen. "Maar de Hoge Raad is er niet op uit zoveel 
mogelijkk beslissingen van de appèlrechter te casseren; hij is steeds bereid 
eenn appèluitspraak welke naar zijn oordeel in zich wel verantwoord kan 
zijn,, doch welke min of meer ongelukkig is geformuleerd zo te interpreteren 

2899 Het oude artikel 59 lid 1 sub 3. 
2900 De Hoge Raad bepaalt zich bij zijn onderzoek tot de middelen waarop het beroep steunt 
(artikell  419 lid 1). 
2 9 1H R 211 mei 1954, NJ 1954, 390; 15 november 1968, NJ 1969, 1 DJV; 2 februari 1979, NJ 
1979,, 581; 16 januari 1981, NJ 1981, 187. 
292Veegenss in zijn noot onder HR 12 april 1946 509 (DJV); Star Busmann es. nummer 
400a:: "Meermalen is beslist dat van schending van de genoemde artikelen alleen sprake kan 
zijnn indien de gronden der beslissing geheel ontbreken, doch niet indien zij onvolledig of 
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datt niet behoeft te worden gecasseerd".293 Daarvan getuigen de arresten 
waarinn de Hoge Raad zegt wat de appèlrechter kennelijk of klaarblijkelijk 
heeftt geoordeeld of bedoeld. 
HRR 16 december 1949, NJ 1950, 51: het bewijsaanbod blijkbaar te vaag 
geoordeeld;; 12 januari 1951, NJ 1951, 68: 's Hofs overwegingen moeten 
inn die zin worden verstaan dat het Hof de aangevoerde gronden als niet 
ernstigg gemeend terzijde heeft gesteld; 27 juni 1952, NJ 1952, 568: te 
vaagg zoals uit de voorafgaande overwegingen van het Hof moet worden 
aangenomen;; 6 november 1953, NJ 1953, 730: blijkbaar te vaag geoor-
deeld;; 12 november 1954, NJ 1954, 749: bewijsaanbod blijkbaar te vaag 
geoordeeld;; 25 februari 1983, NJ 1983, 696 (EAAL) : het Hof heeft ken-
nelijkk de te bewijzen aangeboden feiten niet van doorslaggevende betekenis 
geacht;; 20 mei 1988, NJ 1988, 780: de overweging van het Hof dat Ve-Va 
inn hoger beroep geen bewijs heeft aangeboden moet zo worden verstaan 
datt het bewijsaanbod te vaag was; 31 mei 1991, NJ 1991, 647: het Hof 
heeftt kennelijk dit bewijsaanbod in het licht van hetgeen reeds uit de 
gedingstukkenn kon worden afgeleid onvoldoende gespecificeerd geacht om 
terr zake dienende te zijn; 8 juli 1992, NJ 1993, 116 (Ma): kennelijk heeft 
hett Hof de enkele mededeling van eiseres dat zij "bereid" was aan een even-
tueell  op haar rustende bewijslast "met alle middelen rechtens" te voldoen 
niett aangemerkt als een voldoende gespecificeerd bewijsaanbod. 

170.170. Ondeugdelijke motivering 

Ondeugdelijkk is de motivering als zij het niet-bevelen van een getui-
genverhoorr niet rechtvaardigt, aan het bewijsaanbod een eis stelt die niet 
gesteldd mag worden en als de motivering onbegrijpelijk of onduidelijk is, 
mett andere woorden als de gegeven motivering nader gepreciseerd had 
moetenn worden om begrijpelijk en duidelijk te zijn. 
HRR 19 november 1943, NJ 1944/45, 14: De rechtbank had het bewijs-
aanbodd niet mogen passeren op de enkele grond dat zij de te bewijzen 
aangebodenn feiten ongegrond oordeelde daar eiser niet uitsluitend op 
grondd van dit aanvankelijke oordeel mocht worden beroofd van de hem 
inn art, 199 j° artikel 353 Rv gegeven gelegenheid zijn stellingen langs de 
wegg van getuigenbewijs waar te maken. HR 30 maart 1962, NJ 1962, 165: 
Dee beslissing van het Hof dat het bewijsaanbod onvoldoende gepreciseerd 
is,, is in casu niet met redenen omkleed. HR 23 december 1966, NJ 1967, 
86:: Door het aangeboden getuigenbewijs te passeren op de enkele grond 

