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IX .. TEGENBEWIJS 

98.98. Verschillende soorten van tegenbewijs 

Hett Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering spreekt op drie plaatsen van 
tegenbewijs: : 
1.. in artikel 168 Rv (het oude artikel 194) dat deel uitmaakt van de artike-
lenn die handelen over het bewijs door getuigen en dat zegt: Het verhoor 
vann getuigen tot het leveren van tegenbewijs staat van rechtswege vrij en 
wordtt gehouden op de plaats, de dag en het uur te bepalen dadelijk na 
afloopp van het verhoor van de voor het bewijs gehoorde getuigen of op een 
laterr tijdstip, tenzij de rechter, na overleg met partijen, dit verhoor doet 
plaatsvindenn in aansluiting op het verhoor van de voor het bewijs gehoorde 
getuigen; ; 
2.. in artikel 190 lid 2 Rv (het oude artikel 218 lid 2) dat deel uitmaakt van 
dee artikelen die handelen over het voorlopig getuigenverhoor en dat zegt: 
Verschijntt de wederpartij bij het verhoor ter terechtzitting, dan bepaalt de 
rechterr (die het verhoor heeft gehouden) na afloop daarvan op haar verzoek 
dee plaats waar en het tijdstip waarop het voorlopig getuigenverhoor voor 
tegenbewijss kan plaatshebben; 
Inn deze beide gevallen dient het tegenbewijs het in artikel 6 EVRM 
geïncorporeerde,, in het Nederlands procesrecht en in het procesrecht van 
anderee Europese landen voordien reeds bestaande beginsel van hoor en 
wederhoor. . 
3.. in artikel 151 lid 2 Rv (het oude artikel 178 lid 2) dat deel uitmaakt van 
dee Algemene bepalingen van bewijsrecht en dat zegt: Tegenbewijs, ook 
tegenn dwingend bewijs, staat vrij , tenzij de wet het uitsluit. 
Hett tegenbewijs door getuigen waarvan enerzijds de artikelen 168 en 190 
lidd 2 Rv spreken en het tegenbewijs waarvan anderzijds in artikel 151 lid 
22 Rv sprake is, zijn verschillend van karakter. Eerstgenoemd tegenbewijs 
strektt om te voorkomen dat de ander slaagt in het leveren van bewijs door 
getuigenn van door hem gestelde feiten, laatstgenoemd bewijs strekt om het 
bewijss dat de ander op andere wijze dan door getuigen van de door hem 
gesteldee feiten geleverd heeft, te ontzenuwen, hetgeen door alle middelen 
duss ook door getuigen kan geschieden. 
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99.99. Mogelijkheid van contra-enquête 

Hett tegenbewijs tegen door de ander te leveren of geleverd bewijs staat in 
beginsell  altijd vrij , maar alleen het tegenbewijs van artikel 168 Rv staat in 
dee bewoordingen van de wet van rechtswege vrij . 
Weliswaarr bepaalt artikel 151 lid 2 Rv al in het algemeen dat tegenbewijs 
vrijstaat,, maar dat heeft geen betrekking op de vraag of voor het leveren 
vann tegenbewijs al of niet een tussenvonnis van de rechter vereist is. Voor 
hett tegenbewijs waarvan artikel 168 Rv spreekt, is dat laatste niet nodig. 
Vann rechtswege vrij wil zeggen dat het niet behoeft te worden aangeboden. 
Naa afloop van de enquête of op een later tijdstip bepaalt de rechter het 
tijdstipp van de contra-enquête; ook kan de contra-enquête na overleg met 
partijenn in aansluiting op de enquête plaatsvinden. De contra-enquête is 
eenn vervolg op de enquête en vormt daarmee één geheel. Dat is evenwel 
weerr niet het geval als de een getuigen heeft doen horen en de ander in een 
laterr stadium van het geding getuigen voor tegenbewijs wil voorbrengen. 
Dann moet de ander dat bewijs wel eerst aanbieden. 
Zoo ook in hoger beroep; heeft de een in eerste aanleg getuigen doen horen, 
dann moet de ander, als hij in hoger beroep tegenbewijs door getuigen wil 
leveren,, dat bewijs aanbieden.168 Wanneer een partij tot bewijs van door 
haarr gestelde feiten het proces-verbaal van een voorlopig getuigenverhoor 
inn het geding brengt, dan geldt eveneens dat de ander als hij getuigen voor 
tegenbewijss wil doen horen, dat bewijs moet aanbieden. 

