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VII.. T E R ZAKE DIENENDE FEITEN 

78.78. Litis decisoire feiten 

Dee te bewijzen aangeboden feiten moeten om voor bewijs in aanmerking te 
komenn betwist zijn of anders gezegd niet vaststaan, hetgeen in hoofdstukVIII 
terr sprake komt. Maar als de te bewijzen aangeboden feiten niet vaststaan, 
leidtt dat niet noodzakelijk tot het bevelen van een getuigenverhoor. De 
feitenn moeten ook naar de andere eis die artikel 166 lid 1 Rv stelt tot de 
beslissingg van de zaak kunnen leiden. Dat is een positieve eis. Het artikel 
steltt niet de negatieve eis dat niet is gebleken dat zij niet tot de beslissing 
vann de zaak kunnen leiden.138 

Wanneerr de rechter, veronderstellenderwijs van de juistheid van de betwiste 
feitenn uitgaande, van oordeel is dat zij niet tot de beslissing van de zaak 
kunnenn leiden, behoeven die feiten geen bewijs. Bij arrest van 3 februari 
1967,, NJ 1968, 32 (DJV) overwoog de Hoge Raad: "Ervan uitgaande dat 
dee vordering van de oorspronkelijke eiser ook niet voor toewijzing vastbaar 
zouu zijn, indien het door hem aangeboden bewijs van zekere door hem 
tee bewijzen aangeboden feiten als ter inleidende dagvaarding gesteld zou 
wordenn geleverd, heeft het Hof het aangeboden bewijs van die feiten 
terechtt gepasseerd". Dan doen die feiten voor de beslissing niet ter zake en 
iss het aanbod die feiten te bewijzen niet ter zake dienende. 
Hett woord "kunnen" in artikel 166 lid 1 Rv is niet een hulpwerkwoord van 
modaliteitt dat een mogelijkheid uitdrukt, maar betekent "vermogen"; de 
tee bewijzen aangeboden feiten moeten tot de gevorderde beslissing van de 
zaakk vermogen te leiden. 
Alss de feiten waarop een partij zich heeft beroepen niet zijn betwist of 
niett (gemotiveerd) zijn weersproken, met andere woorden als die feiten 
vaststaan,, behoeven zij niet te worden bewezen. Vaststaande feiten vormen 
geenn onderwerp van getuigenbewijs. 
Alss de feiten vaststaan kan de rechter een eindvonnis wijzen, tenzij hij 
bewijss verlangt zo vaak aanvaarding van de stellingen van partijen zou 
leidenn tot een rechtsgevolg dat niet ter vrije bepaling van partijen staat 
(artikell  149 lid 1 Rv). 

HRR 17 juni 1938, NJ 1939, 324. 
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79.79. Gebondenheid aan bewijsopdracht? 

Hett woord "kunnen" in artikel 166 drukt het voorlopig karakter van de 
bewijsopdrachtt uit. De formulering van de bewijsopdracht heeft een bloot 
voorlopigg karakter, waaraan de (appèl)rechter in het verdere verloop van 
hett geding niet gebonden is.139 In cassatie kan over een in een tussenvonnis 
gegevenn bewijsopdracht niet worden geklaagd. Dat geldt evenzeer voor 
hett hoger beroep.140 Dat lijdt alleen uitzondering als de bewijsopdracht 
steuntt op een uitdrukkelijk en zonder voorbehoud gegeven beslissing, 
eenn eindbeslissing dus die de rechter bindt in het verdere verloop van het 
geding.1411 Die beslissing kan alleen worden bestreden in hoger beroep of in 
cassatie.. Heropening in dezelfde instantie van het debat met betrekking tot 
diee beslissing is in strijd met een goede procesorde.142 Wiersma143 spreekt 
hierr van een geclausuleerde bewijsopdracht, dat is een bewijsopdracht 
waaraann de rechter heeft toegevoegd dat bij het slagen of mislukken 
daarvann bepaalde gevolgen al dan niet zullen intreden, zoals in het geval 
HR211 juni 1991, NJ 1991,710. 

80.80. De gevorderde beslissing 

Dee beslissing waarvan artikel 166 Rv spreekt, is een bepaalde beslissing: de 
beslissing,, niet een beslissing.144 De beslissing is de gevorderde beslissing. 
Dee feiten die een partij aanbiedt te bewijzen, moeten kunnen leiden tot de 
beslissingg die zij vordert. Als de feiten daartoe niet kunnen leiden, heeft het 
geenn enkele zin bewijs van die feiten op te dragen. 
Dee eis dat de te bewijzen aangeboden feiten tot de beslissing van de zaak 
moetenn kunnen leiden, stelde ook het oude artikel 103 Rv dat van toe-
passingg was in kantongerechtzaken en het oude artikel 192 Rv dat van toe-
passingg was in rechtbankzaken en in zaken voor het Hof. 
Rechtvaardigenn de te bewijzen aangeboden feiten, getoetst aan het 
objectievee recht en/of aan hetgeen partijen zijn overeengekomen, het 
ingeroepenn rechtsgevolg? Als dat niet het geval is, is het aanbod die feiten 
tee bewijzen niet ter zake dienende. 

