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IV.. D E FEITENAANDRAAGPLICHT 

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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