100,100, De contra-enquête 
Hett getuigenbewijs waarvan in de contra-enquête op de voet van artikel 
1688 Rv sprake is, heeft tot onderwerp de feiten die in het dictum van 
hett interlocutoire vonnis tot enquête zijn omschreven en dat waarvan in 
artikell  190 lid 2 Rv sprake is, te weten de feiten die omschreven zijn in 
hett verzoek om tot het voorlopig getuigenverhoor te worden toegelaten. 
Hett tegenbewijs van de artikelen 168 en 190 lid 2 Rv gaat over datzelfde 
onderwerp,, diezelfde feiten. Het is dan ook niet nodig op te geven, 
waaroverr het tegenbewijs zal lopen.169 Het moet verhinderen dat de ander 
slaagtt in het bewijs. Het strekt om de geloofwaardigheid of overtuigende 
krachtt van de verklaringen van de getuigen die de ander heeft doen horen, 
onmiddellijkk of middellijk aan te tasten.170 Of het bewijs geleverd is, kan na 
dee enquête niet gezegd worden; eerst moet nog de contra-enquête worden 
gehouden.. Pas daarna kan beslist worden of het bewijs geleverd is. Als de 

1688 HR 2 mei 1969, NJ 1969, 292. 
1699 Zie reeds HR 10 november 1939, NJ 1940, 160. 
1700 Asser-Anema-Verdam, t.a.p. blz. 45 en de daar gegeven voorbeelden. 
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rechterr in eerste aanleg heeft beslist dat de door de een gestelde feiten door 
dee getuigen die hij heeft doen horen zijn bewezen, dan staat dat voor de 
appèlrechterr niet vast; zeker niet als de ander in hoger beroep tegenbewijs 
doorr getuigen heeft aangeboden. Eerst nadat de getuigen voor tegenbewijs 
zijnn gehoord, kan de appèlrechter daarover beslissen. 

101.101. Verschil tussen artikel 151 lid 2 Rv en de contra-enquête van de artikelen 
168168 en 190 lid 2 Rv 

Err bestaat een belangrijk verschil tussen het tegenbewijs waarvan in artikel 
1511 lid 2 Rv sprake is en dat van de artikelen 168 en 190 lid 2 Rv. In 
hett door artikel 151 lid 2 Rv bestreken geval is het bewijs - bij wijze van 
voorbeeldd - door geschrift van de door de een gestelde feiten aanwezig, 
waardoorr die feiten voorshands vaststaan, hetgeen wil zeggen vaststaan 
behoudenss tegenbewijs. Het tegenbewijs heeft dan een zelfstandig karakter 
enn het aanbod van dit tegenbewijs moet voldoen aan dezelfde eisen als 
diee waaraan elk aanbod van getuigenbewijs moet voldoen. Dit tegenbewijs 
strektt niet om te voorkomen dat de ander slaagt in het leveren van bewijs 
doorr getuigen, maar om te bereiken dat het op andere wijze dan door 
getuigenn aanwezige bewijs wordt ontzenuwd.171 

Alleenn voor het na getuigenverhoor van rechtswege toegelaten tegenbewijs 
wordtt het stellen van feiten niet vereist, zo besliste de Hoge Raad al bij 
arrestt van 7 februari 1924,NJ 1924, 707 (HD)W 11247. "Wi l gedaagde 
zichh door het leveren van tegenbewijs van zijn aansprakelijkheid bevrijden, 
dann moet hij bepaalde feiten stellen en te bewijzen aanbieden die de kracht 
vann het wettelijk schuldvermoeden of van schuld kunnen ontnemen". Een 
algemeenn aanbod van tegenbewijs mag als die bepaalde feiten niet zijn 
gesteldd door de rechter worden gepasseerd naar de Hoge Raad bij arrest 
vann 17 november 1967, NJ 1968, 25 (HD) besliste. Het arrest en de noot 
vann H. Drion geven een goede illustratie van het onderscheid tussen te-
genbewijss door getuigen gericht tegen het van de wederpartij afkomstige 
bewijss door getuigen en tegenbewijs door getuigen tegen op andere wijze 
geleverdd bewijs. Het eerste staat van rechtswege vrij , het betreft feiten die 
doorr de rechter bij de bewijsopdracht voor de beslissing van de zaak diens-
tigg zijn geoordeeld, het tweede is zelfstandig bewijs en dan moeten de feiten 
wordenn aangegeven die men wil bewijzen.172 

1711 HR 7 februari 1924, NJ 1924, 707, W 11247. 
1722 HR 22 januari 1937, NJ 1937, 1142 (EMM). Andere feiten tegenover al het bewijsmateri-
aall  dat reeds was overgelegd HR 16 december 1949, NJ 1950, 51; 12 mei 1989, NJ 1989, 
613;; tegenover hetgeen reeds uit de gedingstukken kon worden afgeleid HR 31 mei 1991, 
NJJ 1991 647; tegenover vaststaand feit HR 12 mei 1949, NJ 1950, 109; 30 januari 1970, NJ 
1970,, 157; 1 mei 1987, NJ 1989, 646 (MS); tegenover gedocumenteerd verweer HR 8 juli 
1992,, NJ 1992,713. 
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102.102. Tegenbewijs tegen dwingend bewijs 