81.81. Toespitsing van het bezvijsaanbod 

Menn kan het ook nog anders uitdrukken. De feiten die een partij te 
bewijzenn aanbiedt, moeten toegespitst zijn op het punt waarop het voor 

1399 HR 25 november 1966, NJ 1967, 72. 
1400 HR 7 december 1962, NJ 1964, 404. 
1411 HR 3 februari 1967, NJ 1968, 32 (DJV). 
1422 HR 4 mei 1984, NJ 1985, 3; Ras, Het tussenvonnis in het burgertijk geding, blz. 163; HR 
266 juni 1953, NJ 1953, 629; 20 april 1956, NJ 1956,258; 18 maart 1960, NJ 1960,268. 
1433 H.W. Wiersma, Enkele eindbeslissingen of voorlopige oordelen bij de toepassing van de 
bepalingenn in de artikelen 176-232 Rv, Ars Aequi 48/2, februari 1999 blz. 125. 
1444 Zoals Eras schrijft in, NJB 1950 nummer 28, blz. 577. 
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dee door haar gevorderde beslissing aankomt, zoals naar voren kwam in 
HRR 23 maart 1979, NJ 1979, 430. Volgens artikel 7:226 BW wordt bij 
verkoopp van een verhuurd goed een tevoren aangegane huurovereenkomst 
niett verbroken. De rechten en verplichtingen uit de huurovereenkomst, 
waaronderr de verplichting van de verhuurder de huurder het rustig genot 
vann het gehuurde te waarborgen, gaan niet op de koper over met het sluiten 
vann de koopovereenkomst, maar eerst met de eigendomsoverdracht van 
hett gehuurde. Toen in deze zaak de huurder van een benzinestation door 
eenn derde was gestoord in het rustig genot, vorderde hij van de koper, aan 
wiee het station nog niet in eigendom was overgedragen, schadevergoeding. 
Dee huurder had gesteld en te bewijzen aangeboden dat de koper van het 
stationn bij hem was geweest en hem had medegedeeld dat hij (de koper) 
alss verhuurder was aan te merken, dat de huurpenningen voortaan aan 
hemm (de koper) moesten worden betaald en dat hij (de koper) de vorde-
ringg die de verhuurder op hem (de huurder) had, aan hem (de koper) 
moestt worden afbetaald, waarmee hij (aldus de huurder) had te kennen 
gegevenn de positie van de verhuurder te hebben overgenomen. Nu evenwel 
hett station ten tijde van de stoornis in het rustig genot nog niet aan de 
koperr was overgedragen, de koper dus nog niet rechtens in de plaats van 
dee verkoper als verhuurder was getreden, zou de vordering van de huurder 
tegenn de koper tot schadevergoeding pas kunnen slagen, indien die koper 
hemm ook zou hebben medegedeeld dat hij ook was getreden in de ver-
plichtingg hem het rustig genot van het station te waarborgen. Daarop was 
hetgeenn de huurder gesteld en te bewijzen had aangeboden, te weten dat 
dee koper hem had medegedeeld dat hij ook getreden was in de verplichting 
vann de verhuurder hem het rustig genot van het station te waarborgen, niet 
toegespitst.145 5 

82.82. Concludente en pertinente feiten 

Anderss gezegd: de feiten die een partij aanbiedt te bewijzen, moeten 
concludentt en pertinent zijn. Concludente feiten zijn afdoende feiten, 
feitenn die als ze bewezen zijn146 de zaak afsluiten. Pertinente feiten zijn 
feitenn die de zaak in geschil betreffen en die, bewezen zijnde, met andere 
reedss vaststaande of nog vast te stellen pertinente feiten tot de gevorderde 
beslissingg kunnen leiden; feiten die tot de gevorderde beslissing kunnen 
bijdragen.147 7 

1455 HR 23 maart 1979, NJ 1979, 430. 
1466 Of zij bewezen zijn kan pas beoordeeld worden nadat de getuigen zijn gehoord. HR 24 
novemberr 1961, NJ 1962, 22. 
1477 HR 2 januari 1959, NJ 1959, 63; 24 november 1961, NJ 1962, 22. Van Rossem-Cleveringa 
aantekeningg 2 op artikel 103 (oud). 
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83.83. De zelfstandigheid van de rechter 

Dee rechter die verplicht is in de bij hem aangebrachte zaak vonnis te 
wijzenn of een beschikking te geven gaat zelfstandig te werk. Aan rechts-
beschouwingenn die partijen geven is hij niet gebonden. De rechter kent 
hett recht of zoals soms gezegd wordt ius curia novit. Hij behoeft op 
rechtsbeschouwingenn van partijen niet in te gaan, maar het kan voor een 
goedee en duidelijke motivering van zijn beslissing raadzaam zijn dat wel 
tee doen. Al was het alleen al om er blijk van te geven dat hij er kennis van 
genomenn heeft. 
Hetzelfdee geldt voor beschouwingen die partijen gegeven mochten hebben 
overr de betekenis van de feiten. De rechter stelt de betekenis van de feiten 
zelfstandigg vast: HR 10 december 1993, NJ 1994, 192. Wanneer tussen 
partijenn een overeenkomst tot stand is gekomen dan legt de rechter, als 
partijenn omtrent de uitleg van die overeenkomst verdeeld zijn, de overeen-
komstt zelfstandig uit. 