anderszinss ondeugdelijk was". HR 23 januari 1920, NJ 1920, 229 W 10568; 28 januari 1927, 
NJJ 1927, 662 W 11640; 1 februari 1929, NJ 1929, 1229 W 11964. 
2933 Eras, NJB 1950, blz. 616 en Rutten in zijn noot onder HR 1 februari 1957, NJ 1957, 304 
(LEHR). . 
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datt de verklaringen die de te horen getuigen volgens haar zouden kunnen 
afleggenn voor het bewijs onvoldoende zouden zijn, heeft de rechtbank 
artikell  199 j° artikel 353 Rv geschonden. De vraag of door die verklaringen 
tott bewijs van de gestelde overeenkomst volledig bewezen zal worden, zal 
eerstt aan de orde komen nadat het verhoor zal hebben plaatsgevonden. 
HRR 29 maart 1968, NJ 1968, 165 DJV: Nu eiseres bij haar aanbod van 
getuigenbewijss zowel het te bewijzen feit als de te horen getuige met name 
inn haar conclusie heeft genoemd, is het niet duidelijk op grond waarvan het 
Hoff  heeft geoordeeld dat zij heeft nagelaten een voldoend gespecificeerd 
bewijsaanbodd te doen. HR 19 november 1971, NJ 1972, 50: Zou het Hof 
hebbenn bedoeld dat het bewijsaanbod tevens de zakelijke inhoud van de 
doorr de getuigen af te leggen verklaring zou moeten vermelden dan zou 
hett Hof een eis hebben gesteld die geen steun vindt in de wet. HR 1 juli 
1976,, NJ 1977, 65 PZ: Passeren van bewijsaanbod niet naar de eis der wet 
mett redenen omkleed, omdat indien de werkgever heeft geweten dat de 
instellingg niet bevoegd was universitaire titels te verlenen wist dat aan de 
verleendee titel geen waarde was toe te kennen. HR 30 december 1977, NJ 
1978,, 215 (WHH): Het Hof had niet mogen voorbijgaan aan de door eiser 
tee bewijzen aangeboden stelling dat zijn overeenkomst met verweerder in-
hieldd dat deze over de betaalde vergoedingen nog inkomstenbelasting en 
premiess moest betalen. HR 13 januari 1978, NJ 1978, 302: Niet valt in 
tee zien waarom appellante in de gegeven omstandigheden te kort zou zijn 
geschotenn in het preciseren van haar bewijsaanbod. HR 25 februari 1983, 
NJJ 1983, 630: Het bewijsaanbod mag niet worden gepasseerd op grond van 
eenn prognose (dat door de verklaring van één getuige hetgeen te bewijzen 
iss niet kan komen vast te staan). HR 2 december 1983, NJ 1984, 368: 
Hett bewijsaanbod als niet ernstig gemeend gepasseerd; zulks berust ech-
terr kennelijk op een prognose omtrent het resultaat van de bewijslevering 
hetgeenn strijdig is met het bepaalde in artikel 199 lid 1 j° artikel 353. HR 
100 februari 1984, NJ 1984, 417: In het licht van de precisering van het 
bewijsaanbodd bij pleidooi is zonder nadere motivering niet begrijpelijk dat 
dee rechtbank heeft geoordeeld dat appellanten zouden hebben verzuimd 
specifiekk aan te geven hoe zij het bewijs van de door haar gestelde huurover-
eenkomstt zouden willen volvoeren en op grond van dat oordeel het gedane 
bewijsaanbodd als te vaag heeft gepasseerd. HR 13 sept. 1986, NJ 1987, 
23:: Het Hof heeft geen aandacht besteed aan duidelijk omschreven feiten 
waarvann bewijs was aangeboden. HR 15 juli 1986, NJ 1986, 766: 's Hofs 
oordeell  dat verweerder in hoger beroep geen bewijsaanbod heeft gedaan 
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datt aan de daaraan te stellen eisen voldoet, is onbegrijpelijk. HR 29 
novemberr 1989, NJ 1990, 186: In de voorlaatste alinea van de memorie 
vann antwoord uitdrukkelijk bewijs aangeboden. In het licht hiervan is niet 
begrijpelijkk 's Hofs overweging dat in het geheel geen bewijs is aangeboden 
(bewijss was aangeboden van feiten die voor de uitleg van de overeenkomst 
vann belang konden zijn). HR 19 oktober 2001, NJ 2002, 224: Zonder na-
deree toelichting is niet duidelijk waarom het bewijsaanbod, in ieder geval 
zoalss uitgewerkt in de pleitnotities, te vaag en ongespecificeerd was. 

167 7 



XVII .. FUNDAMENTEL E HERZIENIN G VAN HET 

PROCESRECHT T 

171.171. Op het punt van getuigenbewijs 

Hett horen van getuigen vormt een belangrijk deel van de werkzaamheden 
vann de rechter; het eist veel tijd niet alleen van hem maar niet minder van 
dee raadslieden en ook van partijen die bij het getuigenverhoor aanwezig 
plegenn te zijn. 
Hett leidt dikwijl s tot aanzienlijke verlenging van de duur van procedu-
res.. Het is wanneer een getuigenverhoor moet worden gehouden, geen 
uitzonderingg dat de duur van de procedure met een jaar of meer wordt 
verlengd.. Volgens het oude artikel 200A Rv moest met het interlocutoire 
vonnis,, waarbij het getuigenverhoor werd bevolen, het tijdstip worden 
bepaaldd waarop de getuigen konden worden gehoord. Die eenzijdige 
bepalingg van dat tijdstip leidde in veel gevallen al dadelijk tot het verzoek een 
nieuww tijdstip te bepalen, omdat men op het bepaalde tijdstip verhinderd 
was.. Daarom is het in de praktijk gewoonte geworden in het interlocutoire 
vonniss op te nemen dat de getuigen zullen worden gehoord op een nader 
inn overleg met de raadslieden van partijen te bepalen tijdstip. Bij sommige 
rechtbankenn bestaat een enquêterol waarheen de zaak als de rechter een 
getuigenverhoorr heeft bevolen, wordt verwezen. Strikt genomen strookte 
datt niet met artikel 200A oud Rv maar het huidige artikel 166 lid 2 Rv 
maaktt het mogelijk 
Wanneerr dan het tijdstip is bepaald maar niet alle aangezegde getuigen zijn 
verschenenn en van het horen van die niet verschenen getuigen niet wordt 
afgezien,, moet voor de voortzetting van de enquête een nieuw tijdstip 
wordenn bepaald, soms eerst nadat de partij die tot bewijs door getuigen 
iss toegelaten, zich op die voortzetting heeft moeten beraden. Dat alles 
kann zich herhalen in geval van tegenbewijs en wanneer getuigen in hoger 
beroepp worden gehoord. 
Hett bepalen van een nieuw tijdstip moet weer in overleg met alle be-
trokkenenn gebeuren en kan zelden op korte termijn. 
Dee tijd waarin het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van kracht 
werd,, heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een gans andere en 
hett wetboek is ondanks alle wijzigingswetten294 in die ontwikkeling niet 

