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I.. U I T W E N D I G E GESCHIEDENIS VAN 

DEE WETTELIJKE REGELING VAN HET 

GETUIGENBEWIJSS 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. 

23 3 



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. 
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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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