Omm het vorenstaande met een voorbeeld ontleend aan HR 10 juni 1927, 
NJJ 1927, 1213 toe te lichten173: Wanneer eiser huurpenningen vordert, 
stellendee dat gedaagde die schuldig is op grond van een met gedaagde 
geslotenn huurkoopovereenkomst met betrekking tot een schrijfkassa dan 
kann gedaagde volstaan met de enkele ontkenning dat tussen hem en eiser 
diee overeenkomst tot stand is gekomen. Dan moet eiser die overeenkomst 
bewijzen.. Als hij daartoe getuigen doet horen, staat het tegenbewijs door 
getuigenn bedoeld in artikel 168 Rv, van rechtswege vrij . Na de enquête 
enn contra-enquête beslist de rechter of het bewijs wel of niet is geleverd. 
Wanneerr echter eiser na de ontkenning door gedaagde een onderhandse 
aktee met betrekking tot de huurkoopovereenkomst in het geding brengt 
enn gedaagde niet ontkent174 die akte te hebben ondertekend, dan is het 
bewijss van die overeenkomst aanwezig en staat voorshands - behoudens 
tegenbewijss in de zin van artikel 151 lid 2 Rv - vast dat tussen partijen 
eenn huurkoopovereenkomst tot stand is gekomen. Onderwerp van dat 
tegenbewijss is niet enkel dat geen huurkoopovereenkomst tot stand is 
gekomenn of feiten en omstandigheden waaruit voortvloeit dat geen huur-
koopovereenkomstt is tot stand gekomen. De ontkenning moet tegenover 
dee akte gemotiveerd worden. De motivering van de ontkenning dat die 
overeenkomstt tot stand is gekomen, vormt als zij wordt ontkend onder-
werpp van tegenbewijs.175 Gedaagde moet ophelderen hoe zijn ontkenning 
iss te rijmen met de in het geding gebrachte akte. Die opheldering moet om 
doorr getuigen bewezen te kunnen worden, bestaan in voor waarneming 
vatbaree feiten, die - bewezen zijnde - aan de akte de bewijzende kracht 
ontnemenn en alzo leiden tot de door gedaagde gevorderde beslissing, te 
wetenn afwijzing van eisers vordering. Wanneer gedaagde ter motivering 
vann zijn ontkenning stelt dat hij zeer nadrukkelijk aan eiser, nadat deze 
tevergeefss getracht had hem tot het sluiten van de overeenkomst over te 
halen,, heeft gezegd dat hij de schrijfkassa niet wilde kopen en dat eiser hem 
vóórr het ondertekenen van de akte uitdrukkelijk heeft verklaard dat die 
ondertekeningg slechts behoefde te geschieden als bewijs dat de kassa voor 
eenn week op proef bij hem - gedaagde - was achtergelaten, dan vormt dit 
hett onderwerp van tegenbewijs. Indien hij slaagt in dat bewijs, dan staat 
vastt dat geen huurkoopovereenkomst tot stand is gekomen, omdat de in het 
oudee artikel 1356 sub 1 BW bedoelde toestemming heeft ontbroken.176 

1733 Weliswaar een oud arrest maar illustratief voor het verschil. 
1744 Wanneer hij zijn handtekening wel ontkent dan doet de akte op grond van artikel 159 lid 
22 Rv de overeenkomst niet voorshands vaststaan. 
1755 HR 22 januari 1937, NJ 1937, 1142 (EMM); 17 november 1967, NJ 1968,25 (HD). 
176Thanss artikel 6:217 BW dat niet van toestemming maar van aanvaarding spreekt. 
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Dee rechtbank had gedaagde niet tot het bewijs van zijn stelling toegelaten, 
omdatt het stuk dat hij had getekend met grote en terstond in het oog 
vallendee letters het woord "huurkoopcontract" vermeldde, hetgeen volgens 
dee rechtbank het verweer van gedaagde geheel onaannemelijk maakte. Bij 
arrestt van 10 juni 1927, NJ 1213 besliste de Hoge Raad evenwel dat de 
rechtbankk aldus was vooruitgelopen op het resultaat van de bewijsvoering 
enn daarmee was artikel 199 Rv oud (later artikel 192 Rv nu artikel 166) 
geschonden.177 7 

Dee geheel eigenhandig door de man geschreven schuldbekentenis vormt 
hett dwingend bewijs van de stelling van de vrouw dat de man haar wegens 
geleendd geld 72.000,- schuldig is, behoudens tegenbewijs in de zin van 
artikell  151 lid 2 Rv. Tegenover het aanwezige bewijs kan de man niet 
volstaann met de enkele ontkenning van de schuld; hij moet feiten stellen 
diee ophelderen hoe zijn ontkenning met het aanwezige bewijs is te rijmen 
enn die - bewezen zijnde - aan de schuldbekentenis de bewijzende kracht 
ontnemen.178 8 