2944 Vermeld bij Star Busmann-Rutten-Ariëns t.a.p. nummer 31; F.J.J. Jansen, Burgerlijk pro-
cesrechtt in de stroomversnelling, NJB 1969, blz. 885 ev. 
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voldoendee meegegaan. De Wet van 6 december 2001 S 580 die met ingang 
vann 1 januari 2002 van kracht is geworden, brengt geen fundamentele 
veranderingg van de manier van procederen.295 

Eenn fundamentele en naar mijn mening gewenste verandering zou zijn een 
manierr van procederen die ervan uitgaat dat in eerste aanleg alles moet 
gebeurenn met inbegrip van het getuigenverhoor en dat het hoger beroep 
niett dient om op veranderde of vermeerderde grondslag of nieuw principaal 
verweer,, die behalve aan de werkelijk bestaande rechtsverhouding 
evenzogoedd aan de fantasie kunnen zijn ontsproten, voort te procederen296. 
Di tt betekent dat het hoger beroep ook niet dient om eigen fouten en 
verzuimenn te herstellen, maar alleen om op te kunnen komen tegen 
hetgeenn een partij meent dat de rechter in eerste aanleg ten onrechte 
heeftt gedaan, nagelaten of beslist. "De proceshouding van partijen dient 
gerichtt te zijn op afdoening in één instantie".29? Alsdan is de partij die geen 
grievenn tegen het in eerste aanleg gewezen vonnis kan aanvoeren in haar 
hogerr beroep niet ontvankelijk, op analoge wijze als ook het ontbreken van 
middelenn van cassatie niet tot cassatie kan leiden. Handhaving van twee 
feitelijkee instanties lijk t mij gewenst maar niet in de huidige omvang, een 
middenweg. . 
Eenn partij zou in hoger beroep alleen tot bewijs door getuigen moeten 
kunnenn worden toegelaten als haar grief volgens welke de rechter in 
eerstee aanleg haar niet tot bewijs door getuigen heeft toegelaten, terecht 
iss of als de devolutieve werking van het hoger beroep daartoe, eventueel 
ambtshalve,, leidt. 
Di tt zou partijen dwingen zich grondig in de zaak te verdiepen, eiser 
voordatt hij tot dagvaarding overgaat, gedaagde voordat hij besluit zich te 
verweren. . 
Dee ingevolge artikel 131 Rv bevolen comparitie van partijen geeft de 
rechterr de gelegenheid aan de hand van hetgeen partijen bij dagvaarding 
enn conclusie van antwoord hebben vermeld omtrent de bewijsmiddelen en 
dee getuigen waarover zij kunnen beschikken het bewijsrechtelijk aspect van 
dee zaak ter sprake te brengen. 
Dee bewijsaandraagplicht dwingt beide partijen ertoe hun bewijspositie in 
hett debat onder ogen te zien. 

2955 W.D.H. Asser, NJB 2002 blz. 490: "Echt fundamentele veranderingen heeft het nieuwe 
Rechtsvorderingg niet gebracht, diep doordacht is het evenmin, maar dat was ook niet de 
opzet.. Intussen is een kerngroep van drie processualisten aan de gang gegaan met een door de 
ministerr toegezegde fundamentele herbezinning van het burgerlijk procesrecht". 
Dezee drie processualisten zijn de hoogleraren W.D.H. Asser, H,A. Groen en J.B.M. Vranken 
diee - bijgestaan door mevrouw Mr. J.N. Tzankova - inmiddels onder de titel Een nieuwe 
balanss een interim-rapport hebben uitgebracht, waarmee de eerste fase van hun in drie fasen 
uitt te voeren onderzoek wordt afgerond. 
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Opp de blz. 86 en 87 spreekt de commissie over het getuigenverhoor. Zij noemt het horen 
vann getuigen van wie tevoren onduidelijk is wat zij zullen en kunnen verklaren inefficiënt. 
Bijj  de schriftelijke fase voorafgaand aan de mondelinge behandeling zouden niet alleen de 
tee horen getuigen genoemd moeten worden, zoals thans is voorzien in artikel 111 lid 3 en 
artikell  128 lid 5 Rv, maar ook schriftelijke verklaringen van potentiële getuigen overgelegd 
moetenn worden. Aan de hand van die verklaringen beoordeelt de rechter in samenspraak met 
partijenn welke getuigen nog mondeling gehoord zouden moeten worden met opheffing van 
hett prognoseverbod. 

