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VIII.. BETWISTE FEITEN 

89.89. Inleiding 

Dee feiten waarop partijen zich hebben beroepen moeten om voor bewijs 
doorr getuigen in aanmerking te komen behalve voor waarneming vatbaar 
enn ter zake dienende, volgens artikel 166 lid 1 Rv (het oude artikel 192 Rv) 
betwistt zijn. Onderwerp van bewijs door getuigen zijn de feiten waarom-
trentt partijen verdeeld zijn. Niet van belang is, of partijen menen dat zij 
omtrentt de feiten verdeeld zijn; waar het op aankomt, is "dat partijen door 
dee rechter zijn bevonden in feiten contrarie".153 

Feitenn die vaststaan vormen geen onderwerp van bewijs. Wanneer de 
rechterr de zaak kan beslissen op grond van "bewijs" - in de zin van al 
hetgeenn feiten doet vaststaan - dat hij in de instructie van de zaak aantreft, 
blijf tt het bevelen van een getuigenverhoor, hoewel bewijs door getuigen is 
aangeboden,, achterwege. 

90.90. Erkende feiten 

Doorr de een gestelde feiten waarvan in het aanhangig geding de waar-
heidd door de ander uitdrukkelijk is erkend - de gerechtelijke erkentenis 
vann artikel 154 Rv - staan vast. Het is behoudens de bevoegdheid van de 
rechterr bewijs te verlangen zo vaak aanvaarding van de stellingen zou leiden 
tott een rechtsgevolg dat niet ter vrije bepaling van partijen staat (artikel 
1499 lid 1, Rv tweede zin), niet de taak van de rechter te onderzoeken 
off  de erkende feiten op waarheid berusten.154 De erkentenis moet in het 
aanhangigg geding zijn afgelegd. De erkentenis die afgelegd is in een eer-
deree procedure tussen partijen of in een geding, waarin de ander partij 
iss geweest, is niet de erkentenis van artikel 154 lid 1 Rv. De erkentenis 
moett zijn afgelegd in hèt geding, niet in een geding. Zij kan niet worden 
herroepen,, tenzij aannemelijk is dat zij door een dwaling of niet in vrijheid 
iss afgelegd, zie artikel 154 lid 2 Rv. De erkentenis niet in hèt geding 
afgelegdd - de buitengerechtelijke erkentenis - is niet zonder betekenis. Zij 
kann altijd worden herroepen, maar als zij niet wordt herroepen, heeft zij 
vrijee bewijskracht. Als zij niet wordt herroepen, maar ontkend wordt, kan 
zijj  onderwerp zijn van bewijs,155 dat geleverd kan worden door getuigen 
maarr ook door geschrift, als zij schriftelijk is gedaan. 

1533 Paulus Meruia Manier van procederen in de provintiën van Holland, Zeeland en de West-
Vriesland,, belangende civiele zaken (1705) II titel 65 caput 2. 
1544 HR 24 januari 1924, NJ 1924, 495 W 11243 (door dat wel te doen had de rechter - aldus 
dee A-G Noyon in zijn conclusie - de rechtsmiddelen aangevuld); HR 22 mei 1953, NJ 1953, 
584;; 26 juni 1953, NJ 1953, 622. 
1555 HR 4 april 1929, NJ 1929, 344. 
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91.91. Niet betwiste en niet weersproken feiten 

Dee door de een gestelde feiten die de ander niet heeft betwist, moet de 
rechterr als vaststaand aannemen. Het niet-betwisten staat niet gelijk met 
hett erkennen. Wat aanvankelijk niet is betwist, kan in een later stadium 
vann het geding alsnog betwist worden. Het betwisten bestaat hierin dat 
opp de feiten die de ander heeft gesteld, wordt ingegaan en de waarheid of 
juistheidd van die feiten wordt ontkend. 
Mett niet-betwisten staat gelijk het niet-weerspreken, hierin bestaande dat 
opp de feiten die de ander gesteld heeft, niet wordt ingegaan zodat die feiten 
onbesprokenn zijn gelaten.156 Het niet weerspreken of onbesproken laten, 
kann een gevolg zijn van onoplettendheid van de ander. Om de ander tegen 
zijnn onoplettendheid te beschermen, zou volgens W.L. Haardt157 de rechter 
diee niet overtuigd is van de waarheid van de niet-weersproken feiten, de 
bevoegdheidd moeten hebben bewijs van die feiten te verlangen, tenzij de 
ander,, daartoe in de gelegenheid gesteld, die feiten alsnog uitdrukkelijk 
erkent. . 
Onoplettendheidd van een partij kan grote gevolgen hebben; zij kan ertoe 
leidenn dat een partij in het ongelijk gesteld wordt. De rechter is niet verplicht 
eenn partij, die naar hij vermoedt onoplettend is geweest, tegen de gevolgen 
daarvann te beschermen, maar zou hij het wel mogen? Het lijk t erop dat de 
rechterr dan gaat meeprocederen hetgeen zijn taak niet is. 