103.103. Tegenbewijs tegen geschrift-niet-akte 

Inn het evengenoemde geval bestond het bewijs in een onderhandse akte 
diee dwingend bewijs opleverde behoudens tegenbewijs, maar hetzelfde kan 
zichh voordoen als het bewijs bestaat in een geschrift niet-akte, dat vrije 
bewijskrachtt heeft, te weten bewijskracht die is overgelaten aan het oordeel 
vann de rechter. In het geval HR 19 november 1938, NJ 1939, 317 had eiser 
inn eerste aanleg gevorderd dat gedaagde zou worden veroordeeld tot betaling 
aann hem van de kosten van het installeren van een centrale verwarming in 
gedaagdess woning. Nadat gedaagde niet voor antwoord had gediend, had 
dee rechtbank de vordering toegewezen. In hoger beroep voerde gedaagde 
-- nu appellant - aan dat niet hij doch zijn vader de opdracht tot installatie 
hadd gegeven, zodat hij de kosten van de installatie niet schuldig was. Hier-
opp had eiser - nu geïntimeerde - geschriften in het geding gebracht (van ge-
daagdee afkomstige brieven), waaruit het tegendeel bleek; in die geschriften 
hadd hij tegenover de installateur de hoedanigheid van opdrachtgever aange-
nomen.. Die geschriften, die vrije bewijskracht hadden, vormden volgens 
hett Hof het bewijs dat appellant de opdracht had gegeven, behoudens 
tegenbewijs.. De appellant had bewijs door getuigen aangeboden,179 welk 
aanbodd als gevolg van het aanwezige bewijs een aanbod van tegenbewijs 
inn de zin van artikel 151 lid 2 Rv was. De appellant had tegenover de 

1777 Nader over dit vooruitlopen in nummer 124. 
1788 Rechtbank Arnhem 22 oktober 2003, JBPr aflevering 1 -18 februari 2004 - jaargang 3, 

nr.. 1 (HWW). 
1799 Ten tijde van dit geval was de vader als bloedverwant in de rechte linie krachtens het oude 
artikell  1947 BW onbekwaam om als getuige te worden gehoord. 
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geschriftenn zijn ontkenning dat hij de opdrachtgever was geweest, moeten 
motiveren. . 
Hijj  had voor waarneming vatbare feiten moeten stellen, waaruit de 
verenigbaarheidd van zijn verweer met de door hem blijkens de ge-
schriftenn tegenover de installateur aangenomen houding als was hij zelf 
dee opdrachtgever zou kunnen blijken. "Kennelijk" - aldus de Hoge Raad 
inn het evengenoemde arrest - "heeft het Hof geoordeeld dat, nu op Pull's 
verweerr dat niet hij doch zijn vader de bedoelde opdracht had gegeven, 
dee overlegging door zijn wederpartij was gevolgd van geschriften waaruit 
hett tegendeel blijkt , Pull niet had mogen zwijgen doch omstandigheden 
hadd dienen aan te voeren waaruit zou kunnen blijken de verenigbaarheid 
vann zijn verweer met de door hem blijkens de geschriften tegen Hennink 
aangenomenn houding als was hij zelfde opdrachtgever en dat, nu de vereiste 
naderee toelichting die hij bij pleidooi kon geven, achterwege is gebleven 
hett bewijsaanbod beperkt tot de slotsom dat de vader de opdracht gaf, in 
dee gegeven omstandigheden het Hof niet in staat stelde om te beoordelen 
off  de feitelijke toedracht der zaak, zoals Pull zich voorstelt die door getui-
genn te staven tot evengemelde slotsom kan leiden en dus toelating tot de 
bewijsvoeringg rechtvaardigt, zodat onder de gegeven omstandigheden het 
bewijsaanbodd zoals het gedaan is aan het Hof te vaag is voorgekomen". 

104.104. Tegenbewijs tegen het dwingend bewijs van een strafvonnis 

Volgenss artikel 161 Rv, het oude artikel 188 Rv, levert een in kracht van ge-
wijsdee gegaan op tegenspraak gewezen strafvonnis dwingend bewijs op van 
hett in dat vonnis bewezen verklaarde strafbare feit. In het geval HR 27 april 
1951,, NJ 1952, 68 werd door de Sententie van het Bijzonder Gerechts-
hoff  dwingend bewezen geacht dat eiser tijdens de bezetting een gift had 
gedaann aan het Duitse Rode Kruis, dat toen een vijandelijke instelling was. 
Maarr het tegenbewijs in de zin van artikel 151 lid 2 Rv, het oude artikel 
1788 lid 2 Rv, stond de eiser vrij . Als hij dat tegenbewijs door getuigen 
will  leveren, kan hij evenwel niet volstaan met te stellen dat de gift niet 
iss gedaan. Dan moet hij zijn ontkenning motiveren; die motivering moet 
bestaann in voor waarneming vatbare feiten die, bewezen zijnde, aan de 
Sententiee de bewijzende kracht ontnemen. Als hij die feiten niet kan stellen 
enn die zijn naar ik meen ook niet te bedenken, dan kan niet door getuigen 
bewezenn worden dat de gift niet is gedaan. Dan is zijn aanbod te bewijzen 
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datt de gift niet is gedaan niet geconcretiseerd, dat wil zeggen zonder ver-
bandd met de waarneembare werkelijkheid. 