Dee commissie spreekt in onderdeel 10.6.3 van haar interim-rapport over het hoger beroep 
datt volgens haar beschouwd moet worden als de voortzetting van de behandeling in eerste 
aanlegg met de daaruit voortvloeiende consequenties vermeld onder a tot en met m. 
Overr het ontwerp van deze wet dat de Minister op 25 oktober 1999 onder nummer 26855 
bijj  de Tweede Kamer had ingediend, zie het Advocatenblad van 7 september 2001: blz. 561 
H.. Buskes, Déja vu; blz. 562 Guensberg, Vereenvoudiging met complicaties; blz. 564 L. 
vann Almelo, Je moet niet alles ineens willen; blz. 568CJ.J.C. van Nispen, Nieuw burgerlijk 
procesrecht;; blz. 582 M. Knapen, Nieuwe regels zijn verdienstelijk maar geen fundamentele 
herziening. . 
Overr de wet H.L.G. Wieten, WPNR 2002, blz. 6: Het nieuwe procesrecht in burgerlijke 
zaken,, een overzicht en H.W. Wiersma, NJB 4 januari 2002 blz. 6 e.v. Inhaalmanoeuvres van 
hett burgerlijk procesrecht. 
2966 De bevoegdheid van eiser om (de grondslag van) zijn eis te veranderen of te vermeerderen 
enn van gedaagde om met nieuw principaal verweer te komen - zelfs in hoger beroep - staat 
tegenoverr het substantiëringsbeginsel dat neergelegd is in de artt. 111 lid 2 sub d en 128 lid 3 
Rv:: dat de rechter en de wederpartij direct al in het begin van de procedure in kennis worden 
gesteldd van de feiten waarop partijen zich beroepen. 
2977 Een nieuwe balans, onderdeel 10.6.3 onder e (blz. 208). 
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SAMENVATTIN G G 

1.. Dit proefschrift gaat over een klein maar tot veel jurisprudentie aan-
leidingg gevend onderdeel van het bewijsrecht: het aanbod tot getuigen-
bewijs. . 
Hett civiele bewijs is geregeld in de negende afdeling van de tweede ti-
tell  van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, welke titel het op-
schriftt draagt: "De dagvaardingsprocedure in eerste aanleg". Deze ne-
gendee afdeling geeft in de eerste paragraaf "Algemene bepalingen van 
bewijsrecht",, de artikelen 149 tot en met 155, en in de vijfde afdeling 
bepalingenn van bewijs door getuigen, de artikelen 163 tot en met 193. 
Hett bewijsrecht is krachtens artikel 78 lid 1 Rv - het eerste artikel waarmee 
dee tweede titel aanvangt - ook van toepassing in kort geding dat in de 
veertiendee afdeling van de tweede titel is geregeld en krachtens artikel 284 
lidd 1 Rv ook in de verzoekschriftprocedure die in de derde titel is geregeld, 
tenzijj  zowel in de verzoekschriftprocedure als in kort geding de aard van de 
zaakk zich hiertegen verzet. Dat zal vaak het geval zijn als de beslissing het 
voorr een getuigenverhoor vereiste uitstel niet kan lijden. 

2.. Voor het getuigenbewijs is van overheersende betekenis artikel 166 lid 
11 Rv dat bepaalt: "Indien bewijs door getuigen bij de wet is toegelaten, 
beveeltt de rechter een getuigenverhoor zo vaak een van de partijen het 
verzoektt en de door haar te bewijzen aangeboden feiten betwist zijn en 
tott de beslissing van de zaak kunnen leiden. Hij kan dit ook ambtshalve 
doen".. Dit in artikel 166 lid 1 Rv bedoelde verzoek dat de inleiding zou 
vormenn van een incident indien het bij incidentele conclusie zou worden 
gedaan,, komt in de praktijk niet voor. De praktijk kent alleen het aanbod 
vann een partij haar stellingen door getuigen te bewijzen of - zij het zelden 
-- het aanbod bepaalde feiten door getuigen te bewijzen. In de literatuur 
enn de jurisprudentie worden verzoek en aanbod beschouwd als een en 
hetzelfde. . 
Artikell  166 Rv heeft een imperatief karakter. Wanneer een partij bewijs door 
getuigenn heeft aangeboden, is de rechter verplicht of een getuigenverhoor 
tee bevelen of te motiveren waarom hij het niet beveelt. 
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3.. Onderwerp van getuigenbewijs zijn de feiten waarop partijen zich 
hebbenn beroepen, eiser tot het bestaan van zijn vordering, gedaagde tot 
tegenspraakk van die vordering. De rechter mag de feiten niet aanvullen. 

4.. Ingevolge artikel 21 Rv zijn partijen verplicht de feiten waarop zij 
zichh beroepen volledig en naar waarheid aan te voeren. Zij hebben een 
mededelingsplicht.. De rechter kan een comparitie van partijen gelasten 
tott het verstrekken van (nadere) inlichtingen. Wanneer een partij niet 
verschijntt of verschenen zijnde, weigert te antwoorden dan kan de rechter 
daaruitt de gevolgtrekking maken die hij geraden acht. 