84.84. Zelfstandige uitleg door de rechter van de overeenkomst 

Wanneerr partijen verdeeld zijn omtrent hetgeen de overeenkomst zegt, 
iss de rechter geroepen de overeenkomst zelfstandig uit te leggen. Bij het 
arrestt van 21 juni 1996, NJ 1997, 327 (DWFV) overwoog de Hoge Raad: 
Hett staat de rechter vrij een contractsbepaling waaromtrent partijen niet 
eenn eensluidend standpunt hebben ingenomen zelfstandig uit te leggen 
ookk al is deze uitleg door geen der partijen aangevoerd of verdedigd. Dit 
arrestt betreft de uitleg van een overeenkomst tot levering van standaard-
enn maatwerkapparatuur. Eerder al bij arrest van 30 juni 1950, NJ 1952, 36 
beslistee de Hoge Raad: "Het Hof heeft niet gehandeld in strijd met artikel 48 
Rvv daar het in stede van een feitelijk door partijen niet aangevoerde grond 
tee bezigen slechts de overeenkomst waarin van een gelijktijdig gesloten 
arbeidsovereenkomstt gewag wordt gemaakt, heeft uitgelegd in aanmerking 
nemendee de in eerstgenoemde overeenkomst vervatte gegevens". 
Hett arrest van 30 juni 1950, NJ 1952, 36 betreft de uitleg van een ar-
beidsovereenkomst;; het arrest van 24 september 1993, NJ 1994, 174 
betreftt de uitleg van bepalingen van een Collectieve Arbeidsovereenkomst; 
hett arrest van 8 juli 1993, NJ 1993, 210 (MMM ) van een verzekeringsover-
eenkomst. . 
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Ookk een verleende volmacht legt de rechter als partijen verdeeld zijn 
omtrentt de reikwijdte van de volmacht zelfstandig uit. Bij arrest van 
200 juni 1947, NJ 1947, 431 (DJV) besliste de Hoge Raad: "Nu eiseres 
heeftt gesteld dat Tio krachtens volmacht van verweerder tot het sluiten 
derr overeenkomst bevoegd was en verweerder heeft weersproken dat uit 
diee volmacht deze bevoegdheid voortsproot, was de rechter geroepen tot 
zelfstandigee uitlegging van de hem voorgelegde volmacht. Daarbij komende 
tott een andere uitlegging dan door partijen voorgedragen en die eigen be-
vindingg aan zijn beslissing ten grondslag leggende vult hij niet in strijd met 
artikell  48 Rv buiten partijen om het verweer aan". 

85.85. Zelfstandige uitleg, vervolg 

Ookk een octrooi wordt als partijen daaromtrent verdeeld zijn door de 
rechterr zelfstandig uitgelegd: HR 20 juni 1947, NJ 1948, 92. 
Eveneenss een brief: HR 9 februari 1968, NJ 1968, 309: "Het Hof heeft 
niett de stellingen van AK U c.s., de oorspronkelijke gedaagden, aangevuld 
doorr zonder dat zulks door AKU c.s. was gesteld een door AK U c.s. in het 
gedingg gebracht brief aldus te verstaan dat daaruit bepaalde vermoedens 
warenn af te leiden: het stond het Hof vrij om deze brief zelfstandig uit te 
leggenn en daaruit gevolgtrekkingen te maken, terwijl de vraag of die uitleg 
enn die gevolgtrekkingen juist waren als van feitelijke aard in cassatie niet 
tenn toetse kan komen". 
Ookk een arbitraal vonnis legt de rechter zelfstandig uit: HR 3 januari 1997, 
NJJ 1998, 127: "Nu partijen over de uitleg van het arbitraal vonnis kennelijk 
vann mening verschilden, had het Hof te dier zake zelfstandig een oordeel te 
gevenn en was het niet aan de standpunten van partijen te dier zake gebon-
den.. In het licht hiervan kan evenmin worden gezegd dat hier sprake is van 
eenn met de goede procesorde strijdige verrassingsbeslissing". 

