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II.. H E T VERZOEK EEN GETUIGENVERHOOR TE 

BEVELEN 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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