// 05. Tegenbewijs door getuigen tegen notoire feiten 

Niett alleen door geschrift kunnen door de een gestelde en door de ander 
betwistee feiten voorshands vaststaan. Een door de een gesteld en door de 
anderr betwist feit kan vaststaan, omdat het gestelde feit een notoir feit is, 
zoalss bijvoorbeeld blijkt uit de zaak HR 27 juni 1952, NJ 1952, 568. Eiser 
hadd gesteld dat gedaagde tijdens de bezetting bij de NSB-burgemeester 
hadd aangebracht dat hij - eiser - niet - zoals de burgemeester had bevolen 
-- behulpzaam wilde zijn bij de erwtenpluk en dat hij als gevolg daarvan 
moestt onderduiken om niet in Duitsland tewerk gesteld te worden. 
Gedaagdee had het aanbrengen ontkend, maar eiser had het bewijs daarvan 
doorr getuigen geleverd. Dat betekende volgens gedaagde echter niet dat 
hett onderduiken van eiser daarvan een gevolg was geweest. De bewijslast 
vann dit gevolg rustte op eiser, maar omdat tijdens de bezetting van 
algemenee bekendheid was dat NSB-ers in leidende functies, wanneer zij 
inn hun plannen gedwarsboomd werden, gaarne hun toevlucht ertoe namen 
hunn onwelgevallige personen door de Arbeidsbureaus naar Duitsland voor 
tewerkstellingg te dirigeren, stond voorshands vast dat eiser als gevolg van 
hett aanbrengen had moeten onderduiken behoudens tegenbewijs in de zin 
vann artikel 151 lid 2 Rv. Steeds als hetgeen de een gesteld heeft voorshands 
vaststaatt - in dit geval als notoir feit - moet de tegenspraak gemotiveerd 
worden.. Onderwerp van dat tegenbewijs is hier niet dat het onderduiken 
geenn gevolg is geweest van het aanbrengen, maar de motivering van de ont-
kenningg dat het onderduiken een gevolg was geweest van het aanbrengen 
vann eiser bij de burgemeester. Gedaagde had om dat bewijs door getuigen 
tee kunnen leveren voor waarneming vatbare feiten moeten stellen die 
bewezenn zijnde aan het notoire feit zijn kracht ontnamen. Zonder die feiten 
wass het aanbod van tegenbewijs volgens de appèlrechter te weinig scherp. 

106.106. Tegenbewijs tegen wettelijk vermoeden 

a.. Wanneer de gedaagde hetzij op grond van artikel 185 - vroeger artikel 31 
-- van de Wegenverkeerswet hetzij op grond van feitelijke vermoedens, 
ontleendd aan ten processe overgelegde geschriften, aansprakelijk is te 
achten,, moet hij, wil hij zich door het leveren van tegenbewijs van zijn 
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aansprakelijkheidd bevrijden, bepaalde feiten stellen die de kracht van 
hett wettelijk schuldvermoeden of van het op feitelijke vermoedens ge-
grondd bewijs van schuld kunnen ontzenuwen. Het tegenbewijs ter ont-
zenuwingg van het bewijs door vermoedens is een zelfstandig bewijs. 
Voorr het toelaten daarvan moeten de te bewijzen feiten worden aan-
geduid, , 

b.. Volgens artikel 42 van de Faillissementswet moet de curator die ten 
behoevee van de boedel de nietigheid inroept van een door de gefailleerde 
vóórr zijn faillietverklaring onverplicht verrichte handeling de door hem 
gesteldee wetenschap van benadeling als zij wordt betwist, bewijzen. In 
dee gevallen echter die in artikel 43 van die wet staan vermeld, wordt de 
wetenschapp van benadeling vermoed te hebben bestaan. In die gevallen 
staatt de wetenschap van benadeling vast behoudens tegenbewijs in 
dee zin van artikel 151 lid 2 Rv. De wederpartij moet zijn betwisting 
vann de wetenschap van benadeling in die gevallen motiveren. Zij moet 
feitenn stellen die het wettelijk vermoeden ontzenuwen en die feiten als 
zijj  worden betwist overeenkomstig de regel "wie stelt moet bewijzen" 
bewijzen. . 

107.107. Tegenbewijs tegen rechterlijk vermoeden 

a.. Hoofdregel van bewijslastverdeling is dat de partij die een ander 
aanspreektt tot vergoeding van schade als gevolg van onrechtmatige daad 
off  wanprestatie moet bewijzen, als dat wordt betwist, dat de schade 
hett gevolg is van de onrechtmatige daad of de wanprestatie. Maar 
indienn door een als onrechtmatige daad of wanprestatie aan te merken 
gedragingg een risico ter zake van schade in het leven is geroepen en 
datt risico zich verwezenlijkt dan is daarmee het causaal verband tussen 
dezee gedraging en de aldus ontstane schade in beginsel gegeven en is 
hett aan degene die op grond van deze gedraging wordt aangesproken te 
stellenn en te bewijzen dat deze schade ook zonder de gedraging zou zijn 
ontstaan,, aldus de Hoge Raad in zijn arrest van 1 maart 2001, NJ 2001, 
6499 (JBMV). 
"Aanwezigheidd van enerzijds wanprestatie of onrechtmatige daad en 
anderzijdss schade is onvoldoende voor deze omkeringsregel. Er moet 
sprakee zijn van verwezenlijking van een risico ter zake van het ontstaan 
vann de schade dat door de normschending in het leven is geroepen en 
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waartegenn de door de gedraging geschonden norm nu juist bescherming 
beoogdee te bieden".180 

