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V.. D E BEWIJSAANDRAAGPLICHT 

60.60. Vroeg inzicht in de beschikbare bewijsmiddelen 

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

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

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

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

61.61. Vermelding van getuigen staat gelijk met een bewijsaanbod 

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

62.62. Anticipatie op het verweer 

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

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

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

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

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

64.64. Het verweer van gedaagde 

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

65.65. Geen wettelijke bewijsaandraagplicht in verzoekschriftprocedures 

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

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

66.66. De partij-getuige 

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

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

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

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

67.67. De bewijskracht van de partij-getuigeverklaring 

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

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

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

68.68. Equality of arms 

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

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

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