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VERANTWOORDING 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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