86.86. Aangevoerde feiten die voor de uitleg van een overeenkomst van belang 
kunnenkunnen zijn 

Uitt het arrest van de Hoge Raad van 15 november 1968, NJ 1968, 1 
(DJV)) volgt dat als een partij feiten en omstandigheden aangevoerd en te 
bewijzenn aangeboden heeft die voor de uitleg van de overeenkomst van 
belangg kunnen zijn, zij dan tot het bewijs van die feiten en omstandigheden 
toegelatenn behoort te worden; indien althans die feiten en omstandigheden 
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voorr waarneming vatbaar zijn, moet daaraan toegevoegd worden. In 
zijnn noot onder het arrest schrijft Veegens: "Iedere interpretatie moet 
gefundeerdd zijn in een feitelijke onderlaag die zonodig door bewijslevering 
vanwegee partijen wordt gevormd of aangevuld. Uit dat feitenmateriaal leidt 
dee rechter de redelijkerwijs aan de contracterende partijen toe te schrijven 
gemeenschappelijkee bedoeling af". 

87.87. De te bewijzen aangeboden feiten getoetst aan de overeenkomst 

Dee te bewijzen aangeboden feiten toetst de rechter aan de inhoud van de 
overeenkomstt die tussen partijen tot stand is gekomen. Kunnen de feiten, 
veronderstellendee dat zij worden bewezen, gelet op hetgeen partijen zijn 
overeengekomen,, leiden tot de gevorderde beslissing? 
Terr toelichting volgen enkele aan de jurisprudentie ontleende gevallen: 
a.. De verhuurder en de huurder hadden in de zaak HR 5 februari 1954, 

NJJ 1955, 399 in hun huurovereenkomsten opgenomen dat de huurder 
dee gehuurde garage aan een derde in gebruik mocht afstaan, indien 
dee verhuurder had verklaard dat hij de derde acceptabel achtte; dat 
dee derde had verklaard dezelfde verplichtingen als die van de huurder 
jegenss hem op zich te nemen en dat de huurder de showroom niet zon-
derr schriftelijke toestemming van de verhuurder mocht laten gebruiken 
doorr een derde. Toen aan de verhuurder bleek dat de huurder zijn 
huurrechtenn in een door hem opgerichte vennootschap had ingebracht, 
vorderdee hij ontbinding van de huurovereenkomsten op grond van 
wanprestatie,, omdat de huurder het gebruik van de garage en van de 
showroomm aan een derde had afgestaan zonder dat hij de vereiste ver-
klaringg en schriftelijke toestemming had verkregen. 
Dee huurder bestreed de vordering en vorderde zijnerzijds dat de vor-
deringg van de verhuurder zou worden afgewezen, stellende dat de ver-
huurderr er mondeling mee had ingestemd dan wel er geen bezwaar 
tegenn had gemaakt of in principe had goedgevonden dat hij zijn huur-
rechtenn in de vennootschap inbracht, hetgeen door de verhuurder uit-
drukkelijkk was betwist. 

Dee kantonrechter wees de vordering van de verhuurder af, omdat 
volgenss hem partijen de bedoeling hadden gehad artikel 1595 (thans 
artikell  7A:1595) BW148 buiten werking te stellen, maar de rechtbank, 
vann oordeel dat de huurder en de vennootschap niet mochten worden 
vereenzelvigd,, vernietigde het vonnis van de kantonrechter en wees de 

1488 De huurder mag, indien hem dit vermogen niet is toegestaan, de zaak niet weder verhuren 
nochh zijn huur aan een derde afstaan. 
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vorderingg van de verhuurder toe. Die toewijzing geschiedde met het 
voorbijgaann aan het be wijsaanbod van de huurder. De huurder had in 
eerstee aanleg en in hoger beroep bewijs van zijn stellingen door getuigen 
aangeboden.. Er kon geen misverstand over bestaan dat de inhoud van 
zijnn bewijsaanbod werd gevormd door zijn stelling dat de verhuurder 
err mondeling mee had ingestemd dan wel er geen bezwaar tegen had 
gemaakt,, of wèl in principe had goedgevonden dat hij zijn huurrechten 
inn de vennootschap inbracht.149 

Dee huurder ging in cassatie en in het eerste middel klaagt hij erover dat 
dee rechtbank zonder motivering niet op zijn bewijsaanbod is ingegaan. 
Dee rechtbank had, naar mij voorkomt, moeten motiveren, waarom zij 
dee huurder niet tot het bewijs van zijn stelling heeft toegelaten, maar 
dee Hoge Raad vernietigt het vonnis van de rechtbank niet wegens 
hett ontbreken van die motivering. "Blijkbaar heeft de rechtbank 
aangenomenn dat het door de huurder gestelde niet viel aan te merken 
alss de in de huurovereenkomsten bedoelde verklaring respectievelijk 
schriftelijkee toestemming, zodat het gestelde niet ter zake dienende 
was". . 
Hetgeenn de huurder gesteld en te bewijzen aangeboden had, kon, ge-
toetstt aan hetgeen partijen waren overeengekomen, niet leiden tot de 
beslissingg die de huurder vorderde: afwijzing van de vordering van de 
verhuurderr tot ontbinding van de overeenkomsten. Zijn stelling zou 
-- indien bewezen - niet de vervulling hebben betekend van de voor-
waarden,, waaronder hij de huurrechten aan een derde mocht afstaan, 