5.. Ingevolge artikel 111 lid 3 Rv moet eiser bij dagvaarding en inge-
volgee artikel 128 lid 3 Rv moet gedaagde bij conclusie van antwoord de 
bewijsmiddelenn vermelden waarover zij kunnen beschikken en de getuigen 
noemenn die zij kunnen doen horen. 

6.. De feiten waarop partijen zich beroepen moeten om voor bewijs door 
getuigenn in aanmerking te komen voor waarneming vatbaar zijn. Artikel 
1633 Rv bepaalt: "Een getuigenverklaring kan slechts als bewijs dienen voor 
zoverr zij betrekking heeft op aan de getuige uit eigen waarneming bekende 
feiten". . 
Err zijn feiten die niet rechtstreeks door getuigen kunnen worden be-
wezen,, zoals bijvoorbeeld schuld, aansprakelijkheid, goede trouw, we-
tenschap,, verantwoordelijkheid of overmacht, omdat zij niet waarneem-
baarr zijn. Het zijn gevolgtrekkingen. Zij kunnen worden bewezen via 
well  voor waarneming vatbare, intermediaire, feiten of hulpfeiten, die de 
gevolgtrekkingg wettigen. 

7.. De te bewijzen aangeboden feiten moeten tot de beslissing van de zaak 
kunnenn leiden. De beslissing waarvan hier sprake is, is de gevorderde 
off  de verzochte beslissing. De feiten die een partij aanbiedt te bewijzen, 
moetenn getoetst aan het objectieve recht en/of aan hetgeen partijen zijn 
overeengekomen,, kunnen leiden tot de beslissing die wordt gevorderd of 
verzocht.. Als zij daartoe niet kunnen leiden, doen die feiten niet ter zake 
enn is het bewijsaanbod niet ter zake dienende. 

8.. De te bewijzen aangeboden feiten moeten betwist zijn, hetgeen wil zeg-
genn niet vaststaan. Vaststaande feiten vormen geen onderwerp van getui-
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genbewijs.. Erkende feiten, niet weersproken feiten en feiten van algemene 
bekendheidd als ook ervaringsregels staan vast. 

9.. Als een partij tot bewijs door getuigen is toegelaten, staat het tegenbewijs 
doorr getuigen van rechtswege vrij . Het is het tegenbewijs waarvan artikel 
1688 Rv spreekt. Het strekt om te voorkomen dat het door de wederpartij te 
leverenn bewijs tot stand komt. 
Tevenss is er het tegenbewijs waarvan artikel 151 lid 2 Rv spreekt en dat 
strektt om aanwezig bewijs te ontzenuwen. Als de door de een gestelde 
feitenn voorshands vaststaan door bewijs dat de rechter in de instructie 
vann de zaak aantreft, moet de tegenspraak van die feiten door de ander 
zijnn gemotiveerd. Onderwerp van dit tegenbewijs is de motivering van de 
tegenspraak. . 

10.. Wanneer de rechter ondanks het bewijsaanbod geen getuigenverhoor 
beveelt,, moet hij de reden opgeven waarom hij het niet beveelt. Die reden 
iss in algemene zin hierin gelegen dat het aanbod niet voldoet aan de eisen 
diee eraan gesteld worden. Die redenen kunnen zijn dat de te bewijzen 
aangebodenn feiten geen voor waarneming vatbare feiten zijn of dat die fei-
tenn niet tot de gevorderde beslissing kunnen leiden dan wel niet zo specifiek 
off  kenmerkend zijn omschreven dat de rechter heeft kunnen beoordelen 
off  zij tot de gevorderde beslissing kunnen leiden. Ook kunnen te bewijzen 
feitenn ontbreken, hetgeen het geval is als de door de een gestelde feiten 
voorshandss vaststaan en de betwisting van die feiten niet is gemotiveerd. 

11.. De rechter mag niet verlangen dat een partij met haar bewijsaanbod 
opgeeftt wat de getuigen kunnen verklaren; de verklaring van de getuigen 
moett afgewacht worden. Dat betekent mede dat de rechter niet op grond 
vann een prognose van het resultaat van de getuigenverhoren het bevelen 
vann een getuigenverhoor mag weigeren. 

12.. In de jurisprudentie komen uitspraken voor waarin het bewijsaanbod 
niett ernstig gemeend wordt genoemd. Niet ernstig gemeend wil zeggen 
datt het niet is ingegeven door de in artikel 166 Rv veronderstelde werkelijk 
bestaandee wil om tot bewijs door getuigen toegelaten te worden. Hier is 
sprakee van een dubieuze motivering die de laatste tijd niet meer schijnt 
voorr te komen. 
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13.. Een reden om geen getuigenverhoor te bevelen, kan ook hierin bestaan 
datt het bewijsaanbod tardief is, dat wil zeggen dat de te bewijzen feiten, 
gelett op de stand waarin het geding zich bevindt, te laat, dat wil zeggen in 
strijdd met een goede procesorde, zijn aangevoerd. 