Bijvoorbeeld:: Een patiënt heeft in het ziekenhuis een kijkoperatie on-
dergaan.. Krachtens een binnen het ziekenhuis geldend protocol moet 
inn dat geval de patiënt vóór de operatie een anti-stollingsmiddel wor-
denn toegediend met het oog op het risico van trombose. Dat was in 
hett geval van het evengenoemde arrest niet toegediend. Dat was een 
tekortkoming,, een afwijking van het protocol dat juist beoogde de pa-
tiëntt tegen het optreden van de trombose te beschermen en als dan 
naa de operatie trombose optreedt, is het causaal verband tussen de ge-
dragingg en de schade in beginsel gegeven. Een causaal verband staat 
doorr vermoeden voorshands vast behoudens tegenbewijs in de zin van 
artikell  151 lid 2 Rv. De partij die tot vergoeding van de schade wordt 
aangesprokenn moet feiten stellen en bewijzen dat de schade ook zou 
zijnn ontstaan als de norm niet zou zijn geschonden.181 

Hett vermoeden bestond niet toen de arts had verzuimd de patiënt voor 
tee lichten omtrent de risico's van de voorgestelde behandeling, omdat 
dee informatie niet strekt om de patiënt tegen die risico's te beschermen 
maarr om haar in staat te stellen te beoordelen en te beslissen of zij 
toestemmingg voor de behandeling zal geven.182 

Evenminn was dat het geval toen de verzekeraar, die tot vergoeding van 
brandschadee was aangesproken, tegenwierp dat de verzekerde de brand-
veiligheidsvoorschriftenn van de Hinderwetvergunning in de wind had 
geslagen,, omdat dit niet als een onrechtmatige daad of toerekenbare 
tekortkomingg jegens de verzekeraar kon worden aangemerkt.183 

b.. Als eiser stelt dat hij, rijdende op de voor hem bestemde rechter weg-
helft,, in botsing is gekomen met de auto van gedaagde, die op de voor 
hemm linker weghelft reed, dan moet hij, als gedaagde ontkent op de 
linkerr weghelft gereden te hebben, zijn stelling bewijzen. Als hij daartoe 
getuigenn doet horen, staat het tegenbewijs door getuigen van rechtswege 
vrij .. Na de enquête en contra-enquête beslist de rechter of het bewijs 
well  of niet is geleverd. Maar wanneer eiser tot bewijs van zijn stelling 
hett proces-verbaal dat de politie van de botsing heeft opgemaakt, in het 
gedingg brengt, in welk proces-verbaal als bevinding van de verbalisanten 
iss gerelateerd dat sporen van de aanrijding zijn aangetroffen op de voor 
gedaagdee linker weghelft, dan doet dat als gedaagde het niet betwist 
vermoedenn dat gedaagde op de linker weghelft heeft gereden. Dat staat 
dann - tenzij gedaagde betwist dat de sporen zich bevonden op de voor 

1800 Aldus Klaassen in haar noot onder HR 29 november 2003 JBPr 2003, 23 en 24. Ook 
volgenss haar is hier sprake van tegenbewijs. 
1811 "Bewijzen" betekent hier volgens de Hoge Raad "aannemelijk maken". 
1822 HR 23 november 2001, NJ 2002, 387 (JBVM). 
1833 HR 27 oktober 2000, NJ 2001, 119 (MMM) . 
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hemm linker weghelft of stelt dat hetgeen op het wegdek is aangetroffen 
geenn sporen van de aanrijding waren - voorshands vast, behoudens 
tegenbewijss in de zin van artikel 151 lid 2 Rv, vast. Hiertegenover moet 
gedaagdee voor tegenbewijs zijn betwisting motiveren met feiten die 
duidelijkk maken hoe zijn betwisting is te rijmen met de aangetroffen 
sporen, , 

c.. Als eiser stelt, zoals het geval was in HR 28 februari 1969, NJ 1969, 
389,, dat zijn - eisers - schip op de eigen ankers is gelopen, toen ge-
daagde,, na op eisers schip overgesprongen te zijn, de ankers had laten 
vallen,, maar de rechter uit het in het geding gebrachte proces-verbaal 
hett vermoeden put dat de beide schepen op het moment dat gedaagde 
dee ankers liet vallen, stillagen, moet eiser zijn stelling motiveren. Die 
motiveringg moet om door getuigen bewezen te kunnen worden, bestaan 
inn voor waarneming vatbare feiten, die ophelderen hoe zijn schip op die 
ankerss kon lopen terwijl de schepen stillagen. 

108.108. Enkele andere gevallen van tegenbewijs in de zin van artikel 151 lid 2 Rv 

Inn de volgende gevallen was sprake van tegenbewijs in de zin van artikel 
1511 lid 2 Rv zonder dat de betreffende partij de te bewijzen feiten had 
opgegeven: : 

 dat zij niet in de door artikel 7 lid 5 van de Veiligheidswet geboden 
zorgverplichtingg was tekort geschoten, terwijl het strafvonnis van de 
kantonrechterr bewijst dat door het ontbreken van veiligheidsmaat-
regelenn en toezicht een ernstig ongeluk heeft kunnen gebeuren;184 

 dat zij bij het sluiten van de overeenkomst niet vertegenwoordigd is 
geweest,, terwijl uit overgelegde bescheiden blijkt dat zij door haar 
raadsmann vertegenwoordigd was;185 

 dat de vrouw niet in staat was haar wil te bepalen, terwijl uit ver-
klaringenn van de psychiater en de huisarts blijkt dat zij daartoe wel in 
staatt was;186 

 dat de bezwaarde leden van de op 21 december 1930 te Kantens 
(provinciee Groningen) geïnstitueerde Gereformeerde Kerk, die - met 
anderenn - de raad vormden van de Gereformeerde Kerk (Ds. Veldstra), 
lidd van de raad van die in 1930 geïnstitueerde kerk waren gebleven, 
terwijll  uit goedgekeurde notulen van kerkenraadsvergaderingen - zoals 
doorr de rechter uitgelegd - bleek dat zij opgehouden hadden lid van die 
raadd te zijn.187 