b.. In de zaak HR 3 sept. 1993, NJ 1993, 690 had een op- en overslag-
bedrijff  op een terrein dat het van een derde huurde een partij opge-
slagenn die als industriegips was aangeboden, maar die chemisch afval 
bleekk te zijn. Door de Staat, de gemeente en de derde was het bedrijf 
aansprakelijkk gesteld voor de kosten van verwijdering van het afval en 
vann het reinigen van de bodem. Het bedrijf stelde zich op het standpunt 
datt de aansprakelijkstelling een risico was waarvoor het was verzekerd, 
maarr de verzekeraar betwistte dat. Volgens de verzekeraar was hier geen 
sprakee van een evenement in de zin van de aansprakelijkheidsverzeke-
ring,, immers was hier volgens hem geen schade waarvoor het bedrijf uit 
onrechtmatigee daad of uit overeenkomst aansprakelijk was, maar van 
eenn schade die het bedrijf leed als gevolg van wanprestatie of onrechtma-
tigee daad van een derde te weten degene die het afval aan het bedrijf 
hadd geleverd. 

1499 Die stelling was weinig geloofwaardig, want toen de verhuurder bij geruchte had 
vernomenn dat de huurder van plan was de garage en de showroom onder te verhuren3 ïiet 
dezee verhuurder zijn raadsman daarnaar informeren bij de huurder, die desgevraagd verklaar-
dee dat er niets aan de hand was en dat hij zich aan de huurovereenkomsten zou houden. 
Dee geringe geloofwaardigheid echter mocht geen reden zijn aan het bewijsaanbod voorbij te 
gaan. . 
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Hett Hof stelde het bedrijf in het gelijk. De polis - aldus het Hof -
geeftt een ruime dekking namelijk dekking van het financieel nadeel 
datt voor de verzekerde ontstaat indien hij aansprakelijk is of wordt 
gesteldd voor materiële en/of immateriële schade, voortvloeiend uit of 
verbandd houdende met alle activiteiten als op- en/of overslagbedrijf en 
alss huurder en exploitant van (haven)terreinen. Daarbij maakt de po-
liss geen onderscheid tussen wettelijke aansprakelijkheid en contractu-
elee aansprakelijkheid, geen beperking tot schade door onrechtmatige 
daden,, zonder uitsluiting van zogenaamde negatieve wanprestatie en 
zonderr uitsluiting van milieuaansprakelijkheid. Als partijen risico's als 
dee onderhavige van de dekking hadden willen uitsluiten c.q. beperken, 
dann hadden zij - aldus het Hof - een desbetreffende clausule in de 
poliss kunnen opnemen. De mogelijkheid om na het afsluiten van de 
overeenkomstt van verzekering een schade als de onderhavige van de 
dekkingg uit te sluiten, was door de verzekeraar niet benut. 
Dee verzekeraar had bewijs aangeboden van "de gebruiken en opvat-
tingenn ter beurze" volgens welke zou zijn beoogd slechts schade door 
onrechtmatigg handelen dan wel positieve wanprestatie van het bedrijf 
tee dekken, maar aan dat bewijsaanbod was het Hof voorbijgegaan. 
Daaroverr klaagt de verzekeraar in cassatie maar zonder succes. 
Kennelijkk - aldus de Hoge Raad - heeft het Hof tot uitgangspunt ge-
nomenn dat gebruiken en opvattingen ter beurze niet afdoen aan het-
geenn partijen uitdrukkelijk, mogelijk in afwijking daarvan zijn over-
eengekomen.. Uitgaande van zijn oordeel dat in de onderhavige polis het 
risicoo van aansprakelijkheid voor bodemverontreiniging voortvloeiend 
uitt activiteiten van het bedrijf als op- en/of overslagbedrijf welbewust 
niett is uitgesloten, heeft het Hof geoordeeld dat geen aanleiding bestond 
dee verzekeraar toe te laten tot het bewijs van gebruiken en opvattingen 
terr beurze. Daarin ligt volgens de Hoge Raad besloten dat het Hof het 
bewijsaanbodd als niet ter zake dienende heeft verworpen. 
Bewijss dat volgens gebruiken en opvattingen ter beurze slechts verze-
kerdd was voor aansprakelijkheid voor schade door onrechtmatig han-
delenn of positieve wanprestatie van de verzekerde zelf kon in het licht 
vann hetgeen partijen uitdrukkelijk waren overeengekomen - de zeer 
ruimee dekking - niet leiden tot de door de verzekeraar gevorderde be-
slissing,, te weten afwijzing van de vordering van de verzekerde. 
Primairr is beslissend wat partijen zijn overeengekomen.150 Gebruik en 
gewoontee derogeren niet aan hetgeen zij overeengekomen zijn. Bevat 