14.. Partijen hebben ook in hoger beroep recht op bewijs en tegenbewijs 
doorr getuigen. Aan het bewijsaanbod in hoger beroep mogen in beginsel 
geenn strengere eisen worden gesteld dan in eerste aanleg. Als een partij die 
inn eerste aanleg tot bewijs door getuigen was toegelaten, geen getuigen heeft 
doenn horen of als de wederpartij geen getuigen voor tegenbewijs heeft doen 
horen,, mag de appèlrechter niet verlangen dat zij opgeeft waarom zij geen 
getuigenn heeft doen horen. Wanneer een partij in hoger beroep dezelfde 
getuigenn wil doen horen die reeds in eerste aanleg zijn gehoord, wordt wel 
verlangdd dat zij opgeeft wat die getuigen meer of anders kunnen verklaren 
dann zij gedaan hebben. Wanneer een partij in hoger beroep nog andere 
getuigenn wil doen horen dan die welke in eerste aanleg aan de orde zijn 
gesteld,, wordt wel verlangd dat zij de namen van die getuigen opgeeft. 

15.. Vóórdat een geding aanhangig is, kan volgens artikel 186 lid 1 Rv de 
belanghebbendee en tijdens een aanhangig geding kan volgens artikel 186 
lidd 2 Rv een partij de rechter verzoeken een voorlopig getuigenverhoor te 
bevelen.. Het verzoek leidt tot een zelfstandige verzoekschriftprocedure. 
Indienn alle partijen bij het verhoor aanwezig of vertegenwoordigd zijn 
geweest,, hebben de getuigenverklaringen dezelfde bewijskracht als die 
welkee op de gewone wijze in een aanhangig geding zijn afgelegd. 

16.. Via de motivering controleert de Hoge Raad of de rechter aan het 
bewijsaanbodd heeft mogen voorbijgaan. Rechtvaardigt de motivering 
hett niet-bevelen van een getuigenverhoor? Maar de Hoge Raad is niet 
opp het vernietigen van de in cassatie bestreden uitspraak uit. Daarvan 
getuigenn de arresten waarin de Hoge Raad het passeren van een aanbod 
tott getuigenbewijs in stand laat omdat dat passeren volgens de Hoge 
Raadd steunt op een grond die dit rechtvaardigt, terwijl de Hoge Raad het 
aanvoerenn van die grond als "kennelijke" bedoeling van de (appèl)rechter 
leest. . 

17.. De wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bij de 
Wett van 6 december 2001 S 580 was geen fundamentele wijziging van 
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hett procesrecht. De Minister van Justitie heeft een commissie benoemd, 
bestaandee uit drie hoogleraren procesrecht, die tot taak heeft zich te 
bezinnenn op een fundamentele herziening van het procesrecht. Inmiddels 
heeftt die commissie in november 2003 een interim-rapport uitgebracht 
onderr de titel Een nieuwe balans. Hierin worden voor wat betreft de 
regelingg van het getuigenbewijs geen wezenlijke nieuwe gezichtspunten 
aann de orde gesteld. 
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RESUME E 

1.. Cette these traite d'une petite partie du droit de la preuve qui donne 
pourtantt lieu a beaucoup de jurisprudence : l'offre de rapporter la preuve 
parr témoins. 
Laa preuve civile est réglée dans la neuvième section du deuxième titre du 
Codee de procédure civile, qui est intitule: « La procédure d'assignation 
devantt le tribunal de première instance ». La neuvième section, premier 
paragraphee intitule « Dispositions générales du droit de la preuve » contient 
less articles 149 jusqu'a 155 inclus, et la cinquième section <« Dispositions 
concernantt la preuve testimoniale » contient les articles 163 jusqu'a 193 
inclus. . 
Lee droit de la preuve, conformément a 1'article 78 alinea 1 du Code de 
procéduree civile - le premier article du deuxième titre - s'applique aussi 
enn référé, qui est réglé dans la quatorzième section du deuxième titre et, 
conformémentt a Particle 284 alinea 1 du Code de procédure civile. II 
s'appliquee également dans la procédure de requête qui est réglée dans le 
troisièmee titre, a moins que dans la procédure de requête aussi bien qu'en 
référéé la nature de 1'affaire ne s'y oppose. Cela sera souvent le cas quand la 
decisionn n'admettra pas le retard nécessaire a une enquête. 

2.. Pour la preuve testimoniale, 1'article 166 alinea 1 du Code de procédure 
civilee a une signification déterminante. Cet article stipule : « Si la preuve 
testimonialee est admise par la loi, le juge ordonne une enquête chaque fois 
qu'unee des parties présente une demande a eet effet et les faits dont elle 
entendd rapporter la preuve sont contestés et peuvent aboutir a la solution 
duu litige. Il peut le faire aussi d'office. » Cette demande, prévue par 1'article 
1666 alinea 1 du Code de procédure civile, qui institue une procédure 
incidentee quand elle sera présentée dans des conclusions incidentes, ne 
see produit pas dans la pratique. La pratique ne connait que l'offre d'une 
dess parties de rapporter la preuve testimoniale de ses affirmations soit 
-- rarement - l'offre de rapporter la preuve testimoniale de certains faits. 
Danss la littérature et la jurisprudence la demande et l'offre reviennent au 
même. . 
L'articlee 166 du Code de procédure civile a un caractère impératif. Quand 
unee des parties a offert de rapporter la preuve par témoins, le juge est 
obligee soit d'ordonner une enquête soit de motiver son éventuel refus. 
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3.. L'objet de la preuve testimoniale est les faits invoqués par les parties, par 
lee demandeur pour soutenir 1'existence de sa demande, et par le convenu 
pourr contester cette demande. Le juge ne peut pas complementer les 
faits. . 