92.92. Bij dupliek voor het eerst gestelde feiten 

Niett als vaststaand mogen worden aangenomen bij dupliek door gedaagde 
gesteldee feiten. Niet verlangd mag worden volgens de Hoge Raad158 dat 
eiserr nog een akte ter rolle neemt alleen om die feiten te weerspreken. Maar 
toenn gedaagde bij dupliek nieuwe feiten had aangevoerd, had eiseres nog 
eenn akte genomen, waarbij zij een productie overlegde en enige stellingen 
off  argumenten ter kennis van de rechtbank bracht zonder daarbij iets te 
zeggenn over de door gedaagde bij dupliek aangevoerde nieuwe feiten. Toen 
beslistee de Hoge Raad bij arrest van 30 juni 1978, NJ 1978, 514 dat het 
dee rechtbank vrijstond om uit de omstandigheid dat eiseres de bij dupliek 
aangevoerdee nieuwe feiten niet betwistte, af te leiden dat deze feiten voor 
vaststaandd moesten worden aangenomen. 
Toenn de vrouw niet had gereageerd op de door de man genomen akte 
naa comparitie, waarbij hij aanvoerde dat de vrouw geen aanspraak kon 

1566 Asser-Anema-Verdam, t.a.p. blz. 29. 
1577 Preadvies Nederlandse Juristenvereniging 1951, blz. 64. 
1588 HR 9 juni 1972, NJ 1972, 379. 
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makenn op alimentatie omdat zij samenwoonde met een man als ware 
zijj  gehuwd, besliste de Hoge Raad bij arrest van 6 december 1974, NJ 
1975,, 435 (WLH) dat het Hof niet verplicht was het bij akte na com-
paritiee aangevoerde nieuwe verweer ter zijde te stellen, maar het mocht dat 
verweerr niet aan zijn beslissing ten grondslag leggen zonder vastgesteld te 
hebbenn of het verweer juist was. 
Hetzelfdee geldt wanneer de appellant niet meer heeft gereageerd op de 
memoriee van antwoord. Hetgeen in die memorie was aangevoerd mocht 
hett Hof niet als juist aannemen. Daaraan doet niet af - aldus de Hoge 
Raadd in zijn arrest van 15 april 1995, NJ 1996, 20 - dat appellant niet 
terr bestrijding van het betoog van geïntimeerde een nadere akte heeft 
genomenn noch pleidooi heeft gevraagd. Van een procespartij mag immers 
niett worden gevergd dat deze een akte ter rolle neemt of pleidooi vraagt 
uitsluitendd om door de wederpartij aangevoerde feiten te betwisten teneinde 
tee voorkomen dat zij ten processe als vaststaand gelden. 
InIn dezelfde zin besliste de Hoge Raad bij arrest van 10 oktober 1997, 
NJJ 1999, 400: De omstandigheid dat appellant op de memorie van ant-
woordd en de daarbij overgelegde overeenkomst niet meer heeft gereageerd, 
brengtt niet mede dat het Hof de totstandkoming van die overeenkomst als 
onweersprokenn mocht aanvaarden. 

93.93. Feiten van algemene bekendheid 

Volgenss artikel 149 lid 2 Rv staan ook de feiten en omstandigheden die 
vann algemene bekendheid zijn, de zogenaamde notoire feiten, vast zonder 
bewijslevering.. Dat zijn feiten die, in de bewoordingen van Anema,159 elk 
beschaafd,, op de hoogte van zijn tijd staand persoon geacht moet wor-
denn te kennen zonder nader onderzoek of die hij zonder noemenswaar-
digg onderzoek uit algemeen toegankelijke bronnen kan te weten komen 
enn die genoegzame zekerheid bevatten voor een ernstige maatschappelijke 
handelingg (i.e. een rechterlijke beslissing). 
Eenn notoir feit is een algemeen bekend feit dat werkelijk geschied is of 
bestaat;; het feit kan niet worden betwist, maar de notoiriteit kan wel worden 
aangevochten,, zoals bijvoorbeeld HR 22 december 1989, NJ 1990, 704. 