1500 HR 17 juni 1938, NJ 1939, 368: bewijsaanbod van stelling afwijkend van hetgeen partijen 
warenn overeengekomen; HR 6 november 1987, NJ 1988, 212: bewijsaanbod niet ter zake 
dienendee gelet op de inhoud van de overeenkomst in haar definitieve vorm; HR 28 november 
1992,, NJ 1993, 98: bewijsaanbod niet ter zake dienende nu het Hof zijn beslissing heeft 
gebaseerdd op de door partijen gemaakte afspraken. 
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dee overeenkomst een lacune, dan pas komen gebruik en gewoonte aan 
dee orde om vast te stellen welke verbintenissen voor partijen uit de 
overeenkomstt voortvloeien. 

c.. Volgens de tussen de verhuurder en huurster tot stand gekomen over-
eenkomstt was in de zaak HR 5 december 1969, NJ 1970, 170 het 
gehuurdee perceel bestemd om te worden gebruikt als woning; zonder 
uitdrukkelijkee schriftelijke toestemming van de verhuurder mocht de 
huursterr geen andere bestemming aan het gehuurde perceel geven. 
Dee huurster echter was het perceel als hotel gaan exploiteren, waarte-
genn de verhuurder bezwaar had gemaakt. Uit in het geding gebrachte 
correspondentiee had de rechtbank opgemaakt dat partijen in januari 
19633 waren overeengekomen dat de huurster het perceel niet meer als 
hotell  zou gebruiken en dat zij zich zou laten uitschrijven bij de Kamer 
vann Koophandel. De huurster echter had de exploitatie van het hotel-
bedrijff  voortgezet. De verhuurder vorderde toen ontbinding van de 
huurovereenkomstt op grond van wanprestatie, maar de huurster be-
streedd die vordering en bood daarbij te bewijzen aan dat de verhuurder 
eindd 1962 had gezegd "verdient u uw brood maar, ik heb geen bezwaar 
tegenn verhuur, als u er maar geen bordeel van maakt." Deze door de 
verhuurderr betwiste stelling kon - indien zij zou worden bewezen - in 
hett licht van hetgeen partijen nadien - in januari 1963 - waren over-
eengekomenn niet leiden tot de door de huurster gevorderde beslissing 
tee weten afwijzing van de vordering van de verhuurder.151 

d.. In de zaak HR 23 juni 1972, NJ 1972, 335 vorderde eiser ontbin-
dingg van de met gedaagde gesloten overeenkomst, omdat het krach-
tenss die overeenkomst aan hem overgedragen bedrijf - een klein en 
gespecialiseerdd kartonnagebedrijf - niet voldeed aan de daaraan volgens 
dee overeenkomst te stellen eisen, te weten een bedrijf waarin hij een 
normalee beloning voor de door hemzelf in het bedrijf verrichte arbeid 
konn verdienen. Het bleek een bedrijf dat slechts in stand kon blijven 
doordatt hij en enige van zijn familieleden in het bedrijf arbeid ver-
richttenn tegen een loon dat ver beneden de normen lag en gedurende 
veell  langere dan normale arbeidstijden. Dat had hij aangeboden te 
bewijzen,, maar de rechter was aan dat aanbod voorbij gegaan, ten on-
rechtee want het was ter zake dienende. Slaagt hij in het bewijs, dan 
staatt vast dat het bedrijf niet voldeed aan de daaraan volgens de over-
eenkomtt te stellen eisen. 

1511 HR 6 november 1987, NJ 1988, 212. 
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88.88. De te bewijzen aangeboden feiten moeten getoetst aan het objectieve recht tot 
dede gevorderde beslissing kunnen leiden 

Kunnenn de te bewijzen aangeboden feiten, veronderstellende dat zij 
wordenn bewezen, gelet op het objectieve, het geldende recht leiden tot de 
gevorderdee beslissing? 
Terr toelichting enkele aan de jurisprudentie ontleende gevallen: 
a.. Volgens artikel 6:201 BW (het oude artikel 1393 BW) is degene wiens 

belangenn door de ander behoorlijk zijn waargenomen - de dominus -
gehoudenn de verbintenissen door de waarnemer in zijn naam aange-
gaan,, na te komen. Op de dominus rust die verplichting echter niet als 
dee zaakwaarneming niet behoorlijk is geweest; dan is de dominus tot 
nietss verplicht. Als in de zaak HR 20 november 1981, NJ 1982, 568 
(CJHB)) de eiser stelt dat de waarnemer in naam van de dominus aan 
hemm - eiser - een garantie van onbeperkt krediet heeft gegeven en na 
betwistingg aanbiedt die stelling te bewijzen, dan kan die stelling, indien 
zijj  wordt bewezen, niet tot de door eiser gevorderde beslissing van de 
zaakk - te weten de veroordeling van de dominus tot nakoming van de 
garantiee - leiden, omdat de garantie zo bezwaarlijk voor hem zou zijn 
datt van behoorlijke zaakwaarneming niet kan worden gesproken. In het 
lichtt van het voor zaakwaarneming geldende recht, geen gebondenheid 
vann de dominus bij niet-behoorlijke waarneming, deed het door eiser 
gesteldee feit niet ter zake ofwel, om de woorden van artikel 166 Rv te 
gebruiken,, kon het door eiser gestelde feit niet tot de (door eiser gevor-
derde)) beslissing van de zaak (veroordeling van de dominus) leiden. 