4.. Conformément a 1'article 21 du Code de procédure civile, les parties sont 
obligeess de présenter les faits invoqués par elles de facon complete et selon 
laa vérité. Elles ont 1'obligation de communication. Le juge peut ordonner 
unee comparution des parties afin de fournir des informations (ultérieures). 
Quandd une des parties ne comparait pas ou, en cas de comparution, refuse 
dee répondre, le juge pourra en tirer la conclusion qui lui paraït judicieuse. 

5.. Le demandeur et le convenu doivent préciser respectivement dans 
1'assignation,, conformément a 1'article 111 alinea 3 du Code de procédure 
civile,, et dans la réponse, conformément a 1'article 128 alinea 3 Code de 
procéduree civile, les moyens de preuves dont ils disposent et les témoins 
qu'ilss peuvent faire entendre. 

6.. Pour pouvoir entrer en ligne de compte de preuve testimoniale, il est 
nécessairee que les faits invoqués par les parties puissent être observes. 
L'articlee 163 de Code de procédure civile stipule : « Un témoignage ne 
peutt servir de preuve que pour autant qu'il a trait aux faits dont le témoin 
aa eu connaissance personnelle». 
III  y a des faits qui ne peuvent pas être prouvés directement par des témoins, 
telss que la culpabilité, la bonne foi, la connaissance, la responsabilité et 
laa force majeure, parce qu'ils ne peuvent pas être observes. II s'agit de 
conclusions.. Elles peuvent être prouvées par des faits ou de faits auxiliaires 
intermédiairess qui peuvent être observes, et qui justifient la conclusion. 

7.. Les faits dont on entend rapporter la preuve, doivent pouvoir aboutir a 
laa solution du litige. La solution dont il s'agit ici est la decision faisant objet 
dee la demande ou de la requête. Les faits dont une partie offre de rapporter 
laa preuve, après avoir été confrontés au droit objectif soit aux accords pris 
entree les parties, doivent pouvoir aboutir a la decision faisant objet de la 
demandee ou de la requête. Au cas contraire, les faits ne sont pas pertinents 
ett 1'offre de rapporter la preuve ne peut pas être admise. 
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8.. Les faits dont on a offert de rapporter la preuve doivent être contestés, 
c'est-a-diree ils ne doivent pas être constants. Des faits constants ne font 
pass objet de la preuve testimoniale. Les faits reconnus, les faits qui n'on 
pass été contredits, les faits de commune renommée ainsi que les régies 
d'expériencee sont constants. 

9.. Quand une partie est admise a la preuve testimoniale, la preuve contraire 
parr témoins peut être rapportée de droit. Il s'agit de la preuve contraire 
tellee que prévue par 1'article 168 du Code de procédure civile. Elle sert a 
prévenirr que la preuve a fournir par la contrepartie sera établie. 
Enn outre, il y a la preuve contraire telle que prévue par 1'article 151 alinea 
22 du Code de procédure civile, qui sert a réfuter des preuves présentes. Si 
less faits allégués par une des parties sont provisoirement établis a base des 
preuvess que Ie juge découvre dans Pinstruction de 1'affaire, la contestation 
dee ces faits doit être motivée par 1'autre partie. L'objet de cette preuve 
contrairee est la motivation de la contestation. 

10.. Au cas öu Ie juge, nonobstant 1'offre de rapporter la preuve, n'ordonne 
pass d'enquête, il doit motiver son refus. En general, la raison en est que 
Poffree ne répond pas aux conditions posées. Ces raisons peuvent être que les 
faitss dont on entend rapporter la preuve ne sont pas des faits d'observation 
ouu que ces faits ne peuvent pas aboutir a la decision faisant objet de la 
demandee soit qu'ils n'ont pas été précisés de facon a permettre au juge 
d'évaluerr s'ils peuvent aboutir a la decision faisant objet de la demande. 
Ill  est également possible que des faits dont il faut rapporter la preuve 
manquent,, ce qui est Ie cas quand les faits allégués par une des parties sont 
pourr 1'instant constants et leur contestation n'est pas motivée. 

11.. Le juge ne peut pas demander qu'une partie precise dans son offre de 
rapporterr la preuve ce que les témoins peuvent déposer ; il faut attendre 
lee témoignage. Cela signifie également que le juge ne peut pas refuser, 
enn se basant sur une prevision du résultat des auditions, d'ordonner une 
enquête. . 

12.. Dans la jurisprudence, il y des decisions dans lesquelles Poffre de 
rapporterr la preuve est définie comme pas sérieuse. On entend par « pas 
sérieux»» que Poffre n'est pas inspirée par la volonté présumée existant 
réellementt - telle que prévue par Partiele 166 du Code de procédure civile -
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d'etree admis a la preuve testimoniale. II s'agit dans ce cas d'une motivation 
douteusee qui ne semble plus se produire ces derniers temps. 

13.. Une raison pour ne pas ordonner une enquête peut résider également 
enn ce que 1'offre de rapporter la preuve est tardive, cést-a-dire que les 
faitss dont on entend rapporter la preuve, vu 1'état de la procédure, ont été 
alléguéss trop tard, cést-a-dire incompatible avec une saine administration 
dee la justice. 