Alduss de omschrijving bij Asser-Anema-Verdam, t.a.p. blz. 30. De toevoeging "die ge-
noegzamee zekerheid bevatten etc." is volgens Scheltema (noot 3 blz. 31) niet noodzakelijk. 
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94.94. Algemene ervaringsregels 

Volgenss artikel 149 lid 2 Rv staan ook de algemene ervaringsregels vast 
zonderr bewijslevering. De rechter wordt evenals dat met de rechtsregels 
hett geval is geacht deze regels te kennen. Op grond van zijn kennis van het 
dagelijkss leven mag de rechter aannemen dat een architect die wegens een 
hemm overkomen ongeval bepaalde werkzaamheden niet kan verrichten, in 
zijnn inkomen wordt geschaad.160 Uit hetgeen de rechter bekend is omtrent 
dee kennis van het erfrecht welke aan notarissen eigen is, mocht de rechter 
dee gevolgtrekking maken dat de notaris in kwestie wist dat zijn standpunt 
volkomenn ongegrond was; daarmee heeft de rechter geput uit een hem uit 
eigenn ervaring bekend feit.161 

Eenn ervaringsregel is als het feitelijk vermoeden: uit het vaststaande feit 
volgt,, naar de ervaring leert, het betwiste feit. Tegenbewijs -bewijs dat het 
inn casu anders gegaan is dan de ervaring leert - is mogelijk. 
Dee rechter mag ook aan een processueel feit "bewijs" ontlenen als dat feit 
datt hij in de procedure constateert een vermoeden vormt waaruit hij een 
niett vaststaand feit mag afleiden, zoals het niet verschijnen ter comparitie, 
hett niet antwoorden op gestelde vragen of, hoewel daartoe gesommeerd, 
hett niet in het geding brengen van een geschrift, het niet voldoen door een 
partijj  aan wat genoemd wordt haar exhibitieplicht. 

95.95. Niet (voldoende gemotiveerd) betwiste betwiste feiten 

Vaststaann volgens artikel 149 lid 1 Rv ook de feiten die niet voldoende 
zijnn betwist, dat wil zeggen wel betwist, maar niet gemotiveerd betwist, 
terwijll  de betwisting gemotiveerd had moeten worden.162 De algemene 
ontkenningg (van de juistheid) van hetgeen de wederpartij heeft gesteld, 
waarmeee partijen hun conclusies plegen aan te vangen, omvat al hetgeen 
dee wederpartij heeft gesteld, maar kan toch onvoldoende zijn.163 Tegenover 
eenn door een partij gegeven duidelijke en uitvoerige uiteenzetting van de 
feitenn kan de ander niet volstaan met een botte algemene ontkenning.164 

Toenn de eiser in de zaak van HR 30 april 1915, NJ 1915, 785 betaling vor-
derdee van het bedrag van ƒ 106,27 waarvoor gedaagde hem een orderbriefje 
off  promesse aan order had afgegeven, erkende gedaagde onder overlegging 
vann een uitvoerige specificatie van gedane leveranties en betalingen slechts 
ƒƒ 10,- schuldig te zijn. Eiser was daarop niet ingegaan, maar beriep 
zichh op het orderbriefje. Niet tegenover de opvolgende houders van het 

1600 HR 30 januari 1953, NJ 1953, 624. 
1611 HR 28 november 1947, NJ 1948, 135 (PhANH). 
1622 HR 13 januari 1995, NJ 1997, 175 (CJHB). 
1633 C.H. Pastoor Zinloosheid in gedingstukken, NJB 1976, blz. 768/9; S. Gerbrandy, 
Rechtspraakk over de ondeugdelijkheid van verweer in burgerlijke zaken, NJB 26 april 1956 
nummerr 17, blz. 373. 
1644 HR 14 mei 1926, NJ 1926, 827; 8 juli 1992, NJ 1992 713. 
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orderbriefjee maar wel tegenover de nemer van het briefje - de eiser - mocht 
gedaagdee zich beroepen op hun onderliggende verhouding, zodat eiser niet 
konn volstaan met het betwisten van de specificatie als onjuist zonder aan te 
wijzenn welke posten hij wel en welke hij niet erkende. Een dergelijke betwis-
ting,, ontbloot van elke motivering, oordeelde de rechter van nul en gener 
waarde,, zodat het gevoerde verweer bij gebreke van voldoende tegenspraak 
geachtt moest worden vast te staan. 