b.. Volgens artikel 7:226 BW wordt door eigendomsoverdracht van een 
verhuurdee woning een bestaande huurovereenkomst niet verbroken. 
Dee nieuwe eigenaar treedt tegenover de huurder in alle rechten en 
verplichtingenn van de verhuurder welke onmiddellijk verband houden 
mett het doen hebben van het gebruik van de woning tegen de door de 
huurderr te betalen prijs. Een verhuurder en huurder hadden in de zaak 
HRR 4 december 1981, NJ 1982, 239 een huurovereenkomst gesloten 
voorr bepaalde tijd, maar waren tijdens de huur nader overeengekomen 
omm de bepaalde tijd met twee jaar te verlengen. Toen de verkrijger van 
dee woning, onbekend met de nadere overeenkomst, na ommekomst 
vann de bepaalde tijd ontruiming van de woning vorderde, beriep de 
huurderr zich op de nadere overeenkomst en nadat de verkrijger die over-
eenkomstt had betwist, bood hij aan deze door getuigen te bewijzen. 
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Kann volgens het objectieve recht de nadere overeenkomst niet aan de 
verkrijgerr worden tegengeworpen, omdat hij deze niet heeft kunnen 
kennen?? Dan kan het bewijs van de nadere overeenkomst niet tot de 
doorr de huurder gevorderde beslissing - afwijzing van de vordering tot 
ontruimingg - leiden. Maar zegt het objectieve recht dat het risico dat 
dee oorspronkelijke verhuurder bij de vervreemding van de woning de 
verkrijgerr omtrent de huurverhouding onjuist of onvolledig inlicht, voor 
rekeningg komt van de verkrijger, dan leidt het bewijs van de nadere 
overeenkomstt wel tot afwijzing van de vordering van de verkrijger, 

c.. In de zaak HR 25 februari 1983, NJ 1983, 696 (EAAL) draaide het om 
dee vraag wat te verstaan is onder de echtelijke woning. In de opvatting 
datt onder de echtelijke woning, bedoeld in de artikelen 1:88 en 89 
BW,, alleen is te verstaan de woning die de echtelieden daadwerkelijk 
bewonen,, dan kan de echtgenoot zonder wiens toestemming de ander 
dee woning die tot echtelijke woning is bestemd, heeft verkocht, de ver-
koopp niet vernietigen. Maar wanneer onder bepaalde omstandigheden 
naarr de strekking van die artikelen onder echtelijke woning ook moet 
wordenn verstaan de woning die, naar de koper wist, tot echtelijke wo-
ningg is bestemd, dan kan de echtgenoot zonder wiens toestemming die 
woningg is verkocht de verkoop vernietigen, en was het feit dat er nog 
veell  aan de woning moest worden gedaan eer deze voor bewoning ge-
schiktt was, zoals de koper gesteld en te bewijzen aangeboden had, niet 
terr zake dienend. De Hoge Raad spreekt van wel ter zake dienend, 
maarr niet doorslaggevend. Wanneer in bepaalde omstandigheden ook 
alss echtelijke woning moet worden beschouwd de woning die de ech-
teliedenn tot echtelijke woning hebben bestemd, dan legt het in de af-
wegingg van het belang van de echtgenoot zonder wiens toestemming 
iss verkocht en dat van de koper geen of weinig gewicht in de schaal of 
dee woning, afhankelijk van hetgeen daaraan nog gedaan moest worden, 
reedss spoedig of eerst na enige tijd kon worden betrokken. De koper 
diee een kennis van de echtelieden was en wist dat de echtelieden de 
woning,, staande naast de smederij van de echtgenoot die de woning 
hadd verkocht, na verbouwing zouden gaan bewonen, had zich ervan 
moetenn vergewissen of de echtelieden hun plan om de woning als 
echtelijkee woning te gaan bewonen, hadden laten varen ofwel aan de 
anderee echtgenoot moeten vragen of zij in de verkoop toestemde. 
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d.. Een vervoerder die in de zaak HR 20 november 1981, NJ 1982, 517 
(CJHB)) vergoeding vorderde van de schade die bij het transport van 
eenn dragline aan zijn dieplader was toegebracht, baseerde die vordering 
primairr op zijn algemene voorwaarden waarin vergaande exoneratieclau-
suless waren opgenomen. Die voorwaarden waren volgens hem van 
toepassing,, omdat hij reeds eerder transporten voor de wederpartij had 
uitgevoerdd en zijn bedrijfs- en transportleider bij het krijgen van op-
drachtenn van nieuwe relaties een kennismakend praatje placht te hou-
den.. Daarin bracht hij onder meer ter sprake dat uitsluitend de alge-
menee voorwaarden van toepassing waren en vroeg hij of men daarvan 
eenn exemplaar wenste te ontvangen en of men een transportverzeke-
ringg wilde afsluiten. De bedrijfs- en transportleider had zulks ook ge-
daann bij de kennismaking met de wederpartij die geen exemplaar van 
dee algemene voorwaarden en geen verzekering wenste. Nadat de we-
derpartijj  dit had ontkend, bood hij aan een en ander door getuigen te 
bewijzen.. Indien de rechter ervan uitgaat dat hoge eisen moeten worden 
gesteldd aan de totstandkoming van bedingen waarin een contractspartij 
wenstt te worden bevrijd van zekere onereuze rechtsgevolgen, aan welke 
totstandkomingg een kennismakend praatje als gesteld niet voldoet, dan 
kunnenn de te bewijzen aangeboden feiten niet tot toewijzing van de 
vorderingg van de vervoerder op de primaire grondslag leiden. 