14.. En appel, les parties ont également droit a la preuve et a la preuve 
contrairee par témoins. Les conditions posées a 1'offre de rapporter la 
preuvee en appel ne peuvent, en principe, être plus strictes qu'en premier 
degré.. Au cas oü une partie, en première instance, serait admise a la preuve 
parr témoins et qu'elle n'a pas fait entendre de témoins ou au cas oü la 
contrepartiee n'aurait pas fait entendre de témoins pour la preuve contraire, 
Iee juge d'appel ne peut pas demander que la partie precise pourquoi elle 
n'aa pas fait entendre de témoins. Quand une des parties désire entendre 
enn appel les mêmes témoins qu'en premier degré, elle doit préciser ce que 
less témoins peuvent ajouter ou declarer autrement. Quand une des parties 
enn appel désire faire entendre des témoins autres que ceux qui ont été 
entenduss en premier degré, elle doit préciser les noms de ces témoins. 

15.. Au cas oü la cause ne serait pas encore portee devant Ie tribunal et 
auu cas oü la cause serait en cours, l'intéressé, conformément a 1'article 
1866 alinea 1 du Code de procédure civile, respectivement une des parties, 
conformémentt a 1'article 186 alinea 2 du Code de procédure civile, peuvent 
demanderr au juge d'ordonner une enquête provisoire. La demande 
aboutitt a une procédure de requête autonome. Si toutes les parties ont été 
présentess ou representees lors de 1'audition, les témoignages ont la même 
forcee probante que ceux qui ont été rendus de facon normale dans un litige 
pendant. . 

16.. La Cour de Cassation controle, par la motivation, si Ie juge a pu passer 
surr l'offre de rapporter la preuve. La motivation justifie-t-elle Ie refus 
d'ordonnerr une enquête ? Toutefois, la Cour de Cassation ne vise pas 
1'annulation.. Les arrets dans lesquels la Cour de Cassation maintient Ie 
refuss d'admettre une partie a la preuve testimoniale parce que ce refus, selon 
laa Cour, s'appuie sur un motif Ie justifiant, alors que la Cour de Cassation 
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considèree Ie fait de proposer ce motif comme intention « manifeste » du 
jugee (d'appel). 

17.. La modification du Code de procédure civile par la loi du 6 décembre 
20011 S 580 n'était pas une modification substantielle du droit de 
procédure.. Le Ministre de la Justice a nommé une commission, formée 
parr trois professeurs d'Université de droit de procédure, qui a pour 
tachee de délibérer sur la réforme fondamentale du droit de procédure. 
Entree temps, cette commission a publié, en novembre 2003, un rapport 
provisoiree sous le titre Un nouveau bilan. Quant au reglement de la preuve 
testimoniale,, ce rapport ne soulève pas de nouveaux points de vue. 
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Voorlopigg karakter bewijsopdracht 79 
Voorshandss vaststaande feiten 97 
Voorwaardelijkk bewijsaanbod 37 
Waarneembaree feiten 71 
Wettelijkk vermoeden van artikel 7 : 658 lid 2 BW 110 
Wettelijkee regeling bewijsrecht in dagvaardingsprocedure 1 e.v. 
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88 januari 1920, NJ 1920, 177 W 10521 of 10531 153 
233 januari 1920, NJ 1920, 229 W 10568 169 
244 juni 1921, NJ 1921, 956 W 10786 126, 140 
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117 7 
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166 december 1983, NJ 1984, 718 (WHH) 50 
33 februari 1984, NJ 1984, 402 141 
33 februari 1984, NJ 1984, 765 (FHJM/WHH) 32 
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155 april 1995, NJ 1996, 20 92 
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100 oktober 1997, NJ 1999, 400 92 

195 5 



211 november 1997, NJ 1998, 509 117 
99 januari 1998, NJ 1999, 413 (HJS) 112 
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STELLINGE NN BEHORENDE BIJ HET PROEFSCHRIFT 'HET 
AANBODD VAN GETUIGENBEWIJS ' VAN DICK REISIG 

1.. Gedoogbeleid ondergraaft het gezag van de overheid. 

2.. Wat artikel 107, lid 1 van de Wegenverkeerswet rijbewijs noemt, 
behoortt rijvergunning te heten. 

3.. Het aantal misdrijven bestaande in het besturen van een motorrijtuig 
onderr invloed van alcohol zal enkel en alleen dan verminderen als 
dee wet aan een onherroepelijke veroordeling ter zake van dat 
misdrijff de maatregel verbindt dat de rijvergunning is vervallen. 

4.. Meer nog dan de snelheid waarmee met motorrijtuigen wordt 
gereden,, dient de politie te controleren of de bestuurders van een 
motorrijtuigg in het bezit zijn van een geldige rijvergunning. 

5.. De verdachte die ter zake van het misdrijf dat hem ten laste is 
gelegdd wordt veroordeeld, behoort volgens vast te stellen tarief in 
dee kosten van het strafproces te worden verwezen. 

6.. Het spaart de rechters die in de strafsector werken veel tijd als de 
strafdossierss op toegankelijke wijze zijn geordend. 

7.. De kosten van het voorbedrukken van de omslagen van de 
strafdossierss kunnen bespaard worden als op die omslagen toch 
alleenn maar de naam van de verdachte en het parketnummer 
vermeldd worden. 

8.. Het was te voorzien dat invoering van de Euro zou leiden tot 
prijsinflatie. . 
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