1844 HR 15 oktober 1982, NJ 1984, 21 (FHJM); 30 maart 1962, NJ 1962, 165. 
1855 HR 16 december 1949, NJ 1950,51. 
1866 HR 19 oktober 1984, NJ 1985, 132. 
1877 HR 20 april 1956, NJ 1956, 303. 
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109.109. Tegenbewijs tegen in een proces-verbaal van een voorlopig getuigenverhoor 
opgenomenopgenomen verklaringen 

Wanneerr een partij tot bewijs van haar stellingen in het geding brengt het 
proces-verbaall  van een voorlopig getuigenverhoor of een ander geschrift, 
bijvoorbeeldd een rapport waarin verklaringen van getuigen zijn opgenomen 
off  schriftelijke verklaringen van getuigen, dan is er weliswaar sprake van 
schriftelijkk bewijs, maar als de wederpartij tegenbewijs door getuigen heeft 
aangebodenn geen tegenbewijs tegen voorshands vaststaande feiten. Dan is 
err sprake van tegenbewijs tegen in schrift gebrachte getuigenverklaringen. 
Inn dat geval gaan bewijs en tegenbewijs over dezelfde feiten. 

110.110. Het wettelijk vermoeden van artikel 7 : 658 lid 2 BW 
Artikell  7 : 658 lid 2 BW bepaalt: De werkgever is jegens de werknemer 
aansprakelijkk voor de schade die de werknemer in de uitoefening van 
zijnn werkzaamheden lijdt , tenzij hij aantoont dat hij de in lid 1 genoemde 
verplichtingenn is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg 
iss van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. Als vaststaat dat 
dee schade in de uitoefening van de werkzaamheden is geleden, wordt het 
causaall  verband tussen de werkzaamheden en de schade vermoed te bestaan. 
Hett causaal verband staat door vermoeden vast, behoudens tegenbewijs 
inn de zin van artikel 151 lid 2 Rv. Als de werkgever het causaal verband 
betwist,, moet hij feiten stellen die het wettelijk vermoeden ontzenuwen en 
overeenkomstigg de regel van de bewijslastverdeling die feiten als zij worden 
betwist,, bewijzen. Hij moet stellen en in geval van betwisting aantonen188 

datt de werknemer de in lid 1 genoemde verplichtingen niet is nagekomen 
off  stellen op welke van opzet of bewuste roekeloosheid getuigende wijze de 
werknemerr te werk is gegaan. De werknemer kan volstaan met te stellen 
enn in geval van betwisting bewijzen dat hij schade heeft geleden in de 
uitoefeningg van zijn werkzaamheden.189 Hier is geen sprake van omkering 
vann de bewijslast, maar van tegenbewijs in de zin van artikel 151 lid 2 Rv 
tegenn hetgeen voorshands door vermoeden vaststaat. 

111.111. Middellijk tegenbewijs 

Watt ook wel wordt aangeduid als tegenbewijs - tegenbewijs in ruime zin 
-- is noch het tegenbewijs van artikel 168 Rv, noch dat van artikel 151 Rv, 
maarr het bewijs van feiten die gedaagde in het kader van zijn middellijk 
verweerr (vroeger peremptoire excepties genoemd) tegen de vordering 

1888 Aantonen is een lichtere vorm van bewijzen. 
1899 HR 15 december 2000., NJ 2001, 198. Het artikel moet ruim worden uitgelegd. HR 4 
meii  2001, NJ 2001, 377: niet kan worden verlangd dat hij ook aantoont hoe het ongeval zich 
heeftt voorgedaan. 
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vann eiser heeft aangevoerd. Bijvoorbeeld: als eiser betaling vordert van 
aann gedaagde geleverde goederen, dan moet hij die levering als zij door 
gedaagdee wordt ontkend, bewijzen. Wanneer gedaagde de levering niet 
ontkent,, maar stelt dat hij het gevorderde bedrag niet schuldig is, omdat 
dee geleverde goederen ondeugdelijk waren, dan moet gedaagde die ondeug-
delijkheidd als die wordt betwist, bewijzen. Wanneer men dit door gedaagde 
tee leveren bewijs tegenbewijs noemt, heeft het woord "tegenbewijs" de 
betekeniss van elke bewijsvoering die strekt om het door eiser ingeroepen 
rechtsgevolgg te doen afwijzen.190 

Hett lijk t mij minder geëigend om hier te spreken van tegenbewijs, nu het 
gaatt om bewijs van feiten waarvan volgens de regels der bewijslastverdeling 
dee bewijslast op gedaagde rust.191 

112.112. Tegenbewijs in de verzoekschriftprocedure 

Sedertt de Wet van 6 december 2001 S 580 is volgens artikel 284 Rv het 
bewijsrechtt in de verzoekschriftprocedure van overeenkomstige toepassing, 
tenzijj  de aard van de zaak zich hiertegen verzet. Als de aard van de zaak 
zichh niet tegen het bevelen van een getuigenverhoor verzet, dan moet dat 
ookk gelden voor het tegenbewijs door getuigen. Gelegenheid geven tot het 
leverenn van bewijs door getuigen maar niet tot het leveren van tegenbewijs 
doorr getuigen is in strijd met het fundamentele beginsel van hoor en 
wederhoor. . 
Ookk artikel 151 lid 2 Rv is van overeenkomstige toepassing: Tegenbewijs, 
ookk tegen dwingend bewijs, staat vrij tenzij de wet het uitsluit. Wanneer 
dee verzoeker of belanghebbende bewijs door getuigen aanbiedt tegen op 
anderee wijze dan door getuigen geleverd bewijs, moet de betwisting zijn 
gemotiveerd. . 
Vóórr de Wet van 6 december 2001 was de Hoge Raad al gegaan in de 
richtingg van de toepasselijkheid van artikel 178 lid 2 Rv (het huidige artikel 
1511 lid 2) bij arrest van 9 januari 1998, NJ 1999, 413 (HJS) : Ook in de 
proceduree als de onderhavige (dat zijn procedures waarin de gemeente ten 
onrechtee uitgekeerde bijstand terugvordert) geldt de algemene regel van 
bewijsrechtt neergelegd in artikel 178 lid 2 (nu artikel 151 lid 2) Rv dat 
tegenbewijss vrijstaat tenzij de wet het uitsluit. 

1900 Asser-Anema-Verdam, t.a.p. blz. 45. 
1911 Scheltema, t.a.p. blz. 109. 
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113.113. Specificatie van het aanbod van tegenbewijs 

Wanneerr eiser betaling vordert van aan gedaagde geleverde goederen en, 
nadatt gedaagde heeft betwist dat eiser hem goederen heeft geleverd, in het 
gedingg brengt de bon die gedaagde voor ontvangst van de goederen heeft 
getekend,, dan staat door schriftelijk bewijs de levering voorshands vast, dat 
will  zeggen vast behoudens tegenbewijs. Dit tegenbewijs is het tegenbewijs 
waarvann artikel 151 lid 2 Rv spreekt en dat vrijstaat, maar anders dan 
hett tegenbewijs van artikel 168 Rv niet van rechtswege. Het tegenbewijs 
vann artikel 151 lid 2 Rv moet worden aangeboden. In zijn noot onder 
HRR 9 januari 1998, NJ 1999, 413 schrijft HJ. Snijders: "Men mag er 
tochh niet aan denken dat de rechter na elk schriftelijk bewijs (bijvoorbeeld 
doorr overlegging van een factuur, een notitie of een brief) de wederpartij 
behoudenss afstand van recht van rechtswege tot tegenbewijs door middel 
vann getuigen zou moeten toelaten". Dat geldt niet alleen bij schriftelijk 
bewijs,, maar in alle gevallen waarin de rechter het bewijs - in de zin van 
all  hetgeen feiten doet vaststaan - van de door de ene partij gestelde feiten 
aantreft. . 

Wanneerr nu dat tegenbewijs wordt aangeboden, moet het dan gespeci-
ficeerdficeerd worden? Volgens de Hoge Raad niet. In het evenvermelde arrest 
zegtt hij: "Specificatie van dit bewijs was onnodig nu het om tegenbewijs 
gingg dat volgens artikel 178 lid 2 (nu artikel 152 lid 2) Rv vrij staat". 
Maarr als de feiten die eiser aan zijn vordering of die gedaagde aan zijn 
verweerr ten grondslag gelegd heeft - de feiten waarop partijen zich hebben 
beroepenn - voorshands vaststaan dan moet de betwisting van die feiten 
well  worden gemotiveerd. Die motivering moet, zoals in nummer 102 al 
iss gezegd, ophelderen hoe de betwisting van die feiten is te rijmen met 
hett aanwezige bewijs van die feiten. En die opheldering moet om voor 
tegenbewijss door getuigen in aanmerking te komen, bestaan in voor 
waarnemingg vatbare feiten, die zo specifiek zijn omschreven dat de rechter 
kann beoordelen of zij tot ontzenuwing van het aanwezige bewijs kunnen 
leiden.. Als gedaagde stelt dat hij de geleverde goederen heeft betaald en 
nadatt eiser de betaling heeft betwist de door eiser getekende kwitantie in 
hett geding brengt, wat zou dan als eiser tegenbewijs aanbiedt, maar zijn 
betwistingg niet motiveert onderwerp van dat tegenbewijs zijn? Dan is ge-
daagdess stelling niet gemotiveerd weersproken en wordt eisers vordering 
afgewezen. . 
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