Maarr wanneer in het handelsverkeer aan het tussen ondernemingen 
bedingenn van de toepasselijkheid van algemene voorwaarden geen an-
deree eisen behoren te worden gesteld dan in het algemeen aan het tot 
standd komen van overeenkomsten, dan kunnen de te bewijzen aange-
bodenn feiten wel tot de op de primaire grondslag door de vervoerder 
gevorderdee beslissing leiden. De Hoge Raad besliste in laatstgenoemde 
zin. . 

e.. Wanneer de verhuurder van bedrijfsruimte de rechter verzoekt het 
tijdstipp te bepalen waarop de huurovereenkomst eindigt, dan wordt 
vervolgenss artikel 7A:1631 BW dat verzoek afgewezen, indien van de 
huurderr bij redelijke afweging van zijn belangen bij verlenging van de 
overeenkomstt tegen de belangen van de verhuurder bij beëindiging 
vann de overeenkomst, niet kan worden gevergd dat hij het gehuurde 
ontruimt.. Als de verhuurder - naast andere feiten - stelt en te bewij-
zenn aanbiedt, zoals in de zaak HR 24 juni 1955, NJ 1955, 565 dat de 
huurderr over eigen bedrijfsruimte beschikt die hij ongebruikt laat152, 
dann is dat een ter zake dienend bewijsaanbod, omdat zijn stelling - in-

1522 Dat de huurder over eigen bedrijfsruimte beschikt die hij ongebruikt laat, is hier een 
pertinentt feit, een feit dat de zaak in geschil betreft en dat met de andere (vaststaande of nog 
vastt te stellen) pertinente feiten tot de gevorderde beslissing kan leiden. 
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dienn bewezen - in de afweging der wederzijdse belangen van doorslagge-
vendee betekenis kan zijn. 
Dee feiten die een partij aanbiedt om door getuigen te bewijzen, moeten 
haarr zaak dienen dat wil zeggen dat zij tot de beslissing die zij vordert, 
kunnenn leiden of daartoe kunnen bijdragen. 

f.. Het aanbod van de eigenares van de auto te bewijzen dat zij haar 
vriendd niet met haar auto heeft laten rijden in de zin van artikel 31 lid 
33 van de Wegenverkeerswet, maar dat hij zonder haar toestemming de 
autosleutell  uit de zak van haar mantel, die aan de kapstok hing, heeft 
genomen,, was niet ter zake dienende omdat er ook sprake is van laten 
rijdenrijden in de zin van genoemd artikel, indien de eigenaar van de auto 
doorr zorgeloosheid een ander gelegenheid tot rijden heeft gegeven: HR 
211 januari 1992, NJ 1992, 319. 

g.. De door de man aangevoerde feiten betekenen, indien bewezen, niet 
datt de vrouw samenwoont met een andere man als ware zij gehuwd 
inn de zin van artikel 1:160 BW waarvoor op zijn minst noodzakelijk 
iss dat tussen de beide betrokkenen een duurzame affectieve relatie 
bestaat,, welke medebrengt dat de vrouw en haar nieuwe partner 
elkaarr wederzijds verzorgen, met elkaar samenwonen en een gemeen-
schappelijkee huishouding voeren: HR 9 november 2001, NJ 2001, 
691. . 

h.. Bij ontslag van een werknemer op grond van een dringende reden moet 
dee werkgever krachtens geldend recht in beginsel ook inderdaad tot 
ontslagg op staande voet overgaan en de reden van het ontslag onverwijld 
aann de werknemer mededelen. Daardoor laat hij de werknemer weten 
datt hij de dringende reden inderdaad als zodanig opvat. In de zaak HR 
299 september 1996, NJ 1997, 42 had de werkgever het ontslag niet 
mett voldoende voortvarendheid gegeven, zodat reeds om die reden het 
ontslagg ongeldig was. De werkgever had aangeboden de feiten die de 
aanleidingg tot het ontslag hadden gevormd en waaromtrent partijen 
verdeeldd waren door getuigen te bewijzen, maar de rechter was aan het 
bewijsaanbodd voorbij gegaan. Die feiten deden, nu het ontslag ongeldig 
was,, niet meer ter zake en het aanbod die feiten te bewijzen was niet 
terr zake dienende, immers het bewijs van die feiten zou het ontslag niet 
geldigg maken. 
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