96.96. Mededelingsplichten voor civiele procespartijen 

Alss eiseres een bijdrage vordert in haar kosten van levensonderhoud, 
stellendee dat gedaagde, gelet op zijn inkomen, in staat is die bijdrage te 
betalen,, kan gedaagde niet volstaan met te ontkennen dat hij tot het betalen 
vann de gevorderde bijdrage in staat is, maar dient hij zijn ontkenning te 
motiverenn met een opgave van zijn inkomen, omdat hij uit de aard der zaak 
inn staat is zich daarover uit te laten. 
Toenn eiser - commissaris van een vennootschap - was ontslagen, was 
hemm een maandelijkse toelage toegekend onder de voorwaarde dat hij 
dee belangen van de vennootschap niet zou schaden, zulks ter beoorde-
lingg van de raad van commissarissen. Omdat volgens die raad de voor-
waardee vervuld was, had de vennootschap verdere betaling van de toelage 
geweigerd.. Eiser stelde dat de raad geen gronden had voor zijn beslissing 
datt de voorwaarde vervuld was, hetgeen de vennootschap had betwist. 
Niett op de vennootschap rustte het bewijs dat de voorwaarde vervuld 
was,, maar op haar rustte wel de plicht om de reden op te geven waarom 
dee vergoeding niet meer werd betaald. De enkele tegenspraak was onvol-
doende.. Voor een behoorlijke tegenspraak mag verlangd worden dat de 
vennootschapp melding had gemaakt van de feiten waarop het oordeel 
vann de raad berustte.165 In zijn noot onder het arrest van 18 december 
19255 merkt Meijers op: "Men kan thans zonder twijfel constateren dat 
inn onze procedure een mededelingsplicht voor partijen bestaat, krachtens 
welkee telkens als de rechter dee overtuiging heeft dat een partij meer van de 
geschilpuntenn afweet dan zij in haar conclusie schrijft, hij de conclusie als 
onvoldoendee gemotiveerd ter zijde zal stellen." 

Opp partijen rust een mededelingsplicht, de plicht om de rechter en de 
wederpartijj  bepaalde gegevens of informatie te verschaffen in het kader 
vann de berechting van een civiel geschil.166 Die plicht is neergelegd in het 
reedss in de Verantwoording ter sprake gekomen artikel 21 Rv: partijen zijn 

1655 HR 18 december 1925, NJ 1926, 228 (EMM); 7 januari 1926, NJ 1926, 258; 25 april 
1986,, NJ 1986,624. 
1666 W.AJ.P. van den Reek, Mededelingsplichten in het burgerlijk procesrecht blz. 4. 
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verplichtt de voor de beslissing van belang zijnde feiten volledig en naar 
waarheidd aan te voeren. Ook uit artikel 22 Rv volgt die plicht: De rechter 
kann partijen bevelen bepaalde stellingen toe te lichten. En de artikelen 111 
lidd 1 sub d en 128 lid 2 RV verplichten de eiser respectievelijk de gedaagde 
hunn conclusies, dat wil zeggen waartoe zijn geconcludeerd hebben - de 
gevorderdee beslissing - te motiveren dat is de grond aangeven waarop hun 
conclusiee berust. 

Voorr de verzoekschriftprocedure geldt hetzelfde volgens de artikelen 278 
lidd 1 en 282 lid 1 Rv. In het kader van de mondelinge behandeling van 
hett verzoek beschikt de rechter over onderzoeksbevoegdheden, waarin 
processuelee mededelingsplichten besloten liggen.167 

97.97. Voorshands vaststaande feiten 

Alss een partij bewijs door getuigen van haar stellingen heeft aangeboden, 
moett de rechter de voor dat bewijs in aanmerking komende feiten in haar 
stellingenn aantreffen. De reden dat de rechter, hoewel bewijs door getuigen 
iss aangeboden, geen getuigenverhoor beveelt, is dikwijl s hierin gelegen dat 
hijj  die feiten niet aantreft. Dat is met name het geval als de rechter het 
"bewijs""  in de vorenvermelde zin van de door de een gestelde feiten in de 
instructiee van de zaak aantreft waardoor die feiten voorshands vaststaan en 
dee ander zijn betwisting van die feiten niet heeft gemotiveerd. Ook dan is 
eenn algemene ontkenning onvoldoende. Onderwerp van het aangeboden 
bewijss wordt in dat geval de motivering van de betwisting; dit wordt nader 
uitgewerktt in het volgende hoofdstuk. 
Behalvee vaststaande en niet vaststaande feiten bestaat er nog een derde 
categoriee feiten: de voorshands vaststaande feiten, feiten die vaststaan 
behoudenss tegenbewijs. Het voorshands vaststaan van door de een gestelde 
feitenn doet het bewijsaanbod van de ander in een aanbod van tegenbewijs 
verkeren. . 

Vann den Reek t.a.p. blz. 72 